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 و تعارض منافع یمتیاصالح قدرآمد:
 

ترین تصمیمی که در حوزۀ حکمرانی فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، اجرای برنامۀ حذف ارز هفتۀ گذشته مهم
های بخشی از کاالهای اساسی کشور بود که دولت از آن با قیمتتومانی( و آزادسازی  0044ترجیحی )یا همان ارز 

مومی های زیادی هم در سطح عکند. این تصمیم تاکنون واکنشیاد می« هاارانهیعادالنه  عیو توز  یساز یمردم»عنوان 
 برانگیخته و هم موجب سوال و مباحثه در محافل نخبگانی شده است. 

ها و اقشار چندگانه اجتماع است. برای مثال، درگیر شدن مل بر تضاد منافع گروهاز یک منظر کالن، تعارض منافع مشت

های حوزه تجهیزات پزشکی و دارو و ... در موقعیت ها و مراکز درمانی خصوصی، شرکتپزشکان، سهامداران بیمارستان

فته و با افزایش های نظام سالمت به نفع قشر محدود مذکور سوق یاشود سیاستگذاریتعارض منافع سبب می

 در اثر هزینههای درمان، بخشهزینه
 
های های کمرشکن سالمت در بیماریهای وسیعی از جامعه متضرر شده و بعضا

های نظام حکمرانی نظیر تصمیماتی خاص به زیر خط فقر سقوط کنند. همین نمود بارز در بسیاری از سیاستگذاری

سازی حقوق بازنشستگان، تخصیص یا عدم آور، همساناغل سخت و زیانهای مالیاتی، تعیین مشکه در حوزۀ معافیت

ها، یابد. هر موقعیت تعارض منافع در دولتمردان و اقشار و گروهشود، بروز میای و امثالهم اخذ میتخصیص ارز یارانه

 طیفبرندگان و بازندگانی خلق می
 
ا دربر اقشار وسیع جامعه ر  ها وکند؛ برندگان اغلب شمارشان محدود و بازندگان غالبا

 گیرند. می

ها را سمت و سوی دلخواه خود سوق داده و برندۀ این ناموازنه شود که اقلیتی بتوانند سیاستچه چیزی سبب می

متفاوت  مندیای است که درجاتی از نابرابری طبقاتی را با خود دارد. بهرهباشد؟ نظام رایج قشربندی در جوامع به گونه

گانۀ قدرت، ثروت، منزلت و دانش مولد نابرابری است و عامل اصلی در پیدایش ناموازنۀ مذکور منابع چهارطبقات از 

وزیع تری تها، تا جای ممکن ثروت را به طور متوازنکوشند با سیاستگذاریها میاست. اما در بیشتر جوامع مدرن دولت

ستانی ها برای استقرار نظام مالیاتظرفیت دولتکرده و ضریب جینی که شاخص شکاف طبقاتی است کاهش دهند. 

ای هتوانند با اعمال مالیات بر طبقۀ ثروتمند و گسترش چتر حمایتهای توانمند میعادالنه متفاوت است. دولت

های طبقاتی بکاهند. اما اگر دولت به تسخیر پذیر و در معرض مخاطره، از عوارض شکافاجتماعی برای طبقات آسیب

ه ها بشود سیاستافتد عکس این بوده و موجب میذینفوذ با منافع مشخص درآید، آنچه در عمل اتفاق می هایگروه

جای آنکه در جهت کاهش شکاف طبقاتی باشد، به سمت تشدید شکاف طبقاتی جهت گیری یابد. اگر این پدیده با 

ای و های منطقهپیگیری سیاست پروری یاتعارض منافع رهبران سیاسی که به دنبال افزایش محبوبیت، حامی

دی تواند پیامدهای مالمللی بسته هستند همراه شود، در درازمدت و به سبب خلق تصمیمات غیرکارشناسی میبین شد 

 داشته باشد. 
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هایی دارد؟ های ذینفوذ( چه گزینهنظام حکمرانی در ایران برای غلبه بر این عارضه )تسخیر دولت توسط گروه

ا نتیجه کنند. امهایی از نخبگان و سیاستمداران بر لزوم مدیریت تعارض منافع تاکید میر ایران بخشهاست که دسال

 کانون مسئله، فقدان نیروی اجتماعی متشکل است. تعارض منافع در عام
 
ترین در عمل چیز زیادی نبوده است. ظاهرا

ل و در پیگیری منافع خود دارای صدا و تریبون و هایی از جامعه متشکدهد که بخشترین وجه آن زمانی رخ میو کالن

هایی از جامعه نامتشکل، فاقد صدا و رسانه و توان طلبی هستند؛ در مقابل بخشرسانه و توان رایزنی و البی و حمایت

های خاص خود را بسازند، مهارت های غیرمتشکل فرصت آن را نیابند که سازمانگری هستند. تا زمانی که گروهالبی

نی کرد که بیتوان پیشیافته خلق کنند، میزنی و مذاکره با سیاستمداران را کسب کرده و فشار اجتماعی سازمانانهچ

 امر اداری نیست که با 
 
تعارض منافع در این سطح کالن در سیستم همچنان تداوم یابد. چرا که تعارض منافع صرفا

هایی از بدنه و سیستم اصالحات اداری بر تعارض منافع بخشقانون و بخشنامه حل شود. اگر هم بتوان با قانون و 

توان امیدوارم بود که تعارض منافع به مفهومی که در ابتدای این نوشته تاکید شد رو به مدیریت بروکراتیک غلبه کرد، نمی

 رود. 

