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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 تعارض منافع در پساانتخابات درآمد: 
 توان گرفت؟ هایی برای هدایت بهتر مسئله تعارض منافع میاز انتخابات چه درس

 
 سمانه سهرابی

 
گیری خرداد پایان پذیرفت و شاهد شکل 82هایش در جمهوری سیزدهم در ایران با همه فرازونشیبانتخابات ریاست

 های انتخاباتی، اتفاق مهم در انتخاباتجدیدی از آرایش سیاسی و اداری در کشور هستیم. در روند برپایی کمپین دورۀ

ده های انتخاباتی بود. این اتفاق بیانگر اجماع فزایناخیر، تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از محورهای مناظره و برنامه

 هیچ نامزد  مسئلۀن سیستم حول های مختلف حکومت و نخبگان سیاسی درودر بخش
ً
تعارض منافع است. تقریبا

 4جمهوری نبود که مسائل مبتالبه کشور را از منظر تعارض منافع مورد بحث و اشاره قرار ندهد. در انتخاباتی ریاست

قابل  ابشماره اخیر خبرنامه هفتگی تعارض منافع نیز ردپای این مباحث هویدا بوده که در میان اخبار خبرنامه بازت

، آقایان رئیسی و همتی روی مسئله تعارض منافع مانور دادند؛ هرچند دیگران نظیر نامزدهاتوجهی داشت. بیش از بقیه 

زاده هاشمی، جلیلی و زاکانی نیز به این مسئله پرداختند. اگر آرای خاموش و باطله و کسانی که در مهرعلیزاده، قاضی

ع را به تعارض مناف مسئلۀدر میان کاندیداها داشتند، احتماال آن نماینده نیز  ایانتخابات شرکت نکردند هم نماینده

 داد. عنوان یکی از مسائل اساسی کشور مورد بحث و اشاره قرار می

سال به چنین جایگاهی در نظام حکمرانی دست یابد که  4تعارض منافع چه بود و چگونه توانست ظرف مدت  مسئلۀ

به یکی از محورهای مهم مجادالت سیاسی بدل شود؟ بدون تردید تعارض منافع مسئله امروز ایران یا کشف جدیدی 

ین مسئله نمود داشته است. در دوره مدرن پهلوی اهای ماقبل انقالب و هم در دولت شبهنیست. هم در حکومت

توان جستجو کرد و نشان داد. اما به طور گیری میتعارض منافع را از بدو شکل مسئلۀجمهوری اسالمی نیز ردپای 

 حاد بدل مسئلۀها است که تعارض منافع به یک سازیها و خصوصیشمسی و با سیر واگذاری 0731 دهۀمشخص از 

و  سازییروهای پیشران بدل شدن تعارض منافع به بحران اداری و اجتماعی، روند خصوصیشود. در واقع یکی از نمی

های دولتی در یک محیط نهادی شکننده و ناموزون است. در محیط نهادی ایران، به مجرد اینکه قرار باشد واگذاری

 – خصوصیواقع شبهگری و مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی )در مالکیت، سهامداری، تصدی حوزۀبخشی از 

گذاری برای خود، سهامداری و مالکیت، دولتی( واگذار شود، اشکال متفاوتی از تعارض منافع در قالب قاعدهشبه

دهد. این امر به ماهیت تعریف تعارض منافع به عنوان گیری ارتباطات پساشغلی، اشتغال بیرونی و ... رخ میشکل

گردد. بدین ترتیب تمامی کارگزاران دولتی و وابستگان سیاسی بازمی دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و شخصی

دولت به نفع بخش خصوصی محدود شود، در معرض موقعیت تعارض  مداخلۀ طۀیحسیستم به مجرد اینکه قرار باشد 

 یکند که افرادای خلق میهای اقتصادی و منافع شخصی گسترههای مذکور، فرصتمنافع هستند. چرا که واگذاری

ا را کانالیزه هتوانند دسترسی به این فرصتگذاری و موقعیت نظارتی، میبا دسترسی به رانت اطالعاتی، جایگاه قاعده
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بینیم حادترین و بارزترین نمودهای تعارض منافع در ایران کرده و در انحصار خود درآورند. بنابراین اتفاقی نیست که می

اند؛ یعنی سازی بودهدولتیسازی و شبهبه شکل روزافزون در معرض خصوصی 0731 دهۀهایی رخ داده که از در حوزه

 در 
ً
نظام سالمت، نظام آموزش، نظام بانکی و نظیر اینها. و همچنین حادترین اشکال تعارض منافع در ایران نیز دقیقا

سهامداری و مالکیت،  گذاری برای خود،بروز یافته؛ چنانکه قاعده هایسازیخصوصها و پیوند با همین واگذاری

های حادتری از تعارض منافع نظیر پذیرش های گردان، در یک متفاهم و درک عمومی، موقعیتاشتغال بیرونی و درب

 هدیه و تعارض درآمد و وظیفه و ... هستند. 

رانی ایران کمتعارض منافع در نظام ح توسعۀای به شکل روزافزون شاهد تکوین و دههبنابراین در یک روند انباشتی سه

 دهۀ انۀیمایم که عوارض اساسی در تشدید نابرابری، نارضایتی عمومی، گسترش فقر و فساد به بار آورده است. در بوده

ۀبه تدریج نوک  0731
ّ
یخ تعارض منافع از اقیانوس متالطم سیستم حکمرانی بیرون زده و نخبگان به صرافت افتادند  قل

ساله، شاهد برداشتن اصولی گام اول برای مقابله با  5مهیدی بیندیشند. در یک روند که برای کنترل و مقابله با آن ت

سازی و )برساخت مسئله(، عمومی« اجتماعی ـ اداری مسئلۀ»ایم. چرا که بدل شدن یک امر به تعارض منافع بوده

محوری کرد مسئلههای مهم در رویسازی افکار عمومی و محافل سیاستگذاری، یکی از گامسازی، حساساجماع

 توان گفت گام اول برداشته شده است. ( است و از این دریچه که به مسئله بنگریم، میPDIAانطباقی )

های تعارض منافع است. چرا چنین شد؟ چه تر شاید واسازی مسئله یا به عبارتی کاویدن چرایی و ریشهمهم مسئلۀاما 

