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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 در کسب اعتبار سهل و ارزان یاز عدم تقارن اطالعات مانع یتعارض منافع ناش درآمد:
 

 زینب مرتضوی فر 
 

 ۰۱۱ رزی هایوام گذاریوثیقه نوع که داد دستور هابانک هیئت دولت به ماهدی وهفتمبیست جمهور در جلسه روزرئیس

یافت کنند. تر درای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیالت ُخرد را آسانگونهمیلیون تومان را به

ن ازایپسدهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود. کل بانک مرکزی، مسئول گزارشوزیر اقتصاد و رئیس

بانک دولتی بر اجرای بخشنامه "عدم  ۰۱ای خطاب به مدیران عامل هوزارت امور اقتصادی و دارایی در نامدستور نیز 

بر مبنای این دستور کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران  .نیاز به ضامن در پرداخت تسهیالت خرد" تأکید کرد

 شان کنند.توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامهای دولتی، عمومی و خصوصی میبخش

ها چنین تعهدی را بپذیرند و این دستور را به طور کامل اجرایی کنند جای تردید است. سؤالی که اینجا اما اینکه بانک

تر تواند در تحقق بهنیاز چنین دستوری چه چیزی است و فراهم کردن چه الزاماتی میشود این است که پیشمطرح می

 دریافت اعتبار را تسهیل کرد و هزینه آن را کاهش داد؟ توان این دستور مؤثر باشد؟ و در اصل چگونه می

در اعطای اعتبار میان منافع اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان تعارض منافع وجود دارد. ریشه اصلی این تعارض منافع 

ست. برای دهد که اطالعات دو طرف معامله با هم نابرابر اعدم تقارن اطالعات است. عدم تقارن اطالعات زمانی رخ می

 کارگزاران بورس از اطالعات بیشتری. داندیدوم بیش از خریدار دربارة شرایط اتومبیل مفروشندة اتومبیل دستمثال 

نسبت به سهامداران برخوردارند. اعتبارگیرندگان نسبت به امکان بازپرداخت اعتبار دریافتی بیش از اعتباردهندگان 

که  که فردینحویکند بهدر دسترس موقعیتی از تعارض منافع را ایجاد می اطالع دارند. این یکسان نبودن اطالعات

 تواند از موقعیت به نفع خود بهره ببرد. دارای اطالعات بیشتر است می

که بین اعتباردهنده و اعتبار گیرنده عدم تقارن اطالعات وجود داشته باشد و اعتباردهنده قبل از اعطای اعتبار وقتی

 اعتبارات خود را به نحو مناسب تخصیص دهد و با تواندینماعتباری اعتبارگیرنده را تشخیص دهد  نتواند شایستگی

ها اعطا کند. نتیجه اصلی این نوع عدم تقارن اطالعات آن است که مطالبات غربال مشتریان منابع را به بهترین آن

ان کند و نسبت مشتریان پرمخاطره به مشتریمیتبع آن نرخ تسهیالت افزایش پیدا یابد، بهها افزایش میمعوق بانک

ان را صرفد که با این نرخ فعالیتشیابد؛ چراکه برای مشتریان مطمئن نمیمطمئن در سبد مشتریان بانک افزایش می

وضع  تر شده وطور متوسط پرمخاطرهها افزایش یابد، سبد مشتریان بهتأمین اعتبار کنند. در این چارچوب هر چه نرخ

شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به انتخاب معکوس مشهور است. بنابراین، تر میمؤسسات اعتباری وخیممالی 
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زیان دیدن اعتباردهندگان و همچنین اعتبارگیرندگان  -۰شود به عدم تقارن اطالعات پیش از اعطای اعتبار منجر می

 تبار به هزینه دیگران.اعمنتفع شدن اعتبارگیرندگان بی -2شایسته ازنظر اعتباری و 

 سهمیههای اطالعاتی بانککاستی
ً
تباری بندی اعها در این زمینه، منجر به تخصیص ناکارآمد اعتبارات شده و احتماال

طور کارآمد تخصیص یابد، باید به نحوی از انحا پشتوانه اطالعاتی مبادالت را به دنبال دارد. لذا برای اینکه منابع به

طمینان ا اشهیسرماباردهنده یا بتواند مشتریان خوب را از سایرین جدا کند و یا بتواند از بازگشت تأمین گردد و اعت

 حاصل نماید.

وعی ها نپس به دلیل عدم اطالع اعتباردهنده از سابقه اعتباری اعتبارگیرنده و همچنین رفتارهای آتی وی، بین آن

دن کسب اعتبار و کم شدن عمق بازارهای اعتباری است. شود که پیامد روشن آن دشوار شتضاد منافع ایجاد می

 هایی برای مدیریت این تعارض منافع طراحی و اجرا شود. حلبنابراین، باید راه

تشریک اطالعات اعتباری و سنجش اعتبار راهکارهایی نهادی برای غلبه بر تعارض منافع 
 ناشی از عدم تقارن اطالعات

متقاضیان اعتبار دو نهادی است که برای تخفیف عدم تقارن اطالعات « سنجش اعتبار»و « تشریک اطالعات اعتباری»

شده است. تشریک اطالعات اعتباری بخش مهمی از سوابق پیش از قرارداد و کاهش دامنه انتخاب معکوس طراحی

ا نسبت هو اطالعات بانک دهدیمننده اعتبار قرار کروی عرضهخوشایند و ناخوشایند اعتباری متقاضی اعتبار را پیش

ی اخیر اخذشده، میزان بدهی بالفعل متقاضی، تعهد هاسالیی که در هاوامکند: تعداد به متقاضیان را یک کاسه می

یی که ضمانت کرده است، بار تکفل متقاضی، نحوه پرداخت قبوض هاوامموقع بدهی، تعداد متقاضی به بازپرداخت به

شود که و برق و گاز و تلفن، رأی دادگاه در مورد اختالفات مالی و ... . تشریک اطالعات اعتباری باعث میآب 

اعتباردهنده پیش از اعطای وام تصویر روشنی از اعتبار متقاضی وام و ریسک اعتباری او پیدا کند. این اطالعات به 

ها با توجه به مخاطره ، آنها را غربال کند و به آنکند اعتبار مشتریان خود را سنجش کنداعتباردهنده کمک می

 شان امتیاز بدهد و برای اعتبار پرداختی نرخ تعیین کند.اعتباری

 تواند اثراتی به شرح زیر را به دنبال داشته باشد: تشریک اطالعات اعتباری و سنجش اعتبار می

ینی بها امکان پیشهای اعتباری متقاضیان دریافت وام بیشتر شده و بانکها دربارة ویژگیاول آنکه آگاهی بانک

 یابند. تری در خصوص احتمال بازپرداخت وام میدقیق

« اتیهای اطالعرانت»ها باعث کاهش دوم آنکه به اشتراک گذاشتن اطالعات اعتباری با یک کاسه کردن اطالعات بانک

 دهد. تر میان آنها شکل میشود و رقابتی عادالنهها میدر اختیار بانک
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کنند. سوم اینکه تشریک اطالعات اعتباری و سنجش اعتبار به مثابة یک ابزار انضباطی برای اعتبارگیرندگان عمل می

ر نیز از دست میدهد، هر اعتبارگیرنده در صورت قصور، اعتبار یا ُحسن شهرت خود را نزد سایر اعتباردهندگان دیگ

 تری دریافت کند. شود یا مجبور خواهد بود اعتبارات را در قیمت گراندسترسی او به اعتبار غیرممکن می

وند، ترغیب ها شناخته نشطور همزمان از چند بانک وام بگیرند و نزد سایر بانکچهارم آنکه اعتبارگیرندگان اگر بتوانند به

ازحد دست بزنند. تشریک اطالعات اعتباری، کل بدهی متقاضیان استقراض را برای شوند تا به استقراض بیشمی

که درواقع شوند )ازحد در آنان میترتیب موجب از بین رفتن انگیزة استقراض بیشایناعتباردهندگان آشکار کرده و به

ت در تخصیص اعتبار به معنای کاهش ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات است و به نوعی موجب فراهم کردن عدال

 شود(. می

توان دامنة عدم تقارن اطالعات میان لذا با استفاده از نهادهایی نظیر تشریک اطالعات اعتباری و سنجش اعتبار می

که منابع در کاراترین مورداستفاده تخصیص یابد و در ضمن نحویاعتباردهنده و اعتبارگیرنده را کاهش داد، به

 دهنده تأمین گردد. زیستمندی فعالیت اعتبار 

ی اعتبار و سنجش اعتبار الزم است بسترهای قانونی مهیا گردد. این بسترها یا دهگزارشبرای کارکرد کارا و اثربخش 

سازوکارهای قانونی حکم قواعد بازی را دارند که بر نتیجه بازی موثرند. برای مثال دامنه اطالعات در دسترس 

ها موظف لذا الزم است این شرکت .هایی از تعارض منافع را ایجاد کندود موقعیتتواند خهای سنجش اعتبار میشرکت

 شوند هر گونه منافع عمده و تعارض منافع را که با فرآیند رتبه بندی مرتبط است افشا نمایند. 

