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 2 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 درآمد: اشتغال بیرونی چیست؟
 اشکال اشتغال بیرونی )ثانوی( کارکنان دولت در ایران 

 
 فاطمه نصیری

 

اشتغال  .های تعارض منافع، موقعیت اشتغال بیرونی یا همزمان استدر تمام کشورها یکی از پرتکرارترین موقعیت
ه قاعده های تعارض منافع ازجملهای خصوصی بستری برای ایجاد سایر موقعیتبیرونی کارکنان دولتی در فعالیت

کند. از سوی دیگر اش تغال بیرونی موجب عدم شفافیت مرزهای گذاری برای خود یا نظارت بر خود را فراهم می
کند. و نهایتا  و تنظیم گری دولت بر بازار را تضعیف می ی نظارتیهانقشفعالیت دولتی و خصوصی شده که درنهایت 

یر قرار وکارها را به سود کارکنان دولتی تحت تأثاشتغال کارکنان دولت در بخش خصوصی شرایط رقابتی بازار و کسب
در راستای  هادهد. لذا مدیریت اشتغال بیرونی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر در اولویت اقدام دولتمی

مدیریت تعارض منافع قرارگرفته است. با توجه به اهمیت اشتغال بیرونی، در این متن انواع اشکال بروز این موقعیت در 
 شده و درنهایت راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه شده است. طور اجمالی بررسیهای دولتی ایران بهدستگاه

بیرونی به فعالیت کارکنان دولتی در بخش خصوصی مرتبط با فعالیت توان گفت اشتغال در یک تعریف اجمالی می

ت، اما تر اسسازمان دولتی متبوع وی است. هرچند تعبیر اشتغال بیرونی یا همزمان در ادبیات موجود فارسی جاافتاده

برده یز نامن وکار در حیاط پشتی، اشتغال اضافی، اشتغال جانبی یا ثانویدر ادبیات جهانی اصطالحاتی مانند کسب

وصی، ها به بخش خصسپاری خدمات و انتقال وظایف پیشین دولتسازی و برونشده است. البته با گسترش خصوصی

و عدم وجود  0731سازی در دهه موقعیت اشتغال بیرونی تشدید شده است. در ایران نیز با غلبه رویکرد خصوصی

رتبط با سازمان متبوعشان، در بسیاری از این موارد کارکنان در حوزه خصوصی م مقررات منع فعالیت کارکنان دولتی

م اند؛ در برخی موارد هقدم شدهاند، برای فعالیت در حوزه مرتبط با خود پیشهمان سازمان که تجربه و تخصص داشته

ل و تشویق سهیشده و به عبارتی اشتغال بیرونی کارکنان دولت تصورت قانونی به کارکنان همان سازمان اولویت دادهبه

 تر موردبحث قرار خواهند گرفت.های اشتغال بیرونی در ایران روشنشده است. در ادامه ماهیت موقعیت

عارض های تساز ایجاد سایر موقعیتتواند زمینهطور که توضیح داده شد در بسیاری از موارد، اشتغال بیرونی میهمان

خود شود. نمونه بارز این موقعیت در ایران، تاسیس و اداره مدارس  منافع مانند قاعده گذاری برای خود یا نظارت بر

قانون »وپرورش است. در ریزی و نظارت مرکزی وزارت آموزشگذاری، برنامهدولتی توسط اعضای شورای سیاست

و مراکز  مدارس هیشهر نییتع یالگو نیو تدو هیهت»اختیار « تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

رشده ای( واگذای )استانی، منطقهو نظارت مرکز ریزیبرنامه ،گذاریسیاست یشورابه « یردولتیغ یو پرورش یآموزش

وپرورش هستند، خود مؤسس یا عضو است. اما برخی از اعضای این شورا که مدیران و کارکنان وزارت آموزش

ین درواقع برخی از اعضای این شورا برای مدارس غیردولتی مدیره یا سهامدار مدارس غیردولتی هستند. بنابراهیئت
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وکار خصوصی سازی تعیین مقررات برای کسبنوعی زمینهکنند که این موقعیت اشتغال بیرونی بهخود شهریه تعیین می

مدارس و مراکز  یو پرورش ینظارت بر عملکرد آموزش» اریاختاز سوی دیگر در قانون مذکور  شود.ها نیز میآن

و عض ای زمان مؤسسهمخود بنابراین برخی از اعضای این شورا که است.  واگذارشده نیز به همین شورا «یردولتیغ

 نوعی در حال نظارت بر خود نیز هستند. به ،هستند یردولتیسهامدار مدارس غ ای مدیرههیئت

 آمدن کیفیت خدمات در بخش دولتیکاری کارکنان در بخش دولتی و پایین در برخی موارد اشتغال بیرونی، موجب کم

 طور مثال پزشکی را تصور کنیدطور مشخص منافع قشر پایین جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بهخواهد شد که به

کند. در چنین موقعیتی که بیماران را در مطب خصوصی خود و برخی روزها در بیمارستان تأمین اجتماعی ویزیت می

ود که ویزیت در بیمارستان تأمین اجتماعی را باکیفیت کمتری انجام دهد و بیماران را به مطب شاین پزشک ترغیب می

 بارها با اصطالح 
 
از سوی پزشکان مواجه « این نسخه مطبی است و نه بیمارستانی»خود هدایت کند. همه ما احتماال

ش کیفیت ارائه خدمات پزشکان در بخش دهنده تأثیر تعارض منافع اشتغال بیرونی بر کاهایم. این جمله نشانشده

 عمومی است.

ه در های خصوصی است کعنوان مشاور در شرکتیکی از موارد شایع اشتغال بیرونی در ایران اشتغال کارکنان دولت به

 هایی را بهاین مورد احتمال دارد فرد با توجه به آگاهی از اطالعات درونی و تصمیمات آتی سازمان متبوع خود مشاوره

آن شرکت خصوصی ارائه دهد که منجر به تصمیمات سودآور برای آن شرکت شود و درنهایت نسبت به رقبای خود پیشی 

  گیرند.

تغال صورت اششود که بههای دولتی ایران مشاهده میالبته مورد دیگری از اشتغال بیرونی در قالب مشاوره در سازمان

های دولتی و خدمات گیرندگان ر نیست، بلکه به مراجعین سازمانعنوان مشاوکارکنان دولت در شرکت خصوصی به

طور مثال هر مالک زمینی که بخواهد تغییری در درصد اشغال، کاربری و تراکم دهند. بهها خدمات مشاوره ارائه میآن

ر دشده است ایجاد کند؛ درخواست وی باید در صورت موافقت شهرداری مجاز زمینش که در طرح تفصیلی مشخص

. در این کمیسیون باید توجیه تأثیر فنی، اقتصادی، شهرسازی، ترافیکی، محیط زیستی شودکمیسیون ماده پنج مطرح 

و کارمندان کمیسیون  5و دالیل مستدل درخواست مالک ضمیمه پرونده شود. برخی از کارشناسان کمیسیون ماده 

عضای تری نیز با ااین کمیسیون اطالع دارند و رابطه نزدیکگیری در که از تمام ضوابط و مقررات و نحوه تصمیم 5ماده 

گیرند. این کارمندان درازای کنندگان این کمیسیون را به عهده میاصطالح وکالت مراجعهاین کمیسیون دارند، به

تهیه  طرح توجیهی مناسب برای هر پرونده 5کنندگان، برای صدور رأی مثبت کمیسیون ماده دریافت مبالغی از مراجعه

ای راهگشا برای زعم بسیاری از مسئولین رویهای شاید به( چنین مشاوره41/2/4932کنند.)دنیای اقتصاد، می

