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 تعارض منافع یبا چاشن یساز یخصوص درآمد:
 

  افسانه شرکت 
 

به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار  0891یکی از مبانی اقتصادی، از دهه  عنوانبه یساز یخصوصموضوع 
 و توانمندسازی بخش خصوصی در تمام کشورهای دنیا هاآندولتی بر بودجه دولت، باال بردن کارایی  یهاشرکتمالی 

ه این نتیجه ب -شودیمکه شامل ایران هم  -مطرح شد. با گذشت زمان، کشورهایی که اقتصاد متمرکز و دولتی داشتند
است. در  ریذناپاجتنابدولتی به بخش خصوصی الزم و  یهابخشکه تغییر این نظام اقتصادی و واگذاری  انددهیرس

کالن را ایفا  یدهجهتواقع باید مدیریت دولتی و متمرکز به بخش خصوصی منتقل شود و دولت صرفاً نقش نظارتی و 
 نماید.

ن و ابه عقیده بسیاری از کارشناس کهیبطورزیادی همراه بود،  یهابینشدر ایران با فراز و  یسازیخصوصپرونده 

ه بار دیگر ب شدهیخصوص یهابنگاهمحقق نشد. تعدادی از  گاهچیهمورد انتظار بود  هایواگذارآنچه از  نظرانصاحب

  هاآندولت بازگردانده شد، بسیاری از 
 
هم  در غالب رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد و نهایتا

زم انجام شده به موفقیت ل  یهایسازیخصوصهمگی حکایت از آن داشت که  هابنگاهاعتصابات و نارضایتی کارکنان 

. اکنون پس از گذشت دو دهه از شروع اندشدهو در بسیاری از موارد نیز منجر به هدر رفت منابع  اندافتهیندست 

در اقتصاد ایران به همت سازمان  یسازیخصوص یالمللنیبدر کشور، نخستین رویداد  یسازیخصوص

 یسازیخصوصخردادماه( برگزار شد تا به گفته حسین قربانزاده رئیس سازمان  1اردیبهشت تا  13) یسازیصوصخ

در کشور ارائه دهد؛  یسازیخصوصو راهکارهایی برای بهبود روند  هایواگذارسال تجربه  02تصویری روشن از  تنهانه

د. به بهانه برگزاری چنین رویدادی در مقدمه این شماره روشن نمای یسازیخصوصبلکه، مسیر را برای تهیه سند جامع 

 هایواگذاردر  نفعانیذدر کشور با تأکید بر نقش مخرب تعارض منافع  یسازیخصوصاز خبرنامه نگاهی به نحوه 

طیف وسیعی از کارگران جزء تا مدیران ارشد بنگاه و  توانندیم یسازیخصوصدر بحث  نفعانیذخواهیم انداخت. 

 حتی مسئوولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی را دربرگیرند.

 بدون اصالح ساختار و هاشرکتکنند. خصوصی کردن این دولتی در فضای انحصاری عمل می یهاشرکتبسیاری از  

رکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، که ش شودیممنجر  هاآنتغییر در فضای کسب و کار 

دلیل  نیتریاصلیکی از  .را نخواهد داشت هاآنعدیده روبرو شود که به احتمال زیاد توانایی عبور از  یهاچالشبا 

به طور کلی  .هاستیواگذارردیف واگذاری، دید درآمدی دولت به این  یهابنگاهممانعت دولت از اصالحات ساختاری 

سالنه برای سازمان  کهییآنجا: اول از کندینمبنگاه  یسازآماده، اقدام به یسازیخصوصبه دو دلیل عمده سازمان 

در بودجه ردیف درآمدی تعیین شده است و سازمان مکلف است منابع درآمدی را تا انتهای سال تأمین نماید، وقت کافی 
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 و احتمال اعتراض توسط نفعانیذردیف واگذاری را ندارد. دلیل دوم به فشارهای سیاسی  یهابنگاهبرای اصالحات در 

شته اهلیت کنار گذا شودیمسبب  یسازیخصوصمشخص برای سازمان  یابودجه. ایجاد تکالیف گرددیبازمکارکنان 

 کارآمد نیست. بناب
 
اصلی در  هدف کهیزمانراین تا شده و واگذاری به بالترین قیمت پیشنهادی صورت گیرد که لزوما

مندی و اصل بر توان ردیگیمکسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار  هایواگذار

 هانآاثربخش  ینیآفرنقشو  هابنگاهکه ارتقاء عملکرد  یسازیخصوصو اهداف اصلی از  ردیگیممالی متقاضی قرار 

 .شودیمبا چالش روبرو  یسازیخصوصت، در تضاد با کسب درآمد دولت قرار گرفته و روند در اقتصاد کشور اس

 همراه با تعدیل  
 
جتماعی ا یهایتینارضا تنهانهخواهد بود، این تعدیل  کاریرویناز سوی دیگر اصالح ساختاری مسلما

داشته، بلکه پرداخت مقرری بیکاری یا بازنشستگی نیروی تعدیل شده هزینه بالیی بر دوش دولت خواهد  همراهبه

بهینه تعداد کارکنان برای  کهیدرحالداشت،  کاریروینهزار نفر 5قبل از واگذاری  تپههفتگذاشت. شرکت نیشکر 

زیان این شرکت در زمان واگذاری  یازسیخصوصنفر بود. براساس گزارش سازمان  3522حداکثرسازی سود شرکت 

درصد( آن بدهی شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بابت  41میلیارد تومان ) 352میلیارد تومان بود که  145معادل 

داشت. در زمان واگذاری  کاریرویننفر  572معوقات بیمه کارگران است. شرکت نورد اهواز در بالترین سقف تولید خود 

نیروی اضافه ماهی یک میلیون  022داشت. اگر به  کاریرویننفر  3372کاهش شدید تولید و ضرردهی، بنگاه با وجود 

میلیارد در ماه هزینه اضافه برای خریدار خصوصی دارد. باید این نکته را نیز مدنظر داشت که  0تومان پرداخت شود 

گفت که دولت برای  توانیم. به واقع 1اردسال ند 5بنگاه را تا  کاریروینطبق قرارداد، بخش خصوصی حق تعدیل 

را بدون اصالح ساختاری به بخش خصوصی واگذار کرد تا تنها  هابنگاه نیآورترانیزکاهش هزینه یا افزایش درآمد خود 

 بر بودجه دولت رها شود. هاآن یانهیهزاز شر فشار 

سازی را تعیین کرده است که بخش ، مصارف ناشی از درآمد خصوصی44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 02ماده 

اعظمی از آن مربوط به کمک به اقشار ضعیف جامعه است؛ در حالی که در قوانین بودجه سالیانه به دولت اجازه داده 

ی تهاتر یا تأمین کند. در چند سال اخیر بخصوص در های دولتشود که بدهی قطعی خود را از محل فروش دستگاهمی

برای بازپرداخت  دولتمختلف سبب شد تا  یهاسازماندولت به  یهایبده، افزایش حجم نژادیاحمددولت 

( متوسل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دولت یسازیخصوصرو به تزاید خود به روش رد دیون )به اسم  یهایبده

درصد  12درصد و واگذاری رقابتی  51: "رد دیون نهادهای عمومی حدود داردیماذعان  یسازیخصوصدر همایش 

درصد از  05به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. حدود  هایواگذاردرصد از  52است، برآورد ما این است که حدود 

 به ساختار نزدیک دولت یعنی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گ هایواگذارکل 
 
 رفته است ... یعنی اگر قبال

طلوبی و در این وضعیت پاسخگویی م رودیماکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش  شدهیمبا ساختار تخصصی کار 

که موضوع تداوم  هاستبانکبه سازمان تأمین اجتماعی و برخی  هایواگذارهم وجود ندارد." نمونه بارز این نوع 

د با وجود شرایط قیمت بال، نبو هابنگاه یگذارارزش. در این مسیر شودیمگر محسوب دولت با عناوین دی یگریتصد
                                                        

 است. یسازیخصوصاطالعات فوق برگرفته از مصاحبه نویسنده با مدیران ارشد سازمان .  1
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ه شدت همگی ب یگذارمتیقردیف واگذاری و  یهابنگاهشرایط رقابتی برای واگذاری به بخش خصوصی، نحوه تعیین 

