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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 بود؟ قصیر روحانیتآیا صعود و سقوط بورس درآمد: 
 های اجتماعی چرایی نیاز به حفظ تعادل بازی در کنش

 
 حسین خداپرست

 
 به تصویر زیر نگاه کنید.

 

ر بخشی از خودش را دوباره بازتولید کرده. د نمودار بیتکوین برای چند روز پیش است. جالب است ؟ نیست؟ بیتکوین

 اند. ها فراکتالگویند فراکتال. مثال برف دانهریاضیات به این می

حاال فراکتال، بیتکوین و تستسترون چه ربطی به تعارض منافع دارند؟ االن برای تان میگویم. اما قبل از آن الزم است 

 های آشوبناک بدهم. کمی توضیح راجع به سیستم

یرد. یعنی گاند که گذر سیستم از یک حالت به حالت بعدی کامال رندوم صورت میهاییهای آشوبناک سیستمسیستم

ی. مثال باال انداختن سکه یک فرآیند تصادفی است. سیستم
ّ
ه با روابط های آشوبناک را نفرآیندی تصادفی است نه عل

ی بلکه با فرآیندهای تصادفی توضیح می
ّ
های آشوبناک معروف بازارهای مالی و آب و هوا مونه از سیستمدهند. دو نعل

هستند. اما این دو با یکدیگر فرقی اساسی دارند. آب و هوا سیستم آشوبناک سطح یک است. به این معنا که اندازه 

ه گیری ز خواهد مدلی از آب و هوا بسازد، مدلش، پیش بینی اش و یا انداگیرنده، پیش بینی کننده یا هر کسی که می

ت، کند سه روز آینده بارانی اساش تقریبا روی آب و هوا بی تاثیر است. مثال سازمان هواشناسی وقتی پیش بینی می

 دهند یا کارشناس تلویزیونی آب و هواآب و هوا رفتارشان را نسبت به این پیش بینی سازمان هواشناسی تغییر نمی

های آشوبناک سطح یک استاتیک)ایستا( هوا ندارد. اصطالحا سیستم خودش تاثیری بر بارانی یا آفتابی بودن آب و
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. یعنی اندازه گیرنده، پیش بینی کننده و مدل ساز، انددینامیک)پویا( 2های آشوبناک سطح هستند. اما سیستم

گذارند. مثال فرض کنید شما سیستمی داشته باشید که به صورت قطعی پیش بینی خودشان روی سیستم تاثیر می

افتد؟ بله درست حدس هزار دالر است! چه اتفاقی می21هزار دالر است، یک سال دیگر 01کند ، قیمت مس که اکنون 

خالصه  و دیریگیمزنید، از بانک وام فروشید، به کل اقوامتان زنگ میهایتان را میروید کل داراییزدید... شما امروز می

کنید. وقتی چند نفر دیگر هم رفتار شما را ببینند آنها هم ا تبدیل به مس میدار و ندار خودتان و دوستان و آشنایانتان ر 

هزار دالرش  21افتد این است که مس نه یک سال دیگر بلکه یک ماه دیگر به قیمت خرند. اتفاقی که میمس می

برای یک سال هزار دالری 21بینی مدل شما قیمت بینی شما غلط از آب در آمده است )پیشرسد. در عمل پیشمی

 بعد بود.( 

هستند و پیش بینی  2های انسانی، سیستم آشوبناک سطح هایی که ذرات شان آگاهی دارند، مثل سیستمسیستم

پذیر نیستند. نه فقط پیش بینی شان غلط است بلکه تبیین علی دادن از آنها نیز گمراهی محض است. خب حاال چه 

را شناخت؟ در جایی مثل بازارهای مالی ما  2های آشوبناک سطح سیستم توان رفتارکنیم؟ یعنی به هیچ طریقی نمی

توان این عامل مشخص را اندازه بگیریم، الگوهای تکرارشونده با پارامتری ثابت به نام قیمت سر و کار داریم. یعنی می

 هایی قابل اندازه گیری تحلیل کنیم. اش را بشناسیم و آن را با عدم قطعیت

دانیم مطلوبیت صنف فروشندگان ما پارامتری مشخص نداریم که آن را اندازه گیری کنیم. یعنی ما نمیاما در جامعه 

های تهران و اهل سنت کردستان چه نسبتی با هم میوه مشهد، کشاورزان خوزستان، اتاق بازرگانی تبریز، فمینیست

 ست. ها برابر بازارهای مالی اشوبناک میلیونتوانیم اندازه بگیریمشان. این یعنی جامعه سیستمی آدارند. اصال نمی

اند. جامعه شناسان و مورخین به دنبال روابط علی برای تبیین وقایع این وسط ذهن اقتصاد دانان را با "علیت" بریده

علت آن بوده است. این در حالی است که  pاتفاق افتاده پس  qخواهند بگویند چون اند. یعنی میتاریخی و اجتماعی

خواهند بگویند چون بازار بورس باال رفت، اخت رفتار توده ها، نیازمند روان شناسی توده هاست. اقتصاد دانان میشن

پس البد در زیرزمین وزارت اقتصاد یا آن طبقات باالیش، در زیرزمین تاالر بورس، اتاق فکری پلید نشسته بود و این 

ها با تستسترون و پروژسترون شان تصمیم میگیرند و صعودها و سقوط گویند مردماتفاق را رقم زد. اما روان شناسان می

های های اخیر حتی نوبلیستکنید من شوخی میکنم. نه خیر بسیار جدی ام. در سالزنند. شاید فکر میرا رقم می

 2102ر سال د اند. رابرت شیلر کهشان روی اقتصاد رفتاری نوبل گرفتههای پژوهشیاقتصاد هم عمدتا به دلیل فعالیت

کتابی با عنوان اقتصاد روایی چاپ کرد. او در این کتاب صراحتا نشان داده، دلیل  2102نوبل اقتصاد گرفت در سال 

هایی است که مردم در بین خودشان رد و بدل ها و داستانهای شان، روایتعجیب بازارهای مالی و سقوط یصعودها

وارد بازار بورس آمریکا شده نقل  0221ا را از جانب یک بازیگر تئاتر که در سال کنند. شیلر در این کتاب داستانی زیبمی

آمریکا بزرگ ترین رکود تاریخ آمریکاست که در اثر همه گیری بازار بورس در بین عموم جامعه آمریکا  0221کند. رکود می

 رخ داد:
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چیز کوچولویی که بهش بازار بورس میگفتن.  خیلی زود، موضوعی داغ تر از نمایش توجه من و کل کشور رو جلب کرد.»

باهاش آشنا شدم. با تعجب و البته خوشحالی فهمیدم که یه معامله گر زیرکم یا دست  0221برای اولین بار حدود سال 

ای ها حدود هفتهرسید، چون هر چی خریدم قیمتش باال رفت. برای بازی در نمایش نارگیلکم این طوری به نظر می

 «تونستم توی وال استریت در بیارم چندرغاز بیشتر نبود.گرفتم، ولی این در برابر پولی که میدستمزد می دالر 2111

 (212)اقتصاد روایی صفحه 

شود که حتی آسانسورچی ها، تهیه کننده تئاتر و بازیکن گلف برای خرید شیلر در ادامه ذکر این داستان متذکر می

ها درست دو سال قبل از بزرگ ترین سقوط بازار سهام و بزرگ کردند. این اتفاقئاتر میهایی به این بازیگر تسهام توصیه

 ترین رکود تاریخ اقتصاد آمریکا است. 

ها قفل بودند. سیستم معامالتی کارگزاری آگاه و مفید آید. اما من به یاد دارم. کارگزاریبسیاری از مردم یادشان نمی

تم را ای که معامالکرد. در فروردین ماه که برای کاری به کارگزارییران( روزانه گیر میهای فعلی اترین کارگزاری)بزرگ

شد. در تیرماه برای گرفتن عکس پرسنلی به یک عکاسی ها برای خرداد به مردم داده میدهم رفتم، نوبتدر آن انجام می

ته سبدگردانی در بازار بورس پذیرف»ش که رفتم. در کمال تعجب دیدم، یک کاغذ نوشته بزرگ چسبانده بود روی دیوار

 «!!! شود با سود تضمینیمی

 . ها و داستانهاستها همه یک ویروسی شدن را نشان میداد. ویروسی شدن یک رفتار در جامعه از طریق روایتاین نشانه

 گفتیم که بازار بورسگویند، ما گویند که مدام میشنوم که میهایی میهایی از اقتصاددداناین روزها بعضا صحبت

 سقوط خواهد کرد. ما گفتیم که این رشد حبابی است ما گفتیم فالن و بیسار ولی کسی توجهی نکرد.

