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مقدمه

کارآمــدی دســتگاه ها، فســاد، شــفافیت و تعــارض منافــع در ســال های اخیــر بــه مســائل اساســی بــرای مــردم ایــران و مســئوالن  موضوعاتــی نظیــر نا
گرفته انــد و بعضــًا آن هــا را عملیاتــی  تبدیل شــده اســت. اغلــب سیاســت گذاران و مســئوالن بــرای حــل چنیــن مســائلی راهکارهایــی را در نظــر 

کرده انــد.
کــه بــر ایــن اســاس در آذرمــاه 1398 الیحــه مدیریــت تعــارض  از ایــن میــان، آنچــه دغدغــه دولــت روحانــی قــرار گرفــت، مســئله تعــارض منافــع بــود 
منافــع در هیئــت دولــت تصویــب و بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال شــد. پیش ازایــن اقــدام محوری دولــت، برخــی ســازمان ها و نهادهــا همچــون 
شــهرداری، ســازمان بهزیســتی و وزارت راه و شهرســازی تــاش کردنــد تــا برخــی از مفــاد و موقعیت هــای رایــج تعــارض منافــع را در قالــب بخشــنامه 

عملیاتــی کننــد.
کار و رفــاه اجتماعــی انعقــاد تفاهم نامــه ای ســه جانبه بــا جهــاد دانشــگاهی و مرکــز پژوهش هــای  در همیــن راســتا، یکــی از اقدامــات وزارت تعــاون، 
ــز  ــوان مرک کمیــت و جامعــه« جهــاد دانشــگاهی به عن ــز توانمندســازی حا ــر ایــن اســاس »مرک ــود و ب مجلــس شــورای اســامی در بهمن مــاه 1398 ب

کــرد. پژوهشــی و حمایتگــری، پــروژه شناســایی موقعیت هــای تعــارض منافــع و مدیریــت آن در دســتگاه های دولتــی را شــروع 
کلیاتــی  کــه در آن تــاش شــده اســت تــا  متــن پیــِش رو، گزارشــی از بررســی موقعیت هــای تعــارض منافــع در وزارت نیــرو بــا تمرکــز بــر حــوزه بــرق اســت 
از مفهــوم تعــارض منافــع بیــان شــود. همچنیــن موقعیت هــای تعــارض منافــع و نحــوه مدیریــت آن در شــورای ملــی انــرژی کانــادا ترجمــه و تلخیــص 
شــد تــا به عنــوان یــک تجربــه جهانــی در نحــوه شناســایی موقعیت هــای تعــارض منافــع، تدویــن قوانیــن مدیریــت تعــارض منافــع و تعریــف اصــول 
گیــرد. ســپس ســاختار وزارت نیــرو و شــرکت های زیرمجموعــه دولتــی و غیردولتــی آن تشــریح  رفتــاری بــرای کارکنــان و مدیــران مــورد توجــه قــرار 
شــده اســت. در انتهــا نیــز بــه رایج تریــن مصادیــق موقعیت هــای تعــارض منافــع در بخــش بــرق پرداخته شــده اســت. ایــن مصادیــق از تحلیــل 
گــزارش تــاش شــده اســت تــا نســبت بــه  محتــوای رســانه ها و مصاحبه هــای عمیــق بــا کارشناســان و صاحب نظــران استخراج شــده اســت. در آخــر 

ح شــده، راهــکاری بــرای مدیریــت موقعیــت تعــارض منافــع ارائــه شــود. هرکــدام از یــک مصادیــق مطر
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تعریف و موقعیت های تعارض منافع

کــه مســئله مدیریــت تعــارض منافــع می توانــد به عنــوان  تعــارض منافــع به عنــوان نشــانه و زمینــه فســاد شــناخته می شــود و بــه همیــن خاطــر اســت 
خ می دهــد امــا وجــود تعــارض منافــع  ع هــر فســادی در بســتر یــک موقعیــت تعــارض منافــع ر گیــرد. وقــو راه حــل پیشــگیری از فســاد مــورد توجــه قــرار 

لزومــًا همیشــه بــه فســاد منجــر نمی شــود )پرهیــزکاری و رزقــی، 1396: 5(.
ــر  وجــه مشــترک تعاریــف تعــارض منافــع، یــک تنــش و درگیــری بیــن دو موقعیــت اســت. چنانکــه ســازمان شــفافیت بین الملــل در تعریــف خــود ب
کــه تعــارض میــان  کیــد دارد  کیــد دارد. از ســوی دیگــر، برخــی از تعاریــف تعــارض منافــع بــر ایــن تأ مواجــه بیــن وظایــف و منافــع در یــک موقعیــت تأ
وظیفــه دولتــی و منفعــت خصوصــی، تأثیــر نــاروا و ناصوابــی روی عملکــرد فــرد دارد. چنانکــه در »الیحــه نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام 
کــه  وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی«)1398( ایــن مفهــوم چنیــن تعریف شــده اســت: »تعــارض منافــع بــه موقعیتــی اطــاق می شــود 
ــا منافــع عمومــی قــرار می گیــرد و  ــا اعمــال اختیــارات قانونــی آنــان در تعــارض ب منفعــت شــخصی مشــموالن ایــن قانــون در مقــام انجــام وظایــف ی

ــود.« ــع ش ــور را مان ــف مذک ــض وظای ــدون تبعی ــه و ب ــام بی طرفان ــد انج می توان
کــه شــخص بتوانــد از جایــگاه خــود بــرای منافــع شــخصی  درنتیجــه در تعریــف ســاده ای می تــوان گفــت، زمانــی تعــارض منافــع بــه وجــود می آیــد 
کــدام  کــه در ادامــه توضیحــی از هــر  خ دهــد  ــد در ســطح ســازمان ها نیــز ر ــر ابعــاد فــردی می توان اســتفاده کنــد. بااین حــال تعــارض منافــع عــاوه ب

ارائه شــده اســت:

کمیــت، تعــارض  1- عوامــل فــردی ایجادکننــده تعــارض منافــع در اشــخاص: تعــارض شــخص محور می توانــد شــامل تعــارض منافــع کارکنــان حا
کمیتــی کــه در معــرض تعــارض منافــع هســتند معمــواًل دارای  منافــع پزشــکان، حســابداران، مهندســان، وکا و ... باشــد. آن مســئوالن و کارکنــان حا

اختیاراتــی همچــون:
اختیار قاعده گذاری اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل ها؛  ●
اختیــار نظــارت در ســطح کان ماننــد نظــارت نماینــدگان بــر دولــت و در ســطوح پایین تــر ماننــد نظــارت بانــک مرکــزی بــر بانک هــا   ●

و نظــارت ناظــر پــروژه بــر پروژه هــای پیمانــکاری؛
کار، اداره   ● کارشناســان  کارشناســان بهداشــت و  کارشناســان محیط زیســت،  اختیــار تأییــد یــا رد وضعیــت و اســتاندارد ماننــد 

زیرمجموعــه؛ شــرکت های  و  اســتاندارد 
اختیار ارائه مجوز فعالیت؛  ●
اختیار ارائه مجوز واردات؛  ●
اختیار خرید و معامات دولتی؛  ●
گذاری و فروش دارایی های دولتی؛  ● اختیار وا
اختیار ارزیابی مانند کارشناسان دادگستری؛  ●
اختیار انتخاب و استخدام کارمندان؛  ●
حق قضاوت مانند قضات دادگستری و ... هستند )پرهیزکاری و رزقی، 1396: 8(.  ●

دیگر عوامل ایجادکننده تعارض منافع در اشخاص و کارکنان عبارت اند از:
کــه حیطــه  کــه شــخصی ســهامدار شــرکتی اســت  1-1- ارتباطــات ســهامداری یــا مالکیــت شــرکت های مرتبــط بــا تصمیم گیــری: موقعیتــی اســت 

کــه در آن مشــغول بــه کار اســت. کاری آن مرتبــط بــا فعالیت هــای همــان دســتگاه اجرایــی دولتــی اســت 
کمیــت و بخــش خصوصــی به ویــژه وقتــی ایــن دو اشــتغال مرتبــط به هــم  2-1- اشــتغال هم زمــان: اشــتغال هم زمــان یــک فــرد در دو بخــش حا

باشــند.
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کــه مســئولی، از نهادهــای قاعده پذیــر هدیــه یــا  3-1- دریافــت هدیــه )نقدی/غیــر نقــدی( از نهادهــای قاعده پذیــر: مصــداق آن، زمانــی اســت 
رشــوه بگیــرد. شــکل گیری چنیــن رابطــه مالــی می توانــد بــر روی انگیزه هــای مســئول دولتــی بــرای در نظــر گرفتــن منافــع عمومــی تأثیــر بگــذارد.

