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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 ؟بر سر مدیریت تعارض منافع گانهقوای سهکشاکش پایانی بر درآمد: 
 

 راضیه شیخ رضایی
 

تنظیم الیحه مدیریت تعارض منافع از ابتدای دور دوم دولت روحانی برای کاهش فساد و پیشگیری از تخلفات اداری 

ذاری را طی کند اما این الیحه همچنان با گبه مجلس دهم ارسال شد تا فرایند قانون 8931کلید خورد تا آنکه در پاییز 

 وجود روی کار آمدن مجلس یازدهم، در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

با وجود اینکه، دولت روحانی در این عرصه پیشگام بود و جلسات متعددی و کار کارشناسی بسیاری برای تنظیم الیحه 

موازی، طرح تعارض منافع را آماده کرده و به صحنه تعارض منافع صرف شد؛ مجلس شورای اسالمی نیز در اقدامی 

 مجلس ارسال کرده است.

جدای از مباحث اختالفات سیاسی بین دولت و مجلس و چه بسا وضعیت تعارض منافعی که در خصوص این امر شکل 

یه نقش قوه قضایهای همین خبرنامه به ابعاد آن اشاره شده است؛ در این مقدمه پیش رو، گرفته است و بارها در مقدمه

 شود. در مدیریت تعارض منافع و نقش قوه مجریه مرور می

ها بین طرح و الیحه تعارض منافع، مربوط به نهاد متولی تعارض منافع است. در الیحه تعارض ترین تفاوتیکی از مهم

ت تعارض منافع که به های مدیریمنافع، دستگاه اجرایی نقش محوری دارد، در واقع با طراحی و در نظر گرفتن هیات

در  شوند وها و مصادیق تعارض منافع شناسایی میصورت شورایی و مستقر در هر دستگاه اجرایی هستند، موقعیت

. شودهای اجرایی غیرکیفری همچون توبیخ، تذکر، ابطال روند اداری، تعلیق و ... اعمال میصورت تخلف، ضمانت

های اجرایی،  هزینه مالی کالنی ندارد؛ از سوی دیگر، افراد دستگاه های مدیریت تعارض منافع درساختار هیات

 .تر اقدام کنندتوانند مصادیق تعارض منافع را کشف کنند و سریعهای اداری با وقت کمتری میمتخصص در رویه

متولی با این حال، در طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی مجلس آماده شده است، نهاد مجری مشخص نشده اما 

نظارت بر نحوه صحیح مدیریت تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، یکی از نهادهای وابسته به قوه قضاییه است. 

 این در حالی است که تاکنون نیز وظیفه مبارزه با فساد و پیشگیری از آن نیز برعهده سازمان بازرسی بوده است. 

ض منافع وجود دارد و مسئله اصلی این است که قوه قضاییه  نهاد حال نقدهای مهم و قابل توجهی نسبت به طرح تعار

غیرتخصصی در حوزه تعارض منافع است و روح حاکم بر این مفهوم کارهای اجرایی است و قوه قضاییه نیروی متخصص 

ارد. بی نددر حوزه اجرا را ندارد. به همین دلیل است که حتی این قوه در مقابله با فساد و تخلفات نیز عملکرد مطلو

 قانون مدنی، قانون تجارت، قانون جزا را می
ً
دانند و کمتر از قوانینی حوزه اجرایی قضات و کارمندان قوه قضاییه عمدتا

مطلع هستند؛ مثل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یا خود قانون تنظیم بخشی 
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ه در آورد. در نتیجبرنامه و قوانین بودجه که دستگاه اجرایی بیشتر از آن سر درمی از مقررات مالی دولت و نیز قوانین

 قوه قضاییه نگاه تخصصی نسبت به امور اجرایی وجود ندارد.

در تجارب کشورها نیز این امر مشهود است که هیچ دستگاه و نهادی به طور مجزا متولی مدیریت تعارض منافع نشده 

اند. در واقع دلیل اصلی آن این است ها، ساختارهایی برای آن در نظر گرفتهو داخل وزارتخانهاست بلکه در بدنه دولت 

های قانون، که نهادهای متخصص، خود به واسطه اشراف اطالعاتی از موضوعات، آگاهی از فرایندهای دور زدن

های ناشی یری کنند و یا سوءمدیریتنفعان تعارض منافع و ... قادرند تا از تعارض منافع پیشگشناخت بازیگران و ذی

 از تعارض منافع را رفع کنند.

حال، اگر این مسئولیت برعهده قوه قضاییه و سازمان بازرسی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان بازرسی از 

ه فرض مثال، نانکه بوقوع تعارض منافع مطلع نشود و یا بسیار با تاخیر مطلع شود که امکان جبران از بین رفته باشد. چ

ها که قرارداد در حال اجرا است، سازمان بازرسی از شود و بعد از مدتقراردادی در بستر تعارض منافع منعقد می

شود اما دیگر فرصتی برای فسخ آن باقی نیست و اگر حتی فرصتی باشد، مدت موقعیت تعارض منافع آن مطلع می

 ادگاه نیاز است.طوالنی برای طی مراحل قانونی و تشکیل د

از سوی دیگر، ماهیت مدیریت تعارض منافع، پیشگیری از فساد و تخلف است و رویکردی که برای مدیریت آن در نظر 

شود نیز باید بر حسب روح مسئله باشد؛ در حالی که رویکرد قوه قضائیه، رویکرد برخورد است و وظیفه قوه گرفته می

 کند. این در حالید است و معموال آخرین مرجعی است که اوضاع را رسیدگی میقضاییه ورود پس از احراز تخلف و فسا

اش را دارد و با وجود ساختارها و های زیرمجموعهاست که رئیس جمهور در راس قوه مجریه وظیفه نظارت بر دستگاه

 دار مدیرت تعارض منافع باشد.تواند به طور تخصصی عهدهفرایندهای مشخصی می

توان دید این است که برخی از نمایندگان های اخیر میهای مجلس در سالگذاریآنچه که در قانون با این اوصاف

شود، در صورتی که قوه قضاییه ظرفیتی در مجلس تمایل دارند تا امور اجرایی کشور بر عهده قوه قضاییه گذاشته می

تخلفات  ها ومبارزه با فساد را داشته، چرا حجم پروندهحوزه قوانین اداری و اجرایی ندارد. اگر قوه قضاییه تاکنون وظیفه 

در این حوزه کاهش نیافته. اگر روش سازمان بازرسی و قوه قضاییه موثر بوده است، چرا انقدر ضرورت مبارزه با فساد و 

 تخلف در جامعه افزایش داشته است.