گونه که از ی )آنهای اجتماعکننده منافع از سوی دولت در قبال منافع متضاد طبقات و گروهایفای نقش هماهنگ

های اجتماعی واقعی وجود داشته باشد. به بندی و مطرح شده( مستلزم آن است که گروهسوی جان کامونز صورت

گیری مدون برای پیگیری منافع خود هستند، توان شکل جامعه که فاقد منافع خودآگاه و جهتهای بیعبارتی، توده

که در پیگیری منافع خود سرسخت هستند ندارند و در چنین شرایطی، های متشکل ها و بخشایجاد موازنه با گروه

 شود. های متشکل و مؤتلف با سیاستمداران بدل میدولت عمال  به ماشین سیاستگذاری برای گروه

 در دستور کار دولت قرار گرفته، رد پای همین تعارضات ظاهر در قضیۀ آزادسازی قیمت
 
 ها و اصالح نظام یارانه که اخیرا

 
 ا

 ها پیش به دنبال پیگیریاز سال« بازی جوانان با اقتصاد»قابل مشاهده است. جدای از طیفی که به تعبیری از روی 

 از لزوم ساماندهی یارانههای آزادسازی بیایده
 
های گویند، واگذاری داراییهای پنهان سخن میمهار هستند )مکررا

کنند(، باید دید ر محافل سیاستگذاری و گوش دولتمردان زمزمه میها را ددولت را تجویز کرده و آزادسازی قیمت

اران الساعه باید تعارض منافع سیاستمدهایی هستند؟ آیا در پس این تصمیم خلقبرندگان این سیاستگذاری چه گروه

 توازن در مذاکراتنیاز از منابع ارزی و در موضع مخواهند کشور را بیرا به عنوان عامل محرک اصلی در نظر گرفت که می

 هر نوع آزادسازی قیمتالمللی قرار دهند یا این تصمیم برآیند منافع گروهبین
 
ها را فرصتی های متشکلی است که اصوال

 کنند؟  برای کسب منافع بیشتر برای خود قلمداد می

ها و حذف ارز ترجیحی تصمیمی گریزناپذیر برای حذف رانت و فساد دولتمردان معتقدند تصمیم به آزادسازی قیمت

ان های اخیر نشرسد، اما تجارب دههناشی از تخصیص ارز به شکل سابق است. این سخن روی کاغذ صحیح به نظر می

و  های مالوف آزادسازی دفعتیقابله با فساد با شیوهداده که شکل و استراتژی به کار بسته شده برای حذف رانت و م

افزایش  یافته و محرومهای شهروندان غیر سازمانتری به دنبال نداشته و فشار را بر گردۀ تودهگونه، نتایج عادالنهشوک
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رود امید می تواند بار دیگر این تجربه را به محک آزمون و خطا قرار دهد؛ آزمون و خطایی کهدهد. تجربۀ اخیر میمی

 تر شهروندان به بار نیاورند. نشده برای فقرا و طیف وسیعبینیعوارض پیش

*** 

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

اور، مهندسان مش ،ییاجرا یهادر ارجاع کار به دستگاه یاز تبان یریتعارض منافع و جلوگ تیریبخشنامه مد 

 توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد. مانکارانیطرح و پ تیریخدمات مد یواحدها

ت کرد: اگر دول تیتوئ هامتیق یسازبا اشاره به آزاد یجمهور سیمعاون امور زنان و خانواده رئ ،یخزعل هیانس 

 کردیخودشان برنگرداند؛ از رو بیمردم را به ج ارانهیخود،  ندهیآ تیو محاسبه موقع هایبخاطر جوساز

فاصله گرفته و دچار عوارض تعارض منافع  سازدیحفظ خانواده سپر م یخود را برا تیثیکه ح یامادرانه

 .شودیم

 یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال »، «تعارض منافع تیریطرح مد»همزمان  یبررس 

 و یبا حضور سازمان ادار« از تعارض منافع یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت ادار»و  «یو ارائه خدمات عموم

و  مایصدا و س ازمانمجلس، ناجا، س یجمهور، مرکز پژوهش ها سییر یکشور، معاونت حقوق یاستخدام

 مجلس دارد. یاجتماع ونیسیطراح را در دستور کار کم ندگانینما

 میبا موضوع تعارض منافع، مانع تنظ یمینفت، گاز و پتروش یهاردهفراو هیساالنه اتحاد شیهما نیپانزدهم 

( در نرایاستاندارد ا یسازمان مل سیجمهور و رئ سیپناه )معاون رئاسالم یبرگزار شد. مهد تیو شفاف یگر

 یمرتفع نشود چالش ها ئلهمس نیا کهیاست و مادام یکرد: تعارض منافع از مباحث حیتصر شیهما نیا

 .ماند. یم یموجود به قوت خود باق

 1941اردیبهشت  52 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 

 ع و تعارض مناف هایالب یقربان مارانیبی: پزشک زاتیتجه عیدر توز یعدالتیب  
  

 

 9049اردیبهشت  91ـ ( بهداشت مجلس ونیسیکم)عضو  یبندپ یمحسن یمحمد عل
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

: گفت وردر کش یدولت یو مراکز درمان هامارستانیدر ب یپزشک زاتیناعادالنه تجه عیتوز محسنی بندپی با اشاره به

ها و تاندر مراکز اس شرفتهیپ یو درمان یفوق تخصص یهااغلب بخش نکهیدارد. نخست ا یمختلف لیموضوع دال  نیا

در  یصصو فوق تخ یتخصص یانسان یرویو ن یپزشک زاتیتجه زخود به خود تمرک نیاند بنابراشده ریکالنشهرها دا

 گرددیموضوع هم به تعارض منافع برم گرید لیشهرها شکل گرفته است. دل نیا
 
. البته تعارض منافع الزاما

  است. یو استان یو شهرستان یبلکه قوم ستین یفرد یهامنفعت

 نیچون خودشان به آن منطقه تعلق دارند؛ ا کنندیتوجه م شتریب یبه نقاط خاص رانیاز مد یکه بعض یطور به

 یور یکه االن ما در مناطق محروم از نظر ن ییاز عدالت دور شود تا جا یپزشک زاتیتجه عیتوز شودیموضوع موجب م