و تشدید  گیریها در سیستم زمینه را برای شکلام خالءها و نارساییبسترهایی به بروز تعارض منافع یاری رساند؟ کد

 تعارض منافع هموار کرد؟ 

ای داده شد و بالفاصله فقدان بستر محور شاهد بودیم که به این سوال پاسخ عجوالنهحلبه سان تمام رویکردهای راه

ت که در تمامی مسائل اداری و اجتماعی، حقوقی به عنوان ریشه و بستر بروز تعارض منافع شناسایی شد. درست اس

تواند یکی از علل باشد، اما در مورد تعارض منافع، اگر رویکرد شده قانون میفقدان بسترهای قانونی و حاکمیت نهادینه

گیری قانون تعارض منافع، به محوری مبنای بررسی بود، چه بسا به جای تاکید و جدل پردامنه حول شکلمسئله

رسیدیم. در واقع، قانون یک امر پسینی و در راستای مدیریت تعارض منافع است، تری میتر و اصلیانبسترهای پنه

ا و های با تعارض منافع باید علل زیرین و پیشین را شناخت. چنانکه گفته شد، واگذاریاما برای برخورد ریشه

علل پیشین و زیرین است. بنابراین هر اندازه  های بی مهار در محیط نهادی نامساعد ایران، از جمله اینسازیخصوصی

توان مقابل که به علل پسینی نظیر فقدان بستر حقوقی شاخ و برگ بدهیم، اما علل پیشینی همچنان فعال باشد، نمی

ویب ترین قانون مدیریت تعارض منافع نیز تصتعارض منافع ایستادگی کرد. به فرض که روی کاغذ بهترین و جامع دۀیپد

 کننده تعارضسازی گردد، اگر برای بستر خلقشود و سازوکار و ضمانت اجرایی دقیقی نیز برای آن طراحی و پیاده

های بیرونی تعارض منافع را حل و فصل و مظاهر و الیهایم ای نیندیشیم، تنها به شکل محدود توانستهمنافع چاره

 مدیریت کنیم. 
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شود، یکی دیگر از این علل پیشین و بستر هنجاری که در آن تعارض منافع، امر نابهنجار و غیراخالقی ارزیابی نمی

و  القی در فرهنگانگاری کیفری، باید کژانگاری هنجاری و اخهای زیرین است. برای تعارض منافع، پیش از جرمالیه

های عمومی از مسئله تعارض منافع به قدری باال رفته و این بستر اجتماعی صورت گیرد. به عبارت دیگر، سطح آگاهی

مسئله از سوی جامعه به عنوان امری نابهنجار شناسایی شود که نه تنها دفاع علنی و اخالقی برخی مدافعان تعارض 

های گردان( از این مسئله را ناممکن کند، بلکه فضای اجتماعی سنگینی برای بمنافع )در قالب اشتغال بیرونی و در

هایی خلق کند که به توجیه تعارض منافع از منظر استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و مجرب و لزوم افراد و گروه

 پردازند. رفت و آمد افراد بین بخش عمومی و خصوصی می

ه در مهم این است ک نکتۀکننده تعارض منافع نیست، اما ه شناسایی بسترهای خلقهدف این نوشته کوتاه ورود ب

المللی رایج نشویم، بلکه در ابعاد و های بینهای از پیش آماده و بهترین سرمشقحلبرخورد با این مسئله، اسیر راه

 ژرفای مسئله بکاویم و بکوشیم تا درک فراگیر و بنیادی از آن کسب کنیم.

آموخته از جدید الزم است چند درس دورۀابتدایی این نوشته برگردیم، با گذر از شرایط انتخاباتی و ورود به  کتۀناگر به 

 مدیریت تعارض منافع را مدنظر داشته باشیم:  مسئلۀهای انتخاباتی برای پیشبرد بهتر رقابت

ی، کاربرد این مفهوم در رتوریک سیاس رغمبرخی کاندیداهای انتخابات درک دقیقی از تعارض منافع نداشتند و علی .0

بردند. الزم است های ذینفع حول منافع به کار میآن را مرادف با همان معنای عمومی تضاد جناحی و رقابت گروه

 تری برای توجیه سیاستمداران در این زمینه صورت بگیرد تا مفهوم به انحراف نرود. تالش جدی

بازی دارد؛ مانند سایر مسائل کشور چون فقر و نابرابری، فساد، ناحتعارض منافع پتانسیل سیاسی شدن و ج .8

مطالبات زنان و ... . واضح است که هر نامزد انتخاباتی قصد داشت مسئله تعارض منافع را در خدمت کمپین 

ای ود. بر شده نبانتخاباتی خود بگیرد. اما واکنش برخی نخبگان سیاسی به این امر واضح و بدیهی، چندان حساب

های انتخاباتی آقایان همتی و رئیسی کوشیدند دیگری های سیاسی رایج، هر یک از کمپینمثال در چارچوب نزاع

را به درگیری در موقعیت تعارض منافع متهم کنند. البته در فضای پرمنازعه سیاسی این امر دور از انتظار نیست، 

های جای ایراد اتهام رایج سیاسی، نخبگان سیاسی و کمپیناما اگر مفهوم منافع ملی شکل گرفته و توسعه یابد، به 

گری به رفتند نه متهم کردن دیهای یکدیگر برای مدیریت تعارض منافع میانتخاباتی به سمت نقد و بررسی برنامه

 تردامن هستند و اگر قرار باشد داعیه
ً
ه بها را های آنقرار داشتن در موقعیت تعارض منافع. سیاستمداران اصوال

 کسی سربلند بیرون می
ً
آید. منطق میدان سیاست باید دایرمدار منافع ملی شود و اگر محک اخالق بگذاریم، ندرتا

کند، در پی تحکیم عدالت است، در پی گسترش رفاه اجتماعی است، سیاستمداری ادعا کرد که با فقر مبارزه می

وی، باید کوشش کرد از این ورود سیاستمدار به گفتمان  کند، به جای متهم کردنبا فساد و تعارض منافع برخورد می