« شفافیت»گانه مقابله با فساد شامل سهوضعیت جامعه این ضرورت را به وجود آورده است که دولت روحانی لوایح 

سازی، ایجاد اعتمادعمومی و را آماده کند تا به شفاف« تعارض منافع»و « سازی نظام اداریمبارزه با مفاسد و سالم»

پاسخگویی کمک شود اما رویکرد مجلس تاکنون برخالف این اهداف بوده است و تالش شده تا رویکردهای ضربتی 

 ها کند.یگزین آنقوه قضاییه را جا

حال که امروز، در یک اتفاق تاریخی، ما شاهد حضور رئیس قوه قضاییه در سمت رئیس جمهور هستیم، الزم به ذکر 

است که وضعیت این لوایح آماده شده باید به نحوی پیگیری شود تا بهترین تصمیم و سرانجام برای لوایح به خصوص 
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ر تخصصی در این حوزه به متخصصان همان امر یعنی قوه مجریه بازگردانده مدیریت تعارض منافع رخ دهد. در واقع کا

 شود تا منافع آحاد ملت در این برهه تاریخی حفظ شود. 

هم همخوانی دارد، چرا که هر  2و جلیلی 8جمهوری به ویژه آقایان رئیسیاین امر با مواضع نامزدهای انتخابات ریاست

اد باید در ای با فسهای انتخاباتی تاکید داشتند که برخورد پیشگیرانه و ریشهنیدو مکررا در جریان مناظرات و سخنرا

 قضاییه.  قوۀمجریه صورت گیرد نه  قوۀ

شود که در جزئیاتی که طرح تعارض منافع به آن پرداخته شده است با ساختار و کلیات بر همین اساس پیشنهاد می

 شود و رئیس جمهور مجددا پیگیر تصویب الیحه شود. دقیق و کارشناسی شدۀ الیحه تعارض منافع ادغام

*** 

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

 جمهور روحانی با اشاره به تالش دولت برای تحقق شفافیت، دولت الکترونیک و مدیریت تعارض منافع گفترئیس  

قدار خاک م کی ،یگانیند در بانکردند و گذاشت یبررس م،یبه مجلس دهم داد و میکرد هیرا ته الیحه تعارض منافع

 خاک م م،یرا فرستاد نهایشد دو مرتبه ا ازدهمیخورد. بعد مجلس 
ً
 .خوردیباز هم ظاهرا

با نقد طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مدیریت تعارض منافع تاکید  رانیا یبرا تیشفاف شکدهیاند 

 ،یجهت بررس ونیسیارجاع مجدد به کم ازمندیمجلس، ن یدر صحن علن یطرح مذکور قبل از بررسکرده که 

 موضوع است. نینظران او صاحب نیمتخصص یو اصالح با همکار ینیبازب

تعارض ل معضبا تاکید بر اینکه در بسیاری از سطوح  یجمهور استیانتخابات ر پیروز نامزد، یسیرئ میابراه دیس 

 انحصار است. یگریتعارض منافع و د یکی. یمدر نظام سالمت دو مشکل دارگفت:  داریم،را منافع 

 یطراح یاتیسامانه جامع مالتصریح کرد:  یجمهور استیانتخابات ر سیزدهمین دوره نامزد ،زادهیمحسن مهرعل 

 .گیردیشدن آن را م ییاجرا یخواهد و تعارض منافع جلو یم یتاجرا قاطع یشده است و فقط برا

 
 0011 خرداد 92رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ م

 
  

                                                           

یر، اخ هایهای مختلف و در پاسخ به انتقادهایی در مورد عدم مبارزه ریشه قوه قضاییه با فساد در سال. آقای رئیسی در نوبت8

ریشه فساد »خرداد اظهار داشت:  01بر نقش قوه مجریه در پیشگیری و برخورد اساسی با فساد تاکید کرده و از جمله در تاریخ 

را باید در دستگاه اجرایی خشکاند و سازوکارهای دستگاه اجرایی و بسترهای فسادزا راباید اصالح کرد تا از درون آن پرونده بیرون 

 «وز روی میز قاضی شاهد یک پرونده باشیم.نیاد و اال باید هرر 

تواند در رفع مفاسد و نقشی که قوه مجریه می اردیبهشت در حساب توئیتر خود نوشت: 01. از جمله  سعید جلیلی در  2

 قضائیه است.پیشگیری از مشکالت اقتصادی ایفا کند، به مراتب مهمتر از قوه
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 عتصویب قانون مدیریت تعارض منافاصالح مساله نظام بانکی با 
 0011خرداد  22ـ  رادار اقتصاد یلیتحل یخبر یگاهپا
  در نظام بانکیتعارض منافع 

 

رگردان س ینگینقد یراخ یهادر سال شوند،یم یلتعط ینگیکمبود نقد یلدلمولد اقتصاد به یهابخش کهیدرحال

تلخ کرده است. پرواضح  یراندم امر  یرا برا یتورم، زندگ یقاسب خود را تاخته و از طر یحساب یرمولدغ یهادر بخش

. یو خصولت یخصوص یهاقلک موسسان بانک یاقلک دولت است  یاحاضر کشور درحال یبانک یستماست که س

 نفعانیذ یبا نگاه به منافع شخص یبانک یماتاز تصم یاریبس شودیاست که باعث م یتعارض منافع یمساله بعد

 ینا است. بر یبما غا یکه در نظام بانک استکرده، نظارت  یدتشد یزن دو معضل را ینکه ا یگرفته شود. اما عامل