دولت که توسعه عدالت شعار  نیا میدواری. اممیشکل هستمناسب دچار م یپزشک زاتیمتخصص و تجه یانسان

عادالنه  عیبه سمت توز یو امکانات پزشک زاتیپس تجه نیدهد و از ا انیپا یعدالتیب نیبوده، بتواند به ا اشیمحور

 .ابدیسوق 
 الینقدس آن 

 
 
 

  است النیتعارض منافع خط قرمز نظام سالمت گ  
  

 

 9049اردیبهشت  91 -( النیگ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ) یارسالن ساالر
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

همه دست اندرکاران سالمت به  دیاست و با فیتکل زیتعارض منافع در وزارت بهداشت خط قرمز ما بوده و اکنون ن

 دیتشد ندازمیمهم ن نیحفظ کنند که تحقق ا مانکارانیمرز خود را با پ رهیو غ زاتیو تجه هیکارشناسان حوزه تغذ ژهیو

در جهت  دیها با تیباشد و از همه ظرف یریقابل اندازه گ دیعملکرد مسؤوالن بهداشت و درمان با نظارت ها است.

 یردو مو نانهیزبیمسائل بهداشت و درمان استان را ر دیبهداشت و درمان با یشبکه ها خدمت به مردم بهره گرفت.

حت بر حوزه ت اتیتواند با جزئ یبهداشت و درمان نم ژهیکه در نظام سالمت به و یکنند و هر مسوول شیو پا یبررس

 .دینما ذارخوش فکر، دلسوز و جوان واگ یروهایرا به ن ریخط تیمسؤول نیا دیکند با تیریامرش مد
 خبرشفت 

 
 
 

https://www.qudsonline.ir/news/797802
https://www.qudsonline.ir/news/797802
https://www.qudsonline.ir/news/797802
https://www.qudsonline.ir/news/797802
https://shaftkhabar.ir/10675
https://shaftkhabar.ir/10675
https://shaftkhabar.ir/10675
https://shaftkhabar.ir/10675
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 جان صنعت نفت یبال تعارض منافع :ینفت یهافراورده هیاتحاد شیهما   
  

 

 9049اردیبهشت  04ـ  پایگاه خبری تحلیل بازار
  صنعتتعارض منافع در 

 

و  یگر میبا موضوع تعارض منافع، مانع تنظ یمینفت، گاز و پتروش یهافراورده هیساالنه اتحاد شیهما نیپانزدهم

 برگزار شد.  تیشفاف

عارض خوب و ت یبحث حکمرانگفت:  شیهما نیدر ا ینفت یهاصادرکنندگان فرآورده هیاتحاد سیرئ ینیحس دیحم

ه آن پرداخته ب هیچند ماه گذشته به طور مبسوط اتحاد یاست که ط ییدو مساله ا ت،یو شفاف یگر میمنافع، مانع تنظ

 مطرح شود. یدغدغه اصل کیشود وبه عنوان  لیگفتمان تبد کیبه  یموضوعات در سطح مل نیا دیاست، اما با

گفت: متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت   یبازرگان یاتاق ها یجهان ونیفدارس یعموم یعضو شورا ،یسلطان پدرام

 نیه اولب زدیر یمثل بازار ارز، طال وسکه بهم م ییدولتمردان بازارها یریگ میبابت تصم کهیدارند، و زمان یدستور

 است. یآورند، بخش خصوص یکه فشار م یشبخ

گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض  نیزمعاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت  ،ینور فرهاد

 م؛یدچار تناقض هست یبه نوع یصادرات یکاالها ث. در بحمیاست، دچار هست شیهما نیمنافع که مدنظر طراحان ا

وضع  و تیمحدو جادیخواهان ا ،یدست نییپا عیبه دنبال توسعه صادرات هستند اما صنا یباالدست عیچراکه صنا

دچار  یدست نییپا رهیآنها در زنج تیهستند، چون معتقدند موقع نییبا ارزش افزوده پا یصادرات یعوارض بر کاال 

 کنند. یرهنمون م نهیزم نیدر ا یگذار استیرو، سازمان توسعه تجارت را به سمت س نیا زشود. ا یچالش م
 پایگاه خبری تحلیل بازار 

 

   دارددر تعارض منافع ریشه اکثر فسادها  
  

 

 9049اردیبهشت 04ـ(رانیاستاندارد ا یسازمان مل سیجمهور و رئ سیمعاون رئ) پناهمهدی اسالم
 تعارض منافع در صنعت 

 

. ماند یم یموجود به قوت خود باق یمسئله مرتفع نشود چالش ها نیا کهیاست و مادام یتعارض منافع از مباحث

 نشود.  یبخش خصوص تیو مانع فعال دهیکش رونیب یگر یخود را از تصد یپا دیدولت با

شرکت  کی کهیافزود: درصورت رانیاستاندارد ا یبه سازمان مل یکارگروه نفت رخانهیدب یاسالم پناه، در مورد واگذار

 رانیاستاندارد ا یکارگروه در سازمان مل نیا تیسازمان باشد ، فعال نیپاکدست و شفاف در کنار ا یفعال خصوص

 اتخاذ خواهد شد. یگرید ماتیصورت تصم نیا ریادامه خواهد داشت در غ
 پایگاه سازمان ملی استاندارد ایران 

 
 

https://www.tahlilbazaar.com/news/149781
https://www.tahlilbazaar.com/news/149781
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/150911/757574/894746/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/150911/757574/894746/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 گشایده به منافع ملی در وضعیت تعارض منافع، باب نقدپذیری را میتوج  
  

 

 9049اردیبهشت 09ـ(نیمستضعف جیدر سازمان بس هیفقیول ندهینمای )سرکانیمحمدرضا تو
 کلیات تعارض منافع 

 

 یفدا کردن و کار گذاشتن منافع شخص هیانسان توص د،یآیکه تعارض منافع به وجود م یزمان یو اسالم ینیدر نگاه د