در بازار  20کرد. هیچ کس. من از سال گویند. هیچ کس چنین رشدی در بازار را پیش بینی نمیچشم بسته غیب می

سم. بیشترین تخمینی که بزرگان بازار بورس داشتند شاخص شنابورس بودم. بسیاری از بزرگان بازار بورس را می

هزار بود. اصال در مخیله کسی  211هزار و  211آرزوی بسیاری از اهالی بازار شاخص  29هزار بود. از سال 011

اتفاق افتاد اساسا قابل  22تا مرداد  29میلیون واحد. چیزی که در فاصله مهر  2گنجید که شاخص بورس بشود نمی

 بینی نبود. چون اتفاقی تصادفی و رندوم بود.  پیش

 های مخفی نشسته بود وتصور عموم مردم این است که اتاق فکری در وزارت اقتصاد در آن طبقات باال و یا آن زیرزمین 

ای و داستانی بوده است. از من کنند البد پشت این باالرفتن دسیسهزد. مردم گمان میشاخص را می 0هر روز کلید +

بشنوید اینها مهمالت است. اقتصاددانان اصولگرا میگویند رئیس جمهور روحانی مردم را به بورس دعوت کرد. سوال 

با آقای رشیدپور گفت  0تومان رسید و آقای روحانی در مصاحبه شبکه  9011به  2011این است مردم مگر وقتی دالر از 

 اهد رفت، توجهی کردند؟ دهم دالر از این قیمت باالتر نخومن به مردم قول می
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هزارتومان باال رفت  21تومان یکراست تا  9011از فردای مصاحبه آقای روحانی با رشیدپور در شبکه یک قیمت ارز از  

روند سهام بخرند، پاک کردن صورت مسئله ظرف دو ماه. اینکه گمان کنیم مردم روی حساب حرف رئیس جمهور می

شان، خواهرشان، پسرعمه شان، همکارشان نانوایی سر کوچه شان، قصابی محله است. مردم سهام خریدندچون برادر 

زدند که مثال ظرف یک ماه گذشته سهام ها )به قول رابرت شیلر از روایت ها(یی حرف میشان همه و همه از داستان

رفت برود یک ماه در صف گشد که فرد تصمیم میاند. اینگونه میدرصد سود کرده 00اند و وهویج و فبادمجان را خریده

 کارگزاری منتظر بماند، حساب بورسی باز کند و سهام خشلغم را بخرد. 

شدن  های ویروسییک پدیده در جامعه. درست مثل ویروس کرونا. ریاضیات مدل« ویروسی شدن»گوید شیلر به این می

تماعی و های اجری همه گیر، انقالبتوانید بخوانید. ورشکستگی یک بانک، یک بیمارا هم در ضمیمه کتاب شیلر می

. یک اندهایی از رفتار آشوبناک و تصادفی و در عین حال ویروسی در یک سیستمصعود و سقوط بازارهای مالی نمونه

فتاری از دانیم ویروس کرونا چه ر گفتند نمیهمه گیری غیرقابل پیش بینی. دقیقا به همان معنا که پزشکان به شما می

آید چگونه رفتار دانند وقتی پول سمت بازار ملک، طال، ارز یا بورس میدهد، اقتصاددانان هم نمیخودش بروز می

کند. اگر اقتصاددانی چنین ادعایی کرد شیاد است. به حرفش توجه نکنید. هر کس ادعا کند که من پیش بینی می

گویند. بله در ایران زیاد از حد سخن میگوید. از من بشنوید اقتصاد دانان به طور کل و باالخص کردم دروغ میمی

ریزد. اما شاخص از یک میلیون رود باالخره روزی فرو میدرصد باال می 0پرواضح است که شاخصی که هر روز مثبت 

؟ مدل ریزشش چطور 0.0هزار؟ تا  011ریزد؟ تا کند؟ تا کجا میمیلیون واحد ریزشش را آغاز می 2واحد میریزد؟ از 

دهد. کسی اگر پاسخ این سواالت را بداند، ینها سواالتی است که هیچ اقتصاددانی به شما پاسخ نمیخواهد بود؟ ا

 شود. اصال اقتصاددان نمی

آغاز  کند. برایشود؟ برای ایجاد یک انقالب یک اقلیت یک دنده کفایت میشود که یک رفتار ویروسی میاما چه می

درصد مشتریان یک بانک برای  01تا  0کند. مراجعه یکباره کفایت می درصد افراد جامعه 0یک پاندمی، بیمارشدن 

 9-2کند. صعود عجیب و غریب بازار بورس به خاطر سهامداران متعصبی دریافت پولشان، بانک را ورشکسته می

های ثروتمندشدنشان را برای اطرافیانشان تعریف کرده بودند. یک درصدی بود که ظرف چند سال گذشته داستان

 اقلیت متعصب بورسی. 

 هایی که تا اینجا برداشتیم را بگویم. ای از قدمها را برای چه گفتم؟ بگذارید خالصهخب حاال این داستان

 است.  2جامعه سیستم آشوبناک سطح  (0

بینی رفتارشان را  شیپهایی غیرخطی بسیار پیچیده دارند که از اساس مدل 2های آشوبناک سطح سیستم (2

. )جز نهایتا شناسایی الگوهای تکرارشونده یک پارامتر خاص آنهم با عدم قطعیت بسیار کندیمتقریبا محال 

 باال شبیه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی(
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برای آغاز یک رفتار ویروسی در جامعه صرفا نیاز به اقلیتی متعصب داریم. نسیم نیکوالس طالب )با اثبات  (2

درصد کل جمعیت باشند، کاری  9تا  2دنده حتی اگر ک اقلیت یکی»گوید: ریاضی در ضمیمه کتابش( می

 ( 22)پوست در بازی صفحه « کنند که سرتاسر جامعه به ترجیحات آنها تن بدهد.می

رفتارهای ویروسی مثل باالرفتن قیمت دالر، طال، مسکن و یا بورس در اثر بسط ویروسی ترجیحات یک اقلیت  نتیجه:

ین رفتار طبیعی یک سیستم آشوبناک است. روحانی، دژپسند، سیف، عراقچی، همتی، متعصب صاحب منافع است. ا

ها اصال عددی در مقابل رفتار ها یا طبقات باالی وزارتخانهروسای دو سال اخیر سازمان بورس و معاونینشان، زیرزمین

 ای چند ده میلیون نفر نیستند. ویروسی و توده

 نتیجه گیری

عارض منافع دارند؟ این روزها سیاستمداران مدام در حال تصویب قوانین شفافیت، مبارزه با خب اینها چه ربطی به ت

هایی عجیب و غریب، لوایحی نپخته و نزدیک به فاجعه که عمدتا از طریق فشار فساد، تعارض منافع و ... هستند. طرح

ماند برای شده میشه از پیش تعیینکردن، در حال تصویب است. همه اینها تماما به یک نق 90گری و اصل و البی

شوند که دست مجری در ها و لوایح به نحوی تنظیم میدروکردن و مقصر دانستن اعضای دولت قبل. عمده این طرح

هنگام اجرای آن باز باشد. مطالب باال را نوشتم تا بگویم نمایشی که برخی سیاستمداران در حال اجرای آن هستند، 

هل سال ای که چشناسند و نه تعارض منافع و نه شفافیت و گرنه رفتار آشوبناک جامعهاد را میفیلم است. آنها نه فس

کنند را به روحانی و سیف و عراقچی و دژپسند و همتی رئیس های اقتصادی دست و پنجه نرم میاست با انواع سختی

بهانه قوانین مبارزه با فساد و تعارض دادند. این یک برخورد سیاسی است. اینکه به سازمان بورس و ... نسبت نمی

امعه اند، تضعیف جگیرند، مجلس و دولت است که نهادهایی انتخابیمنافع اولین جاهایی که تحت شفافیت قرار می

سازی کاربران فضای مجازی( تضعیف جامعه مدنی است. طرح شفافیت آراء مدنی است. طرح صیانت )شفاف

کننده سمت انتخابی حاکمیت است. برخورد با سیف و منافع در دولت، تضعیفنمایندگان، طرح یا الیحه تعارض 