. درواقع کندیم یمها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقو بانک یبانک مرکز یدستگاه نظارت ینب یاساس، اتحاد

 کشور شده است. یهادر بانک یبه اصل یلواحد تبد نفعیوجود ذ

 از جمله: دارند یاصالح نظام بانک یرا برا یمختلف یشنهادهایپ یالو م یو بانک یاقتصاد کارشناسان

 قانون تعارض منافع، یبتصو -0

 ی،بانک یستمکاربلد در س یرانو انتخاب مد ساالرییستهشا -2

 ،یکدیگرها در بانک یادغام برخ -۳

 ها. بانک یبندرتبه یاجرا -0

 گردان ازجمله یاچرخان  یهادرب یدهپد یمت متذکر شوداده شد و الزم اس تصرمخ یحدرخصوص تعارض منافع توض

 یهاانکبه ب ی،دولت یتپس از اتمام مسئول یبانک مرکز یرانتعارض منافع است که موجب شده مد یقاز مصاد یکی

 کرده است.  یجادرا ا یادیز یاطالعات یهاها رانتبانک یکوچ برا ینکوچ کنند. ا یو خصولت یخصوص
 رادار  اقتصاد 

 

 

 نظام سالمت یتعارض منافع و انحصار، دو مشکل اساس
 0011خرداد  22ـ ی( جمهور استینامزد انتخابات ر)سید ابراهیم رئیسی

  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

عارض از سطوح، ت یاریانحصار است. البته ما در بس یگریتعارض منافع و د یکی. یمما در نظام سالمت دو مشکل دار

 ینست. اا یمانکارپ یز،و خود ن شودیدر رابطه با مسکن به عنوان مسئول انتخاب م یمثال، شخص ی. برایمفع دارمنا

 یماتصماز ت یبرخ یشکل است. برا ینبه هم یزدر سالمت ن .یردبگ یمتصم یمردم به درست یبرا تواندیشخص نم

داقل حل شود، به ح یبه صورت ساختار یدکه با یاتاز موضوع یکیمنافع را کنار گذاشت و لذا  یددر نظام سالمت، با

همه  یبرا یدپزشک با ینکته دوم، موضوع انحصار است. دسترس کردن آن است. یمنتف یارساندن تعارض منافع 

 است. یو نکته مهم یمکن یجادآسان ا یدر تمام کشور، دسترس یدمردم کشور فراهم شود. ما با
 اقتصاد آنالین 

 

https://www.radareghtesad.ir/news/15874
https://www.radareghtesad.ir/news/15874
https://www.eghtesadonline.com/n/2hDG
https://www.eghtesadonline.com/n/2hDG


 

 

 

 

 

 

 6 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 ی آموزش یزیرسازمان برنامهناشران آموزشی و تعارض منافع در 
 0011خرداد  2۳ـ  میتسن یخبرگزار

  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 
 

بخش  نیاست، گلوگاه تعارض منافع ا یتعارض منافع آموزش و پرورش در ارتباط با ناشران آموزش یهااز گلوگاه یکی

 یهته یاکتاب را به گونه یدبا یکتاب درس مؤلف آن است. یفو در بخش تأل یآموزش یزیردر سازمان پژوهش و برنامه

 یو مهارت یآموزش یهاکه حدنصاب یبا داشتن معلم یدر مدرسه معمول یآموز معمولنرمال، دانش یطراکند که در ش

 ینداشته باشد. حال اگر مولف کتاب درس یگریبه مرجع د یازیو ن یردبگ یادرا کسب کرده، بتواند درس را مطالعه و 

 منافع سازمان و ینب یکه و آیدیم یشوال پس ینخارج از سازمان اقدام کند، ا یکتاب کمک آموزش یهته بههمزمان 

 یههت یکدام را انتخاب کرده؟ کتاب مناسب شود،یم ینتام یخود که از محل فروش کتاب کمک آموزش یمنافع مال

 .نداشته باشد یبه محصول کمک آموزش یازکرده است که ن

اجازه عرضه  یکمک آموزش مدارس به ناشران یبرخ یم،تعارض منافع هست یقشاهد مصاد یزدر سطح مدارس ن

 ینهم ید،کن یهخاص را ته یناشر یکتاب کمک آموزش گویدیو معلم به دانش آموزان م دهندیمحصوالت خود را م

 تعارض منافع در سطح مدارس است. دیقاز مصا یکی یکتاب کمک آموزش یداجبار دانش آموز به خر
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 وکار، مانعی مقابل سهولت در کسبتعارض منافع
 0011خرداد  2۳ـ ( یبانک ستمیو س یکارشناس اقتصاد)ی مرو یعل
  وکارها و بازرگانیدر حوزۀ کسبتعارض منافع 

 

نمونه بارز آن صحبت  ینرا داده اند و آخر یی نظیر انحصار و امضاهای طالیییندهاها شعار حل فرآهمه دولت تاکنون
 ینقوان یها در اجرادولت یناتوان یلدل اما کسب و کار بود. یپنجره واحد صدور مجوزها یاجرا یلت مستقر برادو

 یدر مقابل دستورها ییدر بدنه اجرا ییهامقاومت یامختلف دولت است  یهادر بخش هایییوجود مالحظه کار
نع بزرگ ما یکبه  یلممکن است تبد یمه دولتبخشنا یکاست که  یتعارض منافع عامل وجودرتبه وجود دارند.  یعال

  را حل کند. یکه قرار بوده، مشکل یشود در حال
ته برداش یاناز نهادها از م یسهولت در کسب و کار اجرا شود، تعداد یهااگر بخشنامه شودیم یدهد یانم یندر ا حتی

وند کسب و کار هستند اما در عمل ها در مقام حرف به دنبال سهولت در ر اساس، همه دولت ینهم بر .شوندیم
ها، تعارض منافع، و وزارت خانه ییبدنه اجرا یفضع یکارمهمچون ه یآن در موارد یلتوانند که دال  ینم ییاجرا

