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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 گامی به پیش در مدیریت تعارض منافع ،جانبهنامه سهتفاهمدرآمد: 
 

 فرزهره سروش
 

ی، جهاد دانشگاهی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع اینامه سه جانبهتفاهمبود که  8931پانزدهم بهمن ماه 
گاه نامه ذکر شده میان سه دستمجلس شورای اسالمی درباره تعارض منافع به امضا رسید. تفاهم یهاو مرکز پژوهش

ای هستند، در جهت انجام کارهای مطالعاتی و ترویجی درباره که نماینده نهادهای اجرایی، دانشگاهی و اندیشکده
گاهی یافتن نسبت به بحث تعارض منافع چه در درون حکومت تعارض منافع در نظام اداری کشور منعق د شده است. آ

 گام جهت مبارزه با این پدیده است. نیتر و چه در میان اعضای جامعه گام اولیه و در عین حال مهم

فساد در دستگاه اداری شود و از سوی دیگر به سبب ایجاد  سازنهیزم تواندیتعارض منافع به عنوان بستری که م

نحصار، به تبعیض و نابرابری و فقر در درون جامعه دامن بزند، موضوع بسیار مهمی است که در ایران تاکنون کمتر مورد ا

و با بخشنامه آقای دکتر آخوندی وزیر راه و  5931توجه قرار گرفته است و سابقه چندانی ندارد. برای اولین بار در سال 

نظام مهندسی این بحث مطرح شد. در همان زمان بخشنامه به شهرسازی در خصوص مدیریت تعارض منافع در 

بسیاری بین دولت، مجلس و نظام مهندسی انجامید و نشان داد که مواجهه با تعارض منافع در نظام اداری  یهاتنش

 ولبسیاری را به همراه خواهد داشت. همزمان با این رویداد دولت مشغ یهاامری پیچیده است و احتماال با خود تنش

جهت ارائه به مجلس در خصوص مدیریت تعارض منافع شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز  یاحهیتهیه ال 

استراتژیک کارهایی را به صورت مشترک انجام داده و جهت نظرخواهی از کارشناسان آنها را منتشر کردند.  یهایبررس

 که به مجلس ارائه شد.  بود یاحهیها و جلسات کارشناسی، ال نتیجه برگزاری نشست

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر  یهارمجموعهیدومین بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی از ز

شد. این بخشنامه جهت مدیریت تعارض منافع اشتغال بیرونی در بهزیستی ارائه شد و به توفیق نسبی هم دست یافت. 

تماعی به این ترتیب به عنوان یکی از پیشگامان مدیریت تعارض منافع عمل کرد. وزیر تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اج

که  یاشفافیت و مقابله با فساد بر بحث تعارض منافع تأکید ویژه دارد به گونه یهاکار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه

تعارض منافع تهیه شده در اختیار ایشان قرار گرفت خانه گزارش مدیریت در دیدار ریاست جمهوری از وزارت 39در سال 

 و با استقبال مواجه شد.

پیشین برای مدیریت تعارض منافع به امضا رسید و از یک سو تالش دارد  یهاجانبه در ادامه تالشنامه سهتفاهم

 آسیب تعارض منافع نامه ایجاد نماید و از سوی دیگر موضوعهمگرایی و اجماعی میان سه دستگاه امضاکننده تفاهم

طور که گفته شد فساد، فقر و بر رفاه عمومی را در صدر موضوعات مورد توجه خود قرار داده است. تعارض منافع همان

. دینمایحاکم ضربه وارد م یهاو از این طریق بر اعتماد عمومی نسبت به دستگاه کندینابرابری را در جامعه تشدید م

که خود ضربه مهلکی بر بدن نظام حمایت اجتماعی وارد خواهد  شودیگاه اداری مهمچنین موجب ناکارآمدی دست

https://www.farsnews.ir/news/13981115000457/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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رفته جانبه قرار گنامه سهدر دستور کار تفاهم گذاردیکرد. تعارض منافع و اثراتی که در نظام حکمرانی و جامعه بر جای م

ار و رفاه اجتماعی و جهاد مطالعاتی متعددی به ویژه از سوی وزارت تعاون، ک یهااست و در این خصوص طرح

پژوهشی و مطالعاتی مرکز  یهابه طرح توانیدانشگاهی انجام شده و برخی دیگر در حال انجام است. از جمله م

 مسکن، تأمین اجتماعی، محیط زیست، آموزش و پرورشمختلفی مانند های توانمندسازی حاکمیت و جامعه در حوزه

اولیه و اکتشافی در خصوص مصادیق تعارض منافع در  ییهاها پژوهشو ... اشاره کرد. این طرح انرژی، و شهرسازی

ها و نهادهای ذکر شده هستند و گامی اولیه و در عین حال موثر را برای ورود به حوزه تعارض منافع هر یک از سازمان

مطالعاتی، کارهایی ترویجی برای تقویت  یهااند. همچنین بر اساس طرحدر دستگاه اداری و اجرایی کشور برداشته

عه در تأثیری دانست که توجه جام توانیشفافیت و مبارزه با تعارض منافع انجام شده است. اهمیت کارهای ترویجی را م

 . کندیرا نسبت به این موضوع جلب م

نیاز به آگاهی و شناخت عمومی نسبت به  رونیست و از همهمچون تعارض منافع بسیار پیچیده ا یادهیمبارزه با پد

مدیریت تعارض منافع در پی داشته باشد. در حال حاضر  یهاآن دارد تا همراهی جامعه را با طرح بارانیپدیده و نتایج ز

. نگردیم منفی یادهیتعارض منافع تبدیل به امری عادی و بهنجار در جامعه شده است و کمتر کسی به آن به دید پد

. برای دشویحتی برخی مصادیق آن از سوی جامعه بسیار پذیرفته شده و مایه پیشرفت نظام اداری و اجرایی تلقی م

برای منافع عمومی در  یبارانیگردان که حرکت افراد بین بخش دولتی و خصوصی نتایج ز یهامثال در مصداق درب

ش نخبه، ماهر و دارای دانش تخصصی و فنی نباید از فضای کاری دور پی خواهد داشت، افراد این تصور را دارند که بخ

شوند بلکه باید شرایطی فراهم باشد تا بتوان از دانش و مهارت آنها تا جای ممکن سود برد و به همین علت حضور این 

ن نظام تیب میاافراد در بخش خصوصی پس از فراغت از کار دولتی بسیار مفید و سودمند به حال جامعه است. بدین تر 

که برای غلبه بر آن باید نیروی اجتماعی زیادی آزاد شده و به  ردیگیاز جامعه ائتالفی شکل م ییهااداری و بخش

همراهی با مدیریت تعارض منافع برخیزد. باید در نظر داشت که تعارض منافع یک موضوع اجتماعی بنیادین است و 

تی در رویکرد جامعه و هنجارهای آن ایجاد نمود و صرفا با چند قانون و بخشنامه در نتیجه برای مقابله با آن باید تغییرا

  امکان مدیریت شرایط پیش آمده ناشی از تعارض منافع وجود ندارد.

تعارض منافع در همه ارکان نظام اداری کشور ریشه دارد و از این رو با مقاومت شدیدی برای مدیریت آن مواجه خواهیم 

ر شان دآنکه مدیریت تعارض منافع موجب مقاومت و مخالفت بخشی از نظام اداری خواهد شد که منافع بود. عالوه بر

د را از دست خواهن شانیاقتدار سازمان کنندیسیستم نیز از آن جهت که احساس م یهاخطر افتاده است، بقیه بخش

و در آن اختالل ایجاد  ستندیایعارض منافع مشان تنزل خواهد یافت، در مقابل مدیریت تداد و سازمان یا وزارتخانه

افکار عمومی و تالش جامعه در دفاع از منافع خود،  یابیطور که اشاره شد بدون آگاهی و تشکل. پس همانکنندیم

 مقاومت در مقابل مدیریت تعارض منافع را شکست و بر آن پیروز شد. توانینم

وثر در راستای مدیریت تعارض منافع است و در یک سالی که از آغاز آن نامه در راستای آنچه گفته شد، گامی متفاهم

نامه صورت گرفته انباشت گذشته است، تجارب خوبی به همراه داشته است. مطالعاتی که در جهت اجرای تفاهم

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-education/
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https://iran-bssc.ir/category/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-social-protection-section/
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تماعی اید پشتوانه اجمثمر ثمر واقع گردد ب هاتیاند اما برای آنکه این فعالفراهم نموده ترقیرا برای کارهای عم یاهیاول