عراقچی به خاطر توزیع دالر نیست. قیمت دالر رفتار آشوبناک و تصادفی دارد و سیف و عراقچی اصال عددی در مقابل 

د به ه سال پیش بایهای هیجانی بین توده مردم نیستند. وگرنه بهمنی رئیس بانک مرکزی محمود احمدی نژاد دروایت

حسینی ها را تجمیع کرده بود. برخورد با پوریافتاد. سیف موسسات مالی غیرمجاز را بسته بود و برخی بانکزندان می

ا ها ر سازی را اجرا کرده بود و شرکتسازی به خاطر این بود که او خط به خط قانون خصوصیرئیس سازمان خصوصی

نژاد را اجرا نکرده بود. برخورد با سازی احمدیهای خصولتیده بود و سیاستدقیقا به تجار سرشناس واگذار کر 

زاده به این خاطر بود که گفته بود من تا زمانی که همه بنادر در اختیار دولت نباشد، قانون جامع پنجره واحد نعمت

همین جنس است، وگرنه بورس کنم. برخورد احتمالی با روسای سازمان بورس دوره روحانی نیز از گمرکی را اجرا نمی

 برابری را تجربه کرده بود. نژاد هم رشدی دهدر دوره احمدی
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سال  2سال گذشته دارد. )انقالب مشروطه ظرف  001رفتار آشوبناک و غیرقابل پیش بینی مردم ایران ریشه در تاریخ 

ه پیروزی رسید. محمد خاتمی ماه ب 1ظرف  02سال به نتیجه رسید. انقالب  0رخ داد، ملی شدن صنعت نفت ظرف 

ماه طول کشید(. تمامی  0الله هاشمی تا پیروزی روحانی ماه پیروز انتخابات شد. از رد صالحیت آیت 2ظرف 

اند. های اصالحی و انقالبی مردم ایران که در مقابل استیت صورت گرفته رفتاری غیرقابل پیش بینی داشتهجنبش

ال های خاصی در حافتد. جریانبارزه با فساد و تعارض منافع دارد چه اتفاقی میحواسمان باشد به بهانه شفافیت و م

 بخشی از حاکمیت را شفاف کنند. اینها میتدوین لوایح و طرح
ً
 تواند به یک نمایش محض بدلهایی هستند تا ظاهرا

زه با توضیح داده ام، که چرا مبار  اینجاکند. قبلتر زده پیدا میشود. شفافیت بدون فراگیری، جنبه شعاری و سیاست

. دهای دولتی و غیردولتی اعمال شوفساد و شفافیت و مدیریت تعارض منافع باید به یکباره و بر همه نهادها و سازمان

نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی به صورت همزمان باید شفاف شوند و گرنه یک اختالل جدی در موازنه قدرت به 

شود صرفا . فساد و تعارض منافع مثل عوض کردن جهت رانندگی است. نمیکندیمآید که اوضاع را بدتر وجود می

 2112سپتامبر 2قدیم چپکی برانند. شهر سامائو در  بخشی از شهر از سمت راست رانندگی کنند و بخش دیگر مثل

بعد از ظهر و به یکباره جهت رانندگی را از چپ به راست تغییر داد. مبارزه با فساد و شفافیت و مدیریت  1راس ساعت 

تعارض منافع اینگونه است. همه باید همزمان شفاف شوند و گرنه تعادل بازی به نفع یکی از طرفین طرف عوض 

  د. شومی

*** 

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

نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و جمعی   

 رای دادند تا جزئیات آناز نمایندگان مجلس و تأیید هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، به دو شوری شدن طرح 

 . ردیگمجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مورد رسیدگی قرار 

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در  

تشکیالت جدیدی  مجلس  در عین عدم وصول الیحه مدیریت تعارض منافع دولت روحانی گفت: الیحه دولت

جمهور جمهور را تدارک دیده بود. معموال هم این شوراها که در سطح رئیسعالی با عضویت رئیسازجمله شورای

شود. ما در طرح مجلس زیاد به موارد الیحه دولت قبل ورود نکردیم، اما اعالم شود تشکیل نمیریزی میبرنامه

 های کشور را درنظر بگیرد، با طرح نمایندگانای بدهد و ظرفیتبینانهآمادگی کردیم که اگر دولت جدید الیحه واقع

 کنیم. تلفیق می

محسن زنگنه نماینده مجلس در مخالفت با تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع گفت: این نحوه قانونگذاری  

موردتوجه جدی قرار  وهن مجلس است و باید استانداردهای الزم در قانون نویسی لحاظ شود و اسناد باالدستی

 گیرد.

https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-bibliography/6078/
https://iran-bssc.ir/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/transparency-bibliography/6078/
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مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مخالفت با طرح مدیریت تعارض منافع گفت: نظارت بر اجرای  

ر اند. که مغایهای امنیتی نیز اجازه ورود پیدا کردهعهده سازمان بازرسی است اما در این قانون دستگاهقانون به

 آورد.کاری به وجود میکند و موازییریت کار را از دست یک نهاد واحد خارج میقانون است. این مورد مد 029اصل 

در توئیتی ضمن تذکر به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشت:  اصل نود مجلس ونیسیعضو کمی، احسان ارکان 

بارز مصداق  یخصوص یهااز بانک یکی رهیمد اتی، در رأس هبورس یعال یشورا دیهمزمان عضو جد حضور

 . دولت است یمسئوالن اقتصاد یریگیپ ازمندیمنافع و ن تعارض

 0077آبان  32 - مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 به کمیسیون اجتماعی مجلس« تعارض منافع تیریمد»طرح  بازگشت
 0911آبان  01ـ خبرگزاری مهر 

  تعارض منافع ۀحیال طرح و 
 

 19موافق  یرأ 002با  یاسالم یمجلس شورا آبان ماه 01 کشنبهی یدر جلسه علن یاسالم یس شورامجل ندگانینما
تعارض منافع موافقت  تیریطرح مد اتیحاضر در مجلس با کل ندهینما 291ممتنع از مجموع  یرأ 01مخالف و  یرأ

 ،یاسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیه دییمجلس و تأ ندگانیاز نما یو جمع یاجتماع ونیسیکم شنهادیپ طبق کردند.
 و ردیگیقرار م یدگیمورد رس یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیآن در کم اتیشد و جزئ یطرح دو شور نیا

 طرح ارائه دهند. نیا اتیخود را در مورد جزئ شنهاداتیپ توانندیم ندگانینما
 

 یکیارض منافع، گفت: تع تیریطرح مد اتیدرباره کل ، رئیس کمیسیون اجتماعییلیاسماع یول 
 مهم است و مردم از اریطرح تعارض منافع بس بیفساد بحث تعارض منافع است و تصو یاز بسترها

وانند بت دیفرمودند مردم شا یمقام معظم رهبر .میکن فیتکل نییموضوع را تع نیما انتظار دارند ا
منافع  تعارض تیریطرح مد دیاساس ما با نیارا تحمل کنند اما فساد را قبول نخواهند کرد و بر  یشتیمع یتنگناها

و  میتعارض منافع نداشته باش تیریدرباره مد یکه قانون ستین رانیا یاسالم یدر تراز نظام جمهور .میکن بیرا تصو
 برسد. بیطرح به تصو نیالزم است ا

 
 دارد یتعارض منافع اشکاالت جد تیری: طرح مددلخوش

 یتعارض منافع گفت: متأسفانه برخ تیریدر مخالفت با طرح مدکاظم دلخوش  دیادامه جلسه، س در 
 گرید یاز سو آن مرتفع شود. راداتیا دیدارد و با یاساس راداتیطرح هم ا نیزاست و اطرح ها مشکل

. ستین نهیزم نیدر ا یسیبه قانون نو یازیو ن میتعارض منافع دار تیریمشابه در حوزه مد نیما قوان
 ارکطرح  نیا یطرح لحاظ شود و الزم است رو نیدر ا دیدارد که با یض منافع هم استثنائاتخود تعار گرید یاز سو

 انجام شود. یکارشناس قیدق
 

 مجلس با تعارض منافع مخالف هستند ندگانی:  نمازنگنه
با تعارض منافع مخالف  ندگانیطرح مذکور گفت: همه نما اتیدر مخالفت با کل زیمحسن زنگنه ن 

