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 2 تگی مدیریت تعارض منافعخبرنامه هف

 

 یدولت یهاع در شرکتو پنهان تعارض مناف یداپ درآمد:
 

 سعید هراسانی 
 

آورند معموال نگاهشان به بخش عمومی است. این مفهوم زمانی که کارشناسان از تعارض منافع سخن به میان می
ای هقرار دارد و هرنوع نظام غیرانتفاعی شامل دولت، سازمان« بخش خصوصی»اگرچه به صورت عمومی در برابر 

گره  «های دولتیسازمان»گیرد، اما طرح مفهوم تعارض منافع اغلب با ه و غیره را در بر مینهاد، دانشگاه، رسانمردم
های دولتی و نهادهای فرادولتی )نهادهایی که دولت و هایی همچون شرکتخورده است. این در حالی است که حوزه

 منافع ببیند. تواند تأثیر قابل توجهی از تعارضمجلس توان نظارت کامل بر آن را ندارند( می

به این موضوع اشاره شد که در کشورهای مختلف بسته به ساختار اقتصادی، اجتماعی،  67در مقدمه خبرنامه شماره 

ها به تعارض منافع داخل دولت تأکید سیاسی تمرکز نظام مدیریت تعارض منافع بر موارد خاصی است. برخی نظام

دانند. در همان شماره بیان گردید که در پارلمان را دارای اهمیت می بیشتری دارند و برخی دیگر موضوع تعارض منافع

کند، سهم اقتصاد خصوصی، دولتی و موضوع دیگری که ساختارهای مدیریت تعارض منافع در کشورها را تعیین می»

 مختلط است. در کشورهایی که بیشتر اقتصاد در دست بخش خصوصی است نسبت به کشورهای با اقتصاد دولتی و

های تعارض منافع کمتر است. هرچه سهم دولت در اقتصاد بیشتر باشد، منافع مالی مختلط احتمال بروز موقعیت

ولتی های دبنابراین حجم گسترده شرکت« های تعارض منافع را بیشتر خواهد کرد.حاضر در دولت امکان بروز موقعیت

 دهد.در ایران ضرورت توجه ویژه به این بخش را بسیار افزایش می

ای از دهد و بخش عمدهاگرچه پیامدهای ویرانگر تعارض منافع تنها از طریق هدررفت منابع دولتی رخ نمی

که شود؛ اما برای آنهای آن از طریق تخریب نهادی بخش خصوصی برای تولید ثروت به شهروندان منتقل میخسارت

چقدر زیاد است تنها کافیست اختالف بودجه بخش  های دولتیروشن شود اهمیت پرداختن به تعارض منافع در شرکت

را مقایسه کرد. در حالی که بودجه عمومی این سال بالغ بر  1041های دولتی در الیحه بودجه سال عمومی و شرکت

همت مرقوم شده است، یعنی  110.10های دولتی بالغ بر همت در نظر گرفته شده است، رقم بودجه شرکت 150451

 یشتر از منابع عمومی و اختصاصی بودجه.درصد ب 54حدود 

های اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفته است که نظارت بخش دولتی و مجلس بر در کنار این، باید اضافه کرد که در سال

ها اندکی های دولتی بسیار محدود است. همچنین اگرچه در چندسال اخیر توجه شهروندان به این شرکتشرکت

است، اما همچنان دور از چشم مردم بوده و بنابراین حساسیت عمومی به آن کمتر است. چنین  افزایش پیدا کرده

 دهد.ها را بسیار افزایش میهای تعارض منافع در این شرکتکند که بروز موقعیتشرایطی فضای غبارآلودی را فراهم می
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دهد، تعارض دولتی و دولت رخ میهای های تعارض منافع که در ارتباط میان شرکتترین الیهیکی از اصلی

های متعدد قرار دارند. های دولتی در ایران تحت مالکیت بخشی وزارتخانهاست. شرکت« گذاری برای خودمقررات»

ته به ها بسها گره خورده است. از طرف دیگر این وزارتخانهها به صورت مستقیم با منافع این وزارتخانهیعنی منافع آن

ها درحالی که مالکت بخش بزرگی از های بخش خاص خود هستند. بنابراین آنگری شرکتتنظیم حوزه کاری مسئول

 ها را مستقیما در معرضها را نیز تنظیم کنند. چنین موقعیتی آنهای آن حوزه هستند، باید روابط و مناسب آنشرکت

 دهد.تعارض منافع قرار می

شود. های دولتی موجب میهای سودبخش را برای شرکتگذاریاین نوع تعارض منافع انواعی از مقررات

ها و مقررات های دولتی از سیاستهای ساختاری برای جلوگیری از ورود رقبای جدید، معافیت شرکتمحدودیت

ای تجاری با ههای دولتی و خصوصی، تبعیض اداری، یارانه متقابل فعالیتبین شرکت مختلف، رفتار نظارتی نابرابر

تر به های غیرتجاری، رفتار مالیاتی متفاوت و در نهایت دسترسی آسانبرای انجام فعالیت از حمایت دولتاستفاده 

 دهد.تامین مالی بخشی از این مزایا را تشکیل می

گذارد، اگرچه گری و مالکیت دولت را درون یک نقش واحد میکه تنظیم« گذاری برای خودمقررات»تعارض منافع 

های دولتی است، اما تنها موقعیت قابل توصیف نیست. تعارض درآمد و ت تعارض منافع در شرکتترین موقعیمهم

به  شود. با توجههای دولتی درگیر آن میوظیفه موقعیت دیگری است که در بسیاری مواقع دولت در رابطه با شرکت

ها را ضررهای انباشته این شرکت های دولتی در جیب دولت خواهد رفت )یا حداقل بخشی ازاینکه سود نهایی شرکت

 شود.ها سپرده میای از تأمین تدارکات دولتی به همین شرکتجبران خواهد کرد( به صورت متداول بخش عمده

 های دولتی همیشه در ارتباط با دولتعالوه بر موارد مورد اشاره در باال، باید اضافه کرد که تعارض منافع در بطن شرکت

زنند ها تعارضات هولناکی وجود دارد. اولگباده و همکارانش تخمین میدرون خود این شرکت گیرد و درشکل نمی

درصد تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه  4.های دولتی، نزدیک به خریدهای دولتی، از جمله توسط شرکت

ز شود و تمرکررقابتی انجام میغیهای های دولتی از طریق روششود که بیشتر تدارکات شرکت. اظهار می1بوده است

شود؛ اما در ها تأمین میهای دولتی به طور متداول از طریق مناقصهها در آن باالست . تدارکات سازمانکنندهتامین

شود. های غیررقابتی تأمین میها از روشهای دولتی تدارکات آناغلب موارد با توجه به حاکمیت قانون تجارت بر شرکت

تواند ها و مدیران آن بسیار فزاینده است که میهای تعارض منافع برای این شرکتیطی امکان بروز موقعیتدر چنین شرا

 های خصوصی را بر هم بزند.تعادل بازار و وضعیت شرکت

                                                           
1. Olugbade, O. A., Anderson, G., Atamanchuk, M., Ioannou, I., Kass-Hanna, T., Shi, W., & Wong, J. (2021). 

State-Owned Enterprises in Middle East, North Africa, and Central Asia: Size, Costs, and Challenges, 

Departmental Papers, 2021(019), A001. Retrieved Feb 5, 2022, 
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توانند های دولتی بسازی شرکتکنند که با خصوصیگذاران استنباط میکه بسیاری از سیاستنکته قابل تأمل آن

ای از این مشکالت را سامان دهند. اما نتیجه این اقدامات پیامدهای ناگوارتر دیگری را به همراه خواهد بخش عمده

ناک به های تعارض منافع و شبههداشت. در صورتی که وضعیت نهادی کشور شرایط مناسبی نداشته باشد، موقعیت

ولتی های خصره آن حذف نظارت عمومی بر شرکتسازی را به انحراف برده و تنها ثمتواند کل فرایند خصوصیفساد می

 شده باشد.

