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 منافع بالقوه در اصناف معضل تعارض یبرا یاجتماع یگفتگو  درآمد:
 شدن آن مهم است؟ یعمل یبرا نفعانیذ یحل از سوراه کی «رشیپذ»چرا 

 
ای به عنوان یکی از علل بروز ناکارآمدی و های حرفهدر سالیان اخیر به طور مکرر، مسئلۀ تعارض منافع اصناف و گروه

اصناف موضوع بحث بوده است. در همین نارضایتی در استفاده از نیروی انسانی متخصص کشور به سبب انحصار 

 خبرنامه نیز این موضوع در موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

در هفتۀ اخیر بحث افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی بار دیگر به بروز مناقشه در این زمینه حول صنف 

به تبع آن در مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی، بحث تعارض ها و پزشکان انجامید. از یک سو در برخی اندیشکده

شکل پزشکان ترین تمنافع پزشکان به عنوان مانع افزایش ظرفیت پزشکان پیگیرانه دنبال شده است. از طرف دیگر مهم

های ز های اخیر نسبت به این مسئله واکنش نشان داده است؛ از جمله در روکشور یعنی سازمان نظام پزشکی در ماه

 ای مطبوعاتی به طور مشرح به این موضوع پرداخته است. اخیر رئیس سازمان نظام پزشکی در جلسه

شود: موافقان افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی معتقدند که سازمان نظام دو سوی استدالل در این زمینه مطرح می

ستند )پزشکان نماینده مجلس که عضو پزشکی و به طور کلی پزشکانی که در سیاستگذاری در این زمینه دخیل ه

کمیسیون بهداشت و درمان هستند؛ پزشکانی که جزو مدیران اجرایی وزارت بهداشت و درمان هستند؛ پزشکانی که 

توانند از منافع صنف خود مبنی بر محدود نگاه داشتن بازار کار عضو شورای عالی انقالب فرهنگی هستند و ...( نمی

شور ایران کبه عالوه، فک شوند؛ لذا تمایل خواسته و ناخواسته به سمت انحصار در بازار دارند. پزشکی به طور کامل من

با کمبود سرانۀ پزشکی مواجه است و با توجه به حرکت جمعیت به سمت سالمندی، نیاز به پزشکان به شکل روزافزونی 

 ریزی و اقدام کرد. شود و در این زمینه باید از االن برنامهحس می

یرد و گهای شتابزده و غیرکارشناسی در معرض خطر قرار میها با طرحر مقابل، پزشکان معتقدند مسئله جان انساند

التحصیالن پزشکی و در نتیجه جان مردم ارتباط دارد، چون کیفیت آموزش پزشکی به طور مستقیم با تخصص فارغ

 استفاده از نظر و مشارکت اصناف به می این استدالل مطرح به عالوه،نباید درا ین زمینه شتاب کرد. 
 
شود که اصوال

و  ای استهای حرفهسبب شناخت دقیق میدانی و آشنایی و توان اقناع صنف، اصل رایج در مورد تمام اصناف و گروه

 گیری باید از نظرات مشورتی زعمای یکناپذیر است. سیاستگذاران برای درک دقیق مسائل و تصمیماین امر اجتناب

 تند. افمی و غیرعملی بینانهاستفاده کنند، وگرنه به وادی سیاستگذاری غیرواقع و مشارکت بدنۀ صنف نفص

اده از استفبنا بر هایی دارند که قابل تامل است. از طرفی اگر شود هر دو طرف قضیه استداللهمانطور که مالحظه می

ی برای پیشگیری از تعارض منافع این اصناف اندیشید ظرفیت و مشارکت اصناف در امور حکمرانی باشد، باید تمهید
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ان ها و اصناف در میتوان از توانمندی کارشناسی، شناخت میدانی و شبکۀ روابط صنفی تشکلو از طرف دیگر، نمی

 خاصیت کردن آن برآمد. اعضای خود غافل شد و درصدد حذف یا بی

نای کار باشد، سیاستگذاران در مجلس و شورای عالی انقالب حل چیست؟ اگر رویکرد نزاع و گسست مببا این وصف راه

کنند که نه زمینۀ پذیرش و نه امکان اجرایی ای را تهیه و الزام میروند و طرح و مصوبهفرهنگی و ... مسیر خود را می

زنند. در می ها طرح را به زمینهای ذینفع، همان گروهنشدۀ گروهشدن دارد و در نهایت به فرض وجود منافع تامین

و  گیر به سبب عدم کارشناسیزدایی از تصمیمات نهادهای تصمیمای نیز به مشروعیتهای حرفهمقابل، صنف و گروه

کند. نتیجه، وضعیت انسداد و کژکارکردی است؛ اتفاقی نسنجیده بودن پرداخته و در عمل با این تصمیم همراهی نمی

 «از خودبیگانگی سیاستی»ایران رخ داده و منجر به پیدایش نوعی  اجتماعی-های اداریکه در بسیاری از ساحت

ها در آن ، یا منافعاندها نداشتهها نقشی در پیدایش آنهایی که متاثرین از آن سیاستشود؛ یعنی تدوین سیاستمی

 باید به عنوان عامل بی شودها تامین نمینتیجۀ این سیاست
 
ه شکل ازند و در نتیجه بها بپرداختیار به اجرای آنو صرفا

ی آید. این گسست و ازخودبیگانگها در افراد ذینفع و ذیحق پدید میای احساس از خود بیگانگی از آن سیاستفزاینده

اعتمادی میان ها را تشدید و تعمیق کرده و دیواری از بیتبعات نامطلوبی برای نظام اجتماعی کشور دارد؛ شکاف

و هماهنگی منافع را به  آوردنهادهای سیاستگذار پدید میف از یک طرف و حاکمیت و متخصصان، کارشناسان و اصنا

 کند.گروهی تبدیل میتضاد مداوم منافع بین

( در توانمندسازی حکومت و اصالح اداری، انتخاب و PDIA« )محورانطباق تکرارشوندۀ مسئله»یکی از اصول محوری 

 ها با سه عنصر محوری است: حلی عمیق و سپس محک زدن آن راهشناسهایی برآمده از مسئلهحلتدوین راه

 اشاره دارد.  سازی حکومتبه پشتیبانی موردنیاز برای اجرای اصالحات یا تغییر سیاست یا به قابلیتکه  1اختیار

 تواند سیاسی، حقوقی، سازمانی یا شخصی باشد. چنین اختیاری می

 اصالح یا تغییر سیاست متأثر خواهند شد تا چه حد ضرورت تغییر کسانی که از  ناظر بر این است که 2پذیرش

میزان پذیرش چقدر است و چه  مپذیرند. نکته مهم اینست که تشخیص دهیهای آن تغییر را میو داللت

 هایی باید پر شود تا تغییر به بار نشیند.شکاف

 د تا کنپول، مهارت و مانند آن تمرکز میروی جنبه عملی اصالح یا تغییر سیاست و نیاز به زمان، که  3توانایی