هادهای و نگذاری نظام سنجش اعتبار حاکی از آن است که کشورهای مختلف ی در زمینه قانونالمللنیبمرور تجربیات 

. وضع قوانینی عام برای حفاظت از ۰الزامات فوق را تأمین نمایند:  اندکردهی به دو طریق عمده تالش المللنیب

ی و سنجش دهگزارشهای . تنظیم مقررات حاکم بر شرکت2اطالعات شخصی و حمایت از حریم خصوصی افراد و 

 اعتبار.

بدون مدیریت تعارض منافع امکان کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم  درمجموع با عنایت به موارد ذکر شده باید گفت

شود. تشریک اطالعات اعتباری و سنجش اعتبار از جمله نهاهایی است که برای مدیریت تعارض منافع ناشی از نمی

باید د میاشته باشنکننده باشد. اما برای اینکه این نهادها قابلیت و کارآمدی الزم را دتواند کمکعدم تقارن اطالعات می

سازوکارهای اجرایی الزم و بسترهای حقوقی و قانونی مرتبط برای آن فراهم شود. چرا که طراحی این ساز و کارهای 

نهادی موجب تخصیص بهتر منابع، جلوگیری از رفتارهای پرخطر، تعدیل نرخ برای جذب مشتریان مطمئن، عدم 

پذیر شدن مدیران بانکی در برابر تصمیمات اعتباری و در نهایت افزایش تپرداخت اعتبار به مشتریان بدسابقه، مسئولی

رود . این انتظار میگرددیمها و کاهش مطالبات غیر جاری )سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول( عایدی بانک
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ش یابد ها کاهخت وامها بابت بازپرداکه با فراهم کردن بسترهای الزم برای نظام سنجش اعتبار، دغدغه و نگرانی بانک

 و مقاومت آنها در مقابل دستوراتی نظیر دستور اخیر رئیس جمهور کمتر شود.

(، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش ۰۱32نصیری اقدم، علی، سید محمدرضا حسینی و اصالن قودجانی ) منبع:

 ها.اعتبار، تهران: مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

*** 

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

 نکهیقرار داد و اعالم کرد: ا دیتوجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکجمهور، ی، رئیسسیرئ میدابراهیدکتر س  

 وجود تعارض منافع لیدلگاه به شود،یدر زمان مناسب اجرا نم ایموقع اتخاذ ها بهدر دستگاه هامیاز تصم یبعض

 . داشت تیمسئله حساس نینسبت به ا دیرو با نیاست، از ا

ع دولت تعارض مناف یندر اتصریح کرد:  جمهور سیرئ ژهیو یدفتر بازرس سیرئ، انیشیاالسالم حسن دروحجت 

 یژهو یآن را صادر کرده و نهاد بازرس یهجمهور ابالغ یسباره معاون اول رئ یندر ا یخواهد شد و حت یریتمد

در  نیمجلس است تا نواقص قوان رطرح تعارض منافع د یبتصو یگیرجمهور پ یسرئ یبا معاون حقوق جمهوریسرئ

 تعارض منافع بر طرف شود.

از پیگیری موضوع تعارض منافع در سازمان بورس خبر داد و  کل کشور یسازمان بازرس سییر، انییخدا اللهحیذب 

 اند گفت تذکراتی به مسئول وزارت اقتصادکه درگیر تعارض منافع بوده بورس یعال یرباره انتصاب دو عضو شوراد

 در این زمینه داده شد. 

شهر  یشورا یاعضا بیمفاد به تصو یتمام یپس از بررس زیتبر یتعارض منافع در شهردار تیرینامه مد نیآئ اتیکل 

 .دیرس زیتبر

رایی های اججمهور به دستگاهبا اشاره به دستور معاون اول رئیس مجلس یفرهنگ ونیسیعضو کم ،نهیاحمد راست 

ها رتخانهها و وزااز دستگاه یلیخبرای پرهیز از ارائه پیشنهادات مبتنی بر تعارض منافع برای قانون بودجه گفت: 

 ببرند. شیثبت کرده و اهداف خود را پ ندگانیخود را به نام نما یهاتالش کردند که طرح

ی، در نشستی در روز مهندس ایفای نقش دولت در سه نقش اسبق راه و شهرساز ریوزی، عباس آخوند 

خدمت را عامل بزرگ بروز تعارض منافع در ایران  داریخردر نهایت کننده خدمت و عرضه و یمجر ،گذاراستیس

 عنوان کرد. 

با اشاره به تعارض منافع نمایندگان مجلس در پیگیری  ادوار گذشته مجلس ندهینمای، آبادمنیجعفرزاده ا یغالمعل 

 ای، مجلس سنا در سطح عالی را راهکار رفع این مسئله عنوان کرد. منافع محلی و منطقه

 0011اسفند  5 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

  ها دستگاه یماتتصم یدر اجرا یقتعوتعارض منافع عامل 

 

 ۰0۱۱اسفند  6ـ  )رئیس جمهور( سید ابراهیم رئیسی
 کلیات تعارض منافع 

 

 میرهبر معظم انقالب در ترس یو رهنمودها یاناتاز ب یدولت با قدردان یأتدر نشست ه یسی،رئ یدابراهیمسدکتر 

عنوان چراغ راه است به یددولت جد یبرا یمقام معظم رهبر یگفت: رهنمودها یزدهم،دولت س یبرا ینکات راهبرد

 شود. ییتا در عرصه عمل اجرا یردتوسط همه دولتمردان مورد توجه قرار گ ه،ارائه شد یها و راهکارهاو دستورعمل

ها تگاهدسدر  هایماز تصم یبعض ینکهقرار داد و اعالم کرد: ا یدتوجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأک جمهوررئیس

 نینسبت به ا یدرو با ینوجود تعارض منافع است، از ا یلدلگاه به شود،یدر زمان مناسب اجرا نم یاموقع اتخاذ به

 یپنهان یهادست ینظارت یهاوزارت اطالعات و دستگاه مداشت و الزم است هم خود دستگاه و ه یتمسئله حساس

 و با آن برخورد کنند. ییرا شناسا کنندیم یجادکه مشکل ا
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

 

  خواهد شد یریتتعارض منافع مدسیزدهم در دولت 

 

 ۰0۱۱اسفند  0ـ ( جمهور یسرئ یژهو یدفتر بازرس یسرئ)یشیان االسالم حسن دروحجت
  کلیات تعارض منافع 

 

 توان مشاهده کردمی جمهورسییر یانتخابات یدر شعارها یمبارزه با فساد است که حت دیدولت جد یاصل تیاولو
 یدولت مردم یهاتیپس مبارزه با فساد جزو اولو دندیو فساد نام یخود را ناکارآمد یاصل بیرق یسییر یکه آقا
آن را صادر  یهجمهور ابالغ یسباره معاون اول رئ یندر ا یخواهد شد و حت یریتدولت تعارض منافع مد یندر ا است.