 اترادیطرح ا نیتعارض منافع آن است که ا تیریطرح مد اتیخالفت بنده هم با کلهستند؛ علت م
طرح  نیاما ا اشدتا قابل اجرا ب میسیخود را به صورت شفاف بنو یهاطرح دیدارد و ما با ییمحتوا

 باشد، تعارض منافع داشته یفرد یطرح آمده است که اگر در جلسه ا نیاز مواد ا یکیمثال در  دارد. یابهامات جد
 کی نیفقط هم میهستند که تعارض منافع دارند و اگر بخواه یآن جلسه را ترک کند. قطعا در جلسات کسان دیبا

وهن مجلس است و  ینحوه قانونگذار نی! اشود لیاز جلسات کشور تعط یاریبس دیبا میماده را مورد توجه قرار ده
 .ردیقرار گ یموردتوجه جد یاسناد باالدست دیلحاظ شود و با یسیالزم در قانون نو یاستانداردها دیبا
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 شود یدو شور دیتعارض منافع با تیری: طرح مدیطاهر

 راداتیطرح ا نیتعارض منافع، اظهار داشت: ا تیریطرح مد اتیدر مخالفت با کل یطاهر یمصطف 

 یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیآن در کم راداتیشود تا ا یدو شور دیدارد و با یاساس

ما موافق  .دارد یادیطرح درباره تعارض منافع آمده است ابهام ز نیکه در ا یقیمصاد اصالح شود.

 اصالح شود. دیدارد که با یاساس راداتیطرح ا نیاما ا میتعارض منافع هست تیریمد یبرا یقانون جد بیتصو

 

 شده است یعدالت ی: تعارض منافع باعث بیکرم سیو

تعارض منافع گفت: تعارض منافع منجر به  تیریطرح مد اتیت با کلدر موافق یکرم سیمهرداد و 

ا برسد ت بیدر مجلس به تصو یقانون دیشده است و با نیقوان یدر اجرا یعدالت و کند جادیعدم ا

است و ما  ضربه زده یانقالب اسالم تیثیبه ح یلیانتصابات فام راه فساد و سوءاستفاده بسته شود.

 نیواناز مشکالت کشور به نبود ق یاری. بسمیبرسان بیتعارض منافع به تصو تیریمد یبرا یقانون بازدارنده ا دیبا

که  یبرسد، با مفسدان و کسان بیتعارض منافع به تصو تیریو اگر طرح مد گرددیدر حوزه تعارض منافع باز م یمترق

 شود. یم یبه دنبال سواستفاده هستند مقابله جد

 

 فساد است یها شهیاز ر یکی: تعارض منافع یفالح

 مینکن یابی شهیکه فساد را ر یتعارض منافع گفت: ما تا زمان اتیدر موافقت با کل زین یسارا فالح 

تعارض  تیریفساد است و اگر طرح مد یها شهیاز ر یکی. تعارض منافع میبا آن مبارزه کن میتوان ینم

 یواررانت خ ریمس میخواه یگر مبود. ا مینخواه یلیشاهد انتصابات فام گریشود، د بیمنافع تصو

و  میگردانطرح اعتماد را به مردم باز  نیا بیبا تصو دیبرسد. ما با بیتعارض منافع به تصو تیریطرح مد دیبا میرا ببند

 .میکن کوتاهچنبره زده اند،  یرا که به منافع مل یاز افراد یاریدست بس

 

 میببر نیتعارض منافع را از ب دی: باانیصباغ

وجود نداشته باشد،  یدر موافقت با طرح مذکور، گفت: اگر قانون و نظارت کاف انیا صباغمحمدرض 

 یتعارض منافع جلو تیریطرح مد کنند. یم یریگ میاز مسئوالن به نفع خودشان تصم یبرخ

 ینبودند، وام ها «هایطبر»شد،  یتعارض منافع محقق م تیریو اگر مد ردیگ یسوءاستفاده را م

مشکل مردم حل  میخواه یشد. اگر م یبلندساخته نم یشد و برج ها یبه افراد خاص داده نم یاردیلیچند هزار م

 .میببر نیاز ب دیسوءاستفاده گرفته شود و تعارض منافع را با یجلو دیشود، با
 خبرگزاری مهر 

 

mehrnews.com/xWssg
mehrnews.com/xWssg
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 کشور  یتیریعدالت در سطح مد جادیا وتعارض منافع  تیریمد
 0911آبان  02ـ  (مردم فومن و شفت ندهینما) فریبهروز لیخل
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

 یعال یتیریکه در سطوح مد یراد، افمدیریت تعارض منافع طرح بیبعد از تصو میکه انجام داد ینیبشیبر اساس پ
 منتیارائه خدمات صادقانه و ب یبرا گاهیاز آن جا شوندیملزم م رند،یپذیرا م ییهاتیمسئول یدر سطح مل یانیو م

شور وجود در ک وستهیمهم که پ اریمساله و دغدغه بس کیطرح به قانون به رفع  نیا لیشوند لذا تبد مندبهرهبه مردم 
کار  ایشرکت هستند  ای نگیهلد یکه امروز دارا یطرح، افراد نیا بیبه دنبال تصو .شودیم یداشته است، منته

ادامه  هیرو نیبه ا توانندیاند قطعا نمخود سوءاستفاده کرده گاهیو جا تیو تاکنون از موقع دهندیانجام م یاقتصاد
 یمنافع شخص نیخود در جهت تام گاهیاز جاکه  یکه جنبه رانت دارد و افراد یاز اقدامات یاریبس نیدهند، بنابرا

 خودبخود حذف خواهند شد. کنندیمسوءاستفاده 
 بیو تصو نینحوه تدو یمّر قانون و حت یبر حسن اجرا قیبا نظارت دق زیطرح ن نیا بیالبته مجلس بعد از تصو

، مردم قانون نیا بیحراف ببرند. تصوقانون را به ان نیکه ا دهدیها اجازه نمآن توسط وزارتخانه ییاجرا یهانامهنیآئ
 یعدالت نسب جادیو آنها را به ا رساندیاند به آرامش مشده یعاص رانیمد نیکه امروز از وجود تعارض منافع ب زیرا ن

 .کندیم دواریام یتیریدر سطح مد
 خبرگزاری خانه ملت 

 

 

 مجلس درباره تعارض منافع در بورس ندهیتذکر نما
 0911آبان  02ـ  (اصل نود مجلس ونیسیعضو کم) احسان ارکانی

 تعارض منافع در بازار سرمایه 
 

 تعارضمصداق بارز  یخصوص یهااز بانک یکی رهیمد اتیدر رأس ه، بورس یعال یشورا دیهمزمان عضو جد حضور
اقتصاد  ریزو حاصل شود. عتریبورس، سر تیوضع یدولت است تا بهبود یمسئوالن اقتصاد یریگیپ ازمندیمنافع و ن

 د.موضوع اقدام کنن نیفورا نسبت به اصالح ا دیبا یکل بانک مرکز سییو ر
 مشرق نیوز 

 

 

 اهیخوارژهیمبارزه با و یعزم راسخ مجلس برا و منافع تعارض تیریمد
 0911آبان  02ـ  (یمل تیامن ونیسیکم سیرئ)جالل زاده  دیوح
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

مبارزه  یبرا ندگانیکشور در مجلس عزم راسخ نما یبا منافع عموم یمنافع فرد تعارض تیریطرح مد اتیکل بیتصو
 یتعارض منافع در کشور گام اساس یشناخت فرصت ها یقانون برا نیتدو است. هایخوارژهیاز و یریاد و جلوگبا فس

 است. یاعتماد عموم یو ارتقا یدر جهت تحقق عدالت اجتماع
 خبرگزاری خانه ملت 

  

https://www.icana.ir/Fa/News/487423
https://www.icana.ir/Fa/News/487423
https://www.mashreghnews.ir/news/1296468
https://www.mashreghnews.ir/news/1296468
https://www.icana.ir/Fa/News/487606/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
https://www.icana.ir/Fa/News/487606/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
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  فامیلی اتانتصاب مانع منافع، تعارض تیریمد
 0911آبان  02ـ  (مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ بینا)ی کارنام ییباباعلی 
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

با بدنه  نرایمد نیبلکه در مورد روابط ب کند،ینم جادیا رانیمد تیفعال یبرا یتیتعارض منافع محدود تیریطرح مد
 کیاعم از انتصاب داماد  رانیبرخورد با تخلفات مد یبرا یتاکنون قانون نکهیضمن ا کند،یم یسازاجتماع شفاف