 کهآنضمن . زندیماز دولت وابسته بوده و شبهه تعارض منافع را دامن  هاآنو میزان طلب  نفعانیذ یزنچانهبه قدرت 

 شایع است. هایواگذاراجتماعی خاص نیز در این نوع  یهاگروهوقوع موقعیت تعارض منافع وابستگی به 

 هاهبنگاکه در روند واگذاری صحیح  دیگری نیز هستند نفعانیذ، هایواگذارعالوه بر نقش تعارض منافع دولت در 

به واگذاری  یاعالقهشاهد مقاومت مدیران دولتی هستیم که  هایواگذار. در بسیاری از کنندیمخلل ایجاد 

مانند نمایندگان مجلسی که  هایواگذارخود ندارند، دخالت روابط سیاسی و سیاستگذاران در امر  یهارمجموعهیز

، اعضای هیئت مدیره بنگاه که با واگذاری از کندیمشه وارد خد هاآنتعدیل نیرو در فالن بنگاه به موقعیت سیاسی 

، همگی دآورنیمبدست منفعت مالی  هابنگاهمحروم خواهند شد، پیمانکارانی که از ِقبل تأمین منابع  شانمنافعمقام و 

 هستند. نفعانیذاز جمله این 

تصمیمات دولت تحت تأثیر منافع خصوصی مقامات دولتی قرار نگرفته باشد، نگرانی جاری  کهنیااطمینان از 

حق دارد، انتظار داشته باشد که همه مقامات دولتی وظایف  یاجامعهشهروندان هر کشوری است. به طور کلی هر 

حت تأثیر منافع شخصی، ت کنندیمانجام دهند و تصمیماتی که اتخاذ  طرفانهیبمنصفانه و  یاوهیشخود را به 

، به زندیمرا به تعارض منافع پیوند  یسازیخصوصفامیلی یا احتمال نفع یا ضرر شخصی نباشد. آنچه  یهایوابستگ

دولتی و تسهیل فرایندها برای فعالیت این بخش است.  یهابنگاهمشارکت طلبیدن بخش خصوصی توانمند در اداره 

، واگذاری و نظارت پس از آن که به یگذارمتیقشامل  یسازیخصوصمرحله از بر این اساس هر گونه اقدامی در هر 

که منابع ، بلکندیمرا با شکست مواجه  یسازیخصوصنفع گروهی خاص و نه منافع عموم مردم باشد نه تنها کل فرایند 

 نفعانیذروز مقاومت . از دست دادن مزایا و منافع، موجب بدهدیمعمومی را که متعلق به تمام مردم است به هدر 

 .شودیم یسازیخصوصدولتی در برابر 

*** 

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

خش ب نیب یساختمان متروپل به صورت مشارکتگفت:  عمران مجلس ونیسیکم سیرئ، یکوچ ییمحمدرضا رضا 

خود  یمشهود است. شهردار منافعآبادان در حال ساخت بوده است و در وهله اول تعارض  یو شهردار یخصوص

 . بر عهده داشته است زیرا ن ینظارت فهیوظ گریبوده اما از طرف د کیپروژه شر نیدر ساخت ا

ن با اسرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهست نایکاتارز ران،یدر اقصاد ا یساز یخصوص دادیروز رو نیدر دوم 

کنند اما  ینم جادیدر اقتصاد ا ینفسه خلل یف یگفت: بنگاه دولت ،یدولت یتعارض منافع در شرکت ها حیتشر

 است. استمدارانیتوسط س یاقتصاد یمهم است، تصاحب بنگاه ها یآنچه در اقتصاد دولت
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ی مسکن اجاره بها یساماندهاز تدوین طرحی در مجلس با موضوع  عمران مجلس ونیسیعضو کم، یاقبال شاکر 

 یلکمعامالت م یهاداده که تعرفه بنگاه شنهادیکاهش تعارض منافع قانون پ یدر راستاخبر داده که بر اساس آن 

 اعمال شود. یینامه اجرا نییآ یط یوزارت راه و شهرساز یاز سو

های اندازی سایتی برای دریافت گزارشاز راه صبا هیوتفحص مجلس از شرکت آت قیتحق ئتیه سییر، ییعباس مقتدا 

 های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است. از زیرمجموعه صبا هیشرکت آتمردمی از تعارض منافع در 

 1041 خرداد 8 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 هوشمندسازی خدمات سازمان تامین اجتماعی در جهت رفع تعارض منافع   

  

 

 3423خرداد  3ـ ( یاجتماع نیسازمان تأم رعاملیمد) میرهاشم موسوی
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 یهاستیثبت ل یبرا یدی. سامانه جدمیبود یشدگان شاهد کاهش مراجعات حضور مهیامور ب لیتسه یدر راستا

نه در ساما انیکارفرما یهاابالغ نی. همچنرساندیشده که اعتراضات را به حداقل م یراه انداز انیکارفرما یامهیب

 شودیانجام م یبه زود یاتیو مال یبانک ،یامهیب یهادر سامانه یکپارچگی .شودیواحد انجام م یدر صندوق دیجد

فراهم  انیشدگان و کارفرما مهیارائه خدمات بهتر به ب یرا برا طیاست که شرا نهیزم نیروشن در ا یافق دیو سامانه جد

نجام ا یمانده که بزود یباق یثبت نام کرده اند و تعداد کم دیکارگاه در سامانه جد ونیلیم کیاز  شی. بکندیم

و  تیشفاف یاقدام در راستا نیداشت که ا یادیز یکم اجرا شد اما دستاوردها یبود که با صدا یکار بزرگ. شودیم

 تعارض منافع انجام شد.
 خبرگزاری مهر 

 

 بپردازند  دیتعارض منافع را مردم نبا ای یضعف نظارت نهیهز  
  

 

 3423خرداد  3ـ ( نور امیدانشگاه پ یعلم اتیعضو ه) یمراد راهدار
  کلیات تعارض منافع 

 

غلط  مطلب البته نیشود، ا یم یمختل و سبب عدم کارآمد یشود، نظام رقابت یداده م یحیارز ترج یوقت ندیگو یم

تخم مرغ،  غ،مردم مثل مر  یاختصاص به سبد خوراک .یو اضطرار یاست، نه جنگ یعاد طیشرا یبرا یول ست،ین

 عیصنا یورکنند تا بهرهیرا آزاد نم یلوازم خانگ ایآن ندارد، چرا صنعت خودرو  یعبتو وابسته به آنها و آثار  اتیلبن

 رانی! معضل اقتصاد ا؟دارد وندیپ یبا بهره ور شتریخودرو ب ایتخم مرغ  و مرغ  دیرا مردم شاهد باشند؟! تول یداخل

 یم دیولت ارانهینرخ ارز فسادآور است، با  یحیآورند که نظام ترج یبرهان م نی. همچندید زیدر تعارض منافع ن دیرا با

برند و  یکنند و از مابالتفاوت آن سود م یم نهیهز یگرید یرا جا یصیدلر تخص ایفروشند،  یکنند، اما با نرخ آزاد م

وجوه قابل شفاف  یهمه گردش داخل کی! امروزه با دولت الکترونمیکن ی( را مشاهده میوار)رانت خ یخوار ژهیو

از  یاسیو نگاه س کسویتعارض منافع از  بپردازند! دیتعارض منافع را مردم نبا ای یضعف نظارت نهیاست، هز یساز

و  رییمنتظر تغ یا که انتظارات اجتماعاز آنج جه،یدهد و در نت یصواب را نم یها استیس یاجازه اجرا گرید یسو

جه بود یمدت یاست و تنها برا رانیاقتصاد ا یکه دور از اقتضا میشو یم یهائ استیس یبهبود است، شاهد اجرا

 یخود در امور داخل یرا به مقاصد مورد استیکند و اهل س یم میگذران ترم استینفعان را بزعم س یدولت و منافع ذ

 رساند. یالملل م نیروابط ب ای
 شفقنا 

 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-496907
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-496907
https://fa.shafaqna.com/news/1376385
https://fa.shafaqna.com/news/1376385
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 بنگاه دولتی : لزوم کاهش وزن سیاسیهای دولتیتعارض منافع در شرکت  
  

 

 3423خرداد  0ـ ( استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان) سرزک نایکاتارز
 تعارض منافع در دولت 

 