سازی از منظر برخی کارشناسان مصداقی از تعارض منافع بوده است. همچنان تر خود فرایند خصوصیبه زبان ساده

هایی همچون تأمین اجتماعی، بنیادها و غیره به عنوان بخش عمومی شناسایی که گفته شد در ادبیات ایران سازمان

سازی شده در ایران در حقیقت های خصوصیای از شرکتشود که بخش عمدهشوند، نتیجه چنین ادراکی آن مینمی

های تجاری بخش عمومی و نهادهای فرادولتی واگذار شد. نکته مهم آنکه حتی در این میان نیز رقابت کاملی به گروه

سازی بر بستری از تعارض ایند خصوصیمیان بخش خصوصی واقعی و نهادهای غیرخصوصی شکل نگرفت و کل فر 

 منافع شکل گرفت.

ها )از جمله سازی شده در ازای رد دیون دولت به این بخشهای خصوصیاز طرف دیگر، در بسیاری از موارد شرکت

سازی و در های دولتی گرفته تا فرایند خصوصیسازمان تأمین اجتماعی( واگذار شده است. بنابراین از انتخاب شرکت

ای بوده است که در بسیاری از موارد کشور را از مزایای های تعارض منافعایت طرف دوم معامالت مملو از موقعیتنه

 نصیب گردانده است.سازی بیخصوصی

های دولتی از یک جیب به جیب دیگر بوده است که تنها امکان نظارت ها نیز انتقال شرکتسازینتیجه این خصوصی

 ها به وجود آمادهترین تغییری در حل مشکالت پیشینی آنمیان برده است، بدون اینکه کوچک ها را ازعمومی بر آن

 باشد.

*** 

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

 یم،ارد یمترق ینقوان وکاربحوزه کسدر تصریح کرد:  اقتصاد ریوز یمعاون اقتصاد، انیسبحان یمحمدهاد دیس  

 .سخت است یارمجوز بس یافتدارند در ییء طالصادر کننده مجوز، تعارض منافع و امضا یهااما چون دستگاه

، با رد اینکه استفاده از ظرفیت انجمن داروسازان در صدور تهران یدانشگاه علوم پزشک یسرئی، قناعت ینحس 

ت ز ظرفیصدور مجوز به انجمن مذکور سپرده نشده و تنها ا ظهار داشتاانجامد، مجوز داروخانه به تعارض منافع می

 شود. این انجمن برای استعالم استفاده می
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 گفت: رودبا اشاره به تعارض منافع در صنعت خو ،مجلس و معادن عیصنا ونیسیعضو کم، یمیاکبر کر یعل 

صنعت  ینا یو هم به ناکارآمد کرده یجادهم تعارض منافع اازی های خودروسسازان در شرکتسهامداری قطعه

  منجر شده است.

د راک یهاییاورژانس دارا، ضمن اعالم خبر طرحی برای تشکیل یسازیسازمان خصوص سیرئ، قربانزاده نیحس 

تعارض منافع  یلبه دل ی دولتتومان اردیلیهزار هزار م 18  یهاییدارااز  یاریبسدر ستاد اقتصادی گفت:  دولت

 مانده است. یآنان، عماًل مغفول و بدون استفاده باق یو عدم همکار نهادها

ه خبر داده کبه نام نهاد ناظر به دولت  یاحهیال  میتقداز  کشور یسازمان حسابرس رعاملیبزرگ اصل، مد یموس 

 د. دخالت داشته باشن رانیا یجامعه حسابداران رسمهستند در انتخاب ناظران  نفعیکه ذ یافراد دینبا مطابق آن

با اشاره به تصویب و اجرایی شدن طرح شفافیت در  شهر اصفهان یاسالم یشورا سهیرئ ئتیعضو ه، یصالح یعل 

عات اطال یبند محرمانگ به در این طرح ای از مدیریت تعارض منافعبه عنوان نمونهشورای شهر و شهردای اصفهان 

 . نداستفاده ک یگرید یخود در جا ید از اطالعات شغلننتواناشاره کرد تا کارکنان شخص کارمند  یرا برا یشغل

 یسانعلوم ان شمندانیخانه اند یو با همکار رانیا یاسیانجمن علوم س یگرمیو تنظ استیس تهیدر کم ینشست 

ذیل عنوان مشارکت  1041بودجه  حهیال  0 تبصرهقاسمی و شهرام حالج به نقد درضا یحمشد که در آن  برگزار

 خصوصی به عنوان مصداقی از تعارض منافع عمیق پرداختند. -عمومی

 
 1811اسفند  1 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلگزارشمشروح اخبار، 
 

 ه استشدنانجمن داروسازان واگذار ه به داروخان یسصدور مجوز تاس 

 

 1044بهمن  15ـ ( تهران یدانشگاه علوم پزشک یسرئ)ی قناعت ینحس
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یافهسوابق و مسائل حر  ینهن اطالعات از افراد در زمها و گرفتمشاوره یبرا .در دست دانشگاه است یقانون یهاگلوگاه یتمام
مورد نظر  ماتاستعالبا آنها آشنا هستند؛ صرفا  یشترو ب شناسندیداروسازان را م تریقها بهتر و دقانجمن ینکها یلآنها، به دل

 یارتاخ ینخواهد شد. بنابرا دانشگاه انجام یسیوندر کم ییو اقدام نها دهندیها انجام مرا در انجمنبرای تاسیس داروخانه 
 اند.ها کمک گرفتهاز انجمن ینهزم ینو صرفا در ا نشدهها واگذار موضوع را به انجمن ینا

عارض منافع است ت ینیمقوله مصداق ع ینبهداشت و درمان، ا یسیونکم یدهبه عق ینکهبا توجه به ا در پاسخ به اینکه قناعتی
ر و ه یالزم و دقت در اجرا اعمال نشود، هر موضوع یقانون یهاکرد: اگر کنترل یحصرت برد،یموضوع نفع م ینو انجمن از ا

مه عوامل ه دهیم،یکه انجام م ییهابا کنترل توانیمیاصوال ما نم تعارض منافع به دنبال داشته باشد. تواندیم یتیموقع
 یاخالق اریها متشکل از افراد دانشمند، بسمنانج یاعضا یبه هر رو ینکه. ضمن ایمتعارض منافع را برطرف کن یجادکنندها

و به آن  ریمیرا در نظر بگ یتمز ینا یدما با ینآن صنف هستند، بنابرا النهستند که مورد وثوق فعا یو شناخته شده هر صنف
 یسوز تاسمج صدور ینهدر زم یکه مشکل خاص ایمیدهرس یجهنت ینانجام شده به ا هاییطبق بررس ین. بنابرایماحترام بگذار

 باال درباره آن وجود داشته باشد. یتحساس ینکه ا یستن یزیاداروخانه به انجمن داروسازان وجود ندارد و ن
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 ؟کیپزش یهاانحصار در ارائه آموزش مهارت یجادوزارت بهداشت باعث ا 

 

 1044بهمن  15ـ ی( علوم پزشک یاو حرفه یمهارت یهاآموزش یسرپرست مرکز مل)ی حاجت یدجمش
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 سیمحدود کردن اجازه تأس یاسؤال که "آ یندر پاسخ به ا یعلوم پزشک یاو حرفه یمهارت یهاآموزش یسرپرست مرکز مل
 یدمراکز ق ینا یستأس نامهیینکرد: اگر در آ یح" تصریست؟مصداق بازر تعارض منافع ن یپزشک یهابه گروه یمؤسسه آموزش