... خویشــاوندان و حتــی دوســتان در  و  تولیــدی  اشــتغال، پیمانــکاری، خدماتــی،  فعالیــت ســهامداری،  ارتباطــات خویشــاوندی:   -1-4
کنــد. حوزه هایــی مرتبــط بــا وظایــف مســئول دولتــی می توانــد تعــارض منافــع ایجــاد 

5-1- ارتباطــات پساشــغلی و مســئله درب گــردان: جابه جایــی شــغلی بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی می توانــد تعــارض منافــع درب گــردان را 
کــه از آن به عنــوان ارتباطــات پساشــغلی یــاد  ایجــاد کنــد. از ســویی اشــتغال دوبــاره بازنشســتگان یــا مســتعفیان بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی 

می شــود نیــز یکــی از موقعیت هــای تعــارض منافــع اســت )همــان: 10(.
گروه هــای اجتماعــی )قومــی، مذهبــی، سیاســی یــا حرفــه ای(: هرگونــه تعهــد بــه گروه هــای قومــی،  6-1-ارتبــاط/ پیونــد/ وابســتگی بــا 
کــه می توانــد وظایــف مســئول را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و در تصمیم گیری هــا بی طرفانــه عمــل نکنــد )قماشــلویان،  مذهبــی، سیاســی یــا حرفــه ای 
کمیــت و جامعــه، 1399: 39(. به طــور مثــال نماینــدگان مجلــس و مســئوالن و احــزاب می تواننــد درگیــر ایــن موقعیــت شــوند  مرکــز توانمندســازی حا

ح هــای غیراقتصــادی را در مناطــق جغرافیایــی خــود اجــرا کننــد )پرهیــزکاری و رزقــی، 1396: 10(. کــه طر
ــر و  ــاد ناظ ــد، ب( اتح ــری قواع ــذار و مج گ ــده  ــاد قاع ــف( اتح ــامل: ال ــد ش ــخاص می توان ــع در اش ــارض مناف ــده تع ــادی ایجادکنن ــل نه ــر عوام دیگ

منظــور )نظــارت شــونده(، ج( تعــارض درآمــد و وظایــف، د( تعــارض وظایــف باشــد.

گیــرد. ایــن تعــارض منافــع می توانــد  2- تعــارض منافــع ســازمانی: یــک ســازمان، شــرکت یــا موسســه نیــز می توانــد در معــرض تعــارض منافــع قــرار 
خ دهــد. بخشــی از تعارض هــای  در مؤسســات یــا ســازمان های خصوصــی در تعامــل بــا حکومــت باشــد و یــا تعــارض منافــع در درون ســازمان دولتــی ر

کــه قبل تــر ذکــر شــد. شــایع ترین موقعیت هــای تعــارض منافــع ســازمانی در ادامــه می آیــد: منافــع ســازمانی می توانــد متأثــر از عوامــل نهــادی باشــد 
کــه مؤسســات و شــرکت های ارائه دهنــده مشــاوره بــه دولــت یــا  1-2- مؤسســات و شــرکت های خدمــات مشــاوره ای: مصــداق آن زمانــی اســت 
کــه خدمــات مشــاوره را دریافــت می کنــد. درواقــع منافــع شــرکت ارائه دهنــده مشــاوره بــا  بخــش خصوصــی،  خــود، بخشــی از همــان ســازمانی باشــند 

منافــع ســازمان دریافت کننــده مشــاوره در تعــارض قــرار می گیرنــد.
ع خــود،  2-2- مؤسســات ارزیابــی و صحه گــذاری: مؤسســات ارزیابــی وابســته بــه بخــش دولتــی یــا خصوصــی بــه خاطــر منافــع ســازمان متبــو

ارزیابــی دقیقــی انجــام ندهــد.
کننده استاندارد: سازمان استاندارد دهنده به علت ارتباطات مالی و یا خویشاوندی، درگیر تعارض منافع می شوند. 3-2- مؤسسات اعطا

4-2- مؤسســات پیمانــکاری: شــرکت یــا موسســه پیمانــکاری بــه دلیــل روابــط و رانــت اطاعاتــی پــروژه ای را بگیــرد. ایــن تعــارض منافــع می توانــد 
در فراینــد مناقصــه بــه خاطــر رانــت اطاعــات بــه وجــود آیــد و رعایــت صادقانــه اصــول مناقصــه زیــر پــا گذاشــته شــود.

گــذار و مجــری اســت ولــی در اینجــا  گــذاری و نظــارت: ایــن تعــارض ناشــی از اتحــاد قاعــده  5-2- ســازمان های صنفــی دارای حــق قاعــده 
گــذاری و نظــارت را دارا هســتند. ســازمان ها اختیــارات تنظیم گــری در قاعــده 

کــه ســازمان  کــه درآمــد آن هــا بــا وظایــف آن هــا در تعــارض اســت: تعــارض درآمــد و وظیفــه در ســازمان موجــب می شــود  6-2- ســازمان هایی 
ــد  ع رفــع ناهنجــاری شــکل می گیرن کــه پیرامــون موضــو ــرای فعالیت هایــی  بــه وظیفــه اصلــی خــود عمــل نکنــد. به طورکلــی، تعییــن حق العمــل ب
)بیمــاری، قاچــاق، تخلفــات رانندگــی و...(، مصداقــی از تعــارض منافــع درآمــد و وظایــف اســت مثــل ارتبــاط درآمــد راهنمایــی و رانندگــی از میــزان 

کــه منجــر می شــود پلیــس کمتــر بــه پیشــگیری از جرائــم بپــردازد. تخلفــات و جرائــم رانندگــی 
ــه  ــه بــه آن هــا در تعــارض اســت: ماننــد اینکــه ســازمانی دو وظیفــه هم زمــان داشــته باشــد و ب کــه وظایــف محول 7-2- ســازمان های دولتــی 

خاطــر انجــام یــک وظیفــه، انجام وظیفــه دیگــر مغفــول بمانــد.
8-2- مؤسسات حقوقی: وکالت هم زمان دو طرف دعوا، برای مؤسسات حقوقی موقعیت تعارض منافع است. )همان: 11-16(
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اهمیت مدیریت تعارض منافع

ــا و از ســوی دیگــر رشــد اقتصــادی بخــش خصوصــی در اغلــب  ــه اروپ ــا کشــورهای اتحادی ــکا و ی ــر آمری ــا رشــد و توســعه کشــورهایی نظی هم زمــان ب
ــردم و  ــع م ــد مناف ــر نتوانن ــا دیگ ــه دولت ه ک ــد  ــزوده ش ــی اف ــن نگران ــر ای ــر، ب ــای اخی ــا در دهه ه ــئوالن از آن ه ــای مس ــان و حمایت ه ــورهای جه کش
کــه بــرای حکمرانــی خــوب و  عمــوم را تأمیــن کننــد، زیــرا ممکــن اســت دولت هــا توســط بخــش خصوصــی بلعیــده شــوند. همچنیــن متوجــه شــدند 
ایجــاد اعتمــاد عمومــی و همچنیــن به جــای قوانیــن مجرمانــه فســاد می تــوان بــا تعریــف اســتانداردهایی از موقعیت هــای تعــارض منافــع، توســعه 
پایــدار را رقــم زد. در واقــع ایــن کشــورها راه هــای پیشــگیرانه ای را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در میــان مقامــات و کارکنــان بخــش دولتــی مــد نظــر 

قــرار دادنــد تــا نه تنهــا 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 ازاین رو اســت کــه ممنوعیت ها 
و قواعــدی بــرای کارکنــان نهادهــای عمومــی در نظــر گرفتــه شــود تــا از هرگونــه امــکان شــکل گیری تعــارض منافــع جلوگیــری شــود. اعــام و شــفافیت 
ــد  ــام کنن ــع را اع ــارض مناف ــوه تع ــت بالق ــر موقعی ــد و ه ــفاف کنن ــان را ش ــی و دارایی ش ــات مال ــی اطاع ــش دولت ــان بخ ــه کارکن ک ــت  ــن رو اس ــز ای نی

)پرهیــزکاری و رزقــی، 1396:24(.
کــه ایــن مفهــوم ناظــر بــر تعارضــات منافــع در موقعیت هــای فــردی  بــا توجــه بــه ادبیــات مرســوم تعــارض منافــع در ســطح جهانــی می تــوان گفــت 
کــه منفعــت شــخصی در مقابــل منفعــت عمومــی قــرار می گیــرد و در یــک زنجیــره ای از تصمیمــات نادرســت در ایــن موقعیــت، منجــر بــه  اســت 
کارآمــدی دســتگاه ها می شــود و یــا ممکــن اســت بــه فســاد منجــر شــود. بــر ایــن اســاس اغلــب راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع بــر پایــه اصــول  نا

ــه می شــود. رفتــاری و کدهــای اخاقــی مدیــران و کارکنــان ارائ
از ســوی دیگــر، مفهــوم تعــارض منافــع می توانــد ناظــر بــر ســطحی وســیع تر از موقعیت هــای فــردی باشــد و ســطوح ســازمانی را نیــز در برگیــرد. 
چنان کــه در ایــن ســطح کان، ممکــن اســت تعــارض منافــع بــه توســعه ملــی ضــرر برســاند. درواقــع وجــود تعارضــات منافــع در بیــن ســازوکارهای 
ــود و اساســًا نظام هــای تصمیم گیــری را مختــل می کننــد. در نظــر گرفتــن ایــن ســطح وســیع از تعــارض  ــد ب موجــود و قوانیــن، ضــد توســعه خواهن
منافــع می توانــد شــامل رقابت هــای بیــن ســازمانی، اختافــات درون ســازمانی، خألهــا و همپوشــانی های وظایــف، ســوء مدیریت هــا و.... نیــز 
باشــد. راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن ســطح وســیع نیازمنــد تســلط و شــناخت همه جانبــه از تمامــی ذینفعــان و متصدیــان ســازمان ها 