و  ردیگیصورت م رانیمد رمجموعهیکه ز یاز اقدامات یاریها مطرح بوده و بسکه در دولت ییهاآقازاده ای ریمد
 اند.بطه نداشتهرا نیدر ا یمنع رانیوجود نداشته و مد برند،یها سود ماقوامشان از آن

 یهااقوام خود را در بخش ریوز کی نکهیاما ا ست،ین یمناسب هیمنطق ندارد و رو یانتصابات اقوام نیاست که ا درست
 لیدل نیرابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به هم نیدر ا یماتیتصم ایمنصوب کند  ریمد عنوانمختلف وزارتخانه به 

  کرد. وبرا تخلف محس رانیاقدامات مد گونهنیا توانینم
موضوع  نیا یو برا آوردیها ممانعت به عمل مآن رمجموعهیز یتیریمد یهادر سمت رانیطرح از انتصاب اقوام مد نیا

سبت از وزرا ن یکیآن با  رعاملیکه مد یشرکت اگر کرده است. جادیا نهیزم نیرا در ا ییهاتیکرده و محدود یانگارجرم
برنده هم  یکه آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حت یداشته باشد و بخواهد در مناقصات ینسب ای یسبب یلیفام

خش ب نیا ازیدر مناقصه شرکت کند و از امت تواندیدارد نم یلینسبت فام ریطرح چون با وز نیبشود بر اساس ا
 استفاده کند.

شده و  رانیدر عملکرد مد یسازث شفافآن باع بیتصو نکهیضمن ا م،یطرح مرزها را مشخص کرد نیدر ا ما
در حوزه  نیهمچن شود،یجرم محسوب م رانیاز اقدامات مد کی کدامکه  شوندیمطلع م ربطیذ یهادستگاه

 د.حفظ خواهد ش زین رانیشأن مد نکهیرا به همراه خواهد داشت، ضمن ا یمطلوب جیاز بروز فساد هم نتا یریشگیپ
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 است و نظارت عمومی تیتعارض منافع، شفاف تیریزمه مدال
 0911آبان  02ـ  (پژوهشگر اقتصادی)ی الماس دیمج
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

 یو فرع یاصل یها ونیسیوارد بحث شدند در کم یکرد اما وقتتعارض منافع اقدام  حهیال  یبرا 0221دولت در سال 
ه عموم ک یزمان .است یاطالعات نظام اقتصاد تیتعارض منافع، شفاف تیریالزمه مد دندیرس جهینت نیدولت به ا

 کرد؟ ییتوان تعارض منافع را شناسا یآزاد ندارند چگونه م یبه اطالعات دسترس یظارتن یمردم و دستگاه ها
وده تعارض منافع، موفق نب تیریدر مد یکشور چیقانون تعارض منافع، ه یکشورها در اجرا گریبه سوابق د یبانگاه
شود،  دهیطرح د نیحبس در ا ای وهر قدر هم ضمانت اجرا، مجازات  بهره برده باشد. یاز نظارت عموم نکهیمگر ا
 ی طرحرادهایاز ا یکی کرد. مینخواه فتایدر یپاسخ درست میاستفاده نکن یو مردم یکه از نظارت عموم یمادام

  .شود ینم قیاست که وارد مصاد نیا مدیریت تعارض منافع مجلس
 خبرگزاری شبستان 

 

http://shabestan.ir/detail/News/1113912
http://shabestan.ir/detail/News/1113912
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 کندتابعیت دوگانه، تعلق و دلبستگی به کشور دیگر و تعارض منافع ایجاد می
 0911آبان  20ـ  (مجلس یاجتماع ونیسیکم یسخنگومجید انصاری )

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

 نیا تعارض منافع اظهار کرد: عنوان درست تیریطرح مجلس درباره مد اتیکل بیا اشاره به تصوب «یانصار دیمج»
 لیتبد و یینها دییو تا بیبا تصو رودیاست و انتظار م« کشور یبا منافع عموم یتعارض منافع فرد تیریمد»طرح 

طرح  نیطبق ا نکهیدرباره ا یاجتماع ونیسیکم یسخنگو از فساد و رانت در کشور شود. یمانع بخش ،شدن به قانون
 هفیکشور، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه وظکل  یدارند، گفت: بازرس ینظارت فهیوظ ییهاچه سازمان

قضات  یانتظام یو دادسرا ندگانینظارت بر رفتار نما اتیه زیو قضات ن ندگانیاست. درباره نما یآنها نظارت یذات
 تیتابع که یدوگانه اظهار کرد: فرد تیاز تابع یبا اشاره به بروز تعارض منافع ناش وی بر عهده دارند. یرتنقش نظا

را به آن کشور داشته باشد و احتمال تعارض  ییهایرا دارد، ممکن است به هر حال تعلقات و دلبستگ یگریکشور د
 یایااست. البته هد ایهدا افتیمند شدن درضابطه شده، ینیبشیطرح پ نیکه در ا یگریمنافع وجود دارد. موضوع د

  ان مربوطه ثبت شود.به نام سازم دیبا اتیهدا نیشده است و ا یمستثن یسازمان
 نیر اد یموضوع ضمانت اجرا و دادرس ینیبشیبا اشاره به پ یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم یسخنگو

 ای ییضمانت اجرا ف،یتکل گرید نیقانون نقض شود و در قوان نیاز ا یطرح اگر حکم نیطرح اظهار کرد: بر اساس ا
 1از  یمشمول به انفصال از خدمات دولت ای کبصورت فرد مرت نیدر ا آن در نظر نگرفته نشده باشد، یبرا یمجازات
 .شودیسال محکوم م 2ماه تا 

 خبرگزاری ایرنا 
 

 

 ستیتخلفات ن انیپا یتعارض منافع به معنا حهیال بیتصو
 0911آبان  22ـ  (سابق مجلس ندهینما)پورمختار  یمحمدعل

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

ه تا رخ ندهد، بلک یاز فساد در ساختار ادار یهرگز مورد گریانتظار داشت د توانیتعارض منافع نم حهیال  بیبا تصو

تا  نهیزم نیدر ا وجود دارد. یموارد نیهمچنان امکان بروز چن میو به آنان اعتماد نکن میردم نسپارامور را به م یوقت

رد. بب شیخود استفاده کند و با اعمال آن کار را پ یبا مجلس است که از قدرت نظارت تیمسئول یتوجهحد قابل

 تیهر سه قوه شاهد خروج از وضع یبا همکار وجود دارد تا یآمادگ نیا هیو هم در قوه قضائ هیمعتقدم هم در قوه مجر

 .میباشدر کل کشور  یفعل یادار

که همان مسئول به نفع خودش  میاها بودهدر طول سال ینیقوان بیکه ما در مجلس هم شاهد تصو ستیدور از ذهن ن

 به نفس قانون نگاه م شنهادیبه مجلس پ
ً
دون قرار داده، ب بیصوآن را مورد ت کندیکرده و مجلس هم از آنجا که صرفا

 .برندیاز آن نفع م یچه کسان ای یکس چهداشته باشد که  یتوجه ایبداند  نکهیا
 خبرگزاری ایسنا 

 

http://www.irna.ir/news/84536603/
http://www.irna.ir/news/84536603/
https://www.isna.ir/news/1400081915308/
https://www.isna.ir/news/1400081915308/
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 شورای عالی  مدیریت تعارض منافع در الیحه دولت روحانی، عملی نبود
 0911آبان  02ـ  (مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئ)ی لیاسماع یول
 طرح و الیحه مدیریت تعارض منافع 

 

 یسالخواسته چند نیدولت مطرح شد، بعد اعالم وصول نشد و برگشت. ا حهیتعارض منافع ابتدا در قالب ال  تیریمد
تعارض  تیریمد کردنیشروع به بحث قانون 0211از  افتهیتوسعه یاز کشورها یاریبود. بس دهینرس جهیبود که به نت

ت گذش یما دارند، اما ط نشیمانند گز یورود به ادارات دولت یهاشاخص یسرکیآنها هم  نکهیمنافع کردند. ضمن ا
حراست، استعالمات و  نش،یما گز ثال،عنوان م. بهکندینم تیکفا یراهکار نینشان داد که صرف چن انیسال

