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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 درآمد: تعارض منافع در طرح شفافیت آراء نمایندگان
 

 راضیه شیخ رضایی
 

گذرد، هر زمان روری است زیرا هرچه از عمر مجلس میضرورت پرداختن به تعارض منافع نمایندگان مجلس بسیار ض

ترین مصداق تعارض منافع بر سر نقش نمایندگی دهد. شایعیک شکل از تعارض منافع نمایندگان خودش را نشان می

 برای حوزه انتخابیه و نمایندگی برای عموم ملت است.

ارانه علمی، قضات و کمالیاتی اعضای هیئت مصداق اخیر تعارض منافع نمایندگان مجلس مربوط به تصویب معافیت

پزشکان بود. بحث اصلی بر سر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان از این مشاغل منافع مالی و غیرمالی 

 مرفه جامعه منشائی جز تعارض منافع نمایندگان مجلس ندارد. 
ً
 دارند و معافیت مالیات این قشر نسبتا

های نمایندگان مجلس در خصوص طرح شفافیت ترین مصادیق تعارض منافع مربوط به مخالفتگاما شاید یکی از بزر 

نظران، بسیار بعید زعم صاحبآراء نمایندگان است که از دوره دهم مجلس شروع شد و تا امروز ادامه دارد. طرحی که به

اء را تصویب کنند. درواقع شفافیت آر رسد که نمایندگان مجلس بخواهند باوجود منافعشان، طرح شفافیت به نظر می

 اند که بین منافع شخصی و منافع اجتماعیبرخالف منافع نمایندگان است؛ نمایندگان مجلس در جایگاهی قرارگرفته

 ذارد.گهای عمومی آنان تأثیر میشان به نحو نامطلوبی بر وظایف و مسئولیتاند و منافع شخصیدچار تعارض شده

تصویب شفافیت آراء نمایندگان مجلس در دوره دهم، شفافیت در مجلس به یک مطالبه عمومی بدل باوجود ناتوانی در 

ر آن وقوس بر سسال کش شد اما نمایندگان دوره یازدهم با شعار شفافیت کار خود را شروع کردند و بعد از گذشت یک

 همچنان ادامه دارد.

نماینده  132رأی موافق از  251دن طرح شفافیت آراء نمایندگان با بهمن، برای اولویت قرار دا 21چنانکه در روز یکشنبه 

نماینده حاضر به کلیات  131رأی موافق از  253بهمن، نمایندگان مجلس با  25حاضر موافقت شد، اما چهارشنبه 

 را به دست آورد.رأی دیگر الزم بود تا طرح شفافیت آراء نمایندگان دو سوم آراء  3که تنها طرح آن رأی ندادند؛ درصورتی

 بار بود؛ زیرا مجلس یازدهم با شعار شفافیتآور و تأسفها و سیاستمداران حیرتاین اتفاق به تعبیر بسیاری از رسانه

 در ام،نظ مصلحت تشخیص مجمع دبیر رضایی، شروع به کار کرد، اما در اولین گام خود شکست خورد. چنانکه محسن

 این مردم ظارانت. باشد شفاف باید ملت، خانه عنوانبه مجلس: »نوشت نمایندگان اءآر  شفافیت طرح رد اشاره با توئیتی

 دمت،خ فرصت. بدانیم قدر را مردم اعتماد. باشد پیشگام سازی،شفاف و شفافیت در اسالمی شورای مجلس که است

نماینده  55که توسط گیری مجدد این طرح . حال، چشم دوباره افکار عمومی به این است که با رأی«نیست همیشگی

 رئیسه تقدیم شده است، این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.مجلس به هیئت

حال این تمام ماجرا نیست زیرا برخی از نمایندگان مجلس به مسائلی اشاره کردند که حتی اگر طرح شفافیت آراء بااین

ساخت. داد و انتظارات مردم را برآورده نمییآورد، اتفاق خاصی در عرصه سیاست کشور رخ نمنمایندگان رأی می
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 بر سر کلیات بوده و بعدچنانکه، الیاس نادران، نماینده مردم تهران به این نکته اشاره کرده بود که رأی
ً
از آن  گیری صرفا

ل شد. سؤاشد که بدین معنی است که تصویب جزئیات طرح به زمان نامشخص دیگری موکول میطرح دو شوری می

 قدر چه مگر. شود پخته است قرار کی نشده پخته و مانده مجلس در ماه 9 که طرحی»ی که نادران پرسید این بود اساس

 و یمده شفافیت نمایش مردم به و بگیریم رأی را اول شور است قرار واقع در است؟ مانده باقی مجلس این عمر از دیگر

 اگر اام بزنیم حرف شفافیت درباره خواهیممی بگوییم و آورده ار  آن دوباره مجلس اواخر در و کنیم بایگانی را آن بعد

 «.شویم آن جزئیات وارد بالفاصله رأی، آوردن و گیریرأی از بعد باید است کار در صداقتی

به ظرف توخالی طرح شفافیت اشاره کرده بود که مواد  آبادبستاننماینده مردم  ،نوری قزلجه غالمرضااز طرف دیگر، 

 این بود که آرای وکالی ملت )موافق، مخالف، ممتنع( ،ندان تازگی نداشته است و تنها نکته جدید آناین طرح چ

 شخیصت صورت در) اندگذاشته آن برای که ایتبصره به توجه با نیز ماده این که شود اعالم لوایح و هاطرح با رابطه در

 .است شده خنثی( رئیسههیئت

گیری مجدد کلیات طرح نمایندگان مجلس و از طرف دیگر اصراری برای رأیهایی از سوی باوجود چنین صحبت

گیری مجدد کلیات طرح برای دو شوری کردن آن، شود که طرفداران رأیشفافیت آراء این سؤال به ذهن متبادر می

خطر  با شفافیت آرای واقعی، خود را در معرض درگیر چه تعارض منافعی هستند. چند درصد نمایندگان مجلس،

گیری کلیات طرح موافقتشان را اعالم نکردند؟ به خاطر خاطر چه منافعی در رأی بینند؟ مخالفان و ممتنعان بهمی

 منافع خودشان یا منافع ملت؟

ان بسیاری نفعهای منافع بزرگی نهفته است و ذیتوان گفت در برابر شفافیت، تعارضباوجود تمام این شبهات که می