ــت. ــود گذاش ــای موج ــت ها و رویه ه ــر سیاس ــاح و تغیی ــدم در اص ــاعی، ق ــت و تشریک مس ــب حمای ــا جل ــوان ب ــه بت ک ــت  اس
گــزارش پیــِش رو، باهــدف شناســایی رایج تریــن و پرتکرارتریــن موقعیت هــای تعــارض منافــع چــه در ســطح فــردی و چــه ســازمانی آغــاز شــد. 
گرفــت تــا تعارضــات ســازمانی مــورد  کمتــر ایــن فرصــت شــکل  کیــد داشــتند و  بااین حــال اغلــب مصاحبه شــونده ها بــر روی مصادیــق فــردی تأ

گیــرد. کاوی قــرار  وا
در ادامــه دســتورالعمل نحــوه شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع در شــورای ملــی انــرژی کانــادا آمده اســت که این مــورد نیز بر اســاس موقعیت های 
کــه کارکنــان و مدیــران ســازمان ممکــن اســت  تعــارض منافــع اشــخاص اســت. به عبارت دیگــر، ایــن دســتورالعمل مبتنــی بــر ایــن نوشته شــده اســت 
گــر در آن موقعیــت بودنــد چــه اقداماتــی را بایــد انجــام دهنــد. اهمیــت چنیــن دســتورالعملی  در چــه موقعیت هایــی از تعــارض منافــع قــرار گیرنــد و ا
کــه اواًل از تعــارض منافــع پیشــگیری کننــد، دومــًا در صــورت تصمیــم نادرســت فــرد، وضعیــت تعــارض منافــع مدیریــت  بــرای ســازمان ها ایــن اســت 
کننــد. در چنیــن دســتورالعمل هایی، اساســًا بــه ســطوح وســیع تعارضــات  ع فســادهای ناشــی از تعــارض منافــع پیشــگیری  شــود، ســومًا از وقــو
ــا اقداماتــی  کــه ســایر تعارضــات ســازمانی حل وفصــل شــده اســت بلکــه اغلــب ب درون ســازمانی پرداختــه نمی شــود ولــی آن بــه ایــن معنــی نیســت 

ــه حــل تعارضــات منافــع ســازمانی می کننــد. به جــز دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا اقــدام ب

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  8



تجربه جهانی مدیریت تعارض منافع: کدهای رفتاری و اخالقی در بخش انرژی

کلیــات تعــارض منافــع و  کــه نه تنهــا می توانــد در فهــم  مطالعــه تجــارب جهانــی بــرای مدیریــت تعــارض منافــع از ایــن منظــر دارای اهمیــت اســت 
اهمیــت مدیریــت آن بــه مــا کمــک کنــد بلکــه می توانــد در تشــخیص موقعیت هــا و مصادیــق تعــارض منافــع در صنعــت بــرق ایــران نیــز یــاری کنــد. 
ــن  ــت. ای ــده اس ــادا پرداخته ش کان ــرژی  ــی ان ــورای مل ــع در ش ــارض مناف ــی تع ــای مدیریت ــا و توصیه ه ــه موقعیت ه ــش ب ــن بخ ــاس در ای ــن اس ــر ای ب
کمیــت و جامعــه )1399( آن را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. محتــوا در ســایت رگوالتــوری انــرژی کانــادا در دســترس اســت و مرکــز توانمندســازی حا
شــورای ملــی انــرژی1 در کانــادا یــک نهــاد رگوالتــوری انــرژی اســت. ازجملــه وظایــف ایــن نهــاد توســعه انــرژی و تجــارت بــا رویکــرد حمایــت از مــردم و 
محیط زیســت در حیــن حمایــت از بازارهــای کارآمــد اســت. وظیفــه شــورا ارائــه خدمــات بــه مــردم و کارکنــان خــود اســت و بــه  همیــن جهــت بایــد بــرای 
کار را بــا تعریــف نمونــه و مــدل رفتــاری اخاقــی انجــام داده اســت. تهیــه کدهــای اخاقــی بــرای کارکنــان  کســب اعتمــاد عمومــی تــاش کنــد و ایــن 
کــه ممکــن اســت کارمنــدان بــا آن روبــرو شــوند. کدهــای رفتــاری و  شــورای ملــی انــرژی راهنمــای عملــی بــرای مشــکات و مســائلی اخاقــی اســت 
ارزش هــای اخاقــی ایــن شــورا عبارت انــد از: نقش هــا و مســئولیت ها، ارزش هــا و اصــول راهنمــا، حــل مســائل اخاقــی، حفــظ محرمانگــی، اجتنــاب 

از تعــارض منافــع و ... اســت.
کــه کارمنــدی در موقعیتــی منافــع خصوصــی و شــخصی اش بــر روی عملکــرد  کدهــای رفتــاری »تعــارض منافــع« بــه موقعیــت و شــرایطی اشــاره دارد 
شــورای ملــی انــرژی تأثیــر نامناســبی بگــذارد یــا کارمنــدی از موقعیــت شــغلی شــورای ملــی انــرژی بــرای منافــع شــخصی اش اســتفاده کنــد. کارکنــان 
ــرای جلوگیــری از آن و حــل ایــن  ــا بالقــوه باشــند و اقدامــات ممکــن ب ــه تعــارض منافــع واقعــی، ظاهــری ی ــد متوجــه هرگون ــرژی بای شــورای ملــی ان

تعارض هــا را انجــام دهنــد.
کنــون اســت؛ وجــود تعــارض منافــع »ظاهــری« توســط یــک ناظــر معقــول مشــخص و یــا درک می شــود،  تعــارض منافــع »واقعــی« در زمــان حــال و ا
کــه پیش بینــی می شــود در آینــده بــه وجــود آیــد. بــر اســاس ایــن تعاریــف، هفــت  چــه واقعــی باشــد یــا نــه؛ تعــارض منافــع »بالقــوه« تعارضــی اســت 

موقعیــت تعــارض منافــع و راه هــای حــل تعــارض منافــع بالقــوه تشــریح شــده اســت:

1- اموال و دارایی، منافع و فعالیت های جانبی
کــه در تعارضــی واقعــی، ظاهــری و یــا بالقــوه بــا منافــع فعالیت هــای شــورای ملــی انــرژی باشــند.  کارکنــان نبایــد دارایــی یــا منافعــی داشــته باشــند 
ــریک  ــا ش ــب و ی ــد صاح ــان نبای ــه کارکن ک ــت  ــدان معناس ــن ب ــند. ای ــرق2 باش ــا ب ــن ی ــا هیدروکرب ــاری ب ــت تج ع از فعالی ــو ــر ن ــر ه ــد درگی ــان نبای کارکن
در ســهام باشــند؛ همچنیــن هــر نقشــی به عنــوان مدیــر، کارشــناس، شــریک تجــاری، کار تحقیقاتــی، تولیــد، فــروش، خریــد، توزیــع و انتقــال، 

صــادرات، واردات و هــر فعالیتــی مرتبــط بــا معاملــه در هیدروکربن هــا و بــرق را شــامل می شــود.
کارکنــان نبایــد هیچ گونــه وثیقــه، وام، اوراق قرضــه، کوپــن و ســایر مــوارد ضمانــت شــرکتی درگیــر تجــارت یــا ســرمایه های دوجانبــه یــا ســرمایه های 

کــه در چنیــن تجارتــی فعالیــت می کننــد، داشــته باشــند. کــه عمدتــًا شــامل شــرکت هایی  تجارتــی مبادلــه ای 
ج از ســازمان داشــته باشــند مثــل مشــاغل داوطلبانــه یــا بــا دســتمزد امــا نبایــد ایــن مشــاغل هیــچ  کارکنــان ممکــن اســت فعالیت هایــی جانبــی خــار
ج از ســازمان یــک کارمنــد  گــر، بــرای مثــال، فعالیت هــای خــار تعــارض منافــع واقعــی، بالقــوه و ظاهــری بــا منافــع شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد. ا
گــر کارمنــدی در یــک  کــه مســائلی را بــرای شــورای ملــی انــرژی ایجــاد کنــد، یــا ا منجــر بــه ایجــاد رابطــه تجــاری بــا شــرکتی، فــرد یــا ســازمانی شــود 

فعالیــت جانبــی مشــاوره بدهــد و آن مرتبــط بــا فعالیت هــای شــورای ملــی انــرژی باشــد، تعــارض منافــع وجــود دارد.