و در تراز انقالب  آلدهیدر رده ا یالمللنیب یو آمارها یاما از نظر رده مفاسد ادار میرا دار هییقوه قضا یبرخوردها
 . دهدیار مقر  فساد یکه طرف را در دوراه ییبسترها یعنی م،یبردیم نیفساد را از ب یبسترها دی. ما بامیستین یاسالم

ت است . درسشودیمحسوب م یو قدم مثبت شودیکشور وارد م یقانون اتیعبارت در ادب نیاست که ا بارنینخست نیا
. میطرح موافقت کرد بودنیبا دوشور یاجتماع ونیسیعلت ما خودمان هم در کم نیوجود دارد و به هم یکه ابهامات
محترم اتاق تعاون و  یوجود دارد که اعضا یمباحث تجارت خارجراجع به اتاق اصناف، اتاق تعاون و  یاصالحات

 میریگیرا هم م ندگانینما ریسا یشنهادهایپ د،یآیم ونیسیاصالحات به کم نی. ادهندیاصناف دارند آنها را انجام م
 برد.  میرا به صحن خواه یمخالف، طرح جامع و مانع ندگانیو با رفع اشکاالت مدنظر نما

 یررسمیاوال اعالم وصول نشده بود و ما هم غ که مینشد یروحان یشده از دولت آقاواصل حهیوارد ال  علت اینما به 
 بود. معموال هم دهیرا تدارک د جمهورسیرئ تیبا عضو یعالیازجمله شورا یدیجد التیدولت تشک حهی. ال میدید
. ما در طرح مجلس کنندیون وقت نمچ شودینم لیتشک شودیم یزیربرنامه جمهورسیشوراها که در سطح رئ نیا
دهد و ب یانانهیبواقع حهیال  دیکه اگر دولت جد میکرد یاما اعالم آمادگ م،یدولت قبل ورود نکرد حهیبه موارد ال  ادیز

 .میدهیم لیرا تحو یو قانون خوب میکنیم قیتلف ندگانیبا طرح نما رد،یکشور را درنظر بگ یهاتیظرف
اند داشته داد وروفس زهیانگ برندهنیو ازب یافزارنرم یبرخوردها نهیبه زم شتریدارند، ب یکمتر که رتبه فساد ییکشورها

 و زندان.  روببندهایتا بگ
 همشهری آنالین 

 

 

 است دیو مف یقانون تعارض منافع مترق
 0911آبان  02ـ  (مجلس نیشیپ ندهیاصولگرا و نما یاسیفعال س) پورقتیمنصور حق

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

 خواهدیاقع مقانون در و  نیا .هم است یخوب اریدر حال اجراست و قانون بس ایدن یقانون تعارض منافع در همه جا
 یهاگاهکند تا بن جادیداشته باشند، فاصله ا یآن ممکن است منافع شخص نییکه در تب یگذار و افرادقانون نیب

ش را قبال کشمک نیمن ا.  کند نیو تدو میتنظ ست،یمنافع ن یکه دارا یقانون گذار نباشند و قانون را کس یاقتصاد
 رونیاز ب یمیاز کارخانجات پتروش یلیخ هایمیخوراک پتروش متیق مینظکه در ارتباط با ت میادهیدر داخل مجلس د

که  میرا دار نیاز مصوبات و قوان یلیمتاسفانه ما خ خوراک آنان در حداقل بماند! متیتا ق آورندیبه مجلس فشار م
 . ساله اجرا شده باشد ستیدرصد چشم انداز ب ستیاز ب شیب که کنمیاجرا نشده است. مثال فکر نم

 فردا نیوز 
 

https://www.hamshahrionline.ir/news/636431
https://www.hamshahrionline.ir/news/636431
https://www.aparat.com/v/qNt3B/
https://www.aparat.com/v/qNt3B/
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 هیبورس، آفت پنهان بازار سرما رانیتعارض منافع مد
 0911آبان  02ـ  (هیکارشناس بازار سرما) *یدلبر یمهد
 تعارض منافع در بازار سرمایه 

 

، به کشور یهامثل سازمان بورس و انواع بورس هیو ارکان بازار سرما ینظارت ینهادهادر  یطوالن انیسال یادیافراد ز
 زیها نو سبدگردان هایهمچون، کارگزار یتحت نظارت ینهادهادر  مزماندارند که ه تیفعال رهیمد ئتیعنوان عضو ه

 ،یچند شغل، رانت اطالعات ایهمزمان دو  یبه تصد توانیتعارض منافع م قیاز جمله مصادفعال هستند. 
اشد و ب رهیمد تیضو هئدر بورس کاال ع یمثال اگر فرد اشاره کرد. هیهد رشیو پذ یبه نفع شخص یریگمیتصم

و بورس  دکنندهیمنافع تول انیم دیفرد با نیکند، ا تیفعال زین یمیفلزات و پتروش دکنندهیشرکت تول کیهمزمان در 
 مشهود است. یتعارض منافع به خوب تیموقع نیکه در ا ردیبگ میکاال تصم

شرکت  یپرتفو ریمد یورت که فردص نیتعارض منافع وجود دارد، به ا زین ییدارا تیریمد یهادر عمده شرکت
 دیافرد ب نیمعموال ا گرید ی. در کشورهاپردازدیو فروش سهام م دیبه خر زیخودش ن یسبدگردان است و همزمان برا

 ها را طبق قانون افشا کند.و آن ردیبگالزم را  یمجوزهاخود  یو فروش برا دیقبل از خر
 ییانوع تعارض ج نیباشد. ا انیحافظ منافع مشتر دیاست، با تیمشغول فعال یکه در کارگزار یبه طور مثال فرد

 دهد. به عنوان مثال حیاست، بر منافع فرد ترج تیاهم ئزحا شیکه کارگزار، منافع خود را که برا شودیمشکل زا م
 نیکه ا دهیرس جهینت نیرفتار فرد به ا قیاز طر زیو کارگزار ن دیبخر یمناسب متیسهم را به ق کی خواهدیم یفرد

 یکه اگر خودش را بر شما مقدم بداند در باز شودیحاصل م نجایاست. تضاد منافع در ا دیخر یبرا یسهم، سهم خوب
 .کندیعمل م یاز مشتر جلوتر یعنیداده است.  حیمنافع خود را بر شما ترج ت،یو عامل یندگینما
اعم از  یفریه آن اشاره شده است، شامل دو جرم کب هیکه در فصل ششم قانون بازار سرما هیمرتبط بازار سرما میجرا

 . تدافیدو جرم به واسطه تعارض منافع اتفاق م نیاست که ا متیدر ق یو دستکار یسو استفاده از اطالعات نهان
 

 در معرض تعارض یپرسش که، چه افراد نیدر پاسخ به ا نیز هیحقوقدان بازار سرما یدیشه یمرتض 
نفر در  کی، 92سال  یاصالح حهیقانون تجارت ال  290: طبق اصل منافع هستند؟ اظهار کرد

 تیعالف زین گرید یجاهادر  تواندیفعال باشد، نم رهیمد ئتیبه عنوان ه یکه در شرکت دولت یصورت
ناشران و  انیها، از م رهیمد ئتیوجود ندارد و ه تیمحدود نیا هیو بازار سرما یاما در بخش خصوص باشد،داشته 

جازه ا یشرکت چیسازمان بورس در ه رهیمد ئتیدر قانون بازار ذکر شده که، ه نیهمچن .شوندیکارگزاران انتخاب م
بورس فقط حق معامله را سلب کرده  یعال یشورا یحق معامله در بورس را ندارد، اما قانون از اعضا یو حت تیفعال

 یعال یشورا سیاقتصاد که در سمت رئ ریوز رایداشته باشند، ز تیالفع گرید یهاتیدر موقع توانندیها ماست و آن
ت خود سم لیاما در اصل او به دل شود،یم یتعارض منافع تلق زیموضوع ن نیا نکهیفعال هست، با وجود ا زیبورس ن

 است. دهیبورس رس یعال یاقتصاد هست به منصب شورا ریکه عنوان وز
 

 تکرار همین جمالت هی)کارشناس بازار سرما یرضا محمدبه نقل از  روزنامه تعادل* گزارش فوق در 
ً
( آمده است که عینا

 است. 
 باشگاه خبرنگاران جوان 

 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-53/183791-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-53/183791-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7957963
https://www.yjc.news/fa/news/7957963
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 دارد اساسیتعارض منافع ابهامات  مدیریت طرح
 0911آبان  22ـ  (مردم زنجان و طارم ندهینما)ی طاهر یمصطف