 خروجی این وضعیتبین وجود دادراین
ً
اعتمادی، ناکارآمدی و تشدید نارضایتی عمومی مردم است. بی رد که نهایتا

 توان از مجلسهمچنین با چنین وضعیت و تشتتی که در خصوص طرح شفافیت آراء شکل گرفت، چه انتظاری می

 تر الیحه تعارض منافع را تصویب کند؟داشت که هر چه سریع

 قدری است که مانع تصویباین گزاره تأکید کرد که تعارض منافع نمایندگان مجلس بهطورکلی بازهم باید بر به

ریشه این  1(2392شود. بر اساس مقاله زینالو، علی احمدی و نریمان )هایی برای شفافیت و مبارزه با فساد میطرح

 تعارض منافع ناشی سه مضمون است:

لی را م توانند منافع غیرست؛ زیرا نمایندگان به راحتی میناشی از طراحی نادرست و غیردقیق سیستم حاکمیت ا -

ون های کارشناسی در فرایند تصویب قانبینند. چنانکه حتی بررسیبرآورده کنند و مانعی پیش روی خودشان نمی

ای، نمایندگان درگیر مشکالت نقش پررنگی ندارد. همچنین به دلیل ساختار نامناسب در حل مسائل منطقه

 گذاری و نظارت ندارند.شده و دیگر فرصتی برای مسائل ملی و قانونای منطقه

                                                           

 شورای مجلس نمایندگان در منافع تعارض بروز عوامل بررسی( 2392زینالو، مهدی؛ علی احمدی، علیرضا؛ نریمان، علی ). 1

 221-99، صفحه 1، شماره 5گذاری عمومی: دوره ، فصلنامه سیاستاسالمی
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تواند ها را به دنبال کسب منافع شخصی سوق دهد؛ این منافع شخصی میتواند آننظام انگیزشی نمایندگان می -

تواند در راستای جلب رأی منافع حوزه انتخابیه و حتی منافع صنفی عالوه بر منافع مالی و کسب قدرت، می

 باشد.

 ها وها است؛ در واقع عملکرد نمایندگان، رصد دارایی و اموال آنفقدان نظارت یا ضعف نظارت بر رفتار نماینده -

 بینی قرار ندارند.ها و ... زیر هیچ ذرهگیرینزدیکانشان، میزان مشارکت در رأی

یب طرح شفافیت آراء نمایندگان ای در تعارض منافع نمایندگان مجلس خودشان را در عدم تصوهر سه مضامین ریشه

ان توان انتظار داشت نمایندگرسد با این حجم از تعارضات منافع، نمیدهد. در انتها باید گفت که به نظر مینشان می

ها و مردم هستند که مجلس خود اقدامی سازنده برای شفافیت آراءشان و رفع تعارض منافع انجام دهند اما تنها رسانه

که وسوی شفافیت حرکت کند؛ چنانگری جوی را ایجاد کنند که رفتار نمایندگان مجلس به سمتمطالبهتوانند با می

تشان کنند و دالیل مخالفهایشان از شفافیت دفاع میبینیم حتی مخالفان طرح شفافیت آراء نیز در مصاحبهامروز می

 م شفافیت دفاع کند.کند از عدای جرئت میکنند و کمتر نمایندهرا برای مردم بازگو می

*** 

 تعارض منافع تیریطرح مد یمجلس خبر داده که به زود یاجتماع ونیسیکم یسخنگو ،یکارنام ییبابا یعل 

 مجلس قرار خواهد گرفت.  یدر دستور کار علن ،یاجتماع ونیسیمصوب کم

 بیمورد تصو یخصوص یهاو تفحص از عملکرد بانک قیتحق رایبمردم تهران  ندهینما توانگر یمجتب یتقاضا 

اظر و مقام ن یخصوص یهابانک نیگردان ب یهادرب یدهیپد یطرح بررس نیا یاز بندها یکیقرار گرفت.  مجلس

 . است یبانک

عنوان  دولت کارآمد یهایژگینبود تضاد منافع را از و سنایدر گفتگو با ا یجهاد دانشگاه سیرئ ،یبیط درضایحم 

 تعارض منافع شده است.  قیبا مصاد هییکرده و خواهان مقابله دولت و قوه قضا

مرکز بهاران  2از  یبردارحق بهره یمجوز واگذار» حهیابهامات ال  انیشهر تهران، ضمن ب یعضو شورا ن،یآرو بهاره 

 به شورا خبر داد.  حهیال  نیا یدر ارائه یاز تعارض منافع معاون شهردار« استان تهران یستیبه سازمان بهز

 یدولتر یسابق سازمان مدارس غ سیخبر داده که رئ یثبت موسسات تجار یهایآگه یبا بررس میتسن یخبرگزار 

 یخرداد سال جار 29در  ریتعارض منافع وز تیریروز قبل از صدور بخشنامه مد کیورش درست وزارت آموزش و پر 

 است.  دهبرتر به نام خود کر  یانرژ یو فرهنگ یاقدام به صدور مجوز موسسه آموزش

ورا ش سیشهر قروه خبرساز شد. ظاهرا رئ یشورا سیدر مورد تعارض منافع رئ یگذشته، انتشار خبر یهفته در 

 پروانه استفاده کرده است.  نیاز ا استیمدت ر یبوده و ط زیساختمان ن ینظام مهندس یپروانه ین داراهمزما

  9911بهمن  52رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م
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 قروهشهر  یشورا ئیسرتعارض منافع پیگیری 
 99بهمن  22ـ ( هاناخبر خبرنگارپری سعیدی کیا )

 تعارض منافع در شوراها و شهرداری 
 

ت شوراست، شد یسشورا که هم اکنون رئ یاز اعضا یکی شهر قروه بحث بر سر تعارض منافع یاست در شورا یمدت
با  «یکلوند»مربوط به  یکیاز امضا کردن هرگونه نقشه تفک «یرستم یحیی»که عضو تازه وارد شورا  یگرفته به طور

و  یقانون نظام مهندس ییاجرا نامهیینآ 213استناد ماده  بهکند. می یکه تعارض منافع دارد، خوددار یلدل ینا
که مقرر  2391سال  ینامه مذکور اصالح یینمکرر آ 1ماده  5و نظر به بند  2315ل ساختمان مصوب سال کنتر