 پزشکان م
ً
 ینا یسأست یاستگذارانسکه چون  یشدصحبت مطرح م ینمراکز باشند ا ینمؤسس ا توانندیشده بود که صرفا

مراکز صرفا به پزشکان محدود  ینا یسمراکز پزشک هستند، بحث تعارض منافع و انحصار مطرح است اما ارائه مجوز تأس
خدمات  ریتیمد یراپزشکی،و پ یعلوم پزشک ایهرشته یالنالتحصفارغ .است یو متعلق به کل حوزه علوم پزشک شودینم

ئله مس یناست و بنابرا یدر حوزه علوم پزشک یدرس تخصص یک یناند که اوس خود داشتهرا جزو در  یو درمان یبهداشت
نف ص یکصدور مجوز محدود به  یرابه حساب تعارض منافع گذاشت ز توانیرا نم یعلوم پزشک یهاگروه یصدور مجوز برا

انجام  یوزشآم یتفعال ی،هنر نهیبخواهد در زم یاست که کس ینمانند ا .است یحوزه تخصص یک یرندهبلکه در برگ یستن
 به حوزه هنر نداشته باشد؛ طب یو ورود ییآشنا یچدهد اما ه

ً
 انجام دهد. یخوب یریتمد تواندیفرد نم ینا یعتا

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3842570-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3842570-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/25/2662284
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/25/2662284
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 درمان و آموزش پزشکیبه تعارض منافع در وزارت بهداشت ینگاه ، 

 

 1044بهمن  15ـ  «صبح شد»پایگاه خبری 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یئمساله توسعه، قانون احکام داپنج یهاسالمت، برنامه یکل هاییاستکشور از جمله س یتاسناد باالدس کهدرحالی
 یهانامهکالن و بر  یو راهبردها یینبودجه ساالنه همواره نقشه راه نظام سالمت کشور را تب ینتوسعه و قوان یهابرنامه
 ینا یمتول یصنف یوزارت بهداشت و نهادهاعملکرد  یبررس اند،ادهحوزه ارائه د ینرفع مشکالت ا یرا برا یاجرائ

در جهت  یندارد بلکه در موارد یهمخوان یابالغ هاییاستنهادها با س ینا یکه اقدامات جار دهدیحوزه نشان م
 یفوظا یکتفک»سالمت بر  یکل هاییاستس کهیعنوان نمونه: الف( درحال. بهشودیحرکت م هایاستس ینعکس ا

 یکل هاییاستس 6و تحقق عدالت )بند  ییگودارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخو ت یمال ینتأم یت،تول
 ییرا در دستور کار قرار داده است: وزارت بهداشت از سو یفوظا ینا یعدارد، وزارت بهداشت تجم یدتأک« سالمت(

صورت خود را به یالم یناز تأم یبخش قابل توجه ییاز سو داند،یحوزه سالمت م گذاریاستو س یخود را متول
در  یداربا بنگاه یگرد یو سو دهدی( انجام مهایمهب یقمردم )و نه از طر یبکشور و ج یاز بودجه عموم یممستق

 یدر موارد یعی. اقدامات تجمپردازدیتابعه به تدارک و ارائه خدمات م هاییمارستانو ب یعلوم پزشک یهادانشگاه
فروشنده خدمت )وزارت بهداشت( قرار داده است  ینهادها یل( را ذیمهخدمت )ب یدارخر ینهاده و نهادها اترگام را فر 

طرح تحول سالمت(؛  یوزارت بهداشت در دوره اجرا یلسالمت از وزارت رفاه و قراردادن آن ذ یمه)مانند جداکردن ب
ابع به من یریترا در مد یمهدر تناقض است و نهاد ب یانسان یرویو ن یمال یریتاصول مد ترینیهیکه با بد یاقدام
 . انجامدیم یمهب یو بدهکار یبه ورشکستگ یتو در نها کندیم یلفرمان تبدبهو گوش خاصیتیب ینهاد

 «یکدیگر در کنار یو صنف یتینقش حاکم یعتجم»مسئله  «یکتفک یدر ساختار واحد به جا یفوظا یعتجم»عالوه بر 
در « نظارت»و « اجرا» ،«یگذارقانون»تر، ارکان . به عبارت سادهرا دوچندان کرده است تمشکالت نظام سالم یزن

آنکه در  از یشارکان ب ینا یامر باعث شده خروج ینمسئله تعارض منافع است و ا یرشدت درگنظام سالمت کشور به
مت در النظام س یگذارد. قانونیر قرار گ یمنافع صنف یباشد، در راستا یو منافع عموم یماراحقاق حقوق ب یراستا

. در دهندیم یلآن را پزشکان تشک یکه اکثر اعضا گیردیبهداشت انجام م یسیونتوسط کم یاسالم یمجلس شورا
 پزشکان )مانند حقوق یصنف یهامعطوف به دغدغه یگذاردر بعد قانون یسیونکم ینا هاییسال گذشته خروج 11

و  ماری!( در احقاق حقوق بیچه ییم)اگر نگو یار مصوبهو...( بوده است و کمت یاتیمال یتو دستمزد و بودجه و معاف
طبابت،  یر)نظ یو دولت یدر بخش خصوص یاقتصاد یتمشاهده کرد. فعال یسیونکم یندر ا توانیمردم م

 یتعارض منافع و ذبح منافع عموم یتمنجر به خلق موقع یتیدر بخش حاکم یگذارزمان قانونو...( و هم یدارسهام
 نیمختلف مبتالبه ا یهابهداشت در دوره یسیونکم یکه متأسفانه اعضا شودیم یو شخص ینفمنافع ص یدر پا

سال گذشته همواره توسط  04نظام سالمت در دولت )وزرات بهداشت( در  یرکن اجرائ یگرد یاند. از سوموضوع بوده
 پزشک اداره شده است.  یرپزشکان و وز

 سایت خبری صبح شد 
 

https://www.sobhshod.ir/news/6149
https://www.sobhshod.ir/news/6149
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 است؟  یشدائمًا در حال افزا یچرا مقررات اخالق یا یتاثر واترگ 

 

 1044بهمن  15ـ ی حاکمیت و جامعه( مرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش)فاطمه نصیری
  تعارض منافع  دیریتمتجارب جهانی 

 

وجود داشته است.  یلتراجع به اخالق مقامات دو یادیز هاییاز گذشته تاکنون نگران یکدموکرات یهادر حکومت

 به تعداد قوان یشترنسبت به گذشته ب یاسیاما با آن که تخلفات مقامات س
ً
که به  هاییامهنیینو آ یننشده، اما دائما

 یشتر. بشودیافزوده م پردازندیم یاسیمقامات س یبرا یاخالق هاییتو ممنوع یرفتار یوضع استانداردها

 یارانشد ینمارتسن یساند. دنموضوع پرداخته ینا ییمحور به چراجامعه دییکر با رو یاسیرشته علوم س یقاتتحق

که به  اسییرشته علوم س یقاتتحق یشتراستدالل کرده است که ب خود دانشگاه مونترال در مقاله یاسیگروه علوم س

 ردییکرو یهاصالح یکعنوان به یمحور بوده است. وشدت جامعهاند، تمرکزشان بهپرداخته یمقررات اخالق یشافزا

  دهایکرده است که در آن رون یرا معرف
 
 نیاز آن است که خود قوان یحاک یکردرو ین. اشوندیوارونه م یتا کنون یعل

طور مختصر . سپس بهآیندیبه شمار م یاستدر س یاخالق هاییتمداوم ممنوع یشاز علت افزا یبخش یاخالق