 ساز فساد اداری خواهد شد.های اداری و زمینهشفاف شدن رویه مراجعین است، اما موجب غیر

های هاور در بخش دولتی است. یکی از نمونعنوان مشنوع دیگر بروز اشتغال بیرونی، اشتغال کارکنان بخش غیردولتی به

فعالین ان.جی. اوها در ارتباط مستمر با سازمان بهزیستی هستند،  توان در سازمان بهزیستی مشاهده کرد.آن را می
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. فردی کنندیمزمان در سمت مشاور رئیس این سازمان فعالیت اما در مواردی برخی از مدیران عامل ان.جی.اوها، هم

 وظایف ان.جی.اوها نیترمهممتعارض را پذیرفته است.  کامال  با وظایف  ییهانقش ردیگیمموقعیت قرار  که در این

ه ی دولتی است. که برای انجام بهینهاارگانپیگیری و مطالبه حقوق حداکثری جامعه هدف بهزیستی از سازمان و سایر 

ی ذاتی تمام ان.جی.اوها محسوب هایژگیوی از ی دولتی و نفوذ سیاسهاسازماناین نقش، استقالل حداکثری از 

 که  دهندیم. از سوی دیگر مشاوران مدیر در ارائه مشورت، منافع سازمان را در اولویت قرار شودیم
 
ع با مناف سوهم لزوما

ی بالعوض از سازمان بهزیستی هاکمکعمومی یا جامعه هدف بهزیستی نیست. از سوی دیگر ان.جی.اوها سالیانه 

 که بسیار محتمل است با توجه به جایگاه مدیرعامل آن نهاد در سازمان بهزیستی افزایش یابد. کنندیمفت دریا

نمونه دیگر از اشتغال بیرونی که در ایران بسیار پرتکرار است، اشتغال بیرونی نمایندگان مجلس در بخش خصوصی 

نکه یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر . نخست آکندیماست که محملی برای دو موقعیت تعارض دیگر ایجاد 

ی اجرایی نظارت هادستگاهکه یک نماینده در بخش خصوصی که توسط ی دولتی است. هنگامیهادستگاهتمام 

که خود باید ناظر بر عملکرد آن باشد. بنابراین در این  ردیگیم، تحت نظارت دستگاهی قرار کندیم، فعالیت شودیم

ز . اکندیمکه نظارت هر دو دستگاه را دچار اختالل  ردیگیمیا همان نظارت بر خود شکل  واررهیداصورت یک نظارت 

صی و بخش خصو هادستگاهها تمام گذاری هستند که قوانین مصوب آنسوی دیگر نمایندگان مجلس در جایگاه قانون

ر موقعیتی قرار دارد که ممکن است در که یک نماینده در بخش خصوصی فعالیت دارد درا متأثر خواهد کرد. هنگامی

 پیشنهاد یا تصویب قوانین، منافع شخصی خود و مرکزش را بر منافع عمومی ترجیح دهد.

 درازای شغل دوم خود دستمزد دریافت 
 
البته تأکید بر این نکته ضروری است که لزومی ندارد که کارکنان دولتی حتما

ای برای شود و زمینهنوعی اشتغال بیرونی برای مقامات عمومی محسوب میکنند، امروزه پذیرفتن مناصب افتخاری نیز 

ها ره آنمدیها و یا عضویت در هیئتهایی نظیر کار داوطلبانه در خیریهعالوه فعالیتتعارض منافع احتمالی است. به

ها لت استرالیا در امور خیریهتواند فرد را در معرض موقعیت تعارض منافع قرار دهد. در راهنمایی که کمیسیون دونیز می

های ها در مدیریت تعارض منافع منتشر کرده است، نیز فعالیتهای غیرانتفاعی آن برای کمک به خیریهو سازمان

 های دولتیاند. در ایران چون سازمانهای پرریسک تعارض منافع تلقی شدهعنوان موقعیتها بهمسئوالن در خیریه

تواند امکانی را ها میدهند، اشتغال بیرونی کارکنان دولتی در خیریهای خیریه انجام میههایی را به سازمانکمک

ی خیریه در نظر گرفته است را به نهاد خیریه خود سرازیر هاسازمانهایی که سازمانش برای فراهم کند که وی کمک

ز در ی نیانهیهزکند که خیریه واگذار میهای کند. البته در ایران سازمان بهزیستی برخی از خدمات خود را به سازمان

های خیریه در بر خواهد شود و درآمدزایی)هرچند اندک( برای سازمانها پرداخت میقبال ارائه آن خدمت به خیریه

 تواند به جذب منافع بیشتر برای خیریه وی منجرها میداشت. بنابراین اشتغال بیرونی کارکنان این سازمان در خیریه

 شود. 
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 اهکارهای مدیریت اشتغال بیرونیر 

طور که توضیح داده شد بسیاری از کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، مدیریت یا حذف موقعیت اشتغال همان

متحده امریکا هرچند کار داوطلبانه کارکنان مثال در ایاالتعنواناند. بهبیرونی را به طور جدی مورد توجه قرار داده

های غیردولتی مجاز است، اما قبول هرگونه مبلغ حقوق اضافی یا تکمیلی که توسط یک منبع مانفدرال برای ساز

 غیردولتی پرداخت شود، به دلیل پدید آوردن موقعیت تعارض منافع برای کارکنان بخش دولتی ممنوع است. 

این کشور از هرگونه فعالیت  بسیاری از مقامات عمومی 0993همچنین در لهستان در قانون مبارزه با فساد مصوب سال 

 شامل مقامات ارشد لهستان میتجاری منع شده
 
 پایینشود و بسیاری از کارمندان ردهاند. البته این قانون صرفا

 دهد فعالیت کنند. ها در بخش دولتی را تحت تأثیر قرار نمیتوانند در مشاغلی که حوزه وظایف آنمی

برای محدود ساختن کارکنان بخش عمومی و مقامات  گذاریحال مقرراتدر  OECD کشورهای بسیاری از همچنین

در مورد پایبندی به اصول،  OECD2010بر اساس پیمایش هستند. خصوصی  وکارهایکسب فعالیت دراز  شانارشد

خارج  هایفعالیت،رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزیران یا اعضای کابینه را از شرکت در  OECD از کشورهای% 12

 هایفعالیتارشد را از شرکت در  رانیگمیتصم OECD از کشورهای%22و  کنندمیمنع  شانشغلی هایمسئولیتاز 

مثال ویتنام مقرراتی دارد که کارکنان بخش عمومی و اعضای عنوانکنند. بهمیمنع  «شانغیرشغلیوظایف »خارج از 

های های خارج از مسئولیتوکار خصوصی و فعالیتمزایای کسبمندی از خانواده روسای اداره و نائب رئیسان را از بهره

خاص از مشارکت در مدیریت و عملیات  طوربهکارکنان بخش عمومی . همچنین در این کشور کندشان منع میشغلی

خصوصی و  هایبیمارستان، هاتعاونیسهامی،  هایشرکتبا مسئولیت محدود،  هایشرکتخصوصی،  هایبنگاه

ر مشاو عنوانبهاجازه ندارند  ویتنام بر این، کارکنان بخش عمومی عالوه. اندشدههشی خصوصی منع مؤسسات پژو

یا مواردی که در  شانشغلیمربوط به امور محرمانه دولتی و وظایف  هایحوزهتجاری و افراد در  هایبنگاه، هاسازمان

 ، فعالیت کنند. شودمیرسیدگی  هاآنحال حاضر به 

نامه نظام اند. درز تاکنون سه دستگاه اجرایی به مدیریت موقعیت تعارض منافع اشتغال بیرونی اقدام کردهدر ایران نی

مقرر شده  4931مصوب سال « ای اخالق در مهندسی ساختماننامه رفتار حرفهای و نظاماصول اخالق حرفه» اخالقی

نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را به دستگاه دولتی که مسئولیت بررسی یا تائید  42است که کارکنان 

 دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.عهده

نیز تمام کارکنان مسئول سازمان  4931در بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض سازمان بهزیستی مصوب سال 

ود اند، واگذار کنند یا از سمت خسازمان مجوز گرفتهبهزیستی الزام شدند که مدیریت و مالکیت مراکز خود را که از این 

و اداره مدارس و  یاندازراه 4933ای مشابه در سال وپرورش نیز در بخشنامهگیری کنند. همچنین وزارت آموزشکناره

فت که در ر طور نتیجه گتوان ایناین وزارتخانه را منع کرد. بنابراین می مراکز آموزشی غیردولتی از سوی مدیران اجرایی

زمان طور همایران نیز مانند سایر کشورها راهکار اصلی مدیریت اشتغال بیرونی منع کارکنان دولت از اشتغال بیرونی به

 است. 
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 منابع:

 ( درآمدی بر تعارض منافع در ایران 0011جمعی از پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه .)

