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 یاز توانمندس یتعارض منافع برا تیر یصد هفته، صد گام کوچک: مد درآمد:
  و جامعه تیحاکم

 

ه از تیر . این خبرنامپذیردمیانتشار خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع با صدمین شماره در دورۀ فعلی خود پایان 

تحلیلی حول مدیریت تعارض منافع در محافل علمی و -تقویت ادبیات نظری و بر اساس نیاز به فعالیت ترویجی 9311

 د. شکل گرفته و منتشر شمند برای حل این معضل ملی ای از افراد دغدغهایی و تقویت شبکهشناس و سیاستگذاری

ایدۀ اصلی در پیگیری موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه این بوده که برخالف رویکردی 

حاکمیتی صرف نگریسته و با راهکارهایی از همین خاستگاه درصدد -که به مدیریت تعارض منافع به مثابه امری اداری

 ،حل و فصل موضوع است )راهکارهایی که تاکنون در مقابله با فساد و تحکیم شفافیت توفیق چندانی نداشته است(

در تقاطع مناسبات دولت و جامعه قرار داده و تحلیل کرد و برای مسئلۀ تعارض منافع را  این است که رویکرد صحیح

)به مفهومی که در مبانی نظری « توانمند»؛ تنها یک حاکمیت و جامعۀ وجود ندارد ایساده راهکار اداریمدیریت آن نیز 

 1«جستجوی سعادت عمومی در»ن در کتاب آ کلی ریزی شده و خطوطمیت و جامعه پیتوانمندسازی همزمان حاک

ام 911این مقدمۀ مختصر در شمارۀ پیچیدۀ تعارض منافع فائق آیند. قادر خواهند بود بر معضل اند( ترسیم شده

 دهیم. اختصاص می نکتهخبرنامه را به تشریح همین 

شگران برای حفظ منافع فردی و سازمانی تالش کنفردی آن و خواه در بروز سازمانی متاثر از تعارض منافع خواه در بروز 

طلبی فردی های متعددی برای تحلیل مسئلۀ منفتدر فلسفۀ سیاسی مدرن نظریهاست. « دیگری»در تنظیم روابط با 

نظم اجتماعی را برقرار و منافع فردی،  ، خودمختاریتوان در عین حفظ حقوق: چگونه میاندو خیر جمعی شکل گرفته

دیگر یکتوان از گرا را در این زمینه میخواه و جماعتبندی کلی، رویکردهای لیبرتارین، جمهوریدر یک تقسیم کرد؟

بر حفظ حقوق و ترجیحات فردی به عنوان اولویت اصلی و مقدم بر هرگونه موجودیت جمعی تمیز داد. رویکرد لیبرتارین 

نیز تقدم منافع جمع بر فرد را مورد تاکید قرار  هخواگرایانه، سوسیالیستی و جمهوریکنند؛ رویکردهای جمعتاکید می

از جمع با خصلت غیرقراردادی وجود دارد که  گرایی، عنصریداده و معتقدند قبل از هرگونه درک و تصویری از فایده

تاخری نحلۀ م گرایان کهعتاجمگیرد. گرایی مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیز در بطن همان جمع شکل میهرگونه فایده

 و بازاجتماعی کردن افراد میان نظم و خودمختاری، نسبت به دو رویکرد قبلی هستند بر ایجاد تعادل میان فرد و جمع

بدون اینکه بخواهیم در این نوشته به تشریح بیشتر نظریات کنند. در راستای خیر جمعی به عنوان راهبرد تکیه می

نظر دون عطفب، غرض از بیان این مختصر، توجه دادن به این نکته بود که بپردازیم االشارهمتعدد در تحلیل مسئلۀ فوق

میان نهاد دولت و جامعه وجود دارد، خیز  از جمله در ارتباط فهم مناسبات اجتماعیدر به مسائل پیچیده و مهمی که 

                                                           

 . 9011. احمد میدری و همکاران. در جستجوی سعادت عمومی. مجموعه دوجلدی. تهران: نشر روزنه، 1
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پیچیدۀ زدگی رایج در حل مسائل اداری است. مسائل ناشی از همان عمل« مبارزه با تعارض منافع»برداشتن برای 

 با راهکارهای اداری،یاجتماعی را نم
 
در بطن جامعه باید د. حل و فصل کر ای سامانه و ایبخشنامه توان صرفا

نافع فردی م و بازاخالقی کردن هایی شکل گرفته، توسعه و تکوین یابند که امکان بازتنظیمها و انجمنها، تشکلسازمان

توانند با مذاکره و گفتگوی اجتماعی ها هستند که میجمعی و سازمانگاه این کنشگران نایجاد کنند؛ آاعضای خود را 

 مسائل و مدیریت تعارض دست یابند.حل هکارهایی برای ابا یکدیگر و با دولت به ر 

 ایه مدیریت تعارض منافع منتفی است؛ چرا که در چنین جامعهشدزداییناسازم و تشکلغیرمدر جامعۀ اتمیزه، 

ر و سرخوردگی و خشم دمایۀ ناکامی به سبب فساد و ناکارآمدی سیستم )که اغلب آن هم  مهاربی طلبی فردیمنفعت

ه توسعه نیافته است. لذا هر میزان ک ،گر است و نهاد و سازمانی برای بازاخالقی کردن مناسباتاصل تنظیمافراد است( 

اصل راهم نشود، توفیق کمتری حنیازهای آن در جامعه فاما پیش ،تهی مقابله با تعارض منافع کوبیده شودبر طبل میان

 گردد.و جامعه در قبال آن واکسینه میعمومی لوث شده در افواه شود؛ چرا که موضوع با گسترش می

بر اساس همین رویکرد و خاستگاه نظری، در پیگیری موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

داخله ل و مرزدایی و اتمیزه کردن بیشتر جامعه و بسط کنتسازمان تالش شد آنجایی که تعارض منافع پرچمی برای

 حکومتی )و در واقع گروه
 
هشدار و زنهار داده شود که این قبیل است،  شده های ذینفع تسخیرکننده حکومت(ظاهرا

های ها و نهادهای صنفی و سازمانرساند. با قلع و قمع تشکلرویکردها به حل درازمدت تعارض منافع کمکی نمی

ل شود، بلکه، تالی فاسد دیگر که بسط کنتررفع تعارض منافع این اصناف گشوده نمیمسیری برای نه تنها ای حرفه