2- فعالیت های سیاسی
کار ســازمان مختــل نشــود، یــا به عنــوان یــک اختــال تلقــی نشــود،  کــه  کننــد تــا زمانــی  کارکنــان حق دارنــد در فعالیت هــای سیاســی مشــارکت 

1. the National Energy Board (NEB)
2. hydrocarbons or electricity
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کمیســیون خدمــات عمومــی3 مســئول امــور فعالیت هــای  کارمنــد در انجــام وظایفــش، رفتــار سیاســی بی طرفانــه ای داشــته باشــد.  همچنیــن 
کانــادا اســت و مثــًا کارمنــدان بــرای نحــوه فعالیــت سیاســی و کاندیداتــوری بایــد از ایــن نهــاد کســب اطاعــات کننــد. سیاســی نظــام 

3-جرائم و اتهامات
کانــادا محکــوم شــود و ایــن بــر توانایــی شــغلی اش تأثیــر بگــذارد، او بایــد ســریعًا بــه سرپرســت خــود  ــا مقــررات  گــر یــک کارمنــد بــه نقــض قانــون ی ا
گــر کارمنــدی متهــم بــه تخلفــی شــود و ایــن اتهــام بــر شــغلش تأثیرگــذار باشــد )مثــًا گواهینامــه رانندگــی راننــده تعلیــق شــود  اطــاع دهــد. همچنیــن ا

کار او باشــد(، بایــد فــوری بــه سرپرســتش اطــاع دهــد. و رانندگــی بخشــی از 

4-هدایا، دریافتی ها و دیگر مزایا
هــر چیــز باارزشــی کــه قابــل گرفتــن و دادن باشــد یــا از ســر لطــف و یــا به عنــوان تشــکر و هــر مــوردی کــه مزایایــی محســوب می شــود و بــه کارکنــان داده 
می شــود بایــد ماهیتــی اتفاقــی و تصادفــی داشــته باشــد و به انــدازۀ عــرف، مناســب و عــادی باشــد. به طورکلــی، چنیــن هدایــا و مزایایــی کــه بــه خاطــر 

اشــتغال در شــورای ملــی انــرژی تعلــق می گیــرد در صورتــی پذیرفته شــده اســت کــه:
الف( پیشنهاد در شکلی عادی باشد )مثًا در ساعت ناهار جلسه(؛

ب( ارزش پیشنهاد بیشتر از 20000 دالر نباشد و
کار کارمند و قضاوتش تأثیر ندارد.  ج( مطمئن بود که این هدیه بر نحوه 

گــر کارمنــد از تناســب هدیــه  کــه هدیــه نامناســب اســت و نمی توانــد آن را رد کنــد، حتمــًا بایــد بــه سرپرســت خــود اطــاع دهــد. ا کنــد  گــر کارمنــد فکــر  ا
مطمئــن نیســت، بایــد از مدیــر و یــا کمیتــه اخــاق مشــورت بگیــرد.

گــر کارمنــد روی یــک  گــر هدایــا و مزایــا بی ارتبــاط بــا شــغل کارمنــد باشــد و یــا بــه همســر و اعضــای خانــواده داده شــود، قابل قبــول اســت. امــا ا ا
کــه شــرکت یــا افــرادی درگیــر آن هســتند و آنــان بــه او هدایــا و مزایایــی دهنــد، پیشــنهاد را نبایــد پذیرفــت. پــروژه ای کار می کنــد 

کــه از ســوی شــرکت های تجــاری  کارکنــان نبایــد خواســتار دریافــت کمک هــای مالــی یــا جوایــزی بــرای رویدادهــای اجتماعــی شــورای ملــی انــرژی 
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 پروتکل هــا به عنــوان نماینــده شــورای ملــی انــرژی پذیرفتــه 
می شــود و نــه به عنــوان کارمنــدان مســتقل.

5- اعضای خانواده
ــد داوری  کــه ممکــن اســت یکــی از اعضــای نزدیــک خانواده شــان جزئــی از طرفیــن رون ــد  ــر کارمنــدان ســازمان در یــک فراینــد داوری قــرار گیرن گ ا
باشــد، یعنــی تصمیــم نهایــی کارمنــد روی خانــواده اش تأثیرگــذار باشــد، آن را بایــد بــه اطــاع سرپرســت و معــاون برســانند. منظــور از اعضــای نزدیــک 
کــه در محــل  خانــواده کارکنــان، همســر، والدیــن، فرزنــد، خواهــر و بــرادر، پــدر یــا مــادر همســر، دامــاد یــا عــروس، همســر خواهــر و بــرادر و هرکســی را 
ــا خیــر. کارمنــد  ــد داوری ادامــه بدهــد ی ــه رون کــه کارمنــد ب اقامــت کارمنــد زندگــی کنــد، شــامل می شــود. پــس از اطــاع، معــاون تصمیــم می گیــرد 
ممکــن اســت یــک درخواســت کتبــی بــرای مدیرعامــل بنویســد تــا تصمیــم معــاون را بررســی کنــد و درنهایــت مدیرعامــل تصمیــم نهایــی را می گیــرد.

6- پیشنهادهای دیگر برای اشتغال
گــر کارمنــدی یــک پیشــنهاد کاری دریافــت  ج از ســازمان باشــد. ا کــه کارشــان تحــت تأثیــر پیشــنهادهای اشــتغال خــار کارمنــدان نبایــد اجــازه دهنــد 
کنــد کــه منجــر بــه تعــارض منافــع واقعــی، ظاهــری و یــا بالقــوه بــا وظایــف شــورای ملــی انــرژی شــود، بایــد فــورًا سرپرســت خــود و یــا معــاون را در جریــان 

3. The Public Service Commission
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کــه تأثیــرات احتمالــی بــر آیین نامــه رفتــاری  بگــذارد. همچنیــن کارمنــد، سرپرســت یــا معــاون اجرایــی هــر بخشــی را از فعالیت هــای شــغل بعــدی 
کــه در شــورای ملــی انــرژی  دارد، مطلــع ســازد. سرپرســت یــا معــاون اجرایــی ممکــن اســت بســته بــه شــرایط اشــتغال بعــدی، کارمنــد را بــه وظایفــی 

داشــت بازگردانــد.
کــه از رئیــس یــا کمیتــه اخــاق مشــورت  کــه پیشــنهاد کاری منجــر بــه تعــارض منافــع می شــود، از او انتظــار مــی رود  گــر کارمنــدی مطمئــن نیســت  ا

بگیــرد.

7- پساشغلی
در طــی یــک ســال بعــد از تــرک ســازمان، کارمنــد ســابق نبایــد به عنــوان نماینــده شــرکت یــا فــردی کــه قبــًا در شــورای ملــی انــرژی بــوده، معرفــی شــود. 

مــوارد زیــر شــامل ایــن ممنوعیــت می شــود امــا تنهــا محــدود بــه مــوارد زیــر نیســت:
کاری به عنوان شاهد؛  ●
کاری به عنوان مشاور؛  ●
خدمتی به عنوان نماینده رسمی؛ یا  ●
امضای مکاتبات ارسال شده به شورای ملی انرژی.  ●

در طول مدت دوره یک سال پس از اشتغال، کارمند سابق می تواند درخواست های معمولی از شورای ملی انرژی داشته باشد.
تعهدات کارمندان نسبت به بخش محرمانگی اطاعاتی که در دسترس عموم نیست، حتی پس از اشتغال بعدی ادامه می یابد.

گــر کارمنــد  گــر کارمنــدی مطلــع شــود کــه همــکار ســابقش الزامــات و مقــررات را رعایــت نمی کنــد، او بایــد از رئیــس یــا کمیتــه اخــاق مشــورت بگیــرد. ا ا
ســابق الزامــات را رعایــت نکــرد، تصمیم گیرنــده بخــش مرتبــط بــرای جلوگیــری از تعــارض منافــع واقعــی یــا انحرافــی ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد 

کــه او ارائــه می دهــد، نبینــد. کــه بــرای رونــد قضایــی، ماقــات و صحبتــی بــا آن فــرد نداشــته باشــد و یــا شــواهدی را 

نحوه برخورد با تعارض های منافع بالقوه

کــه کارمنــدان فکــر می کننــد، می توانــد منجــر بــه تعــارض منافــع بــا فعالیت هــای شــورای  کارمنــدان شــورای ملــی انــرژی بــه افشــای هــر شــرایطی 
گــر تعــارض  گری مطابــق بــا ایــن آیین نامــه بــه حفاظــت از کارکنــان و شــورای ملــی انــرژی کمــک می کنــد. ا ملــی انــرژی شــود تشــویق می شــوند. افشــا

کــرد. منافعــی آشــکار نشــود، نمی تــوان به طــور مؤثــری بــه آن رســیدگی 

1- اعالم دارایی و منافع
در مــدت 60 روز پــس از شــروع کار در شــورای ملــی انــرژی و تقریبــًا هرســاله پــس ازآن، کارکنــان ســازمان بایــد ســند گواهــی اشــتغال یــا اظهارنامــه ای را 
تکمیــل کننــد. کارکنــان بایــد بنویســند کــه آیــا آن هــا بــه هــر طریقــی بــا مشــاغل و تجارتــی کــه بــا هیدروکربــن و بــرق مرتبــط اســت و یــا هــر فعالیتــی کــه 
گــر کارمنــدی بــه چنیــن  می توانــد تعــارض منافــع واقعــی، ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیت هــای شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد، ارتبــاط دارنــد یــا خیــر. ا

ســؤاالتی پاســخ مثبــت دهــد، او بایــد نحــوه مشــارکت و فعالیتــش را در یــک گــزارش محرمانــه توصیــف و مکتــوب کنــد.
ــا در هــر  ــرق مشــغول شــدند و ی ــا ب ــن و ی ــا اشــتغال و تجــارت در هیدروکرب ــه هــر طریقــی ب ــرژی ب ــی ان ــر در هــر زمــان دیگــری، کارکنــان شــورای مل گ ا
کــه می توانــد تعــارض منافــع واقعــی، ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیت هــای شــورای ملــی انــرژی داشــته باشــد؛ کارمنــد بایــد  ج از ســازمان  فعالیتــی خــار
کــه  گــزارش محرمانــه خــود را تکمیــل کنــد. ایــن شــامل یــک تعهــد ادامــه دار بــرای اعــام هرگونــه تغییــر مرتبــط بــا شــرایط کارکنــان اســت از زمانــی 

ــه را می نویســند. ــا اظهارنامــه محرمان آن هــا آخریــن ســند گواهــی اشــتغال و ی
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کمیته اخالق گزارش های محرمانه توسط  2- بررسی 
کمیته اخاق تمام گزارش های محرمانه را بررسی می کند. در طول این بررسی، از کارکنان خواسته می شود پاسخگو باشند به:

ج از سازمان به کمیته اخاق.  ● ارائه اطاعات مرتبط شامل دارایی ها، منافعشان و فعالیت های خار
ماقات با کمیته اخاق درباره گزارش محرمانه به طور شخصی یا از طریق نماینده.  ●

همچنین کمیته اخاق ممکن است از سرپرست یا معاونت اطاعاتی را بخواهد.
کمیتــه تمامــی اطاعــات در گــزارش محرمانــه، هرگونــه اطاعاتــی کــه توســط کارمنــد یــا معاونــت ارائه شــده و تمامــی اطاعــات و عوامــل را مثــل مــوارد 

زیــر مدنظــر قــرار می دهنــد:
سطح و موقعیت کارمند در شورای ملی انرژی؛  ●
امکان استفاده نادرست از مزایای اطاعات به دست آمده در دوره انجام وظیفه و مسئولیت های کارمند؛  ●
ج   ● امــکان سوءاســتفاده از موقعیــت شــورای ملــی انــرژی بــرای بهره بــرداری از مزایــا و بــه دســت آوردن موقعیت هــای اشــتغال خــار

از ســازمان.

