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مقدمه
موضوعاتــی نظیــر ناکارآمــدی دســتگاهها ،فســاد ،شــفافیت و تعــارض منافــع در ســالهای اخیــر بــه مســائل اساســی بــرای مــردم ایــران و مســئوالن
ً
تبدیلشــده اســت .اغلــب سیاس ـتگذاران و مســئوالن بــرای حــل چنیــن مســائلی راهکارهایــی را در نظــر گرفتهانــد و بعضــا آنهــا را عملیاتــی
کردهانــد.
از ایــن میــان ،آنچــه دغدغــه دولــت روحانــی قــرار گرفــت ،مســئله تعــارض منافــع بــود کــه بــر ایــن اســاس در آذرمــاه  1398الیحــه مدیریــت تعــارض
منافــع در هیئــت دولــت تصویــب و بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال شــد .پیشازایــن اقــدام محوریدولــت ،برخــی ســازمانها و نهادهــا همچــون
شــهرداری ،ســازمان بهزیســتی و وزارت راه و شهرســازی تــاش کردنــد تــا برخــی از مفــاد و موقعیتهــای رایــج تعــارض منافــع را در قالــب بخشــنامه
عملیاتــی کننــد.
در همیــن راســتا ،یکــی از اقدامــات وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی انعقــاد تفاهمنامـهای سـهجانبه بــا جهــاد دانشــگاهی و مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی در بهمنمــاه  1398بــود و بــر ایــن اســاس «مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه» جهــاد دانشــگاهی بهعنــوان مرکــز
پژوهشــی و حمایتگــری ،پــروژه شناســایی موقعیتهــای تعــارض منافــع و مدیریــت آن در دســتگاههای دولتــی را شــروع کــرد.
ـش رو ،گزارشــی از بررســی موقعیتهــای تعــارض منافــع در وزارت نیــرو بــا تمرکــز بــر حــوزه بــرق اســت کــه در آن تــاش شــده اســت تــا کلیاتــی
متــن پیـ ِ
از مفهــوم تعــارض منافــع بیــان شــود .همچنیــن موقعیتهــای تعــارض منافــع و نحــوه مدیریــت آن در شــورای ملــی انــرژی کانــادا ترجمــه و تلخیــص
شــد تــا بهعنــوان یــک تجربــه جهانــی در نحــوه شناســایی موقعیتهــای تعــارض منافــع ،تدویــن قوانیــن مدیریــت تعــارض منافــع و تعریــف اصــول
رفتــاری بــرای کارکنــان و مدیــران مــورد توجــه قــرار گیــرد .ســپس ســاختار وزارت نیــرو و شــرکتهای زیرمجموعــه دولتــی و غیردولتــی آن تشــریح
شــده اســت .در انتهــا نیــز بــه رایجتریــن مصادیــق موقعیتهــای تعــارض منافــع در بخــش بــرق پرداخت هشــده اســت .ایــن مصادیــق از تحلیــل
محتــوای رســانهها و مصاحبههــای عمیــق بــا کارشناســان و صاحبنظــران استخراجشــده اســت .در آخــر گــزارش تــاش شــده اســت تــا نســبت بــه
حشــده ،راهــکاری بــرای مدیریــت موقعیــت تعــارض منافــع ارائــه شــود.
هرکــدام از یــک مصادیــق مطر 
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تعریف و موقعیتهای تعارض منافع
تعــارض منافــع بهعنــوان نشــانه و زمینــه فســاد شــناخته میشــود و بــه همیــن خاطــر اســت کــه مســئله مدیریــت تعــارض منافــع میتوانــد بهعنــوان
راهحــل پیشــگیری از فســاد مــورد توجــه قــرار گیــرد .وقــوع هــر فســادی در بســتر یــک موقعیــت تعــارض منافــع رخ میدهــد امــا وجــود تعــارض منافــع
ً
یشــود (پرهیــزکاری و رزقــی.)5 :1396 ،
لزومــا همیشــه بــه فســاد منجــر نم 
وجــه مشــترک تعاریــف تعــارض منافــع ،یــک تنــش و درگیــری بیــن دو موقعیــت اســت .چنانکــه ســازمان شــفافیت بینالملــل در تعریــف خــود بــر
مواجــه بیــن وظایــف و منافــع در یــک موقعیــت تأ کیــد دارد .از ســوی دیگــر ،برخــی از تعاریــف تعــارض منافــع بــر ایــن تأ کیــد دارد کــه تعــارض میــان
وظیفــه دولتــی و منفعــت خصوصــی ،تأثیــر نــاروا و ناصوابــی روی عملکــرد فــرد دارد .چنانکــه در «الیحــه نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام
وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی»( )1398ایــن مفهــوم چنیــن تعریفشــده اســت« :تعــارض منافــع بــه موقعیتــی اطــاق میشــود کــه
منفعــت شــخصی مشــموالن ایــن قانــون در مقــام انجــام وظایــف یــا اعمــال اختیــارات قانونــی آنــان در تعــارض بــا منافــع عمومــی قــرار میگیــرد و
میتوانــد انجــام بیطرفانــه و بــدون تبعیــض وظایــف مذکــور را مانــع شــود».
یتــوان گفــت ،زمانــی تعــارض منافــع بــه وجــود میآیــد کــه شــخص بتوانــد از جایــگاه خــود بــرای منافــع شــخصی
درنتیجــه در تعریــف ســادهای م 
اســتفاده کنــد .بااینحــال تعــارض منافــع عــاوه بــر ابعــاد فــردی میتوانــد در ســطح ســازمانها نیــز رخ دهــد کــه در ادامــه توضیحــی از هــر کــدام
ارائهشــده اســت:
 -1عوامــل فــردی ایجادکننــده تعــارض منافــع در اشــخاص :تعــارض شــخصمحور میتوانــد شــامل تعــارض منافــع کارکنــان حاکمیــت ،تعــارض
ً
منافــع پزشــکان ،حســابداران ،مهندســان ،وکال و  ...باشــد .آن مســئوالن و کارکنــان حاکمیتــی کــه در معــرض تعــارض منافــع هســتند معمــوال دارای
اختیاراتــی همچــون:
● ●اختیار قاعده گذاری اعم از قانون ،مقررات و دستورالعملها؛
نتــر ماننــد نظــارت بانــک مرکــزی بــر بانکهــا
● ●اختیــار نظــارت در ســطح کالن ماننــد نظــارت نماینــدگان بــر دولــت و در ســطوح پایی 
و نظــارت ناظــر پــروژه بــر پروژههــای پیمانــکاری؛
● ●اختیــار تأییــد یــا رد وضعیــت و اســتاندارد ماننــد کارشناســان محیطزیســت ،کارشناســان بهداشــت و کارشناســان کار ،اداره
اســتاندارد و شــرکتهای زیرمجموعــه؛
● ●اختیار ارائه مجوز فعالیت؛
● ●اختیار ارائه مجوز واردات؛
● ●اختیار خرید و معامالت دولتی؛
● ●اختیار واگذاری و فروش داراییهای دولتی؛
● ●اختیار ارزیابی مانند کارشناسان دادگستری؛
● ●اختیار انتخاب و استخدام کارمندان؛
● ●حق قضاوت مانند قضات دادگستری و  ...هستند (پرهیزکاری و رزقی.)8 :1396 ،
دیگر عوامل ایجادکننده تعارض منافع در اشخاص و کارکنان عبارتاند از:
 -1-1ارتباطــات ســهامداری یــا مالکیــت شــرکتهای مرتبــط بــا تصمیمگیــری :موقعیتــی اســت کــه شــخصی ســهامدار شــرکتی اســت کــه حیطــه
کاری آن مرتبــط بــا فعالیتهــای همــان دســتگاه اجرایــی دولتــی اســت کــه در آن مشــغول بــه کار اســت.
 -1-2اشــتغال همزمــان :اشــتغال همزمــان یــک فــرد در دو بخــش حاکمیــت و بخــش خصوصــی بهویــژه وقتــی ایــن دو اشــتغال مرتبــط بههــم
باشــند.
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 -1-3دریافــت هدیــه (نقدی/غیــر نقــدی) از نهادهــای قاعدهپذیــر :مصــداق آن ،زمانــی اســت کــه مســئولی ،از نهادهــای قاعدهپذیــر هدیــه یــا
رشــوه بگیــرد .شــکلگیری چنیــن رابطــه مالــی میتوانــد بــر روی انگیزههــای مســئول دولتــی بــرای در نظــر گرفتــن منافــع عمومــی تأثیــر بگــذارد.
 -1-4ارتباطــات خویشــاوندی :فعالیــت ســهامداری ،اشــتغال ،پیمانــکاری ،خدماتــی ،تولیــدی و  ...خویشــاوندان و حتــی دوســتان در
حوزههایــی مرتبــط بــا وظایــف مســئول دولتــی میتوانــد تعــارض منافــع ایجــاد کنــد.
 -1-5ارتباطــات پساشــغلی و مســئله دربگــردان :جابهجایــی شــغلی بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی میتوانــد تعــارض منافــع دربگــردان را
ایجــاد کنــد .از ســویی اشــتغال دوبــاره بازنشســتگان یــا مســتعفیان بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی کــه از آن بهعنــوان ارتباطــات پساشــغلی یــاد
میشــود نیــز یکــی از موقعیتهــای تعــارض منافــع اســت (همــان.)10 :
-1-6ارتبــاط /پیونــد /وابســتگی بــا گروههــای اجتماعــی (قومــی ،مذهبــی ،سیاســی یــا حرف ـهای) :هرگونــه تعهــد بــه گروههــای قومــی،
مذهبــی ،سیاســی یــا حرف ـهای کــه میتوانــد وظایــف مســئول را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و در تصمیمگیریهــا بیطرفانــه عمــل نکنــد (قماشــلویان،
مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه .)39 :1399 ،بهطــور مثــال نماینــدگان مجلــس و مســئوالن و احــزاب میتواننــد درگیــر ایــن موقعیــت شــوند
کــه طر حهــای غیراقتصــادی را در مناطــق جغرافیایــی خــود اجــرا کننــد (پرهیــزکاری و رزقــی.)10 :1396 ،
دیگــر عوامــل نهــادی ایجادکننــده تعــارض منافــع در اشــخاص میتوانــد شــامل :الــف) اتحــاد قاعــده گــذار و مجــری قواعــد ،ب) اتحــاد ناظــر و
منظــور (نظــارت شــونده) ،ج) تعــارض درآمــد و وظایــف ،د) تعــارض وظایــف باشــد.
 -2تعــارض منافــع ســازمانی :یــک ســازمان ،شــرکت یــا موسســه نیــز میتوانــد در معــرض تعــارض منافــع قــرار گیــرد .ایــن تعــارض منافــع میتوانــد
در مؤسســات یــا ســازمانهای خصوصــی در تعامــل بــا حکومــت باشــد و یــا تعــارض منافــع در درون ســازمان دولتــی رخ دهــد .بخشــی از تعارضهــای
لتــر ذکــر شــد .شــایعترین موقعیتهــای تعــارض منافــع ســازمانی در ادامــه میآیــد:
منافــع ســازمانی میتوانــد متأثــر از عوامــل نهــادی باشــد کــه قب 
 -2-1مؤسســات و شــرکتهای خدمــات مشــاورهای :مصــداق آن زمانــی اســت کــه مؤسســات و شــرکتهای ارائهدهنــده مشــاوره بــه دولــت یــا
بخــش خصوصــی  ،خــود ،بخشــی از همــان ســازمانی باشــند کــه خدمــات مشــاوره را دریافــت میکنــد .درواقــع منافــع شــرکت ارائهدهنــده مشــاوره بــا
منافــع ســازمان دریافتکننــده مشــاوره در تعــارض قــرار میگیرنــد.
 -2-2مؤسســات ارزیابــی و صحهگــذاری :مؤسســات ارزیابــی وابســته بــه بخــش دولتــی یــا خصوصــی بــه خاطــر منافــع ســازمان متبــوع خــود،
ارزیابــی دقیقــی انجــام ندهــد.
 -2-3مؤسسات اعطاکننده استاندارد :سازمان استاندارددهنده به علت ارتباطات مالی و یا خویشاوندی ،درگیر تعارض منافع میشوند.
 -2-4مؤسســات پیمانــکاری :شــرکت یــا موسســه پیمانــکاری بــه دلیــل روابــط و رانــت اطالعاتــی پــروژهای را بگیــرد .ایــن تعــارض منافــع میتوانــد
در فراینــد مناقصــه بــه خاطــر رانــت اطالعــات بــه وجــود آیــد و رعایــت صادقانــه اصــول مناقصــه زیــر پــا گذاشــته شــود.
 -2-5ســازمانهای صنفــی دارای حــق قاعــده گــذاری و نظــارت :ایــن تعــارض ناشــی از اتحــاد قاعــده گــذار و مجــری اســت ولــی در اینجــا
مگــری در قاعــده گــذاری و نظــارت را دارا هســتند.
ســازمانها اختیــارات تنظی 
 -2-6ســازمانهایی کــه درآمــد آنهــا بــا وظایــف آنهــا در تعــارض اســت :تعــارض درآمــد و وظیفــه در ســازمان موجــب میشــود کــه ســازمان
بــه وظیفــه اصلــی خــود عمــل نکنــد .بهطورکلــی ،تعییــن حقالعمــل بــرای فعالیتهایــی کــه پیرامــون موضــوع رفــع ناهنجــاری شــکل میگیرنــد
(بیمــاری ،قاچــاق ،تخلفــات رانندگــی و ،)...مصداقــی از تعــارض منافــع درآمــد و وظایــف اســت مثــل ارتبــاط درآمــد راهنمایــی و رانندگــی از میــزان
یشــود پلیــس کمتــر بــه پیشــگیری از جرائــم بپــردازد.
تخلفــات و جرائــم رانندگــی کــه منجــر م 
 -2-7ســازمانهای دولتــی کــه وظایــف محولــه بــه آنهــا در تعــارض اســت :ماننــد اینکــه ســازمانی دو وظیفــه همزمــان داشــته باشــد و بــه
خاطــر انجــام یــک وظیفــه ،انجاموظیفــه دیگــر مغفــول بمانــد.
 -2-8مؤسسات حقوقی :وکالت همزمان دو طرف دعوا ،برای مؤسسات حقوقی موقعیت تعارض منافع است( .همان)11-16 :
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

اهمیت مدیریت تعارض منافع
همزمــان بــا رشــد و توســعه کشــورهایی نظیــر آمریــکا و یــا کشــورهای اتحادیــه اروپــا و از ســوی دیگــر رشــد اقتصــادی بخــش خصوصــی در اغلــب
کشــورهای جهــان و حمایتهــای مســئوالن از آنهــا در دهههــای اخیــر ،بــر ایــن نگرانــی افــزوده شــد کــه دولتهــا دیگــر نتواننــد منافــع مــردم و
عمــوم را تأمیــن کننــد ،زیــرا ممکــن اســت دولتهــا توســط بخــش خصوصــی بلعیــده شــوند .همچنیــن متوجــه شــدند کــه بــرای حکمرانــی خــوب و
یتــوان بــا تعریــف اســتانداردهایی از موقعیتهــای تعــارض منافــع ،توســعه
ایجــاد اعتمــاد عمومــی و همچنیــن بهجــای قوانیــن مجرمانــه فســاد م 
پایــدار را رقــم زد .در واقــع ایــن کشــورها راههــای پیشــگیرانهای را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در میــان مقامــات و کارکنــان بخــش دولتــی مــد نظــر
قــرار دادنــد تــا نهتنهــا از منابــع عمومــی در مقابــل بخــش خصوصــی حمایــت کننــد ،بلکــه از فســادها کاســته و بــه اعتمــاد اجتماعــی افــزوده شــود.
درنتیجــه دو محــور اصلــی« ،محدودیــت» و «اعــام» در مدیریــت تعــارض منافــع مــورد توجــه قــرار گرفت .محدودیت ازاینرو اســت کــه ممنوعیتها
و قواعــدی بــرای کارکنــان نهادهــای عمومــی در نظــر گرفتــه شــود تــا از هرگونــه امــکان شــکلگیری تعــارض منافــع جلوگیــری شــود .اعــام و شــفافیت
نیــز ای ـنرو اســت کــه کارکنــان بخــش دولتــی اطالعــات مالــی و داراییشــان را شــفاف کننــد و هــر موقعیــت بالقــوه تعــارض منافــع را اعــام کننــد
(پرهیــزکاری و رزقــی.)1396:24 ،
بــا توجــه بــه ادبیــات مرســوم تعــارض منافــع در ســطح جهانــی میتــوان گفــت کــه ایــن مفهــوم ناظــر بــر تعارضــات منافــع در موقعیتهــای فــردی
اســت کــه منفعــت شــخصی در مقابــل منفعــت عمومــی قــرار میگیــرد و در یــک زنجیــرهای از تصمیمــات نادرســت در ایــن موقعیــت ،منجــر بــه
ناکارآمــدی دســتگاهها میشــود و یــا ممکــن اســت بــه فســاد منجــر شــود .بــر ایــن اســاس اغلــب راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع بــر پایــه اصــول
یشــود.
رفتــاری و کدهــای اخالقــی مدیــران و کارکنــان ارائــه م 
از ســوی دیگــر ،مفهــوم تعــارض منافــع میتوانــد ناظــر بــر ســطحی وســیعتر از موقعیتهــای فــردی باشــد و ســطوح ســازمانی را نیــز در برگیــرد.
نکــه در ایــن ســطح کالن ،ممکــن اســت تعــارض منافــع بــه توســعه ملــی ضــرر برســاند .درواقــع وجــود تعارضــات منافــع در بیــن ســازوکارهای
چنا 
ً
موجــود و قوانیــن ،ضــد توســعه خواهنــد بــود و اساســا نظامهــای تصمیمگیــری را مختــل میکننــد .در نظــر گرفتــن ایــن ســطح وســیع از تعــارض
منافــع میتوانــد شــامل رقابتهــای بیــن ســازمانی ،اختالفــات درونســازمانی ،خألهــا و همپوشــانیهای وظایــف ،ســوء مدیریتهــا و ....نیــز
باشــد .راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن ســطح وســیع نیازمنــد تســلط و شــناخت همهجانبــه از تمامــی ذینفعــان و متصدیــان ســازمانها
اســت کــه بتــوان بــا جلــب حمایــت و تشریکمســاعی ،قــدم در اصــاح و تغییــر سیاس ـتها و رویههــای موجــود گذاشــت.
ـش رو ،باهــدف شناســایی رایجتریــن و پرتکرارتریــن موقعیتهــای تعــارض منافــع چــه در ســطح فــردی و چــه ســازمانی آغــاز شــد.
گــزارش پیـ ِ
بااینحــال اغلــب مصاحبهشــوندهها بــر روی مصادیــق فــردی تأ کیــد داشــتند و کمتــر ایــن فرصــت شــکل گرفــت تــا تعارضــات ســازمانی مــورد
وا کاوی قــرار گیــرد.
در ادامــه دســتورالعمل نحــوه شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع در شــورای ملــی انــرژی کانــادا آمده اســت که این مــورد نیز بر اســاس موقعیتهای
تعــارض منافــع اشــخاص اســت .بهعبارتدیگــر ،ایــن دســتورالعمل مبتنــی بــر ایــن نوشتهشــده اســت کــه کارکنــان و مدیــران ســازمان ممکــن اســت
در چــه موقعیتهایــی از تعــارض منافــع قــرار گیرنــد و ا گــر در آن موقعیــت بودنــد چــه اقداماتــی را بایــد انجــام دهنــد .اهمیــت چنیــن دســتورالعملی
ً
ً
بــرای ســازمانها ایــن اســت کــه اوال از تعــارض منافــع پیشــگیری کننــد ،دومــا در صــورت تصمیــم نادرســت فــرد ،وضعیــت تعــارض منافــع مدیریــت
ً
ً
شــود ،ســوما از وقــوع فســادهای ناشــی از تعــارض منافــع پیشــگیری کننــد .در چنیــن دســتورالعملهایی ،اساســا بــه ســطوح وســیع تعارضــات
درونســازمانی پرداختــه نمیشــود ولــی آن بــه ایــن معنــی نیســت کــه ســایر تعارضــات ســازمانی حلوفصــل شــده اســت بلکــه اغلــب بــا اقداماتــی
بهجــز دســتورالعملها و آییننامههــا اقــدام بــه حــل تعارضــات منافــع ســازمانی میکننــد.
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تجربه جهانی مدیریت تعارض منافع :کدهای رفتاری و اخالقی در بخش انرژی
مطالعــه تجــارب جهانــی بــرای مدیریــت تعــارض منافــع از ایــن منظــر دارای اهمیــت اســت کــه نهتنهــا میتوانــد در فهــم کلیــات تعــارض منافــع و
اهمیــت مدیریــت آن بــه مــا کمــک کنــد بلکــه میتوانــد در تشــخیص موقعیتهــا و مصادیــق تعــارض منافــع در صنعــت بــرق ایــران نیــز یــاری کنــد.
بــر ایــن اســاس در ایــن بخــش بــه موقعیتهــا و توصیههــای مدیریتــی تعــارض منافــع در شــورای ملــی انــرژی کانــادا پرداختهشــده اســت .ایــن
محتــوا در ســایت رگوال تــوری انــرژی کانــادا در دســترس اســت و مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه ( )1399آن را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت.
شــورای ملــی انــرژی 1در کانــادا یــک نهــاد رگوال تــوری انــرژی اســت .ازجملــه وظایــف ایــن نهــاد توســعه انــرژی و تجــارت بــا رویکــرد حمایــت از مــردم و
محیطزیســت در حیــن حمایــت از بازارهــای کارآمــد اســت .وظیفــه شــورا ارائــه خدمــات بــه مــردم و کارکنــان خــود اســت و بـ ه همیــن جهــت بایــد بــرای
کســب اعتمــاد عمومــی تــاش کنــد و ایــن کار را بــا تعریــف نمونــه و مــدل رفتــاری اخالقــی انجــام داده اســت .تهیــه کدهــای اخالقــی بــرای کارکنــان
شــورای ملــی انــرژی راهنمــای عملــی بــرای مشــکالت و مســائلی اخالقــی اســت کــه ممکــن اســت کارمنــدان بــا آن روبــرو شــوند .کدهــای رفتــاری و
ارزشهــای اخالقــی ایــن شــورا عبارتانــد از :نقشهــا و مســئولیتها ،ارزشهــا و اصــول راهنمــا ،حــل مســائل اخالقــی ،حفــظ محرمانگــی ،اجتنــاب
از تعــارض منافــع و  ...اســت.
کدهــای رفتــاری «تعــارض منافــع» بــه موقعیــت و شــرایطی اشــاره دارد کــه کارمنــدی در موقعیتــی منافــع خصوصــی و شــخصیاش بــر روی عملکــرد
شــورای ملــی انــرژی تأثیــر نامناســبی بگــذارد یــا کارمنــدی از موقعیــت شــغلی شــورای ملــی انــرژی بــرای منافــع شــخصیاش اســتفاده کنــد .کارکنــان
شــورای ملــی انــرژی بایــد متوجــه هرگونــه تعــارض منافــع واقعــی ،ظاهــری یــا بالقــوه باشــند و اقدامــات ممکــن بــرای جلوگیــری از آن و حــل ایــن
تعارضهــا را انجــام دهنــد.
تعــارض منافــع «واقعــی» در زمــان حــال و اکنــون اســت؛ وجــود تعــارض منافــع «ظاهــری» توســط یــک ناظــر معقــول مشــخص و یــا درک میشــود،
چــه واقعــی باشــد یــا نــه؛ تعــارض منافــع «بالقــوه» تعارضــی اســت کــه پیشبینــی میشــود در آینــده بــه وجــود آیــد .بــر اســاس ایــن تعاریــف ،هفــت
موقعیــت تعــارض منافــع و راههــای حــل تعــارض منافــع بالقــوه تشــریح شــده اســت:
 -1اموال و دارایی ،منافع و فعالیتهای جانبی
کارکنــان نبایــد دارایــی یــا منافعــی داشــته باشــند کــه در تعارضــی واقعــی ،ظاهــری و یــا بالقــوه بــا منافــع فعالیتهــای شــورای ملــی انــرژی باشــند.
کارکنــان نبایــد درگیــر هــر نــوع از فعالیــت تجــاری بــا هیدروکربــن یــا بــرق 2باشــند .ایــن بــدان معناســت کــه کارکنــان نبایــد صاحــب و یــا شــریک
در ســهام باشــند؛ همچنیــن هــر نقشــی بهعنــوان مدیــر ،کارشــناس ،شــریک تجــاری ،کار تحقیقاتــی ،تولیــد ،فــروش ،خریــد ،توزیــع و انتقــال،
صــادرات ،واردات و هــر فعالیتــی مرتبــط بــا معاملــه در هیدروکربنهــا و بــرق را شــامل میشــود.
کارکنــان نبایــد هیچگونــه وثیقــه ،وام ،اوراق قرضــه ،کوپــن و ســایر مــوارد ضمانــت شــرکتی درگیــر تجــارت یــا ســرمایههای دوجانبــه یــا ســرمایههای
ً
تجارتــی مبادلـهای کــه عمدتــا شــامل شــرکتهایی کــه در چنیــن تجارتــی فعالیــت میکننــد ،داشــته باشــند.
کارکنــان ممکــن اســت فعالیتهایــی جانبــی خــارج از ســازمان داشــته باشــند مثــل مشــاغل داوطلبانــه یــا بــا دســتمزد امــا نبایــد ایــن مشــاغل هیــچ
تعــارض منافــع واقعــی ،بالقــوه و ظاهــری بــا منافــع شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد .ا گــر ،بــرای مثــال ،فعالیتهــای خــارج از ســازمان یــک کارمنــد
منجــر بــه ایجــاد رابطــه تجــاری بــا شــرکتی ،فــرد یــا ســازمانی شــود کــه مســائلی را بــرای شــورای ملــی انــرژی ایجــاد کنــد ،یــا ا گــر کارمنــدی در یــک
فعالیــت جانبــی مشــاوره بدهــد و آن مرتبــط بــا فعالیتهــای شــورای ملــی انــرژی باشــد ،تعــارض منافــع وجــود دارد.
 -2فعالیتهای سیاسی
کارکنــان حقدارنــد در فعالیتهــای سیاســی مشــارکت کننــد تــا زمانــی کــه کار ســازمان مختــل نشــود ،یــا بهعنــوان یــک اختــال تلقــی نشــود،
)1. the National Energy Board (NEB
2. hydrocarbons or electricity
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