پیوندد و شهروندان و کسب وکارها به جای آنکه اسیر اصناف و ید از نهادهای جامعه است نیز به وقوع میو خلع دولت

 ند. شوگرفتار میپرورانه و روابط حامیآمیخته با فساد و های پرمسئله شوند، در چاه بوروکراسی ناکارآمد تشکل

نیاز به جامعۀ توانمند، بر تعارض منافع عالوه مدیریت همین رویکرد در فهم سویۀ دیگر ماجرا نیز دنبال شد: 

. حکومتی که در آن اقسام یافته و متشکل، نیازمند حکومت توانمند و دارای ظرفیت اجرایی نیز هستسازمان

روری و پبا فساد فردی و سازمانی، حامیها، اقتدارهای موازی و بوروکراسی کژکارکرد پوشانیها، همیناهماهنگ

هبرد افع کارگزاران خود ندارد. رارفت از چنبرۀ تعارض منهیچ راهی برای برون سازی ترکیب شده باشد،امنیتی

، پرهیز دها در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تدوین و ترویج شنچه در این سالآتوانمندسازی حکومت نیز مطابق 

های هاسایی بست، و در عوض، شنهاسرمشق نهادها و بهترینو اقتباس نسنجیدۀ  ی همشکلیادا یا واراز تقلید طوطی

زدن  )قلمه تاسیس سازماناصالح اداری با ر محیط نهادی ناکارآمد )انحراف مثبت( بوده است. اثربخش و کارآمد د

ار راهک؛ اما و شاید مفید باشد تا جایی مقدور امانه و صدور بخشنامهسو ایجاد  (شدهبوروکراتیک اقتباسنهادهای 

واشکافی مسائل مبتالبه در عرصۀ عمومی و در فضای باز گفتگوی جمعی و شناسایی انواع نیست.  این درازمدت و موثر

ترین مسئله در این رویکرد ایپایهاجتماعی ایران -بوم اداریاین مسائل در زیست شده بههای موجود و آزمودهپاسخ

 بدیل است. 
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های مجزا و مستقلی نیستند که هر یک در اتمسفر جداگانه تنفس کنند. در نهایت اینکه جامعه و حکومت موجودیت

ویۀ دیگر ممتنع است. نظر به ر دون عطفسازی برای حکومت بهر راهبردی برای توانمندسازی جامعه یا ظرفیت

ورزی و دکترین حاکمیتی است، های اساسی در مدل سیاستگونه که توانمندسازی جامعه نیازمند بازبینیهمان

 و بازآرایی نظام هنجاری یابی جامعه،سازمان های اجتماعی آن نظیرریشهسازی برای حکومت هم وابسته به ظرفیت

اجتماعی هستند که یکی بدون دیگری به کاریکاتوری -تنیدۀ اصالح اداریاست. اینها اجزای درهممشروعیت  ترمیم

 ناموزون از واقعیت شبیه است. 

اخبار در این خبرنامه صورت گرفت، با این خاستگاه و  های هفتگی و تجمیعهایی که در قالب تحلیلتالشخرده

ید به صدم و ام بوده است. اکنون خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع با رسیدن به موقف نمفروضات پیدا و پنها

ش دهد. هرچند تالمشارکتی اندک در فهم و تحلیل مسئلۀ غامض تعارض منافع به دورۀ فعلی فعالیت خود پایان می

 ها وبرای توانمندسازی جامعه و حکومت، توسعۀ ایران و تقویت رفاه عمومی مردم پایانی ندارد و به اشکال، شیوه

 جی است. ابتکارهای تازه قابل پیگیری و تحقق تدری

 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 هزار باده ناخورده در رگ تاک است

*** 

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

 نیاز، ایجادبه  ، تجمیع تمام امور مربوطمجلس یاقتصاد ونیسیکم سینائب رئ، یگلریپوربشهباز حسن 

منافع  عامل بروز تعارض را دارو و غذا سازمان و بهداشت یعنی وزارتخانه یک در دارو بازار تنظیم و تجارت

 رد. عنوان ک

 ینقطه تعارض منافع ساختار 01تا  01حدود شناسایی ، از مجلس یهامرکز پژوهش سیرئ، یبابک نگاهدار 

 ها خبر داد. توسط مرکز پژوهش قوا ریسانهاد دولت و  یجا یدر جا یندیو فرآ یشخص یسازمان

برخی پ مپل ،خود کسب وکار 911ای به امضای بیش از در بیانیه استان تهران یاانهیرا یسازمان نظام صنف 

های صنفی عمومی دانسته و بر نقش را ناشی از تعارض منافع اتحادیه عاتاطال یفناور حوزه یوکارهاکسب

 تاکید کرد.  یدر امور فرابخش گذاراستیو س یرسم یبا نهادها تعاملدر  اتحادیه صنفی تخصصی

 نایجاد شده و اعضای آ وابسته به بنیاد شهید و ایثارگران صندوق شاهد درتعارض منافع  تیریمد تهیکم 

  . منصوب شدند توسط مدیرعامل این صندوق

 0010تیر  5 – رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیم
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 فساد یریگشکل یناعادالنه و تعارض منافع بسترها یر؛ دسترسنحصاا  
  

 

 9019خرداد  91ـ  پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

 دگانشبیمه هایدارایی و منابع از صیانت سازوکارهای تقویت هدف با و اجتماعیتأمین سازمان مدیرعامل دستور با

 مراسم رد موسوی میرهاشم .شد تشکیل" اقتصادی صیانت کمیته" عنوان با ایکمیته اجتماعی،تأمین سازمان نزد

 برای فتخارا مدال ارزشمندترین اینکه بیان با کمیته، این اعضای احکام ابالغ و اقتصادی صیانت کمیته کار به آغاز

 قانونی حقوق و منابع اموال، از صیانت کشور، شریف مردم به اریخدمتگز  بر عالوه سازمان، مسئوالن و مدیران

 النسلیینب امانتی و الناسحق که بازنشستگان و شدگانبیمه هایدارایی و اموال باشیم مراقب باید: گفت آنهاست،

 .نگیرد قرار آسیب و تعرض مورد  ایناحیه هیچ از و وجه هیچ به است،

 سادف گیریشکل بسترهای از را منافع تعارض و ناعادالنه دسترسی انحصار؛ ی،اجتماعتأمین سازمان مدیرعامل