هایی به نفع فقرا و حل معضالتی چون تعارض منافع بهره برد. ضد فقر و فساد و تعارض منافع، برای گسترش برنامه

 های انتخاباتی به پایان رسیده، خوب است این قاعده جایگزین برخوردهای جناحی رایج شود. اکنون که رقابت
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 در مسند که هر یک از آن 0731های سیاسی میان سه کاندیدای انتخاباتی سال ها و نزاعجود رقابتبا و .7
ً
ها بعدا

یکی از قوای کشور قرار گرفتند )روحانی، رئیسی، قالیباف( مسئله تعارض منافع نیز به ویژه در دو سال اخیر قربانی 

فی در دستور کار مجلس قرار گرفت. بخشی از قوه بازی شد. الیحه دولت در مجلس معطل ماند و طرح ضعیجناح

. اداری تعارض منافع برآمد -اجتماعی  دۀیپدقضاییه نیز در ائتالف با مجلس درصدد تحکیم برخورد قضایی با 

شده گانه ظاهرا فروکش خواهد کرد، الزم است که الیحه قربانیاکنون که با این انتخابات، نزاع مذکور بین قوای سه

فن بیرون آوریم و با احیای آن، مبنای بسترسازی قانونی قرار دهیم تا اگر قرار است قانونی برای مدیریت را از مد

از مردم  گشاییشده و کارشناسانه باشد که به کار گرهتعارض منافع در کشور تصویب شود، قانونی قوی، حساب

ش روی دولت آینده و مجلس و قوه قضایی بیاید نه اینکه ابزار منازعه سیاسی باشد. این هم ضرورت دیگری پی

 است. 

*** 

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

مجلس شورای اسالمی این هفته در سه روز نشست علنی دارد. معاونت قوانین پارلمان دستور کار جلسات علنی   
 شود.کار، بررسی طرح مدیریت تعارض منافع نیز دیده میرا اعالم کرده که در این دستور 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب اظهار داشت منافع شخصی و گروهی و حزبی از موانع جدی در  
ها کنار گیریها است و در دولت من کسانی که منافع شخصی و گروهی داشته باشند از روند تصمیمسازیتصمیم

 تصمیمات به نفع مردم گرفته شوند.شوند تا گذاشته می

محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، انحصار در تاسیس وزارتخانه را ناشی از تعارض منافع دانسته و خبر  
ها چه از لحاظ داده که در بخشنامه اخیری که توسط وزیر بهداشت ابالغ شده، انحصار در تاسیس داروخانه

 ه مکانی از داروخانه دایر، حذف شده است. جمعیتی و چه از نظر محدوده فاصل

ای به وزیر بهداشت در مورد صدور فرید نجفی، معاون پژوهش وزارت بهداشت و دبیر کمیته اخالق پزشکی در نامه 
دون های برکت و پاستور و ... بتوان به واکسنمجوز تزریق واکسن کرونای کووبرکت گفته تنها در شرایطی خاص می

 گیر با تعارض منافع از جمله این شرایط است. وم مجوز داد که درگیر نبودن افراد تصمیمسپری شدن فاز س

های آموزش علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تعارض منافع در تعیین ظرفیت رشته 
 پزشکی، خواستار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به ویژه در مناطق محروم شد.

ک فطرت نماینده مردم شیراز در نطق پیش از دستور خود از آقای رئیسی خواست الیحۀ قانونی برای علیرضا پا 
 مدیریت تعارض منافع توسط دولت آینده ارائه شود. 

سید ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران از منتخبان شورای ششم خواست دستاوردهای این شورا در  
 ادامه دهند.  حوزه مدیریت تعارض منافع را

 0011تیر  5مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 
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 مختلف حکمرانیهای هحوزدر تعارض منافع های انتشار خالصه گزارش
 0411خرداد  83ـ  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

   یاحرفهفنی و  حوزۀتعارض منافع در  
 

های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ها و پروژهای از طرحمجموعه دۀیچکطی ده روز اخیر 
های مختلف حکمرانی در سایت این مرکز منتشر شده است. عناوین و پیوند در مورد مدیریت تعارض منافع در حوزه

 ها به شرح زیر است: ین گزارشا
 مقابله با آن یو راهکارها زیستیطتعارض منافع در سازمان حفاظت مح یقو مصاد هایتموقع 
 مقابله با آن یکشور و راهکارها یاو حرفه یتعارض منافع در حوزه آموزش فن یقو مصاد هایتموقع 
 مقابله با آن یتعارض منافع در حوزه تعاون و راهکارها یقو مصاد هایتموقع ییشناسا 
 (یروتعارض منافع در صنعت برق )وزارت ن یقو مصاد هایتموقع 
 یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یاو منافع منطقه یمنافع مل انیتعارض م یشناسبیآس 
 پسماند تیریتعارض منافع در مد قیو مصاد هاتیموقع 
 یرکارگ یهاو تشکل یتعارض منافع در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع قیو مصاد هاتیموقع 

 ییو کارفرما
 مقابله با آن یو راهکارها یستیتعارض منافع در حوزه بهز قیو مصاد هاتیموقع 
 مقابله با آن یو راهکار یوساز شهرتعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت قیو مصاد هاتیموقع 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
 

 

 یآموزش پزشک یهارشته یتظرف یینتعارض منافع در تع
 0411خرداد  71ـ ( مجلس یاجتماع یسیونعضو کم)ی اکبر بسطام یعل
  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 

 

استار خو ی،آموزش پزشک یهارشته یتظرف یینمجلس، با اشاره به تعارض منافع در تع یاجتماع یسیونعضو کم
 یرشته پزشک یتظرف یشمثبت افزا یربا اشاره به تاث یو در مناطق محروم شد. یژهدانشجو به و یرشپذ یتظرف یشافزا
 یک ها، شاهداستان یپزشکعلوم یهادانشگاه یریتبه پزشک، عنوان کرد: در نظام مد یالماستان ا یازرفع ن یبرا

و  یفبا نگاه صن ی،شلوغ در بخش خصوص یها. پزشکان متخصص با مطبیمحوزه هست یندر ا یدتعارض منافع شد
 یا مشکالت را ندارند. به طور مثال، پزشکان طرحتوان برخورد ب ی،گرفتن منافع مردم و روابط اجتماع ربدون در نظ