 ای هموار شود. شروع هر نوع مداخله

با فرض اینکه در فرایند مدیریت تعارض منافع پزشکان یا هر یک از دیگر اصناف، اختیار و توانایی الزم وجود داشته 

توان یک مرحله ع را میحل باید تردید کرد. اما موضو در عملی بودن آن راه« پذیرش»باشد، در صورت ضعف عنصر 

تر برد و سوال کرد که مسئله اصلی ما چیست؟ پاسخ اولیه این است که تناسبی میان تعداد پزشکان و جمعیت عقب
                                                           

1 Authority 

2 Acceptance 

3 Ability 
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بل تر است. در این صورت، قکشور وجود ندارد و مثال سرانۀ پزشکان در ایران از میانگین سرانۀ پزشکان در جهان پایین

د سوال را ، بای«حل در افزایش تعداد دانشجویان پزشکی استپس راه»ا پیدا کرد و بگوییم حل ر از اینکه بالفاصله راه

م توجه ه« های اداری موهومواقعیت»عمق بخشید و پرسید چرا سرانۀ پزشکان در ایران کم است؟ به عالوه اینجا باید به 

 سرانۀ پزشکان در ایران کم است؟ نسبت تعداد پزشکان به
 
ده جمعیت در ایران با چه کشورهایی مقایسه ش کرد: آیا واقعا

 ایم؟ و ... . که به این واقعیت دست یافته

 «های مثبتانحراف»های موجود به دقت مورد بررسی قرار گرفته، حلبا فرض که تمام این مراحل طی شده، انواع راه

حل کمبود اهها این باشد که ر ام این بررسیبرای پاسخ به این مسئله در زمینۀ ایرانی به خوبی شناسایی شود و نتیجۀ تم

« ذیرشاختیار، توانایی، پ»حل باید به محک سه معیار پزشک در ایران افزایش تعداد دانشجویان پزشکی باشد، این راه

آیا اختیارات الزم برای این منظور را داریم؟ آیا توانایی آموزش دانشجویان پزشکی را داریم؟ آیا زمینۀ  سنجیده شود.

 حل در جامعۀ پزشکی وجود دارد؟ پذیرش این راه

 در حال حاضر برای افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی فقط عنصر اول تا حدودی متعین است؛ یعنی کسانی 
 
ظاهرا

توانند با همراه کردن مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی، اختیار الزم برای افزایش که از این ایده دفاع می کنند، می

 دانشجوی پزشکی را کسب کنند؛ اما دو عنصر بعدی با چالش مواجه است.  ظرفیت

ای مذکور برای ما دارد، به طور هایی که رویکرد توانمندسازی حکومت برای فائق آمدن بر مسئلۀ نمونهاما جدا از آموزه

ی و رایزنی مرانه یا با الببه صورت باال به پایین و آ« کسب اختیار»برخالف « کسب پذیرش»کلی باید در نظر داشت که 

مقدور نیست. برای پذیرش باید به راهبرد گفتگوی اجتماعی پایبند بود. مسائل را در عرصۀ عمومی به گفتگو نهاد و 

های اجازه داد که راهکارهای کارشناسی متعدد در میان طیف وسیع ذینفعان )عموم مردم، خانوارهای درگیر بیماری

ها آموزان عالقمند به تحصیل در رشتۀ پزشکی، اساتید دانشگاه حوزۀ آموزش پزشکی و دهالعالج و دشوار، دانشصعب

ای خام کنندۀ راهکارهنفسه پاالیشگروه اجتماعی ذینفع دیگر( مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این بحث و بررسی فی

عی به عالوه این گفتگوی اجتما و غیرعملی و راهکارهایی است که حول منافع صنف و گروه خاصی شکل گرفته باشند.

ضل سازد و معکند، فراهم میحلی را که پذیرش عامه داشته و به خیر جمعی کمک میامکان تقویت پایگاه اجتماعی راه

 دهد. حل مذکور را تخفیف میدر تحقق و اجرای راه« پذیرش»

عان سیاستگذاران با مداف-ان و پزشککوتاه سخن اینکه بدون اینکه بخواهیم در مناقشۀ جاری میان طیفی از پزشک

رسد راهی جز واکاوی عمیق مسئله، تدوین افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، وارد داوری ماهوی شویم، به نظر می

رسد و در نهایت حلی که عملی به نظر میهای موجود، درانداختن گفتگوی اجتماعی فراگیر درمورد راهحلانواع راه

وان تحل وجود ندارد. در این زمینه نمیزم در جامعه و بخش مهم ذینفعان برای عملی کردن آن راهایجاد زمینۀ پذیرش ال 

 )اقتدارگرایی( تامین کرد. « اختیار»را با افزودن بر « پذیرش»سوزی کرد، میانبر زد و درصدد برآمد که کسری مرحله

*** 
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 ارض منافع به این شرح است:های هفته گذشته در حوزه تعها و گزارشاخبار، تحلیل دۀیگز

االسالم و حجت جمهور،سیرئ یتعارض منافع با حضور محمد دهقان معاون حقوق تیریمد یبررس ژهیکارگروه و 

 یهنگستاد هما رخانهیدب سیرئ یزدیجمهور در امر مبارزه با فساد، سردار  سیرئ ژهیو ندهینما انیشیالمسلمین درو

 یمان اداراز ساز یو کارشناسان یاسالم یشورا لسمج یاجتماع ونیسیکم یز اعضاا یو برخ یمبارزه با مفاسد اقتصاد

 کشور برگزار شد. یو معاونت حقوق یاسالم یمجلس شورا یهاکشور، مرکز پژوهش یو استخدام

 تیریدم مجلس مشخص شد که طرح یسال سوم کار یبرا ونیسیکم یکار یهاتیاولو یاجتماع ونیسیجلسه کم در 

 . هاستتیع از اولوتعارض مناف

اد تناقض و تض یدر ذات خود دارا یاقتصاد یاستگذاریکرد: س حیتصر ییو دارا یامور اقتصاد ریوز ،یخاندوز احسان 

 باشد. یبه نفع اقتصاد مل دیکالن کشور با یهایاستگذاریس یخروج وجودنیاست، باا نفعانیمنافع ذ

 شیکه افزا میموضوع هست ریگیزنجان و طارم در مجلس گفت: در مجلس به جد پمردم  ندهینما ،یطاهر یمصطف 

 میرا خواه یو دندان لق تعارض منافع برخ افتدیکنکور اتفاق ب جیهم تا قبل از اعالم نتا یدندانپزشک یبرا تیظرف

 .میدهیحوزه را نم نیو اجازه انحصار در ا دیکش

گفت:  یپزشک انیدانشجو تیظرف شیکشور ضمن نقد طرح افزا یککل سازمان نظام پزش سییر زاده،سییر محمد 

 یاارهاست؛ چ ریگمیتصم یاما در همه صنوف، صنف و بدنه کارشناس کنند،یدائما از بحث تعارض منافع صحبت م

 ل.میهمان حوزه اعتماد کن نیبه متخصص یادر هر حوزه نکهیجز ا میندار

 
 1041خرداد  99 – دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد 
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 شد یبررسجمهوری ریاست یتعارض منافع در معاونت حقوق تیرینحوه مد  
  