و موجبات  ینهکه زم یاز تکفل همزمان امور یدساختمان با یخدمات مهندس یهاشخاص در ارا یتمام» داردیم
 یشورا یاز اعضا یکیبه عنوان  «یکلوند یاحور» .«یندآورد؛ اجتناب نماا قبول منافع متعارض را فراهم میی یندگینما

 از پروانه نظام یدنبا یممدت سه سال و ن یندستورالعمل بوده و در ا ینشوراست شامل ا یسشهر که هم اکنون رئ
و  یتداده و بعد در مقام عضو یلدارد تحو یآن را که عنوان شهرساز یستباکرد و میخود استفاده می یمهندس

 شد.می یتمشغول فعال یاستر
ور کش یساختمان وزارت راه و شهرساز یدفتر توسعه مهندس یرکلمورد از مد ینا یگیریکردپرس به پ خبرنگار

 اشا ینهزم یندر هم «یقهرود یمحمد عبد یعل»پرداخت. 
ً
مسئله در کل کشور وجود دارد و  ینا»کرد که  رهصراحتا

به صراحت هم اعالم کرده که تا  یت راه و شهرسازوق یراز جمله بخشنامه وز یمالک ما قانون است و ضوابط ابالغ
 موضوع به ینخود را ندارد و ا یاست امکان استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندس یدر شورا و شهردار یفرد یزمان

 «ها ابالغ شده و الزم االجراست.( در استانیمسئوالن مرتبط )ادارات کل راه و شهرساز
بوده و البته هست، متعجب شد و  یتقروه همچنان در حال فعال یکه عضو شورا مطلع شد یمقام مسئول وقت این

 چن یضوابط ابالغ»گفت که 
ً
ه تخلف است ک ینمطلب، ا ینرا منع کرده و در صورت صحت ا یتیفعال ینصراحتا

 پ یندارد و ا یتخود فعال یعضو شورا با پروانه اشتغال به کار مهندس ینهمچنان ا
ً
 «کرد. یمخواه یگیریمورد را قطعا

 هانا خبر 
 

 

 دسان ساختمان در سفر خرم به هرمزگاننبررسی تعارض منافع مه
 99بهمن  22ـ   ساختمان یسازمان نظام مهندس

 ی مسکن و شهرسازیتعارض منافع در حوزه 
 

 کیخود به استان هرمزگان رفت و از نزد یسفر استان نیساختمان در تازه تر یسازمان نظام مهندس سیاحمد خرم، رئ
ن که شهردارا یاز جمله موارد .افتیشهرداران استان هرمزگان حضور  شیدر هماو  استان آشنا شد نیبا مشکالت در ا

  ود.ب هایسازمان شاغل در شهردار یاعارض منافع اعضت مطرح کردند، یریگیپ یجلسه برا نیاستان هرمزگان در ا
 رسانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانپایگاه اطالع 

 

 

https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=37586682
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=37586682
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13148
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13148
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13148
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=13148
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 یرضروریغ هاییشآزما یزدرمان با تجو هایینههز یشافزا
 99بهمن  22ـ  (کشور یمان نظام پزشکو نظارت ساز یفن معاون)یری محمد جهانگ

 ی سالمت و درمانتعارض منافع در حوزه 
 

از موضوعات موردنظر در بحث تعارض  یکی .تعارض منافع را به حداقل برسانند کوشندیم یمتول یهاهمه دستگاه
ه نوشته نسخ یمارب یبرا تواندمین یولوژیستراد یکعنوان نمونه است؛ به ینیکدر خدمات پاراکل یمنافع خود ارجاع

 ینه اب یدگیرس یطبق قانون برا یاز اقدامات سازمان نظام پزشک یکی الزم را انجام دهد. یصیتشخ هاییشو آزما
به  ییراپزشکو پ یارائه خدمات پزشک یبه عنوان منشور اخالق یاخالق پزشک یو ابالغ راهنما ینموارد، تدو یلقب

 .شودیالزم انجام م هاییگیریپ ارههمو یزن یو حقوق اخالق یه لحاظ انتظاماست، ضمن آنکه ب یهمه مراکز درمان
درآمد  یشافزا ینبوده و کادر درمان برا یصیتشخ یشانجام آزما یاخدمت و  یافتدر یازمندن یمار،اگر مشخص شود ب

 یکل کشور معرف یانتظام یرا به دادسرا یفرد خاط یاند نظام پزشکآن خدمت را ارائه کرده یی،سودجو یاخود و 
قبول  صییمراکز تشخ یراز سا یشرا ب یشگاهآزما یک یاو  یستدقت کار سونوگراف یممکن است پزشک یگاه .کندیم

ع مناف یلممکن است پزشک به دل یاما گاه کند،یم یترا به آن مراکز هدا یمارانب یلدل ینداشته باشد به هم
رم و ج یمسئله خالف مقررات و اخالق پزشک ینورد نظر کند که ارا مجبور به مراجعه به مراکز م یمارانب ی،شخص

 . شودیمحسوب م
 یمارب یمازاد برا ینههز یلبارز تعارض منافع و تحم یقمصاد 

ف در مطب پزشکان برخال یصیتشخ یها: نصب دستگاهیران(ا یحقوق پزشک یانجمن علم )رئیس یعباس محمود
 یصمصوب مجمع تشخ یو درمان یو اصول بهداشت یحکومت یراتنون تعزاست و براساس قا یو تخلف انتظام ینقوان

 بیقابل تعق یحکومت یراتسازمان تعز ییدارو - یپزشک یژهو در شعب و شودیجرم محسوب م یزمصلحت نظام ن
رسنل از پ یکی یاپرستار  یاکه ممکن است پزشک  یمدار «یسهم خوار»با عنوان  یاصطالح یدر حقوق پزشک  است.
مراکز  را که به یانیمار توافق کرده و ب یخصوص «یشگاهآزما» یاو  «یمرکز سونوگراف» ،«یام آر آ»مرکز  یکبا  یدرمان
ار اگر ک ینمرکز مورد نظر را قبول دارد، ا یصیو عنوان کند فقط کار تشخ یبه آن مراکز معرف کنندیمراجعه م یدولت