 یلومتریک 31-11 یهامسافت یمراکز حضور ندارند و مردم مجبور به ط ینها مستقر باشند، در ادر درمانگاه یدکه با
ت انتظار داش توانیو مسئول حوزه بهداشت دچار تعارض منافع باشد، نم یرکه مد ی. مادامشوندیتا مرکز استان م

 یپزشک یهاتهرش یتظرف ییندر تع یاستگذاربا اشاره به تعارض منافع پزشکان س یاندر پا وی مشکالت حل شود. ینا
 ت.مردم در مجلس اس یندگاناز مطالبات نما ی،علوم پزشک یهاها در رشتهدانشگاه یرشپذ یتظرف یشگفت: افزا

 خبرگزاری فارس 
 

 

https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17160/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17174/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17150/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17147/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17118/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17113/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17109/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17109/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17102/
https://iran-bssc.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/17098/
https://iran-bssc.ir/projects/
https://iran-bssc.ir/projects/
https://www.farsnews.ir/news/14000329000618
https://www.farsnews.ir/news/14000329000618
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 در دستور کار صحن علنی مجلس تعارض منافع  تیریطرح مد
 0411خرداد  83ـ  باشگاه خبرنگاران جوان

  طرح و لیحۀ تعارض منافع 
 

 رماهیخرداد ماه، سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم ت کمیو  یدوشنبه س یهفته روزها نیا یاسالم یمجلس شورا
 یرسر که در این دستور کار، ب اعالم کرده استرا  یپارلمان دستور کار جلسات علن نیدارد. معاونت قوان ینشست علن

 شود. نیز دیده می تعارض منافع تیریطرح مد
  باشگاه خبرنگاران جوان 

 

 

 یل تعارض منافعیرانتفاعی به دلغ یهادانشگاه یبرا بازییپارت
 0411خرداد  71ـ ( نورامیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو ه) یمراد یمرتض
  آموزش عالی  حوزۀتعارض منافع در 

 

 ییماتاز مواقع تصم یلیاست که خ ینمنظور از تعارض منافع ا .است یبر سر راه آموزش عال یتعارض منافع، مانع
رار ق هیدر دو را یآموزش عال یرانمد یعنیحوزه است.  ینا گیرندگانیماست، به ضرر تصم یکه به نفع آموزش عال

منافع در  از موارد تعارض یکینمونه  یرا انتخاب کنند. برا یکی یو منافع عموم یمنافع شخص ینب یدکه با رندیگیم
 ند.د وزارتخانه هستارش یراناکثر آنها، مد یکه متول گرددیبرم یرانتفاعیغ یهاوزارت عتف به دانشگاه یرمجموعهز

تند، هس یدر آموزش عال گیرییماندرکار تصمکه دست یوزارت و کسان یرانمعموال به مد یرانتفاعیغ یهادانشگاه
 وزارت علوم در تعارض است. یرانگروه از مد ینبا منافع ا یآموزش عال یشطرح آما یاجرا یل،دل ینبه هم. اندمرتبط

 است، االجراالزمها همه دانشگاه یبرا 0411مهرماه  یکه از ابتدا یآموزش عال یشبر اساس طرح آما یرااخ
 در مقطع تحص یرشپذ ینهدر زم نامهیینآ ینها ابالغ کرده است. ارا به دانشگاه اینامهآیین

ً
 التیدانشجو، مخصوصا

آنها  یآن دانشگاه و مرتبه علم یعلم یئته یهر دانشگاه را به تعداد اعضا یدانشجو یرشپذ یهسهم یینتع یلی،تکم
 یبرا اند!شده یقاعده مستثن یناز ا یرانتفاعی)موسسات( غ یهاوابسته کرده است. جالب است که دانشگاه

 که معم یرانتفاعیغ یهادانشگاه
ً
م ه یمناسب هاییرساختهستند و اکثر آنها از ز یعلم یئته یفاقد اعضا وال

رار گرفته مد نظر ق یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یرشپذ یهدر سهم یسالتدرحق یدتعداد اسات یستند،برخوردار ن
ا ا الحاق شوند؛ امیبا امکانات خوب، ادغام  هایدانشگاه یددارد؟ چطور با یگریبجز تعارض منافع، علت د یااست. آ

 یرغمر علحاض در حال شوند؟ یمستثن یداست، با یکه برخالف اسمشان، ذاتشان انتفاع یرانتفاعیغ هایدانشگاه
 شود. اتموسس ینگونهدرست در مورد ا یم، تعارض منافع آنها، مانع از  تصمیانکاهش تعداد دانشجو
وزارت عتف که سهامدار  یرانعلوم در تعداد مورد مد یرمجلس از جواب وز یندگانهم نما 33همانطور که در سال 
ند تا مشخص شود چ یردانجام بگ طرفیب یقتحق یک یدهستند، قانع نشدند، به نظرم با یموسسات آموزش عال

 ین،هستند. البته عالوه بر ا یموسسه آموزش عال یوزارت عتف در ادوار گذشته، در حال حاضر دارا یراندرصد مد
 مجوز اعطاء شده است! ینهزم ینهم در ا یاسیونهم مشاهده شده که به س یموارد

 باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران 

 

https://www.yjc.news/fa/news/7794062
http://www.iscanews.ir/news/1099985
http://www.iscanews.ir/news/1099985
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 حریم شهر تهران به علت تعارض منافع تعریف نشده است
 0411خرداد  70ـ ( شهر تهران یشورا ییسهر یاتعضو ه) بهرامزهرا نژاد

  شوراها و شهرداری حوزۀتعارض منافع در 
 

 التیتاکنون از لحاظ تشک. شودینم یریگیپ یمسائل جد نیندارد! ا میدارند اما تهران حر میو بومهن حر سیپرد
 نی. امیکن بیخصوص تصو نیدر مجلس در ا یقانون میتوان یم گرید یلحاظ نشده است. از سو یحرکت یکشور