به منافع  یابیرا به همراه داشته باشد. باید جامعه بیاموزد نیروهای خود را بسیج و متشکل نماید تا بتوانند برای دست

 معدود بایستند و جلوی فقر، فساد و نابرابری ناشی از تعارض منافع را بگیرند.  یاخود در مقابل منافع عده

*** 

 هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: هایا و گزارشهاخبار، تحلیل ۀدیگز

ودک خبر ک تیو ترب میتعل یاساسنامه سازمان مل بیاز تصو ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا ریدب ،یعامل درضایسع 
ه ب توانندیحوزه هستند نم نیا یدار راهبرکه عهده یشده و کسان ینیبشیپ زیداده که در آن تضاد منافع ن
 دهند. یخصوص یدبستانشیخودشان مجوز مهدکودک و پ

به  یگد یقروه خبر داده و خواستار رس یستیکل بهزاز تعارض منافع در اداره یاکردپرس از بروز نمونه یخبر تیسا 
 سازمان شده است.  نیکارکنان ا منع اشتغال همزمان یبرا یستیسازمان بهز سیآن وفق بخشنامه رئ

ته که اظهار داش ندگانینما یآرا تیمجلس با اشاره به طرح شفاف سهیرئ اتیعضو ه ،یگانیدل یحاج ینعلیحس 
 . دهدیمجلس را کاهش م ندگانیطرح تعارض منافع نما نیا بیتصو

تعارض  تیریمد حهیمرکز، با اشاره به مناقشه بر سر طرح و ال  یدادگستر یکانون وکال سییر بینا ،یسمام عبدالله 
 نکهیا رغمیعل دیمجلس نبا ندگانیچرا که نما ست،ین ستهیشا میکه امروز شاهد آن هست یکاریمنافع گفته مواز

 طرح کنند.  ارائهاز جانب دولت به آنها داده شده، زمانشان را صرف  یاحهیال 

 از تضاد منافع خبر داده است. زیپره ی( برادنی)فرزند جو با دنیسهام توسط هانتر با یاز واگذا لیمیلید روزنامه 
در  پدرش یبرا یادیز یباعث دردسرها نیو در چ نیدر اوکرا یانرژ یکمپان کیدر  دنیهانتر با یتجار یهاتیفعال

 دوران انتخابات شده بود.

  8911بهمن  81رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 در بازار بورستعارض منافع  ی برای مدیریتکره جنوب راهکار
 33بهمن  59ـ  خبرگزاری علم و فناوری

 های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

 یشمانع پ که ینینمونه از قوان هاست. یکیکی از راهقانون  تصویب ییاجرا یا یبرابر تعارض منافع مقامات حکومت در
بوط قانون مر . ایناست یسهام به کارگزار ناشناس در کره جنوب یریتمد یقانون واگذار شودیآمدن تعارض منافع م

 .نندکیکار م یدولت یو اقتصاد یمال یهادستگاه یرسا یارت اقتصاد و باالتر است که در وزا 4رتبه  یبه مقامات دولت
و فروش سهام خود  یدخر یاردارند اخت یفهدالر سهام داشته باشند وظ 930333از  یشافراد اگر در بازار بورس ب این

دارد  یمذکور که به اطالعات محرمانه دسترس یمقام دولت یبترت ینا به .بسپارند یمخصوص یهارا به حساب
 . بفروشد یاکه کدام سهم را بخرد  یدبه کارگزار سهامش بگو تواندینم

 یهاخود به مدت دو سال حق استخدام در شرکت یبعد از ترک پست دولت یکره جنوب 4تا  5رتبه  یدولت مقامات
دوره  نیده باشند اسو استفاده، از مقام خود برکنار ش یلاگر به دل . اماخود را ندارند یمرتبط با پست دولت یخصوص

 یتبان یوصشرکت خص یکبا  تواندیمذکور نم یمقام دولت یبترت یناکند. به یم یداپ یشبه پنج سال افزا یتممنوع
 اساس قانون مقابله با مواضع خاص . بردر همان شرکت استخدام بشود اشیدوره کار یانکه بعد از پا یدام ینکند به ا

 یانبا ب شود،یم یفهمقام مافوق که مانع عمل به وظ یحق دارند از دستورها یجنوبتعارض منافع، ماموران دولت کره 
 . کنند یخوددار یلدل

 خبرگزاری علم و فناوری 
 

 

 ثبت شودی به نام ارگان« تعارض منافع یریتمد» یستقرار ن
 33بهمن  59ـ  (مرکز یدادگستر یکانون وکال ییسر یبنا) یعبدالله سمام

  تعارض منافع ۀحیل طرح و 
 

موضوعات و مباحث را به  یناز ا یریبحث جلوگ اییحهال  یدولت ط تعارض منافع، یریتقبل از مطرح شدن طرح مد
 یرغملع یدمجلس نبا یندگانچرا که نما یست؛ن یستهشا یمکه امروز شاهد آن هست یکاریکرد. مواز یمدمجلس تق

 یسکه به نام ک یستطرح کنند چراکه قرار ن ائهاز جانب دولت به آنها داده شده، زمانشان را صرف ار  اییحهال  ینکها
 یازمانو درون س یادار یشود و با فسادها یبنون تصوقا یکموضوع ثبت شود. مهم آن است که  ینا یاقوه یا یارگان یا

ائه که دولت ار  اییحههمان ال  یموضوع شد را صرف بررس ینکه صرف ا یبهتر بود زمان یدشا ینمبارزه شود. بنابرا
 اریکه بس یندگانکه وقت نما شودیموجب م یکار یمواز .کردندیم گیرییمو نسبت به آن تصم کردندیکرده م

ارند شوند که قصد د ینمتهم به ا یندگاناز نما یبعض یدرو شا ینشود از ا یتست، صرف امور بعضا کم اهمارزشمند ا
 ینف یدحتما با شودیدر مجلس اعالم وصول م اییحهکه ال  یزمان تعارض منافع به نام آنها تمام شود. یریتقانون مد

 
 ا

 در خصوص آن اعالم نظر شود و ا یا
 
 ینیپوشش دهنده و تب یدارائه طرح دارند، طرح آنها با قصد یندگاننما گراثباتا

 دولت اعالم باشد. یحهکننده ال 
 خبرگزاری ایلنا  

 

http://stnews.ir/content/news/94147/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://stnews.ir/content/news/94147/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1032299
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1032299
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 قانون منع تعارض منافع کی یها و ابزارهامؤلفه

 33بهمن  59ـ  خبرگزاری علم و فناوری
 تعارض منافع لیاتک 

 

 داشته باشد؟ هایییژگیچه و یدقانون منع تعارض منافع با یک
 کند یینتب یمنافع خصوص یافشا یبرا هایییسممکان .5
 دیناسازگار است را مشخص نما یدر منافع عموم یندهآ یهاسازییمکه با تصم یآن دسته از منافع خصوص .2
 گیرددر نظر ب ییندهایفرا یمنافع خصوص ینهرفع و حل اتهامات در زم یبرا .9
 کند بینییشپ یراه ی،منافع عموم یدر راستا سازییمتصم یراز مس یخروج منافع خصوص یبرا .4

طرفی؛ داشته باشد:تضمین بی یزابزارها را ن ینا دیاز تعارض منافع با یشگیریقانون پ یکها مؤلفه ینعالوه بر ا
های سیاسی؛ ممنوعیت به کارگیری و استخدام مندسازی یا محدودیت فعالیتممنوعیت مطلق پذیرش هدیه؛ قاعده

های غیر انتفاعی؛ عدم وابستگی به ها و سازمانهای مردم نهاد، شرکتخویشاوندان؛ محدودیت عضویت در سازمان
عدم پذیرش شغل دوم که به طور بالقوه با وظایف  های شغلی و دیگر منافع شخصی.تجاری یا سازمانهای اتحادیه

ها یا مشاغل نژادی، قومی یا اعتقادی؛ افشای عمومی مقامات رشمی تعارض دارد؛ متعهد شدن یا رابطه با انجمن
یی و درآمد شخصی؛ اعالم دارایی و اعالم دارا اطالعات عمومی؛ ممنوعیت نمایندگی و کار برای کشورهای خارجی؛

ها درآمد خانواده؛ اعالم منافع شخصی مرتبط با قراردادها؛ اعالم منافع شخصی مرتبط با تصمیم سازی؛ محدودیت
یرونی زمان بهای مردم نهاد بعد از اشتغال؛ محدودیت و کنترل انتصابات همو کنترل داد و ستدها و مشاغل یا فعالیت