 ران: جهاددانشگاهی.ها، پیامدها و راهکارها، تهموقعیت

  بانک جهانی و «مدیریت تعارض منافع دربخش عمومی: قانون و اقدام در ویتنام»گزارش کارشناسی ،

و بهنام ذوقی، مرکز  نژادکین(، مترجمان: محمدرضا 6102های بازرسی اجرایی دولت ویتنام )اکتبر سازمان

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه.

*** 

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

نافع تعارض مدر توضیح جزئیات طرح اصالح قانون مدیریت  شهر تهران یعضو شورا، یانیشرب یجعفر بند 

 تیر امسال نخواهد شد.  01ها و انتصابات قبل از در شهرداری تهران خبر داد که این طرح مشمول استخدام

، به مباحث اخیر در مورد تعارض منافع پزشکان در افزایش یکل سازمان نظام پزشک سیرئ ،زاده سیمحمد رئ 

سال  01ظرفیت دانشجویان پزشکی واکنش نشان داد و گفت اگر امروز تصمیم به افزایش ظرفیت گرفته شود، 

 شود که هیچ خطری برای پزشکان فعلی نیست. بعد متخصص به جامعه عرضه می

خواه خواستار اقدام اقتصادی و دارایی، نماینده دانشجویان عدالتدر دیدار جمعی از دانشجویان با وزیر امور  

 شد.  بورس و فرا بورس یهاشرکت یریتدر مدوزیر اقتصاد برای جلوگیری از تعارض منافع 

طرح کاهش تعرفه »در اظهارنظر کارشناسی در مورد  مجلس یهامرکز پژوهش یدفتر مطالعات حقوق 

رزش اپیشنهاد کرد برای رفع تعارض منافع مشاوران امالک در افزایش قیمت مسکن،  «یمعامالتهای بنگاه

لیق یجا به کامال  یمعامالت  ود. ش در نظر گرفته کالزحمه بنگاه امال افت حقیعنوان مأخذ در به کمت روز م 

 
 ۰7۱۱آذر  1۰ – رکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهیم
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 از دولت  یاستقالل بانک مرکز و مسئلۀ پیچیدۀ تعارض منافع
 0011آذر  9ـ  (یاسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکز یمعاون حقوقحسینی )ینمستخدم یدرح
  ظام بانکینتعارض منافع در 

 

از هرگونه  به دور هایمتهدف ثبات ق یگیریبانک در پ ینا یآزاد یبه معنا یاستقالل بانک مرکز یاقتصاد یاتدر ادب

 یمواره بخشه یبانک مرکز ینکها یلبه دل یست،از دولت ن یکتفک یاست. استقالل به معن یاسیس یاعمال فشارها

آن  کیدر اقتصاد کشور، تفک یو نقش مهم بانک مرکز ادیاقتص هاییاستس ینب یماهنگه یلاز دولت بوده و به دل

 . ینهاز دولت نه مقدور است و نه به

نشر  ازیها با استفاده از امتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. معموال دولتدولت ی،بانک مرکز یجادقبل از ا تا

رم حجم پول در گردش به تو یشبا افزا شدند،یرو مدر خزانه روبه ینگیود نقدکمب یاپول هر زمان که با کاهش درآمد و 

ن باشد و آ جادکنندهیا یدکننده پول است، نبااز آنجا که دولت مصرف دنداز اقتصاددانان معتق ی. بعضزنندیدامن م

 یدهادرآم یرامر با تاث ینند و اک یدخود را تول یازکه پول مورد ن دهدیوابسته به دولت، در واقع اجازه م یبانک مرکز

نترل کنترل رشد عرضه پول و ک یبانک مرکز یاصل یفهکه وظ یریمبپذ اگر. انجامدیم یدشد یهامعموال به تورم یپول

نابع م کنندهینتام یتمحدود گونهیچبدون ه تواندینم یصورت بانک مرکز یندر ا هاست،یمتتورم و حفظ ثبات ق

 یله دال ب یدولت یمعنا که وقت ین. بدگیردیخود در تعارض قرار م یاصل یفهبا وظ یراا باشد، زهدولت یازمورد ن یمال

به  ازیشود ن یندهفزا یهابودجه یو کسر یمتوال یمال یهانامناسب دچار بحران یاقتصاد یریتمختلف از جمله مد

از حد  یشخلق پول و انتشار اسکناس ب را تحت فشار قرار دهد و به یدارد که بانک مرکز یلو تما کندیم یداپول پ

 معامله منافع بلندمدت توانیکار را م ینمدت حل کند. اما ارا در کوتاه دمشکل خو یبترت ینمجاز دست بزند و به ا

 شمار آورد. بهدولت  یکمدت کوتاه یاسیس یژو پرست یمدت اقتصادکشور با منافع کوتاه یاقتصاد

همان دولت،  یا یثبات در اقتصاد و مقامات مال یجاددغدغه خود را ا ینترمهم ی،کزهمان بانک مر  یا یپول مقامات

 یبر مسندها یاستمدارانس ینکه. با توجه به ادهندیو اشتغال قرار م یدغدغه خود را رشد اقتصاد ینترمهم

د دارد. وجو یاسیس در جهت اهداف یتشاناز موقع اآنه سوءاستفادهاحتمال  ینبنابرا زنند،یم یهتک یاستگذاریس

  خواهد بود. یپول یاستگذاریاز س یمال یاستگذاریس یکو تفک یحل موجود استقالل بانک مرکزتنها راه
 الفبا خبر 

 

 

 دولتمردان نباید تعارض منافع داشته باشند
 0011آذر  07ـ  (جمهورییسمعاون امور مجلس رینی )محمد حس یدس
  کلیات تعارض منافع 

 

ضد فساد بودن و  ی،از جمله عدالتخواه یزدهمپست را در دولت س یتصد یمالک انتخاب افراد برا حسینی

پاک باشد و در تعارض منافع، منافع  یدکه در دولت بخواهد کار کند با یداشت: کس برشمرد و اظهار یستیزساده

  ندهد. یحترج یخودش را به منافع مل
 ع رسانی دولتپایگاه اطال 

 

https://www.alefbakhabar.com/fa/news/79626/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.alefbakhabar.com/fa/news/79626/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://dolat.ir/detail/375290
https://dolat.ir/detail/375290
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 تعارض منافع عدم افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و مسئلۀ
 0011آذر  07ـ  (یو گردشگر یفرهنگ یراثم یروز) ضرغامی اللهعزت
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یجلسه یندر آخر منافع! امان از تعارض نوشت:  ییتردر تو یو گردشگر یفرهنگ یراثم یروز یعزت الله ضرغام
 یاندانشجو یرشپذ یسه برابر یشدر دولت قبل، با عدد و رقم، از ضرورت و امکان افزا یانقالب فرهنگ یعالیشورا