 تکتک به متعلق که سازمان اموال از صیانت در اهمال و فساد جزیی حتی موارد با برخورد در: افزود و کرد توصیف

 نهگوهیچ و اغماض گونههیچ است، بگیرانمستمری و بازنشستگان همچنین و فردا و امروز دیروز، شدگانبیمه

 .نداریم ایمالحظه
  یاجتماع نیسازمان تام یخبر گاهیپا 

 

   دانمیم یستیپوپول یهاتعارض منافع را حرفاستفاده از   
  

 

 9019خرداد  39ـ ( بهداشت مجلس ونیسیعضو کم) ینیروح االم نیعبدالحس
 تعارض منافع در مجلس 

 

بهداشت و درمان  ونیسیکم یتخصص فیبه وظا 11اصل  ونیسیبهداشت و درمان مجلس از ورود کم ونیسیعضو کم

 تذکر هابار: گفت تذکری در مجلس خردادماه 39 علنی نشست در آبادی نجف االمینی روح الحسینعبد انتقاد کرد.

 ورود آن به آویزی دست هر با است بهتر .است قانونی حریم یک ها،کمیسیون حریم گوییممی هم باز و ایم داده

 .نکنیم

 درمان و بهداشت حوزه در است هاهدستگا شکایات به رسیدگی آن وظیفه که 11 اصل کمیسیون غیرتخصصی ورود 

 تعارض و توضیحات همچنین .کنند توجه هاتوصیه این به کمیسیون اعضای کنممی درخواست لذا نیست پسندیده

 .بگویند خواهندمی هرچه بیرون لذا دانممی پوپولیستی هایحرف هم را منافع
 اری خانه ملتخبرگز  

 

https://news.tamin.ir/news/item/132423
https://www.icana.ir/Fa/News/502802
https://www.icana.ir/Fa/News/502802
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 های صنفی غیرتخصصی در حوزۀ فاوا دچار تعارض منافع هستنداتحادیه  
  

 

 9019خرداد  39ـ استان تهران  یاانهیرا یسازمان نظام صنف یروابط عموم
 تعارض منافع در اصناف 

 

 در را خود موضع رسیده، شرکت 911 از بیش امضای به که ایبیانیه انتشار با اطالعات، فناوری حوزه وکارهایکسب
 در دگرگونی»: است آمده بیانیه این در .کردند اعالم اطالعات یفناور یوکارهاکسب پلمب مسئله با رابطه
 شاید هک هاییروش و رویکردها. هاستبنگاه و دولت مناسبات و صنفی سازوکارهای در تغییر نیازمند وکارها،کسب

 ه،گذشت قرن ابتدای در صنفی هایاتحادیه ایجاد از هدف. داننامناسب وضوحبه اکنون بود، مناسب پیش هادهه
  آنها، از مجوز اخذ به مشاغل و حرف صاحبان الزام و وقت حکومت توسط

 
 جلوگیری و محلی انحصار از حمایت عمدتا

 بهاسمح برای مالیاتی ادارات با زنیچانه هم بعد هایسال در. است بوده صنف هر در مجوز صاحبان تعداد افزایش از
 الس یکصد تجربه ادعاها، برخی علیرغم اینکه ضمن. شد اضافه هااتحادیه این کارکردهای به الرأسعلی مالیات

 .ارندند را خویش اعضای بر نظارت توان که هستند منافع تعارض گرفتار آنچنان ها،اتحادیه این داده؛ نشان اخیر
 و اطالعات فناوری هایشرکت برای مناسبی فیصن نهاد توانندنمی هاییاتحادیه چنین که است واضح
 صنعت این هپیچید مسائل که است تخصصی صنفی نهاد نیازمند صنعت این. باشند دیجیتال صنعت وکارهایکسب

 آنها غلبا که هاییشرکت دفاتر پلمب به اقدام مثال، عنوانبه. کند نمایندگی را آن مطالبات درستیبه و بفهمد را
 شناخت عدم از اینمونه کنند،می عرضه شهروندان به اضطراری و ضروری خدمات آنها از بعضی و دهبو بنیاندانش

سازمان  نیاست، اما ا یکمبودها و نواقص یدارا یاانهیرا یاگرچه سازمان نظام صنف .است صنعت این ماهیت از
 یقوقو ح یقیآحاد اشخاص حق یآن با رأ رهیمدئتیه یصنعت است که اعضا نیا یتخصص ینهاد صنف نیتریعال

هرگونه  ،ینامه ضمن احترام به ضوابط قانون نیامضاکنندگان ا لیدل نی. به هماندهشد صنعت انتخاب نیفعال در ا
و  یرسم یبا نهادها تعاملخود در  یرسم ندهیسازمان را تنها نما نیسازمان را محکوم کرده و کماکان ا نیا فیتضع

 .دانندیم یدر امور فرابخش گذاراستیس
 خبرگزاری آنا 

 

 منصوب شدند صندوق شاهد تعارض منافع تیریمد تهیکم یاعضا  
  

 

 9019خرداد  39ـ  پایگاه اخبار پول
 تعارض منافع در حوزۀ پولی و مالی 

 

 کمیته اعضای ای جداگانه احکام طی شاهد الحسنه قرض صندوق مدیره هیئت عضو و مدیرعامل کریمی اسالم
 رائیای طایفه محمد مولوی، مهرداد مرادی، غالمحسین: آقایان و کشفی راسا .کرد منصوب را منافع تعارض مدیریت

 سالما .شدند منصوب کمیته این اعضای عنوان به نیکخواه میالد و عباسی عبدالله قادی، عباسی مجتبی فرد،
 .دارد عهده بر را کمیته این ریاست مدیره هیئت عضو و مدیرعامل عنوان به کریمی

  اخبار پول 
 

https://www.ana.press/news/665569
https://www.ana.press/news/665569
http://poolpress.ir/202663
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 از تعارض منافع است یبازار دارو ناش ینابسامان  
  

 

 9019خرداد  39ـ ( مجلس یاقتصاد ونیسیکم سینائب رئ)ی گلریشهباز حسن پورب
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 انیسامناب علل شناسیآسیب گزارش شد. در بررسی دارو بازار نابسامانی موضوع اقتصادی کمیسیون نشست در

 از،نی ایجاد جمله از بازیگران همه که معنا این به منافع تعارض .شد شناسایی منافع تعارض از مواردی دارو بازار

 وزشآم طوریکه به است، شده تجمیع دارو و غذا سازمان و بهداشت یعنی وزارتخانه یک در دارو بازار تنظیم و تجارت