 .آیندیم یدپد یاخالق ینواسطه قوانبالقوه به یاز اثرات بازخورد یکرده است که برخ یحتشر

 ی(. ترجمه گروه مترجمان مرکز توانمندساز1.۱۱) ی،چندملت ییاندازهاچشم ی،: تعارض منافع و عرصه دولتمنبع

 و جامعه. یتحاکم
  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 
 

 کسب و کار را سخت کرده است مجوز یافتها درتعارض منافع دستگاه 

 

 1044بهمن  17ـ ( اقتصاد یروز یمعاون اقتصاد) یانسبحان یمحمدهاد یدس
 و بازرگانی تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 

 

ارند د ییء طالصادر کننده مجوز، تعارض منافع و امضا یهااما چون دستگاه یم،دار یمترق ینقوان وکاربحوزه کسدر 

ده دولت آم یدر اسناد تحول ها مشکل شده است.صدور مجوز یندسخت است و شفاف شدن فرآ یارمجوز بس یافتدر

 احساس کنند. یکسب و کار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگ یهابه سمت صدور مجوز یدکه با

قانون بودجه  18در تبصره  .اتخاذ نشده بود یو شفاف ساز یساده ساز یبرا یمناسب یکردگذشته رو یهادر سال

 تقر شودیها که منجر به اشتغال مبه کسب و کار یپرداخت یالتامسال در موضوع تسه
ً
 یماهه اول سال اتفاق 7در  یبا

 یشماه است که مرکز پا 5گسترده توسط دستگاه انجام شد.حدود  یارسال اقدامات بس دومماهه  7در  یول یفتاد،ن

 .کنندیم یتها فعالشفاف شدن مجوز یراکسب و کار ب
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21182/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/26/2663135
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/26/2663135
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 رسانیمیرا به حداقل م یشهر یریتمد هایخانهیکتار  

 

 1044بهمن  17ـ ( شهر اصفهان یاسالم یشورا یسهرئ یئتعضو ه) یصالح یعل
 تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها 

 

 یاسالم یاور ش یهامرکز پژوهش ینستاگرامصفحه ا یقکجاست" که از طر یت"مرز شفاف یندر برنامه آنال یصالح یعل

شهر اصفهان در  یاسالم یشورا یکه از سو یتجنبش "از ما" پخش شد، در خصوص طرح شفاف یشهر با همراه

و وابستگان آنها طرف  یکارکنان شهردار دهدیاجازه نم یتاظهار کرد: طرح شفاف یدهرس یبدوره ششم به تصو

و  تیکه در حوزه شفاف یاتنها مصوبه .یمفع ندارتحت عنوان تعارض منا یموارد یو به طور کلیرند معامله قرار گ

 یدوره گذشته شورا است. داشته 86بر قانون سال  یدپنجم است که تاک یشورا ۱6طرح سال  یم،تعارض منافع داشت

ه ارائه کرده ک یدر قالب طرح یآزاد به اطالعات را به شهردار یشهر اصفهان موضوع توجه به قانون دسترس یاسالم

از قراردادها و  یشده و برخ یفتعر یزن یشهردار یتشهر و شفاف یاسالم یمصوبات شورا یتس دو سااسا ینبر ا

ا ر  یاطالعات شغل یبند محرمانگ یکتعارض منافع،  یریتمد هدر حوز  شده است. یآن بارگذار یها بر رومناقصه

 استفاده کند. یگرید یخود در جا یفرد نتواند از اطالعات شغل ینتا ا یمشخص کارمند قرار داد یبرا
 خبرگزاری ایمنا 

 
 

 ییطال یهاو امضا یرانت یهابر دوران مجوز یانیطرح مجلس؛ پا  

 

 1044بهمن  16ـ  خبرگزاری صدا و سیما
 و بازرگانی تعارض منافع در حوزه کسب و کارها 

 

ن گرفتن مجوز کسب و کار آ یردر مس ینشان داده است که سد بروکراس ینیاشتغال آفر یرها در مسسال ینتجربه ا

 یشرا به لقا یشمجوز، عطا یانمتقاض یکه گاه کندیادارات سرگردان م یچدر پ یچپ یهاچنان افراد را در راهرو

؛ است یها و البته خالء قانونکار در انحصار مجوز یراد. اشوندیها مفروش و اجاره مجوز یاهبازار س یو راه بخشندیم

دولت را  ی،و چهارم قانون اساساصل چهل  یکل هاییاستس یقانون اجرا 6ماده  یبدر تصو 86که سال  یقانون

 بعد، باز هم یهاقانون در سال ینکسب و کار کرد، اما با وجود اصالح مجدد ا یهاصدور مجوز یطشرا یلملزم به تسه

ه کسب و کار ک یهامجوز یصدور برخ یلامسال طرح تسه یورماهشهر یتدر نها مجوز گرم نشد. یانمتقاض یبرا یآب

 ندگانینما یزم یو تعارض منافع رو ییطال یهارقابت و رفع انحصار، رانت، امضا یت،شفاف دیجاو با هدف ا یتبا اولو

 شدن بر یقانون ینگهبان را برا یاعمال اصالحات مد نظر شورا یبرا یانیپا یهاطرح گام ینگرچه ا قرار گرفت.

 یفعاالن اقتصاد یپا یشاز پقانون، سنگ تعارض منافع  یندرست ا یبا اجرا یدوارندام هایاما مجلس دارد،یم

 و شفاف شود.  یو بازار کار رقابت یدهبرچ
 خبرگزاری صدا و سیما 

 

https://www.imna.ir/news/555714
https://www.imna.ir/news/555714
https://www.iribnews.ir/00E75q
https://www.iribnews.ir/00E75q
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 سازانداری قطعهتعارض منافع در صنعت خودروسازی: خودسهام 

 

 1044بهمن  16ـ ( مجلس و معادن یعصنا یسیونعضو کم) یمیاکبر کر یعل
 تعارض منافع در حوزه صنعت 

 

 یییاماف یانجر یتکه امروزه در صنعت خودرو وجود دارد، وجود تعارض منافع و فعال ییچالش ها یناز بزرگتر یکی
 یندهایصنعت وجود دارد و هم در فرآ ینا یسهامداران عمده دو شرکت اصل یبعت است که هم در ترکصن یندر ا
ت شرک ید،تول یرهموجود، در زنج ینطبق قوان و نحوه فروش خودرو نمود دارد. یگذار یمتسفارش قطعه، ق ید،تول

 یهااتفاق در سال ینرد اما متأسفانه اخودرو ساز را ندا یهاشرکت یرهمد یئتدر ه ینیقطعه ساز حق حضور و نقش آفر
 یرهمد اتیقطعه در کشور دارند، در ه یددر تول ییباال  یاراز قطعه سازان که سهم بس یگذشته افتاده است و االن گروه

 قطعه ساز، نبض یهااز شرکت یمحدود تعداد کنند.می یفاا یو بزرگ خودرو ساز کشور نقش مهم یاصل تهایشرک
 هم یبزرگ خودروساز یهاها در شرکتشرکت ینو به تبع آن نبض بازار خودرو را در دست دارند. ا بازار قطعه خودرو

قطعه  یمنافع شرکتها یتعارض جد یک یجادعوامل باعث ا ین. ااندیافتهآنها حضور  یرهمد یئتاند و در هشده یمسه
با چه  یاچه قطعه کندیم یکتهساز د که در عمل قطعه ساز به خودرو یبترت ینساز شده است. به ا خودروساز و 

 شود.  یدتول یمتیو با چه ق یفیتیک
 ینا یو هم به ناکارآمد کرده یجادشکل گرفته که هم تعارض منافع ا یمختلف هاییهسهام، ال  یتدر خصوص مالک