 به افسوس مخالفان در همان جلسه، امان از تعارض منافع! یاحترام به برخ ضمن سخن گفتم. یرشته پزشک
  .یرانمردم محروم ا یجان یرناپذجبران یهابربادرفته و خسارت یاستعدادها

 مشرق نیوز 
 

 

 شهر تهران یتعارض منافع در شورامدیریت طرح  جزئیات
 0011آذر  00ـ  (شهر تهران یشوراعضو ) یانیشربجعفر بندی 

 تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری 
 

 انییشهر تهران قرار گرفت و در ابتدا شرب یطرح تعارض منافع در دستور کار شورا یهطرح اصالح یتفور یک یبررس
 یشورا یاو اعض یرانطرح گفت: انتصاب کارکنان وابسته به مد ینا یبررس یلطرح در خصوص دال  ینبا قرائت مفاد ا

اده باعث افت راهشهر ششم به  یشورا یهکه عل ینیسنگ یو فضا یروان هایینهاست و هز ساالرییستهشا یرشهر مغا
 طرح بعد یندر بخش دوم ماده دوم ا انجام شود. یهاصالح ینکه الزم است ا استشورا شده  یاجتماع یهکاهش سرما

انتصابات  یتمام ینخواهد شد و همچن یدق یتشهر در مدت عضو یشورا یعبارت اعضا یشهردار یراناز کلمه مد
شده و چنانچه  یشهر بررس یشورا ینظارت و حقوق یسیونتوسط کم یسال جار یرماهت 01 یخصورت گرفته از تار

که قبل از  یو کسان شودیم یکنبوده است کان لم  یهاصالح ینت برخالف اانتصابا یندهد که ا یصتشخ یتهکم این
که  یورتهستند و فقط در ص یمصوبه مستثن ینگرفته باشند از ا یریتیپست مد یااستخدام و  یسال جار یرماهت 01

  .بوده و برابر مصوبه عمل خواهد شد فعبه بعد باشد مشمول تعارض منا یختار ینارتقاء پست آنها از ا
 خبرگزاری ایسنا 

 

 

 گشا استتعارض منافع گره یریتقانون مد یبتصو
 0011آذر  00ـ (و زرقان در مجلس یرازمردم ش نماینده)پاک فطرت  رضایعل
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

رت مشکالت از جمله در حوزه وزا یرساند و برخ یببه تصو تریعاست که مجلس بتواند قانون تعارض منافع را سر یدام

که تعارض منافع در بخش بهداشت و درمان عالوه بر محدود کردن  رسدیبه نظر م داشته شود.بر  یانبهداشت از م

مسئوالن وزارت بهداشت،  رودیرا به وجود آورده است که انتظار م یها هم مشکالتبخش یردانشجو در سا یرشپذ

 داشته باشند.  ینهزم یندقت الزم را در ا یدرمان و آموزش پزشک
 خبرگزاری ایرنا 

 

https://www.mashreghnews.ir/news/1308527
https://www.mashreghnews.ir/news/1308527
https://www.isna.ir/news/1400091410467
https://www.isna.ir/news/1400091410467
https://www.irna.ir/news/84565790
https://www.irna.ir/news/84565790
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 کندرا بیشتر نمیمردم به خدمات سالمت  یدسترس یپزشک یتظرف یشافزا
 0011آذر  00ـ  (یکل سازمان نظام پزشک یسرئ) زاده یسحمد رئم
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 نیما اا یمبه پزشک متخصص دار یکمبود دسترس ،نامناسب یعتوز یلدله از مناطق ب یدر برخ یمقبول دار یزما ن

 یقیاکنون جامعه تطب یازدهد و با نمی عهجام یلسال بعد متخصص تحو 00شود، می که مطرح یتظرف یشطرح افزا

 یرشمسئوالن مطرح شده با پذ یبرخ یکه از سو یبا طرح یممناطق دار یاگر کمبود متخصص در برخ ندارد.

تخصص  یو اگر بالفاصله برا یربازسال گذراندن طرح س 6،  یسال پزشک عموم 8بعد از گذشت  یپزشک یدانشجو

 یلمتخصص تحو یکتا  یدکش خواهدسال طول  00است که در مجموع  مقطع ینا یلسال زمان تحص 0قبول شوند ،

 یهمکاران امروز به دنبال خواهد داشت؟ چه منفعت یبرا یمنافع یدمتخصص چه تهد یکسال بعد  00 جامعه شود.

 و همه یمآن قرار ده یعالمت سوال جلو یک یمدار یکه از جامعه پزشک یدرک یدکند؟ بامی از پزشکان را دچار خطر

 .یمکن یریگ یمتصم یقو با نگاه عم یدهجوانب امر را سنج

 ینه ااست؛ ما با شکل ورود ب ی، بحث نازل یممنافع خود مخالف یلبدل یتظرف یشفکر کند ما با روش افزا یاگر کس

 ادیشود؛ لذا اگر پزشک زمی از آن محسوب یسته است که پزشک جزئب یکو خدمت سالمت  یممسئله مخالف هست

 یرشپذ یتظرف یو علم یمنطق یشبا افزا .یابدمی یشمردم به خدمات افزا رسیکه دست یستشود بدان معنا ن

ات الزام یددر آن وجود ندارد. با یو شک یموزارت بهداشت موافق هست یهایزیردر چارچوب برنامه یپزشک یدانشجو

 .یمرا جدا از مردم ندان یشده و جامعه پزشک دهید
 سازمان نظام پزشکی 

 

 

 یدولت یها و نهادهاتوسط بانک ینعرضه زم یتعارض منافع مانع اصل
 0011آذر  01ـ  (یکارشناس حوزه مسکن و شهرسازیضایی )فرهاد ب

 تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی 
 

، هرهاش یتوسعه افق یبرا یناز عرضه زم یریجلوگ یبرا ییغذا یتامن یا ینزم یتمثل محدود یمطرح کردن مسائل

 و ینکمبود آب است، نه کمبود زم یذاران است. در حال حاضر مشکل بخش کشاورزیاستگآدرس غلط دادن به س

 یدار یناز زم یدولت یهاها و شرکتشهرها، تعارض منافع و کسب سود بانک یاصرار بر توسعه عمود یاصل یلدل

 یهااست. منافع شرکت ینکاسب زم یندولت بزرگتر .شوندیساخت مسکن م یبرا یناست که مانع از عرضه زم

تا  ندیدهمسکن انجام م یاستگذاریرا در س یتگریهدا رکتریندارند بز  یارکه امالک را در اخت ییهاو بانک یدولت

  کنند. یشترخود را ب یدارند را با ارزش باالتر بفروشند و سودآور یارکه در اخت هاییینزم
 خبرگزاری دانشجو 

 

https://irimc.org/news/id/47878
https://irimc.org/news/id/47878
https://snn.ir/fa/news/981883
https://snn.ir/fa/news/981883
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  داستان تعارض منافع
 0011آذر  01ـ ( روزنامه عصرمردم یرسردب)اسماعیل عسلی

  کلیات تعارض منافع 
 

 مرکز و یتوسط کارشناسان رسم یو اقتصاد یاجتماع یص درمان دردهاین پرسش که چرا با وجود تشخیدر پاسخ به ا
از مشکالت  یارینحل ماندن بسیناظر باز هم شاهد ال  یر نهادهایو سا یبازرس ازمانس و مجلس یها پژوهش
 یفرهنگ و یاقتصاد رشد و توسعه ریمس در که یبزرگ سد گفت بتوان دیشا میهست یاجتماع یها بیو آس یاقتصاد
 از اتیلما افتیدر طرح چراد. یرینمونه معضل مسکن را در نظر بگ یبرا .است منافع تعارض کند یم ییخودنما