 دست بوده است. یناز ا یانحصارها و مسائل یی،طال یامضا
 شدیتمام اطالعات به روز م دیاب 0۳1۱مهر سال  0۱بود که تا  یروحان یآقا میدر سامانه جامع تجارت دستور مستق

زم پس ال  یهایریگیعدم اجرا پ ایکه در صورت اجرا  دانندیمربوطه م یهاسازمان رایز فتادهین یاتفاق چیاما تاکنون ه
 .ردیگیاز آن صورت نم

 صنعت کار 
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/23/2519192
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/23/2519192
https://www.sanatkaar.ir/73758
https://www.sanatkaar.ir/73758
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 میفساد را رفع کن یها نهیزم میتوان یاز تعارض منافع م یریجلوگبا 
 0011خرداد  2۳ـ ی( جمهور استینامزد انتخابات ر) سید ابراهیم رئیسی

  کلیات تعارض منافع 
 

جلو  ستیکه به نفعش ن یکار گذاردینمدر بخش مسکن، معلوم است که  اندگذاشتهکه خودش منفعت دارد را  یفرد
بر  وهعال وپرورش.آموزش رِ یگمیتصماند به عنواِن دارند را گذاشته یرانتفاعیکه خودشان مدرسه غ یافراد یابرود. 

ان چرا با متخلف ی. بانک مرکزیریگمیتصمدر عنصر  یایدب یدکه منافع دارد هم نبا یو مفسدها، فرد خوارانانتر 
نفر از  2۱ و رندیگیم رشوهبانک، جعبه سکه  ینناظران ا یدیمد یمکرد یگیریموارد را پ یبرخورد نکرد؟ وقت یبانک

ز ساختارها ا یاریبس یمتوان یاز تعارض منافع م یریو جلوگ یتفبا فعال کردن سامانه ها، شفا .یمرا بازداشت کرد هاآن
 . یمفساد را رفع کن یها ینهو زم

 فردا نیوز 

 

 

 ردیگیمرا  یاتیسامانه جامع مال شدن ییاجرا یتعارض منافع جلو
 0011خرداد  20ـ ( یجمهور یاستنامزد انتخابات ر) یزادهمحسن مهرعل

  کلیات تعارض منافع 
 

ارض تع یکه جلو یمکن یطراح یسامانه ا یدندارد. ما با ییسامانه ها جا ینباشد در ا یاگر تعارض منافع دستگاه

 .یردسامانه قرار بگ ینکه دستگاه ها دارند در ا یو اطالعات یردبگ منافع را

شدن  ییاجرا یخواهد و تعارض منافع جلو یم یتاجرا قاطع یشده است و فقط برا یطراح یاتیسامانه جامع مال

 .گیردیآن را م
 یمخبرگزاری تسن 

 

 

 نظام بانکی  اصالح یمانع اصل ،تعارض منافع
 0011خرداد  20ـ ( اقتصاددان)فروش یلهپ یثمم
 تعارض منافع در نظام بانکی 

 

ند، را بلد راهکارها ینبهتر از من ا یرانو مد یبانک مرکز یشناخته شده است و روسا یاصالح نظام بانک یراهکارها

 یخصوص یدارتوسط بانک ینظام بانک یاجرا نشود. وقت راهکارها ینا از یلیخ شودیاما تعارض منافع باعث م

را  یبانک مرکز یلکه صدر تا ذ یرا اصالح کند؟ در صورت ینظام بانک یبانک مرکز خواهیدمیاحاطه شده چگونه 

حضور  سال امکان ۱برود تا  خواهدیم یاز بانک مرکز یو فرد یردکه تعارض منافع نداشته شکل نگ یمقاعده بگذار

 رود.یم ینحالت تعارض منافع از ب ینها را نداشته باشند و بالعکس و در ادر بانک
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-103/1073384-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-103/1073384-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/24/2520900
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/24/2520900
https://snn.ir/fa/news/941917
https://snn.ir/fa/news/941917
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 تقرار داده اس یررا تحت تأث یاقتصاد ینقوان از یاریتعارض منافع بس
 0011خرداد  22ـ ( یعضو اتاق بازرگان)یدحمیدحسینی س

  کلیات تعارض منافع 
 

. در کنار آن، شودیحل م یمجامعه با رفع تحر یشتیمع یتو مقررات و وضع ینثبات قوان ی،ثبات اقتصاد
 با جمهورییسرئ

ً
 یور جدطبه یددولت تعارض منافع را  با یسانجام دهد. رئ یکشور اقدامات ینقوان حاصال در یدحتما

 اریقانون تعارض منافع بس یادر کشور وضع شود. در دن یدرفع تعارض منافع با یبرا یمد نظر قرار دهد. قانون جامع
ار آن قانون داده است. در کن ارقر  یرکشور را تحت تأث یاقتصاد ینقوان یاریاست. تعارض منافع بس یا یشرفتهقانون پ

 دارد. یتکشور اهم یبرا یتشفاف
 خبرگزاری ایرنا 

 

 

 یمرکز بانک قانون یدطرح جد مخالفت بانک مرکزی با
 0011خرداد  22ـ  دنیای اقتصاد

 تعارض منافع در نظام بانکی 
 

 یسبا رئ یدر مکاتبات ینهاد پول ینرا اعالم کرد. ا یمخالفت خود با طرح قانون بانک مرکز اییهدر اطالع یبانک مرکز
دولت در دستور کار مجلس  یحهال  یقاز طر یمربوط به بانک مرکز ینگذاران خواسته است که قوانمجلس از قانون

بانک  نیعامل ا یاتتوسط ه یمربوط به نهاد پول ینقوان زمینهدر  اییحهال  ی،. براساس اعالم بانک مرکزیردقرار بگ
 بیع تصونظران تعارض منافع در دولت همواره ماناز صاحب یمجلس و برخ یندگاناست. به زعم نما یدر دست بررس

ز طرف بانک ا یشنهادیپ یحلوا یتموفق یبرا ینیتضم یزن باریندر کشور شده و ا یاستقالل نهاد پول یبرا یحیلوا
حساس  لیدلمعتقد است به ینهاد وجود ندارد. در مقابل دولت و بانک مرکز ینا یشتراستقالل و اقتدار ب یبرا یمرکز