فتار ر  توانیم ینینگاه د نیشده است. براساس هم یو اجتماع یو انتخاب منافع و مصالح عموم یفرد یهاقهیو سل

ع، آمدن تعارض مناف شیکرد که در هنگام پ یابیرا ارز یاسیس یهاو جناح هاانیجر ها،تیو عملکرد مسئوالن، شخص

 تیدر وضع .کنندیم یخود پافشار یو گروه یو منافع فرد یبر نظرات شخص ای رندیگینظر ممصلحت عامه را در 

و  یاسیس یاگر از تقوا یاسیس یهاانیو جر هاتیاست، شخص یاقتصاد یجراح کیکه دولت در صدد  زین یفعل

عارض ت تیدر وضع یبر منافع و گروه یتقدم دادن منافع مل یعلو رهیبرخوردار باشند به سمت انتخاب س یاجتماع

 .کنندیم تیمنافع حرکت کرده و از دولت حما

و اخالص است؛  تیتعارض منافع، توجه به خدا، معنو تیدر موقع یعلو رهیو س کردیعنصر در انتخاب رو نیمهمتر

ر گذشته چه د گرید یاسیس یهانه و گروه ای کندینقد را فراهم م نهیزم ست،ین ایاست  ریدولت انتقادپذ نکهیفارغ از ا

را  دولت باب انتقاد یو وزرا جمهورسیرئ زدهم،یکه دولت س ستین نیمشکل امروز ا نداشتند. ایداشتند  یعملکرد

رخوردار ب یو اجتماع یاسیس یما اگر از تقوا یاسیس یهاانیو جر هاتیاند بلکه اگر شخصباز نکرده ایاند باز کرده

 یوقت و کنندیحرکت م یوهو گر  یبر منافع فرد یو جمع یتقدم دادن منافع مل یعلو هر یباشند به سمت انتخاب س

حرف منتقدان را بهتر و با  ها،انیو جر هاتیشخص نیاتفاق افتاد، قطعا دولت هم با درک صداقت و اخالص ا نیا

 . شنودیآغوش بازتر م
 ایکناخبرگزاری  

 

 منافع در کمیسیون اجتماعی  ادامه رسیدگی به قانون مدیریت تعارض  
  

 

 9049اردیبهشت  00ـ  خبرگزاری خانه ملت
 طرح و الیحۀ تعارض منافع 

 

م و و هفت ستیو ششم، ب ستیو پنجم، ب ستیب یروزها یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم یهانشست

 تیریطرح مد» یادامه بررسهفته  نیا یاجتماع ونیسیکم یاعضا ماه برگزار خواهند شد. بهشتیو هشتم ارد ستیب

 «یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال » یبه همراه بررس «تعارض منافع

کشور، معاونت  یو استخدام یبا حضور سازمان ادار «از تعارض منافع یریشگیو پ یطرح ارتقاء سالمت ادار»و 

 د.ر دستور کار دار را د طراح ندگانیو نما مایسازمان صدا و س ناجا،مجلس،  یجمهور، مرکز پژوهش ها سییر یحقوق
 خبرگزاری خانه ملت 

 

https://iqna.ir/fa/news/4056191
https://iqna.ir/fa/news/4056191
https://www.icana.ir/Fa/News/499931/
https://www.icana.ir/Fa/News/499931/
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 ار تعارض منافع شده استها برنگرداند، دچاگر دولت یارانه مردم را به جیب آن  
  

 

 9049اردیبهشت  02 -( یجمهور سیمعاون امور زنان و خانواده رئ) انسیه خزعلی
 کلیات تعارض منافع 

 

 نافتی تیاهم یعنی یبه صورت مفهوم یخاص اقتصاد طیدر سطوح کالن کشور و در شرا یمادرانگ کردیرواتخاذ 
به صورت  کردیرو نیا کارگزاران. تیجامعه در نسبت با منافع و موقع منافع افتنیاصالت  یعنیبر خود،  یگرید

"تعارض منافع" با کارگزاران تحت عنوان  داریدارد که رهبر معظم انقالب در د یاهوشمندانه ریاشاره به تعب یمصداق
منفعت  دیبا د،یآ شیپ یکشور تعارض یمصالح عموم تیتوجه مردم به ما و رعا انیم یمطرح فرمودند "اگر در موضوع

ود، خ ندهیآ تیو محاسبه موقع هایاگر دولت بخاطر جوساز ."میتوجه کن یو به مصالح عموم میریبگ دهیخود را ناد
 سازدیحفظ خانواده سپر م یخود را برا تیثیکه ح یامادرانه کردیخودشان برنگرداند؛ از رو بیمردم را به ج ارانهی

و خوف از  یو خارج یداخل یاگر دولت به خاطر وجود فشارها .شودیفاصله گرفته و دچار عوارض تعارض منافع م
مادرانه و  یریخطرپذ کردیگرفته و رو دهیرا ند ینفع جمع یعنیفساد را نبندد؛ نفوذ  یهاروزنه گاه،یدست دادن پا

 تعارض منافع شده است.اده و دچار از سالمت خانواده را از دست د تیماح
 خبرگزاری ایسنا 

 

هتوسط سازمان برنامه و بودج یاز تبان یریتعارض منافع و جلوگ تیریابالغ بخشنامه مد  
  

 

 9049اردیبهشت  00ـ  سازمان برنامه و بودجه کشور
 تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه 

 

مهندسان مشاور،  ،ییاجرا یهادر ارجاع کار به دستگاه یاز تبان یریتعارض منافع و جلوگ تیریبخشنامه مد
نامه آمده است: بخش نیا در سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.توسط  کارانانمیطرح و پ تیریخدمات مد یواحدها
خشنامه ب نیو بر اساس ا یو اقتصاد یو مقابله با فساد ادار یریشگیپ یاصل دوم از اصول حاکم بر نقشه مل یدر اجرا