 عیینت درمان، و دارو خدمات سیاستگذاری پزشکی، تخلفات به رسیدگی پزشکی، ایحرفه هایصالحیت اعطای و

 رامو مجوز صدور دارویی، اقالم واردات برای منابع مدیریت نیاز، ایجاد و دارو تجویز مجاز، دارویی اقالم و استاندارد

 هک دشومی اداره اشخاص و داروسازان پزشکان، توسط مذکور وزارتخانه و شده تجمیع دستگاه یک در دارو تجاری

  .هستند انتقال و نقل و جابجایی حال در دولتی و خصوصی بخش بین

 آموزش، یدبا دارو بازار تنظیم در نابسامانی به منجر منافع تعارض حذف برای که است این اقتصادی کمیسیون نظر

 ثبت یاز،ن یجادا و تجویز درمانی، خدمات ارائه مجاز، دارویی اقالم تعیین پزشکی، تخلفات کنترل و صالحیت اعطای

 نترلک و حمایتی هایبرنامه شمول و سالمت و دارویی اقالم تعیین منابع، تخصیص و دارو تجارت مجوزهای سفارش،

 .شود مستقل باید واردات
 خبرگزاری خانه ملت 

 
 

 دچار تعارض منافع است  ندگانیبر رفتار نما نظارتاتیه  
  

 

 9019خرداد  31ـ ی( اسیکارشناس مسائل س)ی مرو یعل
 تعارض منافع در مجلس 

 

 ونهنم. دارد وجود فساد امکان و آیدمی پیش منافع تعارض بحث باشد، جنس یک یا یکسان مجری و ناظر هرجایی

 فعاالن رب ناظر شوراهایی اصناف. شودمی دیده مورد این اصناف اقتصادی فعالیت در مثال بینید؟می کجا شما را این

 آن عدب. کنندمی شکایت اتحادیه به روندمی باشند، نداشته خوبی عملکرد امالک هایبنگاه اگر مثال دارند، خود

 و درست نظارت خودشان بر توانندنمی اساس همین بر هستند، آنها خود از افرادی هستند؟ کسانی چه دیهاتحا

  .نیست مثمرثمر نظارت این و. باشند داشته دقیقی

 املش هیات این. است نمایندگان رفتار بر نظارتهیات دارد، وجود منافع تعارض که جاهایی از یکی راستا همین در

 این شودیم باعث اتفاق این و بکنند نظارت نمایندگان از دیگری تعداد رفتار بر باید که است ندگاننمای از تعدادی

 .نباشد مثمرثمر نظارت
 روزنامه فرهیختگان 

 
 

https://www.icana.ir/Fa/News/502852
https://www.icana.ir/Fa/News/502852
https://farhikhtegandaily.com/news/72423
https://farhikhtegandaily.com/news/72423
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  تعارض منابع با تضاد منافع متفاوت است  
  

 

 9019خرداد  31ـ ( یاستخدام یسازمان ادار یهااستان ی ومعاون حقوق) پناه زدانی یمهد
  کلیات تعارض منافع 

 

است که سازمان استان ها  یتخلفات ادار یها ئتیدر مرکز، حسن نظارت بر ه یسازمان استخدام فیاز وظا یکی

، دو 9011در سال  شود. اریاخت ضیبه استانها تفو یکار یمقطع زمان نیموضوع وارد نشده اند که در ا نیتاکنون به ا

تان اس تیریسازمان مد فیاز وظا یکیشده که نامناسب است.  لیتخلفات تشک یها ئتیپرونده در ه ۰11هزار و 

ذا پاسخگو بود، ل دیو کارمندان در دستور کار نباشد با رانیاز مد انتیاست و اگر ص یریشگیها موضوع آموزش و پ

 در دستور کار باشد. ییاجرا رانیمد ژهیکارکنان به و یتمام یتقاضا دارم آموزش برا

 نیکه امکان انتخاب ب یفرد یاست که برا تیموقع کیتعارض منابع با تضاد منافع متفاوت است، تعارض منافع 

 مورد توجه و نظارت باشد. دیبا زیمهم ن نیشود، لذا ا یم جادیرا دارد، ا یو منافع شخص یمنافع عموم
 خبرگزاری ایسنا 

 

 شودتضاد منافع ناشی از نیاز به مجوز در اقتصاد غیرمتمرکز رفع می   
  

 

 9019خرداد  39ـ ( تکسیو توسعه نوب قیتحق ریمد) ریآقام یمحمدعل
 وکارها و بازرگانیتعارض منافع در حوزۀ کسب 

 

 تیمثل امن یمختلف نیبشر تحت عناو یاساس یازهاینشکل گرفتند که  یزمان یتیناظر و قانونگذار حاکم ینهادها

 ،یکنولوژت شرفتیکه با پ میریرا بپذ نیا دیما با .کردیم یتیحاکم ینهادها ازمندیانسان را ن ،یمنافع جمع نیو تام

 گفت توانیم یشدن است. حت نیگزیها قابل جابخش یحاکم و ناظر در برخ ینهادها یوجود لیاز آن دال  یبخش

 استیس قیو تلف یساز میها، رانت ها، تصم تیدر محدود یدر سطح جهان یاز مشکالت اقتصاد یاریزه  بسکه امرو

 شود. یمتمرکز واسط خالصه م ین نهادهایبا اقتصاد در هم

ها هداد تیوامن یهمگان یریپذدسترس ت،یشفاف جادیا یبرا ینینو یهاراه حل ن،یبالکچ یهمان طور که فناور

 است. یبهتر در حوزه اقتصاد یاندهیآ یما برا دیتنها ام زین متمرکزریغ یمال یهاامهارائه داده، برن

 میحال حر نیو در دسترس عموم هستند؛ در ع شوندیم رهیها به شکل کامال  شفاف ذخداده ن،یدر صنعت بالکچ

مانع مهم بر سر راه  کیبه مجوز است.  ازیعدم ن ،یفایمهم در د میاز مفاه گرید یکی. شودیحفظ م زین یخصوص

 با تضاد منافع ن یبه مجوز از نهادها ازین ،یو نوآور تیخالف
 
اد در اقتص یهمراه است ول زیمتمرکز است که بعضا

خودش بوده و  اریهر شخص در اخت ییدارا گر،ید یبرداشته شده است. از سو یمانع تا حد خوب نیا رمتمرکزیغ

