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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 در جستجوی ابرمردانی برای مدیریت تعارض منافعدرآمد: 
 گرایانه است؟ محور به تعارض منافع، تقلیلچرا نگاه عاملیت

 
 سمانه سهرابی 

 
-اظهارنظرها و فعالیت طیفی از نخبگان اداریهای اخیر و با آغاز روند تشکیل دولت سیزدهم، شاهد سیل طی هفته
 8ای در مورد لزوم منع تعارض منافع در معرفی وزرای دولت و دیگر مسئوالن کابینه هستیم. انتشار بیانیه اندیشکده

های ترویجی مستمر در این راستا عمدتا  حول محور لزوم مدیریت تعارض در چینش ها و فعالیتاندیشکده و مصاحبه
و بدل شدن مسئله منع تعارض منافع به یک مطالبه عمومی در میان  یمند هغابینه تمرکز داشته است. این دغدافراد ک

هایی از این دست را تقویت کرد. اما همزمان ها را باید به فال نیک گرفت و تالشهای کشور و فعاالن آناندیشکده
ضور در منافع به معرفی افراد فاقد تعارض منافع برای ح ضعف این رویکرد نیز توجه داشت: تقلیل تعارضباید به نقطه

محور تعارض املیتهای عهای دولتی، نادیده گرفتن ساختار اقتصاد سیاسی محاط بر موقعیتکابینه یا دیگر مسئولیت
 منافع است.

خرد  هایاز پدیدهیابد؛ ای در تقاطع میان عاملیت و ساختار شکل گرفته و تحول میشناختی هر پدیدهاز منظر جامعه

های متاخر های کالن نظیر نهاد دولت، نهاد بازار و .... . قریب به اتفاق نظریهفردی تا پدیدهنظیر روابط انسانی و میان

توجهی به یکی از ابعاد عاملیت یا ساختار مورد بازخوانی شناسی، نظریات متقدم و کالسیک را از منظر بیجامعه

 اند. های اجتماعی را یادآور شدهرت توجه همزمان به این دو بعد در فهم و تحلیل پدیدهانتقادی قرار داده و ضرو

ای در سطح فرد یا سازمانی، نمودی از همین تقاطع عاملیت و ساختار است. درست است تعارض منافع به عنوان پدیده

دوراهی انتخاب میان نفع فردی و خیر  های تعارض منافع، این فرد است که با قرار گرفتن درکه در بسیاری از موقعیت

زند )کنشی که نمود عاملیت است( اما این موقعیت بر یک بستر ساختاری و نهادی عمومی، دست به کنش می

شود؛ ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی، ساختار بوروکراتیک و ساختار اقتصاد سیاسی محاط بر هر پذیر میامکان

 زند. ها دست به انتخاب مییک کنشگر فردی در آن موقعیت تعارض منافعی هستند که

اگر این تعبیر از تعارض منافع را مدنظر قرار دهیم، هرگونه تحلیل یا تالشی برای توضیح تعارض منافع که تنها بر یک 

ی را دگرایانه است. برای مثال رویکر وجه عاملیت یا ساختاری تمرکز کند و وجه دیگر را نادیده بگیرد، تحلیلی تقلیل

تصور کنید که در فهم تعارض منافع، آن را یکسره به ساختار اقتصاد سیاسی نسبت داده و بر این باور است که در چنین 

های تعارض منافع احتراز کنند. در نتیجه از این منظر اگر قرار توانند از موقعیتساختاری عامالن اگر بخواهند هم نمی

راه، تغییر در همین ساختار اقتصاد سیاسی است و تمرکز بر کشف و مهار  باشد تعارض منافع مدیریت شود، تنها

های تعارض منافع در سطح عامالن تالشی بیهوده است. نقطه قوت این رویکرد این است که به ما گوشزد موقعیت

نه حل ق و نهادیانداز عمیکند تصور اینکه بتوان تعارض منافع را بدون توجه به ساختارهای محاط بر آن در یک چشممی
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و فصل کرد، تصوری نابجاست. اما اگر این درک از تعارض منافع به نفی اهمیت کنشگری عامالن در موقعیت تعارض 

گیری و تداوم حیات خود این ساختارها بینجامد )و توجه نکند منافع از یک طرف و اهمیت کنشگری عامالن در شکل

عامالن هستند که به تدریج جایگاه وجودشناختی مستقلی پیدا مند و مستمر که ساختارها محصول کنش قاعده

کنند و دریچۀ ورود برای تغییر ساختارها نیز کنشگری همین عامالن در گذر زمان است( ساختارگرایی به پاشنه می

 شود. آشیل تحلیل بدل می

 کند؛ افرادرض منافع تمرکز میهای تعامحور تنها بر نقش عامالن فردی در بروز موقعیتدر مقابل، رویکرد عاملیت

 های مشتمل بر منافع متعارض هم به لزومشوند و تغییر در وضعیتهستند که منشاء سوءاستفاده از جایگاه قلمداد می

نشگران کننده یا محدودکننده که کیابد. در این رویکرد، نقش ساختارهای تسهیلها تقلیل میتغییر در افراد یا کنش آن

 ماند. دارد، مغفول میکند یا از آن بازمینفع شخصی در عین ضربه به منافع عمومی تشویق میرا به پیگیری 

-های اخیر و با آغاز روند تشکیل دولت سیزدهم، شاهد سیل اظهارنظرها و فعالیت طیفی از نخبگان اداریطی هفته

 8سئوالن کابینه هستیم. انتشار بیانیه ای در مورد لزوم منع تعارض منافع در معرفی وزرای دولت و دیگر ماندیشکده

 حول محور لزوم مدیریت تعارض در چینش ها و فعالیتاندیشکده و مصاحبه
 
های ترویجی مستمر در این راستا عمدتا

 افراد کابینه تمرکز داشته است. 