طرح  تیریمد یواحدها مانکاران،یحضور همزمان پ نفعان،یذ یبرابر و عادالنه برا ض،یبدون تبع ییفضا جـادیا یبـرا
سهامدار مشترک )به  ای یو حقوق یقیاعم از حق ره،یمد اتیه یو اعضا رعاملیاک مداشتر  هک یمهندسان مشاور ایو 
ناقصه، و م فاتیمناقصه، ترک تشر ،یفیک یابیارجاع کار، ارز یندهای(، در تمام فرا شتریب ایدرصد  ستیب زانیم

)اعم از مناقصه، ترک مناقصات ی(قانون برگزار9مندرج در بند ب ماده ) ییاجرا یهادستگاه یهامعامالت و پروژه
مورخ  ۹2421/9049مناقصه و ..(به شرح مندرج در بخشنامه  یمناقصه، عدم الزام  به برگزرا فاتیتشر
 یمهندسان مشاور و واحدها مانکاران،یتمام پ یبخشنامه برا نیا تین،رعایهمچن ممنوع است. 09/40/9049
مندرج در بند ب  ییاجرا یهاکامل و نظارت آن بر عهده دستگاه یاجرا تیو مسئول یطرح الزام تیریمد

به تخلفات  یدگیرس یمناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظام ی(قانون برگزار9ماده)
 است. یدگیمانکاران و مشاوران قابل رسیپ

 خبرگزاری ایرنا 
 

https://www.isna.ir/news/1401022314960
https://www.isna.ir/news/1401022314960
https://www.irna.ir/news/84752802
https://www.irna.ir/news/84752802
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 پزشکان در تعیین ظرفیت پزشکی دخالت نکنند: یبهداشت عموم هیتعارض منافع عل   
  

 

 9049اردیبهشت  00ـ  شناس(میثم مهدیار )جامعه
 تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

 نییپا لیاز دال  یکیاست و  نییپا یپزشک رشیپذ تیظرف یعنیاست  رشیاز عوامل کمبود پزشک، کمبود پذ یکی

تعارض  نیوجود دارد. ا یپزشک تیظرف نییتع یاست که در وزارت بهداشت برا یتعارض منافع یپزشک تیبودن ظرف

 یلید و خپزشک و پزشک متخصص هستن لبابه دست وزارتخانه که غا یپزشک تیظرف نییشود و تع تیریمد دیمنافع با

ود. به رفع ش دیتعارض منافع با نیشود و ا تیریمد دیو سالمت دارند، با یدر حوزه پزشک یاز آنها کسب و کار خصوص

کم شده که حا ییبه نظر من، با توجه به فضا دخالت نداشته باشند. یگذار استیس نیصورت که خود افراد در ا نیا

 یدخالت دینبا یپزشک تیظرف نییپزشک ها در تع یعنیموضوع خارج شود.  نیاز تسلط وزات بهداشت ا دیاست با

 یالزم برا طیشرا میگردد بلکه تنظ یبرنم یپزشک رشیپذتعداد  شیصرفا به افزا یپزشک تیظرف شیافزا. داشته باشند

 .گرددیبرم یآموزش پزشک تیفیارتقا ک
 خبرگزاری فارس 

 

   :کایتعارض منافع در قاره آمر تیریمدپژوهش سازمان مالیاتی کشور  
  

 

 9049اردیبهشت  00 - ریزی مالیاتیبرنامهمرکز آموزش، پژوهش و 
 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 

 

 یتعارض منافع در برخ تیریمد»اقدام به انتشار گزارشی با عنوان  یاتیمال یزیرمرکز آموزش، پژوهش و برنامه

گروه امور در  محبوبه سبزرو و انیمحمد نظرکرده است. این گزارش که توسط « (کایمنتخب)قاره آمر یکشورها

عمدتا  یمرورانجام شده  9044و ددر زمستان  یاتیمال یزیرمرکز آموزش، پژوهش و برنامه یاطالعات گاهیو پا یپژوهش

در مدخل این . هددیم ارائه را کایدر سراسر قاره آمر یتعارض منافع بخش عموم تیریمد یکردهایاز رو یفیتوص

چند سال گذشته توجه دولتمردان و شهروندان را به طور  یتعارض منافع ط تیریوضوع مد»مپزوهش امده است:

 ینقاط جهان به خود جلب کرده است. اخ ریو در سا کایآمر در یکسانی
 
کرده  شالت کایقاره آمر یاز کشورها یاریبس را

 یند. اخکن بیتعارض منافع تصو تیریمد یخود برا یح سامانه هااصال ای تیتقو جاد،یا یرا برا یمهم نیقوان تا اند
 
 را

 یبرا خود یح سامانه هااصال ای تیتقو جاد،یا یرا برا یمهم نیتالش کرده اند تا قوان کایقاره آمر یاز کشورها یاریبس

 کنند. بیتعارض منافع تصو تیریمد
 سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی 

 
 
 

https://www.farsnews.ir/news/14010224000143
https://www.farsnews.ir/news/14010224000143
http://taxresearch.ir/rdsm_report.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=report_profile&rep_id=183&rds_id=
http://taxresearch.ir/rdsm_report.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=report_profile&rep_id=183&rds_id=
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 شدگان آزمون وکالت استمانع افزایش قبول تعارض منافع کانون وکال   
  

 

 9049اردیبهشت  02ـ  ی امجد برزنج
 تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی 

 

تفاوت  انگریب تواندیاست که م انینما یدادگستر یوکال یاز تابلوها یریکشور کث نینشدر گوشه و کنار نقاط مرفه

ها ثروت نیسوال بود ا یمن و شما جا یبرا دیباشد و شا یهمترازان علم ریبه نسبت سا زانیعز نیدار درآمد ا یمعن

 ؟ افراد ثروتمند نیاما ا کارندیحقوق ب لیهزار فارغ التحص هاهوجود دارد؟ پس چرا د یانحصار ایاز کجا آمده است؟ ا