 ینوانق یبهرگونه تعلل در تصو یشود. به هر رو یبتصو یحهال  یقرقانون از ط ینا یدبا یبودن قانون بانک مرکز
 ثبات یبرا یاردولت( آن را ارائه دهد، بس یا)مجلس  ادیچه نه ینکهفارغ از ا یمرکز یبانکدار ینهدر زم یاصالح

 اقتصاد کالن مهم خواهد بود .
نک کل با یسرئ ی،عال یاتشامل سه بخش ه ینهاد بانک مرکزشد،  یبدر مجلس تصو یشماه پ یککه  یطرحدر 

و سه  صادیاز جمله سه متخصص در حوزه اقت ییاجرا یرشامل شش عضو غ یعال یاتنظار است. ه یاتو ه یمرکز
 ،یکل بانک مرکز یسدارد که شامل رئ یزن ییسه عضو اجرا ینهمچن یعال یاتاست. ه یمتخصص در حوزه بانکدار

. دهندیم یلرا تشک یعال یاته یاعضا یکدیگرعضو در کنار  1 یناست. ا یپول یاستگذاریو معان س یمعاون نظارت
انک ب یددر طرح جد یعال یات. هشودیمحسوب م مرکزیدر ساختار بانک  گیرییممرجع تصم ینباالتر یعال یاته

و بانک  یاعتبارات بانک نفعانیاز ذ یپول و اعتبار همگ یشورا ی. اعضاشودیپول و اعتبار م یشورا یگزینجا یمرکز
و  ییاسنتوانسته است استقالل س یبانک مرکز گاهیچتعارض منافع ه ینا یلدلو به شوندیمحسوب م یمرکز
 یموجبات استقالل و اقتدار نهاد پول تواندیم یدر بانک مرکز یعال یاتباشد. در مقابل اما ساختار ه شتهدا یاتیعمل

 در کشور را فراهم کند.
 دنیای اقتصاد 

 

https://www.irna.ir/news/84370745
https://www.irna.ir/news/84370745
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3773485-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3773485-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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  مجلس یاجتماع یسیونتعارض منافع کم یریتلزوم اصالح طرح مد
 0011خرداد  22ـ  رانیا یبرا تیشفاف شکدهیاند
 عارض منافعت مدیریت ۀرح و لیحط 

 

 یشورهااز ک یاریبس یلدل ینعوامل بروز فساد است و به هم ترینیاز اصل یکیتعارض منافع،  یتدر موقع قرارگیری

کشورشان هستند و  یتعارض منافع در نظام ادار هاییتموقع یریتمقابله و مد یبرا ییکارهاجهان به دنبال راه

در چند سال گذشته دولت محترم و  یزکشور ما ن دراند. حوزه انجام داده یندر ا یزن یقابل توجه هاییتفعال

 یجوه بر ترواند که عالخصوص  انجام داده یندر ا یاقدامات ارزشمند ی،اسالم یمحترم مجلس شورا یندگاننما

کرده  ککمتعارض منافع در کشور  یریتمد یکارهاتحقق راه ی، به حرکت در راستا« تعارض منافع یریتمد»گفتمان 

 است.

 یامحترم مجلس شور  یندگانتعارض منافع که توسط دولت محترم ارائه شده است، نما یحهراستا عالوه بر ال  ینا در

رسانده  بیمجلس به تصو یاجتماع یسیوندر کم« تعارض منافع یریتمد»را با موضوع  یطرح یبه تازگ یز،ن یاسالم

 هستند. یاسالم یمجلس شورا یآن در صحن علن یینها یبو در انتظار تصو

 ،«تیشفاف» یها، متمرکز و متخصص در حوزهمنددغدغه اییشکدهبه عنوان اند «یرانا یبرا یتشفاف یشکدهاند»

که  کندیمحترم مجلس، اعالم م یندگاناز دغدغه و اقدام نما یر، ضمن تقد «از فساد یشگیریپ»و « تعارض منافع»

 بیرا در خصوص تصو یجد هاییاست که نگران اییدهاشکاالت مهم  و عد یدارا یسیون،متأسفانه طرح مصوب کم

 اشکاالت عبارتند از: ینا ینتراز مهم ی. برخنمایدیم یجادا یطرح به شکل فعل

 طرح یدر ابتدا یم،از مفاه یو کاربرد یقدق یفارائه تعار عدم 

 از آنها یکهر  ییعدم لحاظ مالحظات اجرا یندر ع ین،از حد مشمول یشب یابهام و گستردگ وجود 

 ناظر یهادستگاه یینکشور در تع یفعل هاییتبه ساختارها و ظرف توجهیکم 

 توسعه سامانه منافع نهادیشدر ارائه پ یبار مال یلو تحم یفعل هاییتو ظرف ینبه قوان توجهیکم 

 تعارض منافع، در موارد متعدد یریتنادرست در مد رویکرد 

 ینابسامان یجادو امکان ا یهرشوه و هد یانم خلط 

 ناقص به موضوع مسافرت در طرح و  توجه… 

رح ط سدر یطرح، به نظر م العادۀفوق یتاهم یناشکاالت موجود در طرح، در ع یرسا یزتوجه به موارد ذکر شده و ن با

با  و اصالح ینیبازب ی،جهت بررس یسیونارجاع مجدد به کم یازمندمجلس، ن یدر صحن علن یمذکور قبل از بررس

ر از ضمن تشک یگربار د «یرانا یبرا یتشفاف یشکدهاند»موضوع است.  یننظران او صاحب ینمتخصص یهمکار

 .یدنما یطرح اعالم مخود را جهت کمک به اصالح و بهبود  یصورت گرفته، آمادگ یتالشها
 ت برای ایرانشفافی 

 

https://tp4.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE/
https://tp4.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE/
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 خوردالیحه تعارض منافع را دو بار به مجلس فرستادیم، اما خاک می
 0011خرداد  21ـ )رئیس جمهور( حسن روحانی