کمیته اخالق 3- توصیه 
ج از ســازمان، تعــارض  ح شــده بــا فعالیت هــای خــار کمیتــه اخــاق پــس از بررســی مــوارد قبلــی بــه کارمنــد اعــام می کنــد کــه آیــا دارایی هــا و منافــع مطر
منافــع واقعــی، ظاهــری و بالقــوه بــا فعالیت هــای ســازمان دارد. در ایــن صــورت، کمیتــه اخــاق بــه کارمنــد اقدامــات الزم را بــرای رعایــت آیین نامــه 
گــذاری دارایــی  ج از ســازمان یــا وا کــردن فعالیت هــای خــار رفتــاری توصیــه می کنــد. ایــن توصیه هــا می توانــد شــامل محدودیــت، تغییــر یــا متوقــف 

و گذشــتن از منافــع باشــد.
بعــد از توصیه هــای کمیتــه اخــاق، بــه کارکنــان 120 روز اجــازه می دهنــد تــا دســتورات را اجرایــی کننــد. دارایی هــا و منافــع بایــد بــه یکــی از روش هــای 

گذار شــود: زیــر وا
ــا آنــان هیــچ رابطــه ای ازجملــه همســر، والدیــن، خواهــران و بــرادران و فرزنــدان و ...   ● کــه کارمنــد ب فــروش دارایــی بــه دیگرانــی 

نداشــته باشــد.
امانت دارایی به شخصی که کارمند هیچ گونه کنترل و نظارتی بر دارایی نداشته باشد ولی به او اعتماد داشته باشد.  ●

گــر کارمنــدی بخواهــد دارایــی اش را بــه امانــت بگــذارد، ایــن امانــت نبایــد منجــر بــه هیــچ قــدرت کنترلــی و یــا حــق تصمیم گیــری بــرای او شــود.  ا
کــه آیــا آن مــورد قبــول اســت  کــه دارایــی بــه امانــت گذاشــته می شــود، کمیتــه اخــاق تمــام توافقــات و تأییدیــه مدیرعامــل را بررســی می کنــد  زمانــی 

یــا خیــر. بنــا بــه اختیــار مدیرعامــل، هزینه هــای امانت گــذاری بازپرداخــت می شــود.
برای جلوگیری از رعایت الزامات این بخش، فروش یا انتقال دارایی و منافع به اعضای خانواده یا دیگران موردقبول نیست.

کــه آن هــا، آن را اجــرا  طبــق ایــن آیین نامــه، کارکنــان بایــد ظــرف 30 روز توصیه نامــه کمیتــه اخــاق را دریافــت کننــد و به طــور کتبــی تأییــد کننــد 
کارکنــان آن را اجرایــی نکننــد و یــا بــه زمــان مشخص شــده پایبنــد نباشــند، کمیتــه اخــاق بــرای مدیرعامــل نامه هایــی خواهــد  گــر  می کننــد. ا

نوشــت.
درصورتی کــه مدیرعامــل از تعــارض منافــع بالقــوه مطلــع شــود و از ایــن منظــر اقدامــی فــوری بــرای رســیدگی بــه آن نیــاز باشــد، مدیرعامــل می توانــد 
کنــد تــا کمیتــه اخــاق یــا مدیرعامــل  هــر زمــان )ازجملــه قبــل یــا بعــد از توصیــه کمیتــه اخــاق( کارمنــد را بــه قبــول تغییــرات موقــت در وظایــف ملــزم 

وضعیــت او را بررســی کنــد.
ــا  ــد ب ج از ســازمان می توان ــه فعالیتــی جانبــی خــار ک کنــد  ــه اعــام  ــزارش محرمان گ ــر یــک بخــش از اداره در یــک  ــر معــاون اجرایــی، رئیــس، مدی گ ا
فعالیت هــای شــورای ملــی انــرژی تعــارض منافــع داشــته باشــد، کمیتــه اخــاق قبــل از ارائــه توصیــه خــود بــه کارمنــد، مدیرعامــل را از فعالیــت 

کپــی از توصیــه را بــرای مدیرعامــل تهیــه می کنــد. اعام شــده مطلــع می کنــد. کمیتــه اخــاق یــک نســخه 
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گــر بیــن اعضــای کمیتــه اخــاق بــرای یــک توصیــه اختاف نظــری وجــود  توصیه هــای کمیتــه اخــاق در ایــن بخــش بایــد مــورد اجمــاع واقــع گــردد. ا
ع آرای متفــاوت بایــد بــه مدیرعامــل بــرای تصمیــم نهایــی ارائــه شــود. پــس از اطــاع و توصیــه ارائه شــده بــه کارمنــد، او فرصتــی  داشــته باشــد، موضــو
دارد تــا دربــاره نظــرات متفــاوت اعضــای کمیتــه اخــاق پاســخ دهــد. مدیرعامــل ممکــن اســت از معاونــت اجرایــی کارمنــدان، رئیــس یــا سرپرســت 
کــه خــود  گــر مدیرعامــل بــه نظــر حقوقــی نیــاز داشــته باشــد، مشــورت حقوقــی را می توانــد از مشــاوری  کارمنــد درخواســت اطاعــات بیشــتری کنــد. ا
از اعضــای کمیتــه اخــاق نیســت، بگیــرد. مدیرعامــل یــک نســخه کپــی از تصمیــم نهایــی بــرای کارمنــد را تهیــه می کنــد و بــرای نگــه داری از آن بــه 

کمیتــه اخــاق می دهــد.

کمیته اخالق توسط مدیرعامل 4- بررسی توصیه 
گــر کارمنــدی بــا توصیــه کمیتــه اخــاق مخالــف باشــد، می توانــد ظــرف 30 روز پــس از دریافــت توصیــه کمیتــه اخــاق، درخواســت کتبــی بازبینــی  ا

را بــه مدیرعامــل بــرای بررســی و تصمیــم آن ارائــه دهــد. درخواســت کتبــی بازبینــی بایــد دالیــل مخالفــت کارمنــد بــا کمیتــه اخــاق را بیــان کنــد.
گــزارش کتبــی از کمیتــه اخــاق بــرای رســیدگی بــه  به محــض دریافــت درخواســت کتبــی بازبینــی، مدیرعامــل آن را بــه کمیتــه اخــاق می فرســتد و 
گــزارش کتبــی خــود را بــه مدیرعامــل و کارمنــد ارســال می کنــد. کارمنــد در  نگرانی هــای کارمنــد و توضیــح توصیــه بــه او را می خواهــد. کمیتــه اخــاق 
کنــش بــه محتــوای گــزارش را دریافــت می کنــد. کارمنــد پاســخ کتبــی بــه مدیرعامــل را ارائــه می کنــد  طــی 30 روز پاســخ کمیتــه اخــاق بــه گــزارش و وا

و نســخه ای از پاســخ ها بــرای نگهــداری بــه کمیتــه اخــاق داده می شــود.
مدیرعامــل بــرای درخواســت بازبینــی تصمیــم نهایــی را می گیــرد. تصمیــم مدیرعامــل می توانــد شــامل محدودیــت کارمنــد، تغییــر یــا توقــف وضعیت 
کــردن فعالیت هــای پسااشــتغال باشــد و ممکــن اســت بــرای انجــام ایــن  گــذاری دارایــی یــا منافــع، یــا محــدود  ج از ســازمان، وا فعالیت هــای خــار
گــر کارمنــد بــا تصمیــم مدیرعامــل مخالفــت کنــد، ممکــن اســت خــود را در معــرض اقــدام انضباطــی تــا  مــوارد یــک بــازه زمانــی در نظــر گرفتــه شــود. ا

کار قــرار دهــد. نهایتــًا اخــراج از 
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دسترســی بــه بــرق جــزء جدایی ناپذیــر از زندگــی مــردم اســت. فراینــد تولیــد بــرق، انتقــال و توزیــع آن بــه مــردم و دیگــر صنایــع و از ســوی دیگــر قیمــت 
تمام شــده بــرق بــر روی کیفیــت دسترســی بــه بــرق اثرگــذار اســت. مدیریــت قطعی هــای بــرق در تابســتان و یــا تولیــد مــازاد بــرق در زمســتان، یارانــه 
کــه صنعــت بــرق همــواره بایــد در مــورد  و قیمت گــذاری بــرق، خریدوفــروش بــرق در بــورس انــرژی، صــادرات و واردات بــرق ازجملــه مســائلی اســت 