 طرح و الیحه تعارض منافع 
 

افع داشته رض مناز تعا یریجلوگ یبرا یقانون کیما  نکهیا تیداشت. کل یادیز رادیتعارض منافع ا تیریطرح مدمتن 
بشود  انونق نیتا با استفاده از ا میاز تعارض منافع داشته باش یریجلوگ یقانون برا کی دیاست.  با یامر خوب م،یباش

 ازین تعارض منافع وستیپ کی شودیکه وضع م یگرید نیقوان یبرا نکهیتر ادر موارد الزم قضاوت کرد و نکته مهم
ن موارد آ یقانون فعل نی. و اشودیمنجر به تعارض منافع م میآن هست یدرحال اجراکه  یفعل نیاز قوان یلی.  خمیدار

 مورد نیکه ا میااز فروش نفت را به وزارت نفت اختصاص داده یسهم نونطور مثال ما در قا. بهکندیرا برطرف نم
.  در کندیم یفروشبه خام بیترغ شتریکسب سود ب یواضح از تعارض منافع است؛ چراکه وزارت نفت را برا یانمونه

کاران جه معدنیدرنظر گرفته شده است. درنت یکم مهیجر یدر پرداخت حقوق دولت رکردیدر قبال د زیقانون معادن ن
در  دیشان خواهد بود.  باپرداخت کنند، به نفع رتریچراکه هرچقدر د کنند؛یموقع پرداخت نمرا به یحقوق دولت زین

 نیهمچن .اوردیکه تعارض منافع به وجود ن مینکته را مدنظر قرار ده نیرار است نوشته شود ابعد قکه من یعاد نیقوان
 یرادهایقانون ا نیتعارض منافع را حل بکند.  ا نیاز ا یبخش دیبا زین میکه درحال نوشتن آن هست یخود قانون فعل

 د.موثر خواهد بو زین نیقوان رین سااست و در نوشت یقانون خوب اریآن رفع شود بس یرادهایداشت که اگر ا یادیز
 ی. احکام براشودیشامل م زیمدرسه را ن ریمد کی یکه به طرح وارد است شمول آن است که حت ییرادهایاز ا یکی

 رانیمثل مد نییپارده رانیکه گفته شده است مد یفیرده باال قرار دارند اما تعار یهاتیریاست که در مد یافراد
 یندهایفرآبا  یناسازگار ،یشنهادیپ یدر سازوکارها یابهامات جد .شودیشامل م زیرا ن یمدارس و شعب بانک

ها؛ گسترده و ناهمگن دستگاه یاختالل در انجام امور جار جادیامکان ا ران،یمد یریپذسکیقدرت ر هشکا ،ییاجرا
 شودیطور مثال ممشکل دارد، به زین فیدر تعار نیقانون همچن نیقانون است.  ا نیا یرادهایاز ا گرید یبودن برخ

کشور انجام  یکار مثبت برا کی ندهینما عنوانممکن است به یرابطه فرد نیاشاره کرد. در ا یمنفعت شخص فیبه تعر
فرد مجرم است؛ چراکه طرح گفته است هرگونه  نیمتن ا نی. طبق ارسدیم زیدهد که اثرات آن به خانواده خود او ن

رح ط نیدر ا نیخانواده او برسد، او مجرم است. همچن ایاگر به فرد  میرمستقیو غ میمستق ،یجزئ ،یمنفعت کل
ان عهده سازمقانون به یاست.  نظارت بر اجرا شدهیم یرشوه تلق یقبل نیارائه شده که در قوان هیاز هد یفیتعر

 نیقانون است. ا 029اصل  ریه مغااند. ککرده دایاجازه ورود پ زین یتیامن یهاقانون دستگاه نیاست اما در ا یبازرس
را  یبار مال کیقانون  نی.  اآوردیبه وجود م یکاریو مواز کندینهاد واحد خارج م کیکار را از دست  تیریمورد مد

 بشود. ینیبشیپ دیآن با نیکه منابع تام کندیم لیبه دولت تحم زین
رگشت وباموال مسئوالن مطرح شده که در رفت یمورد معرفدر یقانون نیاز ا شیپدر مورد نظارت بر اموال مسئوالن نیز 

 تیریدر مد یشده است. قانون فعل دییمصلحت ارجاع داده و تا صینگهبان به مجمع تشخ یمجلس و شورا نیب
 دارد. رادیجهت ا نیکه از ا کندیرا نقض م یقانون قبل یتعارض منافع به نوع

 روزنامه فرهیختگان 
 

https://farhikhtegandaily.com/news/63325
https://farhikhtegandaily.com/news/63325
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 قانونی برای اجرا نشدن ،تعارض منافع تیریطرح مد
 0911آبان  02ـ  (ادوار مجلس ندهینما) فوالدگر درضایحم
 طرح و الیحه تعارض منافع 

 

 ستمیس یسازسالم رینظ یدارد و در عمل نتوانسته انتظارات یاساس رادیکم سه ادستمدیریت تعارض منافع طرح 
مجلس هم در گزارش خود  یهاژوهشو مبارزه با فساد را برآورده کند. کارشناسان مرکز پ یسازشفاف ،یادار

است؛  کردن حدودو مشخص قیتدق ازمندیوده و نتعارض منافع مبهم ب تیریدر طرح مد فیاز تعار یاری: بسندیگویم
 یئاجرا یهادستگاه یموجب ناکارآمد تواندیطرح، م نیا یینها بیدر صورت تصو رادیا نیکارشناسان معتقدند ا

 نیمعنا که فرد مشمول ا نیطرح، واجد ابهام است؛ به ا 0بند پ ماده  لیذ «میرمستقیغ»مثال واژه  یبراکشور شود. 
محسوب  نفعیذ فیتعر نیاش کند، خودش هم طبق امنطقه ایکشور  دیرا عا یکه منفعت ردیبگ یمیصمقانون، هر ت

 میاستان خود تصم یبرا یاستان مسئول کیکه  یمثال، زمان یتعارض منافع خواهد بود. برا طیشده و مشمول شرا
ابهام در واژه  نی. اشودیم شیهایاستانو هم انیخود، خانواده، همشهر یموجب منفعت برا رد،یبگ یدرست

 رانیهر گونه فشار بر مسئوالن و مد ریشده و عمال مس یاجرائ یندهایدر فرا یموجب اختالل جد «میرمستقیغ»
مجلس،  یهاپژوهش. بر اساس گزارش مرکز کندیآن هموار م ریامکان تفس وقانون  نینقض ا لیکشور را به دل

 صرفا بر عهده ،یقانون اساس صدوهفتادوچهارمشور مستند به اصل قانون در ک ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول
اصل  ریمغا ینظارت یهادستگاه ریبر مداخله سا یطرح مبن نیا 0کل کشور است. لذا حکم ماده  یسازمان بازرس

آن  ررا در عرصه اجرا و نظارت ب یموضوع مشکالت نیاست؛ افزون بر آن نظارت چندگانه در ا یمذکور در قانون اساس
اصل سوم قانون  01موضوع بند  «حیصح ینظام ادار» ریمغا ،یشنهادیسازوکار پ نیبه همراه خواهد داشت؛ بنابرا

 .رسدیبه نظر م زین یاساس
 پایگاه اطالع رسانی جماران 

 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 ش با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر تصویری مرتبط ۀبرنامگذشته، دو  ۀهفتدر 
 0911آبان   09/ آپارات /گزارش تلویزیون از طرح مدیریت تعارض منافع 

 خبر فوری / کیومرث سرمدی واله/  نفعان خواهد شدنع به قدرت رسیدن ذیطرح تعارض منافع، ما /
 0911آبان  21

کیومرث سرمدی واله در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: بخش عمده طرح تعارض منافع مربوط به مسئولین بوده اما 
اهد نفعان خوبه قدرت رسیدن ذیطرح تعارض منافع مانع  .استمرتبط آن  هایبخشی مرتبط با اتاق بازرگانی و شاخه

کند. به عنوان مثال، نمایندگان و قضات از آزمون وکال شد و محدودیت هایی را حتی برای نمایندگان مجلس ایجاد می
 برای سردفتری و کانون وکال معاف بودند، اما با تصویب قانون جدید مجلس، این معافیت برداشته شد.