 عارض منافع ت مدیریت ۀرح و لیحط 
 

وازدهم و د یازدهماز دولت  توانیدیرا نم یناست. ا یهیاتهم جزو واضحات و بد یناست که ا یزهاییاز چ یکی یتشفاف

 کیوزارت بهداشت االن رفته در سامانه سالمت و  ینکهها؛ او سامانه هایتسا یک،دولت الکترون یت،. شفافیریدبگ

رفته در  شود،یاگر وارد کشور م یجنس ینکه. اگیردیمختلف انجام م یهاالحمدالله در بخش یکامل یهماهنگ

مردم به اطالعات، اقدام دولت  یشد. دسترس یجادکشور ا یخبار در تار یناول یبرا ینهانبود. ا ینهاسامانه تجارت، ا

 و دوازدهم است.  یازدهمدولت  یبرا یتو دوازدهم است. شفاف یازدهم

به  م،یکرد یهرا ته اشیحلوا یم،اصرار کرد یلی، مبارزه با فساد هم خیماصرار کرد یلیخالبته تعارض منافع را هم 

 شد دو مرتبه یازدهممقدار خاک خورد. بعد مجلس  یک یگانی،نکردند و گذاشتند در با یبررس یم،مجلس دهم داد

 خاک م یم،را فرستاد ینهاا
ً
مهم بود،  سیارکه ب هاینهزم ین. به هر حال دولت کار خودش را در اخوردیباز هم ظاهرا

 انجام داد. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

 

 

 حمایتی با مدیریت تعارض منافع حوزۀساماندهی جدی در 
 0011خرداد  21ـ ( یکارشناس اقتصاد)یان سبحان یهاد یدس
  تعارض منافع کلیات 

 

ل نشدن و ح یرانا یاز مسائل اقتصاد یاریبس یشهمقابل فساد است. ر یستادنا یجمهور بعد یساز اقدامات رئ یکی

 شودیم باال انتخاب یکه با رأ یجمهور یسمشکالت است؛ رئ ینکارانه مسئوالن در قبال ا افظهمح یکردآنها داشتن رو

 . کنندیم یتنفعان قدرت، حما یکه مردم از او برابر ذ داندیو م ایستدیتعارض منافع م یندر برابر ا

 یلیونم 21 از یشان است. بر یا یمسائل کالن اقتصاد ینتر یاز اصل یکیکشور  ینظام رفاه یسامانده یطشرا یندر ا

 ،یدولت یهابه کمک یازمنداناز ن یکه تعداد قابل توجه یدر حال کنندیم یافتدر یتومان ۱11هزار و  0۱ یارانهنفر 

 ییتحما یهابخش یکه برا یمدار یمتعدد یهادستگاه یگرد ی. از سویستندهم برخوردار ن یشتمع یهااز حداقل

 به دل یمهست یکنون یتوضع یجد یسامانده یازمندن یتیحما حوزه در ینشده اند. بنابرا یجادا
ً
تعارض  لیکه بعضا

 یهادستگاه یاجمهور و  یرؤسا ین. بنابراشودیداده نم یسامانده ینمختلف دارند، اجازه ا یهاکه دستگاه یمنافع

باال  با مشارکت یجمهور یسا اگر رئ. امکنندیورود به آنها اقدام نم یموارد ندارند و برا ینبه اصالح ا یلیتما یدولت

 اقدام کند.  یت،وضع ینا ینسبت به سامانده یبا پشتوانه مردم تواندیانتخاب شود م
 روزنامه تجارت 

 

https://www.president.ir/fa/121642
https://www.president.ir/fa/121642
https://www.pishkhan.com/news/229044/
https://www.pishkhan.com/news/229044/
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 مسئوالن کرد یدارمحدود به مدرسه یددامنه تعارض منافع را نبا
 0011خرداد  21ـ ( معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش)ابراهیم سحرخیز

  آموزش عمومی حوزۀدر تعارض منافع 
 

اشته آن را به عنوان خط قرمز درنظر د یندهآ یردولت و وز یدوارماست و ام یجد یهااز چالش یکیتعارض منافع 

وابسته به آموزش و پرورش و  یهاسازمان .مسئوالن کرد یدارمحدود به مدرسه یدباشد. دامنه تعارض منافع را نبا

کشور  یاهتعارض منافع همه بخش یریت. قانون مدیرندمشمول قانون تعارض منافع قرار بگ یدتابعه با یهادستگاه

حضار به است یقاطالعات صندوق شفاف و دق یدبا یانفرهنگ یرهبه عنوان مثال درباره صندوق ذخ .گیردیرا در بر م

 یهاتشرک یریتمد یدخودشان مصداق تعارض منافع نباشند. نبا شوندیم یریکه به کارگ یرانیاعضا برسد و مد

 یاقمار یهاشرکت یبرخ دهدیم شانن های. بررسیمبده یگروه، قشر و استان خاص یکوابسته به صندوق را به 

 یتادکه به کارکنان س یها کار کرده به علت بستگکه سال یکس یاو  شودیبازنشسته  اداره م یرانسط مدهنوز تو

زم به ال  یتبدون احراز صالح ینوع رانت است که افراد یک ینوابسته نفوذ کرده است.ا یهاشرکت یداشته در برخ

 ها منصوب شوند.شرکت یصرف داشتن ارتباط در برخ

 یهاموضوع به کنکور و آموزشگاه یراوجود داشته باشد ز ییهارانت تواندیم یوا و کتب کمک درسمحت یددر حوزه تول

تفاده رانت اس ینو از ا یرندارتباط بگ یمولفان موسسات کنکور یبرخ یماجازه ده یدو نبا شودیمرتبط م صیخصو

کمک  قرار دهد و کتب یناشر یاردر اخت یایدب یرونب ینکهرا قبل از ا یکتاب درس یبه عنوان مثال، اگر مولف کنند.