آن تصمیم گیــری کنــد.
ــرق جــزو خدمــات  ــه اواًل ب ک ــرق از آنجایــی اهمیــت دارد  ــرو اســت، مطالعــه تعــارض منافــع در بخــش ب ــا آن روب ــرو ب ــه وزارت نی ک ــا تمــام مســائلی  ب
عمومــی محســوب می شــود، دومــًا در بخش هایــی از زنجیــره تولیــد و توزیــع بــرق، بخــش خصوصــی فعــال اســت، ســومًا فعــاالن بخــش خصوصــی در 
قالــب پیمانــکاری بســیاری از پروژه هــای وزارت نیــرو را انجــام می دهنــد. بنابرایــن کارمنــدان و مدیــران دولتــی می تواننــد در یــک موقعیــت بالقــوه 
ــدی  ــات کلی ــه اطاع ــی ب ــطح دسترس ــش و س ــاس نق ــر اس ــرق ب ــوزه ب ــران ح ــدان و مدی ــر، کارمن ــند. به عبارت دیگ ــته باش ــرار داش ــع ق ــارض مناف تع
ــرداری کننــد و منافــع عمومــی و مــردم را در درجــات بعــدی اهمیــت قــرار  ــرای منافــع شــخصی خودشــان بهره ب همــواره می تواننــد از موقعیت هــا ب
دهنــد کــه بــه فــرض می تــوان بــه ایــن موقعیــت اشــاره کــرد کــه تعــدادی از مدیــران و کارکنــان بخــش بــرق هم زمــان ســهامدار شــرکت های خصوصــی 

باشــند و یــا در قالــب مهندســین مشــاور پــروژه در بخــش خصوصــی اشــتغال داشــته باشــند.
کنــد و نهایتــًا منفعــت  همچنیــن بــه لحــاظ ســازمانی نیــز نحــوه تولیــد و فــروش بــرق می توانــد بیــن نهادهــا و ســازمان ها تعــارض منافــع ایجــاد 
ع، همــواره بیــن منافــع وزارت نفــت و وزارت نیــرو بــر ســر مســئله فــروش  عمومــی در بیــن اختافــات نهــادی فرامــوش شــود. چنانچــه در ایــن موضــو
ــه نفــع عمــوم  ــه ب کــدام وزارتخان کــه تصمیــم  ــًا مشــخص نیســت  ــرق اختــاف وجــود دارد و نهایت ــرق و فــروش ب ــه ب گاز ب ــا تبدیــل  گاز و ی مســتقیم 
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خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس برخــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن  یــک بحــث ســوء مدیریتــی در ســطح ملــی اســت و بایــد در ســطح دولــت ایــن مســئله 
حــل شــود.

ــرای نیروگاه هــای فســیلی  ــر ســر سیاســت گذاری ها ب ــرو ب ــد بیــن منافــع ســازمان ها و نهادهــا در داخــل وزارت نی ســطح دیگــر ایــن اختــاف می توان
و تجدیــد پذیــر باشــد. چنانکــه در ســایر کشــورها یکــی از شــایع ترین موقعیت هــای تعــارض منافــع در حــوزه انــرژی بــر ســر تولیــد بــرق نیروگاه هــای 

هســته ای، فســیلی و تجدیدپذیــر اســت.
گــزارش، مأموریت هــای وزارت نیــرو، ســاختار اداری حــوزه بــرق و رونــد خصوصی ســازی توضیــح داده شــده و ســپس مصادیــق  در ادامــه ایــن 

تعــارض منافــع در ایــن حــوزه تشــریح می شــود.

تاریخچه، مأموریت ها و اهداف وزارت نیرو

کــه در  ــه نظام نامــه موسســه بــرق تهــران در ســال 1315 و اجــازه تأســیس بنــگاه آبیــاری در ســال 1322 برمی گــردد  پیشــینه وزارت نیــرو بــه مصوب
ســال 1342 بــا تصویــب الیحــه »وزارت آب و بــرق« در مجلــس، ســاختار ســازمانی آن رســمیت یافــت. بــا افزایــش خدمــات و مســئولیت های ایــن 
کار قــرار گرفــت و درنهایــت در ســال 1353 قانــون آن تصویــب شــد. بــا ایــن حســاب، در طــول تاریــخ  وزارتخانــه، تأســیس »وزارت نیــرو« در دســتور 

ســازمانی ایــران، آب و بــرق همــواره بــا هــم بوده انــد.
ــت  ــاب و صنع ــت فاض ــرق، صنع ــت ب ــت آب، صنع ــت صنع ــه مدیری ــار وظیف ــه چه ک ــت  ــی اس ــازمان چندوجه ــک س ــرو ی ــر وزارت نی ــال حاض در ح
ح هــای تولیــد نیــروی  انرژی هــای تجدیدپذیــر را بــر عهــده دارد. دو وظیفــه »تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق در سراســر کشــور« و »مطالعــه و اجــرای طر

گــزارش مرتبــط اســت. ع ایــن  بــرق بــا کاربســت انرژی هــای تجدیدپذیــر« بــه موضــو
ــا کیفیــت مطلــوب و تمام وقــت بــرای انــواع مصــارف شــهروندان« اســت.  مهم تریــن هــدف وزارت نیــرو در حــوزه بــرق، »تأمیــن نیازهــای انــرژی ب

درواقــع کیفیــت بــرق و دسترســی دائــم شــهروندان بــه بــرق، هــدف کان وزارت نیــرو اســت )ســایت وزارت نیــرو(.

ساختار اداری وزارت نیرو

کــه ســطح میانــی و عملیاتــی وزارتخانــه،  کمیتــی، میانــی و عملیاتــی اســت. از ایــن حیــث  به طورکلــی ســاختار وزارت نیــرو شــامل ســه ســطح حا
شــرکت ها هســتند و ماننــد ســایر وزاتخانه هــا اداره کل و یــا ســازمان نیســتند، متفــاوت اســت. بــه عبارتــی نماینــده وزارت نیــرو در ســطح اســتان ها، 
کــه وظیفه شــان ارائــه خدمــات بــرق و آب و فاضــاب اســت  ادارات کل یــا ســازمان ها نیســتند بلکــه تمــام بخش هــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو 
و در اســتان ها به عنــوان نماینــده وزارت نیــرو انجام وظیفــه می کننــد، شــرکت هســتند. درواقــع، در مــدل شــرکتی، مجموعه هــا 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.
کــه سهامشــان صــد درصــد دولتــی اســت. در اساســنامه شــرکت های دولتــی ذکرشــده  شــرکت های دولتــی ماننــد شــرکت توانیــر شــرکت هایی هســتند 
ــرای خریدوفــروش  ــر اســاس قانــون محاســبات عمومــی عمــل می کننــد. در ایــن قانــون ب ــا ســه وزیــر حضــور دارد و ب کــه در مجمعشــان دو ی اســت 
ــه مجلــس تأســیس می شــود. در ایــن  ــا مصوب ضوابــط ســفت و ســختی تعریف شــده اســت. فراینــد تأســیس شــرکت های دولتــی طوالنــی اســت و ب

کــم اســت. دســته از شــرکت ها عمومــًا قانــون اســتخدام کشــوری بــرای اســتخدام کارکنــان حا
کــه 49 درصــد سهامشــان در  کــه بعــد از انقــاب اســامی شــکل گرفــت، شــرکت های غیردولتــی هســتند  مــدل دیگــری از شــرکت های وزارت نیــرو 
کــه فعالیــت شــرکت های  ع شــرکت ها بــه اوایــل ســال های بعــد از انقــاب اســامی برمی گــردد  مالکیــت دولــت اســت. دلیــل شــکل گیری ایــن نــو

ــرای فعالیــت بخــش خصوصــی ایجــاد شــد. ــی ب ــران متوقــف شــد و محذورات ــکاری خارجــی در ای مهندســین مشــاور و شــرکت های پیمان
کــه  ــدازی مجــدد فعالیت هــای توســعه ای و از ســوی دیگــر اجتنــاب از محدودیت هــای شــرکت های دولتــی  درنتیجــه وزارت نیــرو به منظــور راه ان
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فاقــد انعطــاف و بهــره وری الزم بودنــد، شــرکت های غیردولتــی بــا مشــارکت نهادهــای عمومــی )غیردولتــی( مثــل آســتان قــدس رضــوی تأســیس 
کــرد. توافقــات انجام شــده بــا ایــن نهادهــای غیردولتــی بــر ایــن اصــل اســتوار بــود کــه وزارت نیــرو، مدیریــت و کنترل این شــرکت های جدیدالتأســیس 
را در دســت خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه ماهیــت غیرتخصصــی نهادهــای عمومــی، مداخلــه ای از طــرف آنــان در مدیریــت ایــن شــرکت ها صــورت 

نخواهــد گرفــت.
کــه اواًل غیردولتــی بــودن آن بــه معنــای مشــارکت بــا بخــش خصوصــی  کــرد  پــس به طورکلــی ویژگــی شــرکت های غیردولتــی را می تــوان چنیــن بیــان 
نیســت. دومــًا، ایــن شــرکت ها از قانــون محاســبات پیــروی نمی کننــد و مرجعشــان قانــون تجــارت اســت. در ایــن شــرکت ها عمومــًا 51 درصــد ســهام 
در مالکیــت غیردولتــی قــرار دارد. ازنظــر قوانیــن اســتخدامی نیــز تابــع قانــون کار هســتند کــه انعطــاف بیشــتری نســبت بــه قوانیــن اســتخدام کشــوری 