مشابه  «یخوارسهم»با آن برخورد شود چرا که  یداست و با یمجرم و تخلف انتظا یردصورت پذ یمبلغ یافتدر قبال در
 است. یزن یرقانونیبودن، غ یاخالق یرو عالوه بر غ ستا «یرباخوار»و  «یخواررشوه»

 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  
 

 

 در نوبت صحن علنی مجلس طرح تعارض منافع
 99بهمن  29ـ   (مجلس یاجتماع یسیونکم یسخنگو) یکارنام ییبابا یعل
 ی تعارض منافعطرح و لیحه 

 

 یررسبه اتمام ب توانیم یتماعاج یسیونمثبت کم یجنتا ین. از آخررودیم یشمنظم و به دقت پ یسیونکم یکارها
 صحن قرار گرفته است. یطرح تعارض منافع اشاره کرد. طرح تعارض منافع در نوبت بررس

  خبرگزاری ایسنا 
 

http://www.qudsonline.ir/news/738957
http://www.qudsonline.ir/news/738957
https://www.isna.ir/news/99111914546
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  یررسمیغ یاقامت یواحدها یمانع سامانده ی،تضاد منافع سازمان
 99بهمن  29ـ   خراسان رضوی( خانه مسافر استان تیریمد)ی محراب میابراه
 ی گردشگریتعارض منافع در حوزه 

 

های زمانها و سادر ارگان یدر حوزه گردشگر لیدخ استگذارانیدهد که سو عملکرد نشان می یزیتناقض در برنامه ر
تضاد  لیدر عمل به دل یدارند ول یررسمیغ یاقامت یبه قانونمند کردن واحدها یادیز لیکه تما نیرغم ا یمختلف عل

های متناقض و ناهماهنگ در سطح شهر مشهد استیس یرااتخاذ نکرده و با اج یهای درستاستیس ،یمنافع سازمان
های ناهماهنگ در هر ارگان و سازمان یاستگذارینوع س نیه احوزه گشته اند ک نیدر ا یمنف یاثربخش جادیباعث ا

ها به صورت هماهنگ و یاستگذاریها و سبرنامه دیدر شهر گشته است. با یررسمیغ یاقامت یباعث توسعه واحدها
الزم به منظور رفع موانع موجود جهت  داتیتمه .ردیصورت پذ یدر حوزه گردشگر یوزارت متول تیبا محور و کپارچهی

 تدایضرورت دارد تمه نیفراهم گردد. همچن یستیها باها و سازمانتوسط ارگان یگردشگر نیشدن قوان ییاجرا
 یگردشگر ساتیو تاس یهای گردشگرتیسا یصادره برا یو مجوزها یکار یاز هر گونه مواز یریالزم جهت جلوگ

 .ردیوزارت صمت صورت پذ تیریتحت مد دتوسط نها
 معدن و کشاورزی خراسان رضوی ،صنعت ،بازرگانیتاق ا 

 

 

 اهتداوم پیگیری تعارض منافع در خانواده بایدن توسط رسانه
 99بهمن  29ـ  اپک تایمز 

 های جهانی تعارض منافعنمونه 
 

شرکت  کیهنوز هم سهام  دن،یجمهور جو با سیپسر رئ دن،یکه هانتر با کندیم دییتأ دیکاخ سف یمطبوعات ریدب
کاخ  یمطبوعات ریدب ،یروز جمعه از جن پساک یدر نشست خبر کهیزمان دارد. اریرا در اخت ینیخاص چ یسهام

ه که ب «یشانگها یتاسهارِوست آر یسهام بوها یگذارهیصندوق سرما»در  دنیدر رابطه با سهم هانتر با د،یسف
 یگذارهیبه ثمر نشستن سرما یاو برا»پاسخ داد:  نیشد، او چن دهیپرس شود،یخوانده م «آراچیب یشرکا»اختصار 

کت شر  نیهنوز سهام ا دنیهانتر با کهنیبر ا یمبن کالریلید هیاظهارات، گزارش اول نیا «خود تالش کرده است.
 ئتیه 1515 لیام آور15در  دنیکه هانتر با دهندینشان م یتجار اسناد .کندیم دییدارد را تأ اریرا در اخت ینیچ

 زیلتیاسکن»شرکت خود،  قیرا از طر ینیشرکت چ نیسهام احال، او هنوز ده درصد  نیا با را ترک کرده است. رهیمد
 دارد. اریدر اخت «یسالال
ز تجارت از تضاد منافع، ا یریجلوگ یگفته بود که خانواده او برا ان،انیتاپر، خبرنگار س کیبه جآمریکا  جمهورسیرئ

 یکسب و کار چینواده من در هپسرم و خا»گفت:  1515ام دسامبر 3در مصاحبه  او خواهند کرد. یخوددار یخارج
است، مشارکت نخواهند داشت. گرچه ]آنان[  نیبه نظر برسد که چن ایکه با تضاد منافع همراه باشد و  ینیو کارآفر

 «و دولت دارند. یجمهور استیاز ر یفاصله مناسب
 مزاپک تای 

 

 

https://www.mccima.com/?act=Showprint&id=68667
https://www.mccima.com/?act=Showprint&id=68667
https://persianepochtimes.com/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-2/
https://persianepochtimes.com/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-2/
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 ی: رسیدگی به درهای چرخانخصوص یهاتفحص از عملکرد بانک
 99بهمن  29ـ   ن(مردم تهرا یندهما)ن توانگر یمجتب
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

ستور کار در د یخصوص یهاو تفحص از عملکرد بانک یقبر تحق یمردم تهران مبن یندهنما« توانگر یمجتب» یاضتقا
 یرا 22موافق،  یرا 225با  یندگانقرار گرفت و نما یاسالم یمجلس شورا یدر جلسه علن یندگاننما بهیکشنروز 

 یهای خصوصبانک ینهای چرخان بدرب  یدهتعارض  منافع و پد ا موافقت کردند.ضتقا ینممتنع با ا یرا 3مخالف و 
در حوزه  یمقررات بانک مرکز یتکند، عدم رعامی را فراهم یکاهش اقتدار مقام ناظر بانک ینهکه زم یو مقام ناظر بانک