 های کشور و فعاالنو بدل شدن مسئله منع تعارض منافع به یک مطالبه عمومی در میان اندیشکده یمندهغاین دغد

د نیز ضعف این رویکر هایی از این دست را تقویت کرد. اما همزمان باید به نقطهها را باید به فال نیک گرفت و تالشآن

های ع برای حضور در کابینه یا دیگر مسئولیتتوجه داشت: تقلیل تعارض منافع به معرفی افراد فاقد تعارض مناف

محور تعارض منافع است. اینکه در چه های عاملیتدولتی، نادیده گرفتن ساختار اقتصاد سیاسی محاط بر موقعیت

های ها و موجد موضوع مهم و قابل تاملی است که در این تالشبایفع فردمحور امکان بروز میبستری تعارض منا

 شود. شیه رانده میای به حارسانه

گیر تعارض منافع در ایران باید اشاره کرد. به گفتۀ بسیاری از برای اینکه موضوع روشن شود باز هم به یک بحران همه

سازی آموزش در ایران چندان شتابان بوده که از کشورهای مبتنی بر اقتصاد لیبرالی نیز پیشی کارشناسان خصوصی

درصد مشابه آن در کشوری نظیر انگلستان و رشد زان مدارس غیردولتی در ایران از آمودرصد دانشرشد گرفته است. 

  1آمریکا نیز به مراتب بیشتر است.

                                                           

آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف دهد که میزان دانشنشان می ۷۱۰۲. گزارش بانک جهانی در سال 1

 از میانگین جهانی دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتردرصد رسیده؛ این گزارش نشان می ۰۱سال به  ۰۱

آموزان در مدارس غیردولتی یا درصد دانش ۰۱درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند و حدود  ۰۱است؛ در واقع بیش از 

سازی در حوزۀ آموزش وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصیخوانند. در انگلستان، در پایان دورۀ نخستخصوصی درس می
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در همین حال به اذعان کارشناسان، امروزه تعارض منافع یکی از بزرگترین معضالت نظام آموزش و پرورش در ایران 

ی از کند. بسیارنمایی میدرسی و کنکور و .... رخیف کتاب و کمکداری تا حوزه تالاست که در ابعاد مختلف از مدرسه

سازی مدارس و همین کارشناسان به جد معتقدند تعارض منافع در نظام آموزشی ایران مخلوق روند خصوصی

سازی آموزش بوده است. تبدیل شدن مدرسه به بنگاه اقتصادی و رفع روزافزون تصدیگری دولت در مدارس ذیل کاالیی

های تعارض منافع بدل شده و بخش مهمی به این سو به انباشتی از موقعیت ۰7۲۱فتمانی از اقتصاد بازارمحور از دهۀ گ

 سازی مدارس سوق داده است. از کارکنان آموزش و پرورش را به کسب منفعت از قبال خصوصی

ست دار نیانتخاب وزیری که مدرسه گوید بامحور به مدیریت تعارض منافع در بخش آموزش عمومی کشور مینگاه فرد

گرایانه های تعارض منافع دیگر هم نیست، مسئله تا حدود زیادی حل شده است. اما این نگاه تقلیلو درگیر موقعیت

های عیتای از موقتوجه ندارد که وزیر یا دیگر مسئوالن دولتی در ایران ابرمرد نیستند که بتوانند در ساختار پیچیده

عارض منافع معجزه کنند. برای مدیریت تعارض منافع در سیستم آموزش عمومی کشور، درست است که کنندۀ تخلق

های درازمدت برای اصالح ساختار منع افراد درگیر تعارض منافع از تصدی مناصب دولتی مهم است، اما بدون تالش

تر ن روابط اقتصاد سیاسی کالنسازی فزاینده در آموزش کشور )که در بطحقوقی و همچنین مهار زدن بر خصوصی

شود( عقیم است. این حجم تمرکز و تبلیغ در مورد افراد بیشتر از آنکه دغدغۀ حل مسئلۀ تعارض منافع پذیر میامکان

تواند حامل این پیام منفی برای جامعه و افکار عمومی باشد که گویی تعارض منافع نیز به را در خود داشته باشد، می

جناحی بدل شده است؛ چنانکه غایت تمرکز بر عدم تصدی جناحی یا بینهای سیاسی درونای رقابتابزار دیگری بر 

شود. وزارت توسط فرد فاقد تعارض منافع به کنار زدن یک فرد و مطرح شدن گزینه جدید برای موقعیت دولتی تبدیل می

یج کشور است که در آن مسئوالن به تدر گرایانه به تعارض منافع خطری جدی در فضای سیاستگذاریاین نگاه تقلیل

برایشان جا بیفتد که مدیریت تعارض منافع یعنی منع برخی افراد از تصدی برخی مناصب و تصور شود با میانبر و 

 سال حل و فصل کرد.  8یا  ۱توان تعارض منافع را ظرف های ضربتی میروش

عه در جامعه و نظام اداری است و به میزانی که محیط نهادی های پویا و دائما در حال خلق و توستعارض منافع موقعیت

های فردی نیز مهارشدنی هستند. دولت و ساختارها برای منع تعارض منافع بازطراحی شده و توسعه یابند، موقعیت

بعاد ا محور بروز تعارض منافع، بهسیزدهم در مسیر دشوار مدیریت تعارض منافع نیازمند آن است که به جز ابعاد عامل

ساختاری این معضل کلیدی کشور توجه کند و مدیریت تعارض منافع را به اصل کلیدی مستمر در تمامی 

جانبه به تعارض منافع های اجرایی خود مبدل سازد. تنها از خالل یک نگاه همهها و طرحریزیها، برنامهسیاستگذاری

توان به حل و فصل این سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می در سطوح کالن، میانه و خرد و همچنین در قلمروهای متنوع

ای که این روزها به بسط و ترویج انداز درازمدت در ایران امیدوار بود. در این مسیر فعاالن اندیشکدهمعضل در یک چشم

                                                           

صد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل در  ۰۱عمومی رخ داد، تنها حدود 

 (. خبرگزاری ایلنادرصد رسید ) ۲به حدود  ۷۱۱۱دهۀ 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-791555
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-791555
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ا حد رک تتری بر دوش دارند که ارائه دپردازند، مسئولیت چشمگیرتر و مهممفهوم تعارض منافع و لزوم مدیریت آن می

 گرایانه از تعارض منافع، بخشی از این مسئولیت است. جانبه و غیرتقلیلامکان همه

*** 

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

لیدی است اصل کگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت سیزدهم، با تاکید بر اینکه تعارض منافع حسین باغ 

گفت اگر برای خود و خانواده ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت ها در مدارس غیردولتی یک ریال 

 دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد.

 ها از جملهمصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت زمینه فساد در برخی وزارتخانه 

ل ها از خالوزارتخانههای ثروتمند خصوصی، خصولتی و مدیران چرخشی اینصمت بیشتر است و شرکتنفت و 

 اند. تعارض منافع به فساد دامن زده

سازمان نظام مهندسی استان سمنان در اطالعیه مربوط به انتخابات هیئت مدیره این سازمان بر لزوم تکمیل  

ای تاکید کرد. موضوع تعارض منافع در نظام های حرفهارکرد فعالیتتعهدنامه عدم تعارض منافع و خوداظهاری ک

های اخیر به سبب در پیش بودن انتخابات هسئت مدیره استانی به طور فراگیر مطرح بوده مهندسی طی هفته

 است.  