 نهاد واسط باشد. ایخص ش اریدر اخت ییدارا نیکه ا ستین یازین
 الیناقتصاد آن 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401033021505
https://www.isna.ir/news/1401033021505
https://www.eghtesadonline.com/n/3I7r
https://www.eghtesadonline.com/n/3I7r
https://www.eghtesadonline.com/n/3I7r
https://www.eghtesadonline.com/n/3I7r
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 جمهور برای مقابله با تعارض منافع در ظرفیت پزشکینگارش نامه به رئیس   
  

 

 9019خرداد  31ـ ( مستقل دانشگاه آزاد کرج یانجمن اسالم ریب)ی موسو یمهد دیس
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 پزشکدندان به مردم دسترسی عموضو  و دندانپزشکی ظرفیت افزایش از حمایت در دانشجویی هایتشکل از گروهی

 خشب .نوشتیم نامه جمهور رئیس به است درمانی خدمات به دسترسی حوزه در مردم مسائل ترینجدی از یکی که

 پزشکدندان سرانه مقایسه به نامه دوم بخش در است، دندانپزشکی خدمات به مردم کم دسترسی خصوص در نامه اول

 کشور ده یانم در بلکه نیست قیاس قابل دنیا پیشرو هایکشور با تنها نه که یمکرد اشاره هاکشور سایر با ایران در

 وزارت در پزشکی آموزش بر نظارت و سیاستگذاری انحصار از نامه سوم بخش در ندارد، جایگاهی نیز منطقه اول

 چهار بند رد و است کاهش حال در دندانپزشکی پذیرش ظرفیت بیرونی، ناظر گونههیچ نبود در که گفتیم بهداشت

 ندانپزشکید پذیرش ظرفیت افزایش بر مبنی فرهنگی انقالب عالی شورای صریح یمصوبه باوجود که کردیم تاکید

 دنهب در صنفی هایدیدگاه با افراد برخی و صنفی هایانجمن کشور، علمی جامع نقشه ستاد در آن طرح تصویب و

 ورود با ات خواستیم جمهور رئیس از نامه این ارسال با. کنندمی متمقاو تغییرات این برابر در همچنان بهداشت وزارت

 راجعم ترینعالی مصوبات و زده دور را قانون بتوانند منافع تعارض صاحبان که شوند این مانع ماجرا به مستقیم

 .کند رفتار خود سلیقه و میل مطابق و انگارند نادیده را کشور گیریتصمیم
 خبرگزاری صداوسیما 

 

 نباشد  شدگانمهیخواسته پزشکان در تعارض منافع با ب  
  

 

 9019خرداد  39ـ ( مجلس یاجتماع ونیسیعضو کم)ی کارنام ییبابا یعل
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 بحث العالجصعب و خاص بیماران از حمایت و همگانی بیمه پوشش در مسوول هایدستگاه عملکرد بررسی در

 راییشو باشید؛ داشته نظر در را ایران ملت شأن کنم می خواهش مجلس رئیس از رو این از دارد وجود منافعی تعارض

 هدف گروه منافع و کرده دنبال را پزشکان اهداف صرفا که آن اعضای منتها دارد وجود بیمه عالی شورای عنوان به

 شعاری های بحث از باید مجلس رئیس .دهند نمی قرار مدنظر را روستاییان و پذیر آسیب اقشار شدگان، بیمه

 شعار جلسم تریبون پشت در آنکه نه کنند، پیگیری را موضوع هستند آنجا در که مجلس از اعضایی و کند جلوگیری

 تذکر هداشتب کمیسیون اعضای به باره این در. باشند داشته بهتری نظارت و بگیرند درستی تصمیمات باید. دهند

 پذیر بآسی اقشار شدگان، بیمه علیه و منافع تعارض در آنها های خواسته نباید اما هستند ترممح پزشکان .دهم می

 .باشد روستاییان و
 خبرگزاری ایسنا 

 
 
 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3482257
https://www.iribnews.ir/fa/news/3482257
https://www.isna.ir/news/1401033121851
https://www.isna.ir/news/1401033121851
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 یتعارض منافع عامل کاهش سرانه پزشک  
  

 

 9019خرداد  39ـ ( مجلس یامور داخل ونیسیکم سیرئ بینا) یبافق انیرضا صباغمحمد
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 کم مناطق و محروم مناطق از بسیاری در خصوص به است مواجه پزشک کمبود با مناطق از خیلی در ما کشور
 و ستنده فعالیت حال در که پزشکانی برای منافع تعارض دلیل به متاسفانه. شود می تر جدی مشکل این برخوردار

 مجموعه .شود می توجه مردم منافع به کمتر گردد، مشکل دچار کارشان بازار و شود پیدا رقیبی آنها برای خواهندنمی
 زمینه این در هستند، پزشک و دارند فعالیت مجلس در که نمایندگانی حتی و بهداشت زارتو پزشکی، علوم دانشگاه
 ظرفیت درصدی 9۲ کاهش دلیل ترین اصلی. است  کرده مشکل ایجاد کشور در مقاومت این و کنندمی مقاومت
 مردم کنند می تالش ای عده زیرا است منافع تعارض 9011 سال تا 9310 سال از پزشکیدندان هایرشته پذیرش
 در. دارد ودوج منافع تعارض دلیل به زمینه این در انحصار متاسفانه. باشند نداشته انتخابی قدرت و بمانند محتاج
 جحافا و ظلم ایجاد باعث که شودمی تحمیل مردم بر باال هایهزینه و آیدمی پایین درمان کیفیت شرایطی چنین

 به یا دنمای گریمطالبه و کرده ورود قضیه این به مستقیم طور به و کند یگذارقانون باید مجلس .شودمی مردم به
 .شود یم مشکل ایجاد باعث منافع تعارض هستند، پزشک نمایندگان از تعدادی چون متاسفانه اما دهد، الیحه دولت

 خبرگزاری فارس 
 

 کارکردی بنگاه امالک در ایران شده استتعارض منافع سبب بی   
  

 

 9019تیر  9ـ  گروه اقتصادی روزنامه ایران
 تعارض منافع در اصناف 

 