 منافع با مسکن مشکل به یسامانده که است نیا پاسخ. است دهینرس عمل مرحله به تاکنون یخال یها خانه
 چند ینفوذ ها ن بانکیاند در تعارض است و اکرده یده و انبوه سازین خریکه با پول مردم زم یو درشت زیر یها بانک

 . دارند یریگمیتصم یها کانون در هیال 
خودروها و استاندارد نبودن  ین نقص فنیاند که بخاطرنشان کرده یو رانندگ ییسان حوزه راهنمابارها کارشنا

وجود دارد اما  یاز آن ارتباط معنادار یو تلفات و خسارات ناش یو شهر یامونتاژ داخل با تصادفات جاده یخودروها
 شکنکا ییاعتنا یب نیا ییچرا به دنبر  یپ یبرا یوقت! کنند یم را خودشان کار یخودروساز یها باز هم شرکت

 تعارض بحث از ریغ ایآ! میبر یم یپ شود یداران خودرو اخذ میکه از خر یدر پول ها سازمان و ادارات سهم به میکن یم
ه افتیتوسعه  یدر کشورها یا لوازم خانگیمبارزه با قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر و  !دارد؟ هم یگرید لیدل منافع

شود اما  یتایعمل یشتریواند با سهولت بت یک میه دولت الکترونیز در سایران نیدارد و در ا یاار سادهیزم بسیمکان
 ، گمانیب .باشد نداشته ییاجرا تیقابل خصوص نیا در بندمین یها یگذارقانون که شود یتعارض منافع موجب م

ه نجاست کیبه سالمت عبور کرد. ا یمدارقانون پل از عبور با یارهیزنج یها بحران گداریب پرخروش رود از توان یم
  .کند یدا میت پیان قانون اهمیت قانونگذاران و مجریتخصص و صالح

 روزنامه عصر مردم 
 

 

 تعارض منافع یخخودروسازان با م یکالست یپنچر
 0011آذر  02ـ  (کارشناس خودروی )شجاع یمرتض
 تعارض منافع در حوزه صنعت 

 

رد مو یقبل هاییواگذار یامدمعقول آن است، ابتدا پ یپا،خودرو و سا یرانسهام دولت در ا یماندهباق یواگذار یبرا
 هایینگدهل ینینشبتوان هم را یقبل هاییواگذار یامدپ ینترمهم ید. شادیر قرار بگ یکارشناس یلو تحل یابیارز

 نیراداران اخودروساز در فهرست سهام یرمجموعهز یهاسازان و شرکتقطعه ی،بازنشستگ یصندوها ی،دولتشبه
 یاردسهاماز  یناش یدتعارض منافع شد یردرگ یرانخودروساز ا یهاکه ساختار شرکت یدانست.مادام یپاخودرو سا

 یکم به چش یپاخودرو و سا یرانبه ا گذاریهباشد، سرما یو بخش خصولت یدولت، بخش خصوص یو گردش یچیدهپ
نگرش  جادیها در ادولت یضعجوالنه و ضد نق یماتو تصم یانفعال یکردرو ی،کرد. از طرف خواهدنگاه ن یبنگاه اقتصاد

  نبوده است. تأثیریب یزن یبخش خصوص یبرا یمنف
 نسیم آنالین 

 

https://asremardom.ir/editorial/1135
https://asremardom.ir/editorial/1135
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-116/2374217-%D9%BE%D9%86%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.nasim.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-116/2374217-%D9%BE%D9%86%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 ی؟دانشگاه یرشپذ یتظرف یاتعارض منافع 
 0011آذر  02ـ ( کارشناس نظام سالمت)فرد  یحسن موسو دیس
 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 

 

 یببه وزارت بهداشت منتقل شود روند خو یانقالب فرهنگ یاز شورا یپزشک یدانشجو یرشپذ یاراخت ینکهتا قبل از ا

وسط صنف ت یزبه وزارت بهداشت منتقل شد و وزارت بهداشت ن یکه آموزش پزشکینعد از اب یم،پزشک داشت یتدر ترب

ها سرانه نیو باعث شده بدتر یمنبود یپزشک یدانشجو یتترب یشافزا یشاهد رشد جد یگرد شودیاداره م یپزشک

 یقوقح ی،ثل پزشکم ی،خدمات تخصص یهامتاسفانه در کشور در حوزه .یمپزشک در کشور داشته باش یزانرا در م

 ینو ا میخود صنف قرار داد یارورود به بازار را در اخت یتظرف یینتع یارو ... اخت هایشدن ورود یفیتبا ک و ... به بهانه

خدمات  یدو با کنندیم یافتخدمات را در ین. مردم ادهدیرخ نم یاقدام ینچن یادن یجا یچو در ه است یکار غلط

 یاراخت یوقت شودیمردم به خدمات محدود م یکردن ارائه دهندگان خدمت، دسترس در دسترس باشند و با محدود

ه ب کنندیکنند و بازار را محدود میمشخص است که بازارشان را خراب نم دهیمیرا به خود صنف م یتظرف یینتع

 یهاینهو هز یمارد یلیاردیکالن م یها در کشور درآمدهاو انواع تخصص یپزشک ییهااست که در حوزه یلدل ینهم

  مردم باالست. یخدمت برا
 خبرگزاری برنا 

 

 

 د اقتصا یربا وز یاندانشجو یداردر ددر بورس های تعارض منافع در شرکت
 0011آذر  03ـ  (ییجنبش عدالتخواه دانشجو عضو) انیکوثر یمهد
 سرمایه تعارض منافع در بازار 

 

 شجویاندان و گفت وگو کردند. یداراقتصاد د یروز یآذر و روز دانشجو با خاندوز 02همزمان با  یاناز دانشجو یجمع

ان تشکل آرمان دانشگاه تهر  یردب زاده،یدرحیمس یرحسینو مطالب خود پرداختند.ام هایدگاهد یانبه ب یدارد یندر ا

 یطالبنشست م یندر ا ییاز جنبش عدالتخواه دانشجو یندگیمجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت هم به نما یرو دب

 مهم شما وهای از دغدغه یکیکه  دانیمیگفت: م ییاه دانشجوجنبش عدالتخو یهاتحاد یندهنما کردند. یانرا ب

است  یکه به نظر نکته مهمای وبورس نکته یهبحث تعارض منافع است. در خصوص بازار سرما ییسیر یشخص آقا

 یاردر اخت یهسرما ازارب ییاجرا یریتمد ینکهبورس و فرا بورس است. اهای شرکت یریتبحث تعارض منافع در مد

 یمهم اریکه به اطالعات بس یکسان یعنیهستند؛  یبورسهای شرکت یرهمد یاته یناست که خود عضو چند یکسان

خود  یسود شخص یکه دارند برا یاز اطالعات توانندیاند، خود مکرده یدامختلف دست پهای در خصوص شرکت

به طور کامل به شما  یتشولمساله که مسئ یندر ا یمخواهیتعارض منافع.از شما م یعنی یناستفاده کنند. ا

 دارند، سو استفاده کنند. یهکه در بازار سرما یامروز یطخاص از شرا یاعده یدورود کرده و نگذار گرددیبرم
 تحلیلی قدس آنالین –پایگاه خبری  

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1270358-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1270358-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.qudsonline.ir/news/780214
http://www.qudsonline.ir/news/780214
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 در آمریکا متخلف یقاض 1۳0پرونده  یتعارض منافع و بررس
 0011آذر  03ـ  موسسه مطالعاتی تحریریه

 جهانی تعارض منافع  یهانمونه 
 

 ینپا گذاشتن قوان یرمتحده، به جرم ز یاالتفدرال در ا یقاض 070عنوان داشت که « ژورنال یتوال استر»روزنامه 