ات خلوت موسس یاطمدارس ح یستشود مصداق تعارض منافع است. قرار ن یعو کتاب کارش زودتر در بازار توز یدرس

 یاوبدهند. البته گ یاتبدون آنکه مال برندیآموزش و پرورش م از یکه سود سرشار یباشند؛ آن هم موسسات یکنکور

 شوند. یاتموسسات هم مشول مال ینداشته که ا یره مصوبه ابا ینمجلس در ا یرااخ
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

  

https://www.isna.ir/news/1400032921591
https://www.isna.ir/news/1400032921591
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 مدیریت تعارض منافع، از شعار تا برنامه  مجازی: فضای تحلیل
 برای آن ندارند یااما برنامه ندیگویکاندیداها از تعارض منافع م

 
 محمد عادلی

 
توییت در توییتر،  322در هفته گذشته و طی روزهای پنجشنبه بیستم خردادماه تا چهارشنبه بیست و ششم خردادماه، 

ین هفته اند. در اپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع پرداخته 9 مطلب در تلگرام و 382
ی داشت اجتماع یهابازخوردها را در شبکه نیتر شینیز بحث تعارض منافع در سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری ب

رفع تعارض منافع و کمتر به سؤال از  اما بسیاری از این اظهارات صرفاً بازنشری بودند از سخنان کاندیداها در مورد
الی است انتخاباتی در ح یهاها به این مسئله پرداخته بودند. تمامی این وعدهها و چگونگی رسیدگی آنآن یهابرنامه

ی جامعه مانند کرونا و واکسن ایرانی و تعارض منافع احتمال ریگبانیکه برخی از این افراد اساساً به مسائل اصلی گر 
 بودند. توجهیدر این حوزه ب موجود

 

 تعارض منافع؛ وعده خوش آب و رنگ

سخنان پیرامون موضوع تعارض منافع، متوجه اظهارات رئیسی، یکی از داوطلبان  نیترشیدر هفته گذشته ب

را مطرح کرد. به گزارش کانال تلگرامی  عارض منافعتبود که در برنامه مناظره بین کاندیداها مسئله  یجمهوراستیر

برای دوران پساکرونا دارد اظهار کرد که یکی از  یها، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامهخبرهای فوری

در نظام سالمت دو مشکل »مت و بهداشت است. سالخصوص در حوزه اهدافش رسیدگی به مسئله تعارض منافع به

 کسانی که در یکداریم؛ تعارض منافع و انحصار، البته تعارض منافع در همه سطوح داریم و باید آن را از بین برد... 

 .«آن حوزه دخیل باشند... مسئله تعارض منافع باید رفع شود یگذاراستیحوزه منافع دارند، نباید در عرصه س

مختلف تلگرامی به بازنشر این سخنان پرداختند. در توییتر نیز بسیاری از کاربران که  یهااظهارات، کانال در پی این

گرفته و فقط در پی حمایت از کاندیدای موردنظر خود بدون سؤالی از حامی آقای رئیسی بودند همین رویه را در پیش

 در حد شعار انتخاباتی وی بودند. این مسئله که بحث از تعارض منافع  یهابرنامه
ً
در سخنان نامزدهای انتخاباتی، صرفا

 است و شناخت دقیقی از آن و برنامه مدونی برای مدیریت آن وجود ندارد، از دید برخی کاربران پنهان نماند.

اییه اظر بر جایگاه رئیس قوه قضنچنین اظهاراتی باعث شد برخی از مخالفان آقای رئیسی به مصادیق تعارض منافعی 

ته گذش یهادر هفته های تحلیل فضای مجازیگزارشازاین و در اشاره کنند. پیش جمهوریتسو نامزد انتخابات ریا

 عنوان رئیس قوه قضاییه به عرصه انتخابات را بدوناشاره شده بود که برخی کاربران فضای مجازی، ورود آقای رئیسی به

که ممکن است در رسیدگی به شکایات انتخاباتی از آن منتفع  دانستندید، نوعی تعارض منافع ماستعفا از ِسَمت خو

ر اشاره کرده و عالوه ب زیآمشود. با بیان این اظهارات از سوی وی، دوباره برخی دیگر از کاربران به این وضعیت تعارض

https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://t.me/Khabar_Fouri/232314
https://iran-bssc.ir/?p=16556
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 قوه قضاییه یکی از محل
ً
د به این موضوع رسیدگی کن تواندیاست که م ییاهآن، این موضوع را مطرح کردند که اساسا

 نیازی به حضور در دولت نیست. چنانچه رحمت
ً
اره نیز این موضوع را مطرح کرده بود، دوب ترشیالله بیگدلی که پو لزوما

ل اجمهور انتقاد کرده است که چرا در زمان مقتضی برای جلوگیری از آن اخطار قانون اساسی نداده است. کاناز رئیس

آقای رئیسی، نامزدی شما برای : »دیگویاظهارات وی را بازنشر داده است که م حامیان مردمی دولت )حمد(تلگرامی 

قانون اساسی یعنی نظارت  0۱۱اصل  0و  ۳جمهوری ناقض استقالل قوه قضاییه در خصوص بندهای انتخابات ریاست

ُحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در رسیدگی به جرائم انتخاباتی است. با نامزدی شما  بر

ری داطرفی و عدالت و ِاعمال جانبجمهوری در حال ریاست شما بر قوه قضائیه، شائبه نقض بیدر انتخابات ریاست

 موجود است؛ 
ً
قانون اساسی، استخدام، نصب و عزل  0۱۱زیرا طبق اصل در دعاوی و شکایات احتمالی انتخاباتی قویا

 .«قضات از وظایف رئیس قوه قضاییه است و کدام قاضی است که جرئت به ِاصدار رأیی علیه شما و حامیانتان کند؟!