 .های سیاسی یا دولتیها، سازمانسمن مانند استخدام در
 خبرگزاری علم و فناوری 

 

 

 تعارض منافع یتاز موقع یهامثال
 33بهمن  55ـ شفافیت برای ایران 

 کلیات تعارض منافع 
 

 ییرااج ینامالک خود را بفروشد و مسئول خواهدیم یدستگاه دولت یک :یریدرا در نظر بگ یرز یفرض هاییتموقع
 یک ند؛شرکت ک یدولت یهادر مناقصه یشرکت خانوادگ یلبا تشک یروز یک قرار دارند؛ یانمشتر ۀآن دستگاه در زمر 

بانک  یک مدیرعامل خودش مشغول به وکالت شود؛ یبالفاصله در حوزه کار یپس از بازنشستگ یدادگستر یقاض
 . انتخاب شود یکل بانک مرکز یاستبه سمت ر یخصوص

ستند. منطق حاکم ه یوجه اشتراک ضمن یک یفوق دارا هاییتموقع ی،به لحاظ ماهو ی،ظاهر یهااز تفاوت فارغ
حکم  میعقل سل ینجا وجود دارد. بنابرااقداِم نابه یا یمتصم یکاست که احتمال اتخاذ  یاگونهبه هایتبر تمام موقع

با  هاتیموقع ینا ینشده است، به خروج یریتو مد اساییشن هایتموقع ینا یِن آفرکه منطق مشکل یمادام کندیم
 (یرعرفیو غ یراخالقیغ یرقانونی،نامطلوب )غ یخروج یکره احتمال ظهور چرا که هموا یست؛نگر یدشک و ترد

 .شوندیم یدهنام«تعارض منافع» هایییتموقع ینچن ی،وجود دارد. در حوزه حکمران
 شفافیت برای ایران 

 

http://www.stnews.ir/content/news/94148
http://www.stnews.ir/content/news/94148
https://tp4.ir/?p=5809
https://tp4.ir/?p=5809
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 قروه یستیبروز تعارض منافع در بهز
 33بهمن  54ـ  )خبرنگار کردپرس( زیبا امیدی فر

  یبهزیست ۀحوز تعارض منافع در 
 

جوز م مدیران و کارکنان بهزیستیکه  یکشور در صورت یستیتعارض منافع سازمان بهز یریتمطابق بخشنامه مد

 یتال فعالمرکز در ح یازامت ینسـبت به واگذار یدکشور را دارند، با یستیبهز یااسـتان مربوط و  یستیاز بهز یتفعال

، اقدام اند یدهبه ثبت رس نامهبخش ینابالغ ا یخقبل از تار که یا یریهماه، به مؤسسات خ 9خود، حداکثر ظرف مدت 

ه ک یشود. به طورمی یدهقروه د یستیوجود تعارض منافع در بهز یبخشنامه قانون ینباتوجه به ا حال .یندنما

مؤسس  یئترا بر عهده دارد و هم عضو ه یستیبهز یاستشهرستان قروه در حال حاضر هم ر یستیبهز یسرپرست فعل

دو  یرعاملو مد یرهمد یئتصاحب امضا و عضو هو هم 

و  «اسم» یریهمؤسسه خیستی )نظر بهز یرز یریهمؤسسه خ

تان کردس یستیبهز یرکلاست.مد («یانفاس قدس»مؤسسه 

 نینسبت به ا یپاسخ دهد که چرا وقت یدبا ینهزم یندر ا

داشته، آن را مدنظر قرار نداده و اجازه  یبخشنامه آگاه

او  قروه که نحوه انتصاب یستیبهز یستسرپر  یانتصاب برا

 همراه بود، داده شده است؟ یاریبسهای هم با چالش

 خبرگزاری کردپرس 
 

 

 به نام تعارض منافع یچالش
 33بهمن  54ـ  ی(بهشت یددانشگاه شه یاسیعلوم س یکارشناس) یفاطمه موسو

 کلیات تعارض منافع 
 

ی خواهد هایسبب لغزش اجتماع،های گیریهای تصمیمشکل گیری فضای تعارض منافع در عرصه سیاسی و گلوگاه

دهد. تعارض منافع در برنامه ه جامعه را تحت تاثیر قرار میشد که در یک گستره عام، حیات و شرایط زیست هم

ر تقابل منفعت، هر چه د اینشود. می گیریهای کالن اجتماعی سبب به هم ریختگی فکری و فساد تصمیم ریزی

ر و تگیری یک جامعه رخ دهد، به همان نسبت خطرناکهای تصمیمترین جایگاهباالتر قدرت، و در اصلیهای الیه

کند، اما در هنگام رای گیری با آن زا تر خواهد بود. به عنوان مثال نماینده ای که طرح شفافیت آرا را امضا میبآسی

 دهند. یا وزیری که در جایگاه وزارتکه به طرح تحقیق و تفحص از مجلس رای منفی می نمایندگانیکند.مخالفت می

باشد، اما خود مالک چند بیمارستان خصوصی است. وزیری  بهداشت باید حافظ منافع جامعه برای درمان کم هزینه

خود مالک آموزشگاه خصوصی است. )اعم  اگوید آموزش همگانی و رایگان را ترویج کند، امجایگاه وزارت به او می که

 . از مدرسه یا دانشگاه(
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://kurdpress.com/fa/news/4128
https://kurdpress.com/fa/news/4128
https://snn.ir/fa/news/909491
https://snn.ir/fa/news/909491
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 تخلف نداردکسی جرئت تعارض منافع  یریتطرح مد یبتصو اب
 33بهمن  54ـ  (مجلس یاجتماع یسیونعضو کم) ذاکر یدسلمانس
  تعارض منافع ۀحیل طرح و 

 

 یمختلف بررس یهاجلسه با حضور کارشناسان دستگاه 53حداقل در  یسیونتعارض منافع در کم تیریطرح مد

 ،یمجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یهامرکز پژوهش ی،سازمان بازرس ینمسئول یسیونات کمدر جلس. شد

 .کردندیم یانطرح ب ینخصوص ا رو نظرات خود را د یافتندیحضور م یتیو امن یاطالعات ینمسئول

اختالس و ارتشاء در  سواستفاده، ی،تبان یانت،جرأت خ یشود و کس یاندازسامانه منسجم اطالعات راه خواهیمیم

طرح در مجلس با هر گونه تعارض منافع در  ینا یینها یبدر صورت تصو نداشته باشد. یو عموم یدولت یهادستگاه

 در ینمتخلف یمانند انفصال از خدمت و زندان برا ییهابه شدت برخورد خواهد شد و مجازات یدولت یهادستگاه

 .میرا قطع کن المالیتکنندگان از بتا دست دزدان و سواستفاده یمهست ین. ما به دنبال اشودینظر گرفته م

رد کارشناس متخلف برخو یا یردستگاه مربوطه که با مد ینکهاز ا یرتعارض منافع که به غ یریتطرح مد 22ماده در

د که بر ر حق را دا ینا ییقرار گرفته و دستگاه قضا یمورد بررس یزن ضاییتخلف در دستگاه ق ینپرونده ا کند،یم

 کند. یینمسئول متخلف مجازات تع یبرا یاساس قانون مجازات اسالم
 تحلیلی بولتن نیوز –سایت خبری   

 

 

 تعارض منافع در منطقه است یلدلبه یانکالهتلفات پرندگان در م
 33بهمن  54ـ  یست(ز یطکارشناس سرشناس مح) کهرم یلاسماع

  محیط زیست ۀحوز تعارض منافع در 
 

د. در هستن یتداران، کشاورزان و ... در حال فعالگله یست،ز یطماموران مح یان،شکارچ یادان،ص یانکالهدر تاالب م

ندگان در تلفات پر  متعدد به دنبال دارد. یمسئله حواش یندر تضاد است و هم یکدیگرافراد با  ینا فعاغلب مواقع منا

کشاورز، دامپرور و ... در منطقه حضور دارند و  ی،تعارض منافع بروز کرده است. صدها شکارچ یلدلبه یانکالهم

  .شودیم هاقانونییب ینها منجر به بروز اتضادها و معارض

 سموم را در یناز افراد ا یبرخ ینکهوجود دارد. امکان ا یمصرف باغبانان و کشاورزان سم فراوان یلدلدر آن خطه به

 ینابر مب یرفتن هزاران پرنده شود وجود دارد.سال گذشته شواهد ینرها کرده و منجر به از ب یانکالهم یتاالب اصل

شده و  یلککنسرو تش یدر قوط یسماست که بوتول یدر حال ینطرح شد. ارفتن پرندگان م یناز ب یبرا یسمسم بوتول