 ت. اس برای تحقیق و تفحصاز مشکالت مطرح شده  یهای قانونها و دستورالعملو دور زدن بخشنامه یسود بانک
  خبرگزاری ایرنا 

 

 

 ضوابط مدیریت تعارض منافع در انتخابات فیفا
 99بهمن  29ـ   )حقوقدان ورزشی(محمدرسول باختر  یدس
 تعارض منافع در ورزش 

 

 در انتخابان فیفا نامزدها یتصالح ییدتا یبرا ینی( مقررات و قوانFIFAفوتبال ) یجهان یونفدراس یتحساس یلبه دل
 یونپست در فدراس یک یبرا یاگر شخص .شودیانتخابات به همه ابالغ م ینداز شروع فرآ یشو پ تشده اس ینتدو

ها و ستپ یباشد، حت یتهکم ینمسئوالن ا یکاز بستگان نزد یا یتاحراز صالح یتهعضو کم یدشود نبا یداکاند
 یتالحتعارض منافع به ص و مراحل مختلف انتخابات داشته باشد. یندبر فرآ ثیریتا یدکه شخص دارد نبا ییهاسمت

 ریمورد هم ز ینشود که ا یتصالح ییدبا اعمال نفوذ تا یممکن است شخص یگاه کندیانتخابات خدشه وارد م
 .بردیم ینانتخابات را از ب یندفرآ یتاست و مشروع یمجموعه موارد انضباط

  وگوگفت یوراد یلیتحل یخبر یگاهپا 
 

 

 کمک به راهبرد فسادزدایی ؛فعتعارض منامجلس در تصویب الیحه سریع ت
 99بهمن  15ـ  (یدادگستر یحقوق بشر کانون وکال یسیونکم یردب) کارمحمدصالح نقره

 کلیات تعارض منافع 

 

 19در حوزه اعمال اصل  ییقضا یراهبرد هاییاستمقوم س یقاتعارض منافع است، دق یریتمد یحهآنچه جوهر ال 
ه راهبرد ب یبخش یتدر قانون تواندیتعارض منافع م یریتمد یحهال  یبمجلس در تصو یعتسر است. یقانون اساس

 یفتوص و یشگیریمبارزه و پ یهاروند یبر قانونمندساز یفساد متک یهمدد رساند. برنامه جامع اقدام عل ییفسادزدا
از  یواضح یرتصو یدو شهروندان با رانیاست و مد نونیو قا یو روان یماد یثگانه بزه فساد از عروشن عناصر سه
 انگارانه مستوجب عقاب داشته باشند بزه یامداقدامات فاسد و پ

 خبرگزاری ایلنا 
 

https://www.irna.ir/news/84214947
http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175112&n=789127
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1035228
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1035228
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 تعارض منافع معاون شهرداری در واگذاری مراکز بهاران
 99بهمن  12ـ   )عضو شورای شهر تهران(بهاره آروین 

 ی شوراها و شهرداریفع در حوزهتعارض منا 

 

چند ابهام « استان تهران یستیمرکز بهاران به سازمان بهز 2از  یبردارحق بهره یمجوز واگذار» حهیدرخصوص ال 
 سیپل لیاند. چند مرکز تحوداده شده یکاربر رییتغ ای رفعالندیمورد غ 22 ،یمرکز بهاران شهردار 12از  ؛وجود دارد
ها از آن یدفتر شهردار است و چند سال است که از برخ اریدر اخت ایداده شده است  لیحفاظت تحو گانیراهور، به 

 .میاردهاستفاده ک یگریو به کام کار د میاساخته یام کارمراکز را به ن نیما ا یعنی نیکه ا شودینم یبرداربهره چیه
درخواست مجوز به  حهیواگذار کند، ال  یستیبه بهز ادیهشت بهاران را در ارتباط با اعت خواهدیم یحال که شهردار

 یاست، در صحن علن حهیال  نیکه دچار تعارض منافع در خصوص ا نیاز معاون یکی کهیهم درحالآن فرستدیشورا م
 یقالب حهیارسال ال  یمحترم شورا به معنا سیرفتار به قول رئ نیکه ا کندیصراحتا مخالفت م یخود شهردار حهیبا ال 

 به شوراست. 
 یدارکه شهر  یواگذار شود اما زمان دیوجه نبا چیها به هآن تیهشت مرکز اموال شهر هستند و مالک نیمن معتقدم که ا

 مناسب. یآن هم بدون خروج دهد؛یم نهیچند صد برابر هز کند،یورود م یموضوعات نیبه چن مایمستق
ک در اختصاص مل یصراحتا همکار ادیمعضل اعت تیریرا در ارتباط با مد یشهردار فهیقانون وظ نکهیبا توجه به ا

ستفاده ا یابر  یاما شهردار میمراکز بهاران را واگذار کن یبرداراست که اتفاقا بهره نیمن ا شنهادیاعالم کرده است، پ
شورا برساند.  بیکرده و به تصو نیتدو هایو خروج هانهیشفاف در خصوص هز یهابا شاخص یها دستورالعملاز آن

ر د نظارت کند. یستیبر اقدامات بهز تواندیم زین یشفاف خواهد شد و شهردار هاتیدستورالعمل مسئول نیبا ا
 .دیرس بیموافق به تصو یرا 22با  حهیبر رد ال  یمشترک مبن ونیسینظر کم جلسه شورا،

 خبرگزاری تسنیم 
 

 

 فاوا یبخش اقتصاد ردتعارض منافع دولت مدیریت لزوم 
 99بهمن  22ـ   )کارشناس حوزه ارتباطات( یانعباس پورخصال

 کلیات تعارض منافع 

 

و  یزدکشور بپره یبه بخش فاوا یانهاز نگرش سوداگرا یدعمل کند با یانقالب خواهدیاگر م یازدهممجلس 
 گذاریاستیفاوا را رفع کنند؛ حوزه س ینافع دولت و بخش اقتصادافکند که تعارض م یبخش پ ینرا در ا ییساختارها

 یبدان معن ینبخش به در آورد. ا ساالرانیهو سرما کانرا از چنگ مال یگذارجدا کند و مقررات یبرداررا از عرصه بهره
 وزارت اقتصاد و دارا

ً
پراتور مخابرات یکاز سهام  یقسمت یتمالک ییاست که اگر فرضا

َ
وجود  یانونق یدا باشد، بارا دار  یا

 گذاریاتدر بخش مخابرات را رفع کند و دستش را از حوزه مقرر  ینفع ماد یداشته باشد که دخالت وزارتخانه دارا
 کوتاه.