دارد و جابه جایــی نیــرو در ایــن شــرکت ها ســاده تر اســت.
کــه 49 درصــد ســهام مهــاب  اولیــن مــورد تأســیس شــرکت غیردولتــی در وزارت نیــرو مربــوط بــه ســال 1360 و تأســیس شــرکت مهــاب قــدس بــود 
قــدس در مالکیــت شــرکت صددرصــد دولتــی ســاتکاب بــود و 51 درصــد آن را بــه دو آســتان قــدس رضــوی )26%( و حضــرت معصومــه )25%( دادنــد. 
ــر  ــد و وزی ــرو دخالتــی در مدیریــت و اداره شــرکت ندارن ــراز وزارت نی ــه ســهامداران به غی ک ــود  ــز پیش بینی شــده ب در تمــام بخش هــای اساســنامه نی

نیــرو رئیــس مجمــع بــود و اعضــای هیئت مدیــره را تعییــن می کــرد.
ــرق درزمینــۀ طراحــی و مهندســی و  ــده شــرکت های غیردولتــی توانســت تمــام فعالیت هــای توســعه ای در صنعــت ب ــا پیاده ســازی ای وزارت نیــرو ب
اجــرای پروژه هــا را تــا ســال 1389 به خوبــی پیــش ببــرد زیــرا مدیریــت و کنتــرل ایــن شــرکت ها در اختیــار وزارت نیــرو بــود و مدیــران ایــن شــرکت ها 

همگــی در قبــال دریافــت حقــوق و مزایــا خدمــت می کردنــد و ســهامدار شــرکت ها نبودنــد.
کــه در دو دســته  کــه یکــی از ویژگی هــای شــاخص وزارت نیــرو، توجــه بــه عــدم تمرکــز و تفویــض اختیــار اســت  پــس به طــور خاصــه می تــوان گفــت 

شــرکت های دولتــی و شــرکت های غیردولتــی بــرای انجــام عملیــات و اجــرا فعالیــت دارنــد.
به طورکلی در ادامه تقسیم بندی وزارت نیرو در سه سطح توضیح داده می شود:

کمیتــی و سیاســت گذاری را بــر عهــده دارد. ایــن حــوزه از پنــج معــاون وزیــر و 24 دفتــر  کمیتــی(: حــوزه ســتادی کــه وظایــف حا ســطح یــک )ســطح حا
تشکیل شــده اســت و دارای ســاختار ســازمانی زیــر اســت:

1- معاون وزیر در امور برق و انرژی
2- معاون وزیر در امور آب و آب و فاضاب
3- معاون وزیر در برنامه ریزی و اقتصادی

4- معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
5- معاون وزیر در امور حقوقی، پشتیبانی و مجلس
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شکل 1- نمودار سازمانی حوزه ستادی وزارت نیرو

کــه وظایــف برنامه ریــزی، نظــارت و ارزیابــی  ســطح دو )ســطح میانــی تخصصــی(: ایــن ســطح شــامل پنــج شــرکت مــادر تخصصــی اســت 
شــرکت های زیرمجموعــه تخصصــی خــود را بــر عهده دارنــد و وظیفه شــان اجــرای سیاســت های کان وزارت نیــرو توســط شــرکت های زیرمجموعــه 

کــه عبارت انــد از: ــا بــرق اســت  اســت. از ایــن پنــج شــرکت، دو شــرکت مربــوط بــه آب و فاضــاب اســت و ســه شــرکت دیگــر مرتبــط ب
1- شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

1-1- سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(/ ادغام سانا و سابا در سال 1395
2-1- شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

3-1- شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
2-  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

3- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق - ساتکاب

ــات، اجــرای  ــه در ســطح صــف و عملی ک ــی و پژوهشــی  ــای آموزشــی، تحقیقات ــامل شــرکت ها، موسســه ها و مجتمع ه ــی(: ش ســطح ســه )عملیات
کــه از ایــن میــان دســته های زیــر مرتبــط بــا  ح هــا و برنامه هــای اصلــی وزارت نیــرو را بــر عهده دارنــد. در ایــن ســطح 9 دســته شــرکت وجــود دارد  طر

بــرق فعالیــت دارنــد:
1- شرکت های برق منطقه ای 16 شرکت؛
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2- شرکت های توزیع نیروی برق 42 شرکت؛
3- شرکت های مدیریت تولید برق 28 شرکت؛

4- شرکت های تولید نیروی برق 20 شرکت؛
5- سازمان توسعه برق ایران؛

6- سازمان آب و برق خوزستان؛
7- شرکت های اقماری )زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب( 110 شرکت.

گذار شوند: همچنین طبق اطاعات سایت وزارت نیرو شرکت های زیر قرار است به بخش خصوصی وا
1- موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق و مجتمع های آموزشی زیرمجموعه،

2- پژوهشگاه نیرو،
3- دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(/ ادغام شده با دانشگاه شهید بهشتی،

4- موسسه تحقیقات آب،
5- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،

6- سازمان آب و برق خوزستان.

شکل 2- نمودار ساختار نهادی ارکان وابسته به وزارت نیرو

وظیفــه اصلــی برق رســانی بــرای مصــارف خانگــی و تجــاری بــر عهــده ســطح میانــی و خــرد اســت. از گذشــته شــرکت توانیــر وظیفــه تولیــد و انتقــال 
ــرکت های  ــه ش ــری ازجمل ــرکت های دیگ ــت و ش ــرده اس ک ــر  ــف آن تغیی ــرورت، وظای ــب ض ــان و برحس ــا به مرورزم ــت ام ــته اس ــده داش ــر عه ــرق را ب ب
ــه و  ــه خان ــرق از نیروگاه هــا ب ــر عهــده گرفتنــد. در حــال حاضــر نحــوه انتقــال ب ــر را ب ــع، بخشــی از وظایــف توانی ــرق منطقــه ای و شــرکت های توزی ب

مغازه هــای شــهر بدیــن نحــو صــورت می گیــرد:
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شکل 3- مراحل تولید تا توزیع برق

شکل 4- وظایف تولید، انتقال و توزیع

معرفی شرکت های غیردولتی مرتبط با صنعت برق

کــه ایــن شــرکت ها از ترکیــب حــدودًا 49 درصــد ســهام دولتــی  کــه عنــوان شــد وزارت نیــرو شــرکت ها و ســازمان هایی در حــوزه بــرق دارد  همان طــور 
ــون تجــارت اداره می شــوند. هــدف از تأســیس ایــن شــرکت ها پویایــی و کارآمــدی  ــر اســاس قان و 51 درصــد ســهام غیردولتــی تأسیس شــده اند و ب
بیشــتر بــوده اســت. بــر اســاس اساســنامه اولیــه تأســیس ایــن شــرکت ها، مدیریــت امــور بــر عهــده دولــت بــوده اســت و درواقــع هیــچ تفاوتــی بــا 
ع بــا ســهامداری  کــه شــرکت هایی متنــو شــرکت های دولتــی نداشــته اند. تأســیس شــرکت های غیردولتــی بــر اســاس نوعــی از خــود ســهامداری اســت 

ــت: ــده اس ــروف آن آم ــزرگ و مع ــرکت های ب ــخصات ش ــامی و مش ــر اس ــدول زی ــده اند. در ج ــی تأسیس ش ــرکت های غیردولت ش
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جدول 1- معرفی شرکت های غیردولتی

شرکت مهاب قدس1

در اوایل دهه 60 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با 49% سهام دولتی و 51% درصد سهام غیردولتی )آستان 
قدس رضوی و حضرت معصومه( به منظور طراحی و مهندسی پروژه های ملی و عمرانی به ویژه در صنعت آب و 

نیروگاه های برقابی تأسیس شد.
مدیریت این شرکت تا سال 1389 تمامًا در دست وزارت نیرو بود اما از این تاریخ به منظور خصوصی سازی کامل این 
کثریت سهامش مدیریت شرکت را به دست  شرکت، اساسنامه آن تغییر داده شد و آستان قدس رضوی به واسطه ا

گرفت و سپس با تخلف و فساد، 49% سهام دولتی را برای خود کرد.
قای چیت چیان وزیر نیروی دوره اول دولت روحانی، با افشای این تخلف از آن به عنوان اختالس 12 هزارمیلیاردی  آ

کنون نتیجه ای نداشته است )اقتصادآنالین: 1392/6/19(. نام برد و به دنبال پس گیری اموال دولت بود که تا

شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا2

در سال 1370 شرکت سرمایه گذاری ساتکاب که بعدها به نام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا )در سال 
1382( تغییر نام داد با سهامداری 51% شرکت مهاب قدس و 49% شرکت ساتکاب )100% دولتی( تأسیس شد. 

هدف از تأسیس آن، سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، 
تولید انرژی های تجدید پذیر، تأسیسات انتقال و نیرو،  تأسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر 

عملیات سدسازی،  تولید و تأمین آب شرب و غیره بود.
گذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی، 49.98 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع  »با وا

گذار شد.« )تسنیم:  برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی وا
)1395/4/30

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی 3
ایران )مپنا(

 51% شرکت صنایع برق و آب صبا و 49% درصد سهام دولتی تأسیس 
ً
گروه مپنا در سال 1371 با سهامداری حدودا

شد.
هدف اصلی از تأسیس مپنا در ابتدا پیمانکاری عمومی پروژه های نیروگاهی بود و در اثر تحوالت، مپنا از حوزه صرف 

کنون به مجموعه ای صاحب فناوری  پیمانکاری در دهه 70 و تولیدکننده تجهیزات تحت لیسانس در دهه 80، هم ا
تبدیل شده است و در بین رتبه های برتر صاحبان فناوری توربین گازی در عرصه جهانی قرارگرفته است.