نافع م طرح تعارض یبتصو یگیرجمهور پ یسرئ یبا معاون حقوق جمهوریسرئ یژهو ینهاد بازرس ینکرده اند و همچن
 در تعارض منافع بر طرف شود. ینمجلس است تا نواقص قوان رد

ولت انتصابات در د یگیریدرحال پ جمهوریسرئ یژهو یبازرس .دارد یدتاک ینیگز یستهدر بحث شا یزدهمدولت س
 با آن برخورد خواهد شد. یردصورت گ یجمهور خواهد شد و اگر تخلف ییسر یمگزارش آن تقد یاست و به زود

ازمان س یهاداده یما بار گذار .مبارزه با فساد است یبرا هاتیاز اولو گرید یکی کیدولت الکترون ندیفرآ لیتکم
 ود.ب مینخواه یاتیشود شاهد فرار مال لیتکم ندیفرا نیاگر ا میو معتقد میکنیرا به شدت دنبال م یاتیمال

با  ندگانینما یبرخ است؛از مشکالت  یکیجلس م ندگانینما یبرخ یاز سو ژهیدر انتصابات به و یاسیس یفشارها
 را به همراه دارد. یمشکالت نیبرسند که ا تیکه افراد مدنظر خودشان به مسئول کنندیم یفشار سع

 خبرگزاری فارس 

 

https://www.nioc.ir/home/showpage.aspx?object=news&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=70db1646-3244-4e4b-81cd-489e09fdfe25&id=a7b11085-ec7b-4cee-9727-8804d886b5db
https://www.nioc.ir/home/showpage.aspx?object=news&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=70db1646-3244-4e4b-81cd-489e09fdfe25&id=a7b11085-ec7b-4cee-9727-8804d886b5db
https://www.farsnews.ir/news/14001204000291
https://www.farsnews.ir/news/14001204000291
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 ی تبریزتعارض منافع در شهردار یریتنامه مد ینآئ یاتکل یبتصو 

 

 ۰0۱۱اسفند  ۰ـ خبرگزاری ایمنا 
 تعارض منافع در شهرداری و شوراها 

 

شهر  یوراش یاعضا یبمفاد به تصو یتمام یپس از بررس یزتبر یتعارض منافع در شهردار یریتنامه مد ینآئ یاتکل
 .یدرس یزتبر

 خبرگزاری ایمنا 
 

 ردندثبت ک یندگانبه نام نما خود را یهاطرحهای درگیر تعارض منافع دستگاه 

 

 ۰0۱۱اسفند  ۰ـ  (مجلس یفرهنگ یسیونعضو کم)احمد راستینه 
 تعارض منافع در دولت 

 

 حهیابالغ کردند که به منظور حفظ انسجام ال ها و وزارتخانهها جمهور به تمام دستگاه یسمعاون اول رئ ینکهرغم ا یعل
سهم  شیافزا یبراها از تالش دستگاه یتعارض منافع داشته و حاکها ر بخشیکه با سا یشنهاداتیبودجه از ارائه پ

ا خود ر های تالش کردند که طرحها و وزارتخانهها از دستگاه یلیکه خ یمکنند؛ شاهد هست یباشد خوددارمی خود
در منابع  یزند و مشکالتمی انسجام بودجه را بر هم یهرو ینببرند. ا یشثبت کرده و اهداف خود را پ یندگانبه نام نما

 کند. می یجادو مصارف بودجه ا
 اعتماد آنالین 

 

 پیگیری موضوع تعارض منافع در بورس توسط سازمان بازرسی کشور 

 

 ۰0۱۱اسفند  2ـ  (کل کشور یسازمان بازرس ییسر)خداییان  اللهحیذب
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

وزارت  از مسئوالن سابق یکیکل کشور به  یتوسط سازمان بازرس یشها پکه از مدت ییبا اشاره به هشدارها خداییان
افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع،  ینبورس داده شده بود، گفت: ا یعال یاقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورا

به  یزن رییگشدند. تذکرات دموضوع انتصاب  یناما بدون توجه به ا شدند،می یریبورس بکارگ یعال یدر شورا یدنبا
. یافتیبورس بهبود م یتوضع شدند،یگرفته م یاگر جد یکهها عمل نشد در حالآن مسئول داده شده بود، اما به آن

ارکنان دگاه کدایدگیفرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رس یبرا یفریپرونده ک یلموضوعات سبب تشک ینهم
با  یقیاز اشخاص حق یتعداد ییاز شناسا ینهمچن ییانخدا است. یحکم بدو ینمحکوم شد که البته ا یدولت و

رض تعا یا یافراد از اطالعات نهان یندر خصوص استفاده ا یدعملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: با
 .یردالزم صورت بگ هاییگیریو پ هایوجود داشته است، بررس یاناکه اح یمنافع

 اقتصاد آنالین 
 

https://www.imna.ir/news/556864
https://www.imna.ir/news/556864
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/539016-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/539016-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-211/613794-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-211/613794-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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 ؛ سه مصداق تعارض منافعسالمت، پزشک خانواده و نظام ارجاع کیپرونده الکترون  

 

 ۰0۱۱اسفند  ۱ـ )خبرنگار ایسکا نیوز( پرستو خلعتبری 
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

به موضوع تعارض منافع اشاره کرده و  یرمخالف وز یندهنما یبهداشت توسل یروز الهییناعتماد به ع یزمان را در
و همزمان در  یدنگاه هم هست یخصوص یمارستانو شاغل در ب یمدر مجتمع قا یمطلب خصوص یگفت: شما دارا

 .یدهست یگل نب یاباندر خ اهنگ یخصوص یمارستانب ی. شما از سهامداران اصلیدهم مشغول یبخش دولت
از سخنان او آمده  یدر بخش یرانش؛ه نه خود تعارض داشته باشد و نه مداعتماد قول داده بود ک یدر زمان را وزیر

شود  یفرتع یاساختار نظام سالمت به گونه ینکهنخست ا یم،عمل کن توانیمیاست که در تعارض منافع در دو حوزه م
 استفاده شوند. یستهارشد شا یرانمد از ینکهکه تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم ا

هداشت ب یسیونعضو کم یمیابراه یحییمجدد بحث تعارض منافع را داغ کرد.  یربود که انتصابات وز یسال جار مهر
اد اعتم یدر ابتدا و قبل از را یسیوندر جلسه کم یروز یباره گفته بود، آقا یندر ا یاسالم یو درمان مجلس شورا

در  ی. در حال حاضر حتیفتاداتفاق ن یند اما متاسفانه ایر بگ یاز تعارض منافع را جد یقسم خورد و قول داد که دور
را نگه داشتند، اگر  یبهداشت و یرسال تمام کار کرده اما با سفارش وز ۱۳بازنشست شده و  یاستان لرستان هم فرد

 ! یدرا هم نگه دار یهطور باشد که پس بق ینقرار است ا
 نیاداره کل درمان تام یمارستانینظارت بپزشک متخصص کودکان و کارشناس  ؛مقدمینیشمس الد محسن
تعارض  یدهارشد نظام سالمت گفت: وجود پد یراناستان تهران درخصوص تبعات تعارض منافع در مد یاجتماع

 در نظام سالمت یاصالح یهاکامل برنامه یعدم اجرا یاصل یلاز دال  یکیبه عنوان  توانیمنافع در حوزه سالمت را م
نافع تعارض م یریتمد ینکرد. بنابرا یمعرف« نظام ارجاع»و « خانواده کپزش»، «سالمت یکپرونده الکترون»ازجمله 

 یرتقاو ا یوربهره یشافزا یندها،خواهد کرد بلکه به بهبود فرآ ینرا تأم یعموم یتکشور و رضا ینه تنها منافع مل
 نظام سالمت منجر خواهد شد. یریتمد

 باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران 
 

 هایانبندانش یتعدم استفاده از ظرف و بزرگ یعصنا یدولت یرانتعارض منافع مد  

 

 ۰0۱۱اسفند  2ـ یان( بنفعال حوزه دانش)یرضا باقر
 تعارض منافع در حوزه صنعت 

 

استفاده از  و یانبن شدان یهابا شرکت یهمکار ینبود عالقه برا یلدال  یناز بزرگتر یکی یدر بخش دولتمتاسفانه 
ان بخش افراد به دنبال منافع بلند مدت سازم یناست که در ا ینخارج رقابت کند، ا یدبا تول تواندیکه م یبوم یدتول

 . دهندیدخالت م هایریگ یمخود را در تصم یادعا کرد که منافع شخص توانیم ییدر جا تیو ح یستندمتبوع خود ن
 خبرگزاری میزان 