  تحلیلی الف –جامعه خبری  
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/21/2449754
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/21/2449754
https://www.alef.ir/news/3991124013.html
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 است یرانمهم اقتصاد ا یتتعارض منافع اولو یحهال
 99بهمن  12ـ   تهران( معدن و کشاورزی ،صنعت ،)عضو اتاق بازرگانی مهرداد عباد

 ی تعارض منافعهحطرح و لی 

 

برطرف  رانیبستر فساد در اقتصاد ا یجاددرباره ا هایاز نگران یاریشود، بس یبتعارض منافع تصو یحهکه ال  یدر صورت
داشته باشد اما در هر حال  ینقاط ضعف تواندیم یگریمانند هر طرح د یزتعارض منافع ن یحه. هرچند ال شودیم
ها بحث و کار قابل دفاع بود که ساعت اییحهال  فت،اجرا به مجلس ر  یدولت برا یشد و از سو ییکه نها اییحهال 

در  متاسفانه یحه،ال  ینا یتاهمبا وجود  آن وجود داشت. یببه تصو یادیز یدآن انجام شده بود و ام یرو یکارشناس
 بینیمیما بعضا م یقرار نداده که حت هایتآن در فهرست اولو یبکه مجلس نه تنها تصو رسدیگذشته به نظر م یهاماه

 ندارد. صیبرنامه مشخ یچمهم ه یحهال  یناما ا آیندیبه صحن م یینپا یاربس یتبا اهم ییهاکه طرح
 ندگانیینما یحه،در زمان نگارش ال رود.یتعارض منافع به شمار م یحهشدن ال  یینها یاز مدافعان اصل یبخش خصوص
ون، . بر اساس قانایمشتهاز مجلس ندا یدیخبر جد یچمتاسفانه ه یراخ یهاحضور داشتند اما در ماه یاز اتاق بازرگان

اط ما با دولت بوده و تنها در ارتب یشترینگذشته ب یهااما در سال رودیمشاور هر سه قوه به شمار م یاتاق بازرگان
ارائه نظرات بخش  یفضا برا یدواریمشده است. ام یشترب ییهتعامالت با مجلس و قوه قضا یقدر یراخ یهاماه

 باشد. هایهمکار ینا یشافزا یبرا یسرآغاز خوب تواندیتعارض منافع م یحهف ال یتکل یینفراهم شود و تع یخصوص
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 در وزارت آموزش و پرورش تعارض منافعباز هم داستان تلخ 
 99بهمن  13ـ  خبرگزاری تسنیم

 ی آموزش عمومیتعارض منافع در حوزه 
 

 ینبوده اما در ا یزاز موضوعات بحث برانگ یکیآموزش و پرورش همواره  یرانتوسط مد یردولتیمدارس غ یتمالک
خاص درست  یدر صدور مجوز یردولتیوقت سازمان مدارس غ یس" به عنوان رئینوندز ی"مجتب یاقدام آقا یان،م

)ع( یامام عل یردولتیهنرستان غ وند که مالکزینی روز قبل از صدور بخشنامه تعارض منافع، قابل تامل است. یک
مدارس غیردولتی، اقدام به اخذ دومین مجوز مدرسه غیردولتی در دوران تصدی خود به عنوان رئیس سازمان  است،

)یک  2399خرداد  22صادر و در  2399مجوز این مدرسه جدید در اردیبهشت  از وزارت آموزش و پرورش شده است.
روز قبل از صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع( در قالب موسسه آموزشی و فرهنگی انرژی برتر یک به ثبت رسیده 

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، رئیس سازمان  1ماده « بند یک»طبق  .است
ریزی و نظارت مرکزی بوده و صدور مجوز تاسیس مدرسه مدارس غیردولتی، نائب رئیس شورای سیاستگذاری، برنامه

را است! یعنی عماًل "مجتبی زینوند" به عنوان یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور از جمله اختیارات این شو
 یک روز قبل از صدور بخشنامه 

ً
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و نائب رئیس شورای سیاستگذاری آن هم صرفا

  .تعارض منافع، اقدام به موافقت با صدور مجوز "موسسه  آموزشی و فرهنگی انرژی برتر" به نام خود کرده است
 خبرگزاری تسنیم 

 

https://www.isna.ir/news/99111813406/
https://www.isna.ir/news/99111813406/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/23/2450780
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/23/2450780
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 ی دولت کارآمدنبود تضاد منافع، الزمه
 99بهمن  11ـ   )رئیس جهاد دانشگاهی(حمیدرضا طیبی 

 کلیات تعارض منافع 
 

 رانیاداره کشور، سالمت مد ستمیس ساالر و وانیاست. در نظام د رانیدولت کارآمد، سالمت مد یهایژگیاز و یکی
دولت  یهایژگیو نبود تضاد منافع از و رانیتضاد منافع وجود نداشت سالمت مد نکهیاست و ا یمهم اریشاخصه بس

د به آن کردن شرفتیکه پ ییکشورها یلیو خ استهاست مطرح سال ایاست که در دن یبحث نیکارآمد است باشد. ا
 نفعیموارد ذ نیما در ا رانیاز مد یاری. متأسفانه بسسدیساس منافع خود قانون بنوبر ا دینبا ریتوجه کردند. مد

 نیصحنه اام در پشتپسرخاله ایواردات از خارج باشد من خودم  یتا وقت ندیگویما م رانیاز مد یاری. بسشوندیم
 چی. همیباش نفعشیذ دیام باپسرخاله ایباشد بازهم من  دیواردات باشم و اگر تول نفعیتا من ذ میدهیکار را انجام م

را  نیوانق دیاو نبا وجهچیهبه یول میرا در کشور مسوول کن ستهیشا یبنگاه خصوص کی ریندارد که ما مد یاشکال
است  یکنر  نیترکارآمد و سالم مهم هییقوه قضا کی امادر کشور ماست  بتیمص کینی. اسدیبراساس نفع خودش بنو