ر، راغف نیحس ،یبا حضور داوود دانش جعفر ینشست تخصص ران،یدر اقصاد ا یساز یخصوص دادیروز رو نیدر دوم

 نایکاتارز برگزار شد. یاسیو اقتصاد س یساز یبا موضوع خصوص یدریو احمد م یشفاق دیسرزک، وح نایکانارز

 یدولت یها گفت: بنگاه ،یدولت یتعارض منافع در شرکت ها حیسرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان با تشر

 یور یدارند و معمول ن یاندک اریبس ییشدند موثر هستند، اما کارا یامر توسعه و حرکت به سمت صنعت شبردیدر پ

زن و لزم را ندارند. یبه رانت بهره ور یدسترس لیبه دل عمولشرکت ها م نیاست و ا تیاز ظرف شیآنها ب یانسان

در حال  یکشورها یالدیم 0222از سال  .آنها است یاز وزن اقتصاد شیب یدولت یاقتصاد یبنگاه ها یاسیس

در اروپا اما ما همچنان شاهد  یساز یرغم انجام خصوص یعل بودند. یدولت یتوسعه به دنبال گسترش شرکت ها

نه خوب هستند نه بد و آنچه در رشد  یدولت ی. بنگاه هامیهست زیشرکت ها در قاره سبز ن نیقابل توجه ا تیفعال

و  یشیافزا یدولت یبنگاه ها یاست و اگر روند بهره ور یو فرهنگ یاجتماع یکشورها موثر است رفتار ها یاقتصاد

دولت،  ،یحال در اقتصاد دولت نیبا ا کنند. یم فایا یدر توسعه اقتصاد یباشد نقش مهم قینظارت بر آنها کامل و دق

کند. بنگاه  یوارد م بیآس یموضوع رانت به همراه دارد و به بخش خصوص نیو مالک است و ا یقانون گذار، مجر

 یاقتصاد یمهم است، تصاحب بنگاه ها یکنند اما آنچه در اقتصاد دولت ینم جادیدر اقتصاد ا ینفسه خلل یف یدولت

و فضا را  میبده افزایشدر اقتصاد را  استیحضور س نهیو هز میوضع کن ینیقوان دیاست. ما با استمدارانیتوسط س

 یرگذاریتأث یشرط اصل تیفیبا ک ینهاد دولت جادی. امیفراهم کن یدولت یدر شرکت ها یدولت ریغ رانیحضور مد یبرا

اطالعات  دیشوند. با کیتفک یتیمالک یها استیو س نیقوان  دیاست. با یدر رشد اقتصاد یدولت یمثبت بنگاه ها

 ود.بش تیعار  یسالر ستهیشا رانیشود و حتما در انتخاب مد لیبا دقت کنترل و تحل یدولت یبنگاه ها یمال
 سازیپایگاه سازمان خصوصی 

 

  ؟ تعارض منافعاستعفایی در ورزش: برای رفع  
  

 

 3423خرداد  0ـ ( سیپرسپول رهیمد ئتیه سابقعضو ) پوریمحمد علغالم
 تعارض منافع در ورزش 

 

 باشگاه از سمت خود استعفا داد. نیسال حضور در ا 0پس از حدود  سیپرسپول رهیمد ئتیعضو ه پوریمحمد علغالم

 اتیو عضو ه ونیفدراس سیهمزمان رئ دهدیقانون اجازه نم نکهیا لی"به دل مصاحبه خود گفت: نیاو در تازه تر

 تعارض منافع استعفا دادم." نیباشم و همچن یدولت یهاشرکت رهیمد
 وانا نیوز 

 
 
 

https://ipo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://ipo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://ipo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://ipo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://vananews.com/fa/news/468271
https://vananews.com/fa/news/468271


 

 

 

 

 

 

 

 1401خرداد   7تا  1  |  96شماره  9

 هستند نفعیناظران تعارض منافع، خودشان ذ  
  

 

 3423خرداد  0ـ ( آموزش و پرورش یعال یشورا ریمعاون سابق دب)ی نیاحمد عابد
 تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی 

 

 مربوط به آموزش و پرورش ن
 
ه مسأل نیکمتر در معرض ا یو آموزش و پرورش از جهات ستیبحث تعارض منافع صرفا

 میکن یبندمیو مدارس را تقس ییاجرا ،یعلم یهاقرار دارد اما به هر حال اگر ما ستاد در آموزش و پرورش و حوزه

اکنون در بحث منافع وجود داشته باشد.  ارضاستفاده از تع نهیزم یستاد یهاحوزه یهادر همه بخش دیشا

 نیهم ا یدرس یهاشده است. در حوزه کتاب دهیدست هم د نیاز ا یساخت و ساز ادارات، مدارس موارد ،ینوساز

اطالعات  رسد؟یو به فروش م شودیآن در بازار چاپ م ینشده راهنما فیکه تأل یموضوع واضح است. چطور کتاب

 دارند.  تیمسئول نهیزم نیاز اشخاص در ا یشماربوده و تعداد انگشت یدر دست افراد معدود هاکتاب نیا

هم  الیر کی نکهیو از امکانات مدرسه بدون ا شودیمؤسسات برند برگزار م یها از سوهمه آزمون یدر مدارس دولت

  کندیم دیخود تأک وزانکه به دانش آم یریمد ایتعارض منافع ندارد؟  نیا ایآ کنند،یبدهند استفاده م
 
 دی باحتما

ندارند وارد آموزش و پرورش  تیکه صالح گریها و صدها هزار نفر دکنند. ده یداریفالن مؤسسه را خر یهاکتاب

وارد  ستمیخارج از س یرهایاز مس تیصالح رواجدیغ یرویهزار نفر ن 522تا  422 زی. در حال حاضر نشوندیم

اند که را در مقابل فرزندان ما قرار داده ییهاآدم رایخداوند پاسخ دهند ز شگاهیمجلس در پ ندگانینما دیاند. باشده

را متمم  قانون کیبستگان خود  ایبه خاطر دوست  ندهینما کی نکهیا لیبه دل کند؛یخارج م تیترب ریآنها را از مس

را به آموزش و پرورش وارد  یافراد قیطر نیاز ا ندیایمسائل را ندارند که ب نیورود به ا مجلس حق یزده است. اعضا

 ندارند. تیکنند که صالح
 روزنامه ایران 

 
 

 بهزیستی همدان یسالمت ادار تهیتعارض منافع و کم تیریجلسه مد نیاول  
  

 

 3423خرداد  0ـ  کشورسازمان بهزیستی 
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

ل اداره ک یاداره فن آور سیعملکرد و رئ تیریو مد یو کارشناس دفتر بازرس سیو رئ نیکل و معاون ریبا حضور مد

اتر و و دف نیمعاون یجلسه بر لزوم هم فکر نیدر ا همدان برگزار شد. یستیبهز رکلیهمدان در دفتر مد یستیبهز

 لیر تشکب یمبن یمقابله با آن بحث و گفتگو شد و مصوبات یتعارض منافع و راهکارها قیمصاد نییتع یواحدها برا

خود را به  یشنهادهایو دفاتر هر کدام پ تهاو قرار شد معاون دیرس بیتعارض منافع در استان به تصو تیریکارگروه مد

 .ندیعملکرد ارسال نما تیریو مد یدفتر بازرس
 پایگاه سازمان بهزیستی کشور 

 

https://www.ion.ir/news/777931
https://www.ion.ir/news/777931
https://www.behzisti.ir/news/57583/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.behzisti.ir/news/57583/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 خاص گره زده شود یسرنوشت مردم به منافع گروه دینبا  
  

 

 3423خرداد  1ـ )رئیس سازمان ملی استاندارد(  پناهمهدی اسالم
 کلیات تعارض منافع 

 

 تیفیک نییارزش نهادن به حقوق مردم و مصرف کنندگان و تع یبرا یاستاندارد  به عنوان ساختار یسازمان مل

 یاگونه به دیتعارض منافع با تیریمد کند. یم فایامانتدار و مدافع حقوق مردم را ا کیاست و در واقع نقش  داتیتول

ما در  .خاص گره زده شود یسرنوشت مردم به منافع گروه دیببرد و نبا نیرا از ب زیفساد و ست یهانهیباشد که زم