 0011مرداد  32مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
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 افتهیتعارض منافع جهش 
 ۰۱۱۱مرداد  ـ  (ساختمان استان خوزستان یسازمان نظام مهندس عضو) یابوالفضل طبرزد

  مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزۀ  
 

 حرف گرید یسو از عدم برخورد با ناقضان دستورالعمل تعارض منافع شد. یروزها انواع و اقسام تالش ها برا نیا
بود که  نیها ا یدسته بند نیاز معروفتر یکیشود که  فیناقضان تعر یبرا یها یشد تا دسته بند یمختلف یها

کار  نیانگیکه کمتر از م یشوند اما افراد یانتظام یو شورا تیکار اخذ کردند ردصالح نیانگیاز م شیکه ب یافراد
ماده  ۱کف مجازات ناقض دستورالعمل تعارض منافع با توجه به بند الف کهیشوند)در حال یانتظام یزدند فقط شورا

طنز  کیهم  نیخواهد بود( که ا ۱درجه  تیسال محروم ۰ یینامه اجرا نییآ ۱۰ماده  ۰و تبصره یینامه اجرا نییآ ۱۰
 نیا حشر که رخ دهد  یگریتا اسباب د میبفرست رهیمد تییحکم بروند را در ه ریکه قراره ز یاست که افراد یفکر

 :میطرح کن گرید یدسته بند کی مییایب اما اسباب مفصل است.
 کم داشتند. یکم تعارض منافع با اخذ خدمات مهندس یافتیکه با حقوق در یافراد-
 ند.داشت ییباال  یاخذ خدمات مهندس قیکم نقض دستورالعمل تعارض منافع از طر یافتیکه با حقوق در یافراد-
 داشتند. ییباال  زانینقض دستورالعمل تعارض منافع به م یافتیحقوق در زانیکه فارغ از م یافراد-
 داشته اند. افتهیکه تعارض منافع جهش  یافراد-
 یعناهم م افتهیتعارض منافع جهش  دیحدس بزن دیتوان یندارد پس م یخوب یمعنا افتهیروزها در کشور جهش  نیا

 ست؟یاما چ افتهیندارد. تعارض منافع جهش  یخوب
 اما .روشن است فشیرا اخذ کرده است که تکل یپروژه ا یحقوق ای یقیبه شکل حق رهیمد تییاستان ها ه یبرخ در

از  یاخذ کار توسط تعداد تمیرا وارد کارزار کردند که ر یمصوبه ا سهییر تییه ای رهیمد تییاستان ها ه یدر برخ
 تییاشتغال هر مهندس چقدر است بعد ه تیظرف میدانیداشته است. مثال همه م یراتییتغ رهیمد تییه یاعضا

داده و متراژ  یهزارمترمربع۱۱به پروژه  یدرصد۱۱ فیتخف کیگذار  هیاز سرما تیپروژه به اسم حما کیدر  رهیمد
شرکت  ای بگنجد یقیبه شکل حق رهیمد تییاشتغال عضو ه تیدرصد متراژ پروژه گرفته تا در ظرف ۱۱کسر شده را هم 

شده سامانه  تعارض منافع باعث یافتگیجهش  گریاستان د در .ردیپروژه را بگ یبا فراق بال بهتر رهیمد تییمرتبط با ه
ها عمدا مخالف  افتهیجهش  گریکار اخذ شود. در استان د یساخته نشود تا براحت ۷۲ماده  یخدمت مهندس یبرا

بوده که پول خدمات  یدر بخش پرداخت مال یافتگیجهش  یبودند. در استان یخدمات مهندس یانتشار کارکردها
 به حساب شرکت رفته است. یاز حالت عاد عتریسر رهیمد تییشرکت مرتبط با ه یمهندس
 یعت عمومبه منف یمنفعت شخص حیکنند که آهنربا ترج یافراد کار ایفرد  یعنی افتهیتعارض منافع جهش  خالصه

مکن وسط هم م نی.ادیایشفاف به چشم مهندسان ن شانیجاذبه آهنربا ا ایکند  دایپ شانیبرا یقدرت جذب باالتر
دسته اول  7از  یکیحال در  نیکه مسلط به جهش ها و سود جهش ها نبودند )و در ع رهیمد تییاست چند عضو ه

 را ندانند. یافتگیاثر جهش  کهیدهند در حال یافتگیمثبت به مصوبه جهش  یهستند( را
هر استان)در صورت رخداد( کشف شود و حواس ها به کارکرد  افتهیه تعارض منافع جهش است ک نیا شنهادیپ لذا

 افتهیحضرات جهش  ستی... پرت نشود.عادالنه ن ای یانتظام یشورا ای یکارمند شهردار ای رهیمد تییچند عضو ه
 .رندیها بگ افتهی رجهشیهمانند غ تیسال محروم ۰با  ۱حکم درجه

  کانال مهندسان عملگرا 
  

mailto:@Amalgaraa
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 اجرا نشدن نوشته شده است! یکه برا ی؛ طرح«تعارض منافع تیریمد»
 ۰۱۱۱مرداد  ۰1ـ  خبرگزاری تسنیم

  طرح و الیحه تعارض منافع 
 

به عنوان  یاجتماع ونیسیدر کم بیو تصو یمراحل بررس یط زپس ا« تعارض منافع تیریمد»طرح موسوم به 
 ینونمجلس روال قا یروزها در انتظار آن است که با قرار گرفتن در دستور کار نشست علن نیا ،یتخصص ونیسیکم

 طرح  آن است که به اذعان نیدرباره ا تینکته حائز اهم اماکند.  یدر صحن بهارستان ط یینها بیتصو یخود را برا
مشکالت  نیاست که از  اهم ا یو ساختار ییطرح همچنان دچار مشکالت محتوا ییکارشناسان مربوطه، متن نها

با  یو ناسازگار ینهادشیپ یدر سازوکارها یکشور، ابهامات جد یعاد نیو قوان یتوان به تعارض با قانون اساس یم
 یاختالل در انجام امور جار جادیا یو مسئوالن و احتمال باال  رانیمد یریپذسکیکاهش قدرت ر ،ییاجرا یندهایفرآ