. بر اساس یستن یسماز نوع بوتول یانکالهدر تاالب م . سمومکشاندیهر گرم از آن هزاران نفر را به کام مرگ م

دگان و پرنپرندگان مشاهده نشده است. تلفات  یاز آنفلونزا یاثر یانکالهانجام شده در م یشگاهیآزما هاییبررس

 .است یعوامل انسان یلدلبه یانکالهدر م یانآبز
 خبرگزاری برنا 

 

 

https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1130164
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1130164
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 هاپآدر استارت حل تعارض منافع یبرا یشیاندچاره
 33بهمن  52ـ  یموند(دهنده دشتاب یو قراردادها یامور حقوق یرمد)ی شهرزاد حداد

  کسب و کارها و بازرگانی ۀحوز تعارض منافع در 

 

که  یهستند. هنگام ییمقد یرفقا یا ییدوستان دوران دانشجو یآپاستارت هاییمت یاکثر مواقع، اعضا در

امر  ینوکار است. همکسب یو مال یمعطوف به ابعاد تجار یزاز هرچ یشذهن آنان ب کنند،یوکار را شروع مکسب

خاطر و پراکنده نگه دارند و به یشفاه هایقولوکار را در حد تا توافق درباره مشارکت خودشان در کسب شودیسبب م

 یر حالد ینکنند. ا یابیارز یزآپ را ناچاستارت یمت یاعضا یانگونه اختالف مروابط دوستانه، شانس بروز هر  ینهم

، است پذیریاسمانند رشد مق یوکار در مراحل حساسکسب کهیاست که تجربه، خالف آن را ثابت کرده و هنگام

 یمت یکمک به اعضا یموند،دهنده دشتاب یدپارتمان حقوق یهاز اقدامات اول یکی ین. بنابراکنندیم بروزاختالفات 

 است.  یمیتتوافق مکتوب درون یکبه  یدنرس یآپ برااستارت

 عییباشد. طب« حل تعارض منافع»و « عدم رقابت» یبرا یدربردارنده توافقات یدخوب، با گذاریانبنقرارداد هم یک

 یاز اعضا یکیر وجود آمده است؛ حال اگبه یدستاوردها، دانش و تخصص جمع یمی،کار ت یکواسطه است که به

آپ را استارت یندازد،خود راه ب یآپ قبلاستارت یزینسمشابه و در رقابت با ب یوکارجدا شود و بخواهد کسب یمت

دربر  دیآپ را هم بااستارت یمت یاعضا ی. البته که شرط عدم رقابت و عدم تعارض منافع، دوران همکارکندیمتضرر م

 پس از خاتمه یبازه زمان یک یو عدم افشا هم الزم است برا یمحرمانگ یترعاتعهدات ناظر بر  ینعالوه بر ایردبگ

 کند. یداادامه پ یهمکار

انجام  رییگد یتوقت، فعالصورت پارهبه یادارند  یوکارآپ که خودشان کسباستارت یمت یاعضا ی،گاه ینبر ا عالوه

م است الز  ین. بنابرایرندتعارض منافع قرار بگ یتآپ در وضعوکار استارتبا کسب یممکن است در مواقع دهند،یم

  .حل آنها راهکار ارائه دهد یکند و برا ییرا شناسا عارضاتیت ینکه چن یندیشدب یسازوکار گذار،یانبنقرارداد هم
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 سنمایندگان مجل ءآرا یتطرح شفاف یبرفع تعارض منافع با تصو
 33بهمن  54ـ  (مجلس یسهرئ یاتعضو ه) یگانیدل یحاج ینعلیحس
 تعارض منافع در مجلس 

 

 نیاز ا یدآرامش خاطر خواهد رس یکبه  یندهنما یگرشود آن زمان د ینهنهاد یاسالم یدر مجلس شورا یتاگر شفاف

منافع خود فشار وارد کنند تا به فالن طرح  یندگان در جهت تامینبه نما واندتینم یگروه ینو همچن یجهت که فرد

 نیمجلس نظرات خود را در جهت تام یندگانخواهند شد که نما یآراء مباحث به نحو یتدهند. با شفاف یرا یحهال  یا

شفاف  یتوضع یوقت یناخواهد کرد؛ بنابر  یریها جلوگآراء از سو استفاده و رانت یتمنافع عموم اتخاذ کنند. شفاف

 خواهد رفت. ینشود تعارض منافع از ب
 خبرگزاری خانه ملت  

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3736174-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3736174-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://ara-news.ir/fa/news/60851
https://www.icana.ir/Fa/News/466954
https://www.icana.ir/Fa/News/466954
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 در حذف مالیات پزشکان مجلس یمعامل تصم ،تعارِض منافع
 33بهمن  52ـ  (کل خانه پرستار یردب) مقدمیفیمحمد شر

  جلسمتعارض منافع در 

 

قوق پزشکان را از سقف ح ۀو کاران یپلکان اتیو قضات را از مال یعلم اتیه یو بودجه، حقوق اعضا قیتلف ونیسیکم

پزشکان  یبه حقوق باال  دنیبخش تیمشروع یمجلس به معنا میتصم نیا کند،یبه کارکنان دولت معاف م یپرداخت

 ۀاما کاران شودیم یدرصد 53 اتیپرستاران مشمول مال یاجبار یکارو اضافه یهزار تومان 933تا  533 ۀکاران است.

الن دستمزد داشته باشند، مسئو  شیخواست افزاکارگران جامعه در ایدارد. اگر پرستاران  یاتیمال تیمعاف یونیلیم

برخوردار  یتیحما یهاطرح یاما پزشکان از تمام کنندیم فیها تعرآن یبرا یبیاز مشکالت عج ییهاداستان

در مجلس  یادیدانشگاه و قضات از نفوذ ز دیپزشکان، اسات دهد،ینشان م قیتلف ونیسیکم ریاخ میهستند. تصم

ند. پزشک هست بافیقال یدفتر آقا ریمجلس( پزشک و مد سیرئ بی)نا یهاشم زادهیقاض یبرخوردار هستند. آقا

 یزشکنظام پ یانتظام یالع یهااتیکه در ه یپزشک هستند. پزشکان یبهداشت مجلس هم همگ ونیسیکم یاعضا

 هستند. یبخش خصوص یهامارستانیداران بحضور دارند و خود از سهام

 کنم،یم دیباشد. من بازهم تاک نفعیذ یدنبا گیرندهیماست. تصم یفعل یطشرا یجادا عامل ینترتعارض منافع مهم 

مردم  ایآ ؟استثنا باشند ید در مالیات بر درآمدها باگروه ین. چرا اکنندیدر مجلس نفوذ م هایعلم یاتپزشکان و ه

بر بودجه کشور  ینههز یلیاردار مهز  هاو دو هستند؟ قانون طرح تحول نظام سالمت، ده یککشور ما، شهروند درجه 

 .مجلس نبود یامصوبه دولت  یکهدر صورت شدیاجرا م هایمارستانب ین، طرح نو32تا  21کرد. از سال  یلتحم
 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 است یتصالح کشور در مواجهه درست با تعارض منافع و شفاف
 33بهمن  51ـ  (مجلس یهامرکز پژوهش یسئ)ر ی زاکان یرضاعل
 کلیات تعارض منافع  

 

ه ندارد. مجلس عالو یجز کارآمد اییجهاست که نت یتست با تعارض منافع و شفافمواجهه در  یهکشور در سا صالح

 مایدارد لذا جلسات مجلس مستق یو رشد افکار عموم هایدر ارتقاء آگاه یمهم یتو نظارت، مسئول یگذاربر قانون

  .یدآغاز نما یشاز خو فیتاصالح کشور را با شفا یز. مجلس عزشودیپخش م یاز رسانه مل

رچه تلخ و عبرت آموز بود. گ یاربس یمجلس انقالب یبرا ی،با کمبود سه را یندگانآراء نما یتطرح شفاف یآور یم راعد

طرح تکرار خواهد شد  یندر خصوص ا یمجدد بصورت علن یریگ یرا یبزود یندگاناز نما یادیبا درخواست جمع ز

 اصالح کشور از دست داد. یرا برا وبیخ یارمجلس فرصت بس یول
 خبرگزاری فارس 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1031737
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1031737
https://www.farsnews.ir/news/13991116000301
https://www.farsnews.ir/news/13991116000301
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 تضاد منافع در سازمان محیط زیست شکارفروشی و
 33بهمن  52ـ  (دانشگاه تهران یعلم ئتیعضو ه)ی دهندیب یلیاسماعمهدی 