 . میمردم انجام ده یامور برا یسازتمام تالش خود را در جهت شفاف دیمجموعه سازمان استاندارد با
 پورتال سازمان ملی استاندارد 

 

 کنند؟ تیریچگونه تعارض منافع را مد هیریخ هایسازمان  
  

 

 3423خرداد  1ـ  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
 تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی 

 

 نیاتوسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شد. « های خیریهمدیریت تعارض منافع در سازمان»کتابچه 

حوزه در  نیتعارض منافع که توسط کارشناسان ا تیریمد یاست از متون راهنما یاو ترجمه یکتابچه گردآور

و موارد  هاهیریتعارض منافع در خ تیریمد یاند و اصول کلشده فیتأل رلندیانگلستان و ولز، و ا ا،یاسترال یکشورها

 طیا به شرابن یستیبا هیریخ یهاکه سازمان یاستثنائات زیموارد ن ی. در برخکندیم حیاصول را تشر نیکاربست ا

به  یتوجهبخش قابل نیچناند. همکتابچه مورد اشاره قرار گرفته نیخاص خود مدنظر قرار دهند، در ا یسازمان

 یدیکل یا. نکتهپردازدیها مآن یهایریگمیو تصم هیریخ یهاسازمان انیمتول ای رانیمد یهاتیو مسئول فیوظا

 یتمام یستیبا هاهیریخ رانیو مد انیاست که متول نیقرار گرفته است، ا دیکتابچه مورد تأک نیدر سرتاسر ا هک

 تعارض ایرا به منافع آن سازمان معطوف سازند و از هرگونه تداخل  هیریسازمان خ کیخود در  ماتیاقدامات و تصم

 .دخود اجتناب ورزن کانینزد ایخود  یمنافع با منافع شخص نیا

که  یافراد نیو همچن یو مردم یتیحاکم ینهادها یتمام تیمسائل است که در روند فعال نیاز ا یکیتعارض منافع 

تعارض منافع  تیریشود. عدم مد داریدارند، ممکن است پد تیو داوطلبانه فعال یخصوص ،یدولت یهادر بخش

ط به فساد و یشرا یشود و در برخ یعموم ریو تحقق خ یاحرفه تیاختالل در فعال جادیموجب ا تواندیم

 تیرضا تیعالوه بر آنکه موجب تقو هاهیریتعارض منافع در خ تیریمد خواسته و ناخواسته منجر شود. یسوءاستفاده

 و هاهیریخ انیم هیدر بهبود تعامالت دوسو شود،یم یمردم یتیحما ینهادها نیمردم نسبت به ا یو اعتماد عموم

 .شودیم هایهمکار نیا یو روالمند تیموثر است و سبب شفاف زین یتیحاکم یو نهادها ییاجرا یهادستگاه
 و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز 

 

https://tehran.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/18634/781294/897340/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://tehran.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/18634/781294/897340/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/world-procedures-in-coi-management/21905/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/world-procedures-in-coi-management/21905/
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 ی به مدیریت یک بانک خصوصیدولت یبانک ها یهماهنگ یشورا سیرئانتصاب  
  

 

 3423خرداد  1ـ  پایگاه خبری راز پول
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

بانک  یهماهنگ یشورا سیکه او رئ یبر سر زبان ها افتاد زمان یبانک مل نیشیپ رعاملیدر زمان مد «یطاسیق»نام 

 نیشود بر هم یشغل محسوب نم یدولت یکانون بانک ها یریبود. بر اساس قانون دب یدولت مهیو ن یدولت یها

با  وی امارا به دست آورد.  یکرس نیا یقانون یها تیدبازنشسته توانست بدون مواجه با محدو «یطاسیق»اساس 

ل اشغا یهمزمانداده است. شیها را افزا تیاز سال گذشته گستره فعال یبانک د رعاملیمد تیمسئول رشیپذ

روزها  نیا یدولت مهیو ن یدولت یبانک ها یهماهنگ یشورا یریو دب یبانک خصوص کی یرعاملیمد یها تیمسئول

ع هم مناف یشود فرد یاست که چطور م نیکرده؛ سوال ا انینما «یطاسیق» یموضوع تعارض منافع را در کارکردها

 قرار دهد. اگر او به انتیرا مورد ص یبانک خصوص کی امکند و هم حقوق صاحبان سه یریگیرا پ یدولت یبانک ها

ش پرس نیراستا است. ا نیخود در ا یلزم به خدمت گرفتن تمام انرژمتعهد است پس م یسهام داران خود در بانک د

 نیا یدولت مهیو ن یدولت یبانک ها یهماهنگ یدر شورا یبانک خصوص کی رعاملیمطرح است که حضور مد

از منابع  بتوانند یکرس نیکند که با قرار گرفتن در ا یسلب نم یخصوص یبانک ها ریعامل سا رانیرا از مد تیموقع

 یانهیزو کم ه یرقابت ریغ یریبه نفع بانک خود بهره گ یبانک نیدر بازار ب یدولت یدولت در بانک ها یتنهاهیل 

 بازار منافع سهام داران خود را حداکثر سازند؟ نینتوانند از ا یخصوص یبانک ها ریکه سا یداشته باشند؛ به نحو
 پایگاه خبری راز پول 

 

 منافع مردم را مطالبه کنند دیها در هنگام تعارض منافع بارسانه  
  

 

 3423خرداد  4ـ )استاندار قزوین( یی اعال یمحمدمهد
 تعارض منافع در حوزۀ فرهنگ و رسانه 

 

 یاست و طب یاستان دولتخانه صفو نیمنحصر به فرد ا یهایو موجود نیقزو یاصل یهاتیاز ظرف یکی
 
 یزادسازآ عتا

جموعه م نیدر ا دیساخته شده جد یاز بناها یرفتن بخش نیاز ب ازمندین یخیدولتخانه و بافت تار نیا یو بازساز

و  ستین استان شرفتیپ ریو در مس یانگاه توسعه د،یجد یبناها نیرفتن ا نیافراد به از ب یباشد.اعتراض احتمال

 در فضا
 
ردم و را متناسب با منافع م یریگمیتصم نیکرده و ا یریگمیاستان دولت در خصوص تصم یتیریمد یقطعا

 دیه باها رساندر تعارض منافع .ها را باز کندگره نیا تواندیم یو رسانه مردم ایرسانه مؤثر و پو .کندیاستان اتخاذ م

و منافع  ستین یتعارض منافع اقتصاد شهیتعارض منافع هم و مطالبه مردم را دنبال کنند. نییرا تب یمنافع مردم

  نیولاز مسئ یگرمطالبه متفاوت در مورد منافع مردم باشد. یتعارض در باورها یحت تواندیم
 
خوب است اما لزوما

 .میکن یمطالبه گر زیاز مردم ن دیها باحوزه یباشد بلکه در برخ نیمحدود به مسئول دینبا یمطالبه گر نیا
 خبرگزاری مهر 

 

http://www.razepool.ir/bazarpool/11016-%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html
http://www.razepool.ir/bazarpool/11016-%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html
https://www.mehrnews.com/news/5499068
https://www.mehrnews.com/news/5499068
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 بانکداران یافتیدر یهاپاداش هیعل یتعارض منافع و خشم عموم  
  

 

 3423خرداد  4ـ ( و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز)کارشناسی  افسانه شرکت
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

 یگذارهیسرما یهاگران بانکمعامله ایارشد  رانیمد ،ییدارا رانی/ مدیگذارهیسرما یهاکه شرکت یاستدلل

 ییهاقیتشو نیآن است که در صورت عدم پرداخت چن دهندیشان ارائه مسالنه یهاقیعام در خصوص تشو یسهام

د خواهن یپوشش یهاصندوق ای یخصوص یگذارهیسرما یهاکارمندانشان آنجا را ترک کرده و به شرکت نیبهتر

را از  ییاستعدادها نیها هستند که چنبانک یعموم انیتقال سهامداران و مشتران نیا ی. ضرر کننده اصلوستیپ

 یسهام یهاآن است که در صورت عدم پرداخت پاداش، کارمندان بانک دیتهد نجایدر ا نیدست خواهند داد. بنابرا

حرفه  افراد در نیدر زمره مستعدتر کنندیرا م یدیتهد نیکه چن یکارمندان میفرض کن اگر عام را ترک خواهند کرد.