 در صادیاقت نظام تعادل به کمک یعنی اش، اصلی کارکرد دیگر امالک بنگاه که گفت نتوامی ساده دلیل چند به
 منافعی تعارض وجود دالیل از یکی .کندمی عمل تعادل این ضد بر و عکس جهت در و داده دست از را مسکن بخش
 و ندگانفروش)نندگانکعرضه بین ارتباط ایجاد امالک مشاور یک وظیفه. است نهفته نهاد این سازوکار در که است
 منض. است دو این بین معامله شرایط تسهیل و( امالک مستأجران و خریداران) متقاضیان و( امالک دهندگاناجاره
 .کندیم پیدا رسمیت رهگیری کد صدور و قرارداد امضای و نوشتن با امالک بنگاه بستر در ایمعامله چنین اینکه

 و باالتر ملک ارزش هرچقدر. معامله قیمت تعیین زمان در آید؟می وجود به فرایند این کجای در منافع تعارض اما
 شودمی تردهپیچی و بزرگتر آنجایی مشکل. شودمی امالک مشاور نصیب بیشتری منافع باشد، بیشتر معامله قیمت

 در ژهبوی کلیدی، نقش امالک مشاوران. است امالک مشاور خود که ملک، صاحب نه قیمت اصلی کننده تعیین که
 اشد،ب باالتر ملک یک بهای اجاره یا قیمت هرچقدر که ساده دلیل این به. دارند بها اجاره و مسکن قیمت افزایش

 منافع عارضت این وقتی. بزنند دامن هاقیمت افزایش به که است طبیعی بنابراین،. است بیشتر معامله در آنها سهم
 .شودمی ترنمایان مسکن بازار در معامالتی بنگاه مخرب نقش گیرد،می قرار انتظاری تورم پدیده کنار در

 روزنامه ایران 
 

https://www.farsnews.ir/news/14010331000253
https://www.farsnews.ir/news/14010331000253
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/617402
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/617402
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 تعارض منافع در انتصابات شهرداری تهران؛ تداوم انتصابات عجیب و غریب   
  

 

 9019تیر  9ـ  نیوزپایگاه انصاف
 تعارض منافع در دولت 

 

 نوآوری و نوین هایفناوری و هوشمندسازی حوزه در شهردار ویژه دستیار و مشاور» سمت به را خود داماد زاکانی
 .گرفت پس را خود حکم سرعت به زاکانی و رانده عقب به را تهران شهردار انتقادات هجوم اما کرد منصوب «شهری

 کمیح طی زاکانی که بود نکرده فروکش جامعه و سیاسی محافل ها،رسانه در زاکانی داماد انتصاب تاب و تب هنوز
 هارسانه و منتقدان تنها هن بار این. کرد منصوب 911 ماده کل اداره سرپرستی به را شهر شورای اعضای از یکی همسر

 قانون رد که چرا. نبرد جایی به راه بار این انتقادات اما. شدند او منتقد نیز تهران شهر شورای اعضای از برخی بلکه
 تصابان این و شدند میدان برنده خأل این با حامیانش و زاکانی و بود نشده قید «شهر شورای» کلمه منافع تعارض

  .نشد محسوب غیرقانونی
 نیوزانصاف 

 

  در نهاد دولت  ینقطه تعارض منافع ساختار 00تا  00شناسایی  
  

 

 9019تیر  0ـ های مجلس( )رئیس مرکز پژوهشبابک نگاهداری 
 تعارض منافع در دولت 

 

 یساالروانیاست چراکه نخست د یفینهاد ضع -سرکار باشد یچه دولت نکهیجدا از ا -نهاد دولت در کشور 
 شبردیپ در یدی( شدی)لختینرسیکرده است و عمال ا ریهمه ارکان دولت را درگ یظام بروکراسبه عنوان ن یرکارآمدیغ

نقطه تعارض  01تا  01حدود  میما احصا کرد گرید ی. از سوشودیم دهید یدولت یتوسعه در نهادها یهاامور و برنامه
 قوا وجود دارد. ریسا ینهاد دولت و حت یجا یدر جا یندیو فرآ یشخص یسازمان یمنافع ساختار

ها و تعارض منافع حل چالش یبروکراس لیبه دل م،یو ناکارآمد ده ساالروانید یابه مجموعه زیراهکارها را ن نیاگر بهتر
ا ها باز تعارض یبخش کنم؛یمذکور تمرکز م یهارفع تعارض یسران سه قوا باشم، رو یمن اگر جا .ستیممکن ن

 رگید یدارد و برخ ازین رانیوز اتیها به مصوبه هاز آن یشود، برخیرفع م یاو وزارتخانه یبخش یهادستورالعمل
 قانون مجلس است. ازمندین

و حجم  است نییپا زین دیارزش افزوده تول یبودن بهره ور نییپا لیبه دل جهیاست در نت نییپا رانیدر ا یوربهره
 یهاحل چالش یالزم برا یهاییدولت از توانانهاد  شودی. مجموعه عوامل مذکور موجب مابدی یاقتصاد کاهش م

 .مینهاد دولت اختصاص ده یهایاز برنامه توسعه را به توسعه توانمند یبخش دیکشور برخوردار نباشد ما با
عد یزیرما از مدل برنامه یزیرمدل برنامه میداد شنهادیما پ  0تا  ۰که معطوف بر  گراتیمامور یجامع به مدل چندب 
رکز ها متمرفع چالش یرا برا یتیریمجموعه منابع و توان مد گرید یکشور باشد متمرکز شود از سو یاصل تیاولو

 . میکن
 مجلس یهامرکز پژوهشپایگاه  

 

http://www.ensafnews.com/351119
http://www.ensafnews.com/351119
http://www.ensafnews.com/351119
http://www.ensafnews.com/351119
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1746198
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1746198
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  ای در عدم افزایش ظرفیت پزشکی استعاملی حاشیهتعارض منافع  
  

 

 9019تیر  0ـ ( و عدالت تیشفاف باندهیآموزش د ونیسیکم ریدب)ی هامون سبط
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

و همه  ستین حیآنان صح یآنکه پراکندگ لیبه دل م،یده شیبرابر افزا سه ایاگر ما تعداد دندانپزشکان را به دو  یحت
اما مشکالت بهداشت دهان و دندان مردم  رفع  دیآیبه وجود م یها حضور دارند، مشکالت صنفآنان در مراکز استان

در  ذ شود کهاخ یماتیناقص،  تصم ییآمارها سهیمقا هیبرپا هک شودیسبب آن م گریموارد و موارد د نیا شود؛ینم
هم  گریبه مشکالت د یممکن است مشکل یرا حل نکنند و حت یاگر هم اجرا شوند مشکل ایعمل اجرا نشوند 