 

https://www.iscanews.ir/news/1130865
https://www.iscanews.ir/news/1130865
https://www.mizan.news/fa/news/797519
https://www.mizan.news/fa/news/797519
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 یریپذفرار از نظارتبودجه خارج شمول و  ی؛علوم پزشک یهادانشگاه عارض منافعت 

 

 ۰0۱۱اسفند  ۱ـ  خبرگزاری فارس
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یرااز هرگونه تالش ب شود،یم ینتأم یفعل یرشفافغ یمال یتها در وضعاز فعاالن نظام سالمت که منافع آن یبرخ
مجلس،  یدر صحن علن یپزشکعلوم یهاکردن بودجه دانشگاه یرپذبر نظارت یمبن یقتلف یسیونکم یملغو تصم

 ها است.با منافع آن ارضدر تع یقتلف یسیونکم یبند الحاق یبتصو یرانخواهند کرد؛ ز یغدر
نظام سالمت نشان  یگذاربهداشت و درمان مجلس به عنوان مرجع قانون ونیسیکم یاعضا یالتتحص بررسی

بهداشت و  یرهر در مجلس، در زنجکرده و در کنار حضو یلتحص یدر حوزه پزشک یسیونکم ینا یاعضا دهد،یم
 ینا تیمادر تصم یماراننسبت به منافع ب یمنافع صنف ینامر موجب غلبه تأم ینحضور دارند. ا یزدرمان کشور ن

 بهداشت درباره یربهداشت و درمان مجلس و وز یسیونکم یسدو نامه از رئ یاواسط سال جار شده است. یسیونکم
از  یمدر بخش عمو یتبه فعال یلبه بهانه عدم تما یعلوم پزشک یهاسقف حقوق کارکنان دانشگاه یشضرورت افزا

 2۰ز ا یرانکاهش سقف حقوق مد یلشده، به دل یانها بنامه یندر ا موجود منتشر شد. یهاطرف پزشکان با تعرفه
و حضور در  یدر بخش عموم یتعالبه ف یعلم یئته یاعضا یلبرابر، موجب عدم تما ۰۳حقوق به  ترینیینبرابر پا

 را به دنبال دارد.  یرو فق یفهمچون ضرر اقشار ضع یامر تبعات ینو ا شودیم یبخش خصوص
در بودجه  یتکه موجب بروز تعارض منافع در نظام بهداشت و سالمت کشور شده، عدم شفاف یامسئله دیگر

قابله با تعارض منافع در نظام بهداشت و سالمت کشور، نخست م یهااز گام یناست. بنابرا یعلوم پزشک یهادانشگاه
احکام  قانون یکگذار مطابق ماده ذکر است، قانون شایان است. یعلوم پزشک یهاکردن بودجه دانشگاه یرپذنظارت

ها، به دانشگاه ی،و پژوهش یعلم یهااز حوزه یت(، به منظور حما۰۱3۳توسعه کشور )مصوب  یهابرنامه یدائم
علوم و  یهاخانهوزارت یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا یدارا یو پژوهش یمراکز و مؤسسات آموزش عال

اساس،  ینهم بر .یابدیاختصاص م یدولت یهاحاکم بر دستگاه یخارج از شمول مقررات عموم هبهداشت، بودج
و هم بخش  یو پژوهش یآموزش یهابودجه بخش وزارت بهداشت، هم یلذ یپزشکعلوم یهادر مورد دانشگاه

 یخدمات کشور یریتو مد یقانون محاسبات عموم یرکشور نظ یبهداشت و درمان، خارج از شمول مقررات عموم
 یهابهداشت و درمان دانشگاه شاعتبارات خارج از شمول سبب شده، بخ ینلحاظ شده است. اختصاص ا

 یتومان منابع را برا یلیاردهزار م ۰۱از  یش، ب۰0۱۱ یمنابع بودجه عموم و یبا احتساب درآمد اختصاص یپزشکعلوم
 کند! ینههز یرشفافبه صورت غ یرآموزشیمصارف غ

درصد  ۰۳اظهار داشت: اکنون تنها  ییوگواصل نود مجلس در گفت یسیونکم یسخنگو یانرابطه، خضر ینهم در
ها دانشگاه یندرصد از بودجه ا ۰۳و  دهدیم یلتشک یو پژوهش یرا امور آموزش یپزشکعلوم یهااز بودجه دانشگاه

 اختصاص دارد.  یو درمان یبه امور بهداشت
صورت خارج تومان به یلیاردهزار م ۰20۲0بالغ بر  یزدهمدولت س دهد،ینشان م ۰0۱۰بودجه در سال  یحهال  یبررس

 در نظر گرفته است. یپزشکعلوم یهادانشگاه یاز شمول برا
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001203000061
https://www.farsnews.ir/news/14001203000061
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 کنیمتعارض منافع شرکت مشاور طرح تفصیلی شهرداری را رصد می  

 

 ۰0۱۱اسفند  ۱ـ ( شهر سمنان یعضو شورا) ینظر یدمج
 تعارض منافع در شهرداری و شوراها 

 

 حایترج صالح  یبود. مشاور ذ یلیطرح تفص یبدغدغه ما تصو ترینیش، ب۰۱30طرح جامع در سال  یبپس از تصو
 ینر تدود یلخصوص، تطو ینتأسف ما در ا یلاز دال  یکیشد.  یشنهادبه شورا پ یتوسط شهردار ی،بقه بوماس یدارا

 میکار کند، قطعا مخالفت خواه یخاص نفعانیذ یبه طور هدفمند برا یلی،طرح است. اگر مشاور طرح تفص ینا
 ریتییمد یامالک شهر یبه سبب نواقص طرح جامع، رو یلی،بابت است که مشاور طرح تفص ینکرد. تأسف من از ا

مخالفت  لییتعارض منافع با طرح تفص یلشورا به دل یاز اعضا یممکن است برخ شودیگفته م اینکه نداشته است.
 و در چارچوب قانون یمظ کنمنافع شهر را حف یدابهام مطرح باشد. ما با یکبه عنوان  تواندیهمواره م، کرده باشند

را حفظ کند. اگر بخواهد  یکه در گام نخست منافع شهردار یمانتظار دار یلی. ما از مشاور طرح تفصیمحرکت کن
فشار  ینتربرساند که کم یبرا به تصو یطرح یدبا ری. شهردایستن یدهکند، پسند یدق ینهزم ینرا در ا یشرط و شروط

 را متحمل شود. یمال
 پایگاه خبری بی رسانه 

 

  یشغل ینرقابت ب یشبه افزا یلمانع از تماتعارض منافع  

 

 ۰0۱۱اسفند  0ـ  یران(ا یانکارفرما یانجمن عال یردب)یفی س یدرضاحم
 تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی 

 

و  یطوالن یندهایفرا ی،انحصارات شغل ی،اقهیسل یپرداخت رشوه، برخوردها یی،طال یبه گزارش برنا، امضاها
را دشوار کرده و  یقانون یکسب و کارها یصدور مجوز برا یراست که مس یاز جمله اقدامات یاضاف یهایکاغذباز

به  لیاست که مانع از تما یاز جمله مسائل یزن افعداده است. تعارض من یشعدم صدور مجوز را افزا یبرا یبهانه تراش
 از مشاغل شده است. یاریبس یتمانع در فعال یجادا یجهو در نت یشغل ینرقابت ب یشافزا
وزارت کار  با اشاره به گزارشگفت و گو با خبرنگار برنا  ران،دریا انیانجمن کارفرما ریدب یفیس درضایراستا حم نیدر ا

در روند صدور مجوز، منجر به ضعف کارگر و کارفرما و  ییطال یشد که وجود امضاها یسال گذشته مدع 2۱ ای ۰۳از 
 تمسیاست را س ازیصدور مجوز ن یکه برا یمستندات است. دهدولت ش یانیرده م رانیحال، فربه شدن مد نیدر ع
اعتبار داشته باشد چرا که بخش  دینبا یاست که بدون حضور بخش خصوص یدر حال نیکند. امی یبررس یدولت
واگذار شود و  یبه بخش خصوص دیمجوزها با یاجرا بر سر راه مجوزها است. لیدل یموانع ب جادیبه دنبال ا یدولت