 ارشد خود را در یعموم یهابانکداران شرکت دیتهد نیمعتقد است با ا سندهینو زین طیشرا نیخود هستند، در ا

 .کنندیدار هستند نقض معهده انشانیرا که از جانب کارفرما یفیها تکالاند. آنقرار داده یمعرض تعارض منافع جد

و  کندیم جادیاست که تعارض منافع ا دیعمل تهد نیا -3کرد:  دیها تأکبه آن دیجود دارد که باو نجایسه نکته در ا

برد. ب نیوفادارانه را از ب یاوهیدار به شانجام نقش توسط امانت دی. تعارض منافع باینه عمل ترک محل کار عموم

 نیا -0برساند.  بیآس شیکه به کارفرما کندیم یکار یو تربال یهااجرت افتیمعنا که در صورت عدم در نیبد

زمان از انجام هم ینوع تعارض منافع ناش نیا -1نسبت به نقشش دارد.  یرونیاست که منشأ ب یاز منفعت یناش دیتهد

 است. یگذارهیو مشاور سرما یگردو نقش معامله

ور، عنوان مشابانکدار در درون نقشش به یافتیدر هایکه انواع پاداش شودیم جادیا یزمان یتعارض منافع درون

منافع  ضتعار سهامداران آن بانک قرار دهد.  ای انیمشتر یعنی انشیگر او را در تعارض با کارفرمامعامله ای گذارهیسرما

رابطه  تواندیها مپاداش نی. اآوردینقشش به دست م رونیاست که فرد در ب ییهاها و پاداشاز مشوق یناش یرونیب

رک بانکدار به ت دیتهد نجایاست. در ا ترینوع از تعارض منافع از نوع اول جد نیرا مخدوش کند. ا شیفرد با کارفرما

ن محل است که نسبت به مکا یشرکت خصوص کیمنشأ پاداش بالتر  رایاست ز یرونیتعارض منافع ب نوعشرکت از 

 .دیآیحساب مبه یرونیبانکدار ب تیفعال

 نینابراتعارض منافع است ب گرید یجاکردن و رفتن به شتریحقوق ب یکه اگر تقاضا شودیسؤال مطرح م نیا نجایا در

 نیود همدر شغل خ تواندیم زین یگریهر شخص د ایتعارض منافع بزرگ است. چراکه وکال، پزشکان  کیکل بازار کار 

 یگذارهیسرما یهاکارکنان بانک تیاست موقعمعتقد  یاست. و یسؤال منف نیبه ا سندهیرا کند. پاسخ نو دیتهد

 فرد است.منحصربه لیعام به چند دل یسهام

 یدولت ،یجهان یتعارض منافع در حکمران»تعارض منافع با عنوان  تیریخالصه فصل پانزدهم کتاب مد ادداشتی نیا

 و منتشر شده است.  ترجمهو جامعه  تیحاکم یاست که توسط مرکز توانمندساز «یو شرکت
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/21882/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/21882/
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 !در ایران حتی یک سطر درباره تعارض منافع نداریم  
  

 

 3423خرداد  4ـ )رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان(  احمد خرم
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

که به عنوان عامل چهارم نسبت به  میو داوطلب شد میمراجعه کرد یما به وزرارتخانه راه وشهرساز شیهشت سال پ

 قاتیحقبراساس ت .میاقدام کن یاز تجربه مشاور و کارشناسان خارج یریطرح جامعه مسکن با استفاده از بهره گ هیته

از مشاوران  کنند و یکه مطابق سند توسعه حرکت نم ییاعالم شده، کشورها شیآن پنج سال پ جیکه نتا  یبانک جهان

توسعه  حکه طر  یازکسان شتریبرابر ب میشان دو و ن یتوسعه ا یطرح ها یاجرا یبرا رندیگ یصالح طرح بهره نم یذ

 شود. یم یامر سبب اتالف منابع و کاهش بهره ور نیکه ا دصرف کنن نهیهز دیدارند با یا

دارند  که تعارض منافع یوجود ندارد.متاسفانه کسان تیفیمسکن با ک دیساخت اعالم شده امکان تول یها نهیبا هز

درباره  یصفحه ا 342کتاب  کی نادامثل کا ییشوند .درکشورها یگذارند و مانع از انجام کارها م یچرخ م یچوب ل 

 .میسطر درباره تعارض منافع ندار کی یحت رانیاست که ما درا یدرحال نیشود ا یتعارض منافع نوشته م
 خبرگزاری برنا 

 

 انبرق تهر یورزش یق در باشگاه فرهنگبر یهاتضاد منافع حضور بازنشسته  
  

 

 3423خرداد  4ـ  نیوزبرق« با بینندگان»بخش 
 تعارض منافع در صنعت برق 

 

تهران  یاتهران بعنوان مستأجر شرکت برق منطقه یاشرکت برق منطقه تیبا مالک یورزش و رفاه ،یباشگاه فرهنگ

 یتوسط کارشناسان دفتر حقوق انهیسال یاجاره بها زانیم نییتع .باشدیشده م نییتع یموظف به پرداخت اجاره بها

و  یخدمات ورزش ی. اگر چه برون سپارردیپذیصورت م فیتهران و معمول با اغماض و تخف یاشرکت برق منطقه

باشگاه است، اما تنها بخش  نیا تیموجود یتهران، علت اصل یاشرکت برق منطقه یهاکارکنان و خانواده یرفاه

رغم انچه در  یباشگاه عل نیو ا دهیمند گردمجموعه بهره نیاز جامعه هدف برق تهران از امکانات ا یمحدود اریبس

 یهاشده که اگر چه فاقد سهام است، اما آورده یبنگاه اقتصاد کیبه  لیذکر شده، تبد یاساسنامه بعنوان هدف اصل

 باشگاه مورد یهابازنشسته صنعت برق بوده و هست. درآمد رانیاز مد یاریبس یقابل مالحظه آن حوزه عالقه مند

پرداخت  یقیبه صورت حق زیاجاره بهان هبخش عمد ،یارتباط یهابلکه با استفاده از ابزار ردیگیاحصاء کار فرما قرارنم

که  یانر یمد ترشیب بایاتاق خلوت بازنشستگان شده است. در دو سال گذشته تقرباشگاه صنعت برق، مأمن و. شودینم

شخص کامال م کههمانگونه. منقطع در باشگاه حضور داشته اند ای میدر شرکت برق بازنشسته شده اند بصورت دا

ه را عهده باشگا یهاتیفعال شیو پا هاتیصورت وضع یزیمم فهیکه قبال به عنوان کارفرما، وظ یرانیمد یاست تمام

 .اشدبیامر نمونه بارز تضاد منافع م نیمقابل کارفرما قرارگرفته اند که ا مانکاریدر کسوت پ نکیدار بوده اند ا
 نیوزبرق 

 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1332960
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1332960
https://barghnews.com/000D9d
https://barghnews.com/000D9d
https://barghnews.com/000D9d
https://barghnews.com/000D9d
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  منافع شخصی ببینیماز حادثه متروپل عبرت بگیریم و منافع عمومی را کنار  
  

 

 3423خرداد  5ـ ( ساختمان مازندران یسازمان نظام مهندس سییر) دگریسف دیحم
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 دیاهمه ما ب .شد یگذار هیپا یدر سطح کشور را موضوع تعارض منافع که توسط دکتر آخوند ریاخ یبحث داغ سالها

را  یخصبه منافع ش یمنافع عموم حیو تالش کرده تا فرهنگ ترج میریدر معرض تعارض منافع قرار نگ ات میتالش کن

 میسبر  یجامعه به بلوغ فکر یروز دارمیو ام میریساختمان متروپل درس عبرت بگ زشیاز حادثه رباید .  میرواج ده

 .مینباش یوادثتا شاهد تکرار همچون ح مینیبب یرا در کنار منافع شخص یکه منافع عموم
 پایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران 

 
 

 هیاشکال تعارض منافع در بازار سرما نیشتریب  
  

 

 3423خرداد  5 -اندیشکده شفافیت برای ایران 
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

شکال تعارض منافع )به جز موارد نیشتریب
َ
 ریز در جدول هیشناخته شده است( در بازار سرما ریکه با عنوان سا یا