 ییپرونده قضا 311به  یکنزد یبررس متهم شناخته شدند. ییگوناگون قضاهای وندهپر  یمتحده در روند بررس یاالتا

 قطبرا مرتکب شده بودند.  یحکم صادر کرده بودند، تخلفات آشکارها پرونده یکه برا یقاض 070نشان داد که 

ا بر عهده داشتند ر  ییهابه پرونده یدگیرس یاصل یتمسئول 6108 تا 6101سال  ینروزنامه، قضات فوق ب ینگزارش ا

 با قضات فوق یپرونده، به نوع یناز دو طرف در ا یکیمشخص شده است که  اند.بوده ینفعذها در آن یکه به نوع

در موضوع سهم داشتند و از نوع  یلدخهای شرکت یادر پرونده  یکانشان،نزد یاها که آنای ارتباط داشتند به گونه

 ردند.کمی کسب یدادگاه منافع اقتصاد یرا

 یا میصادر شد که قضات پرونده به صورت مستق یطرف یابه نفع شرکت  یها، راشده است در دو سوم پرونده گفته

ال که روزنامه و  ینجاستا جالب بردند.می داشتند و از منافع بنگاه سود یارسهام آن شرکت را در اخت یرمستقیمغ

 .نتشر کرده استقضات را م یناز ا یبرخ یو اسام یرژورنال تصو یتاستر
 موسسه مطالعاتی تحریریه 

 

 

 در جامعۀ پرستاری ساله رفع تعارض منافع 11انتظار 
 0011آذر  08ـ  (خانه پرستار یرکلدبشریفی مقدم )

 تعارض منافع در حوزه سالمت و درمان 
 

تعارض منافع ارتباط دارد و وزارت بهداشت در  یعنی یرینهبه همان مسئله د یعدم توجه به مطالبات جامعه پرستار

 گذار هستند و یاستو س یرگ یمکه در نظام سالمت تصم یموضوع ورود کرده است. کسان ینبه ا یزدهمدولت س

 چیکه ه یهستند. درحال یعلم یئتپزشک متخصص عضو ه ین،و معاونها و دانشگاهها یمارستانب یروسا یتمام

ر بخش نابع را دو م یستما استخدام پرستار مهم ن یرانگیمتصم یبرا یلدل ینو به هم یستگونه ن ینا یادن یکجا

تعارض منافع  ینجاها کسب درآمد کنند. اآن یماریشوند و از ب یماردهند مردم بمی کنند و اجازهمی درمان صرف

بهداشت حل شود، آن موقع  تموضوع در وزار ینشود. اگر ا یدهبساط آن برچ یدزند و بامی است که حرف اول را

ساالر  پزشک یستمس ی،واهد شد. اکنون در مقابل بحث تعرفه گذارمشکل مردم و پرستاران و نظام سالمت برطرف خ

دهند نمی و بهداشت و درمان هم وجود دارد و اجازه یقتلف یسیونتعارق منافع در کم ینوزارتخانه قرار دارد و ا

ه بانو ش یدو هفته کارشناس یباال ط یاربس یطرح تحول سالمت را با رقم حثشودوگرنه چطور ب ییمطالبات اجرا

  مانده است. ینسال بر زم 01 یکه تعرفه گذار ینیدبمی یاجرا شد. ول یزماه ن یکابالغ کردند و ظرف 
 روزنامه رسالت 

 

https://www.tahririeh.com/news/14722
https://www.tahririeh.com/news/14722
https://www.magiran.com/article/4246226
https://www.magiran.com/article/4246226
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  «تعارض منافع یریتمد»و  «یتشفاف»شدن  ییاجرا ؛راهکار کاهش فساد
 0011آذر  09ـ  (اتاق تهران ندگانینما ئتیعضو هو  یاقتصاد یلگرتحل) فرفروزانحسن 

 تعارض منافع  ۀرح و الیحط 
 

د آلود افس یشوند، فضا ییمهم کشور اجرا یو در نهادها یبتصو «تعارض منافع یریتمد»و  «یتشفاف» یحهاگر ال 

د مجلس ش میو تقد هیته یروحان یدر دولت آقا تیجامع شفاف حهیال  میشاهد بودشود. می پاک یاقتصاد تا حدود

های هنیقرار بود زم تیشفاف حهیمانده است. ال  یتا به امروز اعالم وصول نشده و کار متوقف باق دیاما در مجلس جد

اه دستگ کیمحدود به  نیکه ا اوردیعموم را فراهم ب یبرا لیبه اطالعات، آن هم صورت کامل و قابل تحل یدسترس

در  ت،یمختلف حاکمهای تعارض منافع است. ما در حوزههای تیموقع تیریما مد یخاص هم نباشد. مسئله بعد

 یهاتیدچار موقع گریمختلف د یهاو قسمت هیدر قوه قضائ یو حت یاسالم یدولت و ارکانش، در مجلس شورا

 تیریمد هحیهم به عنوان ال  یگرید حهیال  کیشوند.  تیریو مد ییشناسا دیها باتیموقع نی. امیهستتعارض منافع 

 نیگر اباور هستم که ا نینشد. برا دهیموضوع د نیدر ا یدگیرس یبه خوب یمجلس شد ول میتعارض منافع آماده و تقد

در سر و سامان دادن فساد آلود اقتصاد کمک تواند می از آن عبور نشود یشود و به راحت ییاجرا یبه خوب حهیدو ال 

  .ندک یبزرگ
 پایگاه خبری شفقنا 

 

 

 است آورتعجبدولت مولد تعارض منافع و  یهاصابانتبرخی 
 0011آذر  09ـ  (دانشگاه تهران و استادمترجم یی )غالمرضا فدا

  هادر دانشگاهتعارض منافع 
 

است، بحث  بد یاانتصابات خوب  ینکه ا یستن ینکند، سخن در ا یرویپ یاز منطق خاص یداالصول انتصابات با یعل

عتف( ) یو فناور یقاتعلوم، تحق یرقوه مقننه و شهردار تهران توسط وز یسرئ یرااخ یست؟چاست که منطق آن  ینا

 نکهیدانشگاه باشد جز ا یامنا یئتجزو ه یدمخابرات چرا با یانفت  یروز دانشگاه تهران شدند. یامنا یئتجزو ه

 یکردن دانشگاهها به معنا یاسیخود به س ینا آیا آنها استفاده کنند؟ یاسیس یا یخواهند از نفوذ و قدرت مالیم

و  نظام یاناست در رابطه با ک یاسیدانشگاه محل دانش و پژوهش است و اگر س یکهدر حال زند؟نمی خاص آن دامن

 ارتقا دهد. یو جهان یکشور را در سطح مل یعلم یتخواهد هویم کشور است و یتهو

شد تعرض نبا یاست اگر تعارض منافع شخص یدرزه کند بعکه قرار است با رانت و تعارض منافع مبا یکار از دولت این

 هست. یمنافع سازمان
 
مصوب  یفوظا کار مهم برسند؟ ینتوانند به امی آنها یاهمه اشتغاالت آ ینبا ا ینبنابرا قطعا

 یعیخواهد که هم از جنس دانشگاه باشند و هم وقت وسمی را یدانشگاهها قابل توجه است و افراد یامنا یئته

رد استفاده اقدام استنباط ک نیتوان از امی آنچه و شر دانشگاه اظهار نظر کنند. یرته باشند تا بتوانند نسبت به خداش

د دارند وجو یو کم مشغله فراوان تر نفوذیمجلس و شهردار تهران است وگر نه افراد ذ سیرئ ییو اجرا یاسیاز قدرت س