 . ردیتوسط دولت صورت بگ یگذار استیتنها س
شود؛  ییو پاسخگو یدگیاعتراضات هم در همان سازمان رس باشد و به یکل درگاه مل یسازمان متمرکز، متول کی دیبا

 . وجود داشته باشدای جماعت رسانه کی یستیسازمان با نیدر کنار ا نیهمچن
 خبرگزاری برنا 

 

https://birasaneh.ir/8278/
https://birasaneh.ir/8278/
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1301766-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1301766-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2
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 یحرفه حسابرس شش مصداق کلیدی تعارض منافع در  

 

 ۰0۱۱اسفند  ۳ـ (  یرانا یجامعه حسابداران رسم یرکلدب) یمحمد علو
 تعارض منافع در حوزه حسابرسی 

 

 یحرفه حسابرس یتکشور، رفع تعارض منافع و تقو یو حسابرس یجامعه حسابدار نامهنظام ینتدو ینهدف از تدو

ز آغا یاسالم یکشور در مجلس شورا یو حسابرس ینظام نامه جامعه حسابدار یبررس یندهسال آ یاز ابتدا .است

منافع  ینتام یبرا .موجود است یدر درجه نخست، تعارض منافع ساختار یحرفه حسابرس ی. مشکل جدشودیم

  شود. یامه یدآن است که با یتو تقو یساخت انجام حسابرس یرساختار اصالح شود و دوم ز ینا یدبا یعموم

 در اخت یاموال یقتکه در حق یدولت یهاشرکت یریتمد
ً
تمرکز  نیدولت قرار دارد؛ بنابرا یارمتعلق به مردم است صرفا

 و اخالق یینآ یادیو اصول بن یحسابرس یو مبان یآن با فلسفه وجود یو حواش ییاجرا یریتو مد ینظارت مال

داران به عنوان سهام یوزارت صمت و بانک مرکز یی،و دارا یوزارت امور اقتصاد است. یدر تعارض جد یاحرفه

استقالل از منظر  یا یرو، استقالل ظاهر ینز اسازمان هستند. ا یکاران حسابرسخود صاحب یسازمان حسابرس

 به شدت مخدوش است. یحالت یندر چن یگراند

 نیتدو یمرجع رسم ییاز سو یاست. سازمان حسابرس یگذار و مجراتحاد قاعده یمدار یدمسأله بعد که بر آن تأک

سازمان  ینخودش است! ا یاستانداردها یمجر یگرد یکشور و از سو یو حسابرس یحسابدار یاستانداردها

امکان وجود دارد در هنگام  ینها را بر عهده دارد که اآن یاجرا یفهزمان خودش وظکه هم کندیرا وضع م یقواعد

وجه ت یدرو با یننفع هم ببرد. از ا یحت یاها متضرر نشده و عمل کند که در زمان اجرا از آن یضوابط به نحو یمتنظ

 کند. ینتدو بتمناس یاستانداردها را به شکل یستارد قادر ناستاند یرداشت که ساختار غ

ق و اخال یینعضو جامعه طبق آ یدر مؤسسات حسابرس است. یباره ارتباطات پسا شغل یندر ا یگرمسئله مهم د

تا  یکار منصوب شوند مؤسسه حسابرسصاحب یعنوان ارکان راهبربه یسابق مؤسسه حسابرس یاگر شرکا یاحرفه

 ئتیه یاست که در دوره گذشته سه نفر از اعضا یدر حال ینکار را ندارد. اآن صاحب یحسابرس یرشپذدو سال حق 

 کاران خود مامور شدند.به صاحب یبه عنوان ارکان راهبر یعامل سازمان حسابرس

مستخدمان و  یاننظارت سازمان از م یعال یئته یو قضاوت شونده است. انتخاب اعضا ینکته بعد اتحاد قاض

 ت. اس یها به سازمان مربوط، عامل تعارض منافع بعدآن یایآن با توجه به نحوه انتصاب و اتصال حقوق و مزا یرانمد

در  یتشونده توجه داشت. عضو یکننده و حسابرس یحسابرس ادبه مسأله اشتغال همزمان در دو نه یدبا ینهمچن

 از مظاهر تعارض منافع است. یگرد یکی ی،عامل سازمان دولت یئته یو همزمان تصد یدانشگاه دولت یعلم یئته

با اصل آموزش در تعارض  نیکه ا ستیکاران خود ناطالعات صاحب انیمجاز به ب یحسابرس بر اساس اصل راز دار

 یعلم یرانت ارتقا یبه دانشگاه دولت یارائه خدمات حسابرس زیو ن یگروه حسابدار یعلم ئتیدر ه تیعضو .است

 دوره اتفاق افتاد. نیرا به ارمغان دارد که نمونه آن در ا گرید یایاز مزا یاریو بس
 جامعه حسابداران رسمی ایران 

 
 

https://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/8406
https://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/8406
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 مخدوش کرده است یرانرا در ا یمهندس یخیتار یتتعارض منافع هو    

 

 ۰0۱۱اسفند  ۳ـ  ی(اسبق راه و شهرساز یروز)ی عباس آخوند
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

طاط واحد، انح یهرو یکعالوه بر نبود  یتوضع ینگرفتار تعارض منافع است. اثرات سوء ا یرانا یمهندس یستمس

بوده و  یکه بزرگ و غن یرانا یمهندس یتموضوع موجب شده تا هو ین. ازندیرشته رقم م ینرا در ا یااخالق حرفه

ادوار مختلف  یط یرانا یدر بخش مهندس یارزشمندهای یتمخدوش شود. ظرف هاندرخشان دارد؛ در اذ یاسابقه

 یاز بازار مهندس یسهم یرانشود که چرا مهندسان امی مطرح یناوصاف، امروز سوال ا ینفراهم بوده است. با ا

 ندارند؟  یجهان

. یستبارور ن یرمهندسیو غ یاعم از مهندس یاسمقگبزر  یهاپرورش بنگاه یاساسا برا یرانا یاسیاقتصاد س یطمح

 یبررس رسدیرا برطرف کرد. به نظر م نو مشکل آ یبررس یجامعه مهندس یاز داخل فضا توانیماجرا را نم ینا

در  یسچرا مهند ینکها است. یاحرفهنگاه برون یک یازمندن ی،شناسو جامعه یاسیبستر س یکحوزه در  ینمسائل ا

از  یکیمساله  ینتعارض منافع گذاشته شده است. ا یآن بر مبنا یاناست که بن یلدل یننکرده، به ا یداتوسعه پ یرانا

و  دناساسا امکان باز ش یاسیاست که جامعه س ینا یزن یگر. علت دیدآمی عدم توسعه کشور ما به شمار یاصل یلدال 

 ،یدر بازار خدمات مهندس یردرگ یهااست که طرف یانهبه گو یت. در واقع وضعدهدیمباحث را نم ینا یکالبدشکاف

مختلف و خصوصا  یهاقرارداد، بخش یهاتعارض منافع طرف یقتآن ندارند. در حق یبه قراردادها یبعضا تعهد

 یصاستوار و مشخ یندو فرا یهرو یچرو ه ینو از هم نداشتهبه قرارداد خود  یکه تعهد کندیم یتهدا یدولت را به سمت

 ی،پروژه، ارجاع قرارداد، نظارت، بازرس یفتا تعر یتصالح یو اعطا یصاز مرحله تشخ یرانا یازار مهندسدر ب

 و... وجود ندارد. ینگهدار

نظام  ستمی. سیندآمی به شمار یراندر ا یمانع مبادالت مهندس ینبزرگتر یرانا یاسیس ینهادها یبادر حال حاضر تقر

قرار  یمهندس یبرداران خدمات فنو بهره یعموم ینهادها ت،دول ینتعارض منافع ب یکدر کشور ما در  یمهندس

در  یهندسم یهادارد. رشد بنگاه یبستگ یفیتمولد باک یبه نهادها یاست که توسعه مهندس یدر حال ینگرفته و ا

 باشد. یارقابت در دن یبرا ییسکو یدبا یرانا

، دولت در سه نقش ی،در ساختار کنون است. ارض منافع شکل گرفتهتع یبر مبنا یرانساخت و ساز در ا یربنای  ز

را  یخدمات مهندس یو هم تمام نهادها یاست، هم مجر گذاریاستدولت هم س یگرد یان. به بکندیم یگریباز