نوز  ه کنند. دایمقوله ورود پ نیدرخواست دارم تا به ا یدارد. بنده از مقام معظم رهبر یالتربا دگاهید ازمندیمقوله ن
 با توجه به عملکردها و ساخت و یمحر ینا یگرد ی. از سویستشهر تهران مشخص ن یمکشور حر یماتبر اساس تقس

 یرااز اهداف شو یکی یـتختپا یـماز حر یـانتو ص یاست. سامانـدهـ ینیبازب یازمندن یتختپا اییهحاش یسازها
 یعلت اصل است.باره انجام نشده  ینمناسب در ا تاقداما یتعارض منافع و تعارض حقوق یلپنجم بود اما به دل

و  02قه منط ینمثال ب یتعارض منافع بروز کرده است. برا یلهم به دل یاست. مشکالت کارکرد یمشکالت ساختار
و  88در محدوده منطقه  یماکنون مساحت حرهم تعارض وجود دارد. ینا یر یبا فرماندار 81اسالمشهر، منطقه 

 مشکالت وجود دارد. یو ساختار یکارکرد ینهدانست که در زم ید. بادانیمیکرج را نم
 تحلیلی الف –جامعه خبری  

 

 

 دولت آقای رئیسی الیحۀ مدیریت تعارض منافع ارائه دهد 
 0411تیر  0ـ یراز( مردم ش یندهنما)پاک فطرت  یرضاعل
 تعارض منافع  طرح و لیحۀ 

 

از  کیی یطشرا یندر ا تر هستند. یرتاز مسئوالن کشور با بص یاریمردم با حضور به موقع خود نشان دادند از بس
 ییسرئ یو قانون تعارض منافع است، از آقا یتبرسد قانون شفاف یببه تصو یدکه در مجلس با یمهم ینقوان

 الزم را به مجلس ارائه دهند. یحرابطه لوا یندر ا یمدرخواست دار
 خبرگزاری فارس 

 

 

 باشد مبارزه با تعارض منافعشورای ششم ادامه دهنده راه 
 0411تیر  0ـ ( شهر تهران یشورا ییسر یبنا)ینی ام یمابراه یدس
  تعارض منافع در شوراها و شهرداری 

 

مبارزه با تعارض منافع، حفاظت از باغات و  یت،شفاف یرنظ هاییینهپنجم در زم یشورا یراثشهر ششم م یشورا
 دایموارد ادامه پ یندر ا یفعل یررا مد نظر قرار دهند و مس یلقب یناز ا یو موارد یسبز، مبارزه با شهر فروش یفضا

با آرامش و به دور از مشکالت شهروندان  یزندگ یبرا هتهران ک یشاغل در شهردار یزاز همکاران عز ینکند. همچن
 یششم همچنان با قدرت و توان باال کارها یکار شوراآغاز بهتا  یماندهدر دوران باق خواهمیم کنند،یتالش م یتهران

 .ادامه دهند یامور شهر یشبردخود را ادامه دهند و تالششان را جهت پ
 خبرگزاری ایسنا 

 

https://www.alef.ir/news/4000331054.html
https://www.alef.ir/news/4000331054.html
https://www.farsnews.ir/news/14000331000270
https://www.farsnews.ir/news/14000331000270
https://www.isna.ir/news/1400040100111
https://www.isna.ir/news/1400040100111
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 شوندسازی کنار گذاشته میکسانی که تعارض منافع داشته باشند از تصمیم
 0411تیر  0ـ )رئیس جمهور منتخب( یسی رئ یمابراه یدس
  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 

 

 یخصش یدارخود به مدرسه یتتمرکز بر مسئول یبه جا یرانمد یاست که برخ یناز مشکالت آموزش و پرورش ا یکی
حواسش به  یراست اما اگر آن مد یکار خوب یدار. مدرسهکنندیم یدارمدرسه یراناوقات، مد یگاه. آورندیم یرو

 که خودش دارد، باشد. یااست که حواسش به مدرسه ینباشد، بهتر از ا هایاستو تحقق س یریتمد
ه ک یاست. در دولت من کسان هاگیرییمو تصم هاسازییمدر تصم یاز موانع جد یو حزب یو گروه یمنافع شخص
 یماتمتا تص شوندیگذاشته م رکنا هاگیرییمو تصم هاسازییمداشته باشند از روند تصم یو گروه یمنافع شخص

 به نفع مردم گرفته شوند.
 یها یریگیماست که در تصم ییاز فسادها یاریالعلل و مادر بسآنجا که تعارض منافع، علت ازخبرگزاری تسنیم: 

بتواند  یتده با همان قاطعهمانطور که وعده دا یزدهمدولت س یساگر رئ دهد،یرخ م یخردتر کشور یکالن و حت
 شوندیم لیاز مسائل که در کشور به مصائب تبد یاریبه حداقل برساند، سرچشمه بس یاکن و  یشهتعارض منفعت را ر

 .شودیاز جمله در آموزش و پرورش، گرفته م
 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 ودش فرهنگیان رفع مشکل تعارض منافع در صندوق یبرا یفکر یدبا
 0411تیر  7ـ ( و پرورش آموزشوزارت  یشینمعاون پ) ابراهیم سحرخیز

  آموزش عمومی حوزۀتعارض منافع در 
 

 ین؛ اما اارائه دهد یفیتیو مسکن خدمات با ک یبانک یالتتسه یمه،در حوزه درمان، ب توانستیم یانصندوق فرهنگ
معلمان با  ییلتکم یمهمعلم است اما ب یمهب یان،صندوق فرهنگ یاقمار یهااز شرکت یکی است. مثالً  یفتادهاتفاق ن

 معلمان رضا یگرید اییمهبلکه با شرکت ب یست؛شرکت ن ینا
ً
 اییمهب عنییاز آن ندارند؛  یچندان یتاست که اتفاقا

 ائه دهد.قشر خدمات ار  ینبه ا یستاست، حاضر ن یانکه متعلق به فرهنگ
نهاد  یکندوق ص ینا یاآ ینیمبب یعنی یم؛صندوق مشخص کن ینا یتخود را با ماه یفتکل یدشفاف شدن ابتدا با یبرا