  را انجام دهند. فهیوظ نیتوانند بهتر امی که
 خبر آنالین 

 

https://fa.shafaqna.com/news/1276953/
https://fa.shafaqna.com/news/1276953/
https://www.khabaronline.ir/news/1581264/%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1581264/%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 با هدف کنترل تعارض منافع یمعامالت یهاطرح کاهش تعرفه بنگاه
 0011آذر  01ـ  های مجلسوهشژ مرکز پ یدفتر مطالعات حقوق

 در حوزۀ مسکن و شهرسازی تعارض منافع  
 

 تیفعال تعرفههمراه شده است. ای ندهیبا جهش مستمر و فزا 0793از سلسله علل و از سال  یمسکن، تابع متیق
 ریو اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأث متیق شیعلل و عوامل در افزا ریار سادر کن زیامالک ن نیمشاور

 لیدل هبرد ب ادیاز  دینبوده باشد؛ لکن نبا ریاخ یمسکن در سالها متیق شیافزا یصنف علت اصل نینرخ خدمات ا
قالزحمه ح شیمله باعث افزاثمن معا شیافزا ،یمعامالت ملکهای اهدر بنگ ینرخ حق دالل نییتع یدر روش فعل نکهیا

هت کاهش ج لذا منعقد شود. یو به نفع بنگاه است که معامله با نرخ باالتر جادیشود، تعارض منافع امی بنگاه امالک
ر د «یمعامالتهای طرح کاهش تعرفه بنگاه»تحت عنوان  یطرح ،ینرخ حق الزحمه مشاوران امالک و دفاتر معامالت

 .قرار دارد یاعالم وصول شده و در دست بررس یاسالم یرادر مجلس شو 0/1/0799 خیتار
ان کماکه کنیل ایدل ن طرح، بهیاهای مجلس در مورد این طرح آمده است: در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش

لیرا ق یکمعامالت مل یهاالزحمه بنگاهحق افتیمأخذ در مت یش قیل افزاکتواند مشیداند، نمیم کمت روز م 
اقتضا  کن طرح، منافع مشاور امال یان مطابق اکماکرا ید؛ زین باب حل نمایا را در ینجوم یهاالزحمهن و حقکمس

لیه قکد ینمایم ر ین طرح غیون بنگاه مدنظر باشد. لذا ایسیمکعنوان به یشترین شود تا رقم بییباالتر تع کمت م 
لیاز ق ید، درصکنون تعرفه مشاوران امال کاه همکنیبا توجه به ا مؤثر است. مت یدر نظر گرفته شده و ق کمت روز م 

ر ن منظور در نظیبد یگرید مبنا و مأخذ دیوجود آمده و با ابد، تعارض منافع بهییش میافزا نحو روزافزون به کامال 
ه کرمنقول یمعامالت اموال غ یطرح الزام به ثبت رسم 7 ماده 0به تبصره  شود با توجهیشنهاد میگرفته شود. لذا پ

روز  متیق یجا به کامال  یده و ارزش معامالتین گردیق معیدق طور به کن تعرفه مشاوران امال ییآن، ضوابط تع در
ل افع ن بردن تعارض منیاز ب یمعنا ن امر بهیشده، ا در نظر گرفته کالزحمه بنگاه امال افت حقیعنوان مأخذ در به کم 

ت یتواند عالوه بر شفافیم در سامانه یافتیبلغ تعرفه درن با توجه به لزوم درج مین تعرفه بوده و همچنییدر تع
  د.ینما یانیشا کمکن کمت مسیمند شدن قمعامالت، نسبت به ضابطه

 خبر آنالین 
 

 ای تعارض منافعمحتوای چندرسانه
 

 در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
 

 ) 0011آذر  09زهرا ناطق/آپارات/ /  تعارض منافع بخش خصوصی و دولتی ) متوسطه. 
 

 0011آذر 61خبرآنالین//علی فرنام/بهانقش مشاوران امالک در افزایش قیمت مسکن و اجاره. 

های مجلس گفت: کاهش تولید مسکن و قدرت خرید مردم و علی فرنام کارشناس مسکن مرکز پژوهش
 ن زده است.امالک در برهه هایی، افزایش قیمت مسکن را دامهای همچنین تعارض منافع بنگاه

 
  

https://www.khabaronline.ir/news/1581264/%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1581264/%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
aparat.com/v/NCTmV/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/138684
https://eghtesaad24.ir/fa/news/138684
https://eghtesaad24.ir/fa/news/138684
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 گذاری و اجرا در وزارت بهداشتلزوم جدایی سیاستتحلیل فضای مجازی: 
 کند؟آیا مداخالت مقطعی شورای عالی انقالب فرهنگی کفایت می

 
 محمد عادلی

 
د، شورای شونرغم مخالفت جامعه پزشکی و وزارت بهداشت که همواره به تعارض منافع متهم میدر هفته گذشته علی

قالب فرهنگی افزایش ظرفیت پزشکی را تأیید کرد و این مسئله منجر به تشدید اظهارنظرها پیرامون دالیل عالی ان
رغم بین شد. افزایش قیمت خودرو نیز از مواردی بود که علیها دراینمخالفان افزایش ظرفیت و نقش منافع آن

همچنین  بین مهم دانستند.منصب را دراینصاحب جمهور عملی شد و کاربران منافع برخی از افرادمخالفت اولیه رئیس
اقدام شاپرک در اجباری کردن استفاده از اینماد سبب بروز یک حرکت مدنی در مخالفت با آن شد که هدف آن تالش 

 برای شکست انحصار بود.

 

تمامی وظایف  وزارت بهداشت ازجمله نهادهایی است که هم به دلیل درگیر بودن با زیست روزمره مردم و هم تجمیع

بین کاربران در فضای مجازی قرار داشته است. کاربران معتقدند که این وزارتخانه درمان و بهداشت در آن همواره زیر ذره

تر از همه حضور یک پزشک در گذاری بهداشت و درمان و اجرا و مهمبا در دست گرفتن امور مربوط به آموزش، سیاست

ت که بیش از آنکه منافع مردم و یا سایر کادر درمان را در نظر بگیرد، در پی تأمین رأس آن، تبدیل به نهادی شده اس

 منافع پزشکان است.

 ها به تأیید افزایش ظرفیت پزشکی توسط شورای عالی انقالب فرهنگیواکنش

ر د شورای عالی انقالب فرهنگیرغم مخالفت شدید وزارت بهداشت و جامعه پزشکان با مداخله در هفته گذشته علی

جمهور و روسای کمیسیون اصل نود و آموزش به رئیس اینامهموضوع افزایش ظرفیت پزشکی، این نهاد روز دوشنبه در 

ازاین اقدام ا اتکا به اینکه کشور نیاز به تعداد بیشتری پزشک دارد، تأیید کرد. پسو تحقیقات افزایش ظرفیت پزشکی را ب

، مدیر سابق روابط عمومی وزارت پورجهانعنوان نمونه کیانوش پزشکان همچنان به مخالفت خود ادامه دادند که به

 ن پرداختند:های خود به آبهداشت و حسین قناعتی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در توییت

پزشک در هر صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است، میانگین  ۰۵۲در ایران  ۸۱۰۲در سال »کیانوش جهانپور:  

پزشک در صد هزار نفر بوده است، به لحاظ تعداد پزشک جایگاه ایران چه در منطقه  ۰۵۱جهانی در همان سال 

 «.بنیاد است!ت تعداد پزشک هر دو خطا و بیچه در جهان در میانه جدول است، ادعای کمبود شدید یا کفای

وکتاب مانند ریختن آب در آبکش است. ضرورت افزایش ظرفیت در رشته پزشکی بدون حساب»حسین قناعتی:  

 «.شده از حرفه و دالیل آن فکر کرددارد ابتدا برای سی هزار پزشک خارج

https://www.isna.ir/news/1400090302411/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400090302411/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3286345/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C