 آن است. یدارکننده خدمت و هم خود خرگر دولت هم عرضهیاز طرف د کند؛یم یفتعر

چ یه ودشیکرده و موجب م یجادرا ا هایتموقع یمسائل به اقتضا یرگسترش فساد و تفس ینهمنافع متعارض زم ینا

واهد بود. خ یستمیس ینچن یجهانحطاط اخالق نت یت. در نهایردکشور شکل نگ یمهندس یستمس یبرا یثابت یهرو

 با احترام نگاه کند. یانتظار داشت جامعه به حرفه مهندس یدنبا یطیشرا یندر چن
 یخراسان رضو یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگان 

 
 

https://www.mccima.com/?id=76323
https://www.mccima.com/?id=76323
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 برای مدیریت تعارض منافع در مجلسبه مجلس سنا  یازن  

 

 ۰0۱۱اسفند  6ـ  (ادوار گذشته مجلس  یندهنما) آبادییمنجعفرزاده ا یغالمعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

و خواه ناخواه  شودیم یمسائل محل یرو دچار مشکل، تعارض منافع و درگ دهدیدر کشور ما جواب نم یمجلس یک

. انصافا میدر حوزه پارلمان داشته باش یشرفتیپ یمما نتوانست یدشود. شما هر جور که نگاه کنمی فراموش یمسائل مل

 یافراد یبرخ ینکهبا عرض پوزش، فارغ از ا مربوط به ساختارهاست. ارلماناز پ یتینارضا یاز سطح باال  یبخش یک

 حضور در پارلمان را ندارد؛ اما، ساختار هم دچار مشکل است. یاحرفه یتکه در مجلس هستند، صالح

مجلس  از یباال دست یو سطح یکه مسائل کالن را بررس خواهیمیم یعال یاربس یارمجلس سنا در سطح بس یک ما

ها . در حال حاضر، همه توپیمدچار تعارض منافع هست ین. بنابرایممجلس را ندار ینرا داشته باشد که ا یمل یا یمحل

انون قخالف  یاخالف شرع  گویندیم ینجاکنم اما، در ا فاعشورا د یناز ا یخواهمنم رود،ینگهبان م یرا به سمت شورا

حال  یند، با ابرس یببه تصو یدکه اصال نبا یاتفاقات یاکشور است  یکه مسائل عموم یگراتفاقات د یلیخ .یاساس

 .یممجلس سنا داشته باش یکاست که ما  ین،نیاز. بنابراافتدیاتفاقات م ینا
 40ساعت  

 
 

 یرفع تعارض منافع الزمه تحقق عدالت اجتماع  

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ  ی(پژوهشگر اجتماع)میثم مهدیار 
  کلیات تعارض منافع 

 

بوده  یسازمان یا یصنف ی،مسئله تعارض منافع شخص یعدالت اجتماع یمانع برقرار ینترمهم یاستیسطح س در

رنظر د یگراناز د یشباشند منافع خود را ب گیریمتصم نفعیافراد ذ ی،در نظام حکمران یکه وقت یطوراست. به

 . یابدیم یشو امکان فساد و رانت افزا گیرندیم

و  یده باگونه کتاکنون آن یلدل یناست؛ به هم یادز یارتعارض منافع بس یهاما گلوگاه یمتأسفانه در نظام حکمران

 ینرتمهم یزن ی. در سطح نظریمباش یعدالت اجتماع یشاهد برقرار یمامدنظر رهبر معظم انقالب است نتوانسته

 یکردهایرو اهیالیسمو سوس هایبرالل یراخ یهادهه ردر حوزه عدالت است و با آنکه د یبوم یهمسئله نبود نظر

اند تهو نتوانس یدهعدالت نرس ینهدر زم ینظر یداریثبات و پا یکاند، اما هنوز به در حوزه عدالت طرح کرده یمختلف

عدالت  هاگذارییاستدر س هایدگاهکردن آن د یادهدهند تا با پ یملت را در آن جا یو ذهن یخیتار یهاتجربه

 در جامعه برقرار شود. یاجتماع
 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  

 

 
 

https://www.saat24.news/news/578897
https://www.saat24.news/news/578897
https://www.qudsonline.ir/news/789055
https://www.qudsonline.ir/news/789055
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 یفرهنگ یراثاختاپوس صدور مجوز در حوزه م 

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ  ( یکارشناس گردشگر) خاکسار یمرتض
 تعارض منافع در حوزه گردشگری 

 

سو  یکاز  یگردشگر یساتتأس یجادالزم به منظور ا یاخذ مجوزها یردر مس یفعل یادار یچیدهپ یمتأسفانه بروکراس
 توانیه مک یابه گونه اند.شده یلصنعت تبد یندر ا یجد یبه موانع یگر،د یاز سو بازار ینو تعارض منافع موجود در ا

در  ذاریگیهبه سرما یرغبت هر شخص مشتاق و عالقمند یزهاختاپوس وحشتناک انگ یکدو مانع به سان  ینگفت ا
ه از جمل یگردشگر یساتالزم در تأس هاییرساختز یشترامر موجب کمبود هر چه ب ینو هم بلعدیصنعت را م ینا

 در کشور شده است. هالتعداد هت
 یصدور مجوزها یادارمراحل  هاییستگاهموانع و ا یلبر حذف و تسه یفرهنگ یراثم یروز یدبه تأک با توجه

 یهااماز گ یکیموضوع  ینحاکم بر ا یو مقررات باالدست ینقوان یحو تنق ینتدو ی،در ادارات کل استان یگردشگر
 کوتاه کردن دست سوداگران و ن یبرا یاساس

ً
نعت در ص گذارییهسرما یالزم برا یاخذ مجوزها یندفرآ یلتسه هایتا

مربوطه در داخل  یهاو ابالغ مقررات الزم و بخشنامه یناصالح و در صورت لزوم تدو یقاز طر یدبا است. یگردشگر
ف و سطوح مختل هایحهدر ال  یرانشرط انتصاب مد یرشخص وز یقو به صورت مشخص از طر یفرهنگ یراثوزارتخانه م

 در حوزه مربوطه کرد. یرا منوط به داشتن تجربه سابقه و تخصص کاف
 خبرگزاری تسنیم 

 

  و فریز کردن پرونه اشتغال مهندسان نقض غرض است تعارض منافعاجرای قانون   
  

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ  ی(ساختمان خراسان رضو یاول نظام مهندس یسنائب رئ)ی مسعود افخم
 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 

 

شمول که م یقانون اشاره شده است که کارمندان شهردار یندر هم یم،آن دار یتشده و الزام به رعا یفتکل یقانون یک

با  است که روح تعارض منافع ینشوند، حق استفاده از پروانه را ندارند، مشکل امی نقشه و کنترل ساختمان یبررس

 یقانون به نوع ینا یقانون صدق کند؟ اجرا ینا یتواند با اجرامی آنچه در قانون به آن اشاره شده است چه مقدار

 رداختخود پ یبه اعضا یگرد یهاسازمان یا یشهردار ی،که نظام مهندس یکند. حقوقمی یجادرا ا یشتریمشکالت ب

حق استفاده از پروانه اشتغال مهندسان را هم  یمبخواه یناگر در کنار ا یست،آنها ن هایینههز یکند ،جوابگومی

دسان کردن پروانه اشتغال مهن یزقانون و فر ینا یاجرا کند.می یداارتباط پ ینشت مهندسیبا مع یممستق یریم،بگ

 ینا د.کنن یداگرفته شود، سوق پ یشقانون جلو ینکه قرار بوده در ا یبه آن هدفای شود که عدهمی باعث یشترب

ل راه و اداره ک ی،صدور پروانه اشتغال به کار مهندس ی. متولیستانجام تعارض منافع ن یعنوان متول یچسازمان به ه

 به آن اداره کل باشد. یداست، لذا مراجعات با یشهرساز
 روزنامه صبح امروز 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/07/2672931
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/07/2672931
https://sobhe-emrooz.ir/1400/12
https://sobhe-emrooz.ir/1400/12
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  کودکان  مارستانیتعارض ب تیریسند مد سینوشیپتهیه  
  

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ  ی(اخالق پزشک قاتیمرکز تحق یعلم ئتیعضو ه)پارساپور  رضایعل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 اخالق تتحقیقا مرکز علمی هیئت عضو پارساپور علیرضا دکتر حضور با کودکان یاخالق مرکز طب تهیجلسه کمدر 
 صورت به پژوهش و آموزش درمان، هایحوزه در بیمارستان تعارض مدیریت سند نویسپیش کمیته اعضای و پزشکی

 ادامه .شد معرفی بیمارستان پیشگیرانه اقدامات و منافع تعارض شده شناسایی مصادیق و ارائه متمرکز گروهی بحث
  .شد موکول بعد جلسه به پیشنهادی سند پیرامون نظر تبادل و بحث

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

 صنعت بیمه یمفقوده یآیین نامه تضاد منافع حلقه  
  

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ الفباخبر  مهیگروه ب
 تعارض منافع در حوزه صنعت 

 

افراد با  یاز رفتارها یعیمساله تضاد منافع است. تضاد منافع در سطح وس نیمهمتر یبنگاه اقتصاددر هر 
 نیا رهیو غ یندگیشبکه فروش و نما ،یتیو حاکم تیریمدهای در حوزه شود.می فیتعرها مختلف آن یتهایمسئول

از  یکیارشد  رانیمد یسهامدار یتیریشود. به عنوان مثال در حوزه مدمی انینما مهیتضاد منافع در صنعت ب
 ادتض مهیب یهاشرکتای و موضوع رفتار حرفه مهیب یهادر سهامداران عمده شرکت ایموضوعات تضاد منافع است. 

ضا سهامداران بع نیهستند و ا یتخصص ریسهامدار عمده غ یدارا مهیب یهااز شرکت یاری. بسشودیم انیمنافع نما
که دارند عامل به خطر افتادن  ییهاو بعضا خواهشها هیندارند و بر اساس توص مهیصنعت ب طیاز شرا یدرک درست

 .در یگیکه تضاد منافع شکل م نجاستیو ا ستندشوند چرا که آنها به دنبال منفعت خود همی منافع شرکت
 اردیلیهزار م ۰۳۱درصد از سهم شرکت حدود  کی مهیبهای شرکت رانیاز مد یکیمشخص شده است که  رایاخ

 نیدر ب یادیزهای خود دارد که با پرسش اریتومان از سهام را در اخت اردیلیم ۳۱۱حدود هزار و  یعنیرا  یتومان
  .شرکت جدید التاسیس و عضو شورای عالی بیمه است مدارکه همزمان سها یریمد ایکارشناسان مواجهه شده است. 

از آنها همان  یکیرا مطرح کرده است که اتفاقا  یادیموارد زقانون تجارت موضوع تضاد منافع را مد نظر داشته و 
 خود است. یبرا یو عدم بهره بردار یو داشتن اطالعات نهان یامانت دار

 تیاکمکامل ح یاجرا ،یتیریبرون رفت از تله تضاد منافع و گرفتار نشدن در مشکالت مد یراه برا نیاز مهمتر یکی
است،  ریذزناپیگر زین مهیدهد، تضاد منافع در صنعت بمی رخ یاقتصادهای اههمانگونه که در همه بنگ است. یشرکت

ت اقدام کرده و ضمان یتر رانهیسخت گهای به انتشار دستورالعمل یمرکز مهینهاد ناظر و ب دیاما در گام نخست با
و  یرکتش تیحاکم نیقوان ،ییکاهش تضاد منافع در گام نها یبرا دیبا زین مهیبهای ان را باال ببرد. شرکت ییاجرا

 کنند. ایدرا اجرا کرده و از تله تضاد منافع نجات پ یراهبرد
 الفباخبر 

 

pr.tums.ac.ir/Z61do
pr.tums.ac.ir/Z61do
https://www.alefbakhabar.com/fa/news/86492/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87#this
https://www.alefbakhabar.com/fa/news/86492/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87#this
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 شود جایی که تضاد منافع به نزدیکی منافع تبدیل می  
  

 

 ۰0۱۱اسفند  7ـ  نگار اقتصادی()روزنامه وندآذرم رعباسیام
  کلیات تعارض منافع 

 

توجه به  تیموضوع اهم نیهمراه شده و هم یدرصد 0۱از  شیبا تورم ب یاقتصاد یمنفسال گذشته، رشد  0در 
 شیافزا یاز عوامل اصل رانیامروز ا طیدر شرا یمتیها و نوسانات متعدد ق. تکانهکندیم شتریکننده را بحقوق مصرف

 یتیحما استیس چیه ،یعاد طیآن به شرا ندندر کشور است و بدون کنترل نرخ تورم و بازگردا یفاصله طبقات
 فیتضع دیقدرت خر دومکیتا  سومکیسال،  کی انیکند که از ابتدا تا پا نیتام یرا به نحو رانیدرآمد مزدبگ تواندینم

محل است.  نیاز ا ینگیو نقد یپول هیپا شیافزا ران،ینرخ تورم در ا شیعلت افزا نیترنشود. کارشناسان معتقدند مهم
را دچار مشکل کرده اما  رانیمردم و مزدبگ شتر،یمختلف، دولتمردان و از آنها ب یهاهمواره در سال استین سیا

است که  یخدمت نیکنترل نرخ، بهتر استی. سشودیروش، همچنان از آن استفاده م نیا یریسهولت بکارگ لیدلبه
بات را به حداقل ث توانیم هامتیبا کنترل قارائه کرد، چراکه  یفعل طیدر شرا دکنندهیکننده و تولبه مصرف توانیم

ضاد منافع ها تاگر در همه بخش دکنندگانیکنندگان و تولاز مصرف تیمسئله حما ب،یترت نیاقتصاد بازگرداند. به ا
 ادتصمرسوم در اق دگاهیکند. د کیمنافع دو طرف متضاد را به هم نزد تواندیدنبال داشته باشد، در کنترل نرخ مبه

در ابزار  یراتییتغ کهیموثر باشد؛ هنگام تواندیم یپول استیسطح نرخ کل، س یچسبندگ لیدلاست که به نیکالن ا
 یاثر واقع یپول استیس جهیو درنت دهدیواکنش نشان م یکندسطح نرخ کل به شود،یم جادیا یپول یگذاراستیس

 هاستایس نیا یریگجهت دهدینشان م رانیدر ا یلپو یگذاراستیس خچهیبه تار یبر اقتصاد خواهد داشت. نگاه
 نییپا رانینرخ در اقتصاد ا یبوده است. اگر درجه چسبندگ یاز راه بسط پول یکاریو کاهش ب دیتول تیتقو شتریب

 جادیجز اهب یاجهینت یاقتصاد و رشد اقتصاد یبخش واقع کیبا هدف تحر یانبساط یپول یهااستیگاه سباشد، آن
 ط،یشرا نیاندک است. در ا اریبس یپول یهااستیبودن س یرخنثیدرجه غ گر،یعبارت دداشت و به خواهدتورم ن

  استفاده کند. یرشد اقتصاد کیتحر یسمت عرضه برا یهااستیاز س دیبا گذاراستیس
 پایگاه خبری صمت 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.smtnews.ir/index.php/article/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.smtnews.ir/index.php/article/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
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 درگیر تعارض منافع است؟  انتیطرح ص تحلیل فضای مجازی: آیا
 

 ها چه کسانی هستند؟گروه هدف سیاست
 

 محمد عادلی 
 

 اتیکل بیکاربران موردتوجه قرار گرفته بود که آن تصو نیموضوعات در ب ریاز سا شیموضوع ب کیدر هفته گذشته 
خاص  ییهاگروه یبرا یبر منفعت حاصله احتمال یبوده است که عالوه بر انتقادات فراوان به آن برخ انتیطرح ص

 یبرخ یر یگجهت ،یاقتصاد تیکردن فعال ختو س یبانک مرکز یهااستیهمچون س گرید یداشتند. موارد دیتأک
ه کاربران به بودند ک یسواحل ازجمله موضوعات ینسبت به کانون وکال و اقدام دولت به آزادساز  هییمسئوالن قوه قضا

 تیها اهمکاربران مدنظر باشد، نوع نگاه آن قیاز آنکه مستندات دق شیموارد ب نیا یاند. در تمامن دادهها توجه نشاآن
جذب  یستایخاص باشد؛ چراکه قدم اول در هر س یاستیآنها نسبت به س تیضد ای تینشانگر حما تواندیکه م رددا

 است. نفعانینظر ذ

 

بهه شتوان سه نوع تعارض منافع بالقوه، بالفعل و شبهه تعارض منافع دانست. را می تعارض منافعبندی در یک دسته

ای را مصداق تعارض منافع بدانند شده اشاره به موقعیتی دارد که افراد مسئلهیا تعارض منافع ادراک تعارض منافع

 این
ً
دیگر، در این نوع از تعارض منافع افراد ممکن است عبارته نباشد. بهگونهرچند که ممکن است در واقعیت لزوما

طور منطقی و معقوالنه فکر کنند که تعارض منافعی وجود دارد. در مورد اظهارنظرهای کاربران پیرامون دو موضوع به

 سندی دقیق از بروز 
ً
تعارض منافع در طرح صیانت و تحریم نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است کاربران لزوما

دهد که جامعه نسبت به برخی اقدامات در این زمینه چگونه دست نداشته باشند اما همین نوع نگاه نشان می

 و تا چه حد این اقدامات دارای پشتوانه اجتماعی هستند. اندیشدمی

 صیانت از حقوق چه کسانی؟
ارد شده است طرح صیانت بوده است که سرانجام ها و نقدهای بسیاری به آن و هاست صحبتهایی که مدتیکی از طرح

رأی مثبت کلیات آن را به  ۰۰با  کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازیشنبه هفته گذشته روز سه

 حاصل تعارض منافع دانست و عوامل و دالیل دیگری نیز تصویب رساند. هرچند نمی
ً
توان تصویب این طرح را صرفا

اند اما در کنار انتقادات فراوان به این طرح و حتی فرایند تصویب آن، برخی از کاربران به تعارض بین دخیل بودهدراین

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://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%B4%D8%AF%D9%87#cite_note-1
https://wikicoi.com/view/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%B4%D8%AF%D9%87#cite_note-1
https://www.isna.ir/news/1400120302328/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400120302328/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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عنوان نمونه یکی از کاربران از کاهش امکان نظارت بر مسئوالن سخن اند. بهمنافع پنهان در پیگیری آن اشاره داشته

 ار خواهد گرفت:ها قر گفته است که با این طرح حق نظارت نیز در اختیار خود آن

ترین بستر نقد مسئولین هستن و طرح صیانت این بستر را تحت های مستقل و فضای مجازی بزرگامروز رسانه» 

 «.کنترل همان مسئولین قرار میده، قرار بود تعارض منافع کم بشه

بود  به آن دلیل ای اشاره داشتند. این مسئلههمچنین برخی دیگر از کاربران به منافع مالی این طرح برای عده 

های تر اپلیکیشنهای خارجی امکان حضور پررنگکه برخی کاربران عقیده داشتند با محدود شدن اپلیکیشن

 نویسد:شود. چنانچه یکی از کاربران میازاین چندان مورد استقبال قرار نگرفته بودند، فراهم میداخلی که پیش

ب المال بودجه گرفته بودند، حاال سرازیر میشه به جییی که از بیتهاتعارض منافع از این باالتر! سود اپلیکیشن» 

 «.یه عده از همین دوستان

 وکارهاهایی برای عدم رونق کسبسیاست
ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به وزارت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه

عنوان ، پس از بررسی سایت و احراز هویت و صالحیت مالک آن برای مدت دو سال بهصنعت، معدن و تجارت ایران

د که با ابالغیه بانک مرکزی در مورد اشاره ش های گذشتههفتهشود. در های اینترنتی داده میتأییدیه به فروشگاه

وکارهای اینترنتی بسیاری انتقادات شکل گرفت که این وضعیت را هم مانع رشد اجباری شدن اخذ اینماد توسط کسب

ی گفتند. در این هفته نیز زمانگیری سخن میدانستند و هم از تعارض منافع در این تصمیموکارها میگونه کسباین

گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در توییتی به تسهیل فضای سبحانیان؛ معاون سیاست که سید محمدهادی

 برخالف سیاستکسب
ً
ت. های تسهیل اسوکار اشاره داشت، کاربرانی دوباره موضوع اینماد را یادآور شدند که اتفاقا

 سبحانیان در توییت خود نوشته بود که

مورد از سر راه وکار و برداشتن موانع بیحداکثری صدور مجوزهای کسبوزارت اقتصاد عزم راسخ در تسهیل » 

ها، تعارض منافع و امضاهای طالیی خواهیجوانان جویای کار دارد. به حول و قوه الهی در این مسیر جلوی زیاده

 «.را خواهیم گرفت

 نویسد:وکارها اشاره کرده و میکسب های بانک مرکزی بر سر راهاندازیدر پاسخ به همین توییت کاربری ازقضا به سنگ

های پرداخت رو از سامانه حذف کرده و در حال ادامه انحصار و تعارض منافع فعالً بانک مرکزی مجوز شرکت» 

 «.هست

 زیستاندازی نهادهای دولتی به محیطمقابله با دست
و اجبار نهادهای  آزادسازی سواحل یکی از اقدامات دولت سیزدهم که بسیار موردتوجه طرفدارانش قرار گرفته است،

های گاهنشینی تمامی دستازاین نیز در برنامه چهارم توسعه بر عقبنشینی از آن بوده است. هرچند پیشدولتی به عقب

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/20345/
https://www.irna.ir/news/84655073/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84655073/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
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 دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی از حریم شصت متری دریای خزر تأکید شده بود اما در جریان سفر

جمهور به گیالن این امر بیشتر موردتوجه قرار گرفت. به همین دلیل برخی کاربران حامی دولت این امر ماه رئیسبهمن

ها از منابع ملی برای خود عنوان کرده را در راستای مقابله با تعارض منافع موجود در نهادهای دولتی و استفاده آن

 بودند:

ها را از حریم سواحل اخراج کند اما با اجرایی نتوانسته بودند دستگاه جمهورهای قبلی با آن همه قدرترئیس» 

د و توانهمت رسانه ملی و مهار تعارض منافع مسئوالن، باالخره این حکم قانونی اجرا شد. این تجربه موفق، می

 «.ها و مفسدان بزرگ تکرار شودباید در حذف رانت

دخانه چالوس، ساختمان وزارت نیرو نیز تخریب شد و تخریب پس از تخریب ساختمان قوه قضائیه در بستر رو» 

ای از عبور دولت و جهت موضوع مهم است که این کار جلوهشود. ازاینزودی انجام مینهاد دیگر نیز به ۰۳مراکز 

 «.قوه قضائیه از کمند تضاد منافع و عبور به سمت عدالت و بسترسازی برای منفعت عمومی است

 ی موازیهای نهادهاکشمکش
عنوان رئیس جدید مرکز وکالی قوه قضاییه منصوب شده بود در برخی اظهارنظرهای ماه بهپور که در دیحسن عبدلیان

ته بود که گف های خودیکی از مصاحبهعنوان نمونه وی در خود سخنانی را در مورد کانون وکال مطرح کرده بود. به

ال های کانون وکال و مرکز وکمدیرهها هیئترضایتمندی مردم از مرکز وکال خیلی بیشتر از کانون وکالست؛ در استان»

ا ها بدهد که کانونیهایی پشت کار است که اجازه نمیدانیم در تهران چه دستباهم ارتباط صمیمانه دارند اما نمی

 «.مرکز وکال ارتباط خوبی داشته باشند

 از وکال هستند نسبت به سخنانی این
ً
اد کرده و چنینی انتقهمین سخنان باعث شده بود که بعضی از کاربران که عموما

آن را در راستای تقویت مرکز مشاوران بدانند. انتقاد کاربران این بود که قوه قضاییه نباید با در اختیار داشتن فرصتی که 

 نویسد:لیغ و تقویت نهادی وابسته به خود بپردازد. چنانچه یکی از منتقدان میکانون وکال در اختیار ندارد، به تب

های اخیر رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه )مدیر منصوبتان( شائبه وجود آقایان قوه قضائیه! مصاحبه» 

 «.برد!میهای وکال را تقویت نموده و آبروی دستگاه قضا را تعارض منافع و رقابت قوه با کانون
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