 مصوب ییموجود در  طرح نها  راداتیا نیاز مهمتر یبرخ حیادامه به تشر در کشور اشاره کرد. ییاجرا یهادستگاه
 :میپردازیمجلس م یاجتماع ونیسیدر کم

 **وجود مشموالن گسترده و ناهمگن
طرح قرار  تیتحت مشمول زیمدارس ن رانیمد یطرح، مشموالن طرح را چنان گسترش داده است که حت نیا ۷ماده  

 متناسب با جا یدر حال نیخواهند گرفت. ا
 
 یسبو تنا شده یطراح رتبهیعال رانیمد گاهیاست که احکام طرح اصوال

 رده ندارد.  نییپا ییاجرا ایرده  رانیبا مد
 تعارض منافع یمبهم برا قی**مصاد

ه است چراک نیآفرکامال موهوم و مشکل یامر ده،یپد نیا تیتعارض منافع با توجه به ماه قیو شمارش مصاد احصاء
لذا شمارش و  کند،یم جادیمخصوص به خود ا یاست که در هر لحظه و در هر زمان، مصداق یادهیتعارض منافع پد

 است.  نیآفرابهام نیچنعبث و هم یتعارض منافع کار قیاز مصاد یستیل هیته یتالش برا
 یو تعارض با قانون اساس ینظارت یها** تداخل امور دستگاه

 بر عهده سازمان بازرس ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول ،یقانون اساس ۰۲۱بر اساس اصل  
 
 یقانون در کشور، صرفا

وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه ضمن  ریها نظدستگاه گریمبنا دخالت دادن د نیکل کشور است. بر هم
را در عرصه اجرا و نظارت  یشد و مشکالت واهدامر خ نیاست، موجب نظارت چندگانه در ا یخالف قانون اساس نکهیا

 بر طرح مذکور به همراه خواهد داشت. 
 یبه دولت و تعارض با قانون اساس یبار مال لی**تحم

رح ط یکجا چیاند که در همنافع کرده لیتحل یسامانه مل جادی)دولت( را ملزم به  ا یمجر یطرح در حال نیا طراحان
ر با موضوع در تعارض آشکا نینشده است که ا نییسامانه تع نیا جادیا یبرا ازیمورد ن یبار مال نیتام یبرا یمنبع

 است.   یقانون اساس ۲۱اصل 
در  نه،یزم نیدر ا یقانون اختصاص نینکته که اگر اول نیتعارض منافع و توجه به ا تیریموضوع مد تیتوجه به اهم با

ع شود، اصل موضو  نیآفراختالل زین ییمواجه شده و در سطح اجرا یاساس راداتینگهبان با ا یشورا یمرحله بررس
 یطرح مجدد آن وجود نداشته باشد، انتظار م امکانها قرار خواهد گرفت و ممکن است تا مدت یجد بیمورد آس

ض تعار تیریشده، ضمن ارجاع مجدد طرح مد انیب یاساس راداتیمجلس با در نظر گرفتن ا سهیرئ ئتیرود که ه
 در طرح مذکور را فراهم آورد. یاعمال اصالحات کارشناس نهیزم ،یاجتماع ونیسیمنافع به کم

 خبرگزاری تسنیم 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/16/2548803
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/16/2548803
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 و ضربه به بافتار شهری و هویت بصری 100تعارض منافع در کمیسیون ماده 
 ۰۱۱۱مرداد  ۰1ـ نگار( )روزنامه  یبهمن فالح

 هاتعارض منافع  در شوراها و شهرداری 
 

ه تخلف ب یدگیرس یبرا یقانون یسازوکار یو به نوع یبررس یبرا یقانون یمرجع یقانون شهردار ۰۱۱ماده  ونیسیکم
وابط ض» یعنیمهم  اریدو اصل بس ،یدر بحث تخلفات ساختمان ونیسیکم نیتخلفات حوزه ساختمان است. ا ای

تبصره  ۰۰شامل  یقانون شهردار ۰۱۱ هماد ونیسی. به طور کل کمدهدیرا مدنظر قرار م «یمنیا»و  «یشهرساز
باورند که ماده صد،  نیبر ا یمردم یهاو نهاد یفعاالن حوزه شهرساز ن،یاز کارشناسان، متخصص یاریبس است.

ه شده ک لیتبد هایبودجه شهردار نیتام یبه منبع اصل ونیسیکم نیا ی. از طرفهاستیشهردار یصندوق پول
 موظف یاز طرف هایکرده است. شهردار جادیرا ا یادهیو اشکالت عد دهیموضوع خود باعث تعارض منافع گرد نیهم

 نیو تام یمشکالت مال منیبه  یو از طرف اندیاز تخلفات، با در نظر داشتن اصول و قواعد شهرساز یریبه جلوگ
 اند.بودجه نیاز جمله پرداخت حقوق کارکنان مجبور به تام ییهانهیهز

عمال  ،یمثل بندر انزل یدارند، از جمله شهر یغن یخیو تار یکه پشتوانه فرهنگ ییاز شهرها یاریموضوع در بس نیا
 یمیمانند مناره قد یخیتار ییهاها و ساختمانزده است. وجود مکان بیشهر آس یبصر تیو هو یبه بافتار شهر

 ذارد.گ یخود صحه بر ماجرا م یخیتار یبنا نیا میحرو مرتفع در  میعظ ییهاسپه، و ساخت مجتمع ابانیدر خ یانزل
 مجله خانه انزلی 

 

 

 هیسرما یدیبر عا اتیمال بیدر تصو ریتعارض منافع عامل تأخ
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۲ـ خبرگزاری مهر

 تعارض منافع در مجلس 
 

در مجلس  میمستق یهااتیاصالح قانون مال حهیال  یبررس یط ۰7۱7سال  وریدر شهر هیسرما یدیبر عا اتیمال
. دیرسن بیمختلف از جمله تعارض منافع به تصو لیشد. اما به دال  یجهت بهبود بازار مسکن معرف یاسالم یشورا

در آن زمان مطرح کردند، عدم وجود بانک جامع  یاتیمال هیپا نیارد  یمخالف برا ندگانیکه نما ییهااستدالل
خ پاس یدارا یبود که همگ هیسرما یدیبر عا اتیمال افتیر دررکود در اث جادیتورم و ا شیاز امالک، افزا یاطالعات