 یتعارض منافع ناش تیموقع اند.شناخته شده ریتعارض منافع با عنوان سا یهاتیمورد از موقع 00اند.مشخص شده

 اند.بوده رانیا هیجزء اشکال پر تکرار تعارض منافع در بازار سرما یاز روابط و سپس سهامدار

 
 شفافیت برای ایراناندیشکده  

https://www.mazandnezam.org/fa/news/12159/%E2%80%8E%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mazandnezam.org/fa/news/12159/%E2%80%8E%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://tp4.ir/?p=6533
https://tp4.ir/?p=6533
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 است یحوزه اقتصادکشور در  یتعارض منافع، مشکل اصل  
  

 

( لسمج دربافق، بهاباد، مروست، خاتم و ابرکوه مهریز، )نماینده ی بافق انیمحمدرضا صباغ

 3423خرداد  0ـ 
 کلیات تعارض منافع 

 

 یشگیحل هم یبرا .رسدیسخت به نظر م یتا تعارض منافع در سطح کشور وجود داشته باشد حل مشکالت اقتصاد

 یاشود و مسئولن بر  دهیافراد است برچ یموضوع تعارض منافع که به سود برخ دیدر کشور با یمشکالت اقتصاد

طبق قانون، کار نظارت بر حل  دیافراد که خود با یبرخ مردم اقدام مناسب انجام دهند. یازهایو ن لیحل مسا

مشکالت مختلف مردم به  حل یتعارض منافع اقدام لزم ندارند؛ برا لیرا انجام دهند به دل یمشکالت اقتصاد

 نیاز مهمتر یکیاست. لیوجود تعارض منافع مانع حل مسا یو ادعا وجود دارد ول عارش یخصوص در حوزه اقتصاد

است که از تعارض منافع به جد در کشور  یحل مشکالت مختلف کشور و حوزه اقتصاد یکارها برا نیتریاشهیو ر

 شود. یریجلوگ
 خبرگزاری ایرنا 

 

 تعارض منافع مشهود است: متروپل زشیر   
  

 

 3423خرداد  7ـ ( عمران مجلس ونیسیکم سیرئ)ی کوچ ییمحمدرضا رضا
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

آبادان در حال ساخت بوده است و از نظر  یو شهردار یبخش خصوص نیب یساختمان متروپل به صورت مشارکت

 گریبوده اما از طرف د کیپروژه شر نیخود در ساخت ا یمشهود است. شهردار منافعبنده در وهله اول تعارض 

در  یشارکتم یپروژه ها یبرا گرید یدستگاه نظارت کی دیکه با یبر عهده داشته است در صورت زیرا ن ینظارت فهیوظ

به  یشتریپروژه طبقات ب یاجرا نیدر ح یطبقه صورت گرفته بوده ول 4ساخت  یبرا یطراح نظر گرفته شود.

 یداشته باشد. مهندسان ناظر که از سو یرییتغ هیو محاسبات اول هیبدون آنکه نقشه اول شودیساختمان اضافه م

. اما چون منافع دهندیتذکر داده و درخواست توقف کار را م نهیزم نیا درشده بودند،  نییتع ینظام مهندس

 نیانصراف داده و ناظر هیاول نیمرحله ناظر نینشده است. در ا یتذکرات توجه نیپروژه بوده به ا نیدر ا یشهردار

 فهیوظ دهد،یکه مهندس ناظر درخواست توقف پروژه را م یاست که زمان نیا یسوال اصل .شوندیم نییتع یگرید

 ست؟یچ یشهردار

ود ش یم هیته هییقرائت در صحن مجلس و ارجاع به قوه قضا یعمران مجلس برا ونیسیکم یکه از سو یدر گزارش

 ییها یدر سطح استان و در سطح کشور هم دچار کم کار یکامال متخلف است. نظام مهندس یاز نظر ما شهردار

 انجام نداده است. یکار خود را به درست یبه عنوان ناظر عال زین یبوده است. وزارت راه و شهرساز
 خبرگزاری ایسنا 

 
 

https://www.irna.ir/news/84768537
https://www.irna.ir/news/84768537
https://www.isna.ir/news/1401030704808
https://www.isna.ir/news/1401030704808
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  معامالت ملکی توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود یهابنگاهتعرفه  
  

 

 3423خرداد  7ـ ( عمران مجلس ونیسیعضو کم)ی اقبال شاکر
 تعارض منافع در اصناف 

 

موضوع اصل  نیاجاره نامه خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند و ا دیاجاره بها افراد با یدر طرح سامانده

از  تیسال هم محروم کیبدهد و  مهیجر دیبنگاهدار در صورت عدم ثبت اطالعات در سامانه، بااست.  دیطرح جد

 کار، اطالعات نیبا ا .شودیم یبنگاه نیدائم از کسب و کار شامل چن تیبار دوم، محروم یکسب خواهد داشت و برا

 فیدرصد تخف 52مثل  ییهاتیسامانه اطالعات را ثبت کنند، حما نیو اگر افراد در ا دیآیکل کشور به دست م

ا ر  یوام ده تیقرار گرفتن در اولو نیبا سود کم و اقساط بلندمدت و همچن یوام نوساز ،یاتیو مال یعوارض نوساز

 خواهد شد.  رسالا یعمران به صحن علن ونیسیشدن در کم ییطرح پس از نها نیا اتیجزئ. خواهند داشت

سو  کیها از طرح است چراکه بنگاه نیا کردیرو گریاجاره بها د زانیاز م یمعامالت ملک یهاتعرفه بنگاه کیتفک

خود  ترشیب یافتیدر یبرا متیق شیدرصدد افزا گرید یکمک به مستاجران و از طرف یبرا متیدرصدد کاهش ق

 مسئله موجب تعارض منافع خواهد شد.  نیهستند. به طورحتم ا

و  وزارت راه یاز سو یمعامالت ملک یهاداده است که تعرفه بنگاه شنهادیکاهش تعارض منافع قانون پ یدر راستا

 اعمال شود. یینامه اجرا نییآ یط یشهرساز
 روزنامه رسالت 

 

 زنی تعارض منافع در شرکت آتیه صبافراخوان سوت  
  

 

 3423خرداد  7ـ ( صبا هیوتفحص مجلس از شرکت آت قیتحق ئتیه سییر) ییعباس مقتدا
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

حص را تف نیدرخواست کرد تا اطالعات خود درباره ا نیصبا در مجلس از مطلع هیو تفحص از آت قیتحق ئتیه سیرئ

و  قیتحق نیا بیبر اموال بازنشستگان حساس است و فلسفه تصو یاسالم یبه قوه مقننه ارائه کنند. مجلس شورا

  .ردیقرار گ یدست انداز داجازه داد اموال بازنشستگان مور  دیبود. نبا نیهم زیتفحص ن

و سوءاستفاده، بروز تعارض  یتخلف، تبان قیشود مصاد یکارکنان، صاحب نظران و...، دعوت م ن،یاز همه مطلع

 خود را ثبت و گزارش اتیشکا نیو اقدامات و ... و همچن ماتیتصم یسازاز شفاف یریجلوگ ،ییمنافع و انحصارگرا

 ایرد ف چیباشد و ه یو تفحص مجلس محرمانه م قیتحق ئتیاطالعات افراد به عنوان گزارش دهنده در نزد ه .ندینما

و  https://www.parliran.ir/fa/tafahos_atiye تیسا قیتوانند از طر یافراد م گردد. یاز آن مطلع نم یگروه

 مرتبط شوند. ئتیه نیها با ارسان امیو پ یاجتماع یدر شبکه ها 22214211202شماره  نیهمچن
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://resalat-news.com/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1/
https://resalat-news.com/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/07/2717882
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/07/2717882
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 در راه آهن ینگر یو تعارض منافع بخش یساز یمدل نامناسب خصوص  
  

 

 3423خرداد  7ـ ( کارشناس حمل و نقل) کیب یعباس قربانعل
 سازیتعارض منافع در خصوصی 

 

 31در جلسه مورخ  رانیا یاسالم یجمهور یاصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یها استیس یاجرا یعال یشورا

بخش  نهینامه سهم به نییو ... آ ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یمشترک وزارت راه و ترابر شنهادی، بنا به پ3111مهر 

 . نمود بیراه و راه آهن را تصو یها تیدر فعال یردولتیو غ یدولت یها

را ناکام  یواگذار یاشاره نموده و تالشها وهایلکوموت %02 یگزارش به واگذار 52رولندبرگر هم در صفحه  شرکت

، آلمان،  نیچ ه،یکانادا، ژاپن، روس کا،یچند کشور )آمر اتیگزارش با ذکر تجرب 71شرکت در ص  نیا خوانده است.