اره از تعارض منافع نیز بود که کاربران به آن اش قای رئیسیآتاد انتخاباتی س یبردر کنار این مورد، مواردی دیگری از نفع

که در آن  کندی، به تجمعات انتخاباتی وی اشاره مMohamadsharif Shahiان نمونه کاربری به نام عنوداشتند. به

بهداشتی رعایت نشده و نوعی جرم رخ داده است که رسیدگی به آن وظیفه قوه قضاییه است اما به دلیل  یهاپروتکل

 :شودای منتفی میرگونه برخورد با چنین مسئلههبر قوه قضاییه  یشانازمان ریاست هم

آقای رئیسی از برنامه مقابله با تعارض منافع گفت. ادعای ایشان در خصوص تجمع اهواز با بیانیه دبیرخانه ستاد » 

ملی کرونا مخالف است نظر به اینکه این اختالف بر محور موضوع اقدامات ناظر بر جرم تهدید سالمت عمومی و 

 «.ان در معرض تعارض منافع استتکلیف قوه قضائیه در این خصوص است اکنون ایش

دون طرفداران وی ب دیگویزمانی که کاندیدایی سخنی م دهدیرئیسی نشان مآقای بررسی نظرات موافقان و مخالفان 

 در پی حمایت از وی برم
ً
امه که بدون داشتن برن کندیو همین امر نیز خیال داوطلبان را راحت م ندیآیهیچ سؤالی صرفا

معضلی  ،لهئمساین . ردیگیها شکل نمبرای تبیین برنامه یایمطالبه واقع دانندیها  مازند؛ چراکه آنبه طرح شعار بپرد

 عمومی در انتخابات ریاست
ً
 دهکننناشی از فقدان نهادهای مدنی رصدکننده و ارزیابی جمهوری ایران است که عمدتا

هاشمی  زادهیمهرعلیزاده و قاض ،همتیدر مورد سایر کاندیداها ازجمله  توانیاین امر را مادعاهای کاندیداها است. 

به  تواندی. این مسئله من نداشتندآرنامه دقیقی برای مدیریت بنیز مشاهده کرد که از تعارض منافع سخن گفتند اما 

و با  شوندیفرایند انتخابات در ایران نیز کمک کند که چرا همواره کاندیداها بدون برنامه وارد انتخابات م یشناسبیآس

 .برندیِصرف وعده دادن کار خود را پیش م

 عدم شفافیت و نبود اعتماد به واکسن ایرانی

بران تبدیل شده بود چراکه در طی اما در هفته گذشته موضوع واکسن کرونا نیز به یکی از مباحث موردتوجه کار

مطرح شده بود که گویا قرار است بدون مشخص بودن نتایج فاز سوم آزمایش واکسن کووبرکت،  خبرهاییهای اخیر هفته

کرده بودند، برای ُدز دوم این تزریق عمومی آن شروع شود و حتی کسانی که برای ُدز اول واکسن خارجی استفاده 

https://t.me/tadbir96dolat/188765
https://t.me/tadbir96dolat/188765
http://www.irna.ir/news/84374166/
http://www.irna.ir/news/84374166/
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واکسن را تزریق کنند. همین مسئله باعث شده بود که برخی کاربران تعجیل در استفاده از این واکسن را حامل نوعی 

دت از شتعارض منافع بدانند که نه سالمت مردم که منافع حاصله برای برخی افراد پشت آن قرار دارد. کاربران که به

ر پیشگیری از ابتال به کرونا نامطمئن هستند، فقدان شفافیتی که نبود تعارض منافع را نشان دهد تأثیر این واکسن د

 : دیگویم Mohamad Saeid Rezaeeاند، چنانچه دلیلی بر عدم اطمینان خود دانسته

ع چه اد منافندیده بودیم با این روند شفافیت و تض یااز طرفی حتی اگر فاز سوم هم انجام شده بود ولی ما داده» 

فاز سوم انجام نشده، ما از  یهاشد داشت؟ حقیقت موضوع و حداقل آن این است چون حداقلمی یاهیتوص

 «.جانی و تأثیرگذاری این واکسن در فاز سوم مطمئن نیستیم یخطریب

 Hoodad Naghshvar دیگوینیز م : 

 بدون شفافیت و در هر جا سخن از واکسن ملی بود، از امکان تولید و احتمال مؤثر » 
ً
بودن آن دفاع کردم؛ اما واقعا

ای حاصل دسترس نبودن مقاالت و... جز زیر سؤال رفتن اعتبار علمی و مرجعیت سازمان غذا و دارو اتفاق دیگه

 «.شهشه؟ حیف و صد افسوس که به شائبه تعارض منافع و... دامن زده میمی

بین به کمیته ملی اخالق تاخته و اقدامات این نهاد را زیر سؤال برده است چراکه نیز دراین صدای دانشجوکانال تلگرامی 

ین متأسفانه ا»کرده و از وزارت بهداشت در این مورد سؤالی بپرسد:  یاحاضر نیست در مورد واکسن کووبرکت مداخله

ه قول علم و بتان خالی است که مقابل این شبهت. جای رئیس قبلیگیری رسمی را نداشکمیته شجاعت یک موضع

اه شده علم همر وزیر بایستند. هرکس و هر نهادی اینجا سکوت کند به علم خیانت کرده و با شبه یریگخودشان معرکه

با و رسمی شما یعنی همسو شدن  یریگاست. خیانت به علم، بازی با جان مردم است. سکوت شما و یا عدم موضع

 «.علم، تضاد منافع و عدم شفافیتحمایت کردن از مثلث شبه

صورت کافی است این وضعیت را که در آن مشخص نیست واکسن کووبرکت به چه نحو آزمایش شده و چگونه قرار است به

 ه
ً
وعی ضاشاره صریحی به مو کدامچیعمومی تزریق شود با سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری مقایسه کرد که اساسا

ن حرف . ایندیگویجامعه است نکرده و از تعارض منافع احتمالی در آن سخن نم ریگبانیکه بیش از یک سال است گر

 در تولید این واکسن تعارض منافع نقش داشته است اما زمانی که در بین بسیاری از 
ً
 به آن معنا نیست که حتما

ً
لزوما

اجتماعی چنین بحثی مطرح است، عدم توجه کاندیداهای مدعی  یهاافراد از جامعه پزشکی و همچنین کاربران شبکه

 ها به این مسئله باشد.دهنده رویکرد واقعی آننشان تواندیرفع تعارض منافع م

https://t.me/S_Daneshju/29484
https://t.me/S_Daneshju/29484
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