 طرح اخذ مال زین ۰7۱۲سال  لیحال در اوا نیو مستدل بوده است. با ا یکارشناس
 
به  هیماسر یدیبر عا اتیمجددا

مجلس  ندگانیها تالش نماپس از مدت یراه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکالت اقتصاد کیعنوان 
 مجلس است. یاقتصاد ونیسیمطرح شده و هم اکنون در دستور کار کم

 یهاو متون و استدالل یجهان اتیبرخالف تجرب ه،یسرما یدیبر عا اتیمخالفان مال لیدال  دهدینشان م هایبررس
و  نفعیداشته باشد، وابسته به منافع افراد ذ یو عمل یعلم لیو تحل تیدر واقع شهیاز آنکه ر شیاست و ب یکارشناس

 افراد و نهادهاست. یتعارض منافع برخ
و ممانعت  نفعانیاز فشار ذ یریجلوگ یرا برا نهیزم تواندیمسئله م نیمجلس از ابعاد ا ندگانیو نما نیمسئول یآگاه

راهم ف یدار شدن مردم عادخانه طیابهبود شر  یرا برا نهیکه زم یفراهم آورد؛ قانون شرفتهیقانون پ نیا بیاز تصو
 .کندیم

 خبرگزاری مهر 
 

https://www.khaneanzali.com/magazine/buy-and-rent-property-advice/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0
https://www.khaneanzali.com/magazine/buy-and-rent-property-advice/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0
https://www.mehrnews.com/news/5276582
https://www.mehrnews.com/news/5276582
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 یخط توسعه معدن یرو تیپاراز ۹ یکی از تعارض منافع
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۲ـ  دنیای اقتصاد

 تعارض منافع  در حوزه صنعت و معدن 
 

 یهااز حوزه یکی یمعدن عیکشور چرا ک ند شده است؟ بخش معدن و صنا یمعدن عیآهنگ توسعه بخش معدن و صنا
زش محصوالت با ار  دیتا تول یاز حلقه اکتشافات معدن یو فلز یارزش محصوالت معدن رهیمهم اقتصاد است که زنج

 یضاف ربناها،یو ز هارساختیضعف ز ،یالمللنیب یهامیمانند تحر ی. عالوه بر مسائلردیگیافزوده باال را دربرم
مانع  ۱بخش در منگنه  نیا ،یادار یهایو بوروکراس یکالن اقتصاد یهادر شاخص یدارینامناسب کسب و کار، ناپا

 نیا ییمجلس با شناسا یهاقرار داده است. مرکز پژوهش ریبخش را تحت تاث نیوسعه اافتاده که ت ریگ یبخشدرون
 .بسته نجات ارائه کرده است کیدر قالب  زیعبور از آنها را ن یموانع راهکارها

 یهاتعارض منافع معادن با دستگاه»به  توانیم یمعدن عیدر بخش معدن و صنا دیها و موانع تولچالش نیتراز مهم
 انیم یو ناهماهنگ فیاشاره کرد. وجود تعارض منافع، تداخل وظا« قانون معادن ۷۱موضوع ماده  ییاجرا
 ،یعیمنابع طب ست،یزطیمعادن اعم از مح انون( ق۷۱موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه ریبا سا یمعدن یهاتیفعال
 در زمان یمعدن تیفعال انیجب شده تا متقاضمسلح و... مو یهایرویوزارت کشور، ن ،یراه و شهرساز ،یاتم یانرژ

و  یطیمحستیز یو استانداردها ارهایرو شوند. نبود معروبه یبا تعارضات و تداخالت یمعدن تیفعال نیاخذ مجوز و ح
 یمواد مهم قانون معادن، برخ یبرخ یاجرامعادن، عدم یو بازساز ایو اح یمعدن یهاتیفعال یبرا یعیمنابع طب

اهداف توسعه بخش معدن موجب  شبردیپ یها براو تفاهم وزارت صمت با دستگاه یهماهنگو عدم یقانون یخألها
 شود. لیتبد یمعدن عیو صنا ادندر حوزه مع دیدر برابر تول یتداخالت و تعارضات به مانع مهم نیشده که ا

 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 شود جادیقرارگاه رفع تعارض منافع در کشور ا
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۲ـ  ی(استان مرکز تیریکارشناس مد)ی تیاحمدرضا هدا

  کلیات تعارض منافع 
 

 ریاس تواندیو  غفلت از آن م شودیعلل بروز فساد در جامعه محسوب م نیتریو اصل نیتراز مهم یکیتعارض منافع 
گانه سه یواق یکار تیدر اولو دیبا زیموضوع ن نیا رسدینظر ماثر کند، لذا بهکم ای یرا خنث طیبهبود شرا یها براطرح

 کی لیرار داده است، با تشکخود ق یکارها تیالزم است دولت که خوشبختانه مبارزه با فساد را در اولو  .ردیقرار گ
 ریاو س یستمیس ،یسازمان ،یفهرست کامل در ابعاد مختلف اعم از  ساختار هیضمن ته ،یاحرفه یکارشناس میت

در  «و مقررات بازدارنده نیقوان بیو تصو نیتدو» یمختلف، اقدامات الزم برا یهاسطوح و بخش یها و در تمامعرصه
 رابطه را به عمل آورد. نیا

 میقرارگاه تنظ»مانند  یرضروریو غ یموقت یساختارها جادیو ا یسطح ماتیاز اتخاذ تصم زیپره یبرا دیدولت جد
 قرارگاه»مشکالت موجود،  یو اساس یاشهیحل ر یبرا دیشد، با جادیکه توسط دولت قبل ا« بازار مرغ و تخم مرغ

 .کند جادیرا ا« قرارگاه رفع تعارض منافع» ای« مبارزه با فساد
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3787846
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3787846
http://fna.ir/32t7d
http://fna.ir/32t7d
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 اندبه فساد دامن زده یچرخش رانیمد
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۲ـ ( و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم)ی طاهر یمصطف

  کلیات تعارض منافع 
 

 یبا موج ندهیکشور در آ ت،یوضع نیبا ادامه ا .است یمشکالت اقتصاد نیاز بزرگتر یکی یگذارهیسرما یمنفرشد 
در کشور  یگذارهیسرما تیبهبود وضع یبرا یاتیبرنامه عمل دیصمت با یشنهادیپ ریمواجه خواهد شد، وز یکاریاز ب