همچنیــن کارمنــد در انجــام وظایفــش ،رفتــار سیاســی بیطرفان ـهای داشــته باشــد .کمیســیون خدمــات عمومــی 3مســئول امــور فعالیتهــای
ً
سیاســی نظــام کانــادا اســت و مثــا کارمنــدان بــرای نحــوه فعالیــت سیاســی و کاندیداتــوری بایــد از ایــن نهــاد کســب اطالعــات کننــد.
-3جرائم و اتهامات
ً
ا گــر یــک کارمنــد بــه نقــض قانــون یــا مقــررات کانــادا محکــوم شــود و ایــن بــر توانایــی شــغلیاش تأثیــر بگــذارد ،او بایــد ســریعا بــه سرپرســت خــود
ً
اطــاع دهــد .همچنیــن ا گــر کارمنــدی متهــم بــه تخلفــی شــود و ایــن اتهــام بــر شــغلش تأثیرگــذار باشــد (مثــا گواهینامــه رانندگــی راننــده تعلیــق شــود
و رانندگــی بخشــی از کار او باشــد) ،بایــد فــوری بــه سرپرســتش اطــاع دهــد.
-4هدایا ،دریافتیها و دیگر مزایا
هــر چیــز باارزشــی کــه قابــل گرفتــن و دادن باشــد یــا از ســر لطــف و یــا بهعنــوان تشــکر و هــر مــوردی کــه مزایایــی محســوب میشــود و بــه کارکنــان داده
میشــود بایــد ماهیتــی اتفاقــی و تصادفــی داشــته باشــد و بهانــدازۀ عــرف ،مناســب و عــادی باشــد .بهطورکلــی ،چنیــن هدایــا و مزایایــی کــه بــه خاطــر
اشــتغال در شــورای ملــی انــرژی تعلــق میگیــرد در صورتــی پذیرفت هشــده اســت کــه:
ً
الف) پیشنهاد در شکلی عادی باشد (مثال در ساعت ناهار جلسه)؛
ب) ارزش پیشنهاد بیشتر از  20000دالر نباشد و
ج) مطمئن بود که این هدیه بر نحوه کار کارمند و قضاوتش تأثیر ندارد.
ً
اگــر کارمنــد فکــر کنــد کــه هدیــه نامناســب اســت و نمیتوانــد آن را رد کنــد ،حتمــا بایــد بــه سرپرســت خــود اطــاع دهــد .ا گــر کارمنــد از تناســب هدیــه
مطمئــن نیســت ،بایــد از مدیــر و یــا کمیتــه اخــاق مشــورت بگیــرد.
ا گــر هدایــا و مزایــا بیارتبــاط بــا شــغل کارمنــد باشــد و یــا بــه همســر و اعضــای خانــواده داده شــود ،قابلقبــول اســت .امــا ا گــر کارمنــد روی یــک
پــروژهای کار میکنــد کــه شــرکت یــا افــرادی درگیــر آن هســتند و آنــان بــه او هدایــا و مزایایــی دهنــد ،پیشــنهاد را نبایــد پذیرفــت.
کارکنــان نبایــد خواســتار دریافــت کمکهــای مالــی یــا جوایــزی بــرای رویدادهــای اجتماعــی شــورای ملــی انــرژی کــه از ســوی شــرکتهای تجــاری
هیدروکربــن و بــرق یــا هــر بخشــی از شــورای ملــی انــرژی اســت ،باشــند.
بــرای شــفافیت بیشــتر ،هدایــای فیزیکــی دریافتــی از افــراد در مراســم یــا در بخشــی از پروتکلهــا بهعنــوان نماینــده شــورای ملــی انــرژی پذیرفتــه
میشــود و نــه بهعنــوان کارمنــدان مســتقل.
 -5اعضای خانواده
اگــر کارمنــدان ســازمان در یــک فراینــد داوری قــرار گیرنــد کــه ممکــن اســت یکــی از اعضــای نزدیــک خانوادهشــان جزئــی از طرفیــن رونــد داوری
باشــد ،یعنــی تصمیــم نهایــی کارمنــد روی خانــوادهاش تأثیرگــذار باشــد ،آن را بایــد بــه اطــاع سرپرســت و معــاون برســانند .منظــور از اعضــای نزدیــک
خانــواده کارکنــان ،همســر ،والدیــن ،فرزنــد ،خواهــر و بــرادر ،پــدر یــا مــادر همســر ،دامــاد یــا عــروس ،همســر خواهــر و بــرادر و هرکســی را کــه در محــل
یشــود .پــس از اطــاع ،معــاون تصمیــم میگیــرد کــه کارمنــد بــه رونــد داوری ادامــه بدهــد یــا خیــر .کارمنــد
اقامــت کارمنــد زندگــی کنــد ،شــامل م 
ممکــن اســت یــک درخواســت کتبــی بــرای مدیرعامــل بنویســد تــا تصمیــم معــاون را بررســی کنــد و درنهایــت مدیرعامــل تصمیــم نهایــی را میگیــرد.
 -6پیشنهادهای دیگر برای اشتغال
کارمنــدان نبایــد اجــازه دهنــد کــه کارشــان تحــت تأثیــر پیشــنهادهای اشــتغال خــارج از ســازمان باشــد .ا گــر کارمنــدی یــک پیشــنهاد کاری دریافــت
ً
کنــد کــه منجــر بــه تعــارض منافــع واقعــی ،ظاهــری و یــا بالقــوه بــا وظایــف شــورای ملــی انــرژی شــود ،بایــد فــورا سرپرســت خــود و یــا معــاون را در جریــان
3. The Public Service Commission
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بگــذارد .همچنیــن کارمنــد ،سرپرســت یــا معــاون اجرایــی هــر بخشــی را از فعالیتهــای شــغل بعــدی کــه تأثیــرات احتمالــی بــر آییننامــه رفتــاری
دارد ،مطلــع ســازد .سرپرســت یــا معــاون اجرایــی ممکــن اســت بســته بــه شــرایط اشــتغال بعــدی ،کارمنــد را بــه وظایفــی کــه در شــورای ملــی انــرژی
داشــت بازگردانــد.
ا گــر کارمنــدی مطمئــن نیســت کــه پیشــنهاد کاری منجــر بــه تعــارض منافــع میشــود ،از او انتظــار م ـیرود کــه از رئیــس یــا کمیتــه اخــاق مشــورت
بگیــرد.
 -7پساشغلی
ً
در طــی یــک ســال بعــد از تــرک ســازمان ،کارمنــد ســابق نبایــد بهعنــوان نماینــده شــرکت یــا فــردی کــه قبــا در شــورای ملــی انــرژی بــوده ،معرفــی شــود.
یشــود امــا تنهــا محــدود بــه مــوارد زیــر نیســت:
مــوارد زیــر شــامل ایــن ممنوعیــت م 
● ●کاری بهعنوان شاهد؛
● ●کاری بهعنوان مشاور؛
● ●خدمتی بهعنوان نماینده رسمی؛ یا
● ●امضای مکاتبات ارسالشده به شورای ملی انرژی.
در طول مدت دوره یک سال پس از اشتغال ،کارمند سابق میتواند درخواستهای معمولی از شورای ملی انرژی داشته باشد.
تعهدات کارمندان نسبت به بخش محرمانگی اطالعاتی که در دسترس عموم نیست ،حتی پس از اشتغال بعدی ادامه مییابد.
ا گــر کارمنــدی مطلــع شــود کــه همــکار ســابقش الزامــات و مقــررات را رعایــت نمیکنــد ،او بایــد از رئیــس یــا کمیتــه اخــاق مشــورت بگیــرد .اگــر کارمنــد
ســابق الزامــات را رعایــت نکــرد ،تصمیمگیرنــده بخــش مرتبــط بــرای جلوگیــری از تعــارض منافــع واقعــی یــا انحرافــی ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد
کــه بــرای رونــد قضایــی ،مالقــات و صحبتــی بــا آن فــرد نداشــته باشــد و یــا شــواهدی را کــه او ارائــه میدهــد ،نبینــد.
نحوه برخورد با تعارضهای منافع بالقوه
کارمنــدان شــورای ملــی انــرژی بــه افشــای هــر شــرایطی کــه کارمنــدان فکــر میکننــد ،میتوانــد منجــر بــه تعــارض منافــع بــا فعالیتهــای شــورای
ملــی انــرژی شــود تشــویق میشــوند .افشــاگری مطابــق بــا ایــن آییننامــه بــه حفاظــت از کارکنــان و شــورای ملــی انــرژی کمــک میکنــد .اگــر تعــارض
منافعــی آشــکار نشــود ،نمیتــوان بهطــور مؤثــری بــه آن رســیدگی کــرد.
 -1اعالم دارایی و منافع
ً
در مــدت  60روز پــس از شــروع کار در شــورای ملــی انــرژی و تقریبــا هرســاله پـسازآن ،کارکنــان ســازمان بایــد ســند گواهــی اشــتغال یــا اظهارنامـهای را
تکمیــل کننــد .کارکنــان بایــد بنویســند کــه آیــا آنهــا بــه هــر طریقــی بــا مشــاغل و تجارتــی کــه بــا هیدروکربــن و بــرق مرتبــط اســت و یــا هــر فعالیتــی کــه
میتوانــد تعــارض منافــع واقعــی ،ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیتهــای شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد ،ارتبــاط دارنــد یــا خیــر .ا گــر کارمنــدی بــه چنیــن
ســؤاالتی پاســخ مثبــت دهــد ،او بایــد نحــوه مشــارکت و فعالیتــش را در یــک گــزارش محرمانــه توصیــف و مکتــوب کنــد.
اگــر در هــر زمــان دیگــری ،کارکنــان شــورای ملــی انــرژی بــه هــر طریقــی بــا اشــتغال و تجــارت در هیدروکربــن و یــا بــرق مشــغول شــدند و یــا در هــر
فعالیتــی خــارج از ســازمان کــه میتوانــد تعــارض منافــع واقعــی ،ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیتهــای شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد؛ کارمنــد بایــد
گــزارش محرمانــه خــود را تکمیــل کنــد .ایــن شــامل یــک تعهــد ادام ـهدار بــرای اعــام هرگونــه تغییــر مرتبــط بــا شــرایط کارکنــان اســت از زمانــی کــه
آنهــا آخریــن ســند گواهــی اشــتغال و یــا اظهارنامــه محرمانــه را مینویســند.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

 -2بررسی گزارشهای محرمانه توسط کمیته اخالق
کمیته اخالق تمام گزارشهای محرمانه را بررسی میکند .در طول این بررسی ،از کارکنان خواسته میشود پاسخگو باشند به:
● ●ارائه اطالعات مرتبط شامل داراییها ،منافعشان و فعالیتهای خارج از سازمان به کمیته اخالق.
● ●مالقات با کمیته اخالق درباره گزارش محرمانه بهطور شخصی یا از طریق نماینده.
همچنین کمیته اخالق ممکن است از سرپرست یا معاونت اطالعاتی را بخواهد.
کمیتــه تمامــی اطالعــات در گــزارش محرمانــه ،هرگونــه اطالعاتــی کــه توســط کارمنــد یــا معاونــت ارائهشــده و تمامــی اطالعــات و عوامــل را مثــل مــوارد
زیــر مدنظــر قــرار میدهنــد:
● ●سطح و موقعیت کارمند در شورای ملی انرژی؛
● ●امکان استفاده نادرست از مزایای اطالعات بهدستآمده در دوره انجاموظیفه و مسئولیتهای کارمند؛
● ●امــکان سوءاســتفاده از موقعیــت شــورای ملــی انــرژی بــرای بهر هبــرداری از مزایــا و بــه دســت آوردن موقعیتهــای اشــتغال خــارج
از ســازمان.
 -3توصیه کمیته اخالق
حشــده بــا فعالیتهــای خــارج از ســازمان ،تعــارض
کمیتــه اخــاق پــس از بررســی مــوارد قبلــی بــه کارمنــد اعــام میکنــد کــه آیــا داراییهــا و منافــع مطر 
منافــع واقعــی ،ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیتهــای ســازمان دارد .در ایــن صــورت ،کمیتــه اخــاق بــه کارمنــد اقدامــات الزم را بــرای رعایــت آییننامــه
رفتــاری توصیــه میکنــد .ایــن توصیههــا میتوانــد شــامل محدودیــت ،تغییــر یــا متوقــف کــردن فعالیتهــای خــارج از ســازمان یــا وا گــذاری دارایــی
و گذشــتن از منافــع باشــد.
بعــد از توصیههــای کمیتــه اخــاق ،بــه کارکنــان  120روز اجــازه میدهنــد تــا دســتورات را اجرایــی کننــد .داراییهــا و منافــع بایــد بــه یکــی از روشهــای
زیــر واگذار شــود:
● ●فــروش دارایــی بــه دیگرانــی کــه کارمنــد بــا آنــان هیــچ رابط ـهای ازجملــه همســر ،والدیــن ،خواهــران و بــرادران و فرزنــدان و ...
نداشــته باشــد.
● ●امانت دارایی به شخصی که کارمند هیچگونه کنترل و نظارتی بر دارایی نداشته باشد ولی به او اعتماد داشته باشد.
اگــر کارمنــدی بخواهــد دارای ـیاش را بــه امانــت بگــذارد ،ایــن امانــت نبایــد منجــر بــه هیــچ قــدرت کنترلــی و یــا حــق تصمیمگیــری بــرای او شــود.
یشــود ،کمیتــه اخــاق تمــام توافقــات و تأییدیــه مدیرعامــل را بررســی میکنــد کــه آیــا آن مــورد قبــول اســت
زمانــی کــه دارایــی بــه امانــت گذاشــته م 
یشــود.
یــا خیــر .بنــا بــه اختیــار مدیرعامــل ،هزینههــای امانتگــذاری بازپرداخــت م 
برای جلوگیری از رعایت الزامات این بخش ،فروش یا انتقال دارایی و منافع به اعضای خانواده یا دیگران موردقبول نیست.
طبــق ایــن آییننامــه ،کارکنــان بایــد ظــرف  30روز توصیهنامــه کمیتــه اخــاق را دریافــت کننــد و بهطــور کتبــی تأییــد کننــد کــه آنهــا ،آن را اجــرا
صشــده پایبنــد نباشــند ،کمیتــه اخــاق بــرای مدیرعامــل نامههایــی خواهــد
میکننــد .ا گــر کارکنــان آن را اجرایــی نکننــد و یــا بــه زمــان مشخ 
نوشــت.
درصورتیکــه مدیرعامــل از تعــارض منافــع بالقــوه مطلــع شــود و از ایــن منظــر اقدامــی فــوری بــرای رســیدگی بــه آن نیــاز باشــد ،مدیرعامــل میتوانــد
هــر زمــان (ازجملــه قبــل یــا بعــد از توصیــه کمیتــه اخــاق) کارمنــد را بــه قبــول تغییــرات موقــت در وظایــف ملــزم کنــد تــا کمیتــه اخــاق یــا مدیرعامــل
وضعیــت او را بررســی کنــد.
اگــر معــاون اجرایــی ،رئیــس ،مدیــر یــک بخــش از اداره در یــک گــزارش محرمانــه اعــام کنــد کــه فعالیتــی جانبــی خــارج از ســازمان میتوانــد بــا
فعالیتهــای شــورای ملــی انــرژی تعــارض منافــع داشــته باشــد ،کمیتــه اخــاق قبــل از ارائــه توصیــه خــود بــه کارمنــد ،مدیرعامــل را از فعالیــت
اعالمشــده مطلــع میکنــد .کمیتــه اخــاق یــک نســخه کپــی از توصیــه را بــرای مدیرعامــل تهیــه میکنــد.
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توصیههــای کمیتــه اخــاق در ایــن بخــش بایــد مــورد اجمــاع واقــع گــردد .ا گــر بیــن اعضــای کمیتــه اخــاق بــرای یــک توصیــه اختالفنظــری وجــود
داشــته باشــد ،موضــوع آرای متفــاوت بایــد بــه مدیرعامــل بــرای تصمیــم نهایــی ارائــه شــود .پــس از اطــاع و توصیــه ارائهشــده بــه کارمنــد ،او فرصتــی
دارد تــا دربــاره نظــرات متفــاوت اعضــای کمیتــه اخــاق پاســخ دهــد .مدیرعامــل ممکــن اســت از معاونــت اجرایــی کارمنــدان ،رئیــس یــا سرپرســت
کارمنــد درخواســت اطالعــات بیشــتری کنــد .ا گــر مدیرعامــل بــه نظــر حقوقــی نیــاز داشــته باشــد ،مشــورت حقوقــی را میتوانــد از مشــاوری کــه خــود
از اعضــای کمیتــه اخــاق نیســت ،بگیــرد .مدیرعامــل یــک نســخه کپــی از تصمیــم نهایــی بــرای کارمنــد را تهیــه میکنــد و بــرای نگـهداری از آن بــه
کمیتــه اخــاق میدهــد.
 -4بررسی توصیه کمیته اخالق توسط مدیرعامل
اگــر کارمنــدی بــا توصیــه کمیتــه اخــاق مخالــف باشــد ،میتوانــد ظــرف  30روز پــس از دریافــت توصیــه کمیتــه اخــاق ،درخواســت کتبــی بازبینــی
را بــه مدیرعامــل بــرای بررســی و تصمیــم آن ارائــه دهــد .درخواســت کتبــی بازبینــی بایــد دالیــل مخالفــت کارمنــد بــا کمیتــه اخــاق را بیــان کنــد.
بهمحــض دریافــت درخواســت کتبــی بازبینــی ،مدیرعامــل آن را بــه کمیتــه اخــاق میفرســتد و گــزارش کتبــی از کمیتــه اخــاق بــرای رســیدگی بــه
نگرانیهــای کارمنــد و توضیــح توصیــه بــه او را میخواهــد .کمیتــه اخــاق گــزارش کتبــی خــود را بــه مدیرعامــل و کارمنــد ارســال میکنــد .کارمنــد در
طــی  30روز پاســخ کمیتــه اخــاق بــه گــزارش و واکنــش بــه محتــوای گــزارش را دریافــت میکنــد .کارمنــد پاســخ کتبــی بــه مدیرعامــل را ارائــه میکنــد
و نســخهای از پاسـخها بــرای نگهــداری بــه کمیتــه اخــاق داده میشــود.
مدیرعامــل بــرای درخواســت بازبینــی تصمیــم نهایــی را میگیــرد .تصمیــم مدیرعامــل میتوانــد شــامل محدودیــت کارمنــد ،تغییــر یــا توقــف وضعیت
فعالیتهــای خــارج از ســازمان ،وا گــذاری دارایــی یــا منافــع ،یــا محــدود کــردن فعالیتهــای پسااشــتغال باشــد و ممکــن اســت بــرای انجــام ایــن
مــوارد یــک بــازه زمانــی در نظــر گرفتــه شــود .ا گــر کارمنــد بــا تصمیــم مدیرعامــل مخالفــت کنــد ،ممکــن اســت خــود را در معــرض اقــدام انضباطــی تــا
ً
نهایتــا اخــراج از کار قــرار دهــد.

مطالعه موردی :تعارض منافع در حوزه برق
دسترســی بــه بــرق جــزء جداییناپذیــر از زندگــی مــردم اســت .فراینــد تولیــد بــرق ،انتقــال و توزیــع آن بــه مــردم و دیگــر صنایــع و از ســوی دیگــر قیمــت
تمامشــده بــرق بــر روی کیفیــت دسترســی بــه بــرق اثرگــذار اســت .مدیریــت قطعیهــای بــرق در تابســتان و یــا تولیــد مــازاد بــرق در زمســتان ،یارانــه
و قیمتگــذاری بــرق ،خریدوفــروش بــرق در بــورس انــرژی ،صــادرات و واردات بــرق ازجملــه مســائلی اســت کــه صنعــت بــرق همــواره بایــد در مــورد
آن تصمیمگیــری کنــد.
ً
بــا تمــام مســائلی کــه وزارت نیــرو بــا آن روبــرو اســت ،مطالعــه تعــارض منافــع در بخــش بــرق از آنجایــی اهمیــت دارد کــه اوال بــرق جــزو خدمــات
ً
ً
عمومــی محســوب میشــود ،دومــا در بخشهایــی از زنجیــره تولیــد و توزیــع بــرق ،بخــش خصوصــی فعــال اســت ،ســوما فعــاالن بخــش خصوصــی در
قالــب پیمانــکاری بســیاری از پروژههــای وزارت نیــرو را انجــام میدهنــد .بنابرایــن کارمنــدان و مدیــران دولتــی میتواننــد در یــک موقعیــت بالقــوه
تعــارض منافــع قــرار داشــته باشــند .بهعبارتدیگــر ،کارمنــدان و مدیــران حــوزه بــرق بــر اســاس نقــش و ســطح دسترســی بــه اطالعــات کلیــدی
همــواره میتواننــد از موقعیتهــا بــرای منافــع شــخصی خودشــان بهر هبــرداری کننــد و منافــع عمومــی و مــردم را در درجــات بعــدی اهمیــت قــرار
دهنــد کــه بــه فــرض میتــوان بــه ایــن موقعیــت اشــاره کــرد کــه تعــدادی از مدیــران و کارکنــان بخــش بــرق همزمــان ســهامدار شــرکتهای خصوصــی
باشــند و یــا در قالــب مهندســین مشــاور پــروژه در بخــش خصوصــی اشــتغال داشــته باشــند.
ً
همچنیــن بــه لحــاظ ســازمانی نیــز نحــوه تولیــد و فــروش بــرق میتوانــد بیــن نهادهــا و ســازمانها تعــارض منافــع ایجــاد کنــد و نهایتــا منفعــت
عمومــی در بیــن اختالفــات نهــادی فرامــوش شــود .چنانچــه در ایــن موضــوع ،همــواره بیــن منافــع وزارت نفــت و وزارت نیــرو بــر ســر مســئله فــروش
ً
مســتقیم گاز و یــا تبدیــل گاز بــه بــرق و فــروش بــرق اختــاف وجــود دارد و نهایتــا مشــخص نیســت کــه تصمیــم کــدام وزارتخانــه بــه نفــع عمــوم
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و راهکارهای مقابله با آن

ن یــک بحــث ســوء مدیریتــی در ســطح ملــی اســت و بایــد در ســطح دولــت ایــن مســئله
خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس برخــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایـ 
حــل شــود.
ســطح دیگــر ایــن اختــاف میتوانــد بیــن منافــع ســازمانها و نهادهــا در داخــل وزارت نیــرو بــر ســر سیاس ـتگذاریها بــرای نیروگاههــای فســیلی
و تجدیــد پذیــر باشــد .چنانکــه در ســایر کشــورها یکــی از شــایعترین موقعیتهــای تعــارض منافــع در حــوزه انــرژی بــر ســر تولیــد بــرق نیروگاههــای
هســتهای ،فســیلی و تجدیدپذیــر اســت.
در ادامــه ایــن گــزارش ،مأموریتهــای وزارت نیــرو ،ســاختار اداری حــوزه بــرق و رونــد خصوصیســازی توضیــح داد هشــده و ســپس مصادیــق
تعــارض منافــع در ایــن حــوزه تشــریح میشــود.

تاریخچه ،مأموریتها و اهداف وزارت نیرو
پیشــینه وزارت نیــرو بــه مصوبــه نظامنامــه موسســه بــرق تهــران در ســال  1315و اجــازه تأســیس بنــگاه آبیــاری در ســال  1322برمیگــردد کــه در
ســال  1342بــا تصویــب الیحــه «وزارت آب و بــرق» در مجلــس ،ســاختار ســازمانی آن رســمیت یافــت .بــا افزایــش خدمــات و مســئولیتهای ایــن
وزارتخانــه ،تأســیس «وزارت نیــرو» در دســتور کار قــرار گرفــت و درنهایــت در ســال  1353قانــون آن تصویــب شــد .بــا ایــن حســاب ،در طــول تاریــخ
ســازمانی ایــران ،آب و بــرق همــواره بــا هــم بودهانــد.
در حــال حاضــر وزارت نیــرو یــک ســازمان چندوجهــی اســت کــه چهــار وظیفــه مدیریــت صنعــت آب ،صنعــت بــرق ،صنعــت فاضــاب و صنعــت
انرژیهــای تجدیدپذیــر را بــر عهــده دارد .دو وظیفــه «تولیــد ،انتقــال و توزیــع بــرق در سراســر کشــور» و «مطالعــه و اجــرای طر حهــای تولیــد نیــروی
بــرق بــا کاربســت انرژیهــای تجدیدپذیــر» بــه موضــوع ایــن گــزارش مرتبــط اســت.
مهمتریــن هــدف وزارت نیــرو در حــوزه بــرق« ،تأمیــن نیازهــای انــرژی بــا کیفیــت مطلــوب و تماموقــت بــرای انــواع مصــارف شــهروندان» اســت.
درواقــع کیفیــت بــرق و دسترســی دائــم شــهروندان بــه بــرق ،هــدف کالن وزارت نیــرو اســت (ســایت وزارت نیــرو).
ساختار اداری وزارت نیرو
بهطورکلــی ســاختار وزارت نیــرو شــامل ســه ســطح حاکمیتــی ،میانــی و عملیاتــی اســت .از ایــن حیــث کــه ســطح میانــی و عملیاتــی وزارتخانــه،
شــرکتها هســتند و ماننــد ســایر وزاتخانههــا اداره کل و یــا ســازمان نیســتند ،متفــاوت اســت .بــه عبارتــی نماینــده وزارت نیــرو در ســطح اســتانها،
ادارات کل یــا ســازمانها نیســتند بلکــه تمــام بخشهــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو کــه وظیفهشــان ارائــه خدمــات بــرق و آب و فاضــاب اســت
و در اســتانها بهعنــوان نماینــده وزارت نیــرو انجاموظیفــه میکننــد ،شــرکت هســتند .درواقــع ،در مــدل شــرکتی ،مجموعههــا اجــازه برگــزاری
مناقصــه ،مزایــده ،عقــد قــرارداد خریدوفــروش و  ...را دارنــد کــه در مــدل ادارات کل چنیــن اختیاراتــی وجــود نــدارد .ســاختار وزارت نیــرو نیــز از همــان
زمــان تأســیس مبتنــی بــر مــدل شــرکتی ســامان یافــت و بعــد از انقــاب ایــن شــکل گســترش یافــت.
شــرکتهای دولتــی ماننــد شــرکت توانیــر شــرکتهایی هســتند کــه سهامشــان صــد درصــد دولتــی اســت .در اساســنامه شــرکتهای دولتــی ذکرشــده
اســت کــه در مجمعشــان دو یــا ســه وزیــر حضــور دارد و بــر اســاس قانــون محاســبات عمومــی عمــل میکننــد .در ایــن قانــون بــرای خریدوفــروش
فشــده اســت .فراینــد تأســیس شــرکتهای دولتــی طوالنــی اســت و بــا مصوبــه مجلــس تأســیس میشــود .در ایــن
ضوابــط ســفت و ســختی تعری 
ً
دســته از شــرکتها عمومــا قانــون اســتخدام کشــوری بــرای اســتخدام کارکنــان حا کــم اســت.
مــدل دیگــری از شــرکتهای وزارت نیــرو کــه بعــد از انقــاب اســامی شــکل گرفــت ،شــرکتهای غیردولتــی هســتند کــه  49درصــد سهامشــان در
مالکیــت دولــت اســت .دلیــل شــکلگیری ایــن نــوع شــرکتها بــه اوایــل ســالهای بعــد از انقــاب اســامی برمیگــردد کــه فعالیــت شــرکتهای
مهندســین مشــاور و شــرکتهای پیمانــکاری خارجــی در ایــران متوقــف شــد و محذوراتــی بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی ایجــاد شــد.
درنتیجــه وزارت نیــرو بهمنظــور راهانــدازی مجــدد فعالیتهــای توســعهای و از ســوی دیگــر اجتنــاب از محدودیتهــای شــرکتهای دولتــی کــه
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فاقــد انعطــاف و بهــرهوری الزم بودنــد ،شــرکتهای غیردولتــی بــا مشــارکت نهادهــای عمومــی (غیردولتــی) مثــل آســتان قــدس رضــوی تأســیس
کــرد .توافقــات انجا مشــده بــا ایــن نهادهــای غیردولتــی بــر ایــن اصــل اســتوار بــود کــه وزارت نیــرو ،مدیریــت و کنترل این شــرکتهای جدیدالتأســیس
را در دســت خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه ماهیــت غیرتخصصــی نهادهــای عمومــی ،مداخلـهای از طــرف آنــان در مدیریــت ایــن شــرکتها صــورت
نخواهــد گرفــت.
ً
یتــوان چنیــن بیــان کــرد کــه اوال غیردولتــی بــودن آن بــه معنــای مشــارکت بــا بخــش خصوصــی
پــس بهطورکلــی ویژگــی شــرکتهای غیردولتــی را م 
ً
ً
نیســت .دومــا ،ایــن شــرکتها از قانــون محاســبات پیــروی نمیکننــد و مرجعشــان قانــون تجــارت اســت .در ایــن شــرکتها عمومــا  51درصــد ســهام
در مالکیــت غیردولتــی قــرار دارد .ازنظــر قوانیــن اســتخدامی نیــز تابــع قانــون کار هســتند کــه انعطــاف بیشــتری نســبت بــه قوانیــن اســتخدام کشــوری
دارد و جابهجایــی نیــرو در ایــن شــرکتها ســادهتر اســت.
اولیــن مــورد تأســیس شــرکت غیردولتــی در وزارت نیــرو مربــوط بــه ســال  1360و تأســیس شــرکت مهــاب قــدس بــود کــه  49درصــد ســهام مهــاب
قــدس در مالکیــت شــرکت صددرصــد دولتــی ســاتکاب بــود و  51درصــد آن را بــه دو آســتان قــدس رضــوی ( )%26و حضــرت معصومــه ( )%25دادنــد.
یشــده بــود کــه ســهامداران بهغیــراز وزارت نیــرو دخالتــی در مدیریــت و اداره شــرکت ندارنــد و وزیــر
در تمــام بخشهــای اساســنامه نیــز پیشبین 
نیــرو رئیــس مجمــع بــود و اعضــای هیئتمدیــره را تعییــن میکــرد.
وزارت نیــرو بــا پیادهســازی ایــده شــرکتهای غیردولتــی توانســت تمــام فعالیتهــای توســعهای در صنعــت بــرق درزمینــۀ طراحــی و مهندســی و
اجــرای پروژههــا را تــا ســال  1389بهخوبــی پیــش ببــرد زیــرا مدیریــت و کنتــرل ایــن شــرکتها در اختیــار وزارت نیــرو بــود و مدیــران ایــن شــرکتها
همگــی در قبــال دریافــت حقــوق و مزایــا خدمــت میکردنــد و ســهامدار شــرکتها نبودنــد.
یتــوان گفــت کــه یکــی از ویژگیهــای شــاخص وزارت نیــرو ،توجــه بــه عــدم تمرکــز و تفویــض اختیــار اســت کــه در دو دســته
پــس بهطــور خالصــه م 
شــرکتهای دولتــی و شــرکتهای غیردولتــی بــرای انجــام عملیــات و اجــرا فعالیــت دارنــد.
بهطورکلی در ادامه تقسیمبندی وزارت نیرو در سه سطح توضیح داده میشود:
ســطح یــک (ســطح حاکمیتــی) :حــوزه ســتادی کــه وظایــف حاکمیتــی و سیاسـتگذاری را بــر عهــده دارد .ایــن حــوزه از پنــج معــاون وزیــر و  24دفتــر
تشکیلشــده اســت و دارای ســاختار ســازمانی زیــر اســت:
 -1معاون وزیر در امور برق و انرژی
 -2معاون وزیر در امور آب و آب و فاضالب
 -3معاون وزیر در برنامهریزی و اقتصادی
 -4معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
 -5معاون وزیر در امور حقوقی ،پشتیبانی و مجلس
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شکل  -1نمودار سازمانی حوزه ستادی وزارت نیرو

ســطح دو (ســطح میانــی تخصصــی) :ایــن ســطح شــامل پنــج شــرکت مــادر تخصصــی اســت کــه وظایــف برنامهریــزی ،نظــارت و ارزیابــی
شــرکتهای زیرمجموعــه تخصصــی خــود را بــر عهدهدارنــد و وظیفهشــان اجــرای سیاسـتهای کالن وزارت نیــرو توســط شــرکتهای زیرمجموعــه
اســت .از ایــن پنــج شــرکت ،دو شــرکت مربــوط بــه آب و فاضــاب اســت و ســه شــرکت دیگــر مرتبــط بــا بــرق اســت کــه عبارتانــد از:
 -1شرکت سهامی مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
 -1-1سازمان انرژ یهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) /ادغام سانا و سابا در سال 1395
 -1-2شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 -1-3شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
 -2شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
 -3شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق  -ساتکاب
ســطح ســه (عملیا تــی) :شــامل شــرکتها ،موسس ـهها و مجتمعهــای آموزشــی ،تحقیقاتــی و پژوهشــی کــه در ســطح صــف و عملیــات ،اجــرای
طر حهــا و برنامههــای اصلــی وزارت نیــرو را بــر عهدهدارنــد .در ایــن ســطح  9دســته شــرکت وجــود دارد کــه از ایــن میــان دســتههای زیــر مرتبــط بــا
بــرق فعالیــت دارنــد:
 -1شرکتهای برق منطقهای  16شرکت؛
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 -2شرکتهای توزیع نیروی برق  42شرکت؛
 -3شرکتهای مدیریت تولید برق  28شرکت؛
 -4شرکتهای تولید نیروی برق  20شرکت؛
 -5سازمان توسعه برق ایران؛
 -6سازمان آب و برق خوزستان؛
 -7شرکتهای اقماری (زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب)  110شرکت.
همچنین طبق اطالعات سایت وزارت نیرو شرکتهای زیر قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند:
 -1موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی صنعت آب و برق و مجتمعهای آموزشی زیرمجموعه،
 -2پژوهشگاه نیرو،
 -3دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) /ادغامشده با دانشگاه شهید بهشتی،
 -4موسسه تحقیقات آب،
 -5شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،
 -6سازمان آب و برق خوزستان.

شکل  -2نمودار ساختار نهادی ارکان وابسته به وزارت نیرو

وظیفــه اصلــی برقرســانی بــرای مصــارف خانگــی و تجــاری بــر عهــده ســطح میانــی و خــرد اســت .از گذشــته شــرکت توانیــر وظیفــه تولیــد و انتقــال
بــرق را بــر عهــده داشــته اســت امــا بهمرورزمــان و برحســب ضــرورت ،وظایــف آن تغییــر کــرده اســت و شــرکتهای دیگــری ازجملــه شــرکتهای
بــرق منطق ـهای و شــرکتهای توزیــع ،بخشــی از وظایــف توانیــر را بــر عهــده گرفتنــد .در حــال حاضــر نحــوه انتقــال بــرق از نیروگاههــا بــه خانــه و
مغازههــای شــهر بدیــن نحــو صــورت میگیــرد:
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شکل  -3مراحل تولید تا توزیع برق

شکل  -4وظایف تولید ،انتقال و توزیع

معرفی شرکتهای غیردولتی مرتبط با صنعت برق
ً
همانطــور کــه عنــوان شــد وزارت نیــرو شــرکتها و ســازمانهایی در حــوزه بــرق دارد کــه ایــن شــرکتها از ترکیــب حــدودا  49درصــد ســهام دولتــی
یشــوند .هــدف از تأســیس ایــن شــرکتها پویایــی و کارآمــدی
و  51درصــد ســهام غیردولتــی تأسیسشــدهاند و بــر اســاس قانــون تجــارت اداره م 
بیشــتر بــوده اســت .بــر اســاس اساســنامه اولیــه تأســیس ایــن شــرکتها ،مدیریــت امــور بــر عهــده دولــت بــوده اســت و درواقــع هیــچ تفاوتــی بــا
شــرکتهای دولتــی نداشــتهاند .تأســیس شــرکتهای غیردولتــی بــر اســاس نوعــی از خــود ســهامداری اســت کــه شــرکتهایی متنــوع بــا ســهامداری
شــرکتهای غیردولتــی تأسیسشــدهاند .در جــدول زیــر اســامی و مشــخصات شــرکتهای بــزرگ و معــروف آن آمــده اســت:
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جدول  -1معرفی شرکتهای غیردولتی

1

شرکت مهاب قدس

در اوایل دهه  60شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با  %49سهام دولتی و  %51درصد سهام غیردولتی (آستان
قدس رضوی و حضرت معصومه) بهمنظور طراحی و مهندسی پروژههای ملی و عمرانی بهویژه در صنعت آب و
نیروگاههای برقابی تأسیس شد.
ً
مدیریت این شرکت تا سال  1389تماما در دست وزارت نیرو بود اما از این تاریخ بهمنظور خصوصیسازی کامل این
شرکت ،اساسنامه آن تغییر داده شد و آستان قدس رضوی بهواسطه ا کثریت سهامش مدیریت شرکت را به دست
گرفت و سپس با تخلف و فساد %49 ،سهام دولتی را برای خود کرد.
آقای چیتچیان وزیر نیروی دوره اول دولت روحانی ،با افشای این تخلف از آن بهعنوان اختالس  12هزارمیلیاردی
نام برد و به دنبال پسگیری اموال دولت بود که تاکنون نتیجهای نداشته است (اقتصادآنالین.)1392/6/19 :

2

شرکت سرمایهگذاری برق و آب صبا

در سال  1370شرکت سرمایهگذاری ساتکاب که بعدها به نام شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا (در سال
 )1382تغییر نام داد با سهامداری  %51شرکت مهاب قدس و  %49شرکت ساتکاب ( %100دولتی) تأسیسشد.
هدف از تأسیس آن ،سرمایهگذاری و مشارکت در حوزههای صنعت برق شامل احداث و بهرهبرداری از نیروگاهها،
تولید انرژیهای تجدید پذیر ،تأسیسات انتقال و نیرو  ،تأسیسات توزیع برق و همچنین حوزههای صنعت آب نظیر
عملیات سدسازی  ،تولید و تأمین آب شرب و غیره بود.
«با وا گذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی 49.98 ،درصد سهام شرکت سرمایهگذاری صنایع
برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود ،در عمل به آستان قدس رضوی وا گذار شد( ».تسنیم:
)1395/4/30

3

شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی
ایران (مپنا)

ً
گروه مپنا در سال  1371با سهامداری حدودا  %51شرکت صنایع برق و آب صبا و  %49درصد سهام دولتی تأسیس
شد.
هدف اصلی از تأسیس مپنا در ابتدا پیمانکاری عمومی پروژههای نیروگاهی بود و در اثر تحوالت ،مپنا از حوزه صرف
پیمانکاری در دهه  70و تولیدکننده تجهیزات تحت لیسانس در دهه  ،80هما کنون به مجموعهای صاحب فناوری
تبدیلشده است و در بین رتبههای برتر صاحبان فناوری توربین گازی در عرصه جهانی قرارگرفته است.
ازآنجاییکه اختیار مپنا با شرکت برق و آب صبا بود ،سهام مپنا نیز به آستان قدس رسید .بخشی از سهام دولتی آن
نیز بهعنوان سهام عدالت عرضه شد .در حال حاضر شرکت صبا  %47/57سهام و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه
صبا  %1/11سهام از مپنا دارند.

4

شرکتهای توزیع برق منطقهای

در سال  1382شرکتهای توزیع برق منطقهای برای شانزده منطقه ایران با سهامداری  %60شرکت برق و آب صبا
(غیردولتی) و  %40شرکت ساتکاب ( %100دولتی) تأسیس شد .شرکتهای توزیع برق وظیفه برقرسانی به مناطق
داخل شهر را بر عهده دارد.
بر اساس مالکیت آستان قدس در ا کثریت سهام شرکت صبا %60 ،سهام شرکتهای توزیع نیز در اختیار آستان قرار
گرفت.

برنامه خصوصیسازی در وزارت نیرو و بیراهه آستان قدس
ً
اختصــاص بخشــی از گــزارش کارشناســی بــه موضــوع برنامــه و رونــد خصوصــی در بخــش بــرق از آنجایــی حائــز اهمیــت اســت کــه اوال بــه مــا تصویــری کلــی
از زمینــه و شــرایط وضــع موجــود را ارائــه میدهــد و در گام بعــدی یعنــی شناســایی ذینفعــان و شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع بــه مــا کمــک میکنــد.
ً
یســازی توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اساســا بخشــی از ادبیــات تعــارض منافــع حــول مســئله
در جهــت پیونــد موضــوع تعــارض منافــع و خصوص 
جابهجایــی بیــن بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی اســت زیــرا کــه افــراد بــا انگیز ههــای مختلفــی در ایــن دو بخــش فعالیــت میکننــد و ا گــر در هــر موقعیتــی
در ایــن دو بخــش ،کفــه منافــع خصوصــی و شــخصی بــر منافــع بخــش عمومــی و مردمــی ســنگینی کنــد ،تعــارض منافــع رخ میدهــد و از ســوی دیگــر رشــد
تهــای بخــش خصوصــی در کنــار دولــت بــوده اســت و در هــر حــوزهای کــه بخــش خصوصــی در
ادبیــات مفهومــی تعــارض منافــع نیــز همزمــان بــا رشــد فعالی 
تهــای بیشــتری دارد ،احتمــال تعــارض منافــع بیشــتر اســت.
کنــار دولــت فعالی 
یگــردد کــه بــه ادعــای دولــت در ســال 1389
یســازی در وزارت نیــرو همچــون ســایر وزارتخان ههــا بــه زمــان ابــاغ سیاسـتهای اصــل  44قانــون اساســی برم 
خصوص 
یهــا قــرار داشــته اســت (خبرگــزاری مهــر1391/7/5 :؛ پایــگاه اطــاع رســانی دولــت.)1389/10/6 :
رونــد خصوصــی در وزارت نیــرو پرتعــداد بــوده و حتــی در صــدر واگذار 
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

یســازی بابــت رد دیــون دولــت-2 ،
یســازی را در ســه حــوزه اصلــی بــرق دنبــال کــرد -1 :خصوص 
یتــوان چهــار جهــت کلــی خصوص 
در ایــن موضــوع م 
یســازی بــا قراردادهــای  .BOOدر ادامــه توضیحــات
یســازی بــا عرضــه ســهام عدالــت -4 ،خصوص 
یســازی بــا برگــزاری مزایــده-3 ،خصوص 
خصوص 
یســازی در آن ارائ هشــده اســت.
شهــای خصوص 
بیشــتری دربــاره ســه حــوزه اصلــی بــرق و رو 
رویه خصوصیسازی در صنعت برق را میتوان در سه حوزه اصلی آن دنبال کرد:
 -1بخش تولید برق -نیروگاهها :خصوصیسازی در این بخش به سه شکل صورت گرفته است:
● ●مزایــده نیروگا ههــا و وا گــذاری آن بــه برنــده :در ایــن بخــش بیشــتر نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل بنیــاد مســتضعفان ،بانــک پاســارگاد
و ...در مزاید ههــا نیروگا ههــا را خریدهانــد و ســهم اشــخاص و شــرکتهای خصوصــی کــم اســت.
ً
کهــا و
ینــژاد بهعنــوان رد دیــون دولــت بــه بان 
یهــای دولــت :حــدودا  14نیــروگاه در دولــت احمد 
● ●وا گــذاری نیروگا ههــا در قبــال بده 
ســایر وزاتخان ههــا داد هشــده اســت.
● ●تعریــف و ســاخت پروژ ههــای  4 BOOو  :BOT5بــر اســاس نمون ههــا و اســناد بینالمللــی ایــن شــکل از قراردادهــا بــا بخــش خصوصــی اجــرا
یشــود .در نــوع  BOOســرمایهگذاری و بهر هبــرداری دســت بخــش خصوصــی خواهــد بــود ،امــا در  BOTســاخت و بهر هبــرداری نیــروگاه
م 
یگــردد .در ایــن بخــش ،تعــدادی
بــه مــدت مشــخصی دســت بخــش خصوصــی اســت و بعــد از پایــان مهلــت ،نیــروگاه بــه امــوال دولتــی برم 
ً
شــرکتهای واقعــا خصوصــی فعالانــد و دیگــر نهادهــای عمومــی غیردولتــی هــم مثــل بنیــاد شــهید ،بنیــاد مســتضعفان ،قــرارگاه ســازندگی
یهــا شــرکتهایی همچــون مپنــا  12درصــد
خاتماالنبیــاء و  ...بــرق تولیــد میکننــد و بــه وزارت نیــرو میفروشــند .در همیــن دســته از خصوص 
مصــرف بــرق روزانــه کشــور را تولیــد میکنــد.
 -2خطــوط و پسـتهای انتقــال بــرق -انتقــال بــرق تــا نزدیکــی شــهرها :وظیفــه انتقــال بــرق مربــوط بــه اختیــارات شــرکتهای بــرق منطقـهای اســت
ً
ً
یهــای حاکمیتــی اســت .بهطورکلــی بــه دلیــل اینکــه ایــن خطــوط بــرای کشــور حیاتــی اســت ،اصــا
کــه سهامشــان کامــا در مالکیــت دولــت اســت و جــزو دارای 
بحــث وا گــذاری آن مطــرح نیســت.
 -3خطــوط توزیــع و فــوق توزیــع بــرق -شــبکههای داخــل شــهری بــرق :مربــوط بــه اختیــارات شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق منطق ـهای
اســت کــه از اوایــل دهــه  80بحــث خصوصیســازی آن در ایــران مطــرح شــد .موضــوع خصوصیســازی توزیــع بــرق هــم بــر اســاس ایــن دیــدگاه اســت
کــه میتــوان خدمــات انتقــال بــرق بــه مصرفکننــده نهایــی را بــر عهــده شــرکتهای خصوصــی گذاشــت کــه آنهــا وظیفــه فــروش بــرق را داشــته
ً
باشــند تــا در یــک فضــای رقابتــی بــرق را از دولــت بخرنــد و بــا درصــدی نســبتا مشــخص بــه مشــتریان بفروشــند و مــردم برحســب قیمــت و خدمــات
شــرکتها ،بــرق را بــرای مصــرف خانگــی ،تجــاری ،خدماتــی و تولیــدی تهیــه کننــد .وزارت نیــرو هــم در راســتای چنیــن دیدگاهــی تصمیــم بــه
خصوصیســازی ایــن بخــش داشــت امــا طــی یــک اتفاقــی ایــن رویــه از حالــت طبیعــی خــود خــارج شــد.
نطــور آغــاز شــد کــه شــرکتهای جدیــدی بــا ســهامداری حداقلــی وزارت نیــرو و
رویــه خصوصیســازی کــه وزارت نیــرو پایــه آن را گذاشــت ای 
ســهامداری اکثریــت بخــش غیردولتــی تأســیس شــد تــا در ابتــدا دولــت ،شــرکتها را مدیریــت کنــد و پــس از مدتــی ســهام را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کنــد.
بــا چنیــن روی ـهای ،در اوایــل اجــرای ایــن طــرح ،از درون شــرکت مهــاب قــدس کــه اکثریــت ســهامش متعلــق بــه آســتانهای قــدس رضــوی و
حضــرت معصومــه بــود ،شــرکت ســرمایهگذاری ســاتکاب بــا مشــارکت دولــت تأســیس شــد و از درون آنهــا شــرکتهای توزیــع تأســیس شــدند کــه
درواقــع ســهامدار شــرکتهای توزیــع نیــز بهطــور غیرمســتقیم آســتانهای قــدس بــود امــا طبــق اساســنامه مصــوب هیئــت دولــت ،ســهامداری ایــن
نهادهــای غیردولتــی بــدون حــق دخــل و تصــرف در امــور اجرایــی و مدیریتــی شــرکتها بــود و تمامــی مدیریــت ایــن مجموعههــا بــر عهــده دولــت
بــوده اســت.
برنامــه اولیــه و حالــت طبیعــی خصوصیســازی در نظــر گرفت هشــده بــرای شــرکتهای غیردولتــی وزارت نیــرو ایــن بــود کــه در ابتــدا شــرکتها از بدنــه
)ساخت ،بهرهبرداری و تملک( 4. Build-Own-Operate
)ساخت ،بهرهبرداری و انتقال به مالک( 5. Build–operate–transfer
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دولــت خــارج شــوند امــا تحــت مدیریــت دولــت باشــند و ســپس ســهام  %51غیردولتــی بــه بخــش خصوصــی وا گــذار شــود و در طــی یــک مدتزمانــی
ســهام دولتــی نیــز فروختــه شــود.
ینــژاد بــه اســم اجــرای خصوصیســازی،
همانطــور کــه پیشازایــن نیــز عنــوان شــد ،در ســال  1389آقــای نامجــو وزیــر نیــرو دوره دوم احمد 
اساســنامه اولیــه شــرکتهای غیردولتــی را تغییــر داد و اختیــار مدیریــت شــرکتها را بــه آســتان قــدس داد.
دراینبیــن بــا هــدف خصوصیســازی کامــل شــرکت غیردولتــی مهــاب قــدس و بــا ابــزار تخلــف و جعــل اســناد ،آســتان قــدس رضــوی  %49ســهام
دولتــی مهــاب قــدس را از آن خــود کــرد (اقتصــاد آنالیــن.)1392/6/19 :
درنتیجــه شــرکتهای مهــم و مؤثــر و حتــی شــرکتهایی کــه در ارتبــاط بــا مــردم بودنــد از کنتــرل وزارت نیــرو خــارج شــد و بهجــای آن آســتان قــدس
مســئول امــور شــد .چنانکــه در ایــن ماجــرا ریالــی بابــت ایــن حجــم ســهام بــه دولــت پرداخــت نشــد (خبــر آنالیــن )1392/6/19 :و هــزاران مفســده
دیگــر در ایــن اتفــاق تاریخــی و بــه عبارتــی فســاد تاریخــی ر خداده اســت .حجــم تخلفــات آســتان قــدس بهقــدری بــود کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز
بــا توجــه بــه درخواسـتهای پیدرپــی وزیــر وقــت نیــرو آقــای چیتچیــان بــه آن ورود کردنــد و دســتور بازگشــت امــوال بــه دولــت را بــه قــوه قضاییــه
صــادر نمودنــد .از آن دســتور نیــز پنــج ســال گذشــته اســت .اگرچــه قــوه قضاییــه حکمــی صــادر کــرد امــا بــه دلیــل نقــص در حکــم ،وزارت نیــرو هنــوز
نتوانســته اســت مدیریــت شــرکتها را بــر عهــده بگیــرد و هنــوز امــوال وزارت نیــرو در اختیــار آســتان قــدس اســت.
بهغیــراز ایــن وضعیــت بیراهــه در رونــد خصوصیســازی شــرکتهای وزارت نیــرو مثــل وضعیــت انحصــاری آســتان قــدس ،بــه گفتــه صاحبنظــران
ً
حــدود  13/5درصــد از بخــش صنعــت بــرق در دســت شــرکتهای واقعــا مســتقل و خصوصــی اداره میشــود (دنیــای اقتصــاد.)1397/4/19 :
درواقــع اگرچــه وزارت نیــرو ســهم باالیــی در رونــد خصوصیســازی شــرکتها داشــته اســت امــا اتفاقــی کــه افتــاده اســت ایــن اســت کــه اغلــب
خصوصیســازیها انتقــال از ایــن جیــب بــه آن جیــب دولــت بــوده اســت یــا انتقــال بــه شــرکتهای عمومــی غیردولتــی بــوده و یــا انتقــال مالکیــت
ً
ً
بــه بانکهــا بــوده اســت و بخــش واقعــا خصوصــی مشــارکت کمــی داشــته اســت و طبعــا نتیجــه آن حــذف رقابــت ســالم بیــن شــرکتها بــوده اســت.

شکل  -5رویه سهامداری شرکتهای غیردولتی

تأسیس شرکت مهاب قدس -اوایل دهه 06

(با سهامداری  %15آستانهای قدس رضوی و حضرت معصومه %94 +وزارت نیرو)

تأسیس شرکت سرمایهگذاری برق و آب صبا (همان ساتکاب غیردولتی سابق)  -اوایل دهه 06
(با سهامداری  %15شرکت مهاب قدس %94 +شرکت ساتکاب دولتی)

تأسیس شرکتهای توزیع نیروی برق منطقهای -اوایل دهه 06

(با سهامداری  %06شرکت سرمایهگذاری برق و آب صبا (غیردولتی) و  %96شرکت ساتکاب (دولتی))

همچنین نزدیک  %06سهام شرکتهای زیر در صبا قرار دارد:

شرکت مپنا ،شرکت فراب و حدوداً  536شرکت دیگر در حوزه آب و برق ازجمله
 34شرکت توزیع برق 50 ،شرکت بهرهبرداری آبیاری 60 ،شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه،
 39شرکت آبفا 0 ،الی  56کارخانه
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

جــدای از مســائل و آســیبهای صنعــت بــرق ،آنچــه مــا بایــد در ایــن گــزارش بــه آن توجــه کنیــم آن اســت کــه بخشــی از کارکنــان و مدیــران صنعــت
بــرق بهخصــوص آن دســته از افــراد کــه شــامل قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش از یــک شــغل نمیشــوند و طبــق قانــون خدمــات کشــوری اســتخدام
دولــت نیســتند ،ایــن امــکان را دارنــد تــا در میــان ســه بخــش شــرکتهای دولتــی ،غیردولتــی و خصوصــی در رفتوآمــد باشــند یــا بهاصطــاح در
دربهایگــردان و جابهجاییهــا دچــار تعــارض منافــع شــوند .بهطــور مثــال ،شــخصی از جانــب دولــت در شــرکت غیردولتــی عضــو هیئتمدیــره
بــوده و او بازهــم بعــد از بازنشســتگی عضــو هیئتمدیــره اســت امــا ایــن بــار از جانــب بخــش غیردولتــی عضویــت دارد.

جمعبندی ساختار صنعت برق
ســاختار بــرق شــامل زنجیــرهای از ســه بخــش تولیــد ،انتقــال ،توزیــع و خردهفروشــی اســت .بــه دلیــل اینکــه بــرق در اغلــب کشــورها کاال یــا خدماتــی
اســتراتژیک اســت ،دولــت انحصــار ایــن شــبکه زنجیــره را دارد امــا بعــد از ســالهای بحــران انــرژی در طــی نیمقــرن اخیــر و نیــاز روزافــزون بــه
بــرق ،بــا ایجــاد عرصــه بــرای بخــش خصوصــی ،بازارهــای تولیــد و توزیــع بــرق رونــق گرفتــه اســت (حیــدری ،مردانــی ،بیتــا .)2 :چنانکــه امــروزه
نیروگاههــای بخــش خصوصــی تولیدکننــده اصلــی بــرق هســتند و همچنیــن بخشــی از وظیفــه خطــوط توزیــع انشــعابهای شــهری و فــروش بــرق
بــه مصرفکننــده نیــز بــر عهــده بخــش خصوصــی اســت امــا کمــاکان مدیریــت دیســپاچینگ (مدیریــت ولتــاژ و شــبکههای انتقــال و توزیــع بــرق) و
یشــود.
خطــوط اصلــی انتقــال بــرق وظیفــه حاکمیتــی برشــمرده م 
در ایــران نیــز وضعیــت صنعــت بــرق ب هطــور کامــل انحصــاری بــود امــا بــر اســاس ابــاغ سیاسـتهای اصــل  ،44بخشــی از زنجیــره تولیــد صنعــت بــرق
یســازی رفــت.
بــرای حضــور بخــش خصوصــی بــاز شــد .درنتیجــه ســاختار بــرق بــا هــدف ایجــاد رقابــت و بهبــود کیفیــت تولیــد بــرق بــه ســمت خصوص 
ً
یشــود (همــان )3 :و بخــش دیگــر مثــا در حــوزه
در ســالهای اخیــر ،بخشــی از ســاختار صنعــت بــرق ب هصــورت ســنتی و در مالکیــت دولــت اداره م 
تولیــد بــرق ،بخــش خصوصــی و شــرکتهای غیردولتــی حضــور دارنــد .چنانکــه از  70هــزار مــگاوات تولیــد بــرق در ایــران 50 ،هــزار مــگاوات آن توســط
شــرکتهای غیردولتــی (مثــل فــراب و مپنــا) و خصوصــی (مثــل ماهتــاب گســتر ،قــرارگاه خاتماالنبیــاء ،بنیــاد مســتضعفان و )...تولیــد میشــود.
ایــن مدیریــت دوگانــه در تولیــد بــرق معایــب و مزایایــی نیــز دارد ،بهطــور مثــال در بحــث نر خگــذاری قیمــت خریــد بــرق از نیروگا ههــا ،وزارت نیــرو و
ً
شــرکتهای دولتــی نقــش اصلــی را ایفــا میکننــد و بــازار رقابتــی تولیــد بــرق بخــش خصوصــی تقریبــا شــکل نگرفتــه اســت .تنهــا زمیـ ِـن بــازی بــرای ایجــاد
رقابــت ،بــازار بــورس انــرژی اســت کــه تولیدکننــدگان خصوصــی بــرق میتواننــد بــرق را بــه کارخانههــا و بنگاههــای خصوصــی بفروشــند .همچنیــن در
بحــث صــادرات بــرق نیــز اختالفــات بســیاری بیــن نیروگا ههــای دولتــی ،غیردولتــی و خصوصــی وجــود دارد زیــرا بــه نظــر میرســد سیاسـتگذاری حــوزه
بــرق بــا نیــروگاهداری وزارت نیــرو در تعــارض بــا یکدیگرنــد و از ســوی دیگــر بــا سیاسـتهای خصوصیســازی تولیــد بــرق در تعــارض اســت.
مســئله دیگــری کــه ســاختار صنعــت بــرق را مشــوش کــرده اســت ،ایــن اســت کــه در فراینــد وا گــذاری مالکیــت نیروگا ههــا بــه بخــش خصوصــی،
کهــا و  ...مالــک نیروگاههــا شــدند ،کــه ب هطــور غیرمســتقیم بخشــی از اقتصــاد
قهــای بازنشســتگی ،بان 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل صندو 
دولتــی هســتند .در ایــن شــرایط ،بخــش خصوصــی واقعــی تــوان و پشــتوانه رقابــت بــا بخــش دولتــی و نیمهخصوصــی را نــدارد (همــان.)7 :
ً
بــا توجــه بــه ایــن مســائل بــه نظــر میرســد کــه اساســا صنعــت بــرق دچــار درگیریهــا و مشــکالت بســیاری اســت .یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی
مگــر بــازار بــرق اســت کــه بخــش خصوصــی بتوانــد در برابــر بخــش اعظــم دیگــر دولتــی از منافعــش دفــاع کنــد
موجــود ،ایجــاد رگوالتــور یــا نهــاد تنظی 
ً
کــه ایــن بحــث نیــز اخیــرا تحــت عنــوان «نهــاد تنظیمگــر بخــش بــرق» بــه تصویــب هیئــت دولــت رســیده اســت (پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو:
.)1399/3/19
نطــور کــه
بهغیــراز وا گــذاری نیروگاههــا ،مــدل ســهامداری شــرکتهای توزیــع هــم از ایــن مســئله ســاختار اداری مشــوش بــرق مســتثنا نیســت .هما 
بیــان شــد  40درصــد ســهام شــرکتهای توزیــع بــرق دولتــی و  60درصــد غیردولتــی اســت کــه بــه تعبیــری ،پوســته شــرکتها خصوصــی شــده اســت امــا
هســته آن دولتــی باقیمانــده اســت .بهعبارتدیگــر بخشــی از ســهام شــرکتهای توزیــع بهطــور غیرمســتقیم در مالکیــت آســتانهای مقــدس اســت
(امیــدی ،مقاومتــی نیــوز )1397/10/24 :و وزارت نیــرو تمــام تــاش خــود را میکنــد کــه تــا دررونــد اداری شــرکتهای توزیــع خالئــی پیــش نیایــد و بــر
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ســر تعییــن مدیــران بــا آســتان بــه اختالفــی نخورنــد.
ب هطــور خالصــه بایــد گفــت بــا تغییــر رویکــرد از مدیریــت دولتــی بــرق بــه مدیریــت بــا حضــور بخــش نیمهخصوصــی و خصوصــی و از ســوی دیگــر تغییــر
نگــرش بــه بــرق ،از خدمــات عمومــی بــه کاالی تجــاری ،ســاختار اداری و ســازمانی بــرق دچــار دگرگونــی شــد و در طــی ایــن ســالها بهجــای بهر هبــرداری
شهــا ،پیامدهــای منفــی آن همچــون وضعیــت انحصــار و حــذف رقابــت گریبــان وزارت نیــرو را گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ارقــام
از حضــور دیگــر بخ 
یهــای دولــت بــه بخــش خصوصــی ،صنعــت بــرق از خزانــه دولــت ارتــزاق میکنــد .در ایــن وضعیــت میتــوان گفــت
کســری بودجــه صنعــت بــرق و بده 
ً
کــه احتمــاال ریشــه مســائل ،ناکارآمــدی اســت و تــوان صنعــت بــرق بــرای اداره ایــن صنعــت کافــی نیســت (امیــدی ،مقاومتــی نیــوز.)1399/1/27 :
در پیونــد مســائل صنعــت بــرق بــا تعــارض منافــع هــم بایــد بــه درهــم تنیدگــی و غیــر شــفاف بــودن روابــط بخــش دولتــی و غیردولتــی اشــاره کــرد.
همانطــور کــه در ابتــدای مبحــث تعــارض منافــع توضیــح داده شــد ،تعــارض منافــع در موقعیتــی رخ میدهــد کــه منافــع فــرد یــا ســازمانی در مقابــل
منفعــت عمومــی قــرار بگیــرد و ایــن وضعیــت در نهادهایــی کــه بخــش غیردولتــی و خصوصــی همپــای بخــش دولتــی حضــور دارد ،بایــد مدیریــت
شــود تــا از پیامدهایــی همچــون فســاد جلوگیــری شــود .در صنعــت بــرق نیــز شــرکتهای پیمانــکاری ،شــرکتهای مهندســین مشــاور ،نیــروگاهداران
غیردولتــی و خصوصــی و ســایر شــرکتهای تجــاری مثــل تولیــد و یــا واردات و ...بــا شــرکتهای بخــش دولتــی و غیردولتــی قراردادهــا و پروژ ههــای
بســیاری دارنــد کــه میتوانــد مســتعد وجــود تعــارض منافــع باشــد و بایــد ایــن وضعیــت را مدیریــت کــرد.
در ادامــه پژوهــش ،بعــد از مــروری در تحلیــل ذینفعــان و تحلیــل سیســتم ،مصادیــق تعــارض منافــع در صنعــت بــرق از نــگاه متخصصیــن و
صاحبنظــران آمــده اســت.

روش شناسایی مصادیق تعارض منافع
بــرای شناســایی و کشــف مصادیــق تعــارض منافــع روشهــای متعــددی وجــود دارد .یکــی از روشهــا بــرای شناســایی موقعیتهــای تعــارض
منافــع در دســتگاهها و ســازمانها ،تحلیــل سیســتمی اســت .در روش تحلیــل سیســتمی ،تمــام زیرسیســتمها و کل واحدهــا و روابــط بیــن آنهــا
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در ایــن روش بــا بررســی نقــش و وظایــف زیرسیســتمها میتــوان متوجــه موقعیتهــای تعــارض منافــع شــد (گــزارش
کارشناســی  110مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه.)9 :1399،
همچنیــن ،مــدل گرافنقــش نیــز بــرای شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع میتوانــد کارآمــد باشــد (همــان .)16:روش دیگــری کــه در اغلــب
لتماتیــک مصاحبههــای کیفــی اســت .درواقــع ،بــا اســتفاده از مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافته
پژوهشهــا از آن اســتفاده م 
یشــود تحلی ِ
میتــوان مصادیــق تعــارض منافــع را شناســایی و کشــف کــرد.
در ایــن گــزارش نیــز بــا اســتفاده از محتواهــای رســانهها و مصاحبههــای کیفــی بــا متخصصــان ،مصادیق تعارض منافع شناســایی و تنظیمشــدهاند.
انتظــارات بیشــتری بــرای انجــام مصاحبــه وجــود داشــت امــا بــه دلیــل ناشــناختگی مفهــوم تعــارض منافــع و عــدم تمایــل دربــاره صحبــت در حــوزه
بــرق افــراد حاضــر بــه مصاحبــه نشــدهاند .بــر اســاس سیاســت محرمانگــی پژوهــش ،نــام مصاحبهشــوندگان عنــوان نشــده اســت و تنهــا مشــخصات
نقلقــول از رســانهها ذکرشــده اســت.
در بخــش بعــدی تــاش شــده اســت نقشـهای از ذینفعــان اولیــه و همچنیــن تحلیــل سیســتمی از تشــکیالت صنعــت بــرق و روابطشــان ارائــه شــود؛
ســپس بــه مصادیــق تعــارض منافعــی کــه بیشــترین فراوانــی را در مصاحبههــا داشــتهاند ،پرداخت هشــده اســت.
ذینفعان اولیه
منظــور از ذینفعــان آن دســته از افــراد و ســازمانهایی اســت کــه رابطــه معیــن و قــراردادی بــا وزارتخانــه دارنــد و یــا از اجــرای قوانیــن و پروژههایــی
ســود یــا ضــرر میکننــد و یــا بهطورکلــی از رویــداد تأثیــر میپذیرنــد .شــکل ذینفعــان اولیــه در زیــر شــامل افــراد و نهادهایــی اســت کــه بــا توجــه بــه
آییننامههــا و  ...در عرصــه صنعــت بــرق کشــور نقــش و مســئولیت دارنــد و یــا مصرفکننــده نهایــی ایــن کاال هســتند.
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شکل  -6ذینفعان اولیه صنعت برق

حمیــدی اصفهانــی ( )1395بــرای شناســایی ذینفعــان در یــک پــروژه بــرق منطقـهای از تحلیــل ذینفعــان بــا ماتریــس قدرت/تأثیــر اســتفاده کــرده
اســت .منظــور از قــدرت ،قابلیــت ذینفــع بــرای وادار کــردن ،القــا نمــودن و یــا ترغیــب کــردن مدیــران پــروژه بــرای انجــام عملــی خــاص اســت و منظــور
از تأثیــر ،عوایــدی اســت کــه ذینفعــان از فعالیتهــا و دســتاوردهای ســازمان بــه دســت میآورنــد .در ایــن تحقیــق  19ذینفــع شناساییشــده اســت
کــه طــی پژوهشــی جایــگاه آنــان را در ماتریــس قــدرت /تأثیــر مشــخص و رتبــه شــدهاند .بــر ایــن اســاس در جــدول زیــر ذینفعــان بــه ترتیــب باالتریــن
تأثیــر و قــدرت فهرســت شــدهاند:
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ردیف

ذینفع

قدرت

تأثیر

1

مدیریت عامل

10

9

2

معاونت طرح و توسعه

9

10

3

معاونت برنامهریزی

9

7

4

معاونت بهرهبرداری

8

8

5

توانیر

10

5

6

شرکت مشاور مهندسی

6

9

7

استانداری

8

7

8

سازمان منابع طبیعی

7

7

9

پیمانکاران

6

8

10

شهرداری و سازمانها

7

7

11

شرکت نظارت

6

7

12

معارضین

6

7

13

شرکت توزیع

4

7

14

شرکت مدیریت تولید

4

7

15

معاونت مالی

6

5

16

دفتر حقوقی

4

7

17

سازمانهای نظامی

4

6

18

سازمانهایمحیطزیست

3

6

19

اهالی منطقه

3

5

ذینفعــان پــروژه پس ـتها و خطــوط انتقــال بــرق در ایــن تحقیــق بهخوبــی دیدهشــده اســت زیــرا نشــان میدهــد کــه  19نهــاد ،ســمت شــغلی و
گروههــای مردمــی در پروژههــای انتقــال بــرق ذینفــع هســتند .آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار داد ایــن اســت کــه در هــر پــروژهای ذینفعــان گوناگونــی
وجــود دارنــد .بهطــور مثــال در پروژههــای احــداث نیــروگاه بــرق ،ذینفعانــی شــامل وزارت نیــرو بــرای صــدور پروانــه احــداث ،بخــش خصوصــی
بهعنــوان پیمانــکار یــا صاحــب پــروژه ،ســازمان محیطزیســت بــرای اخــذ مجــوز ،گروههــا و ذینفعــان محلــی و منطق ـهای و ...ذینفعــان اصلــی آن
پــروژه هســتند.
یتــوان جایگاههــای آنــان
یتــوان ذینفعانــی را در نظــر گرفــت کــه در شــکل بخــش بعــدی م 
در پــروژه مدیریــت تعــارض منافــع در حــوزه بــرق نیــز م 
را مشــاهده کــرد.
تحلیل سیستمی
یتــوان دیا گــرام بازیگــران و ذینفعــان را مشــخص کــرد و ســپس منافــع هرکــدام از
بهمنظــور شناســایی موقعیتهــای فرضــی تعــارض منافــع م 
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اجــزای دیا گــرام و روابطشــان را مــورد پرســش قــرار داد کــه چــه ارتبــاط و چــه نقــاط مشــترکی باهــم دارنــد .بهطورکلــی بــه نظــر میرســد کــه ذینفعــان
اصلــی در پــروژه مدیریــت تعــارض منافــع در صنعــت بــرق ،در وهلــه اول مدیــران و مســئوالن ارشــد در وزارتخانــه نیــرو و شــرکتهای دولتــی هســتند.
ً
ً
ســپس شــرکتهای خصوصــی و شــرکتهای غیردولتــی از تصمیمــات مرتبــط بــا مدیریــت تعــارض منافــع تأثیــر نســبتا مســتقیم میپذیرنــد .نهایتــا
بیشــترین ســود بــه نفــع مــردم و هزینههــای بیتالمــال خواهــد بــود.

شکل -7نقشه ذینفعان صنعت برق

مصادیق تعارض منافع در برق
بــرای کشــف مصادیــق دو طبقهبنــدی از تعــارض منافــع وجــود دارد :یکــی مربــوط بــه تعــارض منافــع موقعیتهــای کلــی مثــل اشــتغال همزمــان و
روابــط خویشــاوندی؛ و دیگــری انــواع و اشــکال تعــارض منافــع مثــل فردمحــور /ســازمان محــور و یــا تعــارض منافــع بالقــوه /بالفعــل /ظاهــری اســت.
یتــوان گفــت کــه موقعیتهــای تعــارض منافــع ناظــر بــر موضوعــی مشــخص اســت و انــواع و اشــکال تعــارض منافــع مبتنــی بــر معیــار
بــه عبارتــی م 
کلــی و مفهومــی اســت .رویکــرد ایــن پژوهــش نیــز بــر ایــن اســاس اســت تــا بــه  10موقعیــت رایــج تعــارض منافــع در ادبیــات موجــود و اســناد پژوهشــی
پرداختــه شــود و مصادیــق آن در بخــش بــرق احصــا شــود امــا بــر اســاس مصاحبههــا ،هشــت موقعیــت تعــارض منافــع در وزارت نیــرو شناســایی شــد.
نشــده اســت کــه مربــوط بــه
بخشــی ازآنچــه در ادامــه میآیــد موقعیتهــای تعــارض منافعــی اســت کــه اشــکال فــردی دارد ولــی مصادیقــی نیــز بیا 
تعارضــات ســازمانی اســت.
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 -1اشتغال همزمان و ارتباطات سهامداری
اشــتغال همزمــان یــا اشــتغال بیرونــی اشــاره بــه وضعیتــی دارد کــه کارمنــدی در حوزههــای کاری نزدیــک بــه هــم در دو بخــش فعالیــت و یــا نقشــی
داشــته باشــد .کارهــا و فعالیتهــا نیــز میتوانــد در قبــال حقــوق و دســتمزد باشــد و یــا حتــی ســمتی افتخــاری و یــا داوطلبانــه باشــد.
رایجتریــن مصادیــق اشــتغال همزمــان در صنعــت بــرق موقعیتــی اســت کــه کارمنــدان یــا مدیــران ســطوح میانــی و خــرد در شــرکتهای دولتــی
و یــا غیردولتــی ب هطــور همزمــان در شــرکتهای خصوصــی فعالیــت دارنــد .اشــتغال همزمــان بــر اســاس ســطوح کاری افــراد میتوانــد شــامل
فعالیتهایــی همچــون مهندســین مشــاور و پیمانــکاری باشــد امــا ازآنجاییکــه تمــام معامــات بــا بخــش خصوصــی توســط شــرکتهای دولتــی
و غیردولتــی وزارت نیــرو انجــام و اجرایــی میشــود ،مدیــران ایــن شــرکتها ،کارپــردازان و مســئوالن خریــد و کارشناســان برگزارکننــده مناقصــه و
مزایــده در معــرض تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان قــرار میگیرنــد.
اگرچــه طبــق قانــون «منــع مداخلــه کارمنــدان در معامــات دولتــی» مصــوب  ،1337وزرا ،معاونیــن ،کارکنــان شــرکتهای دولتــی حــق ندارنــد
معامالتــی را مثــل مزایــده و مناقصــه را انجــام دهنــد امــا قانونــی آنهــا را از ســهامداری و یــا هــر نــوع فعالیــت غیــر دســتمزدی مرتبــط ،منــع نکــرده
اســت ،درنتیجــه راه بــرای ایجــاد تعــارض منافــع بــاز اســت.
ً
اشتغال همزمان در وزارت نیرو عموما در دو موقعیت رخ میدهد:
 -1کار پاره وقت کارمند/حقوقبگیر دولت در بخش خصوصی:
ایــن موقعیتــی اســت کــه مدیــران و مســئوالن و هــر فــردی کــه از وزارت نیــرو حقوقبگیــر اســت ،بهطــور همزمــان در شــرکتهای خصوصــی هــم
اشــتغال دارد و حقــوق میگیــرد .بــه بیــان یکــی از مصاحبهشــوندگان ،مصــداق ایــن وضعیــت در شــرکتهای توزیــع بــرق اســت کــه فــردی در
آنجــا حقوقبگیــر دولــت اســت امــا در شــرکت خصوصــی دیگــری بهعنــوان مشــاور پــروژه نقــش دارد و کارفرمــای آن پــروژه هــم بهطــور مســتقیم یــا
غیرمســتقیم دولــت اســت و یــا فــرد از شــرکت پیمانــکار خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دولــت ،حقــوق میگیــرد .موقعیــت دوگانــه تعــارض منافــع آن نیــز
ایــن اســت کــه فــرد کارمنــد ممکــن اســت بیــن انتخــاب منافــع شــرکت خصوصــی و منافــع عمــوم مــردم درگیــر باشــد .بــه فــرض کارمنــدی مســئول
یشــود کــه ممکــن اســت کارمنــد نتوانــد
نظــارت بــر پــروژهای اســت و پــروژه توســط شــرکت خصوصــی کــه کارمنــد در آن اشــتغال دارد ،انجــام م 
بهخوبــی بــر روی پــروژه نظــارت کنــد.
همچنیــن در موقعیتهایــی کــه کارمنــدی در شــرکتی دولتــی مثــل توانیــر ،بهطــور همزمــان در شــرکتی خصوصــی کار کنــد و یــا هــر نــوع اشــتغال دیگــر
کــه میتوانــد طــرف قــرارداد دولــت قــرار گیــرد و در مناقصههــای حــوزه بــرق شــرکت کنــد ،مســتعد ایــن نــوع از تعــارض منافــع اســت .در ایــن ســطح،
هــر نــوع روابطــی ازجملــه خریــد تجهیــزات و تولیــدات از بخــش خصوصــی مثــل خریــد ســیم بــرق و یــا دادن رانــت و امتیازاتــی از ســوی دولــت مثــل
تخصیــص ارز دولتــی یــا مجــوز ســاخت کارخانــه المــپ کممصــرف میتوانــد مصداقــی از تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان باشــد زیــرا فــرد کارمنــد در
ً
شــرکت دولتــی میتوانــد بهواســطه نقــش و اطالعاتــش ،مثــا مناقصـهای را بــه ســود شــرکت خصوصـیای کــه همزمــان در آن شــاغل اســت ،تنظیــم
کنــد و یــا قراردادهــا را بــه ســمت شــرکت خصوصــی خــود ببــرد یــا فــرد کارمنــد بخــش دولتــی در ارتبــاط بــا تخصیــص مجــوز ،طــرف منافــع شــخصیاش
در شــرکت خصوصــی را بگیــرد و مجــوز را بــه آن شــرکت بدهــد و دیگــر شــرکتها را از دور خــارج کنــد و رفتــاری انحصــاری در پیــش بگیــرد .در ایــن
موضــوع بهطورکلــی هــر نــوع مداخل ـهای در رونــد مناقصههــا ،صــدور مجوزهــا و تخصیــص منابــع کــه یکطــرف آن کارکنــان بخــش دولتــی باشــد
کــه همزمــان در بخــش خصوصــی اشــتغال دارنــد ،میتوانــد مصــداق تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان باشــد.
در همیــن ارتبــاط «محمــد شــیرجیان» تحلیلگــر حــوزه بــرق دربــاره اشــکاالت ســاختاری انــرژی ،بــه خبرگــزاری فــارس گفتــه بــود کــه یکــی از اشــکاالت
یگــری نیــز دارنــد .نقــش تصدیگــری آنــان شــامل
در بخــش انــرژی مدیرانــی هســتند کــه همزمــان بــا نقــش نظارتــی و حاکمیتــی ،نقــش تصد 
عضویــت هیئتمدیــره شــرکتها و یــا مدیریــت شــرکتهای خصوصــی اســت .بــه بیــان ایشــان راهــکار هــم میتوانــد ،ممنوعیــت اشــتغال مدیــران
یگــری انجــام میدهنــد کــه ایــن ممنوعیــت موجــب جلوگیــری از
فعــال در دســتگاههای حاکمیتــی و نظارتــی در شــرکتهایی باشــد کــه کار تصد 
یشــود (خبرگــزاری فــارس.)1398/11/30:
تعــارض منافــع و حفــظ اســتقالل و شــأن نظارتــی آنهــا م 
بــه گفتــه یکــی از مصاحب هشــوندگان ،مصــداق اشــتغال همزمــان ایــن بــود کــه شــرکتی بــا ســابقه بســیار کــم ،تعــداد باالیــی پــروژه بهطــور همزمــان
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و راهکارهای مقابله با آن

از وزارت نیــرو گرفتــه بــود ،درصورتیکــه شــرکتهای مشــابه بــا ســابقه بیشــتر ،پروژههــای کمــی داشــتند کــه مشــخص شــد کــه مهنــدس مشــاور
ایــن شــرکت خصوصــی یکــی از مدیرکلهــای وزارتخانــه بــوده اســت و او بهواســطه شــبکه روابطــش و نفــوذی کــه در شــرکتهای دولتــی دارد،
قراردادهــای زیــادی را بــه ســمت شــرکت خصوصــی خــود بــرده بــود.
یکــی از مصاحبهشــوندگان دربــاره فراوانــی مســئله اشــتغال همزمــان بــه بیــان تمثیلــی گفــت کــه ا گــر روزی دســتور دهنــد کــه افــراد بــا دو شــغل
همزمــان از وزارت نیــرو بایــد اســتعفا دهنــد ،وزارتخانــه خالــی میشــود زیــرا اکثــر کارکنــان ،شــغلهای جانبــی در حیطــه تخصصــی و کاری خودشــان
ً
دارنــد و دلیــل اصلــی اشتغالشــان در بخــش دولتــی اســتفاده از اطالعــات ،روابــط و نفوذشــان بــرای منافــع کار بخــش خصوصیشــان اســت و اساســا
منبــع اصلــی درآمدیشــان شــرکتهای خصوصــی اســت چــون بهغیــراز رانــت و مزایــای کار دولتــی ،حقــوق دولــت برایشــان کافــی نیســت.

شکل -8نقشه اشتغال همزمان

 -2سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت خصوصی توسط فرد کارمند /حقوقبگیر دولت:
در ادبیــات تعــارض منافــع ،موقعیتــی کــه کارمنــد یــا حقوقبگیــر دولــت در بخــش خصوصــی ســهامدار باشــد ،بــه نــام تعــارض منافــع ارتباطــات
ســهامداری یــا مالکیــت شــرکتهای مرتبــط بــا تصمیمگیــری شــناخته میشــود کــه ایــن نیــز بهنوعــی تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان یــا اشــتغال
بیرونــی اســت .در ایــن موقعیــت نیــز ا گــر مدیــران و کارکنــان بخــش دولتــی وزارت نیــرو بهعنــوان ســهامدار شــرکت خصوصــی کــه میتوانــد طــرف
معاملــه بــا وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه و وابســته باشــد ،اقــدام بــه صــدور و دســتور و یــا عقــد قــراردادی کننــد ،در معــرض موقعیــت تعــارض منافــع
قــرار میگیرنــد .در ایــن موقعیــت حتــی ا گــر مدیــری هیــچ مداخلـهای بــه نفــع شــرکتی کــه خــود ســهامدار آن اســت انجــام ندهــد ،بازهــم در معــرض
تعــارض منافــع ظاهــری قــرار میگیــرد ،بــه عبارتــی ممکــن اســت دیگــر مســئوالن و کارمنــدان گمــان کننــد کــه تعــارض منافعــی ر خداده اســت هرچنــد
کــه واقعــی نباشــد.
بــه بیــان یکــی از مصاحبهشــوندگان ،مســئله ســهامداری در وزارت نیــرو میتوانــد چنیــن شــکلی پیــدا کنــد کــه شــرکتهای خصوصــی بهعنــوان
ً
جبــران زحمــات و خدمــات مدیــران ،چنــد ســهم از شرکتشــان را بــه آنــان بدهنــد .ایــن رویــه اساســا منجــر بــه ایــن وضعیــت میشــود کــه مدیــر دولتــی
همــواره در جهــت کســب رضایــت شــرکتهای خصوصــی کار کنــد و بهنوعــی وابســتگی و دیــن را بــه همــراه دارد .درنتیجــه ایــن ماجــرا میتوانــد
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اثــرات ســوئی بــر تصمیمــات و دســتورات آنــان داشــته باشــد و نفــع شــخص بــر نفــع عمــوم ترجیــح داده شــود.
ســهامداری یــا مالکیــت شــرکتهای مرتبــط در بخــش بــرق میتوانــد شــامل شــرکتهای مهندســی مشــاور ،پیمانــکاری ،بازرگانــی ،ســازندگان و
فروشــندگان تجهیــزات و شــرکتهای مدیریــت پــروژه باشــد .برخــی از مســئوالن و مدیــران ب هصــورت رســمی و ثبتشــده در اداره ثبــت شــرکتها
ً
ســهامدار هســتند و برخــی ب هطــور غیررســمی و صرفــا بــا توافــق مالــکان شــرکت ،ســهامدار هســتند کــه در هــر دو صــورت موقعیــت تعــارض منافــع
وجــود دارد.
همچنیــن قابلذکــر اســت کــه ایــن مــورد از تعــارض منافــع ارتبــاط وثیقــی بــا تعــارض منافــع خویشــاوندی نیــز دارد زیــرا کــه بهجــای ســهامداری
مســئوالن و مدیــران ،فرزنــدان و همسرانشــان ســهامداری یــا مالکیــت شــرکتها را بــر عهــده میگیرنــد .ایــن مــورد نیــز هیــچ تفاوتــی بــا ســهامداری
خــود اشــخاص نــدارد زیــرا میتوانــد در تصمیمــات آنــان اثرگــذار باشــند.
 -2-1سهامداری جمعی از کارمندان دولت در شرکتهای سرمایهگذاری کارکنان:
یافتههــای مصاحبههــا نشــان میدهــد کــه یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان کــه میتوانــد خــودش را هــم در اشــکال فــردی و هــم
ســازمانی نشــان دهــد ،مربــوط بــه شــرکتهای ســرمایهگذاری کارکنــان و یــا در فــرم دیگــری شــرکتهای تعاونــی کارکنــان و بازنشســتگان اســت.
منظــور از شــرکتهای ســرمایهگذاری کارکنــان ،شــرکتهایی خصوصیانــد کــه ســهامداران آن جمعــی از کارمنــدان حقوقبگیــر دولــت هســتند و
حــوزه کاری و فعالیــت تخصصــی شــرکتها ب هطــور کامــل نزدیــک و مشــابه کار اصلــی کارمنــدان اســت .ایــن نــوع شــرکتها صــد در صــد خصوصیانــد
امــا تمــام مقاماتشــان دولتیانــد .از ســویی اغلــب ایــن نــوع شــرکتها هــم طــرف معاملــه بــا دولــت هســتند.
شــرکتهای ســرمایهگذاری کارکنــان میتواننــد همچــون ســایر شــرکتها بــرای انجــام امــور پیمانــکاری و خدماتــی طــرف قــرارداد شــرکتهای
ً
دولتــی و غیردولتــی قــرار بگیرنــد امــا مســئلهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اوال بــه دلیــل همزمانــی عضویــت در شــرکت ســرمایهگذاری کارمنــدان
ً
و حضــور در بخــش دولتــی یــک جریــان اطالعاتــی مســتمر بیــن یــک شــرکت خصوصــی و دولتــی برقــرار اســت .دومــا بهواســطه حضــور خــود کارکنــان
دولتــی در شــرکت ســرمایهگذاری خودشــان موقعیتهــای مختلفــی از تعــارض منافــع ازجملــه تبانــی ،اتحــاد ناظــر و منظــور و بهخصــوص تعــارض
منافــع ارتبــاط ســهامداری رخ میدهــد زیــرا کارکنــان بخــش دولتــی در دســتورات و اقداماتشــان ســود شــرکت ســرمایهگذاری خودشــان را بــر ســایر
امــور ترجیــح میدهــد .ب هطــور مثــال ا گــر مســئول برگــزاری مناقصــه بــه ســود شــرکت ســرمایهگذاری خودشــان شــرایط مناقصــه را اعــام کنــد ،دچــار
ً
تعــارض منافــع ســهامداری شــده اســت .ســوما نتایــج چنیــن تعــارض منافعــی منجــر بــه ایــن میشــود کــه شــرکتهای ســرمایهگذاری انحصــار برخــی
از امــور را بــه دســت میگیرنــد و عرصــه رقابــت بیــن بخــش خصوصــی واقعــی را تنــگ میکننــد.
شــکل پیچید هتــر از ایــن نــوع تعــارض منافــع در ســهامداری بیــن شــرکتهای ســرمایهگذاری و شــرکتهای خصوصــی وجــود دارد .درواقــع در
یشــود کــه افــراد مختلــف و حتــی نهادهــای عمومــی غیردولتــی دیگــر ســهامدار میشــوند و از ســوی
ایــن ماجــرا یــک شــرکت خصوصــی تأســیس م 
دیگــر یــک شــرکت ســرمایهگذاری کارکنــان نیــز در ســهام ایــن شــرکت شــریک میشــود .درنتیجــه تمــام کارکنــان بخــش دولتــی عضــو در شــرکت
ســرمایهگذاری بهطــور غیرمســتقیم در ســود و زیــان آن شــرکت خصوصــی ســهیم میشــوند ،درنتیجــه اقدامــات و تصمیماتشــان میتوانــد در
معــرض تعــارض منافــع قــرار بگیــرد.
وضعیــت دیگــر تعــارض منافــع ارتباطــات ســهامداری میتوانــد شــرکتهایی باشــد کــه از ادغــام شــرکتهای ســرمایهگذاری و شــرکتهای تحــت
نظــر ســازمان دولتــی تشــکیل شــود زیــرا در ایــن نــوع شــرکتها مصادیــق اشــتغال همزمــان ،دربهــای گــردان و  ...بســیار اتفــاق میافتــد.
یکــی از مصادیــق شــرکتهای ســرمایهگذاری میتوانــد «شــرکت تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق» باشــد .در تاریخچــه ایــن ســازمان نوشتهشــده
اســت« :موسســه تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق خراســان در ســال  ۱۳۸۵بــه همــت مدیــران صنعــت بــرق اســتان خراســان بــا ســهامداری کارکنــان
شــاغل و بازنشســته صنعــت بــرق و بهمنظــور بهبــود معیشــت و اشــتغالزایی بــرای فرزنــدان ایشــان تأسیسشــده اســت و در تاریــخ  91/8/20بــا
هــدف مشــارکت بیشــتر ســهامداران در تصمیمــات شــرکت و اســتفاده از پتانســیل ایشــان ســاختار حقوقــی خــود را از موسســه بــه شــرکت تغییــر داده
اســت».
ً
سشــده اســت و هماکنــون تبدیــل بــه هلدینگــی شــده اســت کــه حــدودا 10
درواقــع ایــن شــرکت بــا حضــور جمعــی از مدیــران و کارکنــان دولتــی تأسی 
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و راهکارهای مقابله با آن

شــرکت در زیرمجموعــه خــود در حــوزه انــرژی و خدمــات دارد کــه بــا دولــت قــرارداد میبنــدد .بهطــور مثــال «شــرکت تولیــد بــرق راشــد تربتحیدریــه»
کــه زیرمجموعــه شــرکت تأمیــن آتیــه اســت و  70درصــد ســهام آن متعلــق بــه شــرکت مپنــا اســت؛ در ســال  1397قــرارداد مشــارکت مدنــی بــرای
دریافــت وام بــه میــزان  215میلیــون دالر منعقــد کــرده اســت و در ســال  1398موفــق بــه گشــایش خــط اعتبــاری ( )LCبــه ارزش  270میلیــون یــورو
شــد .مثــال دیگــر از ایــن هلدینــگ« ،شــرکت بازرگانــی آتیــه گســتر ســناباد» اســت کــه قطعــات و تجهیــزات نیروگاهــی ،خطــوط انتقــال و پســت نیــرو را
تأمیــن کنــد کــه ازجملــه کارهــای صــورت گرفتــه ،خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز شــرکتهای توزیــع بــرق خراســان و فــروش تجهیــزات بــه شــرکت توزیــع
هرمــزگان اســت (ســایت تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق).
در تصویــر زیــر میتــوان ب هطــور مشــخص مشــاهده کــرد کــه چــه طــور شــرکت ســرمایهگذاری کارکنــان صنعــت بــرق خراســان توانســته در طــول
کمتــر از یــک دهــه ســهام خــودش را بــا دیگــر شــرکتهای توزیــع ،بــا نهادهــای غیردولتــی و  ...شــریک شــود و ایــن شــراکت ســهام نیــز میتوانــد بــه
معنــی ایــن باشــد کــه هرکجــا ســهامداران هســتند ،ایــن هلدینــگ پــروژه خواهــد داشــت .بــه عبارتــی ،ایــن شــرکت بهواســطه جریــان اطالعاتــی کــه
از شــرکتهای دولتــی دارنــد ،قبــل از اینکــه ســایر شــرکتهای خصوصــی در جریــان برگــزاری مناقصـهای قــرار بگیرنــد ،میتواننــد مناقصـهای را بــا
شــرایط خــود تهیــه کننــد و برنــده شــوند .از ســوی دیگــر ،ســهامداران هــر یــک از شــرکتهای زیرمجموعــه ایــن هلدینــگ ،شــرکت مپنــا بهعنــوان
شــرکت غیردولتــی و یــک شــرکت چینــی اســت کــه نشــان میدهــد بــا مپنــا پروژههــای نیــروگاه ســازی دارنــد و بــا شــرکت چینــی قــرارداد خریــد کنتــور
هوشــمند بــرای توانیــر داشــتند.

شکل  -9سهامداری شرکتهای سرمایهگذاری کارکنان ،مثال خراسان

 -2ارتباطات پساشغلی و دربهای گردان
یشــود کــه مدیــران و کارکنــان در بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در رفتوآمــد باشــند و
تعــارض منافــع دربگــردان بــه وضعیتــی اطــاق م 
بهواســطه شــبکههایی از روابــط ،نفــوذ و اطالعــات بــه نفــع شــخصی خودشــان و یــا نفــع شــرکت خصوصیشــان در تصمیمــات و اقدامــات مداخلــه
کننــد.
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تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی بــه مــورد خــاص بازنشســتگان اشــاره دارد کــه بعــد از بازنشســتگی بــدون هیــچ دوره تنفــس و اســتراحتی
یشــود و از رانــت روابــط و اطالعــات بهرهبــرداری شــخصی میکننــد .رایجتریــن وضعیــت
بالفاصلــه وارد شــغلهای مرتبــط بــا تخصصشــان م 
ارتباطــات پساشــغلی ایــن اســت کــه بازنشســتههای بــرق در قالــب کارهــای مشــاورهای و یــا در شــرکتهای خدماتــی و پیمانــکاری شــاغل شــوند.
امــا مصادیــق ایــن موقعیــت از تعــارض منافــع در وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه بــرق بســیار رخ میدهــد و تفاوتــی کــه بایــد آن را شــرح داد ایــن
اســت کــه در تشــکیالت وزارت نیــرو عــاوه بــر بخــش دولتــی و خصوصــی ،بخــش غیردولتــی یــا نیمهخصوصــی نیــز وجــود دارد کــه برخــی از مدیــران
بیــن ایــن ســه بخــش ،بهویــژه بخــش دولتــی و غیردولتــی جابهجــا میشــوند و ایــن مســئله بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد زیــرا ایــن وضعیــت مســتعد
شــکلگیری تعــارض منافــع درب گــردان اســت.
همانطــور کــه در بخــش ســاختار تشــکیالت بــرق توضیــح داده شــد ،منظــور از شــرکتهای غیردولتــی ،شــرکتهایی هســتند کــه بخشــی از ســهام
ً
آن تحــت مالکیــت دولــت اســت و بخــش دیگــری از آن در اختیــار نهادهــای عمومــی غیردولتــی اســت .اگرچــه عمومــا وزارت نیــرو تــاش دارد تــا
مدیریــت ایــن شــرکتها را بــر عهــده گیــرد امــا بــا توجــه بــه وقایــع قــدرت گرفتــن آســتان قــدس در مدیریــت ایــن مجموعههــا مــا شــاهد هســتیم کــه
بخشــی از مدیــران و معاونــان بازنشســته نیــرو در چرخشــی بــه نمایندگــی از آســتان قــدس مدیــر ایــن مجموعههــای برقــی شــدند .بهطــور مثــال
شــخصی معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــوده امــا بعــد از بازنشســتگی از جانــب آســتان قــدس مدیرعامــل شــرکت مپنــا شــده اســت.
مصــداق دیگــری کــه شــبیه مــورد قبلــی اســت ،ایــن اســت کــه در رویــه خصوصیســازی نیروگاههــا ســه اتفــاق عمــده :وا گــذاری نیروگاههــا بــه
ً
نهادهــای دولتــی دیگــر بــه خاطــر دیــون دولتــی ،وا گــذاری نیروگاههــا بــر اســاس مزایــده کــه عمومــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل بانکهــا
و صندوقهــای بازنشســتگی و ...مالــک نیــروگاه شــدند و ســاخت نیروگاههــا طبــق قراردادهــای  BOOو  BOTتوســط بخــش خصوصــی افتــاد.
حــال مصــداق درب گــردان و ارتباطــات پساشــغلی در ایــن وضعیــت هنگامــی رخ میدهــد کــه نیروگاههــای بــزرگ تحــت اختیــار نهادهایــی غیــر از
ً
وزارت نیــرو و نیروگاههایــی کــه در مالکیــت نهادهــای عمومیانــد ،نیروهــای متخصــص خودشــان بــرای مدیریــت نیروگاههــا را عمومــا از میــان
بازنشســتهها انتخــاب میکننــد .بهطــور مثــال اعضــای هیئتمدیــره و یــا مدیرعامــل نیروگاههــای بانکهــای پاســارگاد و ملــی و یــا ســازمان تأمیــن
ً
ً
اجتماعــی عمومــا بازنشســتههای وزارت نیــرو یــا بازنشســتههای شــرکتهای بــرق منطق ـهای هســتند کــه قبــا ســمتی داشــتهاند.
ً
ً
مصــداق دیگــر ایــن وضعیــت در شــرکتهای کامــا خصوصــی رخ میدهــد کــه آنــان اساســا ترجیــح میدهنــد تــا از یــک بازنشســته اســتفاده کننــد
کــه بهواســطه ســابقه ،اعتبــار و آشــنایی بــا مراحــل کار ،رونــد پروژههــای شــرکت را تســهیل کنــد .چنانکــه در مصاحبـهای عنــوان شــد کــه بازنشســته
ً
بــه اعتبــار آشــناییاش بــا ســاختار مثــا بهجــای انتظــار دو هفتـهای در دســتگاه دولتــی ،میتوانــد کار شــرکت را تلفنــی راه بیانــدازد .در ادامــه چنیــن
موقعیتــی ،مصادیــق دیگــری ازایندســت وجــود دارد کــه شــرکتهای خصوصــی بخشــی از سهامشــان را بــه بازنشســته تقدیــم میکننــد و پیامــد و
انتظــار از ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه ا گــر گــرهای در کار شــرکت خصوصــی افتــاد بــه لطــف ســهامدار بازنشســته کار شــرکت درســت شــود.
مصــداق دیگــر ارتباطــات پساشــغلی ،ایــن اســت کــه فــردی پــس از بازنشســتگی اقــدام بــه تأســیس شــرکت کنــد و از روابطــش بــه نحــوی اســتفاده
ً
کنــد؛ گویــی کــه مدیــران کنونــی شــرکت دولتــی حافــظ منافــع همــکار قدیمیشــان باشــند .بــه بیــان یــک مصاحبــه «اصــا ایــن مدیــران و معاونــان
در ایــن ســمت هســتند تــا منافــع یــک عــدهای [بازنشســته] را تضمیــن کننــد و حضورشــان منــوط بــه حمایتهــای آنــان [بازنشســتهها] اســت».
وضعیــت نامناســب دیگــر ایــن اســت کــه فــرد پیــش از بازنشســتگی مقدمــات تأســیس شــرکت خــود را فراهــم میکنــد و بعــد از بازنشســتگی پروژههــای
کالن را بــه واســط شــبکه روابــط و اطالعــات بــه ســمت شــرکت خــود مـیآورد .بــه بیــان یکــی از مصاحبهشــوندگان ،فــردی بازنشســته بــا ماهــی چهــار
میلیــون حقــوق ،بعــد از بازنشســتگی توانســته ســه پــروژه  210میلیــاردی را بهواســطه روابطــش بگیــرد.
مصداقــی از تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی میتوانــد ابعــاد ســازمانیافتهتر و ســاختاری نیــز داشــته باشــد .درواقــع کانونهــای بازنشســتگان
ً
در اقدامــی شــرکتی تأســیس کننــد و یــا در ســایر شــرکتهای طــرف قــرارداد بــا دولــت ،ســهامدار شــوند .در ایــن مــوارد معمــوال جمعــی از ســهامداران
و مدیــران از بازنشســتههای وزارت نیــرو هســتند کــه بهواســطه قــدرت نفوذشــان میتواننــد پروژههــای متنــوع و بزرگــی را بگیرنــد .مثــال ایــن
وضعیــت میتوانــد شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن آتیــه کارکنــان و بازنشســتگان صنعــت آب و بــرق ایــران (صبــا) باشــد کــه بخشــی از سهامدارانشــان،
بازنشســتههای صنعــت آب و بــرق هســتند و در حــال حاضــر مدیرعامــل ایــن شــرکت ســابقه معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت توانیــر را در کارنامــه
خــود دارد (برقنیــوز.)1399/3/12 ،
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و راهکارهای مقابله با آن

در کلیــت ماجــرای اشــتغال دوبــاره بازنشســتهها ،هیــچ مشــکلی نیســت زیــرا بازنشســتههای صنعــت بــرق ســرمایههای کشــور هســتند و اســتفاده از
ً
ً
توانایــی و تجــارب آنــان قطعــا بــه ســود و منفعــت عمومــی صنعــت بــرق اســت .آنچــه میتوانــد ایجــاد مشــکل کنــد آن اســت کــه اوال آن بازنشســته
ً
از روابطــش بــه نفــع ســود شــخصی و یــا ســود شــرکت سوءاســتفاده کنــد ،دومــا رویــه رقابــت ســالم بیــن بخــش خصوصــی را تهدیــد کنــد زیــرا ممکــن
اســت حضــور بازنشســتهای امتیــازی نابرابرانــه بــرای پــروژه گرفتــن تلقــی شــود .ب هطــور مثــال حضــور بازنشســتههای وزارت نیــرو در شــرکت مپنــا بــه
نحــوی مانــع رشــد بخــش خصوصــی واقعــی شــده اســت .درنتیجــه بهجــای اینکــه بودجههــای صنعــت بــرق بــه شایســتهترین شــرکت بــا بهتریــن
خدمــات برســد بــه شــرکتی برســد کــه بازنشســتههای بیشــتری دارد و ممکــن اســت منابــع عمومــی کشــور را هــدر دهنــد .از ســوی دیگــر حضــور
بازنشســتههای تکنوکــرات در صنعــت بــرق ممکــن اســت کرختــی را بــه همــراه بیــاورد و کمتــر ایدههــای جدیــدی در بخشهــای غیردولتــی و
خصوصــی داشــته باشــند.
 -3تبانی خدمتگزاران
تبانــی میتوانــد ریشــه در تعــارض منافــع داشــته باشــد امــا در بســیاری از اوقــات تبانــی از جنــس فســاد و کال هبــرداری اســت کــه بهطــور مســتقل اتفــاق
میافتــد و پیــش از آن ،طــرف در موقعیــت انتخــاب بیــن منافــع شــخصی و عمومــی قــرار نگرفتــه اســت .در ایــران نیــز بــر اســاس همیــن شــکل از تبانــی
و فســاد ،قانــون مجــازات تبانــی در معامــات دولتــی در ســال  1348در مجلــس مصوبــه شــده اســت.
از ایــن منظــر کــه تبانــی خدمتگــزاران بهمنظــور گرفتــن مزایــای غیرمنصفانــه باشــد و یــا منجــر بــه شــرایط انحصــاری شــود کــه منافــع عمومــی در
همــکاری خدمتگــزاران دیــده نشــود و درواقــع منجــر بــه ناکارآمــدی و اختــال ســازمان شــود ،میتوانــد موقعیــت تبانــی از جنــس تعــارض منافــع
باشــد .تبانــی میتوانــد بــر ســر مبادلــه اطالعــات منحصربهفــرد باشــد و یــا میتوانــد بــر ســر تعییــن قیمــت خدمتــی باشــد .عمومیتریــن مصــداق
تبانــی در معامــات یــا مناقصههــا و مزایدههــای دولتــی یــا شــرکتهای وابســته اســت کــه میتوانــد ضــرری را متوجــه دولــت ســازد .امــا مســئلهای
کــه وجــود دارد عمــوم تبانیهــا ب هطــور مخفیانــه و غیرعلنــی بــوده درنتیجــه اثبــات آن دشــوار اســت.
در حــوزه صنعــت بــرق تبانــی میتوانــد وقتــی شــکل بگیــرد کــه تعــداد متقاضیــان یــک مناقصــه بــه اشــکال مختلفــی کــم باشــد و یــا بــا تبانــی
خدمتگــزاران ،شــرایط را بــه نحــوی ب هســوی انحصــار ببرنــد.
یگــری دارد زیــرا افــرادی بهواســطه روابطشــان ایــن توانایــی را دارنــد کــه بــا نماینــدگان
موقعیــت تبانــی در صنعــت بــرق ،پیونــد عمیقــی بــا الب 
مجلــس شــورای اســامی و یــا مســئوالن ارشــد وزارتخانــه تبانــی کننــد.
آنچــه شــرکتهای خصوصــی تولیــد بــرق از تعــارض منافــع تبانــی یــاد میکننــد ،تبانــی بــر ســر تعییــن نــرخ فــروش بــرق در بــازار بــورس انــرژی اســت.
بــه عبارتــی برخــی معتقدنــد کــه شــرکتهای توزیــع بــرق در بــازار بــورس بــرق بهمنظــور کاهــش قیمــت باهــم تبانــی میکننــد تــا کنتــرل بــازار را در
ً
دســت داشــته باشــند و نهایتــا نیــروگاهدار خصوصــی از ایــن کاهــش قیمــت متضــرر میشــوند.
در همیــن ارتبــاط «علیرضــا اســدی» معــاون پژوهشــی ســندیکای صنعــت بــرق بــه روزنامــه شــرق گفــت« :دولــت از طریــق شــرکتهای توزیــع،
خردهفروشــی بــرق را در کنتــرل دارد .وزارت نیــرو بــرق را از نیــروگاهداران در بــورس انــرژی خریــداری میکنــد و بهصــورت انحصــاری بــه
مصرفکننــدگان صنعتــی عمومــی و خانوارهــا میفروشــد .محــل اعمــال قــدرت ایــن وزارتخانــه و ایجــاد رقابــت غیرمنصفانــه وقتــی رخ میدهــد
کــه خریــداران بــرق امــکان تبانیکــردن باهــم دارنــد ...نیروگاههــا نمیتواننــد بــرق تولیــدی خــود را بهجــای دیگــری بفروشــند .تنهــا بــازار آنهــا
خردهفروشــان یــا شــرکتهای توزیــع بــرق هســتند .شــرکتهای توزیــع وقتــی بــا هــم هماهنــگ میکننــد کــه امــروز در بــورس انــرژی قیمــت بــرق
را  25تــا  30تومــان در نظــر بگیرنــد ،نیــروگاهدار چــارهای نــدارد؛ جــز اینکــه محصولــش را بفروشــد؛ زیــرا بــازار جایگزینــی نــدارد .ایــن مســئله بــه
تولیدکننــده فشــار م ـیآورد( ».روزنامــه شــرق .)1399/2/3
 -4روابط خویشاوندی
ً
تعــارض منافــع خویشــاوندی میتوانــد همپــای ســایر موقعیتهــای تعــارض منافــع رخ دهــد و یــا اساســا خــود ب هطــور مســتقل منشــأ تعــارض منافــع
باشــد .در ایــن موقعیــت همســران و فرزنــدان بیشــترین مصــداق تعــارض منافــع هســتند امــا ازآنجاییکــه در ایــران شــبکه خویشــاوندی و قومــی
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بســیار قــوی عمــل میکنــد ،ایــن شــکل از تعــارض منافــع میتوانــد ابعــاد گســتردهتری از خویشــاوندان نزدیــک را داشــته باشــد .اغلــب مدیــران بــرای
پوشــش ســهامداری خــود و یــا اشــتغال همزمــان از روابــط خویشــاوندی اســتفاده میکننــد امــا درواقــع ایــن مســئله نیــز خــود مصــداق تعــارض منافــع
اســت.
مــورد شــایع از تعــارض منافــع خویشــاوندی ،ســهامداری خویشــاوندان در شــرکتهایی اســت کــه طــرف معاملــه بــا دولــت قــرار میگیــرد و مســئول
دولتــی بیــن انتخــاب شــرکتی بــا ســهامداری خانــوادهاش و شــرکتهای رقیــب در موقعیــت دوگانــه تعــارض منافــع قــرار میگیــرد.
در ســاختار وزارت نیــرو ممکــن اســت کــه اســتخدام خویشــاوندان چنــدان امکانپذیــر نباشــد و یــا مــورد اقبــال نباشــد (البتــه بهغیــراز مــواردی کــه
وزارتخانــه ســهمیه اســتخدام فرزنــدان را در نظــر میگیــرد) امــا شــایعترین تعــارض منافــع خویشــاوندی ایــن اســت کــه طــرف در سیســتم خدماتــی
و خــارج از نظــارت دولــت خویشــاوندان و اقوامــش را در امــور دخیــل میکنــد .ب هطــور مثــال بــه گفتــه یکــی از مصاحب هشــوندگان مدیرعامــل توزیــع
بــرق منطقـهای بــه نــام فامیلهایــش ازجملــه پســرعمه و دخترعمــو تعــداد زیــادی شــرکت پیمانــکاری ثبــت کــرده اســت و در هرجایــی کــه مناقصــه
برگــزار نشــده ،همیــن شــرکتها قراردادهــای پیمانــکاری بســتهاند.
در ســطح وا گــذاری نیروگاههــا بــه بخــش خصوصــی نیــز مصادیقــی از تعــارض منافــع خویشــاوندی وجــود دارد کــه فــردی توانســته در جریــان
ً
خصوصیســازی بــرای پســرعموهایش نیــروگاه بگیــرد .برخــی ممکــن اســت چنیــن اســتدالل کننــد کــه اساســا ممکــن اســت کــه خویشــاوندان،
بهطــور غیــر برنامهریزیشــده و یــا از ســر تخصــص توانســتهاند نیروگاهــی را بخرنــد و یــا قــرارداد پیمانــکاری بگیرنــد و تعــارض منافعــی رخ نــداده
باشــد امــا بایــد ذکــر کــرد کــه افــراد بــا نســبتهای فامیلــی قبــل از هرگونــه اقدامــی بایــد امــکان بالقــوه تعــارض منافــع را فــاش کننــد و بعــد از شــفافیت
موضــوع ،فــرد مســئول بایــد از هرگونــه جلســه تصمیمگیــری و یــا موقعیتهــای مشــابه اســتعفا دهــد و رویــه قراردادهــا و واگذاریهــا بــا شــفافیت و
ب ـهدوراز امــکان تعــارض منافــع صــورت بگیــرد.
 -5انگیزههای سیاسی و منطقهای
یشــود کــه فــرد مســئول برخــاف رویههــای عمومــی ،خدمتــی را انجــام دهــد
تعــارض منافــع انگیزههــای سیاســی و منطق ـهای منجــر بــه ایــن م 
کــه بــه خاطــر روابــط سیاســی اســت و یــا خــود اهــل شــهری اســت کــه ترجیــح میدهــد بــه آنجــا خدمــت کنــد و بــه وظیفــه عمومـیاش عمــل نکنــد.
در مــواردی ریشــه انگیزههــای سیاســی و منطق ـهای میتوانــد خوشخدمتــی یــا کســب اعتبــار و منزلــت و محبوبیــت باشــد بهطــور مثــال بــه گفتــه
یکــی از مصاحبهشــوندگان ،مدیرعاملــی بــه خاطــر خوشخدمتــی بــه شــخصی ،وزارت نیــرو را مجبــور میکنــد کــه دکل بــرق را بــه منطق ـهای ببــرد
کــه اولویــت کمتــری در برقرســانی دارد.
ایــن تعــارض منافــع بــرای نماینــدگان مجلــس کــه در انتخــاب رئیــس اداره بــرق اعمالنفــوذ میکننــد ،شــایع اســت .بــه بیــان یکــی از
مصاحب هشــوندگان ،در موضــوع تقســیم بودجــه ،روســتاهای فامیــل نماینــده مجلــس در اولویــت باال تــری در بهبــود بــرق و تأمیــن روشــنایی
روســتایی نســبت بــه روســتاهایی کــه بــرق ندارنــد قــرار دارنــد زیــرا حفــظ ســمت ریاســت اداره بــرق در جلــب حمایــت و نظــر نماینــده مجلــس اســت.
در ایــن رابطــه هــم تعــارض منافــع انگیــزه منطق ـهای نماینــده مجلــس و هــم تعــارض منافــع انگیــزه سیاســی رئیــس اداره بــرق وجــود دارد.
مــورد دیگــری از ایــن نــوع انگیزههــا کــه در مصاحبــه بــه آن اشــاره شــد ایــن اســت کــه مدیرعامــل شــرکتهای بــرق منطقـهای ممکــن اســت بــر اســاس
اینکــه اهــل کــدام شــهر از مجموعــه شــهرهای بــرق منطق ـهای باشــد ،ارزیابــی واقعبینان ـهای از تعییــن جــای پســت بــرق ارائــه ندهــد و بودجــه
موجــود را بــرای شــهر خــودش اختصــاص دهــد .درواقــع وظیفــه منصفانــه و بیطرفانــه در برابــر بــرق منطقـهای را فــدای انجاموظیفــه بــرای شــهر
خــودش کنــد.
 -6تعارض وظایف
ً
تعــارض منافــع حاصــل از دو وظیفــه قانونــی اســت کــه میتوانــد فــرد یــا ســازمان را در یــک موقعیــت دوگان ـهای قــرار دهــد کــه نهایتــا نتوانــد آن دو
یتــوان بــه ایــن اشــاره کــرد کــه وزارت نیــرو بهغیــراز وظایفــش در حیطــه آب ،در
وظیفــه را بهدرســتی انجــام دهــد .در ســطح تعارضــات ســازمانی م 
بخــش بــرق و انرژیهــای تجدیــد پذیــر نیــز وظایــف متفــاوت و متنوعــی دارد کــه بعضــی از آنهــا در تعــارض بــا یکدیگــر قــرار دارنــد.
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و راهکارهای مقابله با آن

یکــی از مصادیــق تعــارض وظایــف ،تعــارض میــان وظایــف تصدیگــری و تولیگــری وزارت نیــرو اســت .بــه گفتــه «ســمیه کاظـمزاده» مدیــر روابــط
عمومــی ســندیکای بــرق ،وزارت نیــرو در حــوزه بــرق هــم نقــش نیــروگاهدار را ایفــا میکنــد کــه تولیدکننــده و فروشــنده بــرق اســت و هــم میخواهــد
ً
نقــش سیاسـتگذار را در تعییــن نــرخ بــرق ،بــا ابــزار رگوال تــوری ،ایفــا کنــد و اساســا ایــن دو وظیفــه بــا یکدیگــر در تضادند(کاظـمزاده .)1399 ،وزارت
نیــرو بهعنــوان مالــک تعــداد بســیاری از نیروگاههــای کشــور نمیتوانــد هــم رقیــب بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق باشــد و هــم نــرخ بــرق را تعییــن
کنــد زیــرا بــه ضــرر بخــش خصوصــی و بــه نفــع بنــگاه اقتصــادی خــودش عمــل میکنــد .نتیجــه چنیــن اقداماتــی آن بــوده اســت کــه بخــش خصوصــی
همــواره از ایــن وضعیــت آســیبدیده اســت و تمایلــش را بــرای ســرمایهگذاری ازدسـتداده اســت.
مصــداق دیگــر ایــن وضعیــت در خصــوص قراردادهــای دوجانبــه اســت .وزارت نیرو مکلف شــده اســت که در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان برق،
زمینــۀ قراردادهــای تولیدکننــده خصوصــی بــرق را بــا مصرفکننــده بــرق مثــل کارخانههــا فراهــم کنــد امــا زیرســاختهای آن را بهدرســتی فراهــم
نکــرده اســت زیــرا انجــام ایــن وظیفــه وزارت نیــرو بــا منافــع فــروش بــرق تولیــدی خــودش در تعــارض اســت .بــه گفتــه یکــی از مصاحبهشــوندگان،
مــوردی بــود کــه حتــی قــرارداد بیــن تولیدکننــده بــرق بــا مصرفکننــده بــرق نهایــی شــده بــود امــا در آخــر وزارت نیــرو بــرق خــود را بــا قیمــت کمتــر بــه
مصرفکننــده پیشــنهاد داد.
مصــداق دیگــر تعــارض وظایــف در وزارت نیــرو مربــوط بــه دو وظیفــه افزایــش راندمــان تولیــد و بهــرهوری توزیــع بــرق و وظیفــه تولیــد بــرق و
ســرمایهگذاری روی احــداث نیروگاههــا اســت .بــه گفتــه یکــی از مصاحب هشــوندگان ،ظرفیــت اســمی نیروگاههــای بــرق موجــود بیشــتر از ظرفیــت
میانگیــن مصــرف اســت امــا بــه دلیــل راندمــان پاییــن تولیــد و تلفــات بــرق در شــبکه انتقــال و توزیــع ،نیروگاههــا بــه ســطح تولیــد ظرفیــت اسمیشــان
نمیرســند .از طرفــی برخــی از شــرکتهای فعــال در ســاخت نیروگاههــا مثــل مپنــا بــا نفــوذ در سیاس ـتگذاری در وزارت نیــرو و بــا ایجــاد جــو
رســانهای ،بــر ســاخت بیشــتر نیروگاههــا تأ کیــد میکننــد و در طــول ســالیان  ،وزارت نیــرو در میــان انتخــاب بیــن وظایفــش در ســاخت نیــروگاه و
بهینهســازی وضعیــت در تعــارض اســت و ســاخت نیــروگاه را انتخــاب میکنــد زیــرا منافــع آنــی و لحظ ـهای همچــون افتتــاح نیــروگاه را در نظــر
میگیــرد ،درصورتیکــه ســرمایهگذاری بــرای بهینهســازی میتوانــد بــه کاهــش هزینههــای وزارت نیــرو و افزایــش تعــداد مشــاغل دائــم بیانجامــد.
ً
ســاخت یــک نیــروگاه هزینههــای کالنــی را بــر دوش بودجههــای عمومــی کشــور میگــذارد کــه تمامــا ســود آن بــرای شــرکتهای نیــروگاه ســاز اســت.
هزینههــای ســاخت نیروگاههــا بــه بیــان یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو در ســال  1393چنیــن بیانشــده اســت« :ســاخت یــک نیــروگاه یــک هــزار
مگاواتــی بــه یــک میلیــارد دالر ســرمایه گــزاری نیــاز اســت ،ا گــر قیمــت هــر دالر  ۲۷۰۰تومــان باشــد بــرای ســاخت یــک نیــروگاه  ۱۰۰۰مگاواتــی نیــاز بــه
 ۲۷۰۰میلیــارد تومــان ســرمایه نیــاز اســت و درمجمــوع بهمنظــور ســاخت و انتقــال بــرق تولیــدی یــک نیــروگاه یــک هــزار مگاواتــی بــه مصرفکننــده
بایــد بیــش از پنــج هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری شــود»(خبرگزاری مهــر.)1393/12/27 :
در ارتبــاط بــا تعــارض وظایــف ســاخت نیــروگاه در برابــر بهینهســازی« ،حمیــد چیتچیــان» وزیــر نیــروی دولــت اول آقــای روحانــی در کنفرانــس بــرق
ســال  1395عنــوان کــرد کــه نبایــد متناســب بــا میــزان مصــرف کشــور مرتــب بــه احــداث نیــروگاه رویآوریــم بلکــه بایــد بــا مدیریــت مصــرف و اســتفاده
از امکانــات موجــود میــزان بــرق کشــور را در حالــت تعــادل نگهداریــم .وزیــر در ایــن ســخنرانی خــود وضــع موجــود را چنیــن توصیــف کــرد کــه ضریــب
بــار شــبکه در زمــان حاضــر  62درصــد اســت و ایــن موضــوع بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه از تمــام ظرفیــت تولیــد اســتفاده نمیشــود و بــا مدیریــت بــار و
کاهــش پیــک مصــرف میتــوان بخــش قابلتوجهــی از مصــرف انــرژی را بــا ظرفیتهــای موجــود تأمیــن کــرد .او تجربــه مدیریــت در بخــش توزیــع
یکــه صرفهجویــی و مدیریــت
را چنیــن بیــان کــرد کــه در بخــش توزیــع بــا مدیریــت بــار ۳ ،هــزار مــگاوات از بــار پیــک کاهــش داشــته اســت و درصورت 
نمیشــد ناچــار بودیــم بــه همیــن میــزان نیــروگاه احــداث کنیــم (دنیــای اقتصــاد.)1395/8/3 ،
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همچنیــن در ســطح ســازمانی مصداقــی از تعــارض وظایــف در ســازمان ســاتبا وجــود دارد .ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر و بهــرهوری انــرژی
بــرق (ســاتبا) در ســال  1395از ادغــام دو ســازمان ســانا و ســابا تشــکیل شــد .بــا توجــه بــه ادغــام دو وظیفــه حمایــت و تولیــد از انرژیهــای تجدیــد
پذیــر و وظیفــه افزایــش بهــرهوری انــرژی ،وظایــف ســازمان ســاتبا دچــار اخــال شــده اســت زیــرا بــه دلیــل جذابیتهــای بخــش توســعه و احــداث،
بودجههــای ســازمان بیشــتر صــرف انرژیهــای تجدیــد پذیــر میشــود و در عمــل بخــش بهــرهوری تعطیلشــده اســت .درصورتیکــه بــه گفتــه
یکــی از مصاحبهشــوندگان ا گــر بودجــه تجدیدپذیرهــا بــرای بهــرهوری هزینــه شــود ،بــرق بیشــتری در چرخــه مصــرف قــرار میگیــرد .ناگفتــه نمانــد
کــه ایــن مســئله نیــز بیارتبــاط بــا مصــداق قبلــی نیســت .درواقــع آنچــه بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه اگرچــه موضــوع افزایــش بهــرهوری و کاهــش
تلفــات بــرق بــرای منافــع عمــوم کشــور و کاهــش هزینههــا اهمیــت دارد امــا درواقــع در موقعیــت تعــارض منافعــی قرارگرفتــه اســت کــه نتیجــه آن
ناکارآمــدی زنجیــرهای در بخــش بــرق اســت.
مصــداق دیگــر تعــارض وظایــف در ســطح ســازمانی مربــوط بــه دو وظیفــه حمایــت از صنعــت بــرق خورشــیدی و حمایــت از تولیدکننــده تجهیــزات
اینورتــر
خورشــیدی اســت .بــه گفتــه ســعید نیــکان ،کارشــناس صنعــت بــرق ،وزارت نیــرو بــرای حمایــت از تولیــد تجهیــزات داخلــی ،واردات ِ
خورشــیدی را ممنــوع کــرده و در صورتــی بــا نیــروگاهدار خورشــیدی قــرارداد میبنــدد کــه تجهیــزات ایرانــی داشــته باشــد .امــا درواقــع تولیدکننــدگان
ً
تجهیــزات داخلــی خــود ،صرفــا جنــس نامرغــوب خارجــی را مونتــاژ میکننــد و بــه اســم ایرانــی میفروشــند و ایــن تجهیزاتــی کــه بایــد بــرای  20ســال
کار کنــد بــا گذشــت  6مــاه کارایـیاش را از دســت میدهــد .نتیجــه تعــارض وظیفــه حمایــت از نیــروگاه خورشــیدی و تولیدکننــده داخلــی ایــن میشــود
ً
کــه صنعــت بــرق خورشــیدی از رونــق بیافتــد و حتــی نیروگاههــای جدیــد بــا صــرف هزینههــای بســیار ،ســریع از دور خــارج شــوند و صرفــا هزینههــای
زیــادی بــر گــردن دولــت میافتد(نیــکان.)1399 :
 -7اتحاد ناظر و منظور
تعــارض منافــع اتحــاد ناظــر و منظــور موقعیتــی اســت کــه یــک نقــش و یــا ســازمانی بهطــور همزمــان هــم مســئولیت نظــارت را بــر عهــده داشــته باشــد
و هــم مجــری کار باشــد .ایــن موقعیــت بهویــژه بــرای ســازمانهای بــزرگ کــه وظایــف ارزیابــی و نظــارت امــور بــر عهــده یکــی از زیرمجموعههــا اســت
بــه وجــود میآیــد .در ایــن تعــارض منافــع ،طــرف ناظــر یــا ارزیابیکننــده ممکــن اســت در ایــن موقعیــت قــرار بگیــرد کــه نتوانــد حقیقــت را بهدرســتی
و بیطرفانــه ببینــد درنتیجــه رأی بــه نفــع مجــری یــا نظــارت شــونده دهــد.
مصداقــی از اتحــاد ناظــر و منظــور کــه در مصاحبههــا مطــرح شــد بــه ایــن اشــاره داشــت کــه در وزارت نیــرو پروژههــای کالن توســط شــرکتها
ً
مهندســی ارزش میشــوند تــا اثبــات کننــد کــه سیســتم خطایــی نــدارد امــا معمــوال یکــی از زیرمجموعههــای همــان شــرکت پیمانــکار ،ایــن ارزیابــی
ً
را انجــام میدهنــد کــه اساســا رویــه نادرســتی اســت زیــرا ممکــن اســت ناظــر چشــم بــر خطاهــا ببنــدد و ایــن مســئله منجــر بــه هــدر رفــت هزینههــا و
یــا صدمــات بیبازگشــتی شــود .بــه نظــر میرســد کــه نهادهــای بیرونــی و متخصــص بایــد از ســوی وزارت نیــرو موظــف شــوند تــا مهندســی ارزش را
انجــام دهنــد .از طــرف دیگــر وظیفــه نظــارت بایــد بــر عهــده ســازمانهای مســتقل و شــفافی باشــند تــا حتــی رابطــه مالــی ناظــر و منظــور نیــز منجــر
بــه ایــن تعــارض منافــع نشــود.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

 -8سایر :تعارض منافع وزارت نیرو و وزارت نفت
اگرچــه تعــارض منافــع نیــرو و نفــت مبحثــی اســت کــه از ســطح وزارتخانــه نیــرو خــارج اســت و چنــدان ایــن موضــوع در دســتور کار گــزارش قــرار
نداشــت و از ســوی دیگــر برخــی از متخصصــان معتقدنــد کــه ایــن تعارضــات شــبیه بــه اختالفــات و از جنــس ســوء مدیریــت اســت ،نمیتــوان ایــن
موضــوع را ذیــل تعــارض منافــع در نظــر گرفــت .همچنیــن میتــوان گفــت کــه چنیــن تعارضاتــی بیــن وزارت نیــرو بــا ســازمان محیطزیســت و حتــی
وزارت جهــاد کشــاورزی هــم وجــود دارد .بــا ایــن اوصــاف آنچــه بــه نظــر رســید کــه بخشــی از گــزارش بــه ایــن موضــوع اختصــاص یابــد ازاینجهــت
اســت کــه در رســانهها و در تحلیلهــای برخــی از متخصصــان ،اختالفــات میــان وزارت نیــرو و نفــت را از جنــس تعــارض منافــع تلقــی میکننــد زیــرا
منافــع ایــن دو دســتگاه در راســتای یکدیگــر و در راســتای منافــع عمومــی کشــور نیســت و بــه نظــر میرســد ایــن دو وزارتخانــه مهــم کشــور بــر ســر رقابت
بــرای کســب منافــع بیشــتر و جلــب رضایــت مــردم تــاش میکننــد امــا درنهایــت بــه نحــوی هــر دو بابــت سیاس ـتهای نادرســت نــاکام هســتند.
ً
ریشــه یکــی از اختالفــات و تعارضــات بیــن وزارت نفــت و نیــرو بــر ســر ایــن اســت کــه ســوخت اولیــه نیروگاههــای بــرق غالبــا از گاز تأمیــن میشــود و
مســئولیت تحویــل گاز و ســایر ســوختها مثــل گازوئیــل و مــازوت بــرای تولیــد بــرق بــر عهــده وزارت نفــت اســت .ازآنجاییکــه وزارت نفــت ســودی
ً
یبــرد ،بــر ســر صــادرات بــرق و گاز بــا وزارت نیــرو دچــار تعــارض شــدهاند .بــه عبارتــی،
از ارائــه ســوختهای تقریبــا بهرایــگان بــه نیروگاههــا نم 
صــادرات هرکــدام بــه نفــع یــک وزارتخانــه و بــه ضــرر دیگــری اســت .وزارت نفــت ترجیــح میدهــد کــه گاز خــود را صــادر کنــد تــا اینکــه آن تبدیــل بــه
بــرق شــود ولــی وزارت نیــرو میخواهــد گاز را دریافــت کنــد و بــا صــادرات بــرق درآمدزایــی کنــد.
ً
گاهــی در برهههایــی از زمــان چنــان ایــن اختالفــات زیــاد میشــود کــه مثــا حتــی وزارت نفــت بــا اتــکا بــه آمــار راندمــان کــم و هــدر رفتــن ســوخت اولیــه
نیروگاههــای موجــود ادعــا کــرد کــه خــود میتوانــد نیــروگاه بســازد و بــرق تولیــدی را صــادر کنــد و درآمدزایــی بیشــتری داشــته باشــد چــون بههرحــال
وزارت نفــت مایــل نیســت کــه نیروگاههــای وزارت نیــرو بــرق را صــادر کننــد (روزنامــه اعتمــاد.)1393/3/20 :
تعــارض و اختــاف دیگــری کــه در ایــن مدیریــت دوگانــه انــرژی در کشــور میافتــد مربــوط بــه افزایــش مصــرف بــرق در تابســتانها و افزایــش مصــرف
گاز در زمســتانها اســت کــه هرســاله کشــور را بــا کمبــود و قطعــی مواجــه میکنــد .منافــع وزارت نفــت و نیــاز کشــور در زمســتانها ایجــاب میکنــد،
گاز مــردم تأمیــن شــود تــا قطعــی گاز موجــب نارضایتــی مــردم نشــود امــا از ســوی دیگــر نیروگاههــای گازی کشــور تحتفشــار کمبــود گاز قــرار میگیرنــد
ً
و وزارت نفــت هــم ســوختهایی مثــل مــازوت و گازوئیــل را بــرای تولیــد بــرق بــه نیروگاههــا میدهــد کــه نتیجتــا چنیــن ســوختهایی منجــر بــه
آلودگــی هــوا در فصــل زمســتان میشــود (تابنــاک .)1398/11/2 :از طرفــی هــم وزارت نفــت در تابســتانها بــرای کســب ســود بیشــتر میخواهــد گاز
مــازاد خــود را صــادر کنــد تــا اینکــه بخواهــد ســوخت را بهرایــگان بــه نیروگاههــا تحویــل دهــد .درنتیجــه ســوخت کافــی بــه نیروگاههــا نمیرســد و
تولیــد بــرق را در تابســتانها بــا مشــکل مواجــه میکنــد.
بــه نظــر میرســد کــه تعــارض منافــع بیــن نفــت و نیــرو منجــر بــه ایجــاد زنجیــرهای از ناکارآمدیهــا و ســوء مدیریتهایــی در حــوزه انــرژی کشــور
میشــود .درنهایــت پیامــد چنیــن تعــارض میتوانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه ســطح رفــاه و زندگــی مــردم کاهــش یابــد زیــرا در تابســتانها ممکــن
اســت از کمبــود بــرق رنــج ببرنــد و از قطعــی بــرق دچــار صدمــات اقتصــادی شــوند؛ در زمســتانها نگــران کمبــود گاز باشــند و یــا بــه خاطــر نــوع ســوخت
نیروگاههــا از آلودگــی هــوا رنــج ببرنــد .بهطورکلــی هــم بــه خاطــر سیاسـتهای ناشایســت مدیریتــی ،ممکــن اســت کــه بــه لحــاظ درآمدهــای کشــور،
دولــت از صــادرات گاز و بــرق منتفــع نشــود.

جمعبندی :راهکارها و پیشنهادها
بــا توجــه بــه اینکــه تعــارض منافــع ریشــه بســیاری از فســادها در کشــور اســت ،بــه نظــر میرســد کــه بایــد راهکارهایــی را بــرای پیشــگیری از آن ارائــه
ً
یشــود زیــرا تعــارض بیــن منفعــت شــخصی و عمومــی تعارضــی نیســت کــه
داد .در مبحــث راهکارهــا عمومــا از عبــارت مدیریــت تعــارض منافــع یــاد م 
بتــوان آن را بــرای همیشــه حــل کــرد بلکــه چنیــن تعارضــی ممکــن اســت انگیــزه افــراد و ســازمانها را بــه مــدت طوالنــی و یــا همیشــه تحــت شــعاع
ً
قــرار دهــد .بــه همیــن دلیــل اصــوال پیــش از هرگونــه شــکلگیری تعــارض منافــع و حتــی بــرای مداخلــه در ایــن وضعیــت تــاش میشــود تــا تعارضــات
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بــه نحــوی مدیریــت شــود کــه کمتریــن آســیب بــه نفــع عمومــی برســد.
همانطــور کــه در ابتــدای گــزارش نیــز مطــرح شــد ،عمــوم راهکارهــا مبتنــی بــر ایجــاد محدودیــت و اعــام اســت .نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع
در شــورای ملــی کانــادا نیــز نشــان داد کــه بــرای هرکــدام از موقعیتهــای تعــارض منافــع در خصــوص فعالیتهــای جانبــی کــه ممکــن اســت کار
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد محدودشــدهاند و از ســویی بــرای داراییهــا و درآمدهــا سیســتمهای منظــم گــزارش دهــی و اعــام مــوارد اجــرا میشــود.
در رأس ایــن راهکارهــای عملیاتــی نیــز کمیتــه اخــاق قــرار دارد کــه مصــداق آن در الیحــه مدیریــت تعــارض منافــع ایــران میتوانــد هیئتهــای
مدیریــت تعــارض منافــع باشــد .همچنیــن در مادههــای  12و  13الیحــه نیــز بــر گزارشدهــی تعــارض منافــع و اعــام آنــان در ســامانه الکترونیــک
هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع تأ کیــد شــده اســت.
امــا آنچــه میتوانــد پــس از تصویــب الیحــه و یــا پیــش از آن در خصــوص تعــارض منافــع در بخــش بــرق وزارت نیــرو مــورد توجــه قــرار گیــرد،
بخشــنامههای تکمیلــی اســت کــه بایــد از ســوی وزیــر ابــاغ و پیگیــری شــود .پیشــنهاد میشــود ویژگــی اصلــی چنیــن بخشــنامههایی مبتنــی بــر
مصادیــق واقعــی تعــارض منافــع در صنعــت بــرق باشــد زیــرا کلیــات تعــارض منافــع و تمــام موقعیتهــای آن ممکــن اســت مصادیــق عینــی در بــرق
ً
نداشــته باشــد و نهایتــا منجــر بــه حجیــم شــدن قوانیــن شــود .درصورتیکــه ا گــر مســئله اصلــی تعــارض منافــع در بــرق شناســایی شــود و تــاش شــود
کــه بــرای مدتــی طوالنــی تنهــا روی یکــی از موقعیتهــا مثــل تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان مانــور داده شــود ،اثرگــذاری چنیــن بخشــنامهای
بیشــتر خواهــد بــود.
یشــود کــه تمــام پروندههــای فســاد در وزارت نیــرو بــه
ا گــر بــرای وزیــر و مســئوالن شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع دشــوار اســت ،پیشــنهاد م 
یشــده و ســپس موقعیتهــای تعــارض منافــع احصــا شــود تــا درنهایــت راهکارهایــی مصداقــی بــرای مدیریــت
شــکل مهندســی معکــوس بررس 
تعــارض منافــع اجرایــی شــود.
بااینحال با توجه به کلیات این گزارش میتوان راهکارها و پیشنهادهایی را برای مدیریت تعارض منافع ارائه داد:
یشــود کــه ســامانههای شــفافیت و نظــارت بهطورجــدی در وزارت نیــرو اجرایــی شــود .چنانکــه بهطــور ویــژه بایــد وضعیــت
بهطورکلــی پیشــنهاد م 
شــرکتهای غیردولتــی شــفاف شــود و تمــام درآمدهــا و روابــط نیروهــا و کارکنــان ایــن شــرکتها آشــکار شــود .همچنیــن ب هطــور مشــخص تمــام
مناقصههــای ایــن شــرکتها بهطــور شــفاف در دســترس همــگان قــرار گیــرد.
در وهلــه بعــدی تشــکیل هیئــت یــا کمیتــه تعــارض منافــع در وزارتخانــه اســت کــه مزیــت اصلــی آن بایــد آ گاهــی و اطــاع از تمــام جوانــب کارهــای
وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه و وابســته باشــد .همچنیــن ایــن کمیتــه میتوانــد مســئول ســامانههای گــزارش دهــی و اعــام تعــارض منافــع و بــه
عبارتــی مســئول پیگیــری و رصــد گزارشهــا باشــد .همچنیــن تیــم تحقیقاتــی ایــن کمیتــه نیــز بایــد بهطــور دقیــق وظایــف و اختیــارات هــر نقشــی را
مطالعــه کنــد و تعارضهــای منافــع بالقــوه را کشــف کننــد.
راهکارهای مدیریت برای موقعیتهای شایع تعارض منافع در بخش برق نیز میتواند به شرح زیر باشد:
 -1اشــتغال همزمــان یــا اشــتغال بیرونــی :آنچــه بایــد در منــع اشــتغال همزمــان در نظــر گرفــت ایــن اســت کــه مدیــران و کارکنــان
شــرکتهای تابعــه و وابســته وزارت نیــرو در انجــام وظایفشــان بهخصــوص در تصمیــم و صــدور دســتور یــا توصیــه در رابطــه بــا عقــد
قــرارداد و انجــام معاملــه بــا شــرکتهای مهنــدس مشــاور ،پیمانــکار ،ســازندگان و فروشــندگان تجهیــزات ،شــرکتهای بازرگانــی،
شــرکتهای مدیریــت پــروژه ،بیطرفانــه و بــدون تبعیــض عمــل کننــد.
در خصــوص اشــتغال همزمــان و ارتباطــات ســهامداری بایــد ممنوعیتهایــی قائــل شــد .اینکــه کارمنــدان و مدیــران اجــازه
نداشــته باشــند کــه در هــر شــغل دیگــری کــه ممکــن اســت بــر روی کارشــان تأثیــر بگــذارد ،فعالیــت کننــد و یــا ســهامدار شــرکتهای
مرتبــط باشــند .حتــی هرگونــه فعالیــت جانبــی مثــل مشــاور پــروژه بــودن ،حتــی کارهــای داوطلبانــه بــدون دســتمزد کــه میتوانــد
مرتبــط بــا کار اصلــی باشــد ،بایــد ممنــوع شــود و در صــورت افشــای چنیــن مــواردی برخــورد قانونــی صــورت بگیــرد.
راهــکار مدیریــت تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان شــامل :مرحلــه اول ،درخواســت اســتعفا از بخشهــای دولتــی و یــا خصوصــی
اســت؛ در مرحلــه دوم بــا شــفافیت و خودافشــاگری میتــوان ایــن تعــارض منافــع را مدیریــت کــرد .درواقــع چنانکــه شــخص
احســاس کنــد کــه در رویــه قانونگــذاری ،توصیــه و انجــام معاملــه ممکــن اســت ذینفــع قــرار گیــرد ،مســئله را بایــد بــا مافــوق خــود
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و راهکارهای مقابله با آن

ً
در میــان بگــذارد و آن جلســه را تــرک کنــد تــا منافــع شــخصیاش در رویــه تأثیرگــذار نباشــد .ا گــر حتــی شــخصی گمــان کنــد کــه مثــا
یکــی از کارمنــدان بهطــور همزمــان ســهامدار شــرکتی اســت و درگیــر تعــارض منافــع اســت ،موضــوع را بایــد بــه مافــوق خــود اطــاع
دهــد تــا در جلس ـهای مســئله تعــارض منافــع ظاهــری حلوفصــل شــود.
ً
-2ارتباطــات پساشــغلی و دربهــای گــردان :در خصــوص پیشــگیری از مســائل درب گــردان ،اوال بایــد چرخــش نیــروی انســانی بیــن
شــرکتهای غیردولتــی ،خصوصــی و دولتــی شــفاف شــود و هــر فــردی پیــش از خــروج از بدنــه اصلــی وزارت نیــرو و یــا حتــی ورود بــه
آن تمــام امــوال و دارایــی و منافعــی را کــه ممکــن اســت بــر روی کارش بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم تأثیــر بگــذارد اعــام کنــد.
ازاینجهــت ایــن امــر مهــم اســت ،کــه بخشــی از نیروهایــی کــه در اســتخدام دولــت نیســتند و ب هطــور قــراردادی فعالیــت دارنــد
بیــن شــرکتهای مختلــف بهخصــوص از دولتــی بــه غیردولتــی و بالعکــس جابهجــا میشــوند و ایــن امــر امــکان سوءاســتفاده از
یبــرد.
اطالعــات و شــبکه روابــط را بــاال م 
دربــاره تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی نیــز بایــد برحســب ســطح شــغلی افــراد بازنشســته در وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه و
وابســته دورههــای فراغــت از کار بیــن یــک ســال تــا پنــج ســال در نظــر گرفتــه شــود و پـسازآن فــرد امــکان پیــدا کنــد کــه در شــرکت
خصوصــی و یــا غیردولتــی دیگــری مشــغول بــه کار شــود .از ایــن منظــر پــس از یــک دوره تنفــس ،نفــوذ روابــط بازنشســته کــم خواهــد
شــد و امــکان بهرهبــرداری بــه نفــع شــخصی کاهــش مییابــد .برخــی از شــرکتهای بــزرگ همچــون زیمنــس نیــز بــرای جلوگیــری
از افشــای آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی خــود از مدیرانــش تقاضــا میکنــد کــه درازای پرداخــت حقوقشــان بــرای مدتــی در
یکــه تعــارض منافــع دربگــردان در ایــران بیشــتر ناشــی از روابــط اســت ،عــاوه بــر در نظــر
شــرکتهای دیگــر کار نکننــد .درصورت 
گرفتــن یــک دوره تنفــس و اســتراحت بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه ا گــر هــر شــخصی از مصــداق تعــارض منافــع دربگــردان مطلع
ً
شــد ،آن را مثــا بــه کمیتــه تعــارض منافــع گــزارش دهــد.
یکــه شــرایط هرگونــه همــکاری بیــن بخــش دولتــی و بخــش غیردولتــی و خصوصــی شــفاف شــود
 -3تبانــی خدمتگــزاران :درصورت 
و نظــارت افزایــش یابــد امــکان تبانــی کاهــش مییابــد .بااینحــال کشــف مصادیــق تبانــی بــه دلیــل ماهیــت پنهانــی آن دشــوار
اســت کــه بــه نظــر میرســد تنهــا راهــکار تقویــت و حمایــت از افشــاگران ایــن موقعیتهــا اســت.
 -4روابــط خویشــاوندی و دوســتانه :در ایــن خصــوص پیشــنهاد میشــود کــه حتــی اشــتغال و یــا ســهامداری خویشــاوندان
کارمنــد ممنــوع شــود تــا هیــچ امکانــی نباشــد کــه فــرد از طریــق آنــان بخواهــد فعالیــت اشــتغال همزمانــش را ادامــه دهــد و یــا
در هــر تصمیمگیــری بــر ســر انتخــاب بیــن منافــع خویشــاوندان و منافــع عمومــی دچــار تعــارض شــود .همچنیــن فعالیتهــای
خویشــاوندان دور نیــز بایــد مــورد رصــد و ارزیابــی قــرار بگیــرد زیــرا میتوانــد منجــر بــه تعــارض منافــع ظاهــری از ســوی جامعــه
شــود .اگرچــه در تبصــره  1قانــون منــع مداخلــه در معامــات دولتــی ذکرشــده اســت کــه پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن یــا شــوهر
و اوالد بالفصــل و عــروس و دامــاد مدیــران و صاحبــان مناصــب نمیتواننــد وارد معاملــه بــا دولــت و یــا شــرکتی کــه در آن ســمت
دارنــد ،بشــوند امــا بایــد عنــوان کــرد کــه ســهامداری شــرکت خویشــاوندان و تعــارض منافــع ایــن موقعیــت را بایــد در آییننامههــا و
دســتورالعملهای جداگانــه مــورد توجــه قــرار داد.
ً
-5انگیزههــای سیاســی و منطق ـهای :عمومــا یکــی از ریش ـههای ایــن تعــارض منافــع مربــوط بــه نقــش نماینــدگان مجلــس اســت
کــه بــه نظــر میرســد بایــد قــدرت نفوذشــان در مناطقشــان کاســته شــود .از ســوی دیگــر بــرای کاهــش تعــارض منافــع انگیزههــای
سیاســی و منطق ـهای انتخــاب مدیــران و مســئوالن بایــد بــر اســاس شایستهســاالری صــورت بگیــرد تــا انگیزههــای سیاســی بــرای
انتخــاب کاهــش یابــد.
یتــوان بــر عهــده چنــد نفــر کارشــناس خبــره از
همچنیــن اجــرای پروژههــای منطق ـهای و نیازســنجی بــرای اجــرای آنهــا را م 
مناطــق مختلــف تعییــن کــرد کــه از مرحلــه تشــخیص نیازهــای اصلــی تــا اجــرای آن مشــارکت کننــد و از ســویی تمــام پروســه شــفاف
باشــد تــا امــکان دخالــت و نفــوذ مدیــران کاهــش یابــد.
-6تعــارض وظایــف :مهمتریــن تعارضــی کــه در ایــن گــزارش بــه آن اشــاره شــد دربــاره موقعیــت دوگانــه وزارت نیــرو در ســرمایهگذاری
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در تولیــد بــرق و افزایــش راندمــان نیروگاههــا و بهــرهوری شــبکه برقرســانی بــود .اینیــک تعــارض منافــع ســازمانی اســت کــه
یشــود وزارتخانــه نتوانــد هــردو وظیف ـهاش را بهدرســتی انجــام دهــد .بــرای مدیریــت ایــن وضعیــت پیشــنهاد
منجــر بــه ایــن م 
میشــود کــه وزارت نیــرو نفــوذ و قــدرت روابــط شــرکتهای نیروگاهســاز را کاهــش دهــد و بــرای منافــع و برنامهریــزی بلندمــدت
سیاس ـتگذاری کنــد .از ســویی بــا اختصــاص ســرمایه بیشــتر بــه ارتقــای شــبکههای انتقــال و توزیــع بــرق درصــدد افزایــش
بهــرهوری باشــد تــا مجبــور نشــود هزینههــای هنگفتــی بــرای ســاخت نیــروگاه پرداخــت کنــد.
 -7اتحــاد ناظــر و منظــور :در ایــن گــزارش یــک مصــداق دربــاره مهندســی ارزش پروژههــا مطــرح شــد کــه میتوانــد منجــر بــه اتحــاد
یشــود کــه وزارت
مؤسســات ارزیابیکننــده و شــرکتهای مجــری پروژههــا شــود .بــرای پیشــگیری از ایــن موقعیــت پیشــنهاد م 
نیــرو شــرکتهایی را بهعنــوان ناظــران مســتقل انتخــاب کنــد و دولــت بــا نظــارت بــر روابــط مالــی آنهــا مانــع از هرگونــه اتحــاد
روابــط و چشمپوشــی از خطاهــای پــروژه بشــود .همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه هیــچ روابــط ســهامداری ،چــه شــخص حقیقــی
و چــه حقوقــی ،بیــن شــرکتهای ارزیابیکننــده و شــرکت مجــری برقــرار نباشــد.
 -8تعــارض منافــع وزارت نیــرو و وزارت نفــت :همــواره متخصصــان و کارشناســان انــرژی در رســانهها بیــان کردهانــد کــه میتــوان بــا
یتــوان پیشــنهاد داد کــه وزرای هــر دو وزارتخانه
تشــکیل وزارت انــرژی تمــام وظایــف مربــوط را در یــک راســتا قــرار داد .همچنیــن م 
در جلســاتی در ســطح حاکمیــت گرفتاریهــا و مشــکالت انــرژی را بــا یکدیگــر حــل کننــد تــا بیــش از ایــن ضررهــا و زیانهــای بیشــتر
بــر گــردن کشــور و ملــت ایــران نیافتــد.
***
ً
نطــور کــه مســتحضرید موضــوع تعــارض
در انتهــای گــزارش نیــز بایــد عنــوان کــرد کــه قطعــا ایــن گــزارش کموکاســتیهای فراوانــی دارد زیــرا هما 
منافــع بــرای جامعــه و بســیاری از دســتگاهها موضوعــی تــازه اســت و مســئوالن و کارشناســان وزارت نیــرو مدتزمــان بیشــتری را الزم دارنــد تــا
نســبت بــه موقعیتهــای تعــارض منافــع و پیامدهــای منفــی آن حســاس شــوند .درنتیجــه بایــد بســیار بیشــتر از ایــن گــزارش کوشــش کــرد کــه ابعــاد
بیشــتری از مصادیــق تعــارض منافــع کشــف و بازگــو شــود تــا گزارشهــای کارشناســی بــه پختگــی الزم برســند.
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پیوست مصاحبه خبری  :1رفع تعارض منافع صنعت برق در سایه اصالح نظام حقوقی
گفتگو با سمیه کاظمزاده ،مدیر روابط عمومی سندیکای برق
مصاحبه :ستار محمدی

مدیــر روابــط عمومــی ســندیکای بــرق میگویــد :ا گــر نظــام حقوقــی قــراردادی وزارت نیــرو شــفاف و روشــن شــوند بخــش
قابلتوجهــی از تعــارض منافــع را مدیریــت میکنیــم .در ایــن ســاختار شــفاف اتفاقــات اینگونــه نمیافتــد کــه از یــک شــرکت
کارفرمایــی یــک نفــر از هیئتمدیــره اقــدام بــه تأســیس شــرکت کنــد .ا گــر نظــام حقوقــی صنعــت بــرق درســت و نظاممنــد باشــد و
مناقصــات شــفاف برگــزار شــوند .تعــارض منافــع در بخــش صنعــت بــرق مدیریــت میشــود.
یکــی از اصــول حقــوق عمومــی ،لــزوم رعایــت منافــع عمومــی از ســوی مقامــات ،مســئوالن ،کارگــزاران و کلیــه کارکنــان بخــش
عمومــی در اعمــال وظایــف و اختیــارات تقنینــی ،اجرایــی و قضایــی و بهطورکلــی ،در ارائــه خدمــات عمومــی اســت .بهموجــب
ایــن اصــل ،جان ـبداری ،رفتــار تبعیضآمیــز و غــرضورزی در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی ممنــوع اســت.
ً
باوجودایــن ،اشــخاص مذکــور ممکــن اســت عمــدا یــا ناخواســته در موقعیتهایــی قــرار بگیرنــد کــه منافــع شــخصی آنهــا در
تعــارض بــا منافــع عمومــی قــرار گیــرد و درنتیجـهی ایــن تعــارض ،تأمیــن منافــع شــخصی بــر منافــع عمومــی مرجــح دانســته شــود
یــا بــر آن تأثیــر نــاروا بگــذارد.
نظــر بــه اهمیــت موضــوع در آذرمــاه ســال گذشــته ،دولــت الیح ـهای تحــت عنــوان «نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام
وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» را بــرای تصویــب بــه مجلــس دهــم ارســال کــرد کــه متأســفانه بــه دلیــل اتمــام عمــر ایــن
مجلــس بــه مرحلــه بررســی و تصویــب نرســید.
مســئله تعــارض منافــع در حــوزه تولیــد بــرق و درزمینــۀ احــداث و یــا افزایــش کیفــی و راندمــان نیروگاههــای بــرق کشــور ،بــه شــکلی
محســوس قابلمالحظــه اســت .ازای ـنرو مصاحبــه «مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی» بــا «ســمیه
کاظ ـمزاده» ،مدیــر روابــط عمومــی ســندیکای بــرق در ایــن زمینــه حــاوی نــکات ارزشــمندی اســت کــه میتوانــد موردتوجــه قــرار
بگیــرد.
موضوع تعارض منافع در صنعت برق را چگونه میبینید؟
مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه بدانیــم ســازمان بــرق در کجــا و از چنــد جهــت دچــار تعــارض منافــع اســت .مــا در ســاختار حقوقــی ایــن صنعــت بــا ایــن
مشــکل مواجــه هســتیم کــه وزارت نیــرو متصــدی و متولــی صنعــت بــرق اســت؛ یعنــی مــا وزارت نیــرو را هــم بهعنــوان سیاسـتگذار داریــم و هــم در
کنــار آن بهعنــوان نیــروی کارفرمــا .یعنــی مــا سیاس ـتگذاری داریــم کــه کارفرمــای پروژههاســت و همچنیــن بهعنــوان مجــری بعضــی از پروژههــا
نقشهــای مختلفــی را ایفــا میکنــد.
بــه همیــن خاطــر سیســتمی کــه پیــاده میشــود و در آن نقــش دارد تعــارض منافــع را بــه وجــود م ـیآورد .وزارت نیــرو در نقــش سیاســتگذار و
یکــه همــه پروژههــا را بــه پیمانــکار میدهنــد ،نتیجــه
کارفرمــا ،تمامــی حوزههــای قــراردادی را بــه ســمت بخــش خصوصــی هدایــت میکنــد .وقت 
آن مشــخص اســت.
در حــال حاضــر بــه خاطــر جهشهــای نــرخ ارز و نوســانات قیمــت ،کــه بعــد از ســال  ۹۱در کشــور اتفــاق افتــاد نزدیــک بــه هــزار قــرارداد متوقفشــده
اســت .ایــن قراردادهــای متوقــف بــه معنــی ورشکســتگی قابلتوجهــی از شــرکتهای خصوصــی اســت .وقتــی قراردادهــا فســخ میشــود در لیســت
ســیاه قــرار میگیــرد بــه همیــن خاطــر در بانکهــا نمیتواننــد مبــادالت بانکــی انجــام دهنــد.
بهطــور کل تعــارض منافــع از جایــی کــه ســاختار ورودی صنعــت بــرق ،یعنــی وزارت نیــرو اســت شــروع میشــود و بــه الیههــای پایینتــر ورود پیــدا
میکنــد.
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این وضعیت چه مثال و مصداقی دارد؟
ً
یشــود خیلــی راحــت کارمنــدان ایــن ادارات از طریــق خانوادههــای خــود کــه شــرکت
مثــا در یــک ســازمان توزیــع بــرق اســتانی وقتــی پــروژه تعریــف م 
پیمانــکاری کوچــک دارنــد و یــا از طریــق مناقصــه یــا کارشــکنی در مناقصــه در راســتای منافــع خــود حرکــت میکننــد و پروژههــا را میگیرنــد.
ظرفیــت صنعــت بــرق در طــی  ۴۰ســال بــه وجــود آمــده اســت .قبــل از انقــاب ایــن ظرفیــت وجــود نداشــت .ایــن ظرفیــت در یــک مشــارکت
توســعهطلبانه بیــن وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی ،توســط ایــن شــرکتها بــه وجــود آمدنــد و صنعــت بــرق را بــه خودکفایــی رســانده و بــه بزرگتریــن
بخــش خدمــات فنــی مهندســی تبدیــل کردنــد .ایــن ظرفیــت در ســاختار تعــارض منافــع در حــال از بیــن رفتــن اســت.
در ساختار صنعت برق بیشترین موارد تعارض منافع به کجا مربوط است؟
صنعــت بــرق دارای ســه حــوزه تولیــد ،انتقــال و توزیــع اســت .بیــش از  ۶۰درصــد تولیــد در اختیــار بخــش خصوصــی اســت .ایــن بخــش در طــول
فشــده اســت و منافــع مالــی کمــی در اختیــار دارد.
ســالها تضعی 
بیشــتر کشــورهای دنیــا انتقــال را خصوصــی نمیکننــد .انتقــال بخشــی اســت کــه ماهیــت آن دولتــی اســت .امــا مــا در حــوزه انتقــال فقــط پیمانــکاران
را داریــم کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد ،میســازند و راهانــدازی میکننــد و تحویــل دولــت میدهنــد.
در حــوزه انتقــال بــه دالیــل متعــدد تعــارض منافــع کمتــر دیــده میشــود؛ از محــل بودجههــای دولتــی تأمیــن میشــوند ،ســاختارهای مشــخصی
دارنــد و نــوع قــرارداد آن مشــخص اســت .صنعــت بــرق بــه خاطــر کمبــود منابــع مالــی در ایــن زمینــه بدهیهایــی دارد .امــا فســاد ناشــی از مشــکالت
تعــارض منافــع را در بخــش انتقــال کمتــر داریــم.
آســیبپذیرترین بخــش صنعــت بــرق در حــوزه توزیــع اســت .ســاختار بالتکلیفــی دارد ،زیــرا در یــک مرحلــه دولتــی بودنــد ،در مرحلــه بعــد مســتقل
شــده و بودجــه ســاالنه آن از محــل خریدوفــروش بــرق تأمیــن میشــود .ســاختار آن نــه دولتــی اســت نــه خصوصــی؛ مــا هنــوز شــرکتهای توزیــع را بــه
خاطــر زیــانده بــودن خصوصــی نکردیــم .ایــن شــرکتها بــه خاطــر غیرواقعــی بــودن قیمــت بــرق زیــان میدهنــد.
مــا بــا شــرکتهایی مواجــه هســتیم کــه ســاختار آن نامشــخص اســت .جاهایــی کــه بــه نفــع آنهاســت دولتــی میشــوند و جاهایــی کــه منتفــع
میشــوند میگوینــد دولتــی نیســتیم .درواقــع موضــوع شــفافیت بیشــتر بایــد در بحــث توزیــع بــرق موردتوجــه قــرار گیــرد؛ ایــن یکــی از موضوعاتــی
مهمــی اســت کــه در بحــث مدیریــت تعــارض منافــع بایــد بــه آن توجــه شــود.
در تولیــد هــم مشــکالتی وجــود دارد .خــود دولــت هــر دو خریــدار و تولیدکننــده بــرق را تأمیــن میکنــد .هیئــت تنظیــم بــازار بــرق در دل وزارت نیــرو
اســت .نر خگــذاری بــرق در وزارت نیــرو انجــام میشــود .یعنــی میتوانــد بهعنــوان خریــدار بــرق در قیمتهــا دخــل و تصــرف داشــته باشــند.
یگــری خــود خــارج میشــود و بهعنــوان یــک بازیگــر اقتصــادی مطــرح
دولــت خــود یکــی از بازیگــران عمــده در ایــن زمینــه اســت .از محــل تصد 
اســت .چــون قــدرت سیاس ـتگذاری دائــم دارد میتوانــد معــادالت ایــن بــازار را تغییــر دهــد .مطالبــات بخــش خصوصــی در حــوزه بــرق باالتــر از 20
یشــود و بــه ِســمت یــک بازیگــر اقتصــادی در صنعــت بــرق پدیــدار میشــود.
یگــری خــارج م 
هــزار میلیــارد تومــان اســت .دولــت از ِســمت متول 
نظرتان درباره اشتغال همزمان بهعنوان یکی از عوامل ایجاد تعارض منافع چیست؟
یگــذارد .مــواردی در قراردادهــای شــرکت توزیــع وجــود دارد و
بحــث اشــتغال همزمــان یکــی از موضوعــات مهــم اســت کــه بــر منافــع ســازمان تأثیــر م 
یشــود کــه در نــوع پرداختهــا منابــع مالــی در اختیــار ندارنــد و خیلــی از پروژههــا از اســناد خزانــه ملــی
بایــد بــه آن توجــه شــود .قراردادهایــی منعقــد م 
یشــود .ایــن اســناد تاریــخ نقــد شــدن در یکزمــان مشــخصی را دارنــد ،ا گــر زودتــر از ایــن زمــان بخواهنــد نقــد شــوند ،بایــد  20درصــد هزینــه
تعریــف م 
نــرخ تنظیــم بدهنــد .در قــرارداد ،طبــق متــن مناقصــه بــه ایــن صــورت اســت :نحــوه پرداخــت بعــد از تعییــن پیمانــکار مشــخص میشــود .بعــد
مشــخص میشــود کــه پیمانــکار همســر یکــی از اعضــای هیئتمدیــره شــرکت توزیــع اســت و پرداخــت ســه روز بعــد قــرارداد انجامشــده اســت .الزم
نمــدار داشــته باشــیم کــه نتــوان در آنهــا اعمــال ســلیقه کــرد .آنطــرف ا گــر حتــی عضــو هیئتمدیــره
اســت قراردادهایــی روشــن و مشــخص و قانو 
هــم باشــد نتوانــد سوءاســتفاده کنــد.

44

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق(وزارت نیرو)

و راهکارهای مقابله با آن

چه راهکاری را برای این مسئله پیشنهاد میدهید؟
بایــد قانونــی تصویــب شــود کــه فــرد شــاغل نتوانــد در بقیــه نهادهــا کار کنــد .چــون میتوانــد بــا اســتفاده از موقعیــت کاری خــود درون ســاختارها
اعمالنفــوذ کنــد .همچنیــن الزم اســت کــه ســاختار قــراردادی شــرکتها اصــاح شــود .یعنــی اجــازه ندهیــم کــه شــرکت در یــک ســاختار پــر ابهــام
هرکســی بــه هــر شــکلی بخواهــد قــراردادی را تفســیر کنــد ا گــر ایــن موضــوع اصــاح شــوند همــه ایــن مشــکالت حــل میشــود .ولــی مشــکل مــا ایــن
اســت کــه ابهــام را دوســت داریــم و میخواهیــم قوانیــن بــا تفســیر حــل شــود ،ایــن نوعــی قانونگریــزی اســت.
اشتغال بازنشستگان یا بهاصطالح «دربهای گردان» در صنعت برق را چگونه میبینید؟
در ایــن مــورد افــراد متخصصــی هســتند کــه نمیتــوان از ورود آنهــا بــه شــرکتها و بخــش خصوصــی جلوگیــری کــرد و قانونــی وجــود نــدارد کــه بــر
اســاس آن از اســتخدام مجــدد آنهــا در بقیــه ســازمانها و شــرکتهای خصوصــی جلوگیــری کنیــم .در موضــوع بازنشســتگان در حــوزه صنعــت بــرق
یتــوان مانــع شــد .بااینحــال وقتیکــه ســاختار قانونــی
بــه نظــر میرســد ا گــر فــرد بازنشســته تجربیــات خــود را بــه بخــش خصوصــی انتقــال دهــد نم 
درســت باشــد ،حتــی فــرد هــم ا گــر مجــدد در بخــش خصوصــی بــکار گرفتــه شــود در یــک نظــام قانونمنــد و ضابطهمنــد نمیتوانــد سوءاســتفاده کنــد.
درواقــع ،مشــکل مــا بهکارگیــری مجــدد افــراد نیســت ،مشــکل مــا ســاختار و قانــون غیــر شــفاف اســت .ا گــر ســاختار حقوقــی و قانونــی مــا درســت باشــد
و بــه لحــاظ قانونــی محکــم باشــد نگرانــی در بخــش اشــتغال مجــدد بازنشســتگان را نداریــم .مســئله ایــن نیســت کــه افــرادی کــه تجربــه خوبــی در
بحــث صنعــت برقدارنــد و برخــی ســی ســال تجربــه کاری دارنــد دوبــاره درجاهــای دیگــر بــه کار گرفتــه شــوند .ا گــر ســاختار قــرارداد درســت باشــد،
ق کاری را پیــش ببــرد .بنابرایــن ،مشــکالت
ســاختار برگــزاری مناقصــه درســت باشــد هیـچگاه آن فــرد نمیتوانــد بــه شــکل غیرقانونــی در صنعـ ِـت بــر 
مــا قانــون کنتــرل بیشــتر بــر بخــش توزیــع اســت.
یعنی تنها راهکار به موضوع قانون بازمیگردد؟
بلــه ،مهمتریــن اقدامــی کــه بایــد انجــام شــود اصــاح نظــام حقوقــی صنعــت بــرق اســت .نظــام حقوقــی صنعــت بــرق شــامل موضوعــات مختلــف
اســت .ماننــد تعییــن تکلیــف قراردادهــای متوقــف اصــاح نظــام حقــوق قــراردادی شــاهکلید حــل مشــکالت صنعــت بــرق اســت .نظــام عادالنـهای
بیــن کارفرمــا و پیمانــکار برقــرار میکنــد و اجــازه نمیدهــد کــه کارفرمــا خــود رأی ســلیقهای دهــد و از کارشــکنیها جلوگیــری میکنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه صنعــت بــرق بــرای نجــات از ایــن مهلک ـهای کــه در آن گرفتارشــده اســت بایــد وضعیــت شــرکتهای توزیــع را مشــخص کنــد.
ســاختار حقوقــی بخــش توزیــع بایــد شــفاف شــود ،زیــرا بیشــترین میــزان آســیب در بخــش توزیــع اســت .بیشــترین قراردادهــای متوقــف در بخــش
توزیــع اســت .ســاختار حقوقــی کــه در بخــش توزیــع وجــود دارد فســادپذیر اســت .ا گــر ایــن ســاختار حقوقــی شــفاف شــود عــاوه بــر اینکــه از میــزان
یشــود هزینــه و درآمــد بخــش صنعــت بــرق شــفاف میشــود و کمــک بیشــتری بــه شــفافیت ســازی در ایــن حــوزه
فســاد در ایــن بخــش کاســته م 
میشــود.
مــا در ایــن مــورد مذاکراتــی داشــتهایم .ا گــر نظــام حقوقــی قــراردادی وزارت نیــرو شــفاف و روشــن شــوند بخــش قابلتوجهــی از تعــارض منافــع را
مدیریــت میکنیــم .در ایــن ســاختار شــفاف اتفاقــات اینگونــه نمیافتــد کــه از یــک شــرکت کارفرمایــی یــک نفــر از هیئتمدیــره اقــدام بــه تأســیس
شــرکت کنــد.
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پیوست مصاحبه خبری  :2مناقصه ،مهمترین عرصه تعارض منافع در صنعت برق
گفتگو با سعید نیکان ،کارشناس صنعت برق
مصاحبه :ستار محمدی

نســپاری و توســط شــرکتهای خصوصــی بــه اجــرا
صنعــت بــرق بهصورتــی اســت کــه بســیاری از پروژههــای آن از طریــق برو 
یشــود .در فراینــد وا گــذاری ،از اعــام عمومــی مناقصــه تــا بررســی و مراحــل
درمیآیــد .ایــن پروژ ههــا از طریــق مناقصــه وا گــذار م 
یشــود.
کارشناســی و وا گــذاری ردپــای تعــارض منافــع دیــده م 
تهــای انکارناپذیــر در
رعایــت منافــع عمومــی از ســوی مقامــات ،مســئوالن ،کارگــزاران و کلیــه کارکنــان بخــش عمومــی از ضرور 
کارکــرد ســالم نظــام مدیریتــی هــر کشــوری اســت .طبــق اصــول قانــون هرگونــه جانـبداری ،رفتــار تبعیضآمیــز و غــرضورزی در
انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی ممنــوع اســت.
ً
نهــا در تعــارض
امــا ،موقعیــت فــرد درون ســاختار مدیریتــی ممکــن اســت بهگونـهای باشــد کــه عمــدا یــا ناخواســته منافــع شــخصی آ 
بــا منافــع عمومــی قــرار گیــرد .در ایــن شــرایط احتمــال اینکــه عــدم وجــود ســازوکارهای مناســب نظارتــی موجــب شــود کــه فــرد منافــع
شــخصیاش را بــه منافــع عمومــی ترجیــح دهــد بــاال مـیرود .درواقــع نوعــی تعــارض منافــع رخ میدهــد .ایــن تعــارض منافــع منشــأ
بســیاری از فســادهایی اســت کــه درون سیســتم مدیریتــی کشــور اتفــاق میافتــد.
دولــت بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع در آذرمــاه ســال گذشــته الیحـهای تحــت عنــوان «نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام
وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» بــرای تصویــب بــه مجلــس دهــم فرســتاد.
یکــی از ایــن دســتگاهها وزارت نیــرو و بهویــژه صنعــت بــرق اســت .ایــن صنعــت بهگون ـهای اســت کــه چــه در عرصــه تولیــد و چــه
در فراینــد توزیــع و انتقــال ذینفعــان زیــادی در آن درگیــر هســتند و بــه همیــن خاطــر امــکان شــکلگیری تعــارض منتفــع در آن بســیار
بــاال اســت.
در ایــن رابطــه «مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی» مصاحب ـهای انجــام داده اســت بــا «ســعید نیــکان»،
کارشــناس صنعــت بــرق کــه حــاوی نــکات ارزشــمندی اســت و میتوانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
مهمترین مصداق تعارض منافع در حوزه تولید برق را در چه میدانید؟
ً
مثالهــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد .ا گــر مــن بخواهــم ایــن را در رابطــه بــا کارفرمــا و مجــری در نظــر بگیــرم ،در مناقصاتــی کــه بعضــا مــا
ً
در آن شــرکت میکنیــم یکســری «قیــود» و «محدودیتهایــی» را بــرای مــا در نظــر میگیرنــد .مثــا دو نــوع کارفرمــا وجــود دارد :یــک کارفرمــای
ً
«خصوصــی» و دیگــری کارفرمــای «دولتــی» .کــه اصــوال بــرای کارفرمــای بخــش خصوصــی مــوارد متعــددی از موانــع و محدودیتهــا وجــود دارد.
ً
مثــا متقاضــی و ســرمایهگذاری کــه میخواهــد یــک نیروگاهــی را احــداث کنــد کــه بــرق ایــن نیــروگاه بــه شــبکه واردشــده ،طــی قــرارداد  20ســاله کــه
یشــود .بهعنوانمثــال شــما یــک نیــروگاه خورشــیدی احــداث میکنیــد و هرقــدر کــه از
دولــت بــا آن شــرکت میبنــدد ،بــرق ایــن نیــروگاه خریــداری م 
ایــن نیــروگاه ،بــه شــبکه ،بــرق تزریــق کنیــد دولــت هــم بــه شــما پــول خواهــد داد .بــدون شــک هرقــدر میــزان بــرق بیشــتری تزریــق شــود ،ســرمایهگذار
ً
هــمســود بیشــتری خواهــد بــرد .امــا یــک محدودیــت بــزرگ وجــود دارد .مثــا نیــروگاه خصوصــی قصــد دارد تــا بــرق «خورشــیدی» را تولیــد و بــه شــبکه
ً
وارد کــرده و بــه مــدت  20ســال در اختیــار دولــت قــرار دهــد امــا ،دولــت بــه ایــن شــرکت خصوصــی میگویــد کــه حتمــا بایــد از تجهیــزات ایرانــی اســتفاده
ً
کنــد و دولــت هــم گمــان میکنــد کــه بــا انجــام ایــن کار در حــال حمایــت از تولیدکننــده داخلــی اســت .درصورتیکــه اصــا اینگونــه نیســت .درواقــع
تولیدکننــده ایرانــی در حــال واردکــردن تجهیــزات از خــارج کشــور بــوده و آن را مونتــاژ کــرده و بــه نــام برنــد ایرانــی وارد بــازار میکنــد!
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه تولیدکننــده داخلــی محدودیــت تولیــد دارد و ا گــر بــه او بگوییــم کــه مــا نیــاز بــه تجهیزاتــی بــرای تولیــد  10مــگاوات
برقداریــم نمیتوانــد ایــن تجهیــزات را تأمیــن کنــد .در همیــن حــوزه تجهیــزات «اینورتر»(تبدیلکننــده )Inverter.خورشــیدی هماکنــون
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و راهکارهای مقابله با آن

تولیدکننــدهای کــه بتوانــد بیــش از  5مــگاوات تجهیــزات داشــته باشــد را نداریــم! و ایــن تولیدکنندههــا حتــی اســتانداردهای الزم را هــم ندارنــد .از
ً
ســوی دیگــر میبینیــم کــه عمــا دولــت واردات «اینورترهــای» خورشــیدی را هــم بــه دلیــل حمایــت از تولیدکننــده داخلــی ممنــوع کــرده! ایــن باعــث
نخــورده و کســانی کــه قصــد دارنــد تــا یــک نیــروگاه  10مگاواتــی را راهانــدازی کننــد ،بهنوعــی هــرروز
شــده تــا صنعــت بــرق خورشــیدی در کشــور زمی 
ً
یشــوند .البتــه بایــد گفــت از دیــد حاکمیــت ،حمایــت از ســرمایهگذار داخلــی انجــام میشــود ولــی از دیــد ســرمایهگذار اصــا
بــا یــک مســئله مواجــه م 
ً
اینگونــه نیســت .در همیــن زمــان حاضــر ا گــر قــرار باشــد تــا ســرمایه الزم در ایــن زمینــه وارد بخــش ســرمایهگذاری مســکن ،ارز و طــا شــود ،قطعــا
ســود بیشــتری حاصــل میشــود امــا تولیدکننــده بــرق ترجیــح میدهــد بازهــم در همیــن حیطــه فعالیــت کنــد.
ً
از طــرف دیگــر مــا یکســری کارفرمــای دولتــی داریــم کــه میگوینــد در اســناد مناقصــه بایــد حتمــا از پنلهــای خورشــیدی اســتفاده کنیــد ،درصورتیکــه
مــا میدانیــم پنلــی کــه خارجــی هســت بهمراتــب بهتــر و باکیفیتتــر اســت .درواقــع کارفرمــا در حــال صــرف هزینــه از بیتالمــال اســت تــا از یــک
نیــروگاه بــه مــدت  20ســال اســتفاده نمایــد .درحالیکــه مــا میبینیــم نیروگاهــی کــه در داخــل و بــا اســتفاده از پنلهــای داخلــی تولیدشــده،
ً
هماکنــون بعــد از گذشــت  6مــاه عمــا کارایــی خــود را ازدس ـتداده اســت .مــواردی ازایندســت زیــاد اســت و در مــواردی حتــی خــود کارفرمــای
ً
دولتــی نمیدانــد کــه نیــروگاه خورشــیدی بایــد از کابــل مخصــوص اســتفاده کنــد ،امــا چــون ناظــر دولتــی اطــاع نــدارد یــا اصــا برایــش مهــم نیســت کــه
در تولیــد نیــروگاه از کابــل مخصــوص اســتفاده کنــد و در اســناد مناقصــه آن را بگنجانــد ،کســی کــه در مناقصــه شــرکت میکنــد ،بیــن اینكــه بخواهــد
نطــرف قیمــت هــم بهتبــع بــاال مـیرود ،بــا کســی کــه قصــد دارد تــا یــک جنــس بیکیفیــت پیشــنهاد دهــد،
یــک جنــس باکیفیــت پیشــنهاد دهــد و از آ 
یشــود کــه قیمــت کمتــری داده اســت .بــا ایــن شــرایط خــود مــن
فــرق زیــادی بــه لحــاظ قیمــت هســت کــه ،ایــن فــرق زیــاد بــه نفــع کســی تمــام م 
هــم مناقصههــای زیــادی را از دســت میدهــم امــا حاضــر بــه اســتفاده از اجنــاس بیکیفیــت و تحصیــل منافــع مــادی نیســتم چرا کــه در مــواردی
ً
ً
یشــود .مثــا وقتــی قصــد داریــم تــا یــک نیروگاهــی را تولیــد کنیــم بایــد حتمــا سیســتم ایمنــی را در آن
ایــن بیکیفیتــی بــه خســارات «جانــی» ختــم م 
ً
ببینیــم کــه خیلــی هــم هزینــه دارد و کارفرمــا هــم آن را نمیدانــد امــا وقتــی مــن در هزینههــای خــودم آن را میبینــم ،مســلما هزینههــای مــن بــاال
م ـیرود .وقتــی هــم کســی ایمنــی کار را نبینــد ممکــن اســت منجــر بــه هزینههــای انســانی فاجعهبــاری بشــود.
یشــود ،بارزتریــن مصــداق تعــارض منافــع در
از گفت ههــای شــما چنیــن برمیآیــد کــه بســیاری از پروژ ههــا در قالــب مناقصــه وا گــذار م 
مناقصــات چیســت؟
چیــزی کــه بســیار عیــان اســت مربــوط بــه برگــزاری «مناقصــات» اســت .متأســفانه در تعــداد زیــادی از مناقصــات کــه تهیــه میشــود ،اســناد را یــا
ً
خودشــان تهیــه میکننــد یــا مشــاور میگیرنــد .مثــا شــرکت تولیــد بــرق همــدان ،میخواهــد یــک مناقصـهای را برگــزار کنــد ،قبــل از هــر کاری خــودش
ً
یــک شــرکتی را بهعنــوان شــرکت مهندســین مشــاور میگیــرد کــه اســناد را بــرای شــرکت فراهــم میکنــد و بعضــا بــه کار پیمانــکار نظــارت میکنــد
یــا اینكــه خودشــان اســناد را تهیــه میکننــد کــه مــن بــا هــر دو حالــت آشــنا هســتم .مشــاور قبــل از تهیــه اســناد بــا مجــری تعامــل (تبانــی) میکننــد و
مجــری هــم ممکــن اســت کــه نمایندگــی انحصــاری یــک برنــد خاصــی را داشــته باشــد کــه تنهــا ایــن شــرکت بتوانــد انحصــار واردات قطعــات مــورد
نیــاز کشــور را داشــته باشــد .گهــگاه اســم برنــد را در اســناد میآورنــد و گاهــی اوقــات هــم نمیآورنــد امــا آنقــدر محدودیــت ایجــاد میکننــد کــه شــما
ً
صشــده و شــما کاری نمیتوانیــد انجــام دهــد.
چــارهای جــز اســتفاده از آن شــرکت خــاص نداریــد و عمــا برنــده از قبــل مشخ 
مثــال دیگــر ایــن اســت کــه یــک پــروژه ســالم ســه ضلــع دارد ،کارفرمــا ،مجــری و ناظــر .متأســفانه در بســیاری از پروژههــا چــه دولتــی و یــا چــه
ً
غیردولتــی ایــن ناظــر را برمیدارنــد و ا گــر یکــی از ایــن ســه ضلــع یعنــی نظــارت برداشــته شــود همــان بحــث تعــارض منافــع پیــش میآیــد .مثــا مجــری
خــودش هــم طــراح ،هــم ناظــر و هــم تأییدکننــده اســت و کارفرمــا هــم یــا اطالعــات کافــی بــرای نظــارت بــر پیمانــکار را نــدارد و یــا اینكــه پیمانــکار
یشــود.
بهانــدازهای در ایــن زمینــه پــول خــرج میکنــد کــه بحــث کارفرمــا و منافــع کارفرمــا در آن دیــده نم 
هــرگاه یکــی از ایــن ســه ضلــع (کارفرمــا ،مجــری و ناظــر) دچــار مشــکل شــوند ،یعنــی در یکدیگــر ادغــام شــوند ،ایــن مشــکل ایجــاد خواهــد شــد .زمانــی
نهــم از دل کارفرمــا بیــرون میآیــد .بنابرایــن یــا
کــه مــا بــا کارفرمــا بــه مشــکل برمیخوریــم بایــد ایــن مشــکل را بــه ســمت یــک ناظــری ببریــم کــه آ 
نقــدر کار تأییــد مــا را بــه عقــب
مــا بایــد بــا کارفرمــا کنــار بیاییــم و یــا ا گــر هــم کنــار نیاییــم ،بــه قــول خــود کارفرماهــا کــه مســتقیم بــه مــا میگوینــد :آ 
ً
میاندازنــد ،کــه عمــا بازهــم مجبوریــم بــا خــود کارفرمــا کنــار بیاییــم .چرا کــه ا گــر بخواهیــم از کارفرمــا شــکایتی بــه دســتگاه قضایــی داشــته باشــیم،
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بهقــدری بــا مشــکالت اداری روبــرو خواهیــم بــود کــه ترجیــح میدهیــم عطــای یــک کار را بــه لقــای آن ببخشــیم.
تعارض منافع در مناقصات چگونه منجر به فساد و میشود؟
ً
جاهایــی کــه تعــداد بازیگــران صحنــه کــم میشــود مثــا مناقصاتــی کــه تنهــا ســه تــا شــرکتکننده دارد ،حــال یــا بــه ســبب شــرایطی کــه پیمانــکاران
ً
ً
دارنــد ،مثــا میگوییــم تنهــا پیمانکارانــی کــه گریــد  Aدارنــد بایــد در ایــن مناقصــه شــرکت کننــد درحالیکــه اصــا نیــازی نیســت در ایــن مناقصــه تنهــا
پیمانــکاران گریــد  Aشــرکت داشــته باشــند .یــا بــه اشــکال مختلــف تعــداد بازیگــران صحنــه را کــم کنیــد ،امــکان تبانــی بســیار بــاال مـیرود .مشــابه
ً
ایــن کار را مــا در بــازار بــرق داشــتیم .مثــا بــرای اینكــه بیاینــد جلــوی صــدور مجوزهــای تولیدکننــدگان خردهفــروش بــرق را بگیرنــد ،در  14تــا  15ســال
نگــذاری شــرکت مدیریــت توزیــع بــرق شــبکه بــود ،بــه اینجــا رســید کــه بایــد بــه شــرکتهای بخــش خصوصــی هــم بهماننــد تمــام
کــه نتیجــه قانو 
ً
کشــورهای دنیــا ،مجــوز فــروش بــرق را بدهنــد .در ایــن حالــت بــازار رقابتــی ایجادشــده و مســلما نتیجــه در یــک رقابــت بســیار بهتــر خواهــد بــود .امــا
بهیکبــاره میآینــد بــا یــک بخشــنامه جلــوی مجــوز را میگیرنــد و بــه هیــچ شــرکت متقاضــی تولیــد بــرق مجــوز نمیدهنــد .در ایــن صــورت بــازار
یخــود زمینــه بــروز فســاد را فراهــم میکنــد.
بســیاری از شــرکتهای خردهفروشــی بــرق ،محــدود میشــوند بــه چنــد مــورد خــاص کــه ایــن بهخود 
ً
مثــا بــرای بــازار ایــران کــه  80میلیــون جمعیــت داشــته و تنهــا بــا  15شــرکت تولیدکننــده بــرق روبروســت ،ایــن عــدد بســیار کــم اســت و میتوانــد
منجــر بــه تبانــی شــود.
مثالهای دیگری از تعارض منافع را میتوانید نام ببرید؟
ً
مســئله دیگــری کــه در صنــف مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه مثــا شــخصی در وزارت نیــرو هســت و از رانــت اطالعاتــی و روابطــی کــه دارنــد در شــرکت
خصوصــی خودشــان اســتفاده میکننــد و بســیاری از پروژههــا را بــه ایــن شــیوه هدایــت و مــورد بهرهبــرداری قــرار میدهنــد یــا در ســوابق فنــی
ً
شــرکتها مــا گاهــا ایــن اعمالنفــوذ را دیدهایــم کــه شــرکتی کــه خــود در مجموعــه [وزارت نیــرو] بــوده و در بررســی صالحیــت فنــی شــرکتها دخالــت
کــرده و موجــب تعــارض منافــع شــده اســت.
ً
همچنیــن ،بعــد از بازنشســتگی مــواردی بــوده کــه در حــوزه اخــذ مجوزهــای بســیار بیشــتر بــوده اســت .مثــا مــا متقاضــی مجــوز تولیــد بــرق نیروگاهــی
در یــک اســتان هســتیم ،امــا همزمــان بــا مــا یــک شــرکتی هــم هســت کــه در همــان اســتان مــورد نظــر بــوده و روابــط بســیار حســنهای هــم بــا مســئوالن
ً
نبــر کردنــد کــه درنهایــت
اســتانی داشــته اســت .در چنیــن شــرایطی مــا بعضــا بــرای اخــذ مجــوز زودتــر هــم اقــدام کردیــم امــا پروســه مــا را ب هقــدری زما 
منجــر بــه پیــروزی همــان شــرکتی شــده کــه بــا مســئوالن اســتانی روابــط حســنه داشــتهاند.
موضــوع دیگــری کــه الزم اســت در اینجــا خدمتتــون عــرض کنــم ایــن اســت کــه مــا یکســری محدودیــت منابــع مثــل زمیــن ،ظرفیــت خالــی یــک
پســت بــرق و  ...داریــم .متأســفانه در ایــن زمینــه یعنــی در محدودیــت منابــع یــک بــازار ســیاهی شــکل میگیــرد .بدیــن شــکل کــه ،کســانی کــه
ً
یشــوند .مثــا بحــث احــداث نیــروگاه خورشــیدی ،در هــر اســتانی
قــدرت و نفــوذ دارنــد ،بــا اســتفاده از اطالعــات زودتــر رفتــه و ایــن منابــع را مالــک م 
ً
کــه بخواهیــم نیــروگاه بزنیــم ،زمینــی نیــاز دارد کــه بایــد بــه شــبکه توزیــع بــرق سراســری متصــل باشــد ،قاعدتــا در ایــن شــرایط زمینهایــی کــه بــه
شــبکه توزیــع بــرق نزدیــک هســتند ،زمینهــای ارزشــمندی خواهنــد بــود .در ایــن شــرایط یــک بــازار عجیــب میلیــاردی بــر ســر صــدور مجــوز ایــن
زمینهــا از ســوی ادارات مختلــف شــکل میگیــرد .بهاینترتیــب کــه شــخصی بــا اســتفاده از رانــت اطالعاتــی خــود رفتــه و زمینهــای منابــع طبیعــی
ً
را کــه نزدیــک بــه شــبکه توزیــع بــرق بودهانــد را خریــداری کــرده و بعــدا بــا قیمــت میلیــاردی آن را بــه متقاضــی احــداث نیــروگاه وا گــذار کــرده اســت.
ً
بــه عبارتــی چنــد بــرگ کاغــذ در حــال خریــد فــروش میلیــاردی بیــن افــرادی اســت کــه اصــا قصــد احــداث نیــروگاه در ایــن منطقــه را هــم ندارنــد! در
یخــورد .در ایــن شــرایط حجــم عظیمــی از ســرمایه زمینمانــده
ایــن شــرایط بهنوعــی کســی کــه قصــد احــداث نیــروگاه را داشــته ،بهکلــی شکســت م 
ً
و بــدون اســتفاده بــه کنــار رفتــه و درنتیجــه اصــا نیروگاهــی هــم ســاخته نشــده و فقــط بــازار دال لــی رواج یافتــه و پــول زیــادی ردوبــدل شــده اســت .در
لشــده و بــه افــراد دیگــری
ایــن حالــت یــک ارگانــی کــه بیایــد قاطعانــه اعــام کنــد کــه ا گــر تــا تاریــخ مشــخصی ایــن نیــروگاه را نســاختید ،مجــوز باط 
ً
وا گــذار میشــود .ایــن کار باعــث میشــود تــا عمــا بســیاری از کارهــا زمیــن بمانــد.
و درنهایــت روابــط خویشــاوندی مصداقــی از فســاد ناشــی از تعــارض منافــع اســت .ایــن مــوارد بســیار زیــاد اســت بهخصــوص درجاهایــی کــه بــه یــک
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ارگان خــاص وابســته هســتند .مثــل بهر هبــرداری از یــک معــدن یــا اســکله یــا مــواردی ازایندســت .بهعنوانمثــال مدیرعامــل معــدن بــرادرش یــک
شــرکت پیمانــکاری داشــته و مراجعــه کــرده و میگویــد مــا پــروژه را میگیریــم ولــی  30یــا  40درصــد پــروژه بــرای شــما لحــاظ مــی كنیــم .بعــد از مدتــی
متوجــه میشــویم کــه ایــن کار توســط یکــی از خویشــاوندان انجا مشــده اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی درگیــر کارهــای فنــی پــروژه نشــده اســت.
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