  محیط زیست ۀحوز تعارض منافع در 

 

ه به انتقادات، که بدون توج دهدیرا م اریاخت نیا ستیز طیبه سازمان مح 41مصوب سال  د،یقانون شکار و ص
هستند که صدور  یمدع ستیز طیمسئوالن محد. خواهد مجوز شکار بفروشیاعتراضات و هشدارها، هر تعداد که م

 نیبر ا یاما منتقدان شکارفروش گذاردیوحوش به جا نم یهاتیبر جمع یریمجوز شکار، تاث 233 ای 533ساالنه 
 جادیو ا یبوم انیشکارچ کیتحر ،یخارج انیبه شکارچ ژهیو به یشکارفروش یامدهایپ نیاز مهمتر یکیباورند که 
ار گسترده آنها را از انتش شیکه افزا یتخلفات شوند،یتخلفات شکار م شیافزا سازنهیدر آنهاست که زم ضیحس تبع

 که در یمبلغ ست،یز طیطبق اعالم سازمان مح استنباط کرد. توانیهم م یمجاز یشکار در فضا یهالمیو ف ریتصاو
 توانیآنچه نم ت.و هشتصد هزار تومان بوده اس اردیلیم کیسازمان شده،  نیا دیاز محل فروش شکار، عا 32سال 
 مرغیکه عل داردیرا وا م ستیز طیسازمان حفاظت مح یاست که چه عامل نیآن داشت ا یکننده براقانع یپاسخ

ار داشته اصر  یهمچنان به شکارفروش یمجاز یضاکاربران در ف یهاکه واکنش یبه شکارفروش نسبتاعتراضات مردم 
جامعه  تیو ناهمسو با اکثر تیتضاد منافع به سود اقل نیدر مواجهه با ا ستیز طیباشد؟ متاسفانه سازمان حفاظت مح

 .کندیعمل م
 خبرگزاری میزان 

 

 

 با درآمد ثابت یهاصندوق تیریتضاد منافع در مدتحلیلی بر 
 33بهمن  54ـ  گنالیس یلیتحل گاهیپا
 تعارض منافع در بازار بورس 

 

سهام  دیشود بحث خرمی با درآمد ثابتهای صندوق تیریتضاد منافع در مد جادیکه باعث ا یاز مسائل یکی

 نیامشرکت ت تیریتحت مد نینو هیمثال صندوق مشترک آت یبرا صندوق هاست. رانیتابعه توسط مدهای شرکت

 اهدهصندوق مش نیتحرکات ا در کند.می تیفعال هیصندوق با درآمد ثابت در بازار سرما کیبه عنوان  نینو هیسرما

 یبخششده است و آن  یگذار هیبا درآمد ثابت سرما یدر اوراق بدهها ییدارا بیدرصد از ترک 39از  شیشود که بمی

 نینو هیسرما نیشرکت تامهای رمجموعهیاز ز یکیکه  ”نیتنو“است در نماد  افتهیکه به سهام اختصاص ها ییاز دارا

ه سهام معموال ب دیخر نگونهیآن که ا کیدارد.  تیموضوع دو نکته حائز اهم نیا است. دهش یگذار هیباشد سرمامی

 کتهن ندارد. یخاص تیاهم یتحرکات نیگذاران خرد چن هیاسرم یاز شرکت است نه کسب سود پس برا تیحما لیدل

 دیتالش خواهند کرد. حال با شتریکسب سود ب یکنند که برامی در اساسنامه خود ادعاها دوم هم آن که صندوق

اصل  نیباشد چقدر با امی یبازارگردان اتیمشابه عمل یمجموعه خود که به نوع ریزهای سهام شرکت دیکه خر دیپرس

 دارد. یوانهمخ
 پایگاه تحلیلی سیگنال 

 

https://www.mizanonline.com/fa/news/697256
https://www.mizanonline.com/fa/news/697256
https://isignal.ir/analyse/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-14%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/
https://isignal.ir/analyse/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-14%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/
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 بان شفافیت و عدالتیان توسط دیدهدانشگاه فرهنگ یسرئتبرئه 
 33بهمن  54ـ  (و عدالت یتبان شفاف یدهکارگروه آموزش د یردب)ی هامون سبط

  آموزش عالی ۀدرحوز تعارض منافع 
 

به  ییهاکتاب یاناعالم کرد که دانشگاه فرهنگ یماس 1شبکه  23برنامه تهران  یآذرماه امسال مجر یلاوا

ردش سه ها گکتاب ینهاست و فروش اآن کتاب یسندهنو یاندانشگاه فرهنگ یسدانشجومعلمان فروخته است که رئ

 یتبا توجه به حساس. ندارد خوارییژهجز اتهام تعارض منافع و و ییعمل معنا ینا است.داشته یتومان یلیاردم

انشگاه د یسخطاب به رئ یانامه یط یطور رسمد بهنها ینا ی،و عدالت نسبت به موضوعات آموزش یتشفاف بانیدهد

مام ت یجهت بررس یاندانشگاه فرهنگ یسبه دنبال آن رئ خواست. یحطرح شده توض وضوعدر مورد م یان،فرهنگ

 یزبان ن یدهو د باشدیم یانو عدالت به دانشگاه فرهنگ یتشفاف بانیدهجوانب موضوع خواستار اعزام کارشناسان د

 مستندات از یافتو در یمابا صدا و س یزنیخواستار را یان،به دانشگاه فرهنگ اسیکارشن یمام تهمزمان با اعز 

 یسبا رئ بان یدهبازرسان مؤسسه د یحضور یدارو د اسناد در کار گروه آموزش یمطابق بررس آن برنامه شد. کنندهیهته

 یفر،خن ریسنده،دکتکتاب توسط نو ینا ینو تدو یفاز تأل یناش یحقوق ماد یه، مشخص شد کل یاندانشگاه فرهنگ

 یبرا یوقحق یچاثر ه یمتشده است تا در محاسبه ق یدو تاک یدهصلح و اهدا گرد هنگیانبه دانشگاه فر  یطور دائمبه

 نهیتومان بوده است، بابت هز یلیونم یو س یستتمام مبلغ مورد بحث که ،حدود دو ینهمچن مؤلف لحاظ نشود.

 نشده است. پرداخت لثیشخص ثا یادانشگاه  یسبه رئ یمبلغ یچه یگرنتشارات پرداخت شده و دو چاپ اثر به ا یلتبد

 معاونت صاحب ییدموضوع به تا ینبوده که ا یدالورودجد یانکتاب مناسب دانشجو یالزم به ذکر است که محتوا

 است. یدهحوزه رس یندر ا یتصالح
 دیده بان شفافیت و عدالت 

 

 

 عتعارض مناف یریتمد یراه برا ینبهتر ی نمایندگانآرا یتشفاف
 33بهمن  52ـ  ی(اجتماع یسیونکم یسرئنائب)ی عباس گودرز

 تعارض منافع در مجلس 
 

 یل براعام ینآرا بهتر یتشفاف آن است. یاحتمال یراداتاز ا یشتربه مراتب ب یندگاننما یآرا یتطرح شفاف یرخ

 ند.خود نظارت داشته باش یندگانبر نما یقطر یناز ا توانندیتوسط مردم است و مردم م یندگانعملکرد نما یابیارز

 ینا یشاخص برا ینآرا مهمتر یتشفاف ینقرار دهند و هم یرا مورد بررس یندگانکارنامه نما یددادن با یرأ یمردم برا

 نیاست و از ا یندگانتعارض منافع نما یریتمد یعامل برا ینآرا بهتر یتطرح شفاف ین،موضوع است. عالوه بر ا

در صحن مجلس رد شد و ما به  یبا اختالف سه رأ یت آرای نمایندگان مجلس.طرح شفافکندیم یریموضوع جلوگ

 .یمطرح مجدد آن هست یامضا برا یآوردنبال جمع
 پایگاه خبری یکتا 

 

http://daad.ir/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
http://daad.ir/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.yektapress.com/fa/news/12704
https://www.yektapress.com/fa/news/12704
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 پزشکی ۀحوزی آمارها یسازمانع شفاف ،تعارض منافع 
 33بهمن  52ـ  (حوزه سالمت یسندهپژوهشگر و نو)یار اسفند یمهد
  سالمت و درمان ۀحوز تعارض منافع در 

 

 و وزارت یبهداشت و درمان، سازمان نظام پزشک یسیونکم ینظام سالمت اعم از اعضا ینعلت عدم عالقه مسئول
که پزشکان  یمهست یما تنها کشور است.آمار در مورد تعداد پزشک تعارض منافع  یسازشفاف بهداشت به

ون که اکن یپزشکان ند،آمار بده خواهندیوزارت بهداشت م ینمسئول یوقت یعنی. آیدیدر آمار م یزمان نشدهفوت
مهاجرت  یرانکه از ا یسن دارند، افرادسال  93و  21 یطبابت کنند و باال  توانندیکه نم یافراد اند،یدهخواب یرخاکز

 ند رادار  یتفعال یو بنگاهدار یوساز، عمران و بانکدارهمچون ساخت ییکه در کارها یاند و آن دسته از پزشکانکرده
 . آورندیدر آمار م یزن

حداکثر  ران،یا یلیونیم 91 کشور یبرا یاست که کل پزشکان عموم ینا یمداستان را بدان یتواقع یمچنانچه بخواه
. چنانچه کنندیم یهزار نفر را معرف 533که  شویدیمتوجه م گیریدیکه شما آمارها را م یزمان اهزار نفر است. ام 51

 شانیهزار نفر، نظام پزشک 531تعداد تنها  ینکه از ا رسدیهزار نفر م 543به  یمتعداد خارج کن یندندانپزشکان را از ا
هزار نفر متخصص هستند.  13هزار داروساز و  21نفر،  هزار 531ها موجود است. از ز آنا یاطالعات یافعال بوده و 

اصال  هاینهزار نفر از ا 52تا  53که  آیدیبه دست م یهزار پزشک عموم 43حدود  یزیچ یهاز آن آمار اول یتدرنها
 یباییو ز یادنفر در مراکز ترک اعت هزار 52تا  51 ینتعداد ب یننفر پروانه دارند که باز از ا هزار 93اند و تنها پروانه نگرفته

هزار  51 تاینها یمدارکه در صف یکل پزشکان ینبهداشت و درمان ما ندارند. بنابرا نظامبه یربط یعنی کنندیکار م
رض سالمت کشور تعا گذارانیاستوزارت بهداشت و درمان و س ینمسئول کهییاست ازآنجا ینا یتواقع نفر هستند.

 مسائل ندارند.  ینا یسازبه شفاف یانافع دارند اصال عالقهم
 روزنامه رسالت 

 

 

 ودکک یسازمان مل تضاد منافع در اساسنامه مدیریت ینیب شیپ
 33بهمن  52ـ  ی(انقالب فرهنگ یعال یشورا ریدب) یرضا عاملدیسع
  آموزش عمومی ۀحوز تعارض منافع در 

 

 ست.اکودک  تیو ترب میتعل یاساسنامه سازمان مل بیتصو یانقالب فرهنگ یعال یشورا 991جلسه  نیادیمصوبه بن

در اساسنامه قانون تضاد  خانواده شد. تیبا محور یدوران کودک تیو ترب میدار امور مرتبط با تعلسازمان عهده نیا

به خودشان مجوز  توانندیحوزه هستند نم نیا یدار راهبرکه عهده یشده است و کسان ینیبشیپ زیمنافع ن

 نیدار اعهده دیدر آموزش و پرورش با تیولخارج از حلقه مسئ یدهند و افراد یخصوص یدبستانشیمهدکودک و پ

 باشند. تیمسئول
 پایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی 

 

https://resalat-news.com/?p=38520
https://resalat-news.com/?p=38520
https://sccr.ir/News/16091/1/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://sccr.ir/News/16091/1/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 تضاد منافع در صدور بخشنامه توسط سازمان تامین اجتماعی 
 33بهمن  51ـ  )خبرنگار ایلنا(پیام عابدی 

  تامین اجتماعی ۀحوز تعارض منافع در 
 

 لیور تبدکش یادار یهادستگاه یتیهو یژگیبه و شوند،یم ریکه با آن درگ یصدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افراد
 یهاکه چاله یافراد .امدندیبه حساب ن یهزار کارگر ساختمان 933ها بخشنامه نید از هممور  کیشده است. در 

را  یطیمخاطبان و وجود تضاد منافع، شرا یازهایمعتقدند که ناآشنا بودن ستاد، با ن شناسند،یرا م رانیا ینظام ادار
که  یبخشنامه بدون گرفتن نظر افرادصدور  شوند. یتیآنها، سبب گسترش ناراضا یهافراهم کرده است که بخشنامه

آن، وجود  هیکه تنها توج یژگیشده است؛ و لیکشور تبد یادار یهادستگاه یتیهو یژگیبه و شوند،یم ریبا آن درگ
  .است« تضاد منافع»

. از وندشیم میتنظ یاجتماع کیهر دو شر ای کیبعضا بدون در نظر گرفتن  ،یاجتماع نیسازمان تام یهابخشنامه
 ریز تیجمع ونیلیم 54از  شیبا ب یاجتماع نیتام ِی اجتماع کیشر نیپرشمارتر ایمخاطب  نیترآنجا که کارگران مهم

نمونه  یرااست. ب زنندهبیشود، آس میآنها تنظ ندگانیاکه بدون اتکاء به نم یاهر بخشنامه شوند،یپوشش محسوب م
ماه پرداخت نکردن حق  9پس از  یکارگران ساختمان مهیمصوب شد که بر اساس آن ب یاآبان ماه امسال بخشنامه

  .شودیقطع م مهیب
 خبرگزاری ایلنا 

 

 

 یکشاورز یبورس کاال یافتگیعامل توسعه ن نفعان؛یشبکه ذ 
 33بهمن  51ـ  (رانیا مهیبورس ب یکارگزار رعاملیمد)ی رباط یمهد
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

ود فرهنگ به همراه نب یو فروش محصوالت کشاورز عیتوز رهیپرنفوذ در زنج نفعانیو تضاد منافع شبکه ذ هایکارشکن
 کند. یهرا سازماند یدر بخش کشاورز نیتام رهینتواند زنج دیبط در کشاورزان باعث شده بورس کاال آنچنان که بامرت

 یاها و نهادهکه دولت یها و با وجود تالشو هنوز بعد از گذشت سال ستین یمعضل فقط مختص بخش کشاورز نیا
مختلف در تضاد با توسعه بورس اوراق بهادار  یکه در بخشها میکشور ما داشتند همچنان شاهد هست گذاراستیس

و بورس،  یالم یبه بازارها متیکشف ق زمیکه در مقابل سپردن مکان مینیبیاکنون م حضور دارند. نفعانیهم شبکه ذ
 گذاراستیکند و اراده س دایاگر بورس کاال در کشور ما توسعه پ نیقیقطع به  کهیدرحال افتدیاتفاق م یمقاومت جد

وجود دارد  دیو تول نیتام رهیو زنج رانیکه در اقتصاد ا ییهایدگیچیبلکه پ یباشد، نه تنها کشاورز یبخش جد نیدر ا
ا در تضاد ب نفعانیخواهند برد. در حال حاضر اما شبکه ذ یکننده نفع اصلو مصرف دکنندهیحل خواهد شد و تول

 . کندیبخش مولد اقتصاد کشور حرکت م
 تجارت نیوز 

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1028046
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1028046
https://tejaratnews.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
https://tejaratnews.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
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 منافع دولت در ایفای نقش به عنوان ناظر و فعال بازار بورسضاد ت
 33بهمن  52ـ  (پاسارگاد یگروه مال نگیهلد رهیمد اتیعضو ه) انیجمال یهاد
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

اقتصاد  ریوز یمعاون اقتصاد نیاز ا شیپ یو نکهیسازمان بورس با توجه به ا استیبه ر یپس از انتصاب دهقان دهنو

 .سوال رفته است ریز ر،یاستقالل سازمان بورس با انتصاب معاون وز ایبحث دوباره مطرح شده که آ نیبود ا
 در بازار" تیدو شان "نظارت بر بازار" و " فعال نیب دیبا ریخ ایاستقالل سازمان بورس معنادار است  ایآ نکهیا یدر بررس

اظر، ن کیبورس به عنوان  یشورا یفعل بیدر قالب ترک تیرسد مادام که حاکممی ه نظر. بمیقائل شو کیتفک
 ای اما اگر قرار باشد دولت .ردیگیشکل نم یتعارض منافع کند،بازار را دنبال  یی، منصفانه بودن و کاراتیشفاف

و  یو با فعاالن بخش خصوصکنند  تیدر بازار فعال یگذارهیسرما ایو  یمال نیبا هدف تام تیاز حاکم ییهابخش
 ایکه آ تسین نیا یرسد سوال اصلمی به نظر لذا .ردیگمی شکل یدر بازار رقابت کنند، ابهامات جد یقیاشخاص حق
است که دولت از جان  نیا یتواند مستقل از دژپسند و مجموعه دولت عمل کند بلکه سوال اصلمی یدهقان دهنو

ق و رون یبخش خصوص یمال نیتام یبرا یرا به محل هیبازار سرما نکهیا یجا هب دولت خواهد؟می چه هیبازار سرما
سال  کی یط ژهیوارد بازار شده است. عملکرد دولت به و گریباز کیبه عنوان  ندیاقتصاد بب یبه بخش واقع یبخش

 تیوابسته به حاکم یدهد دولت و نهادهایر اقتصاد نشان میوز حیدر کنار اظهارات صرها صندوق یاندازگذشته ، راه
 د" از دست"اعتما ینوسان نیو با کوچکتر ردیگمی است که تضاد منافع شکل نجایا قرار است در بازار "فعال" باشند.

 یبخش خصوص یامکان رقابت با دولت برا نکهیاحال ردیگیقرار م یخصوصرود چراکه دولت در رقابت با بخشمی
 نرخ شیاافز  ای فیتخف کیو با  ندکیم یمختلف نرخ گذار عیو محصوالت صنا هیمواد اول یکه برا یدولت ؛وجود ندارد

 . ردیگمی و فروش سهام قرار دیدر مقام خر یجابجا کند وقت اردیلیرا هزاران مها تواند ارزش سهام بنگاهمی
 بورس پرس 

 

 

 واگذای سهام توسط هانتر بایدن برای پرهیز از تضاد منافع
 33بهمن  52ـ  میلدیلی
 های جهانی تعارض منافعنمونه 

 

 چیه گریپسرش د دن،یوعده داد که هانتر با گریبار د یالدیدسامبر گذشته م لیاوا کایآمر یجمهور سیرئ دن،یجو با
 یکمپان کیدرصد از سهام خود را در  53همچنان  یاما و ،تضاد منافع محسوب شود کیندارد که بتواند  یتعامل تجار

" یهاروست آر.اس.ت ی"بوها یگذار هیسرما یگفته بود که سهامش را در کمپان دنیبا هانتر دارد. اریدر اخت ینیچ
در حال  دنیکرد که هانتر با دیروز جمعه تاک ینشست خبر کیدر  دیکاخ سف یسخنگو ،یو جن ساک کندیذار مواگ

 .کندیشرکت کار م نیدر ا شیهاهیسرما یواگذار یاو دارد بر رو خود است. یهاهیسرما یواگذار یانجام کارها
 یابر  یادیز یباعث دردسرها نیدر چ نیهمچنو  نیدر اوکرا یانرژ یکمپان کیدر  دنیهانتر با یتجار یهاتیفعال

 پدرش در دوران انتخابات شده بود.
 خبرگزاری ایسنا 

  

https://boursepress.ir/news/164654
https://boursepress.ir/news/164654
https://www.isna.ir/amp/99111813102/
https://www.isna.ir/amp/99111813102/
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 وخم تعارض منافعدر پیچ 19-واکسن کوویدمجازی:  فضای تحلیل
 

 فرشته الهی 
 

 یک سال پیش بود که مهمان ناخواند
 
-خطرناکی پا به کشور گذاشت و آن چیزی نبود جز ویروس منحوس کووید ۀتقریبا

 بعدها احتمال ساخته بشر اند، اماها کردهها آن را دودستی تقدیم انسانخفاش شدی! ویروسی که در ابتدا گفته م53

بودن آن بیشتر موردتوجه گرفت و هر کشوری به دنبال مظنون بود. اگرچه مظنون اصلی همچنان برای عموم مردم 

زان عزی زیانگجهان ناشناخته مانده است، ولیکن شرایط عجیبی که این ویروس به وجود آورده از مرگ ناگهانی و غم

گرفته تا مختل کردن کار و زندگی افراد، باعث شده است تا کشورهای گوناگون به دنبال یافتن راه درمان آن و نیز ساخت 

وجود تعارضات منافع عمیق و البته  خوردیواکسن برای کنترل این ویروس باشند. در این راه اما آنچه فراوان به چشم م

 .بها و فرصت زندگی افراد استطرف دیگر این تعارضات قرار گرفته است جان گرانبسیار خطرناک است! زیرا آنچه در 

به وجود آمدن ویروس کرونا و نیز نحوه کنترل و مدیریت آن از ساخت دارو و نحوه درمان گرفته تا ساخت واکسن 

م به سیاسی آن بگذریگوناگونی دارد؛ جنبه علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... . اگر بخواهیم از جن یهاجنبه

تعارض منافع به شکل  شوندیبعد دیگری که اهمیت دارد جنبه اقتصادی و علمی آن خواهد بود. این ابعاد باعث م

 یهانمود پیدا کند و تمام اذهان را متوجه آن سازد. تعارض منافعی که چندین بار و در مورد خرید واکسن یتریجد

لی هم در کشور دیده شد؛ این بار این تعارض منافع که واکسن داخلی ساخته خارجی و یا در مورد ساخت واکسن داخ

شود و یا واکسن خارجی وارد شود در مورد واکسن روسی مطرح شده است، واکسنی که خانم مینو محرز، عضو گروه 

. کندییید نمدر مورد خرید واکسن خارجی، گفته است آن را تأ رندهیگمیسازنده واکسن داخلی و نیز عضو گروه تصم

ن نحو ، به ایکندیخود احتمال بروز تعارض منافع را در ذهن متبادر مخودیقرار گرفتن این دو عنوان در کنار یکدیگر به

 منافع مالی و غیرمالی دارد، نم
 
عنوان زمان بههم تواندیکه فردی که خودش در گروه سازنده واکسن قرار دارد و حتما

داشته باشد. از همین رو موضوعی که  طرفانهیضوع خرید واکسن خارجی اظهارنظر کامال  بدر مورد مو رندهیگمیتصم

. البته دادیاین تعارض منافع را تذکر م خوردیکاربران توییتر در طی هفته گذشته بسیار به چشم م یهاتییدر تو

 .دشویها آورده مادامه تعدادی از آن موافق وجود این تعارض بودند و یکسری هم مخالف آن، در هاتیییکسری از این تو

 موافق وجود تعارض منافع یهاتییتو

 Sirius Blackطرف در مقام و که شخص یا اشخاصی ازیک شودی: تعارض منافع به حالت و وضعیتی اطالق م

ل تقاب و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در رندیگیمسئولیت مورد اعتماد دیگران قرار م

 ی بیاری.واکسن غرب یکنیو تعارض با مسئولیت موردنظر هستند. مثالً اینکه شما به خاطر حفظ صندلی جرئت نم
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 Pouria nazemiتوانیطور که نم: در مورد اظهارات خانم محرز هم دو نکته وجود دارد که بدون سند و داده همان 

اکارآمد دانست. از سوی دیگر دخالت ایشان در پروژه واکسن آن را ن توانیمیزان کارایی واکسن را تأیید کرد نم

 .اندازدیایرانی کمی سایه تضاد منافع روی اظهارنظر درباره رقبای احتمالی واکسن ایرانی م

حسین: ولی این خانم دکتر محرز خودش تضاد منافع داره با واردات هرگونه واکسن. اظهارات غیرعلمی و غیردقیق  

م عد نفعیدیگه هم در وزارت بهداشت هستند که ذ یهایلیی هم به همین دلیله. البته خراجع به واکسن روس

 واردات واکسن هستن و خود شدن مسئول بررسی واکسن داخلی و مسئول واردات!

هادی یزدانی: اگر دیدید جایی اسم مِن نوعی توی فرآیند تولید، توزیع یا خرید یک واکسن هست و بعد دارم بد  

 رو میگم اونجا بهم این قاعده تعارض منافع رو یادآوری کنید. یاهگیواکسن د

روسی را رد کرده و گفته باید تأییدیه سازمان « یونگیاسپوت»: گویا سازمان نظام پزشکی واکسن امینیرحسیم 

ه بنکرده شائزد تا خدایبهداشت جهانی را داشته باشد. کاش این حرفو راجع به واکسن چینی و کوبایی هم می

 تضاد منافع اقتصادی پیش نمیومد.

 Take a moment to think! Pleaseگونه که #مدرنا و #فایزر را به نفع #بودجه_تحقیقاتی : به نظر #محرز همان

ا ت کشدیخود م« تعارض منافع»ها #شرقی است. جامعه را به دنبال خود حذف کرد، اکنون به دنبال حذف نمونه

 ه مطالعاتی داشته باشد و خریدار.خود نمون یهاشیبرای آزما

اندرکار خودشون دست اندیخانم سرساالری بزرگوار ایشون که متخصص عفون MariaSarsalari@هادی یزدانی:  

 تعارض منافع وجود داره. ایشون میگه واکسن روسی نم
ً
البد  چون زنمیواکسن ایرانی کرونا هستند. خب طبیعتا

ظر بده ن تونهیش هستم بهتره. حتی اگه اینم نگه در این مورد خاص ایشون نمواکسن ایرانی که خودم محقق اصلی

 .نفعهیچون خودش ذ

که این مطالب همگی بر وجود تعارض منافع تأکید دارند و برای پیشگیری از بروز چنین تعارضی  شودیمشاهده م

مورد خرید  در یریگمیاز روند تصم که کسی که در تولید واکسن داخلی دخیل است بایستی خود را کنندیپیشنهاد م

 و استفاده از واکسن خارجی، خارج کند.

خودتان استاد اقتصادید. سر واکسن چون بر اساس همان منطق بازار دارد رفتار  HSelahvarzi@فؤاد شمس:  

ایرانی و دارویی آمریکایی و روسی و  یهانوعی بازاریاب شرکتاند بههمه تعارض منافع دارند. همه شده شودیم

چینی و ... . اینجاست که مسئله دیگر علمی نیست. برای همین چیزی مثل بهداشت را نباید به دست نامرئی بازار 

 سپرد.

در این توییت که به مفاهیم اقتصادی اشاره دارد گفته شده است که نباید مسئله مهمی چون بهداشت را که با جان 

ی بازار و این منطق که نفع جمعی درگرو نفع فردی است، سپرد؛ زیرا نفع فردی افراد ارتباط تنگاتنگ دارد به دست نامرئ

 به سمتی حرکت کند که کامال  در خالف نفع جمعی و حفظ سالمتی و جان افراد باشد. تواندیم
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 مخالف وجود تعارض منافع یهاتییتو

 Siamak sharifiه فاز سوم را از طرف سازمان : آقای جهانپور تعارض منافع کدام است، واکسن روسی تأییدی

بهداشت جهانی یا هر مرجع مستقل علمی دیگر را ندارد، آخر شما که در این حوزه متخصص هستید، طوری سخن 

 نگویید که تداعی وجود اشتراک منافع شود.

 MNasiri :@DrHadiyazdani  تعارض منافع وقتی بحث متدلوژی مطرح است چندان جای حضور ندارد. واکسن

طور واکسن ایرانی. وگرنه دارد. همین FDAو یا  CEیاز به مطالعه بیشتر دوسوکور با حجم نمونه باال و تأییدیه روس ن

ارائه آن خالف اصول اخالق پزشکی و اگر اجبار به مصرف ایجاد شود، جرم حقوق بشری و جنایت محسوب 

 .شودیم

ز داشتند، این کاربران با اشاره به اینکه واکسن روسی دو توییت باال اما نظری متفاوت در خصوص اظهارنظر خانم محر 

الزم و موردقبول را ندارد، سخنان خانم محرز را تأیید کرده و بر این عقیده هستند که تعارض منافع در  یهاهیدییهنوز تأ

 این مورد وجود ندارد.

 وخم تعارض منافعشفافیت آرای نمایندگان مجلس در پیچ

ست. پوشیده نی کسچیرای مدیریت صحیح تعارض منافع ایجاد بستر شفافیت است بر هاین موضوع که گام اول ب

تا تمامی منافع اعم از مالی و غیرمالی به شکل دقیق شناسایی شوند و در مرحله بعد باوجود  شودیشفافیت موجب م

جلوگیری به عمل آید؛ دانستن این اطالعات، اگر مشاهده شد که شخصی در موقعیت تعارض منافع قرار دارد از آن 

اند و در صورت قرار گرفتن در موقعیت ها آگاهحتی خود افراد با آگاهی از این امر که ناظرین و عموم جامعه از منافع آن

 یهاتی، خودجوش از قرار گرفتن در موقعشوندیمتعارض باعث از دست دادن محبوبیت و اعتماد خود در میان افراد م

اری . یکی از مواردی که برقر شودی؛ یعنی شفافیت موجب بازداری از وقوع تعارض منافع مکنندیتعارض منافع پرهیز م

شفافیت در آن الزامی است، آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی است؛ زیرا این افراد )نمایندگان( وکیالن عموم 

د از تصمیمات و اقدامات وکیل خود مطلع . ازآنجاکه موکل بایباشندیطور خاص حوزه انتخابیه خود مافراد جامعه و به

؛ ولیکن ردیگیاست چه تصمیمی م یریگمیها در حال تصمدارند بدانند کسی که به نمایندگی از آنباشد، مردم نیز حق

آن  گیری در مورد تصویبتعارض داشته باشد لذا نتیجه رأی تواندیازآنجاکه ایجاد شفافیت با منافع نمایندگان م

است و توجه کاربران توییتر را به خود جلب کرده است. کاربران توییتر با انتشار مطالبی در این خصوص  زیبرانگبحث

گیری مشخص خواهد شد. برخی از اند که انقالبی عمل کردن یا نکردن نمایندگان مجلس در طی این رأیگفته

 اند از:هفته گذشته در ارتباط با این موضوع عبارت یهاتییتو

 Sunbehindthecloudیا  کندی: باید دید که مجلس فعلی در #شفافیت_آراء_نمایندگان، انقالبی عمل م

حضرت آقا گفتن مجلس بایستی انقالبی باشه حاال اینکه یه عده به خاطر تعارض منافع انقالبی عمل  عندالبی

 بعضیا نمک نریزن. کننینم
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 Towhid karimkhani :@ali_khezrian ی که تو مجلس قبولش دارن بخواییم ... کسایی که شفافیت رو از کسای

تعارض منافع نداشته باشن شفاف میشن ... خیلیای دیگه که شفاف نیستن دور بعدی مجلس نخواهند بود ... 

 سال حساب کنیم. 4باید رشد فکری مردم رو بعد از روی کار اومدن دولت جدید و گذشت 

 Enghelabi138به مشارکت حداکثری آحاد جامعه و  تواندیشورای اسالمی م : شفافیت آرای نمایندگان مجلس

بینجامد و همچنین موجبات تسهیل فرایند مدیریتی تعارض منافع  یگذارو قانون یگذاراستینخبگان در عرصه س

 ملت را فراهم آورد.-و کاهش فاصله دولت

ه، ها رو فشار میاریم تا درست بشقانون یکیابوالفضل برهانی: نه عزیزم، نه جونم. ما بعد از تشکر از مجلس، یکی 

بعدی که دست هر کی باشه( شروع میشه ... قدم بعدی،  یهاتازه بدبختی مجلسیون )چه این مجلس، چه مجلس

 طرح جامع تعارض منافع ...

ر ظطرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دلیل کم داشتن تنها سه رأی موافق به تصویب نرسید، اما ن

آن برطرف شود تا رأی مثبت به آن بدهد وگرنه خود  یهاییکی از مخالفان این بود که این طرح باید اصالح شود و کاست

طور طور مثال اینو به ترسندیاند که از عواقب آن مهم به این دلیل رأی مخالف داده یاموافق شفافیت است. شاید عده

برای  انندتویقضاوت ناصحیح قرار بگیرند، ولیکن راهکاری که این افراد م فکر کنند که با علنی شدن آرائشان مورد

نی صورت علمقابله با این امر استفاده کنند این است که دالیل کارشناسی و شخصی خود را در خصوص رأی خود به

ن امر شفافیت در ای طور کلیها کاسته شود. بهنابجا از تصمیم آن یهابازگو کنند تا احتمال سوءاستفاده و برداشت

ه این مردم باشند ک نیبباعث خواهد شد تا نمایندگان با دقت بیشتری به بررسی موضوعات پرداخته و همواره زیر ذره

حضور یابند و شاهد بهبود روزافزون اوضاع کشور  یریگمیامر موجب خواهد شد افراد شایسته و الیق در مناصب تصم

 در همه ابعاد آن باشیم.

ین نکته را نیز باید در ذهن داشت که شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی تنها یک نمونه از شفافیت هرچند ا

های مجلس، انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در نهادهای حکمرانی است؛ انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون

و نیز دیگر مجالس و محافل سیاستگذاری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شفافیت آرای اعضای این شورا و مجمع 

درآمدی یشتواند پگیر در کشور است که میساز و تصمیمشفافیت در نهادهای تصمیم ۀبخش مکمل برای تسری و توسع

 برای مقابله با تعارض منافع باشد. 
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