آزمون  یبرا یکسب و کار منسوخ شد که در آن افراد یمجوزها لیو ناکارآمد با قانون تسه یمیقد یقانون خوشبختانه

 چیلذا ه گرفتندیها پروانه وکالت مکه از کانون یآت لیوک ایبودند و  یفعل لیوک ایکه  کردندیم تیظرف نییوکالت تع

ر بود هزار نف ستیشرکت کنندگان آزمون وکالت حدود ب دادتع یوجود نداشت مثال وقت تیظرف نییدر تع یمنطق

بعدها احتمال تعارض منافع سبب شد  شدیجذب م لیوک تینفرکارآموز در سال توسط دو مرکز ترب 0444 حدود

 فتهر یشصت هزار نفر بود تعداد پذ یآزمون باال  نیکه تعداد شرکت کنندگان در هم یدر حال 12افراد در سال  نیهم

 04که از هر  یشدند با کسان لیوک نفر کینفر داوطلب  2که از هر  یکه کسان دینپرس ینفرشود کس 9244شدگان 

سوب و اول باسواد مح یشدگان سرگفت قبول توانیم ایداشتند؟ آ یچه تفاوت شدندیم لینفر وک کینفر داوطلب 

 لیجان و مال و ناموس مردم با وک وو درمانده وکالت  سوادیشدند ب ینم لیمحدود وک تیظرف لیدوم که به دل یسر

 ؟فتادا یشدن آنها به خطر م

ا ب یو آت یفعل یوکال یاز همراه یاحتمال ندارد ناش لینحوه جذب وک نیا ایکه آ شودیمهم در ادامه طرح م یسوال

اعتراض حقوقدانان بلند شد و  یصدا 12بود که در سال  نجایهم نباشد و تعارض منافع در آن به چشم نخورد ا

ن به قانون شد. اکنون مسوالن کانو لیبود تبد الزمآنچه که  تیتا عمل کردند و در نها دندیو شن دندیمسئوالن شن

 یخصوص سیحاضر نشدند مانع تدر یفرهنگ زانیمحترم کشور باالتر است که عز رانیپاسخ دهند مگر شان شما از دب

ها هزار فارغ که ده دندیدیشوند که درآمدشان از مردم است اما وکال به چشم خود م یهزاران مدرس خصوص

 پردازندیم یلیمرتبط با رشته تحص ریغ یبه اشتغال در رشته ها یو از سر ناچار کارندیحقوق در کشورند ب لیالتحص

 هیپا لیانها وک یحت دیو نگذاشت دیارزان به مردم را از آنان در جامه قانون سلب کرد یمشاوره حقوق کیحق  یاما حت

 دیتهد فرصت یرا به جا النیفارغ التحص نیاشده و عمال  کی هیپا لیوک یدر طول تجربه کار جیشوند تا به تدر 2

 د؟یکرد یتلق

مزاحم  تا کردندیمرتبط وادار م ریغ یهارا به کار در رشته کاریحقوق ب لیاست مسئوالن کانون فارغ التحص جالب

دهند  صیتشخ اریخود به نرخ ارزان کار کنند تا مردم به اخت یشوند اما حق نداشتند در رشته اصل گریمشاغل آزاد د

 یبا باال  ریدب کیها برابر چند سال وکالت ده ایبعد دو  یحت کالاز و  یشد بعض نیا جهیمراجعه کنند نت یلیکه به چه وک

 میبود که ما قشر برتر نیا انگریب میمستق ریکه غ فروختندیسال سابقه کار درآمد داشته و فخر م ستیب
 جامعه خبری تحلیلی الف 

 

https://www.alef.ir/news/4010225016.html
https://www.alef.ir/news/4010225016.html
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  و تعارض منافع ندارد مستقل است مایصداوس یهاساترا از معاونت  
  

 

 9049اردیبهشت  00 -(ساترا سییر) سهیمق دیسع
 تعارض منافع در حوزۀ فرهنگ و رسانه 

 

 یتیکمحا یهاتیجلب حما یبرا بخشنانیاطم طیشرا جادیا ،یگرمیمقررات و تنظ نیتدو جیاز کاربردها و نتا یکی

 و هاییآنها از دارا یمنداست که بهره یو بخش خصوص تیحاکم انیم یواسط گر،میمنظر نهاد تنظ نیاست. از ا

مان ساز سییساترا را ر سییکند. اگرچه ریو مقدور م لیتسه یبخش خصوص یرا برا یبخش دولت یهایتوانمند

و به لحاظ  ستین یرسانه مل یدیتول یهاتیساترا در فعال یگریتصد یامر به معنا نیاما ا کندیانتخاب م مایصداوس

ونت معا ای مایهمچون معاونت س مایصداوس یدیتول یهامعاونت ریاز سا سیتاس یاز ابتدا فیوظاو شرح  یساختار

  ها داشته باشد. VODمحتوا ندارد که تعارض منافع با  دیتول تیمنفک بوده و مامور یمجاز یفضا

رف از ط یقابل توجه و متنوع یهاتیاما حما نگرندیم تیمحدود جادیمقررات را فقط از منظر ا میتنظ ،یاگرچه برخ

دارندگان  یدبنبر نظام رتبه یفراهم شده که مبتن ریفراگ ریصوت و تصو یهاتوسعه قانونمند رسانه یبرا مایصداوس

 .تآنها قرا خواهد گرف اریمجوز در اخت
 خبرگزاری صبا 

 

  در حسابرسان یقاخال یریگ میرابطه تضاد منافع و تصم  
  

 

 9049اردیبهشت  00 - اتیدر عمل قیو تحق یریگ میتصم هینشر
 کلیات تعارض منافع 

 

 یردهاکیرو بی: ترکیقضاوت اخالق یانجیدر حسابرسان با نقش م یاخالق یریگ میرابطه تضاد منافع و تصم»