ازآنجایی که اختیار مپنا با شرکت برق و آب صبا بود، سهام مپنا نیز به آستان قدس رسید. بخشی از سهام دولتی آن 
نیز به عنوان سهام عدالت عرضه شد. در حال حاضر شرکت صبا 47/57% سهام و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه 

صبا 1/11% سهام از مپنا دارند.

شرکت های توزیع برق منطقه ای4

در سال 1382 شرکت های توزیع برق منطقه ای برای شانزده منطقه ایران با سهامداری 60% شرکت برق و آب صبا 
)غیردولتی( و 40% شرکت ساتکاب )100% دولتی( تأسیس شد. شرکت های توزیع برق وظیفه برق رسانی به مناطق 

داخل شهر را بر عهده دارد.
کثریت سهام شرکت صبا، 60% سهام شرکت های توزیع نیز در اختیار آستان قرار  بر اساس مالکیت آستان قدس در ا

گرفت.

برنامه خصوصی سازی در وزارت نیرو و بی راهه آستان قدس

اختصــاص بخشــی از گــزارش کارشناســی بــه موضــوع برنامــه و رونــد خصوصــی در بخــش بــرق از آنجایــی حائــز اهمیــت اســت کــه اواًل بــه مــا تصویــری کلــی 
از زمینــه و شــرایط وضــع موجــود را ارائــه می دهــد و در گام بعــدی یعنــی شناســایی ذینفعــان و شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع بــه مــا کمــک می کنــد.

در جهــت پیونــد موضــوع تعــارض منافــع و خصوصی ســازی توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اساســًا بخشــی از ادبیــات تعــارض منافــع حــول مســئله 
گــر در هــر موقعیتــی  جابه جایــی بیــن بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی اســت زیــرا کــه افــراد بــا انگیزه هــای مختلفــی در ایــن دو بخــش فعالیــت می کننــد و ا
خ می دهــد و از ســوی دیگــر رشــد  در ایــن دو بخــش، کفــه منافــع خصوصــی و شــخصی بــر منافــع بخــش عمومــی و مردمــی ســنگینی کنــد، تعــارض منافــع ر
ادبیــات مفهومــی تعــارض منافــع نیــز هم زمــان بــا رشــد فعالیت هــای بخــش خصوصــی در کنــار دولــت بــوده اســت و در هــر حــوزه ای کــه بخــش خصوصــی در 

کنــار دولــت فعالیت هــای بیشــتری دارد، احتمــال تعــارض منافــع بیشــتر اســت.
خصوصی ســازی در وزارت نیــرو همچــون ســایر وزارتخانه هــا بــه زمــان ابــاغ سیاســت های اصــل 44 قانــون اساســی برمی گــردد کــه بــه ادعــای دولــت در ســال 1389 
گذاری هــا قــرار داشــته اســت )خبرگــزاری مهــر: 1391/7/5؛ پایــگاه اطــاع رســانی دولــت: 1389/10/6(. رونــد خصوصــی در وزارت نیــرو پرتعــداد بــوده و حتــی در صــدر وا
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در ایــن موضــوع می تــوان چهــار جهــت کلــی خصوصی ســازی را در ســه حــوزه اصلــی بــرق دنبــال کــرد: 1- خصوصی ســازی بابــت رد دیــون دولــت، 2- 
خصوصی ســازی بــا برگــزاری مزایــده، 3-خصوصی ســازی بــا عرضــه ســهام عدالــت، 4- خصوصی ســازی بــا قراردادهــای BOO. در ادامــه توضیحــات 

بیشــتری دربــاره ســه حــوزه اصلــی بــرق و روش هــای خصوصی ســازی در آن ارائه شــده اســت.
 رویه خصوصی سازی در صنعت برق را می توان در سه حوزه اصلی آن دنبال کرد:

1- بخش تولید برق- نیروگاه ها: خصوصی سازی در این بخش به سه شکل صورت گرفته است:
گــذاری آن بــه برنــده: در ایــن بخــش بیشــتر نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل بنیــاد مســتضعفان، بانــک پاســارگاد   ● مزایــده نیروگاه هــا و وا

و... در مزایده هــا نیروگاه هــا را خریده انــد و ســهم اشــخاص و شــرکت های خصوصــی کــم اســت.
ــه بانک هــا و   ● ــت ب ــوان رد دیــون دول ــژاد به عن ــت احمدی ن ــروگاه در دول ــت: حــدودًا 14 نی ــال بدهی هــای دول ــذاری نیروگاه هــا در قب گ وا

ســایر وزاتخانه هــا داده شــده اســت.
تعریــف و ســاخت پروژه هــای BOO 4 و BOT5: بــر اســاس نمونه هــا و اســناد بین المللــی ایــن شــکل از قراردادهــا بــا بخــش خصوصــی اجــرا   ●

می شــود. در نــوع BOO ســرمایه گذاری و بهره بــرداری دســت بخــش خصوصــی خواهــد بــود، امــا در BOT ســاخت و بهره بــرداری نیــروگاه 
بــه مــدت مشــخصی دســت بخــش خصوصــی اســت و بعــد از پایــان مهلــت، نیــروگاه بــه امــوال دولتــی برمی گــردد. در ایــن بخــش، تعــدادی 
شــرکت های واقعــًا خصوصــی فعال انــد و دیگــر نهادهــای عمومــی غیردولتــی هــم مثــل بنیــاد شــهید، بنیــاد مســتضعفان، قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء و ... بــرق تولیــد می کننــد و بــه وزارت نیــرو می فروشــند. در همیــن دســته از خصوصی هــا شــرکت هایی همچــون مپنــا 12 درصــد 

مصــرف بــرق روزانــه کشــور را تولیــد می کنــد.
2- خطــوط و پســت های انتقــال بــرق- انتقــال بــرق تــا نزدیکــی شــهرها: وظیفــه انتقــال بــرق مربــوط بــه اختیــارات شــرکت های بــرق منطقــه ای اســت 
کمیتــی اســت. به طورکلــی بــه دلیــل اینکــه ایــن خطــوط بــرای کشــور حیاتــی اســت، اصــًا  کــه سهامشــان کامــًا در مالکیــت دولــت اســت و جــزو دارایی هــای حا

ح نیســت. گــذاری آن مطــر بحــث وا
ــه ای  ــرق منطق ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ــارات ش ــه اختی ــوط ب ــرق: مرب ــهری ب ــل ش ــبکه های داخ ــرق- ش ــع ب ــوق توزی ــع و ف ــوط توزی 3- خط
ع خصوصی ســازی توزیــع بــرق هــم بــر اســاس ایــن دیــدگاه اســت  ح شــد. موضــو اســت کــه از اوایــل دهــه 80 بحــث خصوصی ســازی آن در ایــران مطــر
کــه آن هــا وظیفــه فــروش بــرق را داشــته  کــه می تــوان خدمــات انتقــال بــرق بــه مصرف کننــده نهایــی را بــر عهــده شــرکت های خصوصــی گذاشــت 
باشــند تــا در یــک فضــای رقابتــی بــرق را از دولــت بخرنــد و بــا درصــدی نســبتًا مشــخص بــه مشــتریان بفروشــند و مــردم برحســب قیمــت و خدمــات 
شــرکت ها، بــرق را بــرای مصــرف خانگــی، تجــاری، خدماتــی و تولیــدی تهیــه کننــد. وزارت نیــرو هــم در راســتای چنیــن دیدگاهــی تصمیــم بــه 

ج شــد. خصوصی ســازی ایــن بخــش داشــت امــا طــی یــک اتفاقــی ایــن رویــه از حالــت طبیعــی خــود خــار
کــه شــرکت های جدیــدی بــا ســهامداری حداقلــی وزارت نیــرو و  گذاشــت این طــور آغــاز شــد  کــه وزارت نیــرو پایــه آن را  رویــه خصوصی ســازی 
کثریــت بخــش غیردولتــی تأســیس شــد تــا در ابتــدا دولــت، شــرکت ها را مدیریــت کنــد و پــس از مدتــی ســهام را بــه بخــش خصوصــی  ســهامداری ا

ــد. ــذار کن گ وا
کثریــت ســهامش متعلــق بــه آســتان های قــدس رضــوی و  کــه ا ح، از درون شــرکت مهــاب قــدس  بــا چنیــن رویــه ای، در اوایــل اجــرای ایــن طــر
کــه  حضــرت معصومــه بــود، شــرکت ســرمایه گذاری ســاتکاب بــا مشــارکت دولــت تأســیس شــد و از درون آن هــا شــرکت های توزیــع تأســیس شــدند 
درواقــع ســهامدار شــرکت های توزیــع نیــز به طــور غیرمســتقیم آســتان های قــدس بــود امــا طبــق اساســنامه مصــوب هیئــت دولــت، ســهامداری ایــن 
نهادهــای غیردولتــی بــدون حــق دخــل و تصــرف در امــور اجرایــی و مدیریتــی شــرکت ها بــود و تمامــی مدیریــت ایــن مجