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 حادثۀ ریزش ساختمان متروپل و تعارض منافع سازمانی درآمد:
 آیا نسبت دادن ضعف نظارتی بر ساخت متروپل به ذینفع بودن شهرداری در این پروژه صحیح است؟ 

 
ر امر های مسئول ددستگاهدر دو هفتۀ اخیر و در پی فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، موضوع تعارض منافع 

به مبحث داغی در فضای عمومی بدل شده است. هم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس،  ه شهرداریژبه وی وسازساخت
ای اند و هم در فضای و نمایندگان شوراهای شهر در این زمینه اظهارنظر کردهحرفه یهانمایندگان اصناف و تشکل

ارنظرها تاکید دارند. عمدۀ اظهمجازی به ویژه توئیتر، کاربران به طور مکرر بر دخیل بودن تعارض منافع در این حادثه 
نیز حول تاکید بر نقش تعارض منافع شهرداری آبادان در این زمینه است؛ موضوعی که به ویژه پس از مصاحبۀ دو 
هفته پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس و تاکید بر اینکه پروژۀ متروپل آبادان به صورت مشارکتی بین سازنده و 

 گرفت.  شهرداری بوده، مورد توجه قرار

استدالل کسانی که معتقدند شهرداری در این زمینه تعارض منافع داشته به طور اجمالی این است که از آنجا که 

وساز دارد، ذینفع بودن آن در یک پروژۀ ساخت منجر به شهرداری نقش نظارتی و حاکمیتی در امنیت و کیفیت ساخت

، بروز تعارض منافع میای الشعاع قرار گرفتن ایفای درست وظیفۀ حرفهتحت
 
 شود. در نظارت بر پروژه و ماال

دانند. بر در مقابل کسانی هستند که این استدالل را صائب ندانسته و ناشی از عدم آشنایی با مسئلۀ تعارض منافع می

 در سطح فردی مطرح است و امری نیست که بتوان 
 
رد. کمنتسب به یک سازمان  آن رااین اساس، تعارض منافع اصوال

های مربوط به حیطۀ فعالیت خود به صورت مشارکتی ورود کرده و نقش ها در پروژهبه عالوه، بسیاری از دستگاه

گذاری و ذینفع را دارند؛ چنانکه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و بسیاری از دیگر سرمایه

های ملی و کالن مرتبط با حوزۀ فعالیت خود نظیر سدسازی، ژههای دولتی ممکن است در پروها و دستگاهسازمان

گذار باشند. اگر مشارکت های کشاورزی کالن، مسکن ملی، مسکن مهر و ... ذینفع و سرمایهساخت نیروگاه، طرح

 حوزه
 
نی و های عمراها و پروژهای در طرحشهرداری آبادان در ساخت متروپل مصداق بروز تعارض منافع باشد، تقریبا

 قرار نگیرد.  هادستگاهای کشور نیست که با همین استدالل، داخل در بروز تعارض منافع توسعه

 
 
هر دو رکن استدالل اخیر از جهاتی قابل تامل است. واقعیت این است که در ادبیات جهانی رایج، تعارض منافع عمدتا

یعنی جایی که یک فرد )خواه کارمند  ها.بر موقعیت دوراهی انتخاب افراد ناظر است، نه کنشگران جمعی و سازمان

دولت، بخش خصوصی یا فعال حوزۀ مدنی( در شرایطی قرار بگیرد که منافع مستقیم یا غیرمستقیم مادی و نمادین 

ها در چنین موقعیتی تصور شوند، ها و دستگاهاش را تحت تاثیر قرار دهد. اما اینکه سازمانایوی، ایفای وظیفۀ حرفه

 حقوقی حول مفهوم تعارض منافع چندان متعارف و سازگار نیست.  با ادبیات رایج
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 بر مفروضاتی در جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع طراحی های پیوسته به آنهای مدرن و بوروکراسیدولت
 
ها، اساسا

ارت، کیک وظایف نظهای مدرن است، ناظر بر لزوم تفشده در تاسیس دولتاند. تفکیک قوا که اصلی پذیرفتهشده

شود اجزا و ارکان مختلف دولت مدرن، مستقل از یکدیگر گذاری، اجرا و دادخواهی از یکدیگر است که سبب میقانون

به وظایف خود بپردازند و برای مثال، دخیل بودن بالواسطه در امر نظارت و دادخواهی منجر به بروز تعارض منافع در 

د( نشود؛ یا به طور مشابه سپردن وظیفۀ قانونگذاری به یک قوه و اجرا به قوۀ دیگر قوۀ اجرایی )موقعیت نظارت بر خو

 خلق نشود. « گذاری برای خودقاعده»بر اساس این منطق است که موقعیت تعارض منافع 

های مدرن نیز تالش شده وظایف نظارتی و بازرسی بر عهدۀ اداره مستقلی به همین ترتیب درون سیستم اداری دولت

مراتب اداری درون دستگاه به ایفای نقش خود مشغول رار بگیرد و به عالوه نهادهای نظارتی نیز مستقل از سلسلهق

های مجری همان قواعد تفویض شده، حق مراجع گذاری به دستگاهباشند. به عالوه، هر جا اختیاری برای قاعده

ین و ناقض قوانبررسی و ابطال تصمیمات و مقرراتی که نظارتی و قانونگذاری مانند مجلس و دیوان عدالت اداری برای 

شوند، محفوظ است. با این اوصاف به نظر آمیز و محدودکنندۀ حقوق شهروندان قلمداد میتبعیضحقوق اساسی یا 

م رغمحور در دولت و بوروکراسی مدرن مهار شده و جایی برای بروز ندارد. بهرسد تعارض منافع ساختاری یا سازمانمی

ر شکل گرفته در حوادثی نظیهای مدرن مطابق ساختار متعارف دولتکمابیش ان که این، چرا در سیستم حکمرانی ایر 

 رود؟ در پاسخ به این سوال الاقل دو نکته قابل ذکر است: متروپل سخن از تعارض منافع می

ا نمونۀ تایپ یشود بر اساس ایدئالنخست اینکه آنچه در مورد تفکیک قوا و کارآمدی بوروکراسی گفته می .1

 در عالم واقع تحقق نمی
 
 معوجآرمانی است که معموال

 
تر از آن چیزی شدهتر و تحریفیابد. واقعیت معموال

حقوقی همواره تحت تاثیر توازن  شود. ساختاراست که در ذهن یا روی کاغذ در ساختار حقوقی تمهید می

ها، ها و منافع پیوسته به آنگیرد و کنشگران انسانی، گروهواقعی نیروها مورد تفسیر و بازتفسیر قرار می

تواند قواعد حقوقی را به شکلی مخدوش کرده و بازتفسیر کند که تضعیف یا به کلی از حیز انتفاع ساقط می

ری ساخت حقوقی و بوروکراتیک حول منافع اقتصادی و نمادین شوند. این تفسیرپذیری و تغییرپذی

 هم سنت ،تر است؛ چرا که در این کشورهاهای ذینفع، در کشورهای در حال گذار شایعسیاستمداران و گروه

حقوقی چندان جاافتاده و مستحکم نیست و هم نیروهای اجتماعی حامی و پشتیبان خیر عمومی چندان 

شوند، های مذکور متضرر میای که از دخل و تصرفوندان منفرد و پراکندهمتشکل نیستند و هم شهر 

سازماندهی مناسب برای ایجاد توازن ندارند. نتیجۀ این سخن این است که تعارض منافع نیز مانند بسیاری 

های نظام اداری، در کشورهای در حال گذار ممکن است شکل و صورتی متمایز و گاه نامتعارف از عارضه

یافته پیدا کند. در نتیجه قیاس وضعیت پرتعارض فعلی در ایران با ت به سنت حقوقی کشورهای توسعهنسب

 کننده باشد. شاید در اینجا گمراه ،رایج استیافته ه در کشورهای توسعهژ به ویآنچه در ادبیات جهانی 
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موضوع محل توجه نخبگان و بناگذاران بوروکراسی جدید در « تعارض منافع»مسئلۀ دوم این است که وقتی  .2

بینی نشده است. به عنوان مثال، اگر ، در تاسیس نهادها و ساختارها، قواعد مدیریت تعارض پیشایران نبوده

سازی، درآمدزایی نهادهای عمومی و سازی دولت، خصوصیکه بحث لزوم کوچک 1731در ابتدای دهۀ 

افع امثالهم در جهت کاهش بار مالی دولت مطرح شد، وقوف و حساسیت الزم نسبت به مقولۀ تعارض من

نیز  هاگذاریشد، بسیاری از ساختارها و قاعدهوجود داشت، بسیاری از فرایندها به شکل دیگری طراحی می

که نظام حکمرانی ایران در  به همین ترتیب ممکن بود متفاوت طراحی و عملیاتی شوند. اما در برهۀ مذکور

منافع وجود نداشت. لذا به  ت اندازی بود، چنین شناخت و حساسیتی نسبت به مسئلۀ تعارضسوحال پ

دولت، واگذاری اختیارات دولت به بخش «( سازیچابک)»سازی های کوچکعنوان مثال در راستای سیاست

 شناختی از مسئلۀ مفسده
 
یا  «های گرداندرب»خیز خصوصی مدنظر سیاستگذاران قرار گرفت و چون اساسا

 ها، کارکنان دولت و بازنشستگانری از این واگذاریکارکنان دولت وجود نداشت، در بسیا« اشتغال بیرونی»

سازی دولت، عمال   در خدمت تامین منافع کارکنان دولت یا بازنشستگان یا در اولویت قرار گرفته و کوچک

ها و قرار گرفت. به طور مشابه، در راستای کاهش بار مالی دولت، به شهرداریبه حکومت وابستگان سیاسی 

ی مجوز کسب درآمد از طرق مختلف داده شود و این امر موجب بسیاری از های اجرایبسیاری از دستگاه

های های آتی شد. این سنت در تمام سه دهۀ اخیر با فرازونشیب در دولتوظیفه در سال-تعارضات درآمد

انگیزی از تعارض و ناهمگونی در سطوح مختلف فردی و سازمانی در کشور و آمیزۀ حیرتمختلف تداوم یافته 

ها تحت تاثیر یجاد کرده است. این شرایط نیز سبب شده به تدریج ایفای وظایف نظارتی و حاکمیتی دستگاها

شبکۀ رو به گسترش منافع قرار گرفته و تعارض منافعی که شاید در مراحل اولیۀ خود خصلت فردی و محدود 

 داشت، در قالب هیوالی تعارض منافع سازمانی بروز یابد. 

ای از محور ـ یعنی آن گونهتوان تا حد قابل فهمی توضیح داد که چرا تعارض منافع سازمانیبا این اوصاف م

های اداری و نهادهای عمومی و ... در معرض دوراهی نفع های تعارض منافع که ناشی از قرار گرفتن سازمانموقعیت

ه در کشورهایی با سنت حقوقی به خوبی کسازمانی/خیر عمومی است ـ در نظام حکمرانی ایران معنادار است؛ در حالی

 چنین موقعیت
 
 هایی از تعارض منافعجاافتاده، قوۀ قضایی کارآمد، شهروندان و نیروهای اجتماعی متشکل و ... غالبا

 یا امکان بروز دارد یا در صورت بروز، قواعد حقوقی و توازن اجتماعی الزم برای مدیریت و تعدیل آن وجود دارد.

 تعارض منافع در بروز فاجعۀ متروپل بازگردیم، با مقدمات فوق چند نکتۀ مهم قابل طرح است:  اگر به مسئلۀ

 ها را به تعارض منافعتواند همۀ آندر پیدایش این حادثه، عوامل فردی و سازمانی متعدد دخیل هستند که نمی 

ی ل اصلی بروز این فاجعه معرفتقلیل داد یا تعارض منافع شهرداری را با بیانی کلی و سردستی به عنوان عام

 تعارض منافع دستگاهکرد. این حادثه هم نمودی از ناکارآمدی
 
های مختلف مسئول است و هم ها و احیانا

ه هایی که بها و پروژهای است که قادر به ایجاد بازدارندگی و اقدام علیه طرحنمودی از نامتشکل بودن جامعه
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توان راهکار اداری و حقوقی تجویز کرد. ست. برای رفع نقیصۀ دوم نمیکند، نیمنافع عمومی لطمه وارد می

مسئله در تغییر رابطۀ حکومت و جامعه و پذیرش این امر از سوی حکومت ریشه دارد که متشکل شدن جامعه 

تواند در خدمت کارآمدی و ایفای درست وظایف حاکمیتی نه تنها تهدیدی برای منافع حکومت نیست، بلکه می

 .باشد

  تعارض منافع فردی و سازمانی اغلب پیوند و اثرات بازخوردی دوسویه دارند؛ اما یکی نیستند. اینکه در

شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، ادارۀ راه و شهرسازی، برخی افراد و کارکنان به سبب تعارض منافع 

ه طراحی ساختار و قواعد درآمدزایی وظایف خود را به درستی انجام نداده و در بروز حادثه دخیل باشند، با اینک

ای دچار اختالل کند متفاوت است. هر ای باشد که کلیت سازمان را در ایفای وظیفۀ حرفهاین نهادها به گونه

 یک از این موارد را باید در جای خود بررسی و از تحویل و تقلیل هر یک به دیگری پرهیز کرد. 

ر به درستی مورد وارسی و بازخوانی قرار گرفته و به عنوان مثال، در مسئلۀ زبدۀ کالم اینکه حوادثی نظیر متروپل اگ

ای فهم ها به یکدیگر باشد، مبنایی بر مشخص تعارض منافع، به جای آنکه مستمسکی برای ایراد اتهام متقابل دستگاه

امعه فرقه و نفرت در جضرورت اصالح ساختاری حاکمیت در جهت مدیریت تعارض منافع قرار گیرد، به جای اینکه بذر ت

 تواند خاستگاهی برای همبستگی و پرهیز از حوادث تلخ مشابه باشد. بپاشد، می

*** 

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

 تاکید کرد: دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مجلس یشوراها و امور داخل ونیسیضو کمی، عحداد یعل 

 است. منافع تعارض آن مهمترین که دارد دنبالبه فراوانی هایآسیب اجرایی مدیران

 رد متروپل ساختمان حادثه نظیر اظهار داشت: حوادثی خوزستان ندگانیعضو مجمع نما ی،وسفی یمجتب 

 .است تصمیمات اتخاذ در منافع تعارض همچنین و غلط تصمیمات اتخاذ نتیجه آبادان

ل از قبی ضمن رد وجود تعارض منافع در این سازمان گفت: کل سازمان نظام پزشک سیرئ، زاده سیمحمد رئ 

 . میطرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کن

افع رگوالتور عدم تضاد منطرفی و ای بر لزوم بیبا انتشار بیانیه نیآنال ییدئویو شینما یهاشرکت یانجمن صنف 

 طرفی عنوان کرد. تاکید کرده و بسط مداخله صداوسیما در این حوزه را خالف بی

، از وجود خرامه فارس یبحران دشت احداث کارخانه فوالد در منطقهروزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در مورد  

 در کارخانه مذکور خبر داده است.   ستانسهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی اتعارض منافع ناشی از 

 
 5045خرداد  51 – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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 های هفته ها و تحلیلمشروح اخبار، گزارش
 است شده یتیتعارض منافع خوره جان نهادها و نظام حاکم   

  

 

 1011خرداد  9ـ ( تهران یسازمان نظام مهندس یمعاون خدمات مهندس)ی احمد نیحس
 هاتعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری 

 

 یاآ شود بررسی باید حتما. است شده حاکمیتی نظام ونهادها  جان خوره شدتبه که «منافع تعارض» پدر بسوزد

 و تمماشا طرفی از خیر؟ یا است بوده آنها با مشارکتی صورت به و داشته سهمی متروپل پروژه در آبادان شهرداری

 هب آشکار توجهیبی و نفوذ اصحاب به منتسب هایپروژه قبیل این در هاشهرداری و شهر شورای سوی از تعارضات

 ررسیب مورد باید هم خاص مورد این در و تاملند قابل باشند؛ شهر منافع حافظ باید خود که مراجعی سوی از قوانین

 ایترع رغم به و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون صریح نصوص برخالف پروانه صدور با موافقت. شود واقع

 مالک با آن از بدتر و ساختمان اسکلت و ایسازه طرح جزییات و کلیات در ساختمان ملی مقررات مهم نکات نکردن

 . شودمی شناسایی بعدی معضالت از بسیاری اصلی ریشه و العللعلت مازاد، تراکم افزایش پذیرش توجهیبی

 رد ریشه دقیقا شده، رها و دارمشکل هایپروژه از بسیاری که است شده مشاهده بارها نیز تهران شهر در االسفمع

 خود یژهو به حاکمیتی و دولتی نهادهای هایمشارکت دلیل به مالکیتی -حقوقی ساختارهای در ایراد منافع، تعارض

 رایب تهدیدی نیز آنها فیزیکی وضعیت امروزه اند،شده حراج ملت کیسه و منابع از آنکه بر عالوه. دارد شهرداری

 .شوندمی محسوب شهروندان
 روزنامه اعتماد 

 

 تعارض منافع جواب گرفت نهیتوان در زمافراد نمی تیبا رد صالح   
  

 

 1011خرداد  11ـ ( کشور ینظام مهندسسرپرست سازمان ) حمزه شکیب
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 یسامانه ا ندارند. ییو الزامات اجرا شوندینم یکه متاسفانه نگهدار میطبقه در تهران دار 12 یهزار ساختمان باال 

و  یستمیس دیکنند. با نییداشته باشند و ناظران را تع یتا افراد نتوانند دسترس میکنمی هیکل کشور ته یرا برا

 نشده است.  یاتیافراد هنوز عمل یمنافع برخ لیشروع شده و به دل 88موضوع از سال  نیو شفاف باشد. ا کیاتومات

کنند. ن یساختمان ساز رهیمد اتیه یبه عنوان مثال گفتند اعضا م،یرویرا اشتباه م ریدر بحث تعارض منافع مس

 باید. رفتگ جواب منافع تعارض زمینه در تواننمی افراد صالحیت رد . بامیریبگ نطوریتعارض منافع را ا یجلو دینبا

 باید راچ .کنند انتخاب خاص افراد یا و خودشان برای را بزرگ کارهای و شوند وارد نباید افراد. کنیم اصالح را ساختار

.  شود اصالح باید و است دیگری جایها ریشه بازگردد؟ 111 ماده کمیسیون به شده صادرهای پروانه از درصد 21

 .بگیرد صورت کار این ابتدا همان از شود داده ساخت اضافه است قرار اگر. شود درست باید تفصیلی طرح
 پایگاه خبری شهر 

 

https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-554704
https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-554704
https://shahr.ir/news/22232
https://shahr.ir/news/22232
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 وکار خصوصی رونقی کسبدر مدیریت پسماند، بی هایتعارض منافع شهردار  
  

 

 1011خرداد  9ـ ( رانیا افتیباز عیصنا هیاتحاد ریدب) صدرنژاد نیام
 هاتعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری 

 

 هک ضایعاتی به هاشهرداری که زمانی تا: کرد اظهار جامعه با هاشهرداری منافع تعارض خصوص در صدرنژاد امین

 در ما کنند،می نگاه سرمایه و مال چشم به دارد اقتصادی ارزش و بازیافت قابل ضایعات و است شهروندان اختیار در

 خشیب و کنند درآمدزایی پسماند از است این توقعشان ما هایشهرداری .داشت نخواهیم مبدا از تفکیک کشورمان

 این. رسیمب جایی به توانیمنمی ما باشد، داشته وجود نگاه این وقتی تا که دهند پوشش را پسماند مدیریت هزینه از

 هاییرقابت که شودمی دیده بعضا .کنیم نظر صرف نگاه این از باید هم ما و نداده جواب جهان جای هیچ در روش

 011 من ولی فروخته، پسماند میلیارد 01 قبلی مدیر گویدمی جدید مدیر که گرفته شکل هم شهرداری مدیران بین

 . فروشممی میلیارد

 تعداد اما افتاد، راهافزارها  نرم اولین 93 ،9۹ سال از: گفت پسماند مدیریت حوزه یافزارهانرم خصوص در صدرنژاد

 ارندد توقعاتی هاشهرداری که چرا هستند، هاشهرداری فشار تحت شدت به اغلب و کم ماند، باقی که ییافزارها نرم

 رآمدشاند درصد ده کنندمی پرداخت که مالیاتی بر عالوه کنند، دریافت مجوز شهرداری از بایدافزارها  نرم اینکه مثل

 هب را کنندمی آوری جمع که ضایعاتی کند،می تعیین شهرداری که قیمتی به دهند، اختصاص شهرداری به را

  .بفروشند کندمی تعیین شهرداری که پیمانکاری

 کار در مه شهرداری سنتی پیمانکاران اکنون هم. است مانع از پر و نیست جوابگو هم باز حوزه این اقتصاد بنابراین

 گذاشته پا زیر شهروندان مالکیت حقوق حوزه این در نهایت در. کنندمی ایجاد اختالل حوزه این یافزارهانرم

 .شودمی
 خبرگزاری دانشجو 

 

  بخشنامه تعارض منافع مخل  به کار گیری نیروهای با تحصیالت عالیه است  
  

 

 1011خرداد  9ـ ( زدیاستان  یستیسرپرست بهز) رضا ابهت
 تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

ل» بودن کم و بهزیستی در کار سختی ب   هایدستگاه به انتقال درخواست شده باعث سازمان، این «مادی هایق 

  .بیندیشد راهکاری موضوع این حل به نسبت بایستمی کشور بهزیستی مجموعه و شود زیاد دیگر،

 بر را کارها مسئولیت نتوانند توانمند و عالیه تحصیالت با کارکنان شده باعث عمال   بهزیستی در منافع تعارض طرح

 .بگیرند عهده
 خبرگزاری ایسنا 

 
 

https://snn.ir/fa/news/1013351
https://snn.ir/fa/news/1013351
https://www.isna.ir/news/1401030906575/
https://www.isna.ir/news/1401030906575/
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 ستیز طیمقررات حفاظت مح یرفع تعارض منافع در اجرا یراهکار حقوق   
  

 

 1011خرداد  11ـ  هیفردوس یمحمد نوذر ی،دریمحمد جواد ح ک،یبشاه نیحس
 زیست و آبتعارض منافع در حوزۀ محیط 

 

 اهش ای از حسینعنوان مقاله« ستیز طیو مقررات حفاظت مح نیقوان یرفع تعارض منافع در اجرا یراهکار حقوق»

 دانشکده اریاستادفردوسیه ) نوذری محمد ( ودانشگاه قم اتیدانشکده اله اریاستادحیدری ) جواد بیک، محمد

ی منتشر حقوق ادار نینو یهاپژوهشپژوهشی -مجله علمی 1011( است که در شماره بهار دانشگاه قم اتیاله

ف مختل یکردهایبر رو ییبسزا ریتاث یطیمح ستیز یهاامروزه بحرانکیده مقاله از این قرار است:شده است. چ

 یو اقتصاد یاسیس تیامن نیمردم و همچن یو روح یداشته است. بهداشت جسم یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع

از  یبرخ یزیو قانون گر تیریسوءمد دهدی. مطالعات صورت گرفته نشان مباشندیم ریرپذیکشور از جمله موارد تاث

 یختارسا نیاز قوان یبرخ ی( و ناکارامدیو منافع مل یمنافع وزارت نیتعارض منافع )ب لیبدل یدولت یهادستگاه

پژوهش جهت  نی. در اباشندیم یطیمح ستیز یهابحران یریگدر شکل یاز عوامل اساس ستیز طیحفاظت مح

 نیاز قوان یبه اصالح برخ نفع،یذ یهاطرفموجود و رفع تعارض منافع  یطیمح ستیز یهاعبور از بحران و چالش

 یشورا لیماده با هدف تبد نیا یبازنگر رودی. انتظار مشودی( پرداخته م2ماده لی)از قب ستیز طیحفاظت مح

 سه گانه یقوا نی)ب یفراقوها یتیحاکم یبه شورا یوزارت نیو ب یدرون قوها یادار یاز شورا ستیز طیمح یعال

 .دیرا مرتفع نما ستیز طیبر سازمان حفاظت از مح هی(، بتواند تسلط و انحصار قوه مجرهیمقننه و قضائ ه،یمجر
  یحقوق ادار نینو یهاپژوهش یپژوهش-یمجله علم 

 
 

 کندیم جادیتعارض منافع ا ،رانیدر انتصاب مد ندگانیدخالت نما   
  

 

 1011خرداد  11ـ ( مجلس یشوراها و امور داخل ونیسیضو کم)عی حداد یعل
  تعارض منافع در مجلس 

 

 کرده خصمش قانونگذار که است هاییمجموعه بر نظارت یا میدانی نظارت مجلس نمایندگان اصلی و سنگین وظیفه

 مجلس در منافع تعارض مدیریت قانون. باشد نداشته وجود منافع تعارض که است اثرگذار زمانی نظارت. است

 قوه که شودمی محقق زمانی این و است دینی نظام کارآمدسازی بر نمایندگان تالش تمام .رسید تصویب به یازدهم

. ندده قرار کار دستور در را میدانی نظارت موانع رفع  و کرده عمل قوانین اصالح و تنقیح در خود وظایف مقننه،به

 دقت کند،ن دخالت انتصابات به نسبت نباید وجه هیچ به نماینده که موضوع این به نسبت هستیم موظف ما همه لذا

 نآ مهمترین که دارد دنبالبه فراوانی هایآسیب شود دخالت اجرایی مدیران انتصاب در اگر .باشیم داشته نظر

 .کندمی ایجاد را مشکالتی که است منافع تعارض
 خبرگزاری ایرنا 

 

http://www.malr.ir/article_248149.html
https://www.irna.ir/news/84774906
https://www.irna.ir/news/84774906
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 بهبود ساخت و ساز در کشور یحل تعارض منافع برا   
  

 

 1011خرداد  11ـ ( شهر تهران یعضو شورا) احمد صادقی
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 تا:تگف و کرد تاکید کشور در ساز و ساخت وضعیت بهبود برای منافع تعارض حل لزوم بر تهران شهر شورای عضو

 هرش شورای جلسه در صادقی احمد .کنندنمی معرفی را ناایمن هایساختمان که شاهدیم نشود حل منافع تعارض

 وپل،متر  اتفاق به توجه با هاساختمان ایمنی مورد در مهندسی نظام سازمان سرپرست گزارش استماع از پس تهران

 دهدنمی رخ اتفاق این یا ما کشور در اما شودمی قوانین اصالح به منجر قطعا دهد رخ اتفاق این اگر دنیا در: گفت

 خیلد که هاییسازمان در منافع تعارض که زمانی تا و است مطرح منافع تعارض بحث ما کشور در .دهدمی رخ کند یا

 در را لیگس پهنه هاینقشه ما که زمانی دارم یاد باشیم. به حوادثی چنین بروز شاهد باید باشد داشته وجود هستند

 ورایش در و تهیه مسکن مطالعات مرکز توسط هاپهنه این در ساز و ساخت شد قرار کردیم بارگذاری تفصیلی طرح

  .شود ابالغ و مصوب عالی

 که انیکس که چرا نداده، رخ شده، ارائه مطالعات مرکز به نویس پیش اینکه رغم علی اتفاق این کنون تا 9۹ سال از

 خودشان منافع مقررات، تصویب با که هستند کشور معمارهای و سازنده بزرگترین از هستند مسکن مطالعات مرکز در

 تا و هنشد اندیشی چاره است پیمانکار دست مهندس مهر که مسئله این مهندسی نظام در هنوز یا افتدمی خطر به

 .دهدنمی جواب مطالعات نشود حل مسائل این
 خبرگزاری ایسنا 

 
 

 است رانیدر انتصابات مد ندگانیدخالت نمامنشاءمنافع  تعارض  
  

 

 1011خرداد  11ـ ( در مجلس لیمردم اردب ندهینما)ی کاظم موسو دیاالسالم سحجت
  تعارض منافع در مجلس 

 

 در اننمایندگ دخالت آفت داشتند. تاکید اجرایی مدیران انتصاب در نمایندگان دخالت عدم بر انقالب معظم رهبر

 رد نمایندگان دخالت .است دیگر هایآفت منشا سر خود که است منافع تعارض ایجاد اجرایی، مدیران انتصاب

 قرار اعالشعتحت را نماینده و مجلس نظارتی وظیفه و افکندمی سایه نمایندگی وظایف انجام بر مدیران انتصاب

 مایندگین وظیفه دو این که اقدامی هر انجام از باید نمایندگان ما و است نظارت و قانونگذاری نماینده وظیفه .دهدمی

 شارها نکته این به همچنین انقالب معظم رهبر دیدار این در .کنیم پرهیز دهدمی قرار الشعاعتحت و تأثیرتحت را

 اجرایی تمقاما به را هامشورت بهترین توانندمی و هستند اجرایی مقامات برای مشاور بهترین نمایندگان که داشتند

 .دهند ارائه کشور
 خبرگزاری ایرنا 

 
 

https://www.isna.ir/news/1401031007437
https://www.isna.ir/news/1401031007437
https://www.irna.ir/news/84773483
https://www.irna.ir/news/84773483
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 است ماتیوجود تعارض منافع در تصم جهیادثه متروپل نتح   
  

 

 1011خرداد  11ـ ( خوزستان ندگانیعضو مجمع نما) یوسفی یمجتب
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 اذاتخ در منافع تعارض همچنین و غلط تصمیمات اتخاذ نتیجه آبادان در متروپل ساختمان حادثه نظیر حوادثی

 را دخو غلط تصمیمات هزینه حادثه بروز از پس مربوطه مسئوالن و مدیران که است این واقعیت .است تصمیمات

  .کنندنمی پرداخت

 آمده آخوندی عباس آقای وزارت دوران در یعنی 93 تا 9۹ هایسال بین مهندسی نظام قانون 20 ماده 2 تبصره در

 انتخاب ساختمانی، پروژه اجرای زمان در چه و طراحی زمان در چه را خود ناظر مهندس توانندمی مالکان که بود

 پروژه اجرای در گسترده فساد ساززمینه تواندمی ناظر مهندس تعیین برای مالک به انتخاب قدرت این دادن .کنند

 را حوزه این در غلط تصمیمات جلوی که است این هم آن راهکار و شود گرفته حوادث اینگونه جلوی باید .شود

 .بگیریم
 الینخبرآن 

 

  تعارض منافع شهرداری آبادان در ساختمان متروپل دخیل بوده است  
  

 

 1011خرداد  17ـ ( سازانانبوه یکانون سراسر ریدب) پورحاجت دیفرش
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 کهنیضمن ا م،یقضاوت کن هنوز زود است که درباره اتفاق ناگوار بروز حادثه ساختمان متروپل آبادان یلحاظ فنبه

 مشخص نشده است. یزیفعال  چ زین یلحاظ قانونبه

 اشاره همم نکته این به باید متروپل ساختمان با رابطه در. دارد اساسی ایراد ایران در ساختمان و مسکن تولید چرخه

 وزمج .است بوده دخیل منافع تعارض بحث اینجا در و بود آبادان شهرداری و سازنده بین مشارکت پروژه که شود

   اند؟داده آن به را بنااضافه مجوز چطور و است شده صادر چگونه متروپل ساختمان

 پراهمیت و خاص ویژه، هایساختمان عنوان تحت متروپل ساختمان حجم در پروژه چند و نیست بزرگی شهر آبادان

 حدود حاضر زمان در .نیست تهران مانند و است محدود آبادان شهر در هاییساختمان چنین تعداد واقع در دارد،

 .شود رسیدگی آنها به ترسریع هرچه باید که اجراست حال در متروپل شبیه ساختمان 211

 هایدستگاه طتوس قانونی تکالیف متأسفانه کند.نمی اصالح را وسازهاساخت معیوب روند بگردیم مقصر اینکه دنبال

 حاکمیت نماینده عنوانبه کشور سراسر شهرسازی و راه ادارات. است نشده رعایت متروپل ساخت در ربطذی

 بر یزن ساختمان مهندسی نظام ایهسازمان نقش .شود ایویژه توجه آن به باید که دارند هانظارت بحث در تکالیفی

 .است مشخص دقیق طوربه وسازهاساخت در قانون اساس
 خبرگزاری تسنیم 

 
 

https://www.khabaronline.ir/news/1636950
https://www.khabaronline.ir/news/1636950
https://www.khabaronline.ir/news/1636950
https://www.khabaronline.ir/news/1636950
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/13/2721347
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/13/2721347


 

 

 

 

 

 

 12 خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

  احداث کارخانه فوالد در منطقه بحرانی خرامه فارس: تعارض منافع در کار است  
  

 

 1011خرداد  12ـ  روزنامه اعتماد
 زیست و آبتعارض منافع در حوزۀ محیط 

 

از سوی دیگر، . ای فارس به عنوان دشت بحرانی شناسایی شده استخرامه از سوی آب منطقه -مرودشتدشت 

ای را در این بخش شکل انتقال آب برای شرب و احداث کارخانه فوالد از سد درودزن به شیراز و مرودشت، منازعه

آغاز شده و تاکنون پیشرفت پروژه اعالمی  آن  1793استقرار کارخانه فوالد در شهرستان خرامه که از سال  داده است. 

های اجتماعی و تعارضاتی در این منطقه شده است. شهرستان پنجاه درصد بوده است، موجب ایجاد زمینه بحران

 برداری از سد درودزنکند که بهرهخرامه در شرق مرکز استان، پدیده ساخت کارخانه فوالد را در شرایطی تجربه می

های انجیر دیم آن با سوددهی اقتصادی و پایداری چندصدساله را به شته، کشاورزی این استان و باغهای گذدر دهه

های کشاورزی، مردم منطقه را دچار بحران معیشت و فقر کرده مرز ورشکستگی و نابودی کشانیده و تضییع حقابه

. در شودسوی استانداری معرفی میترین شهرستان استان فارس از است. اکنون شهرستان خرامه به عنوان محروم

این پروژه، تعارض منافع مشهوری نیز زبانزد است که مربوط به سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در 

گذاری مبهم و مورد سوالی است که مجموعه فوالد درحال ساخت است. ایجاد صنایع فوالد در این منطقه، سرمایه

 رینی برای مردم منطقه، تهدیدی برای پایداری اجتماعی و سرزمینی این منطقه است.آفبرخالف ادعای اشتغال

زیست با جانمایی این کارخانه مخالفت کرده و ارزیابی محیط زیستی ، سازمان محیط1793درحالی که در سال 

گانه و 1۹روط شود، چه فرآیندی موجب تجدید نظر در این مجوز با تعیین شساخت این کارخانه در ابتدا رد می

ستی زیهمزمان تسریع فرآیند اجرایی برای این کارخانه شده است و چه نهادها و افرادی، مسوولیت پیامدهای محیط

گذاری در این صنعت بدون اخذ مجوزها و اند؟ آیا سرمایهویژه در ارتباط با تامین آب این کارخانه را پذیرفتهآن، به

 شده در این پروژه، مصداق فساد و عدم شفافیت نیست؟دی افراد شناختهباوجود تعارض منافع سیاسی و اقتصا
 روزنامه اعتماد 

 

 هاکشتارگاه ناظراناز تعارض منافع  یابراز نگران   
  

 

 1011خرداد  11ـ ( راحمدیو بو هیلویکهگ یجهاد کشاور سیئ)ر  پوریمعتمدسید علی 
 تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی و دامپروری 

 

 دیده ویژه ورط به صنعت این با مرتبط هایفعالیت کندمی ایجاب بنابراین. است دامپروری مهد بویراحمد و کهگیلویه

  دارند، حضور هاکشتارگاه در که یکی از مشکالت این حوزه این است که ناظرهایی. شود
 
 شتارگاهک بگیر حقوق بعضا

 این دبای نتیجه در. باشیم کشتارها نگران ما شودمی باعث که کندمی ایجاد منافع تعارض موضوع این و هستند

 .شوند تردقیق هانظارت و شود حل کلی طور به مسائل
 کبنانیوز 

 

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/185679
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/185679
https://www.kebnanews.ir/news/448640
https://www.kebnanews.ir/news/448640
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  قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم  
  

 

 1011خرداد  17ـ ی( کل سازمان نظام پزشک سیرئ) زاده سیمحمد رئ
  تعارض منافع در نظام سالمت و درمان 

 

: فتگ پزشکی نظام سازمان وظایف حوزه در منافع تعارض شبهه وجود درخصوص پزشکی نظام سازمان کل رئیس

  قبل ماه 1۹ حدود مهندسی نظام مثل متخصصان از ایعده که دیدیم آبادان قضیه همین در
 
 داده را تذکراتی رسما

 حرف هب کنیم عادت که است مهم خیلی نکته این .بودند کرده گوشزد را مطالبی تخصصی و فنی لحاظ به و بودند

 .مکنی مطرح را منافع تعارض بحث بخواهیم اینکه از قبل باشیم، داشته توجه مربوطه هایحوزه در متخصصان

 مردم خادمین را پزشکی جامعه همه و سازمان زیرا ندارد، وجود مطلقا منافع تعارض بحث پزشکی نظام سازمان در

 تعیین کامال   را تعرفه موضوع همگانی خدمات بیمه قانون 8 بند پزشکی خدمات گذاریتعرفه خصوص در .دانیممی

 یمه،ب عالی شورای پزشکی، نظام سازمان در کارشناسی جلسات در باید تعرفه سر بر جدل و زنی چانه. است کرده

 .شودن کشیده مردم میان و رسانه به داریم که دعوایی هر و گیرد صورت بودجه و برنامه سازمان و گربیمه هایسازمان

 هایدانشگاه نیز آن از پس و کنند، تمکین باید همه کرد مصوب دولت هیئت که زمانیدعواها  و هاچالش همه وجود با

 درمان هایمعاونت در که 11 ماده کمیسیون و تعزیرات سازمان پزشکی، نظام درمان، هایمعاونت پزشکی، علوم

 تعیین صارفم و منابع شده، تمام قیمت اساس بر باید هاتعرفه .کنند نظارت ها،تعرفه این رعایت بر دارند وظیفه است

 و رنامهب سازمان به سال هر پایان از قبل و بودجه قانون پایان از قبل را تعرفه باید سالمت بیمه عالی شورای شود،

 .کند وبمص که بفرستد دولت هیئت به بعد و کند تایید را آن واقع در نیز بودجه و برنامه سازمان کند، اعالم بودجه
 پایگاه سازمان نظام پزشکی 

 

  رگوالتور حوزه رسانه نباید تضاد منافع داشته باشد  
  

 

 1011خرداد  11ـ  نیآنال ییدئویو شینما یهاشرکت یانجمن صنف
 تعارض منافع در حوزۀ رسانه و فرهنگ 

 

 فیلیمو  و اوانم هایپلتفرم مجوز لغو احتمال بر مبنی اخباری انتشار پی در آنالین، ویدئویی هایشرکت صنفی انجمن

 اظرن نهاد یک وجود ضرورت بر همه از بیش ما ای صادر کرد. در این اطالعیه تصریح شداطالعیه طی ساترا سوی از

 تضاد از دور هب و سازنده تعامل با که رگوالتوری .داریم تاکید طرفیبی شرط به خانگی نمایش شبکه حوزه رگوالتور و

 عریفت عدم دلیلبه  متاسفانه !افسرده و غمگین نه و باشد خشنود و مسرور صنعت این پیشرفت و رشد از منافع،

 با را ام منافع، تضاد نیا و. هستیم صداوسیما گریتنظیم قلمرو بسط شاهد روز هر فراگیر تصویر و صوت مرزهای

 کارهای و کسب و فرهنگ اهالی برای مسئله این است، کرده مواجه اجرا و تولید غیرقابل هایچارچوب و انتظارات

 .ندارد ناامیدی و یأس جز اینتیجه جوانان مهاجرت و اقتصادی سخت شرایط این در بنیان دانش
 خبرگزاری ایسنا 

 
 

https://irimc.org/news/id/50445/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/50445/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1401031108689
https://www.isna.ir/news/1401031108689
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 کشور تضاد منافع وجود دارد  اتیدخان عیبخش سالمت و صنا نیب  
  

 

 1011خرداد  17ـ  (وزارت بهداشت اتیستاد کنترل دخان رخانهیدب سیرئ) زادهیبهزاد ول
 تعارض منافع در حوزۀ صنعت 

 

و  یکنون یاقتصاد طیاز شرا یدخان عیکشور تضاد منافع وجود دارد؛ صنا اتیدخان عیبخش سالمت و صنا نیب

شور کمک به اقتصاد ک توانندیم نکهیا هیاستفاده را کردند و با توج نیکشورمان بهتر هیعل یالمللنیب یهامیتحر

 تالش کردند گرید یدر کشور را اخذ کردند. از سو تیفعال یالزم برا یقاچاق باشند مجوزها یبرا یکنند و مانع

 به قانون شده است اجرا نشود. لیو تبد بیهرآنچه در حوزه سالمت تصو
 رادیو تهران 

 

 تعارض منافع دارند بر رفتار نمایندگان مجلسنظارت  ئتیه یاعضا   
  

 

 1011خرداد  10ـ  ی(دادگستر کی هیپا لیوک) یجانیاحمد عل (،مجلس )نماینده یحسن شجاع
  تعارض منافع در مجلس 

 

 .شد برگزار شریف حکمرانی اندیشکده مرکز در حکمرانی و پارلمان مطالعات تخصصی رویداد نخستین

 محلی امور بر نمایندگان شدید تمرکز

 نمایندگی کارکرد گری تنظیم» خصوص در مجلس 91 اصل کمیسیون رئیس شجاعی حسن نشست این ابتدای در

 و ینمایندگ حوزه گستردگی زیرا ندارد وجود انتخاباتی حوزه در نمایندگی رویه در انضباطی هیچ: گفت «مجلس

 گراییقومیت ای حوزه در وقتی. میگذارد تاثیر رویه این روی بر دارد حاکمیت سطح و مجلس در نماینده که جایگاهی

 دهنماین که است. زمانی کننده تعیین هم مسئله این و دارد را قوم آن بزرگ حکم حوزه آن در مجلس نماینده باشد

 ضیبع طرفی از میکند مختلفهای حوزه در رسیدگی به موظف را خود کمتر میکند تعریف ملی سطح در را خودش

 گام( شهردار تغییر مثل) نیست ملت و کشور نفع به که اموری در برخی دیگر طرف از و هستند ضعیفها نماینده

 .است نیفتاده اتفاق رویه این برای هم درستی بینی پیش و است نادرست رویه این برمیدارند،

 دارند منافع تعارض خودشان نظارت هیئت اعضای

 جلس،منظارت بر رفتار نمایندگان  قانون من بنظر: گفت دادگستری یک پایه وکیل علیجانی احمد نشست ادامه در

 کند برخورد اآنه با باید هیئت قاعدتا و میشوند تخلف مصداق که ییرفتارها مادی عنصر تعریف است، ضعیفی قانون

! هیچ نرسید راگ وفسادها  از برسد گزارشی یک بنشیند باید و است منفعلی نهاد یک هیئت یعنی است، مجمل بسیار

 در هانماینده این شوند، منافع تعارض دچار است ممکن و هستند هیئت این عضو نمایندگان از نفر 3 طرفی از

 .ردنگی شکل میخواهیم که ساختاری میشود باعث این و میخواهند رای هم از شدن کاندید مثل دیگر موارد وها طرح
 پایگاه خبری تابناک 

 
 

http://radiotehran.ir/NewsDetails/?m=108102&n=1039950
http://radiotehran.ir/NewsDetails/?m=108102&n=1039950
https://www.tabnak.ir/fa/news/1122447
https://www.tabnak.ir/fa/news/1122447
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 متروپل ضرورت مقابله با تعارض منافع است زشیدرس از ر نیمهمتر   
  

 

 1011خرداد  10ـ ( عمران مجلس ونیسیعضو کم)ی محمد سرگز
 تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی 

 

 یعنی است، منافع تعارض با مقابله ضرورت گرفت متروپل ساختمان ریزش از باید که اصلی نکات از یکی

 مثال. دهند انجام تخصصی حوزه همان در را فعالیتی خودشان نباید هستند نظارت متولی کههایی دستگاه

 یک هک زمانی .کنند رسیدگی ساختمانیهای پروژه تخلفات به که دارند وظیفه مهندسی نظام سازمان مهندسان

 و باید که طور آن را نظارت امر قطعا و بود خواهد موثر آن نظارت نوع در دهد انجام نیز ساختمانی کار ناظر، مهندس

 شکل منافع تعارض اینجا در. کرد خواهد را خودهای صنفی هم حال رعایت و کرد نخواهد دنبال دقیق و جدی شاید

 .شود دنبال جدی شکل به کشور سطح در رویه این اصالح باید که گیردمی

 رمه صرفا مهندسان این ندارند، حضور محل در پروژه ساخت فرآیند در اصال که داریم ناظر مهندس زیادی تعداد ما

 که ندهست مند عالقه موضوع این به نیز ساختمان مالکان خود. کنندمی عبور پروژه کنار از و زده کاغذ روی بر تایید

 آن رد که هستند افرادی کندمی ضرر تخلف این از که کسی نهایت در باشد، نداشته گیری سخت آنها به کسی

 انسالی طول در مهندسی و فنی ضوابط اجرای در کههایی کوتاهی به توجه با .کنندمی پیدا سکونت ساختمان

ای هساختمان و شده صحنه وارد مهندسی نظام سازمان و شهرداری از متشکل تیمی باید گرفته، صورت گذشته

 .کنند دنبال جدیت با را سازی ایمن مراحل سپس و شناسایی را ناایمن
 خبرگزاری ایسنا 

 

 شودها نادیده گرفته میفع دولت و شهرداری، منافع شهرداریدر تضاد منا   
  

 

 1011خرداد  10ـ  (استان اصفهان یاسالم یشورا سیرئ) رادیدیجواد توح
 تعارض منافع در دولت 

 

 منافع تضاد در زیرا باشد، هاشهرداری منافع برای خوبی حامی تواندنمی دولت ماهوی صورت به و کلی معنای در

 ستمسی که کشورهایی در مثال بگیرند. برای نادیده را هاشهرداری منافع شوندمی مجبور هادولت شهرداری، و دولت

 مجبور دولت و است شهرداری به متعلق دولتی ادارت هایساختمان تمام دارند، قوی شهری مدیریت و شهرداری

 عوارض پرداخت از دولتی هایساختمان ایران در اما کند، پرداخت شهرداری به را هاساختمان اجاره ساالنه است

 عوارض تجمیع .کنندنمی پرداخت را آن بهای اما گیرندمی شهرداری از شهری خدمات هستند، معاف شهرداری

. شود کوتاه است خودشان حق آنچه از هاشهرداری دست است شده باعث دولت حساب به آن واریز و شهرداری

 باشد قانون هب وابسته باید بلکه شود، دولت به وابسته نباید شهرداری مالی منابع و شود احیا باید هاشهرداری اتحادیه

 .شود واریز هاشهرداری حساب به مستقیم شکل به و
 خبرگزاری ایمنا 

 

https://www.isna.ir/news/1401031108125
https://www.isna.ir/news/1401031108125
https://www.imna.ir/news/578608
https://www.imna.ir/news/578608
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 ی المللنیب یگذارهیسرما یتعارض منافع در داور  
  

 

 1011خرداد  1۹ـ ( و جامعه تیحاکم یکارشناس مرکز توانمندساز) فرزهره سروش
 تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع 

 

 کتاب در و هشد نگاشته نهر کریستینا و راینیش آگوست توسط «المللیبین گذاریسرمایه داوری در منافع تعارض»

 گاهدانش عمومی المللبین حقوق استاد راینیش. است آمده «شرکتی و دولتی جهانی، حکمرانی در منافع تعارض»

 . است کار به مشغول اتریش کشور جوانان و خانواده اقتصاد، وزارت در نهر و است وین

 اب نزدیکی رابطه داور که دهدمی رخ زمانی استقالل عدم. است داوران طرفیبی و استقالل مستلزم داوری قوانین

 استقالل هک شرایطی سایر و احتمالی روابط باشد. افشای داشته پرونده نتیجه در شخصی نفعی یا طرفین از یکی

. ستا شده گرفته نظر در منافعی تعارض چنین مدیریت برای که است هاییراه از یکی برد،می سؤال زیر را داوران

 که اینکته. ندارد طرفیبی و استقالل که است داوری عزل حق محدودیت اعمال سازوکارهای از دیگر یکی

 نظر در منافع تعارض عنوان به طرفین و داور میان رابطه نوع هر که است این کنندمی اشاره اینجا در نویسندگان

 اینکه نه و باشد «محتمل» بسیار یا «آشکار» باید داوری در داریجانب که است آمده قوانین در بلکه شودنمی گرفته

 و است مهم بسیار دعوی طرفین با داور روابط خصوص در جدی تحقیقات انجام نتیجه در. باشد «ممکن» فقط

 مبنی ینطرف از یکی ادعای المللیبین نهادهای که اندداده نشان گوناگون هایپرونده از مثال چندین در نویسندگان

 .اندنپذیرفته تحقیق بدون را آن و اندداده قرار تحقیق مورد را داور طرفیبی و استقالل عدم بر

  که مسائلی از یکی. شوندمی فراخوانده گهگاه حقوقی هایداوری انجام برای هم حقوقی محققان
 
 در معموال

 قرار ودخ گذشته حقوقی نوشتارهای و نظرات تأثیر تحت آنها که است این شودمی مطرح افراد این طرفیبی خصوص

 را اورد یک بودن محقق صرف المللیبین نهادهای. کنند حفظ را خود طرفیبی توانندنمی دلیل همین به و دارند

 پشتیبانی خاص دیدگاه و عقیده آن از پرونده طرفین از یکی که شود اثبات باید بلکه دانندنمی منافع تعارض نشانه

 .است برده غیرمستقیم یا مستقیم منفعت دعوی فرایند از نهایت در و نموده
  و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندساز 

 
 
 
 
 
 

  

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/fiscal-and-monetary/21889/


 

 

 

 

 

 

 

 1401خرداد   14تا  8  |  97شماره  17

 تعارض منافع انیقربان نیمردم؛ اولتحلیل فضای مجازی: 
 فاجعه متروپل میراث تعارض منافع است

 
 محمد عادلی  

 

ترین خبری است که کاربران در فضای مجازی ها به حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان همچنان مهمواکنش
هادهای ها به تعارض منافع نهای کاربران پرداخته شد که در آنواکنشپردازند. در هفته گذشته به بخشی از به آن می

مختلف در این حادثه اشاره داشتند. هفته گذشته نیز همین روند وجود داشت با این تفاوت که این بار کاربران به نبود 
ت خودروسازی ت صنعدانستند. وضعیگذاران را مقصر این تعلل میقانونی مانع تعارض منافع اشاره داشته و سیاست

نیز که به علت وجود تعارض منافع بارها مورد اعتراض کاربران قرار گرفته است، نشان داده است که گوشی شنوا برای 
 اعتراضات مردم ندارد چنانچه همچنان در این صنعت انتصابات پرحاشیه ادامه دارد.

 

رای تواند تبعاتی سهمگین بهای سیاسی میقابتگذاران به ر حادثه متروپل نشان داد که چگونه درگیر شدن سیاست

 عالیحه و طرح مدیریت تعارض منافهایی بین ها بین دولت قبل و مجلس درگیریکه مدتمردم داشته باشد. درحالی

 اند که بیشترین آسیبوجود داشت، برخی نهادها از فرصت نبود قانونی جامع استفاده کرده و اقداماتی را انجام داده

سازی تعداد زیادی ساختمان ناایمن رسد فقط در بخش ساختمانرا برای مردم داشته است. چنانچه امروز خبر می

زندگان و مالکان آن ناشی از تعارض منافع نهادهای ناظر طلبی ساهمچون متروپل وجود دارند که عالوه بر منفعت

توان در بخش خودروسازی مشاهده کرد که علیرغم تعداد زیاد ها هستند. همین موضوع را نیز میهمچون شهرداری

راحتی به فعالیت خود در این بخش ادامه شدگان تصادفات رانندگی افراد دارای تعارض منافع همچنان بهکشته

 .دهندمی

 متروپل؛ میراث تعارض منافع
با گذشت حدود دو هفته از حادثه فروریختن ساختمان متروپل همچنان مردم در فضای مجازی درباره فساد و تعارض 

به بخشی از  تحلیل فضای مجازی هفته گذشتهمنافعی که منجر به این حادثه شده است، سخن میگویند. در 

های کاربران اشاره شد که در آن به همکاری و نقش افراد و نهادهای مختلف اعم از شهرداری، استانداری و... واکنش

 درآمد بیشتر از بسیاری از تخلفاتواسطه سهامداری و مالکیت در این پروژه و یا کسب اشاره کرده بودند که چگونه به

پوشی کرده بودند. حال در این هفته وحید اشتری که سابقه افشا فساد را در کارنامه خود دارد، در این ساختمان چشم

 گوید:مورد فساد موجود در این پروژه می

https://iran-bssc.ir/?nonce=d4810be003&s=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%AD
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21942/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/coi-analysis-in-virtual-space/21942/
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 عبدالباقی بوده این خبر که متروپل آبادان پروژه مشارکتی شهرداری آبادان، سازمان منطقه آزاد و حسین» 

ه هایی کدهنده است. من ابتدا باور نکردم. یک سرچ کردم در صحبتاگر صحت داشته باشد، خیلی تکان

اند. این یعنی فاجعه روی فاجعه! اآلن دیدم رئیس اند خیلی ریز به این موضوع اشاره کردهمقامات کرده

 گفته است مالک متروپل آبادان خو
 
ای است. د شهرداری است. عجب فاجعهکمیسیون عمران مجلس رسما

 سازمان تا اینجای کار به
 
 شهرداری، دادستانی، وزارت راه و شهرسازی و احتماال

 
جز بخش خصوصی رسما

 چه شکلی است؟های این فاجعهمنطقه آزاد جزو متهم
 
 «اند. فساد سیستماتیک دقیقا

ونی برای مدیریت تعارض منافع اشاره داشتند. هرچند برخی دیگر از کاربران نیز به طوالنی شدن فرایند تصویب قان

 مانع ساخت این ساختمان مینمی
 
د اما شتوان گفت که اگر چنین قانونی در چند سال اخیر تصویب شده بود، لزوما

توانستند با چنین فراغ بالی در این حادثه شد امیدوار بود که نهادهای درگیر فساد و تعارض منافع نمیحداقل می

 یک شوند:شر

شهرداری شریک پروژه متروپل آبادان بوده و خیلی شیک مجوز چهار طبقه رو به ده طبقه تبدیل کرده، » 

کردند کاری میهایی که دولت و مجلس و آقایان چند سال الیحه/ طرح تعارض منافع رو پاسدرست در سال

 «.و هنوز هم تصویبش نکردند

 به ضعف قانون تعارض  اگر بخواهیم بدون احساسات به شکل عمیق» 
 
فاجعه متروپل رو بررسی کنیم، نهایتا

گذار و ناظر اون فعالیت رسیم؛ شهرداری آبادان فعالیت اقتصادی رو انجام داده که خودش قانونمنافع می

 «.بوده، آقای مجلس بر شما باد تدوین یک قانون خوب برای نظارت و جلوگیری از تعارض منافع

 های مرگارابه
های گذشته بارها به آن اشاره شده است، بحث تعارض منافعی است که برخی یکی از موضوعاتی که هفته

گذاران و مسئوالن در موضوع واردات خودرو و یا حمایت از خودروسازان داخلی دارند. بارزترین نمونه آن نیز سیاست

مدیره پنج شرکت وابسته به صنایع آمده در هیئتدستبه اسنادمیرسلیم نماینده مجلس بوده است که طبق 

تعارض منافع دات خودرو نشان داده است؛ اما موضوع خودروسازی عضو بوده و خود را یکی از مخالفان سرسخت وار 

دهنده آن است که این شده در این حوزه نیز نشانمحدود به این موارد نبوده و انتصابات انجام در صنعت خودروسازی

 نویسد:تر است. یکی از کاربران در مورد یکی از این انتصابات چنین میار عمیقمسئله در خودروسازی بسی

ان خودرو شده؟ ایشبانی در سن هفتاد سالگی، با چه توانمندی و کفایتی مشاور مدیرعامل ایراناحمد قلعه» 

های تشرکبانی مالک گروه صنعتی روستا از تولیدکنندگان قطعات خودرو برای به همراه برادرش علی قلعه

 «.خودروساز هستند. آیا این تعارض منافع نیست؟!

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/497364-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/497364-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/16029/
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ر پیشنهاد های اخیدر همین رابطه یکی از کاربران به سخنان یکی از مقامات سابق آمریکا اشاره کرده که در پی تیراندازی

ر ت کنند. این کاربآموزان محافظها بخواهند که با اسلحه از دانشداده بود تا با پرداخت پول بیشتر به معلمان از آن

 همین مورد را به خودروسازان داخلی نیز بسط داده و چنین نوشته است:

دالر بیشتر بدیم، در عوض بهشون اسلحه بدیم  ۰۵۵ها یکی از مقامات سابق آمریکا پیشنهاد داده به معلم» 

های پانیآموزان محافظت کنند. جالبه؛ حتی راهکارهاشون هم در جهت افزایش فروش کمکه از دانش

های مرگ به رانندگان و سرنشینان آن کاله سازیه. منتظر باشید تا چند وقت دیگه، سازندگان ارابهاسلحه

 .«اجباری محصوالتشان اضافه کنند یهاکاسکت، جلیقه نجات و... بدهند و البته بیمه عمر هم به آپشن

 تالش برای فرار از نظارت
به دانشگاه آزاد و وضعیت مبهم نظارتی در آن اشاره شد که رسیدگی به شکایات این  تحلیل فضای مجازی 98شماره در 

آمیز نظارت بر خود در آن شکل گرفته است. این در حالی نهاد به سازمان مرکزی آن واگذار شده و نوعی موقعیت تعارض

 وظیفه نظارت بر سازمان
 
ی غیردولتی را بر عهده دارد. های عموماست که این دیوان عدالت اداری است که قانونا

های مختلف ازجمله نمایندگان مجلس در پی آن هستند که با تغییر در اساسنامه که چندین سال است که گروهدرحالی

این دانشگاه وضعیت نظارت بر آن بهبود بخشند، رئیس این دانشگاه نیز در حال تالش برای جلوگیری از این اتفاق 

 نویسد:مورد اقدامات وی میاست. یکی از کاربران در 

گری با دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد همچنان در حال البی» 

تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد از غیرخصوصی غیردولتی به عمومی غیردولتی و نمایندگان مجلس برای عدم

 «.ادرسی به خاطر تعارض منافع استپایمال کردن حقوق اساتید در عدم دسترسی به مرجع د

 های هرگونه اصالحشرطرسیدگی به تعارض منافع؛ یکی از پیش
هاست که هم بر شود، مدتنام برده می جراحی اقتصادیعنوان های اقتصادی دولت سیزدهم که از آن بهسیاست

گیری نظرات موافق و مخالف در بین مردم شده است. برخی موافقان این ب شکلزندگی مردم تأثیر گذاشته و هم سب

 شد و وضعیت فعلی نتیجهنرخی شدن ارز باید زودتر اجرایی میها بر این باورند که این اقدامات ازجمله تکسیاست

ها بر این برخی از آن های قبلی است. در سوی دیگر مخالفان نیز نظرات خاص خود را دارند وعدم اجرای آن در دولت

ها نادرست بوده است. در همین رابطه یکی از کاربران ها الزم هم باشند، نحوه اجرای آنباورند که حتی اگر این سیاست

 ویسد:نها است در مورد لزوم اقداماتی پیشینی ازجمله رسیدگی به مسئله تعارض منافع میکه مخالف این سیاست

ح، بهبود، ارتقا اداری اقتصادی در ایران بدون حل کردن مسئله تعارض منافع هر نوع جراحی، تحول، اصال» 

سالتون هم  ۳-۲نتیجه است. حاال هی ببرید بدوزید تا این معنا و بیدر سطوح و قلمروهای حاکمیتی بی

 «.ثمر بگذرهبی
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1232503-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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