 جیرا سبب نتا یعمود کیتفک یبا الگو یساز یوده و خصوصاستخراج نم 74پند را در ص  1(، سیفرانسه و انگل

 ،یور بهره شیو پرسنل را افزا منابع ییکارآ شیو کاهش راندمان و راهکار افزا نهیهز شیتعارض منافع، افزا ،یمنف

 ذکر نموده است. یو خوش قول یمشتر تیرضا

 یریمگیبخش ها بوده و تصم گریبالتر از د یو تعامل در سطح یدگیچیدرجه پ یداخل یرهایدر مس ژهیدر راه آهن به و

 نیصصبخش ها، عالوه بر متخ ریاز سا شیب یلیر قاتیسازد، لذا در مراکز تحق یموثرتر م یدشوارتر ول اریرا بس نهیبه

 یو با گردش کار یاصل یهادر حوزه یدانش کاف اد،یز بهبا تجر یافراد چند تخصص دیبا دانش ژرف، با یبخش

بردن  نیاز ب یابر  ت،یقابل نیبا ا قاتیمرکز تحق ریچشمگ جیدهه هفتاد پس از نتا اواخر.  متناسب حضور داشته باشند

گام  نیخودکامه و مستقل سه گام برداشته شد که اول ماتیحال حفظ ظاهر آن و سهولت اتخاذ تصم نیدر ع ییکارآ

و ... بود و  سپس ناوگان و ییربنایز یو نظارت ابتدا در حوزه فن یدفاتر مهندس لیو تشک تیفیحذف دفتر کنترل ک

 .دیدر مرکز از چرخه گردش اطالعات خارج گرد

بزرگ منع نمود بلکه ادارات کل را به مجمع  یرا از ورود به چالش ها قاتینه فقط مرکز تحق یبخش نیمنافع ب تعارض

سرعت، طول قطار، توان به  ،یبارطول ،یچون بارمحور ینمود )موضوعات لیمستقل، مستبد و کم بهره تبد ریالجزا

کم  ییاجاره و کارا یبال  نهیتعارض منافع، هز لیبه دل یبه بخش خصوص وهایلکوموت یواگذار (.223022 نیوزن، ت

 کایدا، آمرژاپن، کانا ی)مانند کشورها ابدی رییتغ یساز یخصوص یالگو دیبا ایمخرب است، و ابتدا  یلیبخش ر یبرا

رآمد و د شیسهم، افزا شیهدف افزا اب ،یو بهره ور ییاثربخش، کارا شیافزا ی)برا تیتقو قاتیبخش تحق ایو ...( 

، 44هن )اصل و تفحص از راه آ قیپس از بهبود واگذار گردند، در درخواست تحق وهای( و لکوموتنهیکاهش هز

 توجه گردد.   زیمهم ن نیبه ا دی( باکشنده و ... 422توقف
 نیوزتین 

 
 
 

  

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-243425
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-243425
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-243425
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-243425
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 یولتو د یعموم یمتروپل، بزنگاه تعارض منافع نهادها زشیر تحلیل فضای مجازی: 
 فسادآور است یاحرفه فیوظا ۀطیدر ح یو عموم یدولت یبودن نهادها نفعیذ

 
های اخیر بارها به عنوان یکی ها در سالهای دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداریدرآمدهای اختصاصی دستگاه

وظیفه مورد تصریح پژوهشگران بوده است. مطابق این -محور از نوع درآمدتعارض منافع سازمان هایموقعیتاز 
شود، ای و اداری آن مربوط میای که به ایفای وظیفۀ حرفهموقعیت، کسب درآمد یک سازمان دولتی یا عمومی از حوزه

سب نظران کهاست که صاحبشود. سالای آن میمنجر به بروز تعارض منافع و به حاشیه رانده شدن وظیفۀ حرفه
های بی کیفیت و ناامن شهری و بدقوارگی معماری و ها از تخلفات ساختمانی را عاملی در ایجاد سازهدرآمد شهرداری

دانند. فاجعۀ ریزش ساختمان متروپل آبادان و پرده برداشتن از مشارکت و نفع مالی شهرداری آبادان نمای شهرها می
ذکور م به مسئلۀ تعارض منافع ایران ها را در توئیتر به عنوان یک از کانون عرصۀ عمومیار دیگر توجهدر این پروژه ب

 جلب کرده است. 

 ها متروپل در کانون توجه توئیتری
های کاربران فضای مجازی که به مسئلۀ تعارض منافع پرداخته، حادثۀ ریزش در هفتۀ گذشته، بیشترین توئیت

ها مشهود است، آن هم اند. محور واحدی در تمام این توئیتدان را در کانون توجه خود قرار دادهساختمان متروپل آبا

در وهلۀ اول، تعارض منافع شهرداری در مشارکت در ساخت این پروزه است که از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس 

 مجازی چنین توئیت کرد: به طور رسمی مورد تصریح قرار گرفت. در همین رابطه یکی از کاربران فضای 

منافع  تعارض فلذا بوده است. کیآبادان در متروپل شر یبود که شهردار نیا دمیکه امروز شن یخبر نیترتلخ» 

  است. رانیگردنه فساد در ا
 
 یردارکارمندان شه مینیشود تا بب یمجتمع بازنگر نیدفاتر فروش ا دیبا ضمنا

 « اند.متروپل بوده یها مالک کدام واحدهاآن کانیشهر و نزد نیا یهاسازمان ریسا ایآبادان 

ات ها از تخلفبرخی کاربران از طرح مسئله فراتر رفته و راهکار اصالح قانون برای جلوگیری از کسب درزآمد شهرداری

 ساختمانی را مطرح کردند: 

ها مرجع کنترل ساخت و  یاست که شهردار نیتعارض منافع ا نیمهمتر آموزد که؛ یحادثه متروپل م» 

 درآمدشان وابسته به کنترل نکردن یعنی مرجع صدور و وصول وجه پروانه باشند. توانند ینم ساز هستند،

ساخت وساز همچون  تیاصالح شودو اال وضع دیبا قانون اوقات باشد. ینگرفتن وتخلف دربرخ اسهلی

 « گذشته خواهدبود.

وصی پل خص-های مشارکت عمومیله ریزش متروپل به فسادانگیز بودن پروژهای دیگر، کاربر توئیتری از مسئدر لیه

 زده است: 
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فساد موجود در  تیو روا هایبا شهردار یمشارکت یهااز تعارض منافع موجود در پروژه یامتروپل نمونه» 

ت دس نیاز ا یاریبس یهانمونه. دیترس دیبا یخصولت یمشارکت یهاپروژه از .ستییهاپروژه نیچن

 نیدر ا. شده است یکه تماما ختم به غارت اموال عموم دینیبب دیتوانیممختلف  یها را در شهرهاپروژه

 یافراد ایبه عرش رساندن فرد  یبرا شودیم نهیمردم هز بیشهر از ج ینام آبادانها معموال بهپروژه

 «خاص...