 

 

 

 

 

 

 16 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 به انتقاد از آن
 
ختند. یکی از این کاربران به تجمیع تمامی وظایف در وزارت ها پردادر مقابل این سخنان کاربران عموما

گذاری، اجرا و نظارت بهداشت و وجود تعارض منافع ناشی از نظارت بر خود اشاره کرد که سبب شده است سیاست

 در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد:
 
 تماما

قاضی خودتون  کنین ذینفعه. شکایت میگیرنده همومشکل اینه که شما یه سیستم بسته ایجاد کردین، تصمیم» 

گیرنده خودش ذینفعه و... همش هستین، ناظر خودتون، مجری خودتون، در آموزش و درمان و بهداشت تصمیم

 «.خودتون، این نمیشه

د پزشک را گیری کمبورغم آنکه پزشکان مخالف این تصمیم ظرفیت پزشکی فعلی را مناسب دانسته و علت شکلعلی

دانند، کاربران در فضای مجازی خروج ها و درآمد پزشکان میحل آن را افزایش تعرفهن و درنتیجه راهخروج پزشکا

 نویسد:دانند. کاربری در این مورد میپزشکان جوان را از کشور محصول تعارض منافع در وزارت بهداشت می

و تعارض منافع برخی پزشکان  عدالتیهم ریشه در بیعلت خروج اغلب پزشکان عدم تأمین مالی است که آن» 

اید و میدانید که تعارض خود شما با چند مورد از این افراد در دانشگاه برخورد نموده .صاحب پست و مقام دارد

 «.منافع یعنی فساد، رانت و در یک کلمه ظلم

ندان امیدی ز چشده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی نیهرچند برخی کاربران نسبت به اجرایی شدن تصمیم گرفته

 مانع اجرای صحیح آن می
 
 شود:ندارند، چراکه وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافعی که در این موضوع دارد حتما

تا زمانی که آموزش پزشکی در انحصار خود وزارت بهداشت باشد همین آش است و همین کاسه که باالترین » 

کند. متأسفانه در این قسمت قانون مشکل دارد که مقام مملکت باید برای افزایش ظرفیت پزشکی التماس 

 «.های تعارض منافع در کشور. آخه کجای دنیا اینجوریه؟!!بینیم وزارت بهداشت شده فاتح تپهمی

 نقش تعارض منافع در افزایش قیمت خودرو

های گذشته خودروسازان تصمیم به نیز همچنان در فضای مجازی داغ است. در هفته افزایش قیمت خودروبحث 

 زیر صمتومهور این امر متوقف شد؛ اما در ادامه بنا به گفته جافزایش قیمت محصوالت خود گرفتند که با دستور رئیس

ز ا ها بنا بر نظر کارشناسان اتفاق افتاد. کاربران در این موضوع نیز پای تعارض منافع را وسط کشیده وافزایش قیمت

ها و نفع دولت اشاره کردند. در ادامه چند تمایل برخی افراد و نهادها به افزایش قیمت به دلیل دولتی بودن این شرکت

 شود:نمونه از اظهارت کاربران مشاهده می

ی ده بودن صنایع خودروسازشود ما هزینه زیانرسیم که خودرو گران نمیبا تفسیر وزیر صمت به این نتیجه می» 

ترین دلیل تعارض منافع و شاید دالیل وری و راندمان وجود ندارد و مهمای بر بهرهاید پرداخت کنیم. ارادهرا ب

 «.سیاسی است

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/588081-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/588081-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.khabaronline.ir/news/1581632/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2
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جمهور را مبنی بر عدم افزایش قیمت به تعارض منافع در خودروسازان انحصارطلب زیاد شده که حرف رئیس» 

 «.کوت اختیار کرده استطاق زدند و باکمال وقاحت اعالم کردند. وزیر صمت هم س

ها هستند و تعارض منافع دارند و درهرصورت در مدیره خودروسازیمسئوالنی که فک و فامیلشان جزو هیئت» 

های داخلی( ذینفع هستند انتظار دارید برای مردمی با درآمدهای زیرخط فقر، باال رفتن قیمت خودرو )لگن

 «.تصمیم به کاهش قیمت خودرو بگیرند؟

 وکارهای اینترنتی در مقابله با انحصار و تعارض منافعی کسبحرکت مدن

ی اینترنتی بود این اقدام در پ وکارهایتوسط برخی از کسب حذف اینماددر هفته گذشته یکی از خبرهای منتشرشده 

 با آن بود که سیستم پرداخت آنالین شاپرک کسب
 
ت این نماد دریافوکارهای اینترنتی را ملزم به آن کرده بود که حتما

وجود  وکارهاائه درگاه پرداخت برای این کسببه فعالیت خود ادامه دهند؛ که در غیر این صورت امکان ار  الکترونیکی

ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به ندارد. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه

 انعنووزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، پس از بررسی سایت و احراز هویت و صالحیت مالک آن برای مدت دو سال به

شود. منتقدان این اقدام اذعان دارند که این امر ایجاد نوعی انحصار است که های اینترنتی داده میتأییدیه به فروشگاه

 اینکه با وجود شبکه اجتماعی وکارهای خرد اینترنتی ضربه بزند و مانع فعالیت آنتواند به کسبمی
 
ها شود. مضافا

وکارها به این پلتفرم نیز تشدید خواهد شد. دو تن از کاربران در این سباینستاگرام امکان مهاجرت خیل عظیم این ک

 نویسند:مورد می

وکارها، ابزار درآمدزایی و مصداق تعارض منافع شده حتی اجبار اینماد برای درگاه پرداخت برای بعضی از کسب» 

یاری هم های آن تأییدیه پرداختعهبود. برای مثال شرکت مگفا که پیمانکار سامانه اینماد است و یکی از زیرمجمو

 «.داددارد مدتی سرویس ویژه اینماد ارائه می

های انحصار به چه حقی آقای ]....[ انحصار درست کردن؟ به چه حقی بعضی از نفرات اون معاونت با شرکت» 

 «.درست کرده شریک شدن؟ تعارض منافع از این آشکارتر؟

 های پرداخت الکترونیکی است، در این مورد نوشت:که یکی از شرکتگذار زرین پال نیز علی امیری، بنیان

شروع به فعالیت کردیم. اون زمان نه از اینماد خبری بود نه  ۲۸مشکل اینماد اجباری بودن اون هست! ما سال » 

 «.از انحصار و تعارض منافع در معاونت فناوری بانک مرکزی

 تذکر در مورد تعارض منافع در صداوسیما

جبلی، رئیس جدید سازمان صداوسیما نیز در مدتی که بر سر کار آمده از اصالحاتی گفته است که قرار است در  پیمان

 این نهاد انجام شود. در آخرین اظهارنظر وی در توییتر خود گفته است که:

https://ebinews.com/news/219021/%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8F%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/show
https://ebinews.com/news/219021/%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8F%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/show
https://www.isna.ir/news/1400091410846/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400091410846/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ون نظام تریب همه باید باور کنند که صداوسیما، روابط عمومی هیچ دستگاهی نیست و نخواهد بود، اما با افتخار» 

کنند باید مفتضح کرد که این امر وابسته به اسالمی است. آن قشر اندک مسئوالن را که حقوق مردم را رعایت نمی

 «.جناح خاصی هم نیست

حال وی کمتر به مسئله تعارض منافع در نهاد متبوع خود توجه نشان داده است. یکی از کاربران با تذکر درباره بااین

 نویسد:اسخ به وی میاین موضوع در پ

ها و معضل تعارض منافع را در رسانه ملی دستور فرمایید که جناب آقای جبلی اگر راست میگید معضل دوشغله» 

 «.با روشنگری این دو معضل بزرگ مملکت ما انشاالله حل شود
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