 عنییت. خودش اس یرمجموعهزهای متعلق به شرکت یپااز سهام سا یادیصنعت منجر شده است. بطور نمونه بخش ز
در  یزها نآن شرکت یرانو مد کنندیتابعه خود را انتخاب و منصوب م یهاشرکت یرانمد یپا،شرکت سا یرهمد یئته

 در اکنندیم یینرا تع یپاسا یرعاملو مد یرهمد یئته یپا،شرکت سا یمجمع عموم
ً
چرخه به وجود آمده،  ین. قطعا

 تعارض منافع وجود دارد و قط
ً
وجود دارد به  یبغرنج یتیوضع یزخودرو ن یراندر مورد ا .شودیم دیجادر آن فساد ا عا

 خودرو هستند.  یرانسازان سهامدار ااز قطعه یکه بخش ینحو
 خبرگزاری ایرنا 

 

 رسدیدر مجلس به سامان نم یتچرا طرح شفاف  

 

 1044بهمن  16ـ یاسی( کارشناس مسائل س)منش ینمحمدجواد آر
 تعارض منافع در مجلس 

 

وعده  یدنبه سرانجام نرس یلمجلس درباره دال  یشینپ یندهو نما یاسیکارشناس مسائل س منش،ینآر ادمحمدجو
 تیوعده گفت: اصطکاک و تعارض منافع مانع از شفاف یننشدن ا یدر مجلس و عمل یتبر شفاف یمبن یندگاننما

 یندبگو دیمردم پاسخگو باشند و باخود به  یدر قبال آرا یدن بایندگادر مجلس حاکم شود نما یت. اگر شفافشودیم
 امر به مردم ندارند یندادن ا یحتوض یبرا یچندان یلاند و چون تمامخالف داده یاموافق  یرأ اییحهال  یاچرا به طرح 

 .کنندیخود فرار م یآرا یتاز شفاف یبه نوع
 خبرگزاری ایکنا 

 

https://www.irna.ir/news/84649569/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://www.irna.ir/news/84649569/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4036355
https://iqna.ir/fa/news/4036355
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 یافتهکنش سازمان یشناستعارض منافع از منظر جامعه  

 

 1044بهمن  16ـ ی حاکمیت و جامعه( مرکز توانمندساز یکارشناس پژوهش) فرزهره سروش
 تعارض منافع  مدیریت تجارب جهانی 

 

 یاست. و یسپار یاسیها در موسسه مطالعات سسازمان یشناسمرکز جامعه یشناساستاد جامعه یدبرگارهارد فر

 ی،انجه یتعارض منافع در حکمران»که در کتاب  یافتهکنش سازمان یشناسدر مقاله تعارض منافع از منظر جامعه

امروز موضوع تعارض منافع آنقدر  یایپرسش مهم پرداخته است که چرا در دن ینه است، به اآمد «یو شرکت یدولت

 یشزااول اف یلکرده است. دلاشاره یلبه چند دل یپرسش و ینمهم شده و مورد توجه قرار گرفته است؟ در پاسخ به ا

 یشتران بامک یجهو در نت یشترب یت ساختاریزامتقابل در جوامع امروز است که مرتبط با تما یو وابستگ یچیدگیپ

 هاییسوار  یبدر جامعه امروز است که ضر ییو پاسخگو یتشفاف یدوم تقاضا یلو خطر تعارض منافع است. دل یسکر

 لیجامعه باال برده است. دل یاعضا یانمبارزه با تعارض منافع را در م یخواست برا یجهداده است و در نت یشرا افزا

مداوم  هاییگیریو پ یاگر بررس یدارند که حت یدمردم ترد یعنیدر جامعه است  یماد نهادسطح اعت دنبو یینسوم پا

در  طلبانهمنفعت یاستثمارگر هاییتباز هم جامعه از گرفتار شدن در موقع یرددر خصوص تعارض منافع صورت گ

مبهم سابق  هاییمرزبند یبه جا ختوسسفت هاییمرزبند یجادجوامع مدرن به ا یلچهارم تما یلامان بماند. دل

 یقز طربهتر ا پذیرییتمسئول یجاددوران، ا ینشدن در ا یاز تخصص یتفعال یهابه جدا کردن حوزه یلتما یناست. ا

و  یریذپ یزتما یننشأت گرفته است. ا یلقب یناز ا یدر کار و موارد یشترب یبه آزاد یلتما ها،یتمأمور یسازشفاف

ه و هر چه توج شودیم یشغل یتتعارض منافع در هر موقع هاییتبه ظرف یشترب مشخص موجب توجه هاییمرزبند

 .شویمیتعارض منافع م یردرگ یشترب یابد، یشافزا
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 
 

 هادهانبرای غلبه بر تعارض منافع  راکد دولت یهاییاورژانس دارا  

 

 1044بهمن  18ـ سازی( یسازمان خصوص یسرئ) قربانزاده ینحس
  ض منافع در حوزه مسکن و شهرسازیتعار 

 

 یطیراش یجادآن ا یاندازشده که هدف از راه ارائه یراکد دولت در ستاد اقتصاد هایییاورژانس دارا یلتشک یشنهادپ

دولت  هایییدارا ییاسامشارکت مردم در شن یزن یراکد دولت است. هدف اصل هایییاز دارا یآمار یاحصا یبرا

هزار هزار  18 یزاندولت م شودیم بینییشبر اساس آمارها و برآوردها پ د.بیننیدولت را م ییاست؛ چراکه مردم دارا

 یلبه دل هاییدارا یناز ا یاریکه بس ینجاستا یاساس ئلهداشته باشد؛ اما مس یرمنقولتومان اموال منقول و غ یلیاردم

 مانده است.  یآنان، عماًل مغفول و بدون استفاده باق یو عدم همکار تعارض منافع نهادها
 پایگاه خبری قدس آنالین 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21187/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/method-theory-bases-of-coi/21187/
https://www.qudsonline.ir/news/788145
https://www.qudsonline.ir/news/788145
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 یو خصوص یمشارکت عموم» یهر سایچالش تعارض منافع ز» 

 

 1044بهمن  4.ـ  )خبرنگار روزنامه شرق(معصومه سلطانی
  در حوزه برنامه و بودجهتعارض منافع 

 

 یهامانند مشارکت در طرح ینیاز عناو 1.۱۱تا  1.۱6قانون بودجه  1۱ مانند تبصره 1041بودجه  یحهال  0 تبصره
از  ترهیچیدمبهم و پ یمتن یبرده، داراتبصره از نظر کارشناسان موضوعات نام یناست. ا نام برده تمامیمهن یانعمر 

ك کشور خطرنا هایییتومان اموال و دارا یلیاردصدها هزار م یو بلکه برا عملییرغ یزن یگذشته است و از نظر اجرائ
 یتهر کمد در همین رابطه نشستیاست.  یختهها برانگرا در رسانه ییهاگذشته واکنش یهادر هفته که شودیم یابیارز
 ت.اس برگزار شده یعلوم انسان یشمندانخانه اند یو با همکار یرانا یاسیانجمن علوم س گرییمو تنظ یاستس

 یاتاق بازرگان یو مهندس یون احداث و خدمات فنیسیر کمیدب) یقاسم میدرضاحنشست  یندر ا 
 اشاره یاهنفر مورد بحث، به گروه شش یحهدر ال  «یمحورضابطه»بر  یدرباره غلبه امور شخص (رانیا

ده ش بینییشپ هایتصالح یصتشخ یزآن و ن یهاالعملو دستور هانامهیینآ یهمنظور ته کرد که به
که در بدنه دولت در حال نگارش  فرادیگفت: ا «یدیمر یهاسازمان» یجادبه ا یشاست. او درباره گرا