 

 1041خرداد  22ـ ( جمهور سیرئ یمعاون حقوق)محمد دهقان 
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

 ماالسالحجت جمهور،رئیس حقوقی معاون دهقان محمد دکتر حضور با فعمنا تعارض مدیریت بررسی ویژه کارگروه
 هماهنگی ستاد دبیرخانه رئیس یزدی سردار فساد، با مبارزه امر در جمهور رئیس ویژه نماینده درویشیان المسلمین و

 مانساز زا کارشناسانی و اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون اعضای از برخی و اقتصادی مفاسد با مبارزه
 .شد برگزار کشور حقوقی معاونت و اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز کشور، استخدامی و اداری
 صحیح یتمدیر فساد، با مقابله و پیشگیری هایراه مهمترین از یکی اینکه بر تاکید با جمهور رئیس حقوقی معاون

 دکتر فتهگ به .کرد تاکید مجلس در قانون این یبتصو در تسریع ضرورت بر است کشور در منافع تعارض هایموقعیت
 وزیران هیئت توسط «عمومي خدمات ارائه و قانونی وظایف انجام در منافع تعارض مدیریت نحوه الیحه» دهقان

 اسالمی شورای مجلس همزمان. است شده ارسال قانونی تشریفات طی جهت اسالمی شورای مجلس به و تصویب
 ذال. دارد بررسی دست در خود اجتماعی کمیسیون در را «منافع تعارض مدیریت طرح» عنوان با مشابه طرحی نیز

 ویبتص به کامل قانونی تا دشت وجود الیحه و طرح دو این سازییکپارچه و ادغام به نیاز الیحه، وصول اعالم از پس
 ویژه نماینده وری،جمه ریاست حقوقی معاونت مردمی دولت تحول سند اساس بر اینکه بیان با دهقان .برسد

 دولت در منافع تعارض مدیریت متولی کشور استخدامی و اداری سازمان و فساد با مبارزه امر در جمهور رئیس
 .رددگ منجر منافع تعارض مدیریت قانون تصویب در تسریع به جلسه این برگزاری کرد امیدواری ابراز هستند،

 یتکیف خصوص در همچنین. گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد یحهال  و طرح از توأمان استفاده نحوه جلسه این در
 .شد مطرح مباحثی  کشورها سایر تجربه و گذاریقانون مطلوب الگوهای و مشمولین متولی، نهاد تشکیل

 جمهوریپایگاه معاونت حقوقی ریاست 
 

 تعارض منافع است لیبه دلنویسی الکترونیک با نسخهاندک  یامخالفت عده  
  

 

 1041خرداد  22ـ ( مجلس یامور داخل ونیسیعضو کم)ی داران یمحمد صالح نیحس
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 وردم و است خوبی بسیار طرح گذشته، آن ابتدایی مراحل اجرای از ماه چندین که الکترونیک سالمت نظام طرح
 طرح ینا اجرای از که پزشکانی اغلب کنار در. است گرفته قرار هاداروخانه و پزشکان از بسیاری رضایت و استقبال

  که اندپرداخته مخالفت به طرح این اجرای با که هستند پزشکان از دیگری تعداد هستند، راضی
 
 منافع ضتعار قطعا

 .است شده آنان نارضایتی و مخالفت باعث
 خبرگزاری دانشجو 

 

http://lvp.ir/home/showpage.aspx?object=news&id=4a90d916-4b5e-40b2-9254-5bcd66618e09&webpartid=16f6fb36-382d-476f-bcb2-6ae1b9f7c213&categoryid=37798a74-a632-4f54-ac32-173c1b17b7fe
http://lvp.ir/home/showpage.aspx?object=news&id=4a90d916-4b5e-40b2-9254-5bcd66618e09&webpartid=16f6fb36-382d-476f-bcb2-6ae1b9f7c213&categoryid=37798a74-a632-4f54-ac32-173c1b17b7fe
http://lvp.ir/home/showpage.aspx?object=news&id=4a90d916-4b5e-40b2-9254-5bcd66618e09&webpartid=16f6fb36-382d-476f-bcb2-6ae1b9f7c213&categoryid=37798a74-a632-4f54-ac32-173c1b17b7fe
http://lvp.ir/home/showpage.aspx?object=news&id=4a90d916-4b5e-40b2-9254-5bcd66618e09&webpartid=16f6fb36-382d-476f-bcb2-6ae1b9f7c213&categoryid=37798a74-a632-4f54-ac32-173c1b17b7fe
https://snn.ir/004G0T
https://snn.ir/004G0T
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 دیکش میدندان لق تعارض منافع را خواه ی:دندان پزشک تیظرف شیافزا!  
  

 

 1041خرداد  22ـ ( در مجلس مردم زنجان و طارم ندهینما )ی طاهر یمصطف
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 در و ندارند دندان کشور سالمندان از درصد ۰4 از بیش  جهانی بهداشت سازمان همکاری مرکز آمار اساس بر
 راچ شد خواهد هم بدتر حتی آینده در وضعیت این.  است شده کشیده یا پوسیده دندان 2۰ دندان ۲2 از سالمندان

 یشافزا بر عالوه دندانپزشک کم تعداد.  شد خواهد بیشتر دندان و دهان خدمات به نیاز جمعیت، شدن پیر با که
 . داشت خواهد هم را رقابت و خدمات کیفیت کاهش چون دیگری های پیامد قیمت،

 در ظرفیت افزایش طرح است مکلف بهداشت وزارت ، فرهنگی انقالب عالی شورای یمصوبه 2 تبصره اساس بر
 نقشه اجرای راهبری ستاد به ابالغ، تاریخ از پس ماه 2 مدت طی را تخصصی و عمومی پزشکی دندان های رشته
 کیدندانپزش ظرفیت افزایش تحقق برای عزمی  بهداشت وزارت در ما دوستان گویا. نماید ارائه کشور علمی جامع
 شما .اریمد نگه ثابت را رشته یک ظرفیت بخواهیم علت هر به امکانات وجود رغمعلی که نیست قبول قابل این. ندارد

 متوسط از انزنج در دندانپزشک تعداد سرانه میدهد نشان آمار بزنید سر پزشکی نظام سازمان سایت به اگر اکنون هم
 وضعیت هم دیگر استان 2۲ برای بلکه نیست زنجان به مختص تنها نه موضوع این. است کمتر هم کشوری یسرانه
 . است مشابه

 اعالم از لقب تا هم دندانپزشکی برای ظرفیت افزایش که هستیم موضوع پیگیر جد به مجلس در ما است وقتی چند
 این رد انحصار اجازه و کشید خواهیم را برخی منافع تعارض لق دندان جلسم در هم ما. بیافتد اتفاق کنکور نتایج
 .دهیمنمی را حوزه

 خبرگزاری فارس 
 

 قطعه ساز و خودروساز دچار تعارض منافع هستند  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( بجنورد در مجلس ندهینما)ی دیمحمد وح
 تعارض منافع در حوزۀ صنعت 

 

هزار تلفات  1۲از  م،یکن یمونتاژ و واردات قطعات صحبت م یعنیاز نقطه آغاز  یسال هنوز در خودروساز ۰4پس از 
 منیناا لیدرصد تلفات به دل ۲4دهد که  یحوزه نشان م نیدر ا سیپل قی. آمار دقمیکن یمساالنه در جاده ها صحبت 

دچار تعارض منافع است، قطعه ساز  زیبودن خودروها اتفاق افتاده است! متاسفانه ارتباط قطعه ساز با خودروساز ن
آن  جهیو نت افتهیکاهش  زیت نقطعا تیفیشده و ک یکه از خودروساز طلبکار است، سهامدار خودروساز لیدل نیبه ا

 شده است. تیفیک یب یخودروها دیواردات قطعات و تول
 خبرگزاری ایلنا 

 
 
 
 

https://www.farsnews.ir/news/14010322000226
https://www.farsnews.ir/news/14010322000226
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1242603
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1242603
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 در شهرستان مالرد کارگروه تعارض منافع نیاول یبرگزار  
  

 

 1041خرداد  22ـ ( شهرستان مالرد یستیاداره بهز سیرئ)داود خادم 
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 خادم اودد حضور با ای جلسه تخصصی های حوزه نظرات بندی جمع و موجود های دستورالعمل بازنگری منظور به
 خادم .دش برگزار مسئولین و معاونین کلیه و عملکرد مدیریت دفتر مسئول عامری الهه ،بهزیستی مالرد اداره رئیس
 ماداعت ایجاد اجتماعی رسانی خدمات در مسئله مهمترین: گفت خدمات ارائه در شفافیت اهمیت بر تاکید ضمن
 اراناندرک دست از نظرسنجی و قبلی های دستورالعمل تصحیح و صحیح نظارت با مهم این که است عمومی سازی
 .شودمی میسر

 استانداری تهران 
 

 ی در سال سوم: قانون مدیریت تعارض منافعاجتماع ونیسیکم یهاتیاولو  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ)ی لیاسماع یول
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

 سهجل این در .شد مشخص مجلس کاری سوم سال برای کمیسیون کاری هایاولویت کمیسیون اجتماعی جلسه در
 اریک اول اولویت در رسیده، تصویب به کمیسیون در آنها کلیات که هاییطرح بندیجمع و تصویب تا شد مقرر

 هب مربوط طرح دولت، کارکنان ساماندهی منافع، مدیریت تعارض هایطرح اساس همین بر. گیرد قرار کمیسیون
 .داشت خواهد قرار کمیسیون کاری اولویت در... و ایبیمه هایصندوق بین سوابق انتقاالت و نقل

 نیوزمشرق 
 

 مشکل معطل ماندن امر نظارت در دولت، تعارض منافع است  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( مجلس ندهینما) یبافق انیمحمدرضا صباغ
 کلیات تعارض منافع 

 

ارز،  تمی. قدیشعار انتخاب شد نیو با ا دیرا داد یبهتر اقتصاد تیخود شعار وضع یشما در برنامه هاآقای رئیسی 
 دیکن حیمردم تشر یرا برا ندهیو زمان مشخص کرده و آ دی. با مردم صحبت کنمینیب یکاالها را مو  یطال، مواد خوراک

ه نفوذ کرده اند ک یو نظارت یدولت یها تگاهدس نیدر ب ییگرگ ها یشوند. طرح شما خوب است ول هیتا مردم توج
م نشوند، مبارزه با فساد، اختالس و شکر، روغن، فوالد، مرغ و ... تا اعدا یمردم هستند. سلطان ها دنیدر حال در

 ینظارت هم تعارض منافع است. تعارض منافع است که پالسکو و متروپل را خراب م نیمشکل ا. حرف است یگران
رض از تعا یهمه ناش یبرد. برج ها و تراکم فروش یکشتار به گودال م یکند. تعارض منافع است که جوجه ها را برا

 هستند. یخوب یو فقط طرح ها ستیاز مبارزه ن یمنافع است و متاسفانه خبر
 روزنامه تجارت 

 

https://malard.ostan-th.ir/print/330790
https://malard.ostan-th.ir/print/330790
https://www.mashreghnews.ir/news/1387318
https://www.mashreghnews.ir/news/1387318
https://www.mashreghnews.ir/news/1387318
https://www.mashreghnews.ir/news/1387318
https://www.pishkhan.com/news/269199
https://www.pishkhan.com/news/269199
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  حوزه سالمت یرگوالتور یهاچالشتعارض منافع در صدر  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( اطالعات کشور یفناور یشورا کیطرح سالمت الکترون ریمد) زادهوسفی یمهد
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

رگوالتور  کی ازمندین م،یبرس یو به برآورد خوب میرا پشت سربگذار تالیجیبخش سالمت د یهاچالش میاگر بخواه
لش عنوان چااز موضوع که از آن به یقسمت ما وجود دارد. یدر بخش رگوالتور یبزرگ اری. چالش بسمیقدرتمند هست

ده فروشن یبحث تعارض منافع است. در نظام سالمت ما، وزارت بهداشت فروشنده خدمت است. وقت م،یکنیم ادی
از  یکی کی. چون سالمت الکتروندیدار کیدر حوزه سالمت الکترون تیشفاف جادیبه ا یعالقه کم د،یخدمت باش

 سالمت است.  خشدر ب تیشفاف جادیا یهاهیپا
 یوجود داشته باشد. چون منافع تیشفاف نیا دهدیم حیترج مهیخدمت را دارد. ب دارینقش خر مهیب گریاز طرف د

 نیا یاجزا یداشتند و کار کردن رو یقبل آمادگاز سه سال  هامهیب نیخواهد داشت؛ بنابرا تیشفاف نیا یدر پ
 را آغاز کرده بودند. ستمیس

 نامه کارنگهفته 
 

  یفروشگاه یها انهیقانون پامدیریت تعارض منافع در نظام مالیاتی با  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( خبرنگار خبرگزاری مهر) علی مرادی
  مالیاتیتعارض منافع در نظام 

 

 یاتیمال یهاستمیعادالنه و شفاف است. س یاوهیبه ش اتیمال افتیموضوع، در نیترمهم ،یستان اتیمال ندیدر فرآ
تعارض منافع را  جادیا یهامحور به سمت داده محور است تا حد االمکان فرصت یمود کردیدر حال گذار از رو ایدن

و ساالنه  شدیم نییتع یاتیو مأمور مال یمود نیب یمشاغل بر اساس چانه زن اتیگذشته مال یهاببرند. در سال نیاز ب
 دیفساد و تعارض منافع را به شدت تشد جادیکه امکان ا یاوهی. ششدیسال قبل افزوده م اتیمال زانیدرصد بر م

 .کردیم
 نیترازجمله مهم 1۲۳۱در سال  «انیو سامانه مود یفروشگاه یهاانهیقانون پا»تحت عنوان  یقانون بیتصو رونیازا

 کشور موظف یاتیکه بر اساس فراخوان سازمان امور مال یقانون، مشموالن نیاست. مطابق ا نهیزم نیاقدامات در ا
 . هستند یفروشگاه یهاانهیبه نصب و استفاده از پا

 یزیو برنامه ر یاقتصاد یهاتیسو تحقق رصد فعال کیاز  ان،یو سامانه مود یفروشگاه یهاانهیقانون پا یبا اجرا
 نظم، یارسامانه در برقر  نیا یهاتیو قابل ایاز مزا زیمشاغل مختلف ن گرید یو از سو سریحوزه م نیکارآمد در ا

و  یو تجار یاقتصاد یهاتیفعال یسازشفاف سامانه، نیهدف ا نی. مهمترشوندیو اعتماد برخوردار م تیشفاف
ر مبادالت نظارت د تیو تقو یمال انیجر تیریمد ،یاتیعدالت مال یبرقرار ،یکیبه اهداف دولت الکترون لین جهیدرنت

 .باشدیم یاتینظام مال یاز سو یاقتصاد
 خبرگزاری مهر 

 

https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://karangweekly.ir/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://www.mehrnews.com/news/5514089
https://www.mehrnews.com/news/5514089
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 نباید در شهرهای دیگر تکرار شودآبادان  یتعارض منافع شهردار  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ )عضو شورای اسالمی شهر شیراز( ی محمدرضا هاجر
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 رازیمله ششهرها از ج گرید یبرا یتهران، زنگ خطر یحادثه تلخ و ناگوار ساختمان متروپل آبادان و قبال  پالسکو
در  تسیبا یآبادان در شراکت در ساختمان م ی. تعارض منافع شهرداردینما یریاتفاقات جلوگ نگونهیبوده تا از ا

 یقربان شراکت یپا دی. نظارت و دقت در ساخت و ساز نبااشدتا قابل تکرار نب ردیقرار گ ژهیشهرها مورد توجه و گرید
 و جان انسانها به حراج گذاشته شود.

 پایگاه شورای شهر شیراز 
 

 مبنای فعالیت گروه توسعه ملیرانیتعارض منافع مد پیشگیری از اصل ،   
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( یگروه توسعه مل یگذار هیسرپرست شرکت سرما) مهرفروزان نیمحمدحس
 های دولتیتعارض منافع در شرکت 

 

 تیدر فعال ،یقطع استیراهبرد و س کیبه مثابه  یبر قانونمدار یمبن رانیا یبانک مل رعاملیمد داتیبه تاک با توجه
و  یستمیس یکردهایبا رو رانهیشگیعملکرد و اقدامات پ تیمرتبط با شفاف یها استیاعمال س یبانک مل یشرکتها

صل ا است. رانیا یگروه و در سطح فراتر بانک مل یاجتماع هیسرما نیادیاصل بن یضامن حفظ و ارتقا ،یندیفرآ
 یرانیبا مد یو ادامه همکار نشیدر گز دیجد تیریمد یقطع استیسن محورهاست و یکی از ای رانیتعارض منافع مد

 شیپ یاتیملع یندهایفرآ هیانتصابات و در کل یاصل را در چهارچوب دستورها نیاز ا یریشگیپ یاست که سازوکارها
 باشند. بندیمورد توجه قرار داده و بر آن پا تیشده با حساس ینیب

 نیوزپاکسان 
 

 دچار تعارض منافع هستند  یگذاراستیس هیدر ال رانیمد یبرخ  
  

 

 1041خرداد  20ـ ( اصل نود ونیسیکم یسخنگو) علی خضریان
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 یکدندانپزش یهارشته تیظرف شیبه افزا ازیموضوع به بحث گذاشته شده که ن ۳4اصل  ونیسیبارها در جلسات کم
تاسف دارد  یجا. دهدیها امکان به گردش افتادن کار را نمتعارض منافع یبرخ ایکشور مبرهن است؛ اما گو یبرا

نظرات  یدچار تعارض منافع هستند و اصناف مختلف هم مانع اجرا یگذاراستیس هیدر ال  رانیمد یکه برخ
ست از عده د کیتا  میرا معطل بگذار کشور میتوانیما م ایاند. آشده یانقالب فرهنگ یعال یشده شورا یکارشناس

 خود بردارند؟ یانحصار طلب
 برنانیوز 

 
 

https://shorashiraz.ir/fa/council/speechs/print/22767
https://shorashiraz.ir/fa/council/speechs/print/22767
https://paxanews.com/fa/news/18245/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://paxanews.com/fa/news/18245/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://paxanews.com/fa/news/18245/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://paxanews.com/fa/news/18245/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1339273
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1339273
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 وسازها ناشی از تعارض منافع استعدم نظارت کافی شهرداری در ساخت   
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( عمران مجلس ونیسیعضو کم)ی ریعبدالجالل ا
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

تمان ساخاز  یمتاسفانه بخش .به وجود تعارض منافع مرتبط دانست توانیرا م یتوسط شهردار یعدم نظارت کاف
ط سه طبقه توس یسال پروانه برا کیکه پس از  یساخته شده به نحو یمتروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندس

ساختمان در  ،یوزارت راه و شهرساز یها یریگیبا پ اوانفر  یپس از فراز و فرودها تیصادر شده و درنها یشهردار
و  یسازمان نظام مهندس انیکه م یمشکالت لیبه دل ییاابتد نی. ناظرشودیارجاع م یمرحله به نظام مهندس نیا

 و حتتخلف گزارش زین یمالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعد
 
 اتیدستور توقف عمل یها و نواقص را مکررا

وزارت کشور با توجه به  ها نداشته است.به آن یمجموعه توجه کاف نیکه ا کنندیارائه م یرا به شهردار حداثا
 .شدآبادان با یعملکرد شهردار یپاسخگو دیشهر، با یاسالم یو شوراها هایبر امور شهردار هینظارت عال تیسئولم

مرحله  نیچند یمقصر است. ناظران نظام مهندس یشهردار ،یبه لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندس
 به عنوان مرجع یساختمان به شهردار یبحران تیوضعو  یساختمان، نداشتن مقاومت کاف یمنینسبت به عدم ا

امه دستور اد یقرار گرفته وحت یتوجه یکه مورد ب دهندیساختمان، م اتیهشدار و دستور توقف عمل ریگ میتصم
 .دهندیم زیساخت ن اتیعمل

 برنانیوز 
 

 شده است یریگ میخاص تصم یبه نفع مردم، به نفع عده ا میتصم یبه جا  
  

 

 1041خرداد  2۰ـ ( مجلس ۳4اصل  ونیسیکم سیرئ)ی حسن شجاع
 تعارض منافع در اصناف 

 

 یانتص جلسه این خروجی اگر:: گفت  مردم حقوق از صیانت کمیته افتتاحیه مراسم در شجاعی حسن السالم حجت
 تجلسا این خروجی. است کرده پیدا دست مطلوب نتیجه به جلسه این گفت توان می باشد، ردمم حقوق واقعی

 یپزشک خدمات به عادالنه و آسان دسترسی حق مردم، حقوق از یکی. باشد کشور در حکمرانی رفتار اصالح باید
 در کشور جمعیت درصد 11 تنها که هستند تهران در پزشکان درصد ۲۲  و نیستیم آن شاهد امروز که چیزی است،
 بهداشت وزارت مسئوالن حضور با ۳4 اصل کمیسیون در متعددی جلسات که است سال یک از بیش. دارد قرار تهران
 ای عده فعن به مردم، نفع به تصمیم جای به ساختاری و صنفی فردی، منافع تعارض دلیل به گاهی ایم، کرده برگزار
 در ردمم حقوق .است شده گرفته صنفی و فردی منافع اساس بر ها تصمیم برخی و  است شده گیری تصمیم خاص

 در و شود می بیشتر مردم حق تضییع امکان گیرد شکل قدرتی جا هر شود،می تضییع ضعف و قدرت موضع دو
 کلی و کنیم پاسبانی و شناسایی را مواضع این باید لذا شود می بیشتر مردم حق تضییع امکان هم ضعف مواضع

 .  کرد نخواهد دوا را دردی گویی
 خبرگزاری ایسنا 

 
 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1339273
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1339273
https://www.isna.ir/news/1401032518145/
https://www.isna.ir/news/1401032518145/
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 یپزشک یدانشجو تیظرف شیبه افزا یکل نظام پزشک سییواکنش ر  
  

 

 1041خرداد  2۲ـ ( کشور یکل سازمان نظام پزشک سییر) زادهسییمحمد ر
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 ستنده راحت ما مردم که گویمنمی من کشورهاست. سایر از ترپایین مراتب به ما کشور در پزشکی خدمات هایهزینه
 .دهند پوشش را آن باید هابیمه که باشد سخت ما مردم برای هم عدد همین است ممکن دهند،نمی هزینه و

 کشور از خارج به باید باز قلب عمل یک برای مثال عنوان به برود، بین از پزشکی خدمات کیفیت به مردم اعتماد اگر
 و بوده خالص هزینه این. کند هزینه درمان برای و کرده خارج کشور از پول 244 و میلیارد یک تا میلیارد یک و برود
 و توانمندی این اگر که است این ما نگرانی. شودمی اضافه نیز...  و اقامت آمد، و رفت هایهزینه میزان این به حال

 که یمکنمی ماعال و داریم دغدغه که بینیدمی اگر. شویممی مشکل دچار آینده سال چند در نشود، رعایت کیفیت
 کشور همواره المث عنوان به. نرسیم روز آن به که است این برای باشد، کیفیت رعایت با متناسب باید ظرفیت افزایش

 در ما اما دارد، جمعیت نفر هزار 14 هر ازای به پزشک ۳۲ گرجستان گویندمی و کوبندمی ما سر در را گرجستان
 رساندیم نفر هزار 14 هر در ۳۲ به را کشور پزشک سرانه اگر اصال حال. داریم نفر هزار 14 هر ازای به پزشک 1۰ کشور

 در جراحی عمل برای را خودتان عزیز هستید حاضر پرسید باید رساندیم، نفر هزار 14 هر در پزشک 144 به اصال یا
 کشور  از خارج به ماندر برای خودتان اینکه یا بسپارید است، شده التحصیلفارغ روش این در که پزشکی آن اختیار

 کیفیت با تناسبم ظرفیت افزایش گوییممی اینکه بنابراین. باشند؟ داشته سروکار وضعیت این با باید مردم و رویدمی
ا با جان افراد سروکار دارد، ام دیکنیم دیهم که تول نیماش .است حیاتی سالمت حوزه در کیفیت و است مهم باشد،

 نیه اب د،یرا مخدوش کن یخدمات پزشک تیفیدارد. اگر ک مین افراد ارتباط مستقدر حوزه سالمت با جا تیفیک
که  میکنیو فکر هم م کشندیو هورا م زنندیهم کف م گرانیرا باال برده و د هاتی. ظرفستیقابل جبران ن یراحت

ارائه خدمات و  تیفیظ کو هم به لحا نهیکه هم به لحاظ هز میشویاند، اما ما متوجه مبه مردم کرده یادیز خدمت
 .کندیکشور وارد م یبه پزشک یبیچه آس یمل یهم از نظر غرور و توانمند

 اینکه دمانن مطالبی بیان و سالمت حوزه کارشناسان زدن دور و غیرکارشناسی هایگیریتصمیم که کرد توجه باید
 و ملی غرور و خدمت ارائه کیفیت به هم ها،هزینه لحاظ به هم هستند، طلب انحصار و داشته منافع تعارض آنها

 جایی رد یکبار کنند،می صحبت منافع تعارض بحث از دائما .زندمی آسیب سالمت، حوزه مطلق خودکفایی دستاورد
 صنوف، همه در. بدهید نانواها به هم را هاقصاب امور دارد، وجود منافع تعارض کنیدمی فکر اگر که کردم اعالم
 عتمادا حوزه همان متخصصین به ایحوزه هر در اینکه جز نداریم ایچاره است؛ گیرتصمیم کارشناسی بدنه و صنف
 تصمیم خودشان و کرده حذف را کارشناسی نهادهای اینکه نه کنند، نظارت باید هم باالدستی نهادهای البته. کنیم

 رانینگ چه وگرنه است، باب این زا ما هاینگرانی. آیددرمی آب از غلط تصمیمات این حتما صورت این در و بگیرند
 یندهآ برای را  عوارض آن شعار، این با که است ربطی بی حرف این باشیم؟ داشته توانیممی منافع تعارض باب از

 .زنندمی رقم کشور
 پایگاه سازمان نظام پزشکی کشور 

 

https://irimc.org/news/id/50466
https://irimc.org/news/id/50466
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 فریبانه تضاد منافع را کنار بگذارندشعار عواممطلع ریطراحان غ  
  

 

 1041خرداد  2۱ـ ( یگروه پزشک یتخصص یعلم یمجمع انجمن ها ریدب)ی قینوبخت حق یعل
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

ت و بهداش ونیسیاسبق کم سییو ر یگروه پزشک یتخصص یعلم یمجمع انجمن ها ریدب، یقینوبخت حق یعل

 ینابعالج اناتیبتصریح کرد:  یکل سازمان نظام پزشک سییر، زاده سییرای به در نامه یاسالم یدرمان مجلس شورا

مرتبط  ریو توسط نهاد غ یآنهم به صورت دستور یگروه پزشک انیدانشجو تیظرف شیدر مورد عوارض نامطلوب افزا

 و مستدل و بجا و موجب امتنان فراوانست. یمنطق اریبس ربطیذ یو حقوق یقیانگاشتن نظرات اشخاص حق دهیو ناد

و از درون ضربه زدن به کشور و اهانت اشکار به  یمذموم و خالف منافع مل یمجاز در امور پزشک ریدخالت افراد غ

اد و افر  یدر هر طرح تیموفق یکه برا مینمایم هیبه دست اندر کاران توص و دانمیم یپزشکان متعهد و متخصص

رح ط یهایدگیچیبدون اشراف به پ میدهیو به شما اجازه نم ندینمایوسسات متخصص در همان رشته دخالت مم

سالمت را  متضاد منافع نظرات افراد مطلع و عالم و دلسوز نظا بانهیعوامفر و با شعار یگروه پزشک انیدانشجو شیافزا

 گرید یرا دربه در و محتاج کشورها یرانیا مارانیو ب با مشکل مواجه کرده یآت یانگاشته و کشور را در سالها دهیناد

ا حد خود ر  دیمطلع با ریطراحان غ د،یکه استطاعت رفتن به خارج ندارند را به آغوش مرگ بفرست یینموده و آنها

را  بطریذ یافراد و واحدها یطرح مخرب نظرات کارشناس نیطراحان ا اگر نکنند. یبشناسند و با مصالح کشور باز

 مییطرح مطلع نما نیا یشد مردم را از خطرات آت میخواه ریمجاز خود ادامه دهند ناگز ریو به دخالت غ ندر ینپذ
  پایگاه سازمان نظام پزشکی کشور 

 
 

 است نفعانیتضاد منافع ذ یدر ذات خود دارا یاقتصاد یاستگذاریس  
  

 

 1041خرداد  2۱ـ ( ی و داراییاقتصاد امور ریوز)ی احسان خاندوز
 تعارض منافع کلیات 

 

 داریاستان د نیا یاقتصاد رانیبه استان اصفهان با فعاالن و مد جمهورسیرئ روزهکیسفر  انیاقتصاد در جر ریوز
 نیدر قوان یاحتمال یدرصد خطاها یرایپذ دیبالغ با یداشتن اقتصاد یبرا نکهیبر ا دیبا تاک یاحسان خاندوز. کرد

ضاد تناقض و ت یدر ذات خود دارا یاقتصاد یاستگذاریس نکهیبا اشاره به ام. خاندوزی یباش زیها نو دستورالعمل
عاع قرار الشرا تحت گریمنافع گروه د ،ییهامنافع گروه تیمعناست که ارجح نیبد نیا است، افزود: نفعانیمنافع ذ

 یریگیاز پ نیهمچن یباشد.  و یبه نفع اقتصاد مل دیکالن کشور با یهایاستگذاریس یخروج وجودنی. باادهدیم
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال  نهیتلف از جمله در زمدر موارد مخ یوزارتخانه درخصوص مشکالت فعاالن اقتصاد

در  یبازنگر نیخاص و همچن یهابه پروژه اتیمال صالقانون، ات نیدر ا یشأن فعاالن اقتصادو ارز و توجه به حفظ 
 خبر داد. یدستعیدر حوزه صادرات فرش و صنا یارز یسپارمانیقانون پ

 روزنامه دنیای اقتصاد 
 
 

https://www.irimc.org/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/at/view/pid/3214
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3874629
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3874629
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 گریکدیتعارض منافع و مداخله قوا در امور تحلیل فضای مجازی: 
 اوضاع وجود دارد؟ یبه بهبود یدیام یباوجود تعارضات ساختار ایآ

 
 محمد عادلی  

 

های مختلف و همچنین بازار مسکن در بین کاربران در هفته گذشته مجددا  بحث مداخله نمایندگان در سیاست
لب کرده بود. در مورد مداخله نمایندگان، کاربران به موارد مختلفی اشاره داشتند که بیشترین توجهات را به خود ج

کنند. های مختلف به دلیل تعارض منافع نقش پررنگی بازی میها و... وزارتخانهچگونه نمایندگان در انتصابات، پروژه
افزایش وجهه اجتماعی خود در نزد مردم توان افزایش قدرت و توان البی کردن، عمده دلیل مداخالت نمایندگان را می

استان خود و... دانست. در مورد مسکن نیز کاربران معتقدند که تا زمانی که برای معضل تعارض منافع فکری 
دیشکده کننده بازار مسکن داشت. در پایان نیز به مطلبی از انهای تنظیمتوان انتظاری از سیاستنیندیشیده شود، نمی

 ان در مورد تعارض منافع دولت در بازار سرمایه اشاره شده است.شفافیت برای ایر 
 

لت ساختاری داشته ای از آن حابرد که بخش عمدهرنج می تعارض منافعنظام حکمرانی ایران به انحا مختلف از وجود 

ی گانه کشور است که در برخحل نیست. یکی از این موارد رابطه بین قوای سهو با جابجایی و تعویض افراد نیز قابل

 ای دیگر دخالت کنند.شود برخی افراد از یک قوه برای به دست آوردن منفعتی در امورات مربوط به قوهموارد سبب می

های مانها و سازکند که به دالیل مختلف فشارهایی را بر وزارتخانهیندگان مجلس صدق میبارزترین این امر در مورد نما

دولتی وارد آورند. هرچند وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری امور بر عهده نمایندگان مجلس است؛ اما برخی 

 شود.خواهی تبدیل میمواقع این امر بیشتر به دستاویزی برای سهم

 هر قیمتمداخله به 
هایی است که ها در حوزهو مداخله آن تعارض منافع نمایندگان مجلسیکی از مشکالت نظام حکمرانی ایران وجود 

ها های دولتی و وزارتخانهگاهها در دستهای مداخله آنترین محلها در نظر نگرفته شده است. یکی از مهمقانونا برای آن

الله عبدالملکی؛ وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ناشی که در این میان شایعاتی استعفای حجتطوریاست به

دانند که باعث شده است اند. برخی این مشکل را ناشی از سازوکار نظام سیاسی ایران میاز همین فشارها دانسته

 شده و قوهاستقالل قوا حفظ ن
 
های مختلف بتوانند در امور یکدیگر به مداخله پردازند. ازجمله مداخالتی که معموال

ه کاربری عنوان نمونها است. بهبین رایج است، فشار به وزیران برای انتصاب افراد موردنظر نمایندگان در وزارتخانهدراین

 نویسد:وپرورش چنین میدر مورد این نوع مداخله در وزارت آموزش

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/project/coi-in-parliament/
https://iran-bssc.ir/project/coi-in-parliament/
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دهد عدم صیانت خود وزارتخانه وپرورش مینمایندگان جسارت دخالت بیشتر در انتصابات آموزشآنچه به » 

بخشی به دخالت نمایندگان است، چه کس یا کسانی از دل وزارتخانه گیری خود و مشروعیتاز شأن تصمیم

 «خواهانه وزیر را بکشند؟خواهند ترمز شجاعت تحولبا البی و زدوبند با نمایندگان می

ر کند که چگونه نمایندگان حتی دیا در موردی دیگر کاربری سخنان عابدین خرم؛ استاندار آذربایجان شرقی را نقل می

 دهند:امور استانی نیز مداخالتی فرای وظایفشان انجام می

نه اگیرند از طریق وزرا و به بهبرخی نمایندگان وقتی از طریق ما برای انتصاب افراد مدنظر خود جواب نمی»" 

 توجهی از استانداران این دردآورند". متأسفانه بخش قابلنمایندگی مردم به مجموعه اجرایی استان فشار می

 «.دل رو دارند...

ها به ها و سازمانموارد مداخله نمایندگان محدود به انتصابات نبوده و یکی از دیگر موارد پرتکرار سوق دادن وزارتخانه

در استانشان است. این مسئله یکی از مواردی بوده است که در بخش مدیریت آب کشور های خاص سمت اجرای پروژه

ین زیست را ناشی از اهای مضر به حال محیطتوسط وزارت نیرو نیز بسیار شایع بوده و برخی کارشناسان انجام پروژه

 مداخله نماینده اصفهان پرداخته ای دیگر از این فشارها وحید اشتری در رشته توییتی بهدانند. در نمونهفشارها می

 است. مهدی طغیانی؛ نماینده اصفهان در مجلس در توییتی اشاره کرده بود که

جای آنکه به وظایف خودش بپردازد، دنبال این است که فالن پروژه را از دست بخش آهن بهمدیرعامل راه» 

شد.  یزد از ریل -خروج قطار مشهدخصوصی بگیرد و به دولت منتقل کند. نتیجه این تفکر فجایعی مانند 

 «.برکناری صالحی حداقل کاری است که با توجه به سانحه اخیر باید اتفاق بیفتد

 نویسد:اشتری در پاسخ به این توییت می

سی آهن شد. کیزد خیلی تند خواستار برکناری مدیرعامل راه -آقای طغیانی ساعات اولیه حادثه قطار مشهد» 

دار دیده است و تحت تأثیر جریحهممکن است فکر کند نماینده یکی از شهرهای حادثهکه ایشان را نشناسد 

شدن افکار عمومی است. ولی ایشان نه نماینده مشهد است نه نماینده یزد. شک کردم که این جمله چه 

هان صفهاست پیگیر یک پروژه در اربطی به این سانحه دارد. متوجه شدم هیچ ارتباطی ندارد. برادرمان ماه

م کند و غیرمستقییزد به ماجرای دیگری در حوزه انتخابیه خودش اشاره می -است و دارد به بهانه قطار مشهد

 «.دهد که گوشی دستشان بیایدآهن پالس میبه وزیر و مدیرعامل راه

 حلی دارد؟آیا وضعیت مسکن راه
های ا در ماهبهسابقه قیمت مسکن و اجارهگفته شد که از نگاه کاربران یکی از دالیل افزایش بی های پیشینشمارهدر 

انجام  ناخیر تعارض منافع مسئوالنی است که خود ذینفع این بازار هستند و درنتیجه یا اقدامی مناسب برای کنترل آ

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/22026/
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سو رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی در شوند. در حالی که از یکها میبخش بودن تالشدهند یا مانع از نتیجهنمی

 گوید:توییتی در مورد فشار مسکن بر طبقات پایین جامعه چنین می

دامی و بزرگ و اقپذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی بها بر روی گردن قشر آسیبتیغ تیز اجاره» 

نظران به رئیس محترم جمهور باشد. بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحبای میفراوزارتخانه

 «.های زودگذر آغاز شودشاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی بجای م سکنتقدیم کردیم که ان

در  تعارض منافعها پندارند چراکه ازنظر آنی را عبث میکاربران از سوی دیگر در واکنش به این سخنان چنین اقدامات

باره چند نمونه از نظرات کاربران انعکاس یافته تواند مانع هرگونه اقدام مؤثر شود. دراینمسئوالن می بخش مسکن

 است:

منافع در مملکت تعیین تکلیف بشه میشه رو برنامه حساب کرد وگرنه در حد حرف مثل باقی اگر تعارض » 

 «.موارد باقی خواهد ماند

ترین رده بخش و دهستان در حوزه مستغالت و که تعارض منافع مقامات از باالترین سطح تا پایینمادامی» 

وان معضل مسکن را حل کرد، محال ای حل نشود، محال است بتنگهداری از آن با هدف عایدی سرمایه

 «.است

 به ارائه نقدهای خود در این زمینه اکتفا نکرده و حتی پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند. دراین
 
بین البته کاربران صرفا

دانند. ای دقیق از امالک میهای مازاد هر فرد تأکید داشته که آن را نیز نیازمند پایگاه دادهبرخی بر اخذ مالیات از خانه

 هرچند این کاربران انتظار ندارند که حتی این پیشنهادات نیز به دلیل تعارض منافع امکان پیگیری داشته باشند:

از اصلی عنوان نیمشکل امروز مسکن مشکل کمبود نیست، بلکه ضعف ساختار و قوانین هست که مسکن به» 

راحتی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر ای شده است. این در حالی است که بهتبدیل به کاالی سرمایه

حل مسکن مالیات بر واحد مازاد است که صدالبته به علت تعارض منافع مسئولین اجرا کنترل است. راهقابل

 «.شودنمی

نیاز این امر داشتن دست پیشنهادات کم نداریم منتهی در عمل پیشفرمایید؛ ازاینتئوری خوبی می» 

ها و اطالعات سازی دادهباشد. تا زمانی که قانون مدیریت یکپارچههای دقیق میاطالعات مبتنی بر داده

 «.ملی اجرایی نشه حکمرانی موجود با چشمان بسته است

 نقش دولت در بازار سرمایه
های فعال در حوزه تعارض منافع است، این هفته در توییتر خود به اندیشکده شفافیت برای ایران که یکی از اندیشکده

 سایت خود تعارضدر وب مطلبیعارض منافع دولت در بازار سرمایه پرداخته بود. در ادامه این اندیشکده با ارجاع به ت

 1۲۳۳های بورسی سهامدار است و از سال دولت در برخی شرکت»کند که منافع دولت در این بازار را چنین بیان می

https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/study-reports/15799/
https://tp4.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%a7/
https://tp4.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%a7/
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مردم بفروشد و از سوی دیگر دولت گذاری قابل معامله به های سرمایهتصمیم گرفت تا سهام خود را در قالب صندوق

برای تأمین کسری بودجه خود یا کنترل نقدینگی مردم را به بورس دعوت کند. در اینجا دولت در یک موقعیت تعارض 

کند برخالف وظیفه خود که ثبات بازار سرمایه و رشد معقول آن است، مردم را به این بازار منافع قرار گرفته و تالش می

 «.دعوت کند

 نویسد:چنین در توییتی دیگر به برخی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع اشاره داشته و میهم

ممنوعیت: منع فرد از قرارگیری در موقعیت تعارض  -۱شود مدیریت تعارض منافع یعنی: وقتی گفته می» 

ازمانی: عملکرد شفافیت س -۳آشکارسازی: فرد پیش از هرگونه اقدام، منافع خود را آشکار کند؛  -۲منافع؛ 

 .«دولت و مسئولین در معرض دید عموم مردم باشد تا با افزایش نظارت مردمی، احتمال بروز فساد کاهش یابد

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 99 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

   1401خرداد  28تا  22 –نود و نهم  شماره
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09331441822: خبرنامه شماره واتساپ
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