 دی. دولت باابتیکه وامص فتدیهم به فساد ب یمشکل را حل کند. اگر خود قاض نیبرخورد کند و ا با فساد تواندیکه م
 جودع وتضاد مناف وجهچیهنباشد و به شیهایگذارقانون نفعیپاک انتخاب کند که ذسالم و دست ریدقت کند که مد

و براساس  یاسیرسیباشد که با نگاه کاماًل غ وجود داشته یسالم و کارآمد هییقوه قضا دیطرف بانداشته باشد و از آن
 برخورد کند. کندیکه خالف م یبا هر کس یمصالح مل

 روابط عمومی جهاد دانشگاهی 
 

 محتواهای تصویری تعارض منافع
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: و یک مصاحبه تصویری کلیپ  یکدر هفتٔه گذشته، 

 

 99 بهمن 29/ آپارات/ تعارض منافع 
 شود چونسپارند و این باعث یک اقتصاد موفق میدر کشورهایی که به خود تشکل خدمات هزینه را نمی 

 شود که رانت خواری تا حد زیادی از بین برود.قانون تعارض منافع باعث می
 

 99بهمن  11سنا/ / ایهزینه خالف کردن در ایران پایین است 
رئیس جهاد دانشگاهی معتقد است که برای حکمرانی خوب، باید دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد داشته 

د با فساد توانیک قوه قضاییه کارآمد و سالم مهمترین رکنی است که می»گوید: باشیم. حمیدرضا طیبی می
نفع پاک انتخاب کند که ذیمدیر سالم و دست برخورد کند و این مشکل را حل کند. دولت باید دقت کند که

 .«هایش نباشد و به هیچ وجه تضاد منافع وجود نداشته باشدگذاریقانون
 

  

http://acecr.ac.ir/fa/news/27998
http://acecr.ac.ir/fa/news/27998
https://www.aparat.com/v/GJgvh/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.isna.ir/news/99112317303
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 دامنه نوسان تعارض منافع!مجازی:  تعارض منافع در فضای تحلیل
 

 میالد زمان
 

 تلگرام، هایرسانه در منافع تعارض کلیدواژه با مطلب 669 مجموع 6911 بیست و دوم بهمن تا بهمن 61 تاریخ از
 توئیت 39 توئیتر شبکه در مطلب، 72 تلگرام شبکه در زمانی بازه این در. است شده نشر باز و تولید اینستاگرام و توییتر

 متعلق مطلب دادتع این سهم بیشترین. است شده گذاشته اشتراک به منافع تعارض با ارتباط در پست 7 اینستاگرام در و
 منافع تعارض به مطالب این عمده بخش. است %7 با اینستاگرام و %72 با تلگرام ای،رسانه توجه %29 اب توئیتر به
 بازار سرمایه و شهرداری و شورای شهر اشاره داشتند. در

 پیمانکاران در حلقه تعارض منافع

ن بدین معنی که پیمانکارا های عمومی تعارض منافع نقش پررنگی دارد.در برون سپاری وظایف از جانب دولت و سازمان

 در منافع های تعارض منافعی مانند تعارضشوند و این محل به وجود آمدن موقعیتاز طرق غیرشفاف انتخاب می

و...  پساشغلی ارتباطات منافع خود، تعارض بر نظارت در منافع دوستانه، تعارض و خانوادگی خویشاوندی، ارتباطات

شود و موجب بروز مشکالت متعدد ق و ارزیابی عملکرد پیمانکاران درست انجام نمیشود. در این شرایط نظارت دقیمی

های حاکمیتی باید یک قاعده و شیوه نظامندی شکل بگیرد تا از گردد. لذا برای برون سپاری وظایف سازمانمی

 های تعارض منافع جلوگیری کند.موقیعت

ی های زباله شهری به صورت نازلرد پیمانکاران شستشوی سطلکدر همین زمینه، در واکنش به توییتی که اشاره می

 دهند کاربری به نام داوود منظور نوشت: این کار را انجام می

 هاسپاریبرون ما اداری نظام در است،ها هزینه کاهش و اقتصادی کارایی برای راهکاری سپاریبرون که حالی در»

 بر وبیخ نظارت منافع تعارض علت به وقتی. است شده خدمات پایین تکیفی و هاهزینه برابری چند افزایش به منجر

 « .است تعجب جای کند، عمل رویه این خالف پیمانکاری اگر گیرد،نمی صورت پیمانکاران

 بورس و تعارض منافع

 یتصمیم جدید سازمان بورس اوراق بهادر در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در هفته گذشته در فضای مجاز

اس دانستند و برخی دیگر از اسها میموردتوجه قرار گرفت. برخی کاربران این تغییر را به نفع اشخاص حقوقی و صندوق

وییتر خصوصی در تکردند. کاربری با نام پزشک وجود دامنه نوسان قیمت را ایجاد رانت برای بازیگران بزرگ قلمداد می

 حبانصا منافع تعارض یا هست؟ شدنی انجام ایران بورس در اصال ساننو دامنه حذف کنیدمی فکر شما »نویسد: می

های کارشناسی در فارغ از بحث«. داد؟ نخواهد رو اجازه این وقتهیچ حقوقی اصلی سهامداران وها کارگزاری اصلی

نند کمیمورد این موضوع که اقدام صحیحی است یا خیر باید گفت که چیزی که کاربران فضای مجازی به آن اشاره 

ر به گذاهای خودشان است. یعنی قانونمند شدن از نتایج تصمیمگیران در بازار بورس و بهرهاحتمال حضور تصمیم
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شود. این دهد که بین منافع عمومی و منافع شخصی تعارض ایجاد میکند و یا تغییر میشکلی قانون وضع می

د توانهایی مانند بورس اوراق بهادار مید. این موضوع در سازمانگذاری برای خود نام دار ، قاعدهموقعیت، تعارض منافع

ران سازمان گذاگیران و قانونشود. الزم است که تصمیمبسیار مهم باشد زیرا به سادگی باعث کسب منافع هنگفت می

بحث  شته کههای تعارض منافع نباشند. در یک سال گذبورس بطور مداوم مورد پایش قرار گیرند تا در معرض موقعیت