آنها  یشتراند که باز دولت اقدام کرده خارج ییهاسازمان یجادزمان به ادفاع از آن هستند، هم یا یحهال  ینا
 با موضع کارکنان یاقتصاد ینقوان یونداند. آنچه باعث پشده یردر آن درگ یهستند که افراد یدیمر یهاسازمان
ها قرار دارد. درخصوص پروژه یناست که در ا یاست، منافع و رانت یدر بخش عموم اضرکارمندان ح یادولت 

که  هاییینهاشاره کرد که بدون توجه به هز« مناقصات یقانون برگزار»به  یدموجود با یاهمنافع و نظام یدستکار
است و  شده گذاشتهمذکور کنار  یحهاز ال  یراحتاست، به جامعه پرداخت شده یآن از سو یریگشکل یبرا

گروه  ینا یعتا. طبگیرندیمدر معامالت مبنا قرار  شوند،ینوشته م یادشدهنفره گروه شش یکه از سو هایینامهیینآ
ر د خود در نظر خواهند گرفت. یرا برا هانامهیینآ یننسبت به ا یشخص یژهقانون، حقوق و یبنفره بعد از تصوشش

 «ییردولتبخش غ»ها را به پروژه «یبخش دولت» یب،ترت ینبه صورت کامال معکوس به ا 1041بودجه  یحهال  0 تبصره
که  دهدیم «یبخش خصوص»حالت آنها را با برداشتن سهم خودش به  یندر بهتر لتییردوو بخش غ کندیواگذار م

 در اقتصاد است. یاننظام یشترکشور و ورود ب کردنآن گران اداره یجهنت
و نظام  ین و مقررات معامالت دولتیقوان ین و اجرایپژوهشگر تدو) شهرام حالجدر ادامه نشست،  

مناقصات  هاییسممکان یابدر غ: اظهار کرددر مورد تبعات تبصره مذکور  (یعمران یطرحها یفن
دها قراردا هاییچیدگیها و پابهام یهدر سا یکه گروه شودیم یدخاطره تشدم ینمند، او قانون یدهسنج

قانون مناقصات را دنبال  گذاشتنرخودشان، کنا یمنفعت شخص ینتأم یبرا ینهامنتفع شوند و ا
 ینا یسندگانکه به موجب آن نو است 1قانون الحاق  16تعارض منافع دستورالعمل ماده  یگرد ونهنم .کنندیم

فارغ  ل،مآن دستورالع یبرا توانندیم یسندگانهمان نو ینابربرخوردار شدند. عالوه یاجرائ یاراتالعمل از اختدستور
 یداور یتحنظارت کنند.  یگرانبه د توانندیم یو حت یسندبنو یلیتفص یاز هرگونه کنترل مجلس و دولت، راهنماها

نام  ریمنافع است که در ز عارضت هاییتاز موقع ینمونه روشن یزانگمتعارض و شگفت یارهمه اخت ینا یعکنند. تجم
 است.  ها در کشور ما شکل گرفتهسال یندر ا «یو خصوص یمشارکت عموم»

 روزنامه شرق 

https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/306026
https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/306026
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 جامعه حسابداران و موسسات یانرفع تعارض منافع م یبرا اییحهال یمتقد 

 

 1044بهمن  4.ـ ی( سازمان حسابرس یسرئ) بزرگ اصل یموس
 نافع در حوزه حسابرسیتعارض م 

 

 بر عهده سازمان یحسابرس یاستانداردها یمو تنظ یدولت یهاشرکت یحسابرس یفهوظ یراندر ا ینکهوجود ا با
 رییگنهاد موجب شکل ینا یبرا ییو عدم وجود قدرت اجرا یقانون یخألها یوجود برخ یکشور است، ول یحسابرس

 تعارضات منافع شده است. یبرخ
تعارض منافع گفت: به طور  یریگمنشأ شکل یحکشور در تشر یسازمان حسابرس یرعامل، مدصلبزرگ ا موسی

امعه ج یبا جمع کردن سه نفر از اعضا تواندیباشد م یجامعه حسابداران رسم یلو ذ یحسابدار رسم یمثال اگر کس
وقات ا یو گاه یفیتترل کها نظارت، کنبر آن یدجامعه هم با طرفیاز  یدهد ول یلمؤسسه تشک یحسابداران رسم

 یآن است که مؤسسات در انتخابات یعال یشورا یران،ا یرکن جامعه حسابداران رسم ینمجازات کند. باالتر
کند  یبال  یگربا چند نفر د ینجاا تواندیکه مؤسسه دارد م ی. کسکنندیانتخاب م یعال یخود را در شورا یندگاننما

 .گیردیآن تعارض منافع شکل م ینجاد. اخودمان را در شورا بفرست یندهتا نما
 نفعیه ذک یافراد یدنبا گوئیمیم یدجد یحهبه نام نهاد ناظر به دولت گفت: ما در ال  اییحهال  یمبا اشاره به تقد وی

 ینرس. ابو یعال یباشد، مثل شورا یانهاد جداگانه یک یدهستند در انتخاب ناظران دخالت داشته باشند. بلکه با
 دولت قرار دارد. یاقتصاد یسیونکم دستور در

 خبرگزاری مهر 
 

  ینه در جوامعوجود فساد نهاد یهااز شاخصه یکیتعارض منافع  

 

 1044بهمن  4.ـ ی صالح یدرضاحم یدس
 تعارض منافع ۀرح و لیحط 

 

سوءاستفاده  یکند وجلو یریها جلوگها و نهاداز فساد در دستگاه تواندیتعارض منافع م یریتطرح مد یاجرا

ها، فراهم سوءاستفاده یبرا یطقانون موجب شود شرا ینکه ا یشرط . البته بهیردرا بگ یو سازمان یگروه یا یشخص

بودن  یزآمیتفراهم کند. موفق ینفعانهمه ذ یبرد برا-و برد  یتعادل هنقط ینفعان،توازن در حقوق ذ یجادنشود و با ا

را شود. اج یضبعقانون بدون استثنا و ت ینها رصد شده و ادارد که همه دستگاه ینبه ا یقانون هم بستگ ینا یاجرا

نخواهد  نیفساد از ب ینهنخواهد داشت و زم ییکارا یگراجرا شود، د آمیزیضقانون تبع یامستثنا شود  یاگر دستگاه

ارکت نظام امتناع از مش یقانون هاییرساختز یجاداز تعارض منافع ا یریته جلوگیشرفپ یهااز روش یگرد یکیرفت. 

وق کمک کند که حق گیرییمتصم یگاهدر جا تواندیموضوع م این است. تعارض منافع یطدر شرا گیرییمدر تصم

 است.  یتشفاف یجادتعارض منافع ا یریتراهکار مد ینتر. اما مهمشودیم یدهد یبدرست ینفعانذ
 روزنامه تعادل 
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 های قانونیبرخی ممنوعیت :موزش و پرورشآدر  تعارض منافع یریتمد  

 

 1044بهمن  1۱ـ ( وپرورش لرستانسرپرست آموزش) یسهراب یسیع یدس
 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 

 

دامه داد: ا آمیز،یضار تبعو رفت یدارتعارض منافع، جانب یریتوپرورش لرستان با اشاره به قانون مدآموزش سرپرست

ت، ممنوع اس یبه کارکنان رسم یردولتیغ یو پرورش یصدور مجوز مرکز آموزش یخدمات کشور یریتطبق قانون مد

و  کارییماننخواهد بود و هرگونه انعقاد قرارداد پ پذیرافراد امکان ینا ینظارت استان برا یدر شورا یتعضو ینهمچن