مشخص  دیبا م،یداشته باش رشیپذ زانیچه م  یرشته دندان پزشک یکه برا میریبگ میاز انکه تصم شیما پ .ندیفزایب
مور موارد ا نیا م؛یامر ضمانت اجرا هم داشته باش نیا یبرا نکهیضمن ا میکن هیاو را ته تیونیکه چگونه  میکن

بحث  انیم نیکنند. البته در ا یریگمیمسئله هستند درباره آن تصم نیا ریکه درگ یافراد دیاست که با یتخصص
 شود. دهیشیاند شیبرا یاچاره دیکه با دیآیتعارض منافع هم به وجود م

 خبرگزاری فارس 
 

 خطرات مربوط به فساد را کاهش دهد  تواندیتضاد منافع، م یهااستیس  
  

 

 9019تیر  0ـ ، هنر و ارتباطات( عضو پژوهشگاه فرهنگ) نیتد نیحس
  کلیات تعارض منافع 

 

 دانندیاز آنها فساد است و همه م یکی م،یرا نام ببر رانیا یمل تیامن یاصل دیدر گام دوم انقالب دو تهد میاگر بخواه
 یاتیراهبرد ح نیبهتر تیشفاف انیم نیاز جنگ و مواجه با فساد است و در ا ترنهیکم هز اریاز فساد بس یریشگیکه پ

  است. فساد یرساندن خطرات ذاتبه حداقل یبرا یریشگیپ
 یاهاستیس ،یرفتار یمانند کدها ،یمسئوالن بخش عموم یخاص برا یاستانداردها ،یجهان یهابراساس تجربه
اجرا در تر قابلگسترده یهاهیخطرات مربوط به فساد را کاهش دهد. عالوه بر استانداردها و رو تواندیتضاد منافع، م

 قابل اجرا است. زیمؤثر از افشاگران ن ظتشفاف و حفا یدهمانند گزارش ییهاهیرو ،یکل خدمات عموم
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپایگاه  

 
 
 

  

https://www.farsnews.ir/news/14010403000316
https://www.farsnews.ir/news/14010403000316
https://www.ricac.ac.ir/news/4296/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87--%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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  فضای مجازی؛ فرصتی برای شفافیت تحلیل فضای مجازی:
 زنعنوان سوتنقش کاربران به

 

 محمد عادلی  
 

ها و همچنین موضوع مسکن که از موضوعات داغ فضای مجازی است و نقش مشاوران امالک در افزایش قیمت
مجازی این هفته بوده حضور افراد از بخش خصوصی در بخش دولتی نیز ازجمله موضوعات موردبحث در فضای 

های منفی در فضای مجازی نسبت به سخنان یکی از نمایندگان مجلس بوده است که است. عالوه بر این، واکنش
ه ها حتی زمانی که وی باند. این واکنشها است کاربران به تعارض منافع وی در موضوع خودرو توجه نشان دادهمدت

عنوان نمونه کاربران سخنان وی در قبال مدیریت فضای مجازی را ناشی ارد. بهپردازد، ادامه دموضوعاتی دیگر نیز می
 اند.های وی قلمداد کردهاز تالش برای محدود کردن فضا و شفاف نشدن منفعت

 

ته گذاران باید با آن آشنایی داشموضوعی تخصصی است که پیش از هر گروه دیگری سیاست تعارض منافعکه درحالی

دهد که گویا عموم افراد جامعه با آن آشنایی های آن خودداری کنند، وقایع موجود نشان میو از قرار گرفتن در موقعیت

کند که چشم خود را بر روی چنین ن ایجاب میگذارابهتری دارند. هرچند شاید منفعت حاصله برای سیاست

هایی که خود در آن هستند، ببندند اما در برخی موارد هم ناآشنایی با آن سبب شده است که به تعارضات دامن موقعیت

جای افزایش دانش خود در این حوزه و اقدامی جدی برای جلوگیری از آن ترجیح زنند. هرچند برخی افراد نیز به

 ه فضاهای افشاکننده را محدود سازند.دهند کمی

 قاعده در دولتحضور بی
 در نظام اداری ایران ریشه دوانده است، رفت

 
قاعده افراد بین بخش خصوصی و وآمد بییکی از مشکالتی که عمیقا

ی های پیشین تحلیل فضاشود. در شمارهیاد می های گرداندربعنوان دولتی است که در ادبیات تعارض منافع از آن به

ی هااند که نمونهمجازی نیز بارها به مواردی از این تعارض اشاره شده است و در بسیاری از موارد هم این کاربران بوده

تعارضات که کاربری در هفته گذشته به آن اشاره داشته ذکر دست ای ازایناند. در ادامه نمونهمختلف آن را نشان داده

 شده است:

های معدنی از یک واقعه عجیب در فضای معدنی کشور شده در سامانه کدال یکی از شرکتتغییرات ثبت» 

های مهم حوزه صمت حکایت دارد. انتصاب افراد بخش خصوصی، صاحب رسانه و مجری خبر و... به کرسی

 «.ا منافع ملی استکشور در تعارض ب

تواند به دولت کمک هرچند همچنان این ایده در بین برخی کاربران وجود دارد که حضور افراد از بخش خصوصی می

اند دهای دولت است، موفقیت دولت را درگرو حضور فعاالن بخش خصوصی میکند. این نگاه که ناشی از ناکارآمدی

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://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/7704/
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که کاربری در مورد تعارض منافع این افراد عنوان نمونه درحالیل کنند. بهوکار خود موفق عماند در کسبکه توانسته

 نویسد:می

های دولتی مصداق بارز تعارض حضور فعاالن بخش خصوصی و بدون داشتن ضوابط استخدامی در سازمان» 

ت م اولویرسانی به مردکار است. خدمتبهمنافع و در نظر گرفتن حقوق نیروهای جوان متخصص و متعهد آماده

 «.است

سد، نویدر پاسخ به وی کاربر دیگری که مدافع حضور فعاالن بخش خصوصی در بدنه دولت است، چنین می 

 های این حضور نیز واقف است:هرچند گویا وی به محدودیت

هاست به اشکال مختلف نهادینه شده و فارغ از لزوم رفع ایراد بزرگ تعارض منافع که در سیستم دولتی مدت» 