 قتی. حقنمیها نب یآگه نیکه چن ستین یروز » 

 و مانکاریگذار ؛ پ هیمنافع سرما  یتا زمان نکهیا

 دهیدر هم تن نیچن نیا یدستگاه نظارت  شهردار

ها از  یشهردار یاز منابع درامد یکیباشد! پ.ن: 

ماده  ونیکمس یمحل تخلف سازنده و احکام مال

 : هست!! 011

کاربران دیگری هم فراتر از شهرداری، طیفی از ادارات 

در ساخت متروپل دولتی را به شراکت و تعارض منافع 

 اند: متصف کرده

 یعبدالباق کیکه رسما شر یشهر و شهردار یشورا ،یدادستان، فرماندار، اداره راه و شهرساز» 

وقت استان خوزستان در حادثه #متروپل_آبادان متخلف و مجرم  استاندار ضایبوده)تعارض منافع( ا

 نیا نمی. ببشهیم طبقه 01نقشه و محاسبات  رییطبقه داشته بدون تغ ۴که مجوز  یهستن که واحد

 «شن؟یمحاکمه م جماعت

در نهایت، برخی کاربران نیز تعارض منافع مندرج در فاجعۀ متروپل را مشتی از نمونۀ خروار تعارض منافع در ارکان 

به سبب ذینفع  ربینند که بیانگر موقعیت رایج نظارت بر خود است؛ یعنی زمانی که دستگاه ناظمختلف نهادی کشور می

 رود: طرفانۀ خود طفره میای و بیبودن در یک طرح از اعمال وظیفۀ حرفه

که  کرهیدر و پ یمگه مملکت انقدر ب نینگ ن،یاز اثر "تعارض منافع" در فاجعه متروپل آبادان تعجب نکن» 

 نیرباالت. تعارض منافع تا مغز استخوان ستین یتعجب ینه، جا شه؟یم کیشر مانکاریبا پ یشهردار

 «است اصال. هیرو کی. اتحاد ناظر و منظور شهیشمرده نم یکشور نفوذ داره و اصال امر مذموم ینهادها

 گذاری سریال اصناف و تعارض منافع در صدور مجوز و تعرفه
 هاای چند سال است که پیگیرانه از سوی اندیشکدههای حرفهپروژه حذف اختیارات و حیطۀ مداخلۀ اصناف و انجمن

ذاری به گکنندگان این پروژه با تاکید بر اینکه واگذاری اختیار صدور مجوز یا تعرفهشود. دنبالو مراکزی دنبال می

ای نافذ نظیر پزشکان و های حرفهشود، درصدد هستند که هم گروهاصناف، باعث ایجاد انحصار و تعارض منافع می
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و هم به تدریج این رویه را به تمام اصناف تعمیم دهند. این خط  گری بیرون کنندوکال را از حیطۀ مشارکت در تنظیم

فکری تا حدود زیادی از اقتصاددانانی نظیر فریدمن هم به صورت پیدا و پنهان متاثر است که حضور هرگونه تشکل و 

ذف دولت از مداخله ای را عامل بر هم خوردن عرضه و تقاضای آزادانه در بازار دانسته و عالوه بر حاتحادیۀ صنفی و حرفه

ای از تاثیرگذاری در بازار هم هستند. در هفتۀ اخیر، در همین راستا های حرفهدر بازار، خواهان حذف اصناف و انجمن

های صادرشده توسط اتحادیه صنفی مورد اشاره یکی از کاربران شده برای خدمات پزشکی و پروانههای تعیینتعرفه

 : توئیتر قرار گرفته است

 ر،گیکرده اند از طرف د نییتع مارستانیصدور مجوز ب یبرا یدشوار اریبس طیشرا کطرفیکان از پزش» 

 اریمنافع الزم است هم اخت تعارض نیمهار ا یبرا. کرده اند نییتع یمارستانیخدمات ب یبرا ینجوم ینرخها

 «خدماتشان یگذارنرخ اریگرفته شود هم اخت یپزشک یهاصدور مجوز از تشکل

شان را، داشتن دارند، شرط صدور پروانه در صنف متر به باال ۰11 یهاکه مغازه یصنف هیاتحاد کیسران » 

 !کنندینم دیمتر را تمد۰11ریبا مغازه ز شانیاند و پروانه کسب رقباکرده نییتع یمتر۰11مغازه حداقل 

 .«ها گرفته شوداز تشکل دیحق صدور مجوز با میمنافع اصراردار عارضتها از سواستفاده نجوریا بخاطر

 جدل بر سر تعارض منافع در نظام سالمت و درمان
های جدل و مباحثه در های گذشته، تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان یکی از کانونها و ماهمانند تمام هفته

پزشک  شانتوئیتر است. موضوع جلوگیری از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از سوی سیاستگذارانی که خود

های اخیر به عنوان یک از مصادیق تعارض هستند در ماه

منافع پزشکان بارها مورد بحث در عرصۀ عمومی قرار گرفته 

است. اما این موضوع توسط یکی از کاربران تویئتر با انتشار 

های خوابگاهی دانشجویان علوم سوزی در کانکسخبر آتش

 است:  گونه مورد طعنه قرار گرفتهپزشکی بم این

خوابگاه ساده هم نداره و اون  هی یخراب شده حت نیا» 

ا م یبعد وقت دنیبدبخت رو کانکس بشون م یبچه ها

 تمسیو س هیچ تیظرف تیظرف شیهمه افزا نیا میگیم

 دینه شما نبا گنیهمه آدم رو نداره م نیتوان قبول ا

 .«دیو تعارض منافع دار دیحرف بزن

اما به جز موضوع مذکور، انتقاد از وزیر بهداشت و درمان به 

های سبب انتصاب افراد درگیر در تعارض منافع در مسئولیت

 این وزارتخانه این هفته نیز در توئیتر بازتاب یافته است: 
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 ه باشندنداشت یبخش خصوص ارگستردهیبس تیدانشگاه ها فعال یدروسایداده بود قول بهداشت؛ ریوز یآقا» 

بخش  چند شیافزا یموافقت اصول وزارت خود امادردوره .دییجهت کاهش تعارض منافع تالش نما و

 دیخواهینم دیهست یانقالب مومن و که شما ایآ .دیدانشگاهتان راصادرکرد سییر کی یخصوص مارستانیب

 «د؟یتان عمل کنوعده به

چنانکه گفته شد، موضوع تعیین تعرفۀ خدمات پزشکی در سال جاری که با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و تصویب 

شود، یکی از محورهای انتقاد از تعارض منافع پزشکان بوده است. کاربری در توئیتر، این موضوع را دولت انجام می

 اشاره قرار داده و می نویسد:  های آموزش و مدیریت سالمت موردگذاری در حیطهورای تعرفه

شده خدمات سخن تمام یمبهم به نام بها یاز مفهوم ینجوم یهادرخواست تعرفه هیپزشکان در توج» 

مت سال تیریو مد یاستگذاریآموزش و س یاما ساده است: در فقدان تعارض منافع و واگذار مسأله .ندیگویم

محدود اقتصاد طلب  کینامحدود را از ک یطبقه خود را تافته جدا بافته دانسته، سهم نیبه پزشکان، ا

 «.کنندیم

نمودی جهانی از تعارض منافه پزشکان را مورد اشاره قرار داده « واحد سالمت مصاف»در همین راستا، اکانت توئیتری 

و با استناد به مقاله منتشرشده به زبان انگلیسی در 

 نویسد: مشهور می سایتی نه چندان

در  نکهیعالوه بر ا یسازمان بهداشت جهان» 

گذشته به تعارض منافع با صنعت  یهایریگهمه

 نیو تأم یمال نیاست، در تأممتهم شده یداروساز

 یداروساز یهایآشکارا از کمپان زیبودجه خود ن

تضاد منافع  نیو ا کندیم افتیدر یمنابع مال

 نیبر استقالل عملکرد ا یاثرات مهم تواندیم

 «باشد.داشته مانساز

 انگشت اتهام به سوی مصطفی میرسلیم
های خودروسازی داخلی را قابل رقابت با اخیرِا میرسلیم به دفاع از صنعت خودروسازی ایران پرداخته و تولیدات شرکت

هامداری و مدیریت وی در خودروسازان خارجی عنوان کرده است. اما کاربران فضای مجازی با واکاوی رابطۀ س

 اند: های خودروسازی، از وجود تعارض منافع در این اظهارنظرها انتقاد کردهشکرت

 ینگاه مین ییمناسب عالوه بر خودکفا متیوق تیفیباک دیهمه ماست چرا که تول فهیوظ یدداخلیدفاع از تول» 

قابل  ریغ فتیدر کنار تعارض منافع و ک ایوجود ماف میرسلیم یآقا اما. داشت توانیهم به صادرات در منطقه م

 .« ستیگران خودرو قابل دفاع ن اریبس متیدفاع در کنار ق
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شده در این خصوص علیه میرسلیم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کاربر دیگری خواهان بررسی اتهامات مطرح

 شده است: 

مطرح شده است بر  میرسلیم یودرو به آقاخ یایدر خصوص تعارض منافع با خودرو سازان و ماف یاتهامات» 

 .«اتهامات است نیبه ا یدگیاوال مجلس موظف به رس تیاساس طرح شفاف
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