  
  

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1530572-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1530572-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.aparat.com/v/qNt3B/
طرح%20تعارض%20منافع،%20مانع%20به%20قدرت%20رسیدن%20ذینفعان%20خواهد%20شد
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 یات طرح مدیریت تعارض منافعتصویب کلتحلیل فضای مجازی: 
 آیا اولین گام مطمئن برداشته شد؟

 
 محمد عادلی

 
خبری که مطرح شد تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس و ارجاع مجدد  نیتر مهمدر هفته گذشته 

ایت داشتند اس رضآن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی دوباره بود. هرچند نمایندگان موافق این طرح از این کار احس
، اما کاربران در توییتر همچنان نسبت به سرنوشت آن نامطمئن دانستندیمو آن را گامی مهم برای مقابله با فساد 

در آرای  صخصوبهیی ایجاد سازوکاری برای شفافیت هاطرحبودند و بر این عقیده بودند که الزمه پیشبرد چنین 
 نمایندگان است.

 ع بدون شفافیت ممکن است؟آیا مدیریت تعارض مناف

 ی گذاشته شد کهرأدر مجلس به  طرح مدیریت تعارض منافعی فراوان باالخره هاوقوسکشدر هفته گذشته و پس از 

ی ممتنع به تصویب رسید. پیش از رأ 01ی مخالف و رأ 19فق، ی موارأ 002با  آبان ماهروز یکشنبه شانزدهم  تیدرنها

ه این طرح را نسبت ب کارشناسانی از سوی دولت در این رابطه پیشنهاد شده بود و برخی احهیال این طرح  شدنمطرح

، در نهایت نیز با تصویب دوشورای این طرح، بازگشت بی سروصدای آن به دانستندیمیی هایکاستالیحه دارای 

کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد رقم خورد؛ به عبارت دیگر در عین اینکه مجلس نمایشی از عزم خود برای 

عی امدیریت تعارض منافع ترتیب داد، طرح پراشکال مذکور را برای بررسی و تجدیدنظر اساسی به کمیسیون اجتم

ن نشان رضایت خود را از تصویب آ گونهنیایی هاتییتوچند تن از نمایندگان موافق طرح با انتشار  نیبنیدرابازگرداند. 

 دادند:

هم حق ندارد از اقوام خود در جایگاه مشاور استفاده  جمهورسیرئبا تصویب قانون تعارض منافع حتی »بابایی کارنامی:  

 «.کند

ملت با تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع بر عزم جدی خود برای مبارزه با فساد صحه  خادمان»مجید انصاری:  

ا فساد کشورهای پیشرو در مبارزه ب کهیدرحال میانداشتهگذاشتند. تاکنون هیچ قانونی در زمینه تعارض منافع در کشور 

 «.رسدیمحداقل قوانینی در زمینه تعارض منافع دارند. بسترهای فساد با این قانون به 

 باشد اما کاربران در پاسخ به این خبر ایراداتی را به مؤثری فساد هانهیزمدر کاهش  تواندیمتصویب این قانون  نکهیباا

رچند کاربران ه ازنظربود.  شفافیت آرای نمایندگانبحث  هاآن نیترمهمعملکرد نمایندگان مجلس وارد دانستند که 

 هانآی نمایندگان شفاف باشد تا مخالفین و دالیل مخالفت رأکارساز باشد اما باید  تواندیمقانون مدیریت تعارض منافع 

 :دیگویمیکی از کاربران پس از تصویب طرح  مثالعنوانبهنیز روشن شود. 

https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/publications/expert-remark/15366/
https://iran-bssc.ir/activities/confrances/18922/
https://iran-bssc.ir/activities/confrances/18922/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/15270/
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 هاونیلیاز آرا تا اموال و...، م هانهیدر همه زم ونیقاآ نیهم تیکه عدم شفاف دونمیم قدرنیافع هممن واال من از تعارض» 

 ندهینما هشیچشم رو کور کرد تا ابرو رو درست کرد اونوقت اسمتون م دیاول نبا دی. اگه بفهمکنهیم جادیتعارض منافع ا

 «.بیانقال

ره زده را به بحث شفافیت آرا گ شودیمآن و محتوایی که تصویب حتی کاربران پیش از تصویب طرح نیز نحوه تصویب 

 بودند و نگران بودند که بدون شفافیت چگونه قرار است این قانون تصویب یا اجرا شود:

با اعتماد مردم بازی کردند و به هر دلیل با طرح شفافیت آرا نمایندگان  دو سالاون دسته از نمایندگانی که نزدیک » 

 برخورد کردن 
 
... این طرح حتی اگه ایراداتی هم داشته کننیمی اندازسنگی نیاوردن این طرح هم رأبرای  مطمئنا

 «.باشه بازهم منفعتش بیشتر از ضررش هست

قول نمایندگان قبل از ورود به مجلس که شفافیت آرا نمایندگان  کهیوقتهم تصویب بشه تا  هاطرحولی صدتا از این » 

ند خواه کونیفکنی خوب در سایه عدم شفافیت هاطرحنخواهیم بود. چون تمام  خوشدله، بود به قانون تبدیل نش

 «.شد

 خیز پزشکان برای کاهش مالیات پرداختی

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در آن از لزوم کاهش مالیات بر درآمد  سیرئشهریاری،  ی حسینعلیهاصحبت

ض تعاریی از سوی کاربران در مورد پزشکان و هاواکنشود، سبب ایجاد درصد سخن گفته ب 01درصد به  20پزشکان از 

 :سدینویمشد. یکی از کاربران با اشاره مستقیم به وی  منافع موجود در نظام بهداشت و درمان

 بگ که هاحرف نیا شودیم اشجهینت مردم، ندهینما نهی صنف خودت باش ندهینما یوقت» 
 
ان باج به پزشک دیبا یعلنا

 آدم م یمردم مگه چه اشکال یفروش هیو کل یبد
 
 «.بگه که قابل پخش باشه یمونه چیدارد! واقعا

دیگری از تعارض منافع در حوزه پزشکی  در ادامه نیز همین سخنان باعث شد که دیگر کاربران در پاسخ به وی به موارد

 :شودیماشاره  هاآنکه در ادامه به چند مورد از  اشاره کنند هاآندرآمدهای باالی  خصوصبهو 

 یبعض ،دنینم اتیدرصدشون مال ۰۶ یباال  ،خوان ندارندهنوز کارت یبعض ،دنیوقت م یپزشکان فقط حضور یبعض» 

: جهینت .دارند ایمد رو در دنآدر  نیباالتر یرانیپزشکان ا ،رنیگیم ضیاز مر یادیبه بهانه خدمات مختلف در مطب پول ز

 «.شهیم معمسائل ج نیبشه ا ادیپزشک ز ،هیلیو تحم یاجبار یامر یپزشک ساالر

و  هامهینظارت ب عدم هیدر سا یصیتشخ یپزشک یهاتیاز فعال یو برخ یغربالگر ی،ام.آر.آ ی،ولوژیراد ی،سونوگراف» 

 «.تاس یمنافع در حوزه سالمت جد شده است. تعارض یسازبه دکان پول لیتبد ،یپزشک یهانیدال ین گااجرا نشد

 انتصاب انتقادآمیز در نظام بانکی

ز از مواردی است که بارها مورد اعتراض کاربران قرار داشته است. در مورد نی تعارض منافع در بورس و یا نظام بانکی

ر این . حال ددانندیم مسئلهگذشته همین  دو سالبورس کاربران یکی از دالیل نابودی سرمایه بسیاری از افراد را در 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/19314/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/19314/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/
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 رهیمدئتیهرس به عضویت رابطه احسان ارکانی، نماینده مجلس در توییتی خبر داد که یکی از اعضای شورای عالی بو

 ی خصوصی درآمده است:هابانکیکی از 

 مصداق بارز تعارض یخصوص یهااز بانک یکی رهیمدئتیبورس، در رأس ه یعال یشورا دیزمان عضو جدحضور هم» 

اقتصاد و  ریحاصل شود. وز ترعیبورس سر تیوضع یدولت است تا بهبود یمسئوالن اقتصاد یریگیپ ازمندیمنافع و ن

 نسبت به اصالح ا دیبا یبانک مرکز کلسیئر 
 
 «.موضوع اقدام کنند نیفورا

حدس زد که مخاطب اصلی وی وزیر اقتصاد است که  توانیمی پیشینش هاتییتوی وی در هایریگجهتبا توجه به 

 نیز انتقاداتی را به او داشته است.  ترشیپوی 
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