 یریتبهتر قانون مد یمشابه موجب اجرا ینقوان یرو سا شودیتخلف محسوب م یزاتو تجه یخدمات آموزش یدخر

 .شودیتعارض منافع م
 خبرگزاری ایسنا 

 

 خالفان افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی تعارض منافع ندارندم 

 

 1044بهمن  18ـ ی( کل سازمان نظام پزشک یسرئ)زاده یسمحمد رئ
 وزه سالمت و درمانتعارض منافع در ح 

 

رئیس نظام پزشکی ضمن رد دوباره اتهام تعارض منافع پزشکان در بحث افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: 

 یسال را چه کس 04 ینبرابر در ا 1105به  یجامعه پزشک یتجمع یشافزا ینا. وجود دارد یلدرمورد انحصار چند دل

 ما پزشکان، ظرفیتانجام دادند؟  یدر حوزه علوم پزشک یانآقا یا یم انسانو علو یحوزه فن یانانجام داده است؟ آقا

 81 یدکتر مرند یساله بود. االن آقا 04 یآن زمان که دکتر مرند یم؛ها رشد دادحوزه یراز سا یشترب یلیخپزشکی را 

 64 یاریدکتر شهر شود؟ یاددست ز یگراست که هشت سال د یناز تعارض منافع دارد؟ نگران ا اییساله چه نگران

طرح بخواهد پزشک شود  ینطبق ا یهستند؟ پزشک عموم یادشدنساله نگران دست ز 70 اللهییندکتر ع یاساله 

. رسدیم یسالگ .7سن من به  یعنیاست،  یگرسال د16اگر بخواهد مثل من جراح عروق شود  شوم،یساله م50 نم

که االن  ییهاآدم ینهم شود؟یم یلالتحصراح عروق فارغج یککه  شومیساله نگران آن م .7عنوان فرد من به

 یت،ظرف یشافزا بعد ازدادند.  جامرا ان یتظرف یشتر بودند افزاجوان یوقت هستند،انحصار عامل ایجاد  گویندیم

و چهار  رودی. دو سال هم طرح مرودیطرح م یبرا یعنوان پزشک عمومبه یگرسال دهفتدانشجوی پزشکی امروز، 

است،  انصافیهم ب زندیحرف را م ینا یاست و هرکس ربطییحرف ب ین. اشودیسال م11 یردل هم تخصص بگسا

 ادیدست ز ییدبگو خواهیدیکرده است. حاال که م یجادرا ا یتوضع ینا یو هم خبر ندارد چه کس ستا اطالعیهم ب

 ینا یلاص کلمساله ندارند. مش ینبابت ا ایینگران یچافراد و پزشکان ه یناز ا یکیچحرف دروغ است. ه یننشود ا

 سخت است یکه قدر ییسراغ اصالح کارها ینهمچن پذیرند،یرا نم یاز مسئوالن حرف کارشناس یاست که برخ

 .آوردیمملکت را درم یپدر پزشک ینپسند باشد. اکه عامه زنندیم ییهاو حرف روندینم
 روزنامه فرهیختگان 

 

https://www.isna.ir/news/1400112921921
https://www.isna.ir/news/1400112921921
https://farhikhtegandaily.com/news/69654
https://farhikhtegandaily.com/news/69654


 

 

 

 

 

 

 1400بهمن  30تا  24 | 84شماره  15

 سرمایه بازار یتدر صندوق تثب یتشفافتعارض منافع و عدم  

 

 1044بهمن  4.ـ یه( کارشناس و فعال بازار سرما)یدالسادات مر ینحس
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

 18اده م یاجرا یدر راستا یهبازار سرما یتصندوق تثب رزونامه فرهیختگان(: خبرنگارینی )عبدالحس یمرتض
 یا یاکنترل و کاهش مخاطرات سامانه یت،کشور، با هدف تثب ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت یدموانع تول قانون رفع

و  یمال یهادر زمان وقوع بحران یرو تداوم ترس فراگ یجاداز ا یریرقابت منصفانه، جلوگ یطحفظ شرا ی،فرادستگاه
 ینا . ارکانیدرس وزیرانیاته یبکشور، به تصو یهسرما در بازار یتیو حاکم یعموم هاییاستس یو اجرا یاقتصاد

سازمان  یسرئ ی،مرکز کبان یساقتصاد، رئ یرعضو شامل وز 5امنا که  یاتاست؛ اول ه یاتصندوق متشکل از سه ه
ه است ک یعامل یاتدوم ه یاتسازمان بورس است. ه یسو رئ یعامل صندوق توسعه مل یاته یسبودجه، رئوبرنامه

 یز. رکن سوم نشودیم یلتشک امنایاته ییدسازمان بورس و تا یشنهادبا پ یهنظر در بازار سرماصاحب از سه فرد
 ریاخ یهاکه در سال یوجود دارد. عمده افراد یبزرگ یهاصندوق ابهام ینارکان ا یاست. در معرف یحسابرس قانون

افراد  یطور کلبه یه،اند و نه از بدنه بازار سرمادهبو یاند، از بدنه بانکصندوق انتخاب شده ینعامل ا یاتعنوان هبه
بعد  ییاباآقاب یمصندوق ابراه ینا یقبل یسعنوان مثال رئاند. بهوآمد بودهصندوق در رفت ینها و ابانک ینمنتخب ب

سنامه سااست که در ا یابهام اول تعارض منافع ینرفت. بنابرا« هاکارکنان بانک یصندوق بازنشستگ»از استعفا به 
 دواست که با وج اییتینظر گرفته نشده است. ابهام دوم اما نبود شفافعامل در یاته یینتع یشرکت برا ینا

 تعجب دارد. یجا یحسابرس قانون
و سال  ۱۱، با انتقاد از صندوق تثبیت بازار توضیح داد: براساس آماری که اعالم شده در سال حسین مریدالسادات

هزار میلیارد تومان آن به سهم تبدیل  ۱یلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شده که ظاهرا هزار م 11جاری بیش از 
گذاری شده است. نکته مهم این است که ها سرمایهعنوان سپرده در بانکهزار میلیارد تومان( به .شده و مابقی آن)

گذاری دو برابر بازار سرمایه است سرمایه آنها p/e ها کههزار میلیارد تومان را در بانک .هیات عامل صندوق چطور 
های بوده است؟ اگر کارکرد صندوق حمایت از هایی و با چه معیارها در چه بانکگذاریاند و اصال این سرمایهکرده

ت های عامل صندوق تثبیبازار است چرا این پول وارد سیستم بانکی شده است؟ جالب است بدانیم که همواره هیات
ای که به صورت کالسیک با بازار سرمایه در تعارض است. آیا در بدنه بازار سرمایه نکی انتخاب شده، بدنهاز بدنه با

 قحط الرجال است؟
 روزنامه فرهیختگان 

 
  

https://farhikhtegandaily.com/news/69684
https://farhikhtegandaily.com/news/69684


 

 

 

 

 

 16 تگی مدیریت تعارض منافعخبرنامه هف

 

 ها تعارض منافع دستگاه یاصل یمردم قربانتحلیل فضای مجازی: 
 دلیل اصلی مخالفت با مالیات سیگار؛ تعارض منافع یا قاچاق

 

 محمد عادلی 
 

یگار بود ها افزایش مالیات بر سگذشته دو اقدام مجلس بیشتر موردتوجه کاربران قرار گرفته بود. یکی از آن در هفته
م، کردند؛ هرچند موافقان این تصمیکه هم طرفداران و هم مخالفانی داشت که هرکدام دالیلی را برای نظر خود ارائه می