 نیحس و یالله خان حیبردبار، ذب یمجتبعنوان پژوهشی است از « یریگ میبازده تصم یو الگو یشناخت اجتماع

 منتشر شده  اتیدر عمل قیو تحق یریگ میتصم هینشر 9044که در شماره زمستان  یرجب در
 
گنجانده شده و اخیرا

در  یاخالق یریگ میهدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه تضاد منافع و تصم»است. در چکیده این مقاله آمده است: 

 یریگ میبازده تصم یو الگو یشناخت اجتماع یکردهایرو بیبا ترک یقضاوت اخالق یانجیحسابرسان با نقش م

 ثرل موعوام زین یریگ میبازده تصم یبر افراد اشاره دارد. الگو یطیمح یرهایبه تاث یشناخت اجتماع هیاست. نظر

 یاخالق یریگ میتضاد منافع و تصم نیپژوهش نشان داد که ب یها افتهیدهد. یقرار م یرا موردبررس یریگ میبر تصم

( و کاهش 24)% یتضاد منافع موجب کاهش قضاوت اخالق شی( وجود دارد. افزا04)% یو معنادار یرابطه منف

تضاد منافع و  نیشود. درمجموع، ب ی( م29)% یاخالق یریگ میموجب کاهش سطح تصم زین یقضاوت اخالق

 یریگ میمثبت بر تصم یاثرگذار لیبه دل ،یبا حضور قضاوت اخالقوجود دارد که  یرابطه منف یاخالق یریگ میتصم

 « شود. یاز شدت آن کاسته م ،یاخالق
 ایرانمگ 

  

https://www.khabargozarisaba.com/281260
https://www.khabargozarisaba.com/281260
https://www.magiran.com/paper/2426168
https://www.magiran.com/paper/2426168
https://www.magiran.com/paper/2426168
https://www.magiran.com/paper/2426168
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 نفعانیبدون نظر ذ یگذار استیستحلیل فضای مجازی: 
 نگذارااستیبه س یاعتمادیب جهیاتهام تعارض منافع؛ نت

 
 محمد عادلی 

 

در هفته گذشته و در پی انتقاد مجدد مقام رهبری از خودروسازان، برخی مسئوالن نیز انتقاداتی را مطرح کردند که با 
های چند وقت اخیر نیز موردنقد کاربران قرار داشت واکنش کاربران در فضای مجازی همراه بود. همچنین سیاست

عارض منافع ها را بدون حل تدانستند و یا رسیدگی به آنناشی از تعارض منافع می هایی را یاها چنین سیاستچراکه آن
ران هایی بودند که در مقابل تعارض پزشکان موردحمایت کاربدانستند. پرستاران نیز که همواره یکی از گروهثمر میبی

پزشکان با افزایش ظرفیت  ها نیز همچونقرار داشتند، این هفته خود به تعارض منافع متهم شدند چراکه آن
طور در خبری دیگر از حوزه بهداشت تشویق مردم به تزریق دز چهارم دانشجویان پرستاری مخالفت کرده بودند. همین

 ها در این مورد برانگیخت.واکسن کرونا ظن برخی کاربران را در مورد تعارض منافع برخی افراد و گروه
 

سیدن تواند مسیر ر گذاری موفق جلب نظر و اعتماد ذینفعان مختلف است که میسیاستیکی از فاکتورهای ضروری در 

های کشور به چشم به نتایج مناسب را هموارتر کند. غفلت از این موضوع مشکلی است که در بسیاری از سیاست

 نظر ذینفعان دخالت داده نمیکه در بسیاری از آنطوریخورد بهمی
 
ین امر نیز آن است که شود. نتیجه اها اساسا

ساس ترین رخدادی احهایی منفی و یا حداقل با شک و تردید است و با کوچکواکنش بسیاری از مردم به چنین سیاست

های اصالح اقتصادی، واکسن و... توان در نگرش مردم به سیاستکنند. چنانچه این هفته این مسئله را میخطر می

ای در میان کنند پای تعارض منافع عدهدر هر سیاستی کاربران احساس می مشاهده کرد. به همین دلیل است که

 است.

 بخش است؟آیا اصالحات بدون رفع تعارض منافع نتیجه
 های سنتی منتشر شد که برخی ازدر دو هفته اخیر با گران شد آرد و نان فانتزی، خبرهای ضدونقیضی نیز در مورد نان

همه در حالی بود که بین دانستند. اینت و در برخی دیگر مسئوالن آن را شایعه میها حکایت از گران شدن آن داشآن

د، گوینسخن می کارت یارانه نانکه برخی از عملی شدن های مسئولین نیز تناقضاتی وجود دارد؛ درحالیصحبت

ها بوده و از که مسئوالن موافق این سیاستدانند. در این وضعیت درحالیبرخی دیگر آن را همچنان در حد حرف می

ائل اربران معتقدند که مساند. چنانچه برخی از کها پرداختهکنند، کاربران به نقد آنلزوم اصالح اقتصادی صحبت می

ها اند و پیش از هرگونه اصالحی باید به آنتری مانند تعارض منافع وجود دارند که بر زمین ماندهایتر و ریشهجدی

 رسیدگی شود:

https://tejaratnews.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://tejaratnews.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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های اطالعاتی و بوروکراتیک چطور جرئت اصالح اقتصادی دارید؟ مسئله تعارض بدون اصالح زیرساخت» 

؟ آیا شفافیت بازارهای مسکن، خودرو، طال، دالر، تخصیص ارز، صادرات، واردات، شدهمنافع در حاکمیت حل 

هایی هر اصالحی شکست دانید بدون چنین زیرساختاید؟ آیا نمیمالیات، درامد و... را حل کرده

 «.خورد؟می

 پیگیری سیاست
 
اشی از تعارض کالت را نچنینی و رسیدگی نکردن به سایر مشهایی اینعده دیگری از کاربران نیز اساسا

 منافع دانسته بودند:

ها، ها، نه از بانکهای پتروشیمیها، رانتچرا اصالح اقتصادی از نان مردم شروع شده نه از کنترل قاچاقچی» 

 «.فرمانی شده؟نه از کنترل بازار مسکن یا از حقوق مدیران و...؟ آیا تعارض منافع باعث چنین دست

 یت خودروسازان واقعی است؟تا چه حد نگرانی از وضع
و موانع موجود بر سر  تعارض منافع خودروسازانهای گذشته مشاهده شد، انتقادات بسیاری به طور که در هفتههمان

خی مسئوالن وجود داشته است. در همین رابطه روز دوشنبه هفته راه واردات خودرو چه از سوی مردم و چه از سوی بر

ه رویه پرداخت و اینکدات بیکه بار دیگر به موضوع قاچاق و وار ، درحالیدیدار با کارگرانگذشته مقام معظم رهبری در 

چگونه این مسئله به روند تولید در کشور آسیب زده است، به انتقادی تلویحی از وضعیت خودروسازان نیز پرداخت و 

ها تعریفی ندارد و مقصود آن جاهایی است که البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آن»افزود: 

 «.دارند تولید خوب و باکیفیت

در ادامه این سخنان برخی دیگر از مسئوالن نیز به انحاء مختلف به بیان انتقادات خود از وضعیت صنعت خودرو 

رئیسه مجلس شورای اسالمی در توییتی با اشاره به تعارض منافع پرداختند. چنانچه سید محسن دهنوی؛ عضو هیئت

 موجود در این بخش نوشت:

ها سوءاستفاده خودروسازان است و امروز نیز ارخانه و بازار اتومبیل، ماحصل سالاختالف دو برابری قیمت ک» 

های مورد تأکید رهبر انقالب واقع شد. با واردات فقط صد هزار خودرو در رده قیمتی پایین یا متوسط، قیمت

 «.کند اما تعارض منافع برخی و البی انحصارگران تاکنون مانع شده استفعلی سقوط آزاد می

بین کاربران که خود نیز به این وضعیت اعتراض داشتند، سخنان برخی مسئوالن را غیرواقعی دانستند چراکه اما دراین

 ای در مورد این قضیه ندارند:گونه پیگیریدر عمل هیچ

زنند؛ اما کیه که توی چون حضرت آقا از خودروسازها شاکی بودند، اآلن همه دارند در مورد خودرو حرف می» 

خونه حرف بزنه؟ چرا جای صحبت از مشکالت اصلی مردم در وانتقال از درد مسکن و اجارهن فصل نقلای

 .«های اسمی هم دنبال شوآف هستندها نیست؟ بیچاره مردم که نماینده واقعی ندارند و نمایندهتریبون

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
https://www.irna.ir/news/84746682/%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.irna.ir/news/84746682/%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85
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 افزایش ظرفیت؛ این بار درگرو تعارض پرستاران
اند و در مقابل این جامعه ایران پزشکان در رأس انتقادات قرار داشته تعارض منافع در نظام بهداشتهمواره در بحث از 

شکان نشان داده است. یکی خورده از تعارض منافع پز های آسیبعنوان یکی از گروهپرستاری بوده است که خود را به

از موضوعات موردانتقاد هم همواره در مورد تعیین ظرفیت پزشکی بوده است که پزشکان را در مظان اتهام تعارض منافع 

قرار داده است. حال در هفته گذشته همین مسئله در مورد پرستاران نیز رخ داده است چراکه مدیریت امور دانشجویی 

صراحت مخالفت خود را با افزایش که حدود دو هفته پیش منتشر کرده بود، به ایبیانیه سازمان نظام پرستاری در

ظرفیت دانشجویان پرستاری در دانشگاه آزاد اعالم کرده بود. همین بیانیه باعث شد که در این هفته تعدادی از کاربران 

تهم ستاری را به تعارض منافع مخصوص کاربرانی از جامعه پزشکی نسبت به آن واکنش نشان داده و سازمان نظام پر و به

 کنند:

نظام پرستاری با افزایش ظرفیت پرستاری مخالفت کرده. خب اآلن کسی نمیخواد بیاد دادوبیداد کنه و » 

 «.زن؟ اینا فقط برای دکتراست؟بهشون بگه مافیای پرستاری و پرستارساالری و نان در خون مردم

 هایی که باکنم مصاحبهوقت فراموش نمیکنند. هیچمله میدر دفاع از خودشون هم باز به ما )پزشکان( ح» 

هم درست موقعی که زیر فشار حداکثری کردند. آنخبرنگارها داشتند و مارو محکوم به تعارض منافع می

 «.ای علیه پزشکان در رابطه با افزایش ظرفیت و... بودیم. آسیاب به نوبترسانه

 کسنابهام در مورد لزوم تزریق دز چهارم وا
رها که بنا به این خبطوریمنتشر شد به رسوب تعداد زیادی واکسن تولید داخلچند هفته پیش بود که خبرهایی از 

ز رکو سه میشرکت سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا دو و نیم میلیون و اکتوو لیون د 

وزیر  اللهی؛بهرام عینها نیز در حال انقضا است. در همین ارتباط مصرف آنواکسن روی دستشان مانده است که تاریخ

 یک دز دیگر واکسن کرون»در سخنانی گفت که  بهداشت
 
. همین «ا تزریق کنندتوصیه ما این است که مردم امسال حتما

ای از کاربران این احتمال را بدهند که توصیه به تزریق دز چهارم نه برای محافظت در برابر سخنان باعث شد که عده

 های اضافه بوده است:کرونا که برای مصرف این واکسن

 یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند. حاال این» 
 
یک توصیه  وزیر بهداشت فرمودند مردم امسال حتما

 «.های روی دست مانده؟بهداشتی هست یا برای رد کردن واکسن

ها ضرر نکنن. سالمت مردمم های ایرانی رو دستشون مونده میخوان به مردم بزنن که شرکتحاال که واکسن» 

 «.که هیچ
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