ندوق ص یرهمد یئته یرعامل و اعضایمد یداست پس با یردولتیغ یاگر نهاد عموم ی؟دولت یااست  یردولتیغ یعموم
چرا دولت موظف است به اندازه سهم معلمان پول به  یاآموزش و پرورش  یرتوسط اعضا انتخاب شوند نه توسط وز

اسخگو پ ینظارت یبه نهادها یدپس با کنیمیم یافتدر یکمک یااز بودجه دولت سهم  یصندوق بپردازد؟ چون وقت
ن مابه ساز یداست پس نبا یردولتیغ ینهاد عموم یکمعتقدند چون صندوق  وقصند یراناز مد ی. اما بعضیمباش

از  کییندارد. درواقع  یمعن یتدر فعال یتشفاف یگرصورت د ینو... پاسخگو باشد. خب در ا یهقوه قضائ ی،بازرس
 یبرا یرفک یدبا ینمشکل حل شود. عالوه بر ا ینا یدبا ینخود صندوق است، بنابرا یتصندوق، ماه یتموانع شفاف

هستند که  یصندوق از استان مرکز ینا یراننفر از مد 01-05صندوق شود چون  ینرفع مشکل تعارض منافع در ا
 مصداق تعارض منافع است. ینا

 قدس آنالین 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/01/2526116
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/01/2526116
http://www.qudsonline.ir/news/758284
http://www.qudsonline.ir/news/758284
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 تعارض منافع یلها به دلداروخانه یسمخالفت با رفع انحصار در تاس
 0411تیر  7ـ ( نماینده یزد در مجلس)محمدصالح جوکار 

  سالمت و درمان حوزۀتعارض منافع در 
 

خدمات ارائه شده به مردم را به دنبال خواهد داشت.  یفیترانت و کاهش ک یدکه انحصار بوجود آ یدر هرکسب و کار
ه ک یریکه باالخره در بخشنامه اخ ندها داده بودقول برداشتن انحصار را از داروخانه یجلسات یوزارت بهداشت ط

از داروخانه  یو چه از نظر محدوده فاصله مکان یتیها چه از لحاظ جمعداروخانه یسابالغ کردند، انحصار را در تاس
 دیموضوع مخالف هستند. نبا یناتعارض منافع با  یلعمده افراد بدل است. یدیرا حذف کردند، که اقدام مف یردا

به  ترفیتیتر و با کارائه خدمات مناسب یستیباشد و هدف را با یرگذارحکمرانان تاث گیرییمتعارض منافع در تصم
 درنظر گرفت. ییزامردم و رفع انحصار و اشتغال

 خبرگزاری صدا و سیما 
 

 

 در بخش مسکن و سالمت؛ شعار رئیس جمهور جدید تعارض منافع رفع
 0411تیر  5ـ  روزنامه دنیای اقتصاد

  کلیات تعارض منافع 
 

 یرسد با همراه یخواهد گرفت و به نظر م یارچهار سال در اخت یپاستور را برا یدکل یگرروز د 45تا  یسیرئسید ابراهیم 
 یسرئ یهانشدن وعده یعمل یمناسب برا یننبود قوان یا یمثل کارشکن ییهانهادها، بهانه یگرو د یاناصولگرا یانجر

که در انتخابات به مردم داده است عمل  ییهابه وعده تواندیم یسیرئ یاکه آ یدد یددولت وجود نخواهد داشت و با
از  ارییکردن تعارض منافع در بس یمنتف یابه حداقل رساندن  یکی از این وعده های مدیریتی رئیسی .یرخ یاکند 

 است. سطوح مثل بخش مسکن و سالمت
 روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 یابند حضور تعارض منافع افراد درگیر دینبای واکسن ریگمیتصم یدر شورا
 0411خرداد  83ـ  (وزارت بهداشت معاون پژوهش) ینجف دیفر
 تعارض منافع در حوزۀ سالمت و درمان 

 

 قیرتز  یبرا یبهداشت درباره صدور مجوز اضطرار ریبه وز یامعاون پژوهش وزارت بهداشت در نامه ینجف دیدکتر فر
 تیاما با توجه به اهم ست،ین یاخالق مرجع صدور مجوز استفاده اضطرار تهینوشت: هرچند کم یرانیا یهاواکسن

 یبه عنوان نظر مشورت یدارند، موارد یپزشک یهادر پژوهش خالقا یمل تهیاز کم یکه مجامع علم یموضوع و انتظار
 یطیشده که تنها در شرا ادآورینامه  نیدر ا یو. شودیبهداشت تذکر داده م ریاخالق در پژوهش به وز یمل تهیکم

درگیر نبودن افراد شدن فاز سوم( مجوز داد که  یبرکت و پاستور و ... )بدون سپر یهابه واکسن توانیخاص م
مت نظران حوزه سالو صاحب نیبا دعوت از محقق یدر جلسه ا» :این شرایط استاز جمله  گیر با تعارض منافعتصمیم

منافع  تعارض دیز افراد نباا یریگمیتصم یاتخاذ گردد و در شورا میتصم نفعانیذ ریجامعه و سا ندگانیو نما یعموم
 «داشته باشند. یریگمیدر تصم ی/مالیاقتصاد

  لینآن همشهری 
 

محمدصالح%20جوکار
محمدصالح%20جوکار
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3774467-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3774467-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.hamshahrionline.ir/news/609635
https://www.hamshahrionline.ir/news/609635


 

 

 

 

 

 

 

 1400تیر  4خرداد تا  29 | 50شماره  11

 

 شهر مقدس مشهد است یمحر یفیعامل بالتکل« تعارض منافع»
 0411خرداد  71ـ ماینده مردم مشهد( ن) السالم پژمان فرحجت

  مسکن و شهرسازی حوزۀتعارض منافع در 
 

 ینمسئول ینکهعلت ا کنمیمن فکر م شهر مقدس مشهد شده است. یمدر حر یفیتعارض در منافع موجب بالتکل
ها و افراد وهگر  یافراد در منطقه است. تعارض منافع برا یمنافع برخ یلبه دل یستندموضوع ن ینقادر به حل ا یاستان

 شانیانجام  قانون یفهافراد در وظ حالینروشن است درع یقانون یفهو وظ  یفآنکه تکل یرغمکه عل شودیباعث آن م
 .یندازندب یرمختلف به تأخ یهاکرده  و کار خودشان را به بهانه  یکوتاه

 موسسه تحلیل بازار فردا 
 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد: تصویری  ۀبرنامیک کلیپ و یک گذشته،  ۀدر هفت
 

 0411خرداد  70/  سایت خبری تحلیلی عصر ایران/  قانون تعارض منافع در کانادا چگونه است؟ 

 

  

https://www.tahlilbazaar.com/news/94714
https://www.tahlilbazaar.com/news/94714
https://www.asriran.com/fa/news/790146
https://www.asriran.com/fa/news/790146
https://www.asriran.com/fa/news/790146
https://www.asriran.com/fa/news/790146
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 تعارض منافع فراگیر در نظام بهداشت و سالمت کشور مجازی: فضای تحلیل
 تعارض منافعاز مجوز داروخانه و استخدام پزشک تا واکسن در گرو 

 
 محمد عادلی

 
مطلب  17توییت در توییتر،  222تا شنبه دوم تیرماه،  خردادماهدر هفته گذشته و طی روزهای یکشنبه بیست و هفتم 

دن تب انتخابات . با فروکش کر اندپرداختهپست در اینستاگرام منتشر شده است که به مسئله تعارض منافع  3در تلگرام و 
دست داد تا کاربران در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز نظر خود را بیان کنند. در  ، فرصتییجمهور استیر 

ر شورای از عضویت د هاآن یبر نفعکه کاندیداتوری برخی افراد که  اندشدهاین مورد برخی کاربران هرچند دیر متذکر 
است. نظام سالمت نیز که به انحا مختلف است که در این انتخابات مغفول مانده  یانکتهشهر تهران واضح است، 

گرفتار تعارض منافع است دوباره به محل اصلی بحث کاربران تبدیل شده است که ایرادات بسیاری را بر آن وارد 
بین کمیته ملی اخالق که بارها موردانتقاد کاربران بود که چرا در مقابل تزریق عمومی واکسن کرونای . دراینانددانسته
 نوعی اعاده حیثیت دست زند.توانست به یانامه، با نوشتن کندینمظهارنظری ایرانی ا

 

 برای حضور مجدد در شورای شهر هاُکشباغتالش 

توجه کاربران به انتخابات ریاست جمهوری معطوف بود و کمتر کسی در مورد انتخابات  نیترشیبگذشته  یهاهفتهدر 

 عتعارض مناف. با فروکش کردن تب انتخابات ریاست جمهوری و بحث پیرامون کردیمشوراهای شهر و روستا صحبت 

موجود در فرایند آن که بارها از سوی کاربران مورداشاره قرار گرفته بود، در هفته گذشته فرصتی دست داد تا برخی 

سازوکار شوراهای شهر و روستا ازجمله مواردی و انتخابات آن نیز بپردازند.  کاربران به مسئله تعارض منافع در شوراها

هستند که ظرفیت باالیی برای بروز تعارض منافع دارند. اهم انتقادات به انتخابات شورای شهر، نه مربوط به فرایند آن 

نال تلگرامی کا. اندداشتهن شورا را از عضویت در ای یبرنفعکه کاندیداتوری برخی افرادی بود که سابقه تعارض منافع و 

تهران است؛ این کانال اشاره  سازانبرج، انتقادات خود را متوجه یکی از کاندیداها کرده است که یکی از اهم اخبار

تنها ن نهپیشی یهادورهتهران را داشته است، در  یهاباغسابقه تخریب  وسازساختکه این کاندیدا که خود برای  کندیم

وارد شورای شهر شده که حتی به ریاست کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز دست یافته و در این انتخابات نیز 

 قصد حضور در این شورا را داشت. یکی از کاربران توییتر نیز به نام 
ً
 :سدینویمدر همین مورد  Amir Moghadamمجددا

.. .همراه با تخلفات وی با یک سرچ ساده در دسترس است، حداقلش اینه که تعارض منافع دارد یسازبرجاسناد »

حتی برچسب اسم  دانندیمستادهای انتخاباتی افتاده به یاد دارند و  یهاساختمانگذرشان به  38کسانی که سال 

هایش با تخلفات هم که در لیست قرار گرفت اسناد برج ! همان وقتخوردیموی روی بسیاری از اموال و لوازم به چشم 

 «.زیاد افشا شد و هشدار دادند که حضورش در شورای شهر تعارض منافع شدید دارد

https://iran-bssc.ir/?p=15448
https://t.me/ohnews/96327
https://t.me/ohnews/96327
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 اعاده حیثیت کمیته ملی اخالق

 ب شدیمصحبت  هاآنصورت مدام در مورد تعارض منافع به ترشیپکه  ییهاحوزهدر این هفته شاهد بودیم که 
ً
ه مجددا

 به آن اشاره  ییهاحوزه. یکی از اندگشتهبحث اصلی کاربران بدل 
ً
و  نظام بهداشت شودیمکه در فضای مجازی دائما

 بروز تعارض منافع را نشان داد. توانیمسالمت کشور است که در جای جای آن 

، دست باال داشتن پزشکان است که هم خود از توان تعارض منافع در نظام بهداشت و سالمت ایرانیکی از علل بروز 

دارند. در همین راستا فاطمه محمدبیگی،  گذاراناستیسکافی برای ِاعمال قدرت برخوردارند و هم حامیانی در بین 

ا عدم استخدام پزشکان جدید ر  کانال تلگرامی خبر فوریمان مجلس، در گفتگویی با دبیر کمیسیون بهداشت و در

تعارض منافع در حوزه سالمت مانع افزایش تعداد پزشکان است؛ »که  کندیمناشی از همین مسئله دانسته و اشاره 

گر مهدیار، پژوهش «.تعداد پزشکان جامعه پزشکی با مسائل شغلی مواجه شونداند با افزایش گذاران نگرانسیاست

ارشد نظام سالمت  یهاپستکه  کندیم، به همین موضوع اشاره داشته و اشاره کانال خبری ایراناجتماعی نیز در 

. کنندیمکشور در اختیار پزشکان قرار گرفته که افزایش ظرفیت کادر درمان را در راستای حمایت از منافع خود کنترل 

ه های ارشد نظام سالمت متعلق بدلیل کنترل ظرفیت پزشکی تعارض منافع در نظام سالمت است. پست نیترمهم»

شود یا اینکه کاًل اجرای آن لغو تصویب شود یا به نفع پزشکان اجرا میپزشکان است و به همین دلیل اگر طرحی 

شود. باوجود کمبود پزشک در مناطق محروم به دلیل اینکه این محرومیت منافعی را برای جامعه پزشکی به ارمغان می

 «.ایمها شاهد سکوت این قشر بودهآورد خیلی وقتمی

 توانیمرض منافع در این حوزه نیست و حتی در مورد تأسیس داروخانه نیز جذب نیروی جدید پزشکی تنها مورد از تعا

ازتاب ب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس را، سخنان کانال تلگرامی نمایندهردپای آن را پیدا کرد. 

عمده افراد به دلیل تعارض : »دیگویمبه برخی افراد برای تأسیس داروخانه  داده است که در مورد عدم اعطای مجوز

یتر توی«. گیری حکمرانان تأثیرگذار باشدمنافع با این موضوع مخالف هستند و نباید تعارض منافع در تصمیم

 :که کندیمدارویی نیز در همین مورد اشاره  یهااستیس

 «.است دارداروخانه دارویی مسئولین منافع تعارض مملکت کل و ما مشکالت از یکی» 

 پای منافع گروهیاما یکی از موضوعاتی که همواره موردانتقاد کاربران بوده و بارها به قربانی کردن سالمت مردم به

کرونا توسط کشورهای  یهاواکسن، بحث واکسیناسیون کرونا بوده است. زمانی که اولین اندکردهخاص اعتراض 

 برای ساخت ییهاتالشخارجی ساخته شدند و اقدامات الزم برای واردات مقدار کافی واکسن انجام نشد و در ادامه نیز 

اره اش هایریگمیتصمواکسن در داخل کشور صورت گرفت، کاربران به انحا مختلف به تعارض منافع موجود در این 

واکسن داخلی توسط وزارت بهداشت و تصمیم برای تزریق عمومی آن بدون طی کردن  کردند. در ادامه نیز نحوه تأیید

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-in-health-system/
https://t.me/akhbarefori/293749
https://t.me/akhbarefori/293749
https://t.me/IIRANNN/63674
https://t.me/IIRANNN/63674
https://t.me/namayande_news/51728
https://t.me/namayande_news/51728
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مراحل الزم و انتشار نتایج آزمایشگاهی آن، موردانتقاد کاربران قرار گرفت. در هفته گذشته نیز برخی از کاربران این 

 :شودیمموارد را دوباره متذکر شدند که در زیر چند نمونه از آن مشاهده 

 علمهشباین » 
 
 .«، تضاد منافع و عدم شفافیت در تأیید کاندید واکسن برکت، مبارک وزارت بهداشت واقعا

شرکتی که ایشان ]وزیر بهداشت[ از سهامدارانش  هادهیشننکته دیگه تعارض منافع در واردات است که طبق » 

قدر دوز دوم برای یکسری این است این کار را انجام داده و درنهایت مدیریت بسیار غیرشفاف و ابتدایی؛ تخمین

 «.رود و اآلن برای بسیاری از بین رفته متأسفانهسخت بود؟! بعد از مدتی تأثیر دوز اول از بین می

و در نوعی  دهدینماما یکی از نهادهایی که بارها کاربران به آن اعتراض کردند که چرا وظایف محوله خود را انجام 

ازاین انتقادها بود که فرید نجفی، معاون رد کمیته ملی اخالق بوده است. پسهمدستی با وزارت بهداشت قرار دا

 نوشت و در آن اینامه پژوهش وزارت بهداشت درباره صدور مجوز اضطراری برای تزریق واکسن ایرانی به سعید نمکی

هرچند کمیته اخالق مرجع صدور مجوز استفاده اضطراری نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع و »متذکر شد که 

عنوان نظر مشورتی کمیته ملی های پزشکی دارند، مواردی بهکمیته ملی اخالق در پژوهشانتظاری که مجامع علمی از 

وی در این نامه یادآور شد که کمیته ملی اخالق ذکر کرده است «. شوداخالق در پژوهش به وزیر بهداشت تذکر داده می

ی است و تنها در شرایطی خاص مجوز مصرف عمومی دادن به واکسن بدون طی مرحله فاز سوم تصمیمی خطیر و تاریخ

ه وجود کدام بهای برکت و پاستور و... )بدون سپری شدن فاز سوم( مجوز داد که این شرایط هنوز هیچتوان به واکسنمی

. با ارسال همین نامه بود که کانال تلگرامی صدای دانشجو که متعلق به دانشجویان پزشکی است از وی اندامدهین

، میریگیمممنونم که از اعتبار علم دفاع کردید. وقتی همه بندهای نامه را در نظر »است که حمایت کرده و نوشته 

 نبودن شفافیت در تصمیم
ً
گیری، عدم دعوت از نمایندگان مستقل مردم و جامعه علمی، اشاره به تضاد منافع مخصوصا

این نامه که از سوی «. ال حاضر بوده استیابیم کمیته ملی اخالق کاماًل مخالف اعطای مجوز اضطراری در حو... درمی

پزشکان نیز مورد استقبال قرار گرفت، باعث شد تا انتقادها از این کمیته کمتر شده و نوعی اعاده حیثیت برای آن رقم 

برای سایرین باشد که در هنگامی که تعارض منافع در بخشی وجود دارد و  یخوبنمونه  تواندیمبخورد. این مسئله 

با وضعیت موجود است؛ چنانچه کمیته ملی اخالق که  یگذارفاصلهمقابله با آن را ندارند، حداقل کار ممکن توانایی 

 به 
ً
 تنهاهنبا صرف نوشتن یک نامه که هرچند اقدامی ناکافی است، توانست  شدیمعلمی متهم  یاخالقیبخود دائما

 قدری از فشارها بر روی خود را کم کرده بلکه موردحمایت مردم نیز قرار گیرد.

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/609635/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
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