م خبری بود که از مستثنا شدن نمایندگان مجلس از شفافیت در کردند. مورد دومخالفان را متهم به تعارض منافع می
کرد. هرچند این خبر از سوی کمیسیون تلفیق تکذیب شد، اما همچنان کاربران در مورد آن حقوق و مزایا حکایت می

نیز درو دانستند. ماجرای برگ سبز خوخصوص آنکه آن را در ارتباط با عدم پیگیری طرح شفافیت میشک داشتند، به
 هایی در مورد آن وجود دارد.رغم صراحت دولت و قوه قضاییه کشمکشهمچنان یکی از مسائلی است که علی

 

 هر سیاستی دارای ذینفعان مختلفی است که ممکن است از نتایج آن سود برده و یا متضرر شوند. مسئله اصلی 
ً
طبعا

و هرکدام چگونه از سیاستی خاص تأثیر  گذاری آن است که مشخص شود ذینفعان چه کسانی هستنددر سیاست

ی تواند براگذاری برای کاهش مصرف آن میپذیرند. مسئله دخانیات نیز یکی از این موارد است که هر سیاستمی

 الزم نیازمند هایسالمت جامعه مثبت تلقی شود و یا برعکس سبب افزایش قاچاق شود. تصمیم در مورد سیاست

 گیرند. شکل تعارض منافعمطالعات کارشناسی مقتضی است مگر آنکه تصمیمات نه بر اساس مطالعات که بر پایه 

 انتخاب بین سالمت یا قاچاق
خود جلب کرد، تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی  یکی از خبرهایی که در هفته اخیر توجهات را به

 1.4موجب آن در سال آینده مبلغ بوده است که به مالیات سیگاردرصدی  154برای افزایش  1041الیحه بودجه سال 

ولید تومان به قیمت هر نخ سیگار ت 44.فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و مبلغ تومان به قیمت خرده

ا در توان مصرف دخانیات ر شود. طرفداران این تصمیم معتقدند که با این کار میالمللی اضافه میداخل با نشان بین

کشور کاهش داد اما در دیگر سو مخالفان معتقدند که با این کار فقط تولید داخل ضربه خورده و قاچاق سیگار افزایش 

 نویسد:در توییتی با بازنشر کلیپی می عنوان نمونه خبرگزاری انتخابیابد. بهمی

تماشا کنید: حکم مرگ تنباکوی ایرانی. مصوبه مجلس، اختالل بزرگ در بازار دخانیات و رونق سیگار قاچاق » 

 «.خارجی

المت جای توجه به وضعیت سکنند که بهاین در حالی است که موافقان این تصمیم مخالفان را به تعارض منافع متهم می

 نویسد:ها در توییتی چنین میه دنبال حفظ منافع مالی خود هستند. یکی از آنجامعه، ب

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/
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 عنوانهای قلب و عروق، بهنمونه تعارض منافع تجاری با سالمت! دخانیات ریسک فاکتور سرطان و بیماری» 

ک ارد. یگذومیر ایرانیان است که هرساله هزینه سنگین درمان و ناتوانی روی دست کشور میاولین عامل مرگ

بندد. بهانه کردن مسئله قاچاق برای توجیه ارزانی دخانیات گذار اخالقی مالیات سالمت بر دخانیات میسیاست

 .«های خودش حل کرد نه با تحمیل هزینه بر سالمت مردمعذر بدتر از گناه است. مسئله قاچاق را باید با روش

 های مجلسشایعاتی در مورد سیاست
ستثنا کردن مهفته گذشته بسیار موردانتقاد کاربران قرار گرفت، تصمیم کمیسیون تلفیق برای یکی از خبرهایی که 

شفافیت حقوق و مزایا بوده است. کاربران از این موضوع ناراضی و اعضای برخی دیگر نهادها از  نمایندگان مجلس

کنند که خود منتفع از آن هستند و جایی که به نفعشان نباشد، خود هایی را دنبال میگذاران سیاستبودند که سیاست

انه تعارض ه بهکردند که چگونه نمایندگان مجلس به دیگر افراد بکنند. کاربران این پرسش را مطرح میرا مستثنا می

 نویسد:گیرند اما خودشان درگیر آن هستند. یکی از کاربران در این مورد میمنافع خرده می

مجلس  جز نمایندگانکمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد حقوق و مزایای همه باید شفاف و در سامانه باشد به» 

 «.کردندن حمله میهایی بودند که به بهانه تعارض منافع به سردفتراها همونو... این

هرچند مجتبی رضاخواه؛ نماینده مجلس در اظهارنظری این موضوع را شایعه دانست و تکذیب کرد اما واکنش منفی 

مند در مجلس همچنان گله طرح شفافیتخصوص آنکه این کاربران از پیگیر نشدن کاربران به آن همچنان وجود دارد، به

 هستند.

 تعارض منافع به قیمت سردرگمی مردم
یکی از مواردی که همواره مجادالتی را بین نهادهای مختلف و همچنین سردرگمی برای مردم در پی داشته است، 

بر کفایت برگ سبز برای معامالت خودرو  سوی ماجرا پلیس راهور قرار دارد کهماجرای برگ سبز خودرو بوده است. در یک

 برگ سبز برای معامالت کافی نیست و اسناد است که عنوان میتأکید داشته و در سوی دیگر سازمان ثبت
ً
کند لزوما

 
ً
 باید برای معامالت خودرو به دفاتر اسناد مراجعه کنند. این ماجرا تا بدان جا پیش رفت که نهایتا

ً
ادستان دافراد حتما

رو با وانتقال خودعنوان سند مالکیت بوده و نقلهای تولیدی بهبرگ سبز خودرو صادره از شرکت»اعالم کرد که  کشور

ر برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده و ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج د

 «.باشدضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی

هایی از تعارض منافع در این میان وجود داشت که سردفتران برای حفظ درآمد ازاین سخن نیز صحبتهرچند پیش

ی هایگیریدر مورد این موضوع برخی موضعخود مخالف این مسئله هستند اما با وجود اشاره صریح دادستان کشور 

عنوان نمونه یکی از کاربران اظهارات یکی از مدیران سازمان همچنان وجود دارند که واکنش کاربران را در پی دارند. به

 گوید:اسناد و امالک کشور را منتشر کرده است و میثبت

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%86-62/3833140-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2
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%86-62/3833140-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/
https://www.khabaronline.ir/news/1552105/%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84
https://www.khabaronline.ir/news/1552105/%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84


 

 

 

 

 

 18 تگی مدیریت تعارض منافعخبرنامه هف

 

مالک کشور برخالف اظهارنظر صریح رئیس اسناد و ازاده، مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبتبهرام حسن» 

رگ سبز اند، بقوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور که برگ سبز خودرو را سند رسمی دانسته

 «.پلیس را شناسنامه صادره از سوی یک شرکت منحله نامید. تضاد منافع و سردرگمی مردم ادامه دارد...

نیز در مورد تعیین تکلیف برگ سبز اعالم کرده است که پلیس راهور  هیات وزیرانحتی این اظهارات در حالی است که 

د این از کاربران در مور کند. یکی صالحیت آن را دارد که برگ سبز صادر کند و این برگه برای معامالت خودرو کفایت می

 گوید:وزیران خطاب به برخی نهادهای مخالف میتصمیم هیئت

گذارانی که از کانون وزیران هم سند خودرو را همان برگ سبز ناجا دانست و روسیاهی ماند برای سیاستهیئت» 

 «.ثروتمند سردفتران رودربایستی داشته یا تعارض منافع دارد

 
 

 

https://www.isna.ir/news/1400112116549/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400112116549/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 
 
 

 

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

 1400بهمن  30تا  24 –هشتاد و چهارم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجری:

 09331441822: خبرنامه شماره واتساپ
 

 خبرنامه

 یگهفت

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
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