 .کندیاز کشور حل نم یباشد، شعار دادن، مشکل هداشت
و  یخصولت ،یثروتمند خصوص یهااست و شرکت شتریها از جمله نفت و صمت بوزارتخانه ید در برخفسا نهیزم
ر بر عهده دارد، د یاستگذاریکه س یدولت یریمثال، مد یاند؛ برابه فساد دامن زده هاوزارتخانهنیا یچرخش رانیمد

 .کندیم دادیها بوزارتخانه نیدر ا زیو تعارض منافع ن کندیم تیهم فعال یبخش خصوص
 خبرگزاری آنا 

 

 

 نیبذره ریز رانیمد یستیدو ز
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۱ـ ی مجلس( هامرکز پژوهش یکارشناس اقتصاد) زنژادیصمد عز

  کلیات تعارض منافع 
 

 )که قرار است پس از یمنافع بخش خصوص یدر دولت در راستا سازمیو تصم گذاراستیعنوان سبه  رانیمد یبرخ
 نیا .گردان هستند یهاربمعضل د ریافراد درگ نیچون ا رندیگیم میبه آنجا بروند( تصم تشانیاتمام دوره مسئول

وجود دارد را در خدمت  رانیکه در اقتصاد ا ییهارانت ای یاطالعات نهان ییهابا واسطه میرمستقیصورت غ افراد به
 .دهندیقرار م یمنافع بخش خصوص

عش را مناف زیچ از همه شیپ دیبا شودیمنصب مکه در دولت صاحب  یاز بحث تعارض منافع، کس یریشگیپ یبرا
و بستگان درجه دوم خود را با آن منافع  کیخود، خانواده درجه  میستقرمیو غ میمستق یافشا کند و بعد ارتباط مال

 . دشرکت، کارخانه و... باشد قطع کن تواندیکه م
( یگریرا داشتن )الب گریکدی یدو اصطالح هوا گرفته،یدولت و مجلس صورت م نیکه ب ییهایبه لحاظ تبان ایدر دن

مجلس پاداش  یگرفته و دولت به همراه دهیتخلفات دولت را نادو بشکه گوشت خوک وجود دارد که در آن مجلس 
آن را افشا  دیبا ردیبگ هیدالر هد ۱از  شیمقام مسئول اگر بخواهد ب کیدارند که  ینیاکنون قوان یاست ول دادهیم

سمت  یدتص ریاز مس ایآ هک شودیمسئوالن رصد م ییمثال  اموال و دارا ای رد،یبگ میباره تصم نیکند تا کنگره در ا
 .شودیطور کامل کسر م آن به اتیداشته و هم مال یگرید یهاخارج از دولت سمت ایبوده 

ار است اگر قر  یعنیرا در بحث مبارزه با مفاسد مسئوالن شفاف کند،  کردشیرو زدهمیدولت س دیبا رسدیبه نظر م
منصبان وجود مردم و صاحب نیدر تخلفات ب یضیکنند از نظر دولت تبع ییتخلف را شناسا ییو قضا یتیامن ینهادها

 مثال  بودجه آن دستگاه را کم کند ایخط قرمز من است  نیا دیبگو دولت سیصورت اگر رئ نیا رینداشته باشد در غ
 خواهد کرد. دایآن دولت کاهش پ یاجتماع هیکه مبارزه با مفاسد را ادامه ندهند سرما

 قدس آنالین 

 

https://www.ana.press/news/599567
https://www.ana.press/news/599567
http://www.qudsonline.ir/news/764178
http://www.qudsonline.ir/news/764178
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 تعارض منافع یقربان ی،عدالت آموزش
 ۰۱۱۱مرداد  ۷۱ـ )خبرنگار( ی پرستو خلعتبر

 تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی 
 

شده  رشتیتعدادشان ب هیرویهم که ب یردولتیمدارس غهستند.  جان آموزش یکه تعارض منافع دارند بال یرانیمد
نقطه ضعف آموزش و پرورش  نیاز هم رودیمدارس م نیا سیتاس یبه سو شودیکه بازنشسته م یریعمال هر مد

 نینظارت به ا فهی. جدا شدن از بدنه آموزش و سپردن فقط وظکنندیآموزان را جذب خود ماستفاده کرده و دانش
ه و با وعد کنندیاستخدام م زیبا حقوق ناچ ییهاساخته که معلم یحکومت خودمختار یردولتیغ سسازمان از مدار

 یسو با اجراهم رندیگیمدارس م نیکه ا ینیسنگ یهاهی. شهرکشندیخود م آموزان را به سمتآموزش بهتر دانش
کومت مدارس ح نیباعث شده تا ا یباالدست رانیاما تعارض منافع در مد ستین نیادیو سند تحول بن یقانون اساس

 تیدار مسئولعهده یمدارس کس نیاعتراض گسترده معلمان ا رغمیتر کنند و علخودمختار خود را روز به روز بزرگ
 آموزش و پرورش رها شوند. یمدارس نشود و مانند فرزند ناتن نیا

 باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران 

 

 

 تاکید گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بر تداوم مدیریت تعارض منافع
 ۰۱۱۱مرداد  ۷۰ـ دولت سیزدهم(  آموزش و پرورش یشنهادیپ ریوز) یگلباغ نیحس
 تعارض منافع  در حوزه آموزش عمومی 

 

حل  ستمیفساد درآن س میموضوع را حل نکن نیا یستمیکه در هر س یاست و تا زمان یدیتعارض منافع اصل کل
 . میاست از آن نفع ببرد کار سالم ندار یریگ میکه در نوبت تصم یباشد فرد نیشود. اگر بنا بر اینم

دستمزد  الیر کی یردولتیکه بابت همه مشورت ها در مدارس غ دیبه وجود آ یخود و خانواده ام مستند یاگر برا
 یجودانش یندارم و حت یسیرئ یبا آقا ینیجز برادر د ینسبت چیجا استعفا خواهم داد.بنده ه نیداشته باشم هم

 بوده است. یعلم شیهما کیدر  شانیمن با ا ییهم نبوده ام و آشنا یخانم علم الهد
 رجا نیوز 

 

 

 ها برای ممانعت از تعارض منافعپیگیری سازمان نظام مهندسی استان
 ۰۱۱۱مرداد  ۰8ـ ی سمنان( انتخابات نظام مهندس ییاجرا ئتیه سیرئ) قاسمعلی محمدیان

 تعارض منافع  در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

مربوط به انتخابات هیئت مدیره این سازمان بر لزوم  ۰7اطالعیه شماره سازمان نظام مهندسی استان سمنان در 
نظام  رهیدم اتیدوره انتخابات ه نینهم یداهایکاند هیبه اطالع کل»تکمیل تعهدنامه عدم تعارض منافع تاکید کرد: 

اداره کل  ۰۱۱۱/۱۱/۰1مورخ  ۰/۱۱/۰۱8۷۲به نامه شماره  تیرساند با عنا یساختمان استان سمنان م یمهندس
دم تعهدنامه ع لیاست حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تکم ستهیمهم( شا – یاستان سمنان )آن یراه و شهرساز

 اتیه نیبه ا وستیپ یسال گذشته وفق فرم ها ۱در ظرف  یحرفه ا یها تیکارکرد فعال یتعارض منافع و خوداظهار
 « دد.اعالم گر 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان 
 

https://www.iscanews.ir/news/1106513
https://www.iscanews.ir/news/1106513
http://www.rajanews.com/news/350308
http://www.rajanews.com/news/350308
http://semceo.ir/news/election-notifications-13th/
http://semceo.ir/news/election-notifications-13th/
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 ییدارو در سال کرونا دیتول یدرصد 7کاهش 
 ۰۱۱۱مرداد  ۷۱ـ روزنامه فرهیختگان(  گروه اقتصاد ریدب)ی عبدالله یمهد
 تعارض منافع  در حوزه سالمت و درمان 

 

عد د دیکشور را با ییمشکالت دارو است که  یسازمیو تصم یریگمیدر تصم یمورد اول مربوط به آشفتگ د؛یاز چند ب 

از  یو ضعف نظارت یقانون یدر سازمان غذا و دارو وجود دارد. تعارض منافع، خألها ژهیودر درون وزارت بهداشت و به

کرده  اهیریگمیدر تصم یکشور را دچار آشفتگ ییراس هرم نظام دارو یعنیکه سازمان غذا و دارو  یلیدال  نیترعمده

موقع به نیکشور و تام ییقانون تعارض منافع و رفع تعارض منافع از نظام دارو بیتصو ن،یقوان ینوساز نیاست. بنابرا

 کاهش دهد. یتوجهطور قابلدارو را به نیمشکالت تام زدهمیدر دولت س تواندیم ییارز واردات دارو

بود که  ۰7۱۱ ماهبهشتیکشور است. دوم ارد یینمونه از وجود فساد در حوزه دارو کیتنها  اهیهجوم مردم به بازار س

کشور درخصوص فساد در حوزه دارو،  یو اجتماع یاقتصاد ،ییدارو ،ینفر از صاحبنظران و فعاالن حوزه پزشک ۰۲

 یینامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارو نیمفاد ا نیترنوشتند. مهم یابهداشت نامه ریوز ،یخطاب به دکتر نمک

 یناام اتیارز، مناسبات موجود ه صیدارو، نظام تخص متیق نیینظام تع ،یدرمان یهاتعرفه نییکشور، نظام تع

 .پرخطر بود ییمحصوالت دارو دیو تول طیفاقد شرا یو حقوق یقیبه اشخاص حق یدیتول یهانهپروا یاعطا ،یارز
 روزنامه فرهیختگان 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: سهدر هفتۀ گذشته، 
 

 برنامه هزارتوی سالمت / آپارات / فاطمه  ویروس کشنده ساختار بهداشت و درمان کشور ٬تعارض منافع/
 ۰۱۱۱مرداد  ۰۲محمد بیگی: نماینده مجلس شورای اسالمی / 

  اخبار صدا و سیما / آپارات / حجت میان آبادی:  زیستتعارض منافع در سیاست گذاری آب و محیط  /
 ۰۱۱۱مرداد  ۷۷پژوهشگر حوزه آب / 

میان آبادی، پژوهشگر حوزه آب گفت: هیچگونه سیاستگذاری در جهت رفع تعارض سیاسی و اقتصادی 
 حوزه آب صورت نگرفته است.

 ۰۱۱۱مرداد  ۷۰/  تلوبیون / میز اقتصاد / آپارات /  نافع در صنعت آبمصادیق تعارض م 

بر در مناطق کویری، نمونه تعارض های آبتمرکز کارخانه منظور از شفافیت در ساختارحکمرانی آب چیست؟
یارد دالر از صندوق توسعه ملی برای حل بحران آب برداشت میل ۰۰، ۰7۱۲در سال   منافع در صنعت آب.

 شده است.
 

 

https://farhikhtegandaily.com/news/58656
https://farhikhtegandaily.com/news/58656
file:///L:/My%20Images/Softwares/Crystal%20Reports%209/Folder/My%20Documents/Documents/Work%20Social%20Project/Works%20in%20MCLS/Refah/Conflict%20of%20Interests/کارگروه/خبرنامه%20هفتگی/57/عارض%20منافع٬%20ویروس%20کشنده%20ساختار%20بهداشت%20و%20درمان%20کشور
https://www.aparat.com/v/yIq70/
https://www.aparat.com/v/CpD7j/
https://www.telewebion.com/episode/2632603


 

 

 

 

 

 

 1400مرداد    22تا  16 | 57شماره  13

  



 

 

 

 

 

 14 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 اولین آزمون برای رئیس دولت سیزدهممجازی:  فضای تحلیل
 کند؟تعارض منافع عمل میرفع هایش در مورد به وعده در چینش کابینه آیا رئیسی

 
 محمد عادلی

 
مطلب در  16توییت در توییتر،  671شنبه چهاردهم تا چهارشنبه بیستم مردادماه، در هفته گذشته و طی روزهای پنج

سیاری از اند. در این هفته نیز بپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداخته 2تلگرام و 
داشت بوده وپرورش و بهبیشترین تأکید در مورد دو وزارتخانه آموزشاند که کاربران به موضوع وزیران احتمالی پرداخته

 است. 

 های رئیسیدر انتظار عملی شدن وعده

های اصلی کاربران امکان انتخاب وزیران دچار ه یکی از دغدغهمشاهده شد ک تحلیل فضای مجازی هفته گذشتهدر 

ق شهبازی در دولت سیزدهم بود. در این هفته نیز این موضوع همچنان ادامه داشت چنانچه محمدصاد تعارض منافع

 بر این موضوع تأکید کرد که 
 
تعارض منافع نداشتن باید یکی از محورهای اصلی در کابینه »در اینستاگرام خود مجددا

 جاهایی که با زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر با بخش خصوصی و سودهای سرشار طرف 
 
باشد. مخصوصا

نفع باب جزو مناطق خطر هستند که گذاشتن افراد ذی وپرورش، بهداشت، بانک مرکزی، صمت و...است. آموزش

نکته جالب در بحث از جلوگیری از تعارض منافع در دولت سیزدهم این بود که این مسئله «. بنددها میاصالح را در آن

رخی ب نوعی امید داشتند تا با رعایت این موضوعکردند که بهگرایی گوشزد میرا بیشتر افرادی منتسب به جریان اصول

سایت خبری رجانیوز، شش به نقل از وب کانال تلگرامی خیابان انقالبعنوان نمونه مشکالت کشور حل شود. به

ها عدم تعارض منافع در بدنه دولت شاخص را برای سنجش سالمت دولت سیزدهم معرفی کرده است که یکی از آن

تسبان گونه که بستگان و منطورقطع باید از هرگونه تعارض منافع دور باشند. همانای ارشد دولت رئیسی بهاعض»است: 

خرداد  ۷8چنین باشند... پیام مردم در سایر اعضای دولت نیز باید این جمهور فعالیت اقتصادی و مالی ندارند؛رئیس

و منافع کالنی بود که توسط بستگان و فرزندان مسئوالن  تغییر وضع موجود بود؛ و بخش جداناشدنی وضع موجود، رانت

 عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، نیز در توییتر خود نوشته است که:«. شدبلعیده می

گیرد اولین بند آن عدم ورود به کار اقتصادی باشد یا اگر اآلن مشغول اش میثاق نامه میاگر رئیسی از همکاران عالی»

سال گذشته به خاطر تضاد منافع بود.  8ی هستند از حضور در دولت منصرف شوند. برخی از مشکالت درکار اقتصاد

 «.سوزاندکند و سرمایه اجتماعی را میکار اقتصادی فکر مدیر را متمرکز بر رانت می

رد وزارت وپرورش و بهداشت وجود دارد. در مواما در این بین بیشترین حساسیت در مورد دو وزارتخانه آموزش

ر هایی که دزنیای در این وزارتخانه و گمانهخواهی عدهبا ابراز نگرانی از سهم کانال تلگرامی معلمانوپرورش، آموزش

ی انشجویگری بسیج دسازی و مطالبهحمیدرضا قائم پناه معاونت گفتمانشد، سخنان مورد وزیر پیشنهادی می
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تخصص  های فعلی که نهرود نسبت به گزینهاز دولت مردمی انتظار می»دانشگاه فرهنگیان را بازنشر داد که گفته بود 

وپرورش دارند، نه مقبولیتی در جامعه معلمان دارند، نه نگاه تحولی الزم دارند، نه سابقه مدیریتی در سطح وزارت آموزش

 خود دارای تعارض م
 
 تجدیدنظر کرده و به دنبال مرد میدان برای آموزشدارند و بعضا

 
«. دوپرورش باشنافع هستند حتما

 نویسد:باره میهای پیشنهادی نگران بودند چنانچه قردخت درایندر توییتر نیز کاربران نسبت به گزینه

 «.تندرض منافع نیز هستنها مقبولیتی بین معلمان ندارند بلکه در بحث عدالت آموزشی دچار تعاوزرای پیشنهادی نه»

 گوید:وپرورش میهای رئیسی و وزیر احتمالی آموزشکاربری به نام شباهنگ نیز با یادآوری تضاد بین وعده

های انتخاباتی آقای رئیسی کاهش و یا منتفی کردن مسئله تعارض منافع در بسیاری سطوح مدیریتی یکی از وعده»

عنوان وزیر پیشنهادی آپ هم هیچ ارتباطی با میلیون تومنی به ۷۱هریه های آموزشی با شبود. انتخاب مدیر مجتمع

 «.تعارض منافع نداره:(

وص در خصهای وارده به نظام سالمت و مردم را بهدر مورد وزارت بهداشت نیز با توجه به اینکه کاربران بسیاری از آسیب

ارض منافع وزیر آینده این وزارتخانه برایشان مهم دانستند، مسئله تعموضوع واکسن کرونا، ناشی از تعارض منافع می

سخنان زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس را  کانال تلگرامی خانه ملتبوده است. در همین راستا 

تن داش»هایی مانند منعکس کرده بود که در جلسه این کمیسیون با برخی مقامات وزارت بهداشت به ارائه شاخص

های علوم سالمت، سابقه مدیریت حداقل در سطح رئیس دانشگاه، فقدان تعارض منافع و مدرک دکترا در یکی از رشته

برای انتخاب وزیر « های حوزه سالمتها و ظرفیتزمان در بخش عمومی و خصوصی، شناخت آسیبال همعدم اشتغ

 در این کمیسیون برای افراد پیشنهادی احراز شود. کاربران توییتر نیز نسبت به برخی 
 
آینده اشاره کرده بود که باید حتما

 نویسد:چه خطاب به عبدالله گنجی میهای احتمالی نگران بودند چنانچه کاربری به نام چریکگزینه

مون دکتر باشه همین میشه تعارض منافع. تو کشورهای پیشرفته دنیا وزیر بهداشت آقای گنجی اینکه وزیر بهداشت»

 «.زاده یه موقع وزیر بهداشت نشهمدیره نه دکتر. اینو به گوش آقای رئیسی برسونید تا آقای قاضی

ده دهندهد که هنوز بسیاری از افراد هستند که در انتظار ورود فردی نجاتنشان می نظرات کاربران در دو هفته اخیر

د، کنشده عمل میهای دادهبرای حل مشکالت هستند. فارغ از اینکه فردی که به آن امید دارند تا چه میزان به وعده

 کند. به همین دلیل است کهتنه مشکالت ساختاری کشور را حل تواند یکمشخص است که حتی اگر بخواهد هم نمی

اش از انجام کار درست ازنظر های کاربران و یا ناتوانیبا اولین اقدام از سوی فرد موردنظر و تضاد رفتار وی با خواسته

اند. از همین روست که کاربری به نام شوند چراکه از ابتدا گرفتار امیدی واهی بودهسرعت از وی ناامید میکاربران، به

Sadegh Mousavi نویسد کهدرستی میدر توییتر به 

ای هست که تعارض منافع داخلش گونهقدر روی اشخاص مانور ندید دوستان. مطالبه اصلی ما اصالح ساختار بهاین»

اش شفافیت هست. در این ساختار آرمانی حتی روحانی نمیتونه کار غیردرست انجام ترین الزمهکمرنگ باشه و اصلی

 «.بده
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