 های مختلف گفته شده است.بازار سهام در کشور داغ بوده است بارها این نکته به صورت

 تعارض منافع در شهرداری تهران و شورای شهر قروه

چرخید. بهاره آروین در شورای شهر دست میبهدر بازه زمانی مذکور دو گزارش خبری در تلگرام پربازدید بود و دست

 واستدرخ الیحه کند، واگذار بهزیستی به اعتیاد با ارتباط در را بهاران هشت خواهدمی شهرداری»که  تهران اعالم کرد

 حنص در است، الیحه این خصوص در منافع تعارض دچار که معاونین از یکی درحالیکه همآن فرستدمی شورا به مجوز

 یحهال  ارسال معنای به شورا محترم رییس قول هب رفتار این که کندمی مخالفت صراحتا شهرداری خود الیحه با علنی

 اما ودش واگذار نباید وجه هیچ به هاآن مالکیت و هستند شهر اموال مرکز هشت این که معتقدم من. شوراست به قالبی

 خروجی بدون هم آن دهد؛می هزینه برابر صد چند کند،می ورود موضوعاتی چنین به مستقیما شهرداری که زمانی

های تعارض منافع قرار دهد معموال در معرض انواع موقعیتشهرداری به دلیل خدمات متنوعی که ارائه می«. مناسب

دارد. اینکه به گفته یکی از نمایندگان شورای شهر یکی از معاونین شهرداری تهران در موقعیت تعارض منافع قرار دارد 

نیست که به آسانی از آن گذشت. بطور قطع الزم است تا این موقعیت تعارض منافع مشخص شده و راهکاری ای نکته

ها و قوانین برای مدیریت و نظارت بر آن اندیشیده شود در غیر اینصورت مشکالتی از قبیل البی و کارشکنی برای طرح

 حداقل مشکالت خواهد بود.

ر گرفته بود ماجرای قرار داشتن یکی از اعضای شورای شهر قروه کردستان در مورد دیگری که موردتوجه کاربران قرا

موقعیت تعارض منافع به مدت سه سال بود! ظاهرا یکی از اعضای شورای شهر قروه که مهندس شهرساز است در 

 ستا شهری اراضی تفکیک شهرساز مهندس وظایف از خود بوده است. یکی برای گذاری قاعده منافع موقعیت تعارض

 شگزار مالک یعنی دارد، قرار شهرداری و شهر شورای نظر زیر مستقیم که شودمی محسوب اموری جزو تفکیک این و

 و فرد مذکور برساند شهرداری قدرالسهم تعیین و صلحنامه عقد جهت شورا، تأیید به باید را خود اراضی تفکیکی نقشه و

بوده است.  5 ماده کمیسیون به مربوط امور انجام جهت طرح کننده یبتصو و کننده تأیید کننده، تهیه مقام در همزمان

های تعارض منافع در همه جا دهد که موقعیتای نشان میفارغ از صحت یا عدم صحت این ماجرا، این چنین مساله

نان معطل یابد. یکی از دالیل این مسئله همچرغم صدور بخشنامه از جانب وزیر همچنان ادامه میوجود دارد و علی

 ماندن الیحه تعارض منافع دولت در مجلس شورای اسالمی است.

همچنین در هفته گذشته تعارض منافع در نظام سالمت و تعارض منافع نمایندگان مجلس مورد توجه کابران فضای 

 وانینق از خیلی تصویب مانع منافع تعارض بحث این»نویسد:مجازی بود. کاربری با نام محمد لطفی در توییتر می

 واهدنخ تصویب پزشکان علیه طرحی هیچ هستند پزشک همه مجلس درمان و بهداشت کمیسیون وقتی تا. شودمی
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 های دیگری غیر ازاین مسئله باید در مجلس شورای اسالمی موردتوجه قرار گیرد و نمایندگان پزشک به حوزه«. شد

 اصل نکنند.پزشکی ورود کنند یا از پزشکی و موارد مرتبط با آن نفعی ح

از طرف دیگر ماجرای رد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در صحن علنی هنوز سوژه داغ فضای مجازی است. 

 مجلس ننمایندگا حتی که است باالای اندازه به شفافیتهای هزینه»نویسد: کاربری به نام داود منظور در توییتر می

. است نافعم تعارض کشور، گیری تصمیم نظام در اصلی مشکل که نیمک باور. نیستند آن پرداخت به حاضر هم انقالبی

یا کاربر دیگری «. گیرد صورت گروهی یا شخصیهای جویی منفعت اساس بر نباید ملیهای گیری تصمیم

ی مجازی در واقع کاربران فضا«. بهترین فرصت برای از بین بردن تعارض منافع شفافیت آرا نمایندگان بود»نویسد:می

این نکته تاکید دارند که یکی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع در مجلس شفافیت آرای نمایندگان است چرا که بر 

شفافیت و مدیریت تعارض منافع ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و هر فرد در هر جایگاهی وقتی بداند زیر ذره بین قرار 

های سیاسی برخی از کاربران، گیریکند. فارغ از جهتنمی دارد خود را بین تعارضات منافع شخصی و عمومی گرفتار

ال نیک توان به فدهند را میاین نکته که ظرف دو یا سه هفته گذشته کاربران مرتب به این مسئله واکنش نشان می

 گرفت.

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 تعارض منافع  تیریمد یهفتگ خبرنامه
 33 ـ رانیتعارض منافع در ا شیمجموعه مطالعه و پا

 1399 بهمن 24تا  18-سی و سوم  شماره
 سمانه سهرابیدبیر خبرنامه: 

 ه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامع مجری:

 09020432995: خبرنامه شماره واتساپ
 

 

https://www.instagram.com/iranbssc/
https://www.instagram.com/iranbssc/
https://t.me/IranBSSC
https://t.me/IranBSSC
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.linkedin.com/company/iranbssc/
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://www.aparat.com/IranBSSC
https://iran-bssc.ir/
https://iran-bssc.ir/
https://twitter.com/iranbssc
https://twitter.com/iranbssc

	درآمد: تعارض منافع در طرح شفافیت آراء نمایندگان
	تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی: دامنه نوسان تعارض منافع!
	پیمانکاران در حلقه تعارض منافع
	بورس و تعارض منافع
	تعارض منافع در شهرداری تهران و شورای شهر قروه