 به این موضوع ختم نمیشه، لکن ناکارآمدی مدیریت دولتی دیگر نیاز به اثبات ندارد که اظهر من الشمس صر 
 
فا

 تنها راه نجات از رخوت ویرانگر سیستم دولتی، شاید همین مدیران خصوصی باشند
 
 «.است. اتفاقا

 مقصران واقعی معضالت مسکن
هایی که از نگاه برخی کاربران نقش پررنگی دارد، مشاوران ها یکی از گروهو افزایش اجاره معضل مسکنگیری در شکل

ها ها حق کمیسیون این مشاوران افزایش یافته و درنتیجه آنامالک هستند. این کاربران ادعا دارند که با افزایش اجاره

عنوان نمونه کاربری در ها مقصر هستند. بهرصدی اجارهد 9۲برای افزایش درآمد خود در تخطی از حداکثر افزایش 

 نویسد:مورد این موضوع می

های امالک ها، حق کمیسیون بنگاهیکی از مشکالت خریدوفروش ملک و از دالیل افزایش رهن و اجاره» 

 در محاسبات دیده نمی
 
ال، این ثطور مشود در حالی که بسیار مؤثر است. بهاست. متأسفانه این مسئله اساسا

سؤال مطرح است که بر چه مبنایی برای هر قرارداد خریدوفروش ملک باید یک درصد و برای رهن و اجاره، 

عنوان حق مشاوره درصد از مبلغ رهن را به ۰٫۲درصد از اجاره ماهیانه +  ۰٫۵۲مالک و مستأجر هرکدام باید 

 علت این مدل محاسبه وبه بنگاه
 
 «.این فرمول چیست؟! داران پرداخت کنند؟! واقعا

وزه ها و مسئوالن در حگونه اظهارات در حالی است که یکی از معضالت مسکن فعالیت تعدادی از نهادها مانند بانکاین

ک بین ممکن است مشاوران امال برند. دراینها از افزایش قیمت مسکن میکه بیشترین نفع را آنطوریمسکن است به

 در این توان با چشم بستن بر سیاستاما نمی هایی داشته باشندنیز منفعت
 
های این حوزه گروهی از مردم را که صرفا

افع و های تعارض منبازار فعالیت مالی دارند، مقصر جلوه داد. این نوع نگاه بیشتر از آنکه به دنبال شناسایی ریشه

ین رابطه افزاید. در همبر ابهامات موجود می بران اصلی باشد، با تمرکز بر گروهی خاص از فعاالن بازار مسکن بیشترنفع

 نویسد:کاربری چنین می

ها دنبال افزایش قیمت ملک برای افزایش درآمد خودشان هستند باید بگم که اگر منظور اینه که امالکی» 

طور باشه. عمده درآمد امالکی از جوش دادن معامله است یعنی چند درصد افزایش قیمت ملک، تونه ایننمی

 «.ثیر زیادی بر افزایش درآمدش نخواهد داشت. برای او بهتر است معامله بشود حاال به هر قیمتیتأ

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3874475-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3874475-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مدیریت فضای مجازی یا فرار از شفافیت
یکی  عنواناشاره شد که تلقی برخی شهروندان این است که میرسلیم به واردات خودروهای گذشته و در بحث در هفته

از مخالفان سرسخت واردات خودرو در صنعت خودروسازی داخلی منتفع بوده و درنتیجه درگیر تعارض منافع است. 

رت صوهمواره با تندی و بهآمیز وی و همچنین سخنانش در فضای مجازی نیز های کاربران به وضعیت تعارضواکنش

های وی گیریترین اظهارنظری کاربران تعارضات وی را یادآور شده و موضعکه با کوچکطوریانتقادآمیز بوده است؛ به

عنوان نمونه وی در هفته گذشته در توییتی در مورد دانند. بهرا حتی در موضوعاتی دیگر ناشی از این تعارضات می

 فضای مجازی گفت:

های فضای مجازی را معطل کردند یا به تعویق انداختند، خیانت بزرگی به نی که قانونمندی فعالیتکسا» 

 «.مصالح مردم کردند و جرم زشتی را مرتکب شدند

ها علیه وی در فضای مجازی دانستند که حال باعث شده در پاسخ به وی نیز کاربران این سخنان را ناشی از افشاگری

 ونمندی از محدود کردن فضای مجازی حمایت کند و با لحنی تند علیه وی توئیت زدند:است وی به بهانه قان

نقطه مشترک تمام افرادی که درگیر تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و رانت هستند به قانونمندی » 

ون ؟ چکنند. چرارسد؛ چیزی که از آن به خیانت بزرگی به مصالح مردم یاد میهای فضای مجازی میفعالیت

 «.کند!فساد در تاریکی رشد می

خیانت واقعی یعنی تعارض منافع امثال شما که صنعت خودروسازی کشور را نابود کردید. دستتان آغشته » 

 «.شدگان حوادث رانندگی است که به خاطر کیفیت بد خودرو جان باختنتک کشتهاست به خون تک

های مختلف دهد که در عرصهساز است و نشان مینان حاشیههای وی در موضوعات دیگر هم همچگیریالبته موضع

های توبوساز خرید اکه در هفته گذشته شهرداری تهران وی مخالف ورود خودروهای خارجی به کشور است. درحالی

 کجی به تولیدکنندگان داخلی دانسته بود:خبر داده بود، وی این امر را نوعی دهن خارجی

دوم از خارج نه افتخار است برای شهرداری تهران و نه خدمت است به شهروندان تهرانی خرید اتوبوس دست» 

حول دولت. شورای شهر از کجی است به تولیدکنندگان داخلی و توهین است به شعار سال و سند تولی دهن

 «.تغافل خود را برهاند و شهردار تهران خود را اصالح کند

 های وی از نظر کاربران دور نماند، چنانچه کاربری در پاسخ به وی نوشت:این مورد نیز همانند سایر توییت

درو. اگر این تعارض جز خوچیز خودکفا بهجناب میر سلیم این داستان خودرو رو ول کن شما. اصال  ما در همه» 

منافع نیست پس چیه. بزارید ملت خودشون تصمیم بگیرن از چه خودرویی برای سالمت جان و آسایش 

های مادی و معنوی بس نیست خودشون استفاده کنن. این همه کشتار خودروهای داخلی و ایجاد هزینه

 «.دیگه؟

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21942/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21942/
https://www.hamshahrionline.ir/news/685070/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://www.hamshahrionline.ir/news/685070/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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