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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 خویشاوندی؛ موقعیتی پیچیده در عین سادگیدرآمد: 
 

 فرزهره سروش
 

ار رواج دارد سو بسیشود زیرا از یکارض منافع محسوب میهای سهل و ممتنع تعموقعیت خویشاوندی یکی از موقعیت
ر و در تتواند در اشکال بسیار پیچیدهشود و از سوی دیگر میو به همین دلیل موردی آشنا برای همه محسوب می

رکز مهای اخیر در ایران این موضوع به سبب انتصابات فامیلی مجددا در ها بروز یابد. در ماههای سازمانتمامی بخش
توجه مدیران و عرصه عمومی جامعه قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا چنین موقعیتی قابل مدیریت است و 
اگر هست چگونه باید این کار انجام شود تا حقی از کسی ضایع نشود؟ در مطلب زیر سعی شده است به بررسی موقعیت 

 د. ها پرداخته شوئل موجود برای مدیریت آن در سازمانتعارض منافع ناشی از خویشاوندی و ابعاد گوناگون و مسا

 

ها در اغلب کشورهای دنیا مورد های تعارض منافعی است که بر طبق بررسیموقعیت خویشاوندی از جمله موقعیت

های آنها نگاهی های مدیریت تعارض منافع در سازمانتوجه و از موضوعات مسأله ساز است و وقتی به سیاست

شویم یکی از موارد پررنگ این کنیم، متوجه میهای افشای تعارض منافع را مرور میو یا فرم اندازیممی

 ها مربوط به موقعیت خویشاوندی است.ها و فرمگذاریسیاست

رغم اعتراضات کارمندان های تعارض منافعی است که علیدر کشور ما نیز موقعیت خویشاوندی از جمله موقعیت

توان سازمان یا شمول است و در واقع کمتر میای و رقبای سیاسی، امری بسیار رایج و همهرسانهها، فعاالن سازمان

توان از یک توافق جمعی نانوشته در این زمینه در نهادی را یافت که از این موقعیت تعارض منافع در امان باشد. می

ین موقعیتی در خصوص دیگران مواجه شود هر یک از ما وقتی با چنمیان اعضای جامعه سخن گفت که باعث می

که یکی از ایم که در صورتیگشاییم اما در عین حال در درون خود این را پذیرفتهشویم، لب به اعتراض میمی

هوای ما و اطرافیانش را تا جای ممکن »ای دست یافت، باید خویشاوندان ما در سازمانی به موقعیت و جایگاه مدیریتی

ی توان گفت در صورتهنجاری است که بر روابط خویشاوندی در کشور ما حاکم شده است و حتی میو این « داشته باشد

که شخصی خود از استخدام و به کارگیری خویشاوندان یا سهیم کردن آنها در منفعت سازمانش ابا داشته باشد، ممکن 

 کار تن دردهد.  است تحت فشارهای اجتماعی ناشی از هنجاری که شکل گرفته است، به انجام این

های زیادی در ها شد و بحثهای اخیر اخبار مربوط به انتصابات فامیلی باعث سر و صدای زیادی در رسانهدر ماه

های مقابله با انتصابات فامیلی و مسائل ناشی از روابط خویشاوندی مطرح شده و این مسأله مجددا پیش خصوص شیوه

ها ای که همه کمابیش اذعان دارند که مبتالبه سازمانباید برای چنین مسألهگذاران کشور قرار گیرد که چشم سیاست

 و نهادهای درون حاکمیت است، چه راهکاری اندیشید.
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رسد و شاید تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر میموقعیت تعارض منافع مبتنی بر خویشاوندی امری بسیار پیچیده

شود شود و آن هم انتصابات فامیلی است، فروکاسته مینچه که در ظاهر از آن آشکار میدر کشور ما این موقعیت تنها به آ

ه های سازمانی رخنه کند، توجو کمتر به ابعاد پیچیده و پنهان روابط خویشاوندی که ممکن است در تار و پود موقعیت

را نیز  روابط دوستانه و صمیمانه خیلی نزدیکشده است. این روابط حتی در برخی موارد و طبق ادبیات جهانی 

 توجه کنید: مورد زیرگیرد. برای مثالی در خصوص پیچیدگی چنین موقعیتی به دربرمی

 بهـ خانم 
ً
م های خانشده است. یکی از مسئولیتای استخدامعنوان مدیر اجرایی در مدرسه راهنمایی محلیالف اخیرا

ای الف در نقش جدیدش مدیریت قرارداد تمیز کردن مدرسه است. دختر خانم الف در دانشگاه است و رابطه

های مختلف را دارد که با ه تمیز کردن مکانمدت با خانم ب دارد. پدر خانم ب یک شرکت انجام امور مربوط بطوالنی

خانم الف پیش از آغاز به کار در شغل جدید اطالع نداشت که  .این مدرسه راهنمایی برای دو سال قرارداد داشته است

شرکت پدر خانم ب قرارداد فعلی تمیز کردن مدرسه را دارد. شکایات زیادی در خصوص پاکیزگی دستشویی کارکنان و 

شود و در کل تمیزی این ان وجود داشت. خانم الف همچنین مشاهده کرد که آشپزخانه گهگاه تمیز نمیآموز دانش

ها کار کرده بود. قرارداد در مرحله بررسی جهت تمدید مجدد تر او در آنیک از مدارسی نیست که پیشمدرسه مثل هیچ

خانم الف است. بدین ترتیب وی در موقعیت داند که خانم ب دوست صمیمی دختر خانم الف در حال حاضر می .بود

تعارض منافع ناشی از خویشاوندی قرا گرفته است بدین معنا که ممکن است با وجود عدم رضایت از عملکرد شرکت پدر 

مرکز خانم ب در تمیز کردن مدرسه، به دلیل رابطه دخترش و خانم ب قرارداد شرکت پدر خانم ب را تمدید نماید. )

 (9911توانمندسازی حاکمیت و جامعه، 

گیری برای مدیریت موقعیت تعارض منافع خویشاوندی ابتدا باید آن را به دقت باید در نظر داشت که جهت تصمیم

کته تر اعمال کرد. همچنین نهای دقیقگذاریریت آن سیاستتر آن آشنا شد تا بتوان برای مدیشناخت و با ابعاد پنهان

شوند و داشتن ارتباط کاری با آنها جزو مصادیق بسیار مهم در این زمینه آن است که چه کسانی خویشاوند تلقی می

 رسد این مسأله یک امر کامال فرهنگی است یعنی اینکه در هر فرهنگ چهگردد. به نظر میتعارض منافع تلقی می

ارهای کند و هنجآیند که فرد در قبال آنها احساس مسئولیت میکسانی برای یک فرد جزو خویشاوندانی به حساب می

شان انجام دهد. کند که در هر زمانی که از او کاری خواستند تا جای ممکن دریغ نکرده و برایفرهنگی او را ملزم می

شوری مانند فرانسه بسیار متفاوت است و صرفا شامل پدر و مادر و مطمئنا گستره افراد خویشاوند در کشور ایران با ک

 شود. خواهر و برادر نمی

ها شناسایی کرد که این کار ما را به نتایج مثبت و راهکارهای های خویشاوندی را در سازمانتوان موقعیتچگونه می

ها های تعارض منافع در سازمانخواهیم به بررسی موقعیتموثری رهنمون شود؟ این پرسشی است که وقتی می

کند. آیا اینکه بدانیم در یک سازمان فالن مدیرکل یکی از خویشاوندانش را بپردازیم ذهن ما را به خود مشغول می

رکلی تر مدیدانیم پیشکه میمشغول به کار کرده است، کافی است؟ این موضوع چه مشکلی را حل خواهد کرد درحالی

ویشاوندانش را در سازمان به کار گمارده است؟ در واقع پرسش اصلی این است که آیا در از بخشی دیگر یکی از خ
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هایی که روابط ها نقاط پرخطرتری نسبت به دیگر نقاط در این خصوص وجود دارد؟ برای مثال در سازمانسازمان

و  را به سوی برقراری ارتباطهای خصوصی دارند، این احتمال بسیار زیاد است که مدیران سازمان ای با شرکتگسترده

تر، سازمان را به رابطه اقتصادی با های خویشاوندان خود هدایت کنند و یا از آن هم پیچیدهداد و ستد مالی با شرکت

افع تواند از خالل این ارتباط منشان نماینده فروش آن شرکت است و میشرکتی ترغیب کنند که یکی از خویشاوندان

 مالی کسب کند. 

توان افراد را به صرف آنکه خویشاوند مدیری هستند از شود این است که آیا میش دیگری که در اینجا مطرح میپرس

که این افراد در آن زمینه دارای تخصص و شایستگی دست یافتن به یک شغل یا یک پست سازمانی محروم کرد درحالی

توان پرسید که میزان محدودیت و ممنوعیت شوند؟ یا می توانند بسیار کارآمد و مفید واقعای هستند و میاثبات شده

باید تا چه حد باشد و چه کسانی نباید امکان استخدام در سازمانی که خویشاوندی از مدیران آنجاست، بیابند و 

یابی به یک موقعیت شغلی به طور کامل از آنها محدودیت در خصوص دیگران چطور باید اعمال شود که امکان دست

 شود. برای مثال به شیوه عمل شده در مورد زیر که مربوط به کشورهای دیگر است، توجه کنید:سلب ن

عنوان پشتیبان تحصیلی در کالس برای دو روز در هفته استخدام کند. دختر خواهد یک نفر را بهای میمدرسه ابتدایی

گردد. مدیر و معاون مدرسه وقت میارهمدیر مدرسه نیز در حال تحصیل در حوزه رشد کودکی است و دنبال یک شغل پ

اند توکند که دخترش میای نمیاند. مدیر مدرسه هیچ اشارهبرای شغل موجود، ساعات کاری و وظایف را تعریف کرده

متقاضی این شغل باشد. اما وقتی برای موقعیت شغلی تبلیغ شد و دختر مدیر برای آن اقدام کرد، مدیر مدرسه تعارض 

کشد. کند و خودش از روند انتخاب گزینه استخدامی کنار میامنا )یا مجموعه مدیریتی( اعالم میبه هیئتاش را منافع

زمانی که هیئت جذب تصمیم گرفت که دختر مدیر گزینه مناسب استخدامی است، مدیر مدرسه از مدیر منطقه، تأییدیه 

مرکز توانمندسازی حاکمیت و ) .هادی را بپذیردتواند شغل پیشنگیرد. سپس دختر مدیر میتوصیه هیئت جذب را می

 (9911جامعه، 

های تعارض منافع بسیار فراگیر و گسترده است که تقریبا در همه سو جزو موقعیتدر واقع موضوع خویشاوندی از یک

و نهادهای دولتی و عمومی قابل مشاهده است و هم از سوی دیگر مدیریت ناشی از ممنوعیت کامل ها انواع سازمان

تواند بخشی از اعضای جامعه را از دست یافتن به حقوق خود محروم نماید. به همین دلیل باید با این مورد با آن می

ص مدنظر داشت، آن است که در هر سازمان ای که باید در این خصوموشکافی و دقت بیشتر برخورد کرد. اولین مسأله

باید بر طبق شرایط و مسائل آن سازمان نقاط پرخطر را در خصوص این موقعیت تعارض منافع یافت. همچنین انواع 

گیرد را باید شناسایی کرد تا بتوان به طور خاص برای برخی موارد هایی که این موقعیت در آن سازمان به خود میصورت

گیری تعارض منافع مبتنی بر های شکلتوان به موارد زیر در خصوص صورتیشید. برای مثال میای اندچاره

 خویشاوندی اشاره کرد:

 استخدام و انتصاب 
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 ارتقا 

 تجدید قرارداد 

 ارزیابی عملکرد 

 های انضباطیرویه 

 مسائل مربوط به حقوق و دستمزد 

 خدماتها یا افراد خارج از سازمان جهت انجام قرارداد با شرکت 

تواند کمک کند که حقی نیز از خویشاوندان مدیران ضایع نشود این است در این زمینه که می های کلیدستورالعمل

 که:

 ازمان ر سکند، روابط خویشاوندی خود دفرد در زمان استخدام یا در زمانی که پستی مدیریتی دریافت می

 را )در صورت وجود( افشا کند. 

 گیری در خصوص موضوعی به نوعی با روابط خویشاوندی وی مرتبط گیری یا رأیدر مواردی که تصمیم

 گیری انصراف دهد.گیری یا رأیاست، آن را اعالم نماید و همچنین در صورت لزوم از تصمیم

 مدیر در آنها مالک یا سهامدار است و یا به  ای که خویشاوندهای خصوصیممنوعیت قرارداد با شرکت

 شود.نوعی از آنها منتفع می

 دهندگان برای یک که فردی از خویشاوندان مدیران سازمان جزو درخواستدر هنگام استخدام در صورتی

های شغلی را با فرد انجام دهند تا ها و مصاحبهطرف انواع آزمونموقعیت شغلی باشند، افرادی بی

های فردی بوده است و نه نتیجه روابط حاصل شود که استخدام وی بر اساس شایستگی اطمینان

 خویشاوندی.

 های مربوط به خویشاوندی است که ازدواج میان کارکنان یک سازمان با یکدیگر از جمله دیگر موقعیت

رادی به شود. در برخی کشورها همکاری چنین افهای گوناگونی با آن میدر کشورهای مختلف مواجهه

ویژه اگر یکی در موقعیت مدیریت نسبت به دیگری باشد، ممنوع است و باید یکی از این افراد تغییر 

 های مدیریت تعارضنامهجایگاه اداری یا حتی تغییر مکان دهد. این نیز موضوعی است که باید در آیین

 منافع سازمانی به آن توجه شود.

 ساز شود آن است که یکی از دو طرف خویشاوند مجبور به لتواند مشکهایی که میاز دیگر موقعیت

هایی نیز بهتر آن است که فرد را به رسد در چنین موقعیتدهی به طرف مقابل باشد. به نظر میگزارش

سمت گزارش دادن به شخصی دیگر هدایت کنند یا جایگاه شغلی آن فرد را طوری تغییر دهند که وظیفه 

 ر از خود را نداشته باشد.دهی به مدیر باالتگزارش

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1049222
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1049222
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1049222
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توان مواردی که ذکر شد تنها برخی از شرایطی است که ممکن است در آن خویشاوندی منجر به تعارض منافع شود. می

موقعیت  رسدشان به این لیست موارد دیگری را نیز افزود. به هر حال به نظر میها و نوع فعالیتبر اساس وظایف سازمان

ن رو باید به آهاست و از همینهای مهم و اثرگذار در فعالیت سازمانختلف جهان یکی از موقعیتخویشاوندی در نقاط م

توجه بیشتری کرد هرچند که آنقدر تکرار شده است که شاید کمتر به عنوان یک موقعیت تعارض منافع مدنظر قرار 

گیری ن موقعیت گره بخورد، امکان شکلشان با ایگیرد و چون تقریبا ممکن است اغلب اعضای جامعه زمانی منافعمی

 های عمدی نسبت به این موضوع وجود دارد.توجهیکارانه و بیبرخوردهای محافظه

*** 

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

یان سوال از وزیر بهداشت با اذعان به وجود تضاد ی در جراسالم یمجلس شورا سیرئ ،بافیمحمدباقر قال  

 تضاد منافع کنار برود. نیتا ا میتالش کن دیهمه ما بامنافع در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد: 

 انتصابات یتهدر کموزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:  یردولتیسازمان مدارس غ سیرئ، احمد محمودزاده 

 یردولتیکه مدرسه غ یتوجه شود و افراد است به موضوع تعارض منافع ینوزارت آموزش و پرورش قرار بر ا

 . یرندها قرار نگدارند در مجموعه انتخاب

 مجلس آموزش کمیسیونخبر داد که  وزارت آموزش و پرورش یردولتیمدارس و مراکز غ یرکلمدسعید صالح،  

کرده و این طرح در نوبت  موافقت «کشور مسئوالن برای داریمدرسه ممنوعیت» قانون تسری پیشنهاد با

 ییبه دارا یدگیافراد مشمول قانون رسمطابق مصوبه کمیسیون آموزش بررسی صحن مجلس خواهد ماند. 

 شوند.داری میمنع مدرسه مشمول زینمقامات 

 رهینجو ز  تیفیتحول کگفت از آنجا که ضمانت اجرای  رانیاستاندارد ا یسازمان مل سپناه، رئیاسالم یمهد 

های خودروسازی است و این مدیران در زنجیره تامین مدیران شرکتتصمیم منوط به  خودرو صنعت نیتام

 یابد. تعارض منافع دارند، کیفیت خودروها بهبود نمی

مدیره  فدراسیون فوتبال است، به عنوان عضو هیئت و توسعه یفن یتهکم یسرئکه  ذوالفقارنسب ژنیبانتصاب   

هایی مبنی بر قرار گرفتن وی در موقعیت تعارض منافع و لزوم تیم فوتبال پرسوپولیس منجر به طرح زمزمه

 استعفا از پست فدراسیون شده است. 

 0011دی  62 – رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیم
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 تعارض منافع از وزارت بهداشت کنار گذاشته شوند یافراد دارا
 9022دی  02ـ ( بهداشت و درمان مجلس یسیونعضو کم)یگی محمدبفاطمه 

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

شور باشد. م کسالمت مرد یندهتواند به نفع آمی ییراتتغ ینکه ا یمسالمت هست یریتدر مد ییراتیما امروز شاهد تغ
 یدر شورا ینابارور یدرصد12 یمهب یباز خانواده، تصو یتحما انونق یسالمت مادر و کودک، اجرا یبرنامه ارتقا

 یشافزا یدرصد 02 یبای وزارت بهداشت، تصوو توسعه یدر حوزه منابع انسان یساختار ییراتتغ یمه،ب یعال
ند با قبول نک یبه راحت یریهر وز یدبهداشت دانست. شا یرهای وزتوان از جمله تالشکشور را می یپزشک یتظرف

افراد که  یرود برخانتظار می و تشکر دارد. یرتقد یجا ینهاکنم احوزه مبارزه کند، بنده فکر می ینمنافع در ا تعارض
در  هاینابسامان یدر وزارتخانه هستند کنار گذشته شوند و برخ یتعارض منافع و کارنامه نامناسب عملکرد یدارا

 یونیسدر کم یموضوع جلسات ینبهداشت در ا یرکرونا حل شود. با وز یژهاعتبار و یورو یلیاردم9بودجه و  یعحوزه توز
 معضالت دارند. یهایی برااعالم کرد برنامه یبرگزار شد که و

 خبرگزاری فارس 
 

 

 ی در جهت مدیریت تعارض منافعمسئوالن کشور یدارمنع مدرسه
 9022دی  09ـ ( وزارت آموزش و پرورش یردولتیمدارس و مراکز غ یرکلمد)سعید صالح 

 تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش 
 

 ده و بایدکر  تموافق «کشور مسئوالن برای داریمدرسه ممنوعیت» قانون تسری پیشنهاد مجلس با آموزش کمیسیون
 .یرخ یا آوردمی رای هم علنی صحن در منافع، تعارض پیرامون مجلس نمایندگان طرح ببینیم تا بمانیم منتظر
 بر که کرد صادر منافع تعارض موضعیت با را ایبخشنامه داوطلبانه صورت به 1۹ سال در پرورش و آموزش وزارت
 باید دارند اگر و باشند داشته شده اندازیراه مدرسه نباید ریگذاسیاست شورای و نظارت شوراهای اعضای آن اساس

 شده مشمول نفر 9۹9 حدود. افتاد اتفاق این و شد داده هم مهلتی .کنند گیری کناره و دهند استعفاء خود سمت از
 سازمان سبقا رئیس به توانمی آنها جمله از که دادند استعفا خودشان یا و زدند برایشان همکاری توقف یا که بودند

 معاونین ادارات، روسای شامل نظارت شورای اعضای برای بخشنامه آن حاضر حال در. کرد اشاره غیردولتی مدارس
 بر که است کرده ارائه موضوع همین با را طرحی مجلس پیش چندی است. برقرار محدودیت این و پابرجا غیره و

 ردهک ارائه پیشنهاداتی هم ما سازمان .باشند داشته دولتیغیر  مدرسه مجوز نباید پرورش و آموزش مدیران آن اساس
 شد مصوب نهایت در. یابد تسری نیز دیگر مسئوالن برای و نشود خاص گروه یک شامل هامحدودیت که این جمله از

 زنی است مجلس مصوبه که مقامات دارایی به رسیدگی قانون مشمول افراد پرورش، و آموزش مدیران بر عالوه که
 دبای و شده تصویب آموزش کمیسیون در که باشند دارمدرسه توانندنمی هم هاآن اساس، این بر و شوند لمشمو
 .شد خواهد اعمال هم قانون این نهایی، تصویب صورت در. خیر یا آوردمی رای هم علنی صحن در ببینیم

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001020000185
https://www.farsnews.ir/news/14001020000185
https://www.isna.ir/news/1400102014851
https://www.isna.ir/news/1400102014851
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 برود نیاز ب دیتضاد منافع در حوزه بهداشت و درمان با
 9022دی  09ـ )رئیس مجلس شورای اسالمی(  بافیمحمدباقر قال

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

پس از طرح سؤال  ی، در سخناندی مجلس 09 یدر جلسه علن یاسالم یمجلس شورا سیرئ «بافیمحمدباقر قال»
 یاست که بحث تضاد منافع در زمان تصد نیا تیبهداشت و درمان اظهار داشت: واقع ریز وزا «انیمسعود پزشک»

که  مدیدارم و تا حاال ند انیپزشک یخدمت آقا یادیز ارادتوجود داشت، بنده  زیدر وزارت بهداشت ن انیپزشک یآقا
ع تضاد مناف نیط است، چرا که اکه در وزارت بهداشت است غل هیرو نیا حوزه انجام دهند. نیدر ا یکار شخص شانیا

 همه ما با را فراهم کرده است. یادیمشکالت ز
ً
 یتضاد منافع کنار برود. مجلس شورا نیتا ا میتالش کن دیانصافا

مشغول به کار هستند توجه کند. ما از  یدولت یهامارستانیکه در ب یبه پزشکان دیها بادر بحث حقوق زین یاسالم
 میکنیم یمدت قدردان نیدر طول ا زیزحمات وزارت بهداشت ن

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 سکاندار خدمات به محرومان باشند توانندینم یخصوص یهاکینیشاغالن کل
 9022دی  09ـ )نماینده مردم تبریز در مجلس( مسعود پزشکیان 

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 در رأی خذا حین تعهد و برنامه قانون به نبودن پایبند درباره بهداشت وزیر از خود سوال توضیح در پزشکیان مسعود
 دولت زرایو اعتماد رأی جلسه از پیش: کرد تصریح منتخب، هایدانشگاه مدیریت برای انسانی نیروهای کارگیریبه

 که اشندب سازمانی یا اداره سکاندار توانندنمی هستند خصوصی هایکلینیک یا بیمارستان در که کسانی گفتم
 رستد ساختاری باید گفتند خود فرمایشات در نیز انقالب معظم ررهب. است آنها هایاولویت جزو محرومین به خدمت

 ایهکلینیک در که افرادی.باشند نداشته دیگری دغدغه بیماران، بیماری و درد دغدغه جز آن در افراد که کنیم
 توانندینم کنندمی دریافت بیماران از تعرفه از خارج مبالغی و دارند درآمد میلیارد صد چند خصوصی هایبیمارستان

 را خودمان اول باید ما. کنند کار بیرون در نباید که کنند توصیه پزشکان به و کنند اداره را پزشکی علوم هایدانشگاه
 زمان در راداف این فعالیت آمار اگر .کنیم اقناع زمینه همین در را دیگران بتوانیم تا دهیم نشان عمل در و کنیم اصالح

 چه هک شودمی مشخص کنیم مقایسه داشتند دولتی هایبخش در که تعهداتی با را خصوصی هایبخش مدیریت
 عمل یک برای توانندمی خصوصی هایبخش در که افرادی. نیست قیاس قابل آنها عملکرد و داشته عملکردی

 فرادا این دهند؛ انجام را کارها این مشخصی مالی محدوده در توانندنمی کنند، دریافت میلیون 92 تا 02 جراحی
 خصوصی بخش یا هادانشگاه و دولتی سیستم در وقت تمام صورت به باید مدیران .کنند دفاع محرومین از توانند نمی

 طرف از اما ندادم هادانشگاه مدیران به را دولتی سیستم از بیرون فعالیت اجازه بودم وزیر من که زمانی کنند، فعالیت
 .کردم تأمین را علمی هیأت اعضای و مدیران دیگر

 ایسکانیوز 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642200
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642200
https://www.iscanews.ir/news/1125262
https://www.iscanews.ir/news/1125262
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 نیاز وقوع تعارض منافع در چ یریجلوگ یبرا ییسازوکارها
 9022دی  09ـ )کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه( افسانه شرکت 

 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 
 

 یجرا، ا022۲کرده است. در سال  بیتصو یمقامات دولت یاصول رفتار نیرا جهت تدو یهدفمند نیقوان نیدولت چ
و  یازسنهیاز فساد که بر سه محور آموزش، نهاد یریشگیمجازات و پ ستمیس کی لیساخت و تکم یبرا یابرنامه

و مجازات  یریشگیپ یبرا ینیادیبن یحقوق ارچوبچ 0292دولت قصد دارد تا سال  نینظارت استوار بود را آغاز کرد. ا
 مقررات ،یکل یهااست: اصول و ضرورت یسه مؤلفه اصلشامل  نیچ یو مقررات یقانون چارچوب کند. جادیفساد ا

 .شودیداده م حیتوض شتریب اتییها با جزمؤلفه نی. در ادامه مقاله انیقوان ریمفاد و مقررات موجود در سا ژه،یو
ا سازوکار و مقررات ر  ستم،یس نیچند نیچ دولت :و مقررات در رابطه با تعارض منافع نیوضع قوان یاساس وجوه

 یی: اعمال قدرت، اظهارنامه دارادهندیرا هدف قرار م یحوزه اصل 0کرده که  جادیاز تعارض منافع ا یریشگیپ یبرا
راجع به اشتغال و  ییهاتیو محدود یشخص یهاوپاشختیو ر ایمربوط به منافع، مزا یهاتیو درآمد، ممنوع

 داده خواهد شد. حیدر ادامه توض شتریب اتییبا جز میمفاه نیها. ادولت و بستگان آن انکارمند یوابستگ
 ستمیسی، گشت بازرس ستمیس، کیدموکرات ییمرکزگراسازوکارها شامل  نیا کنترل اعمال قدرت: یسازوکارها

در  تیشفافی و کردارو راست فهیوظدر مورد انجام یگزارش ده ستمیس، وجواستعالم و پرس ستمیس، وشنودگفت
 ی است. امور دولت
 یتا درآمدها کندیباالتر از شهرستان را موظف م یالزامات کارمندان دولت نیا :یمنافع و افشاگراظهار  الزامات

و  ینقاش ش،یراینوشتن، و ،یدرآمد حاصل از ارائه مشاوره، سخنران ارانه،ی نه،یهزخود شامل دستمزد، پاداش، کمک
 یود و نهاهمسر و فرزندان خ یزندگ باتیتأهل، ترت تیمربوط به وضع یاطالعات زین

ً
 ینافع تجارم ای تیفعال نههرگو تا

 خارج از کشور را اعالم کنند.
و مقررات به چهار  هاتیمحدود نیا:یشهر یهاوپاشختیو ر ایو مقررات مربوط به منافع، مزا هاتیمحدود

در  تیودمحد( 0؛ )نابجا یایدر رابطه با سوءاستفاده از قدرت و مزا ییهاتیمحدود( 9: )شوندیم میدسته تقس
 یشخص یدر مورد دستاوردها تیمحدود( 0ی؛ )مقررات درباره مصارف مقامات رسم وضع( 9؛ )و پول ایهدا رشیپذ

 . هاوپاشختیر نهیو هز
 یبندمیمقررات در چهار دسته تقس نیا :یخانوادگ یهایو وابستگ یمقررات مربوط به اشتغال/ منصب دولت

؛ همسر و فرزندان یتجار یهاتیاشتغال و فعال( 0ی؛ )ل پس از بازنشستگوقت و اشتغاپاره مشاغل( 9: )شوندیم
 ی. کارمربوط به اهمال مقررات( 9)

، واسطه آموزش هدفمندبه یتعارض منافع استفاده از اقدامات بازدارنده و قهر تیریمد یبرا نیدولت چ یعمل کردیرو
ی، عموم یآموزش، پرورش و آگاه رده است.شفاف را اتخاذ ک یو اقدامات انضباط ینظارت و بازرس ستمیس

 ی سه رکن این اقدامات هستند. هی/ سازوکار تنبیاقدامات انضباطی و نظارت و بازرس یهادستگاه
 و جامعه جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت 

 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20790/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/20790/
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 ددهینمرا تعارض منافع در وزارت بهداشت  یمجلس اجازه انتصابات دارا
 9022دی  09ـ ( اصفهان یندهنما)زهرا شیخی 

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

 عدم علت خصوص در بهداشت وزیر از درمان و بهداشت کمیسیون عضو پزشکیان مسعود دی، 09 علنی جلسه در
 ارگیریبک خصوص در اعتماد رای زمان در شده ارائه هایبرنامه به پایبندی و توسعه ششم رنامهب قانون به پایبندی

 در و دکر  مطرح را سوالی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر از منتخب هایدانشگاه مدیریت برای انسانی نیروی
 .شد قانع مشروط صورت به وزیر توضیحات شنیدن از بعد نهایت

 :نوشت خود توییتر صفحه در مطلبی در اصفهان نماینده شیخی زهرا مجلس، در سوال این طرح پی در
 برای گرفته صورت زحمات قدردان مجلس.9 :داشت مهم نکته 0 بهداشت محترم وزیر برای مجلس امروز پیام»

 انه،کارشناس غیر تصمیمات اجازه وجه هیچ به ملت نمایندگان و نیست کرونا به محدود وزارتهای برنامه.0 .کروناست
 .«بگیرند جدی را اخطار این محترم وزیر است بهتر .داد نخواهند را منافع تعارض دارای انتصابات و محفلی

 خبرگزاری ایسنا 
 

 

 تعارض منافعکانون سهامداران حقیقی بورس و مسئلۀ  اساسنامهتهیه 
 9022دی  09ـ ( کارشناس ارشد بازارسرمایه) مهدی رباطی

 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

که بتواند از حقوق سهامداران خرد  یمرکز یاندازراه یبرا ییهاتالش یه،از فعاالن بازار سرما ی، برخ99۹9از سال 
 ینا یه،شکل بازار سرما ییرو تغ ۹0بازار اوراق بهادار در آبان سال  یدقانون جد یبکند، داشتند. پس از تصو یتماح

 یقاز سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست تطب یقیحق امدارانکانون سه ۹۲سال  یبهشتنهاد شکل گرفت. در ارد
 نیدرخواست، سازمان بورس اعالم کرد ا ینگذشت دو سال از ارا ارائه داد. اما پس از  یدکانون با قانون جد یتفعال

، وجود دارد که درصورت عدم رفع آن یابا توجه به اصالح قانون بازار اوراق بهادار، نکته !یستن یتکانون مجاز به فعال
سهامداران  ناساسنامه کانو یهمقابل تمام شود. ته نفعیکامال نقض شده و چه بسا به سود ذ این کانون یلهدف تشک

بورس و اوراق بهادار از موجبات  یعال یآن در شورا ویبتوسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تص یهسرما بازار یقیحق
سازمان بورس و  یگران اصلاز مطالبه یکیچراکه کانون سهامداران به عنوان  شود؛یبروز تعارض منافع محسوب م

 است. یراددچار ا یو ساختار یاز دو بعد تعارض منافع سازمان یناوراق بهادار ظاهر خواهد شد؛ بنابرا
، مندبه صورت نظام توانندیاست که نم ینوجود دارد، ا یقیکه در بحث حقوق سهامداران حق ینکات ینتراز مهم

قف وها در پرداخت به موقع سود، تشرکت یانضباطیمنافع عبارتند از: ب نیا کنند. یگیریخود را پ یمنافع حقوق
 ،یسوال رفتن اصل قانون نقدشوندگ ریز جهیتخلف ناشران در ارائه به موقع و صحت اطالعات و در نت لینمادها به دل

 یستورد یگذارمتیقسهامداران،  اتیو عدم توجه ناظران به شکا انیبازان و سودجوتوسط سفته یمتیق یدستکار
 .کنندیبا آن دست و پنجه نرم م یقیاز سهامداران حق یاریکه بس یگریدر بورس کاال، بحث آموزش و موارد د

 روزنامه دنیای اقتصاد 
 

https://www.isna.ir/news/1400102115385
https://www.isna.ir/news/1400102115385
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3832902-%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%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3832902-%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%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 یم؛ نیازی باالتر از رفع تحرتعارض منافع یو استانداردساز شیپروتکل پا
 9022دی  00ـ نگار( )روزنامهعلی دهقان 

 کلیات تعارض منافع 
 

اما  ازندتیو به آن م گویندیهمه از آن سخن م یبااقتصاد کشور است که تقر یاصل یهاتعارض منافع از چالش مساله
و در بازار دار  یزن یدهپد ینا یمثال برا ین. بهترگذاردیم یشرا به نما یبسا هر روز گره کورترهمچنان وجود دارد و چه

آن مردم به عنوان  یسو یککه در  شودیم یدهد گونهیندر کشور ا والنگ شات، جعبه دار  ینما یکاست. در  یرانا
ب محسو یزن یبخش خصوص یرانآنان مداز  یکه گروه یدولت یرانمد یگرد یو در سو اندیستادهمحروم ا یتیواقع

 کنندمی سازییمدارو تصم یبرا یعموم یاز روز را در حوزه روشمند یکه بخش یافراد یعنیاند. قرار گرفته شوند،یم
 یاز زندگ اییمه. درواقع در نکنندیرا اجرا م هایمهمان تصم یاز روز به عنوان فعاالن اقتصاد یگریو در بخش د

 یشتره بو رفا یتا غروب آن را با آسودگ سازندی. صبح مگیرندیم یمتصم یاز زندگ یگرد اییمهن یااند و بر نشسته
 یسامانه داروساز یراناز مد ی. گروهکندیم یندگیرا نما یراندر ا هتوسع «یساختار یبع»تراز،  ینمصرف کنند. ا

 شده باشد. نیاند سود مولد آنان تضمار گرفتهقر  یدر مقام شهروندان اقتصاد یتا وقت گیرندیم یمتصم یکشور به نوع
 ۲۹۲هزار و  09۲و  یلیونم 09۲از اختصاص  یقلم دارو حاک 99واردات  یبررس»آمده است:  9911بودجه  یغتفر در

وزارت بهداشت  یشینارقام معاون پ یندر مقابل ا«. شرکت واردکننده است 90داروها به  یواقع یمتمازاد بر ق یورو
خط فقر پرتاب  یردرمان به ز هایینهل پرداخت هزیهزار شهروند درست در همان مدت به دل۲90که  دکنیاعالم م

و دار  یر. شهروندان در گشوندیسالمت محسوب م یدو گروه مذکوردر فضا یتها معرف وضعداده یناند. اشده
 در تعارض یخصوص-یدولت انیر مد یگرد یاما از سو دهندیسالمت و به خصوص مشکالت دارو جان م هاییگرفتار

 .کنندیم یشهسود اند ترمنافع به ارقام بزرگ
با وجود  شودیبروند، م هایمفردا تحر یناگر هم یا دادیرا نشان م یتیتعارض منافع چه وضع یننبودند ا هایماگر تحر

 یطاز شرا سییاس یقتصادا یهادر برداشت یددل بست؟ قطعا با یرانرشد در ا یزممکان ییربه تغ یتعارض منافع ینچن
 کی. بدون داشتن یردشکل بگ هایلاز تحل یبهتر یایکرد تا جغراف یلرا هم دخ یگریموجود توسعه، عناصر د

و  یراندم ینخواهد بود. رفتارشناس یرپذامکان یندهجهش توسعه در آ یندهایفرآ سازیینهکامل امکان به یایجغراف
ا هم نداشته ر  هایماگر تحر ااست که م ینا یتباشد. واقع یمنظور کمک بزرگ نیا یبرا تواندیم یاقتصاد سازانیمتصم
 د،یاب یشافزا یهمچنان وجود خواهند داشت و اگر سهم ملت از چرخش مبادله مل یو رفتار یفکر یزمفشل یمباش
ام به ن یکلاگر پروت ی،مندبهره سازیینهبه ینهم یو کارکرد آنان ندارند. برا یتبه نحوه حضور، فعال یربط

 یردر غ داشته باشد. یاردر اخت یزتعارض منافع را ن یو استانداردساز یشپا روتکلپ یددارد، با هایمتحر یسازمرتفع
تحول بزرگ محسوب  یک هایم. رفع تحررسندیم یداریها به پاتعارض یناز ا یناش یاجتماع هاییبصورت آس ینا
 یرآنها به عناص یلتبد یاها ا با ما چه خواهند کرد؟ پروتکل رفع تعارضهتحول بزرگ، تعارض ینا یاما فردا شودیم

 یست؟ن گونهینباشد. ا هایمچه بسا بزرگتر از رفع تحر یازین ی،عموم یمندبا بهره
 خبرگزاری ایلنا 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1182154-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1182154-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87
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 گیردیم یسپرسپول یا یونتعارض منافع، ذوالفقارنسب را از فدراس
 9022دی  00ـ  سایت فوتبالی

 تعارض منافع در حوزه ورزش 
 

 در یناز ا یشذوالفقارنسب که پ یژنب. گرفت یدورزش و جوانان، در عرض چند ساعت، دو پست جد یرمشاور وز
 یندارد، امروز نه تنها توسط اعضا یسپرسپول یریتیمد یمبه حضور در ت یاعنوان کرده بود عالقه یشهامصاحبه

 یکیان مجموعه انتخاب شد بلکه نام او به عنو ینو توسعه ا یفن یتهکم یسفوتبال به عنوان رئ یونفدراس یسهرئ یاته
در  ره،یمد یاته یسو قرار است او به عنوان رئ شودیم یدههم د یسباشگاه پرسپول یریتیمد یدجد یمت یاز اعضا

ه فوتبال و باشگا یوناو امکان حضور همزمان در فدراس رسدیبه نظر م. مشغول به کار شود یس،باشگاه پرسپول
 یاتدر ه یچهره ورزش ینهمزمان ا یتها، فعالنامهیینها و آرا نخواهد داشت چرا که طبق اساسنامه یسپرسپول

 ینمهم تر یفن یاهبرنامه یشبردفوتبال که در پ یونو توسعه فدراس یفن یتهمثل کم یمهم یتهو کم یسسپولپر  یرهمد
ه باشد پست داشت یکه در باشگاه یتعارض منافع است و کس یقاز مصاد یکیدارد،  یکشور نقش راهبرد یونفدراس

 یفن یتهو کم سیباشگاه پرسپول ینقارنسب بذوالف یبترت ینا به .یردفوتبال پست و سمت بگ یوندر فدراس تواندینم
 ا هم ندارند. ب یتعارض یچه یانکانون مرب یاستورزش و ر یرمشاور وز یهاپست البته را انتخاب کند. یکی یدتوسعه، با

 سایت فوتبالی 
 

 

 ساختمان یسازمان نظام مهندس ، معضلتعارض منافع
 9022دی  00ـ  یساختمان استان مرکز یسازمان نظام مهندس

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

 یسازمان نظام مهندس یسدر نشست با رئ یساختمان استان مرکز یسازمان نظام مهندس یسرئ یبی،حب علیرضا
 رد،یمد نظر قرار گ یژهساختمان به صورت و یه تعارض منافع سازمان نظام مهندسساختمان کشور گفت: بخشنام

 مواجه کرده است. یهای جدرا با چالش ینظام مهندس یهاسازمان ،ضوع تعارض منافعوم یراز
عنوان کرد: در حال حاضر تنها  ی نیزساختمان استان مرکز یسازمان نظام مهندس یرهمد یاتعضو همصطفوی، 
 ازیبه سازمان وارد کند و ن یجد یبآس یتواندامر م ینود در سازمان مربوط به تعارض منافع است که امشکل موج

 شود. یشیدهراستا اند ینای در ایژهو یراست تداب
 یدجد یسنو یشنشست پ یندر ا یزن ی،ساختمان استان مرکز یسابق سازمان نظام مهندس رییس ی،ثاقب مجید

 یسنظام مهند یدحوزه عنوان کرد و گفت: قانون جد ینمشکالت ا ینمنافع را از مهم ترو تعارض  یقانون نظام مهندس
 یناست ا یداست که ام بررسیهای مجلس در حال ن یسیودر کم یبدون لحاظ کردن نظرات و اقدامات کارشناس

س در سطح کشور هزار مهند ۲22 یندهشما نما مشکل ارائه شود. ینرفع ا یای برایژهو یو راهکارها یگیریمهم پ
را با  ینظام مهندس یدقانون جد یسنو یشرود نخست بحث تعارض منافع و سپس اصالح پکه انتظار می یدهست

 .یدقرار ده یگیریصالح مورد پ یاز مراجع ذ هاتاناس یو همکار یتجد
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://footballi.net/news/r/691450
https://footballi.net/news/r/691450
https://www.isna.ir/news/1400102216774
https://www.isna.ir/news/1400102216774
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 ها شده استخودرو یفیتتعارض منافع مانع ک
 9022دی  09ـ ن( یرااستاندارد ا یسازمان مل یسرئ)پناه اسالممهدی 

 تعارض منافع در صنعت خودرو 
 

ر جهت د ارتیو مرجع نظ یتیحاکم یسازمان یراناستاندارد ا یو توسعه نظام استاندارد، سازمان مل یتدر قانون تقو

در حوزه  صنعت ینتام یرهو زنج یفیتموضوع طرح تحول ک .باشدیکاال، واردات و صادرات م یدبه تول یبخش یناناطم

 اییرهزنج یهاطرح ینا یعال یرانتعهدات را مد یاست که ضمانت اجرا یاساز حوزه گستردهو ساز و قطعهخودر 

 تعارض منافع تقر ینهم قرار دارند و ا یدارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جد
ً
 فیتیتن کیافموجب بهبود ن یبا

  ها شده است.خودرو

که  یخوب یفیمحصول ک یرداشتند به خصوص در هشت سال اخ یزشر یفیها در چند سال گذشته از لحاظ کخودرو

 نشده است. یدخودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تول یفیتک یابیدر ارز
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

 

 ر مسیر تعارض منافعد یداخل یخودروساز هایرکتسازی شصوصیخ
 9022دی  00ـ یپا( اسبق سا یرعاملمد) سعید مدنی

 تعارض منافع در صنعت خودرو 
 

م ه یو از طرف شوندیمشخص م یشرکت اصل یرعاملتوسط مد یپاو سا خودرویرانا یرمجموعهز یهاشرکت یرانمد

 قانون تعارض یعنی ینو ا شوندیمشخص م یشرکت اصل یرهمد یئتها توسط هآن یرمجموعهز یهاشرکت یرانمد

 جود دارد.اعمال قدرت دولت در آن و حشب یشههم یت،ن ساختار مالکی. با اشودیاجرا نم یقمنافع دق

 ییعندر دستور کار باشد  یداراصالح ساختار سهام یدها، باشرکت ینسهام دولت در ا ماندهیباق یقبل از واگذار

و واگذار شود. بعد از  یعخودرو، در شرکت مادر تجمیرانو ا یپامجموعه سا یرز یهاشده توسط شرکت یداریسهام خر

 التیبه کارکنان خود تسه یپاشرکت سا سهام را انجام داد. ماندهیاقب یو واگذار سازییخصوص یندفرآ توانیآن م

 یپااکارکنان س یعنیکنند.  یداریکارکنان، سهام شرکت مادر را خر گذارییهشرکت سرما یقپرداخت کرده تا از طر

. ندبود ایپنان ساداران کارکسهام یرانداشت؛ ز یرادیا کرد،یم یداموضوع اگر ادامه پ ینشوند؛ ا یدار شرکت اصلسهام

 یلدخ پایسا یریتدر انتخاب مد یزها نو آن کندیم یینتع یپاآن را سا یریتکه مد اییرمجموعهز یهاشرکت یاما وقت

 اصالح شود. یددچار اشکال شده و با یپاسا یداراند، ساختار سهامکرده یداریرا خر یهستند، سهام شرکت اصل

 یدر اقتصاد و حت یها نقش اساسشرکت ینچقدر باشد، چون ا خودرویرانو ا یپاسهم دولت در سا کندینم یفرق

ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت  یدو تول یرفاه یهااثرگذار بر شاخص یناجتماع دارند و همچن

 .شوندیدولت به کار گرفته م
 خبرگزاری پانا 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3333622
https://www.iribnews.ir/fa/news/3333622
https://www.pana.ir/news/1247561
https://www.pana.ir/news/1247561
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 LPG یدهتعارض منافع وزارت نفت مانع سامان
 9022دی  0۲ـ ( کشور یگزینجا یهاسوخت یسراسر یهاتحاد یسرئ) یانمحمود یعل
 تعارض منافع در حوزۀ انرژی 

 

 تیمق ینکه ا شودین در خودروها مصرف مییپا یمتدر داخل کشور با ق یعیتوز یعدرصد از گازما 02در حال حاضر 
 یکهزار تا  022اکنون حدود هم یررسمیبنابر آمار غ در سبد سوخت کشور شده است. نظمییب یجاداباعث  یین،پا
اند که بعد از گران جامعه یفخودروها از اقشار ضع ینسوز در کشور وجود دارد که صاحبان اLPG یخودرو یلیونم

در سبد  LPGو البته هوشمندانه  ی. چرا وزارت نفت حاضر به عرضه رسمکنندیاستفاده م LPGاز  ین،شدن بنز
،حدود LPGصادرات  یسهم وزارت نفت از درآمدها یگرد یانحوزه تعارض منافع دارد. به ب یندر ا یرازیست؟ سوخت ن

وزارتخانه  ینا یجهدرصد است. در نت 904۲ یلو گازوئ ینبنز یوزارتخانه از درآمد صادرات یندرصد است، اما سهم ا 922
 تیممعادل را با ق یلو گازوئ ینو استاندارد عرضه کند و بنز یرا در داخل کشور به صورت رسم LPGعالقه ندارد که 

 LPGاندارد و است یتعارض منافع، وزارت نفت را به سمت افزودن رسم ینبردن ا ینبا از ب یدباالتر بفروشد.با یصادرات
 یزندبه وزارت نفت نامه م یاپیکه پ سال است 0 یگزینجا یهاسوخت یسراسر یهکرد. اتحاد یتبه سبد سوخت هدا

موضوع  ینکند، اما وزارت نفت دولت قبل به ا یموضوع را سامانده ینکند و ا گیرییمتصم LPG یعکه درباره توز
سوخت  یسامانده یرو به جلو برا مگا یک یبه درست یاسالم یدر سال گذشته مجلس شورا ینکهتا ا کردیتوجه نم

LPG .در کشور برداشت 
 خبرگزاری فارس 

 

 

  توجه ویژه به تعارض منافع در کمیته انتصابات وزارت آموزش و پرورش
 9022دی  00ـ ( موزش و پرورشآوزارت  یردولتیسازمان مدارس غ یسرئ) احمد محمودزاده

 تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش 
 

سه که مدر  یتوجه شود و افراد است به موضوع تعارض منافع ینانتصابات وزارت آموزش و پرورش قرار بر ا یتهدر کم
ال به عنوان مث کار انجام شده است. ینکه اطالع دارم ا ییو تا جا یرندها قرار نگدارند در مجموعه انتخاب یردولتیغ

بنده  داشتند که مدرسه نداشته باشم، یدتأک یردولتیسازمان مدارس غ یسو رئ یردر انتخاب بنده به عنوان معاون وز
البته قانون تعارض منافع هنوز مصوب نشده  .یممرکز آموزش از راه دور ندار یا یردولتیمدرسه غ کیو بستگان درجه 

 یاعضا ی(، موضوع تعارض منافع برایرزاییمیآموزش و پرورش )محسن حاج یقبل یراست و براساس بخشنامه وز
انون به ق ییآموزش، بندها ونیسی. در کمشودیاعمال م یردولتیبر مدارس غ یو نظارت مرکز گذارییاستس یشورا

که جزو مقامات کشور هستند مانند  یاساس افراد یناضافه شده است، بر ا یردولتیمدارس غ یاندازو راه یستأس
قانون در  یناگر ا نند،ک یدارمدرسه یدقوا و در مجموع مسئوالن و مقامات خارج از آموزش و پرورش نبا یوزرا، رؤسا

 هم داد. یمخواه توسعهارض منافع را تع مدیریت مجلس مصوب شود،
ً
اکنون تعارض منافع در آموزش و پرورش صرفا

اگر قانون تعارض منافع،  .شودیم یردولتیبر مدارس غ یو نظارت مرکز گذارییاستس یشورا یمشمول اعضا
 خود را لحاظ نخواهند کرد. یمنافع شخص ینقوان یبشود، مسئوالن در تصو ییمصوب و اجرا

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.farsnews.ir/news/14001024000209
https://www.farsnews.ir/news/14001024000209
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/22/2642158
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/22/2642158
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 مدیران سینمایی و تعارض منافع
 9022دی  02ـ  ینمامثبتس یگاهپا
 تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه 

 

 تییحابود تا توض ینماییسازمان س یروابط عموم یرمد یریعش یزدان یزبانم یماشبکه پنج س یبرنامه صبحگاه 
که عالوه  یفاراب ینماییس یادبن یروابط عموم یربود؟ مد یچه کس یزبانفجر ارائه کند. حاال م یلمدرباره جشنواره ف

در  تریشبه عهده دارد و پ یزشبکه پنج را ن یدر بخش صبحگاه یتمآ ی، کار اجرایحقوق یتمسوول ینبر حضور در ا
 یللد  یندارد. به هم یسازمان سمپات ینهمچنان نسبت به اداشته و  یدر بخش اطالع رسان یتیسازمان اوج مسوول

 یبرنامه که احتماال ط یمجر یهاکارشناس و هم در صحبت -یزبانم ینا یهااز برنامه هم در صحبت یبخش مهم
سازمان  ینمسووالن ا یدر جشنواره و طرح ادعاها یلمف ینبا کارشناس رخ داده به عدم حضور ا یو هماهنگ یهمکار
جشنواره  به بخش مسابقه یافتهراه ن یلماز هفتاد ف یکی یلمف ینحال آنکه ا یابدیدست اختصاص م یناز ا یو نکات

 ینشود که چن یبررس یموضوع به شکل کل ی،و مورد یطرح موضوع یبه جا کندیم یجابفجر بوده و عدالت ا یلمف
 . دشویم یلاش تبدرد شده یلمن اوج و فسازما یرپرتاژ برا یکفوق به  یو برنامه صبحگاه دهدیرخ نم یاتفاق

 سینما مثبت 
 

  

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:لیپ ک کیدر هفته گذشته، 
 

 دی  09/ سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/  یاجتماع ینافع در سازمان تأمتعارض من
9022 

مالک  ایعنوان کارفرما آگه به یدونیدخورده؟ م یاجتماع ینبه سازمان تام یرتوننکرده مس ییحاال خدا تا
 یراب یاجتماع ینتوسط بازرس سازمان تأم شدهیینتع یمهب یمهجر یاکارگاه به مبلغ مفاصاحساب و 

 ید؟م کناعال «اتمطالب یصتشخ یبدو یئته»رو به  ونیتتشکا یدبا ید،کارگاهتون اعتراض داشته باش
 یندهکارگران و نما یندهنما ی،اجتماع ینتأم یعال یشورا یندهوزارت کار، نما یندهاز نما یبدو هیئت

پرونده  که اییاجتماع ینشعبه تأم یسرئ یئت،ه ین. اما در اشدهیلتشک یکارفرما از طرف اتاق بازرگان
ارند؛ حضور د یعال یو شورا اروزارت ک یندگانعنوان نمااداره کل درآمد شعبه به یستون اونجاست و رئ یمهب

مرتبط با سازمان  هایئته ینعضو ا 0عضو از  9 یعنی. یشهکار انتخاب م یرکارگران هم توسط وز یندهنما
 هستند. اونا دق یاجتماع ینتأم

ً
ه کارفرما ب و یینرو تع یمهجر یا یمهحق ب یزانهستند که م یهمون افراد یقا

کنند. به نظرتون چاقو دسته خودشو  یدگیخودشون رس یهعل یتبه شکا یداعالم کردن. حاال خودشون با
 ینیکه خودشون کارشناسان سازمان هستند و در تع هایئته ینا یکه چون اعضا ینهجالب آ نکته یبره؟م
 یلمات یگیرن،ق الجلسه مجلسات، ح یننقش دارن بابت شرکت در ا یمهب یمهجر یامفاصاحساب  یزانم

 …داستان با شما یهبق… کنه یتدارن تا کارفرما ازشون شکا
 

 

https://30nemaplus.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://30nemaplus.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/20831/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-cooperatives-labour-social-welfare/20831/
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 پیگیری مجلس در مورد تعارض منافع در وزارت بهداشتتحلیل فضای مجازی: 
 آیا بدون شفافیت امکان مدیریت تعارض منافع وجود دارد؟

 
 محمد عادلی

 
ه حضور وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مجلس و پاسخ به توان مربوط بترین خبر در هفته گذشته را میمهم

که تعدادی از آمده دانست. درحالیشده در این وزارتخانه و تعارضات پیشسؤاالت نمایندگان پیرامون انتصابات انجام
زیر اسبق و کاربران به تعارضات وزیر فعلی اشاره داشتند، برخی دیگر از کاربران نیز به تبعات تعارض منافع در زمان 

زمانی این دو واقعه بتواند برای کسانی که تعارض منافع را موضوعی جدی بهداشت اشاره کرده بودند. شاید هم
اتی دولت و های مالیهایی جلوگیری کرد. تناقضات در برنامهدانند، روشنگر باشد که چرا باید از چنین موقعیتنمی

 اند.ان به ردپای تعارض منافع در آن اشاره داشتهمجلس نیز ازجمله موضوعاتی بوده است که کاربر 

 

 جا شده واشاره به موقعیتی دارد که در آن افراد بین بخش دولتی و بخش خصوصی جابه درب گردانتعارض منافع 

های خصوصی خود کسب منفعت کنند. یکی از و روابط خود استفاده کرده و در شرکت توانند از اطالعاتدرنتیجه می

 ها هموارهشود، وزارت بهداشت است چراکه در بیشتر دولتوضوح در آن مشاهده مینهادهای کشور که این موقعیت به

اند. ز درمانی خصوصی را داشتهها مالکیت یا سهام مراکبین برخی از آنوزیر از میان پزشکان انتخاب شده است و دراین

غیراز این در مواقع دیگر نیز همواره این شائبه وجود داشته است که وزیر پزشک منافع پزشکان را همواره در اولویت به

 قرار داده است.

 احتمال استیضاح به دلیل تعارض منافع

 آوری امضان مجلس در تالش برای جمعها اعالم کردند که تعدادی از نمایندگاهای گذشته برخی خبرگزاریدر هفته

یون ، سخنگوی کمیسزهرا شیخی، وزیر بهداشت هستند. در یکشنبه این هفته نیز الهیاستیضاح بهرام عینجهت 

اللهی در این کمیسیون خبر داد. ازجمله مواردی که نمایندگان بهداشت و درمان مجلس از حضور و پاسخگویی عین

بود.  تعارض منافع دار و امکان بروز وی را در این جلسه مورد سؤال قرار داده بودند بحث برخی انتصابات شائبه

من این بند را در »قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت:  00اللهی نیز در پاسخ به این مورد به بخشی از ماده عین

ی ها، براخصوص انتصابات در برخی دانشگاه انتخاب همکارانم نقض کردم و حرف خودم را زیر پا گذاشتم، چراکه در

بینی بار مالی فراهم نیست، از سوی هایی مواجهیم و امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیشانتخاب افراد با محدودیت

های تأثیرگذار را به افرادی واگذار کنم که توانایی، تخصص و تجربه کافی و همراهی با توانم امور دانشگاهدیگر نمی

ها اهمیت دارد، رجحان و های دولت برای اداره چنین مؤسساتی نداشته باشند، لذا آنچه در اداره این دانشگاهنامهبر 

 «.غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3832683-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.imna.ir/news/547674/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.imna.ir/news/547674/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%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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عارض تنها تهایی را در میان کاربران به وجود آورد. یکی از کاربران به نکته اشاره داشت که وی نههمین سخنان واکنش

 از وجود منافع شخصی دراینشده منکر نمیرا در انتصابات انجام منافع
ً
 گوید:بین میشود بلکه علنا

 اعتراف می» 
ً
کنند که این افراد از ِسمت جدیدشان منافع خصوصی هم وزیر البته در خالل حرفشان، تلویحا

 «.برند، اما منافع دولتی غلبه دارد!می

ها طور مؤثر با این مسئله برخورد کند، نداشتند چنانچه یکی از آنمجلس بههرچند کاربران چندان امیدی به اینکه 

 نویسد:می

 به کی بگم؟ نماینده» 
ً
های مجلس یا وزیر؟ روز اولی که ایشان برخالف اومدم بگم خسته نباشید، موندم دقیقا

 «.د!بینی بوقابل پیششان، کامالً همین مسئله تعارض منافع، از مجلس رأی اعتماد گرفت، این روزهای فعلی

 از وزیر بهداشت در واکنش، رئیس مجلس در نشست علنی در جریان بررسی سؤال محمد باقر قالیبافاما از سوی دیگر 

اللهی دفاع کرده و گفت: به اظهارات نماینده تبریز که به تعارض منافع در وزارت بهداشت اشاره کرده بود، از عین

عالی کار شخصی در این زمینه انجام دهید، اما واقعیت موضوع تضاد منافع یک سنت غلط بااینکه من ندیدم حضرت»

 «.التی را ایجاد کرده است و باید به این موضوع توجه شوددر وزارت بهداشت است که مشک

 پیامد تعارض منافع وزیر برای توریسم درمانی

رکز تاسیس یک میکی از خبرهای هفته گذشته در فضای مجازی که واکنش تعدادی از کاربران را در پی داشت، در مورد 

ارت ازاین بارها به وز اربران که پیشزاده هاشمی، وزیر بهداشت اسبق بود. کتوسط سید حسن قاضی پزشکی در عمان

ات یز یکی از تبعدانستند، حال این اقدام وی را نیک پزشک در وزارت بهداشت انتقاد داشته و آن را تعارض منافع می

طور علنی بروز پیدا کرده است. هرچند مشخص نیست که آیا تأسیس دانند که بهآمیزی میهای تعارضچنین موقعیت

چنین مرکزی نتیجه سیاستی بوده است که وی در زمان وزارت در پی گرفته است یا خیر اما کاربران چنین استناد کرده 

 نویسد:این اقدام برای موضوع توریسم درمانی میها در مورد پیامد بودند. یکی از آن

حذف منافع توریسم درمانی کشور توسط وزیر بهداشت اسبق. ضررهای نظام سالمت از تعارض منافع یعنی » 

ترین سهامدار بخش خصوصی درمان در رأس تولیت نظام سالمت قرار بگیرد. هم آقای روحانی اینکه بزرگ

 «.در این ماجرا مقصرند جمهور و هم مجلسعنوان رئیسبه

 های مالیاتی گرفتار تعارض منافع است؟آیا سیاست

ر الیحه د دولترو های دولت برای سال آینده افزایش مالیات و سختگیری بیشتر در این حوزه است. ازاینیکی از برنامه

میلیارد  92ها بودجه سال آینده تمامی مالکان حقیقی و حقوقی باغ ویالها و واحدهای مسکونی گران که ارزش ملک آن

مالیات ساالنه مربوطه را پرداخت کنند. از سوی  9029تومان و باالتر است را مکلف کرده است که تا پیش از پایان بهمن 

جز مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان ز با طرحی که چند ماه پیش ارائه داد در پی آن است که بهنی مجلس دیگر

https://vananews.com/fa/news/448769/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://vananews.com/fa/news/448769/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1591879/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.khabaronline.ir/news/1591879/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/467496-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/467496-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400043022031/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400043022031/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها بیش از یک میلیارد تومان است، مالیات اخذ کند. همین موضوع نیز تبدیل به بحثی خودروهای لوکس که ارزش آن

با  کاربران در این مورد داشتند این بود که چرا گفتند. سؤالی که اینبین سخن میمیان کاربران شد که از تضادی دراین

ترین خودروهای داخلی نیز بسیار گران شوند، قرار است کیفیتباال رفتن قیمت خودرو که سبب شده است حتی بی

چنین مالیاتی اخذ شود اما برای امالک کف ده میلیارد تومانی مشخص شده است. کاربران در این مورد به این موضوع 

 برخی نهادها و افراد در حوزه سیاستیاشاره م
ً
گذاری در بخش مسکن فعال هستند و تعارض منافع کنند که احتماال

 ای در پیش گرفته شود:ها باعث شده است که چنین برنامهآن

ا تبع آن بدولت با ممنوعیت واردات و تنزل ارزش پول، باعث افزایش ده برابری ارزش اسمی ماشین خارجی و به» 

راحتی ارزش مجموع خودروهای خانوار را به انحصار باعث گرانی چند برابری خودروهای داخلی شده و به تقویت

ت. گیرد. مشکل من با ماشین نیسبیش از یک میلیارد تومان رسانده است. حاال به اسم خودروی لوکس مالیات می

کی. اگر مالیات بر ثروت است چرا همه کند و خانه را تمشکل با رویه عجیبی است که خودرو را مجموع حساب می

 چون پای تعارض منافع اصحاب قدرت در میان است. به همین ثروت افراد را یکپارچه نمی
ً
بینند؟ احتماال

 «.سادگی!

 اغلب سرمایه» 
ً
دارانه به نفع های جانبهای صاحبان قدرت در اموال غیرمنقول است که چنین روشاحتماال

میلیاردی یکسان است؛ اما خانه  ۵٫۱میلیاردی با مجموع خودروی  ۵۱ه. مالیات خانه اموال غیرمنقول اتخاذ شد

 «.میلیاردی مالیاتی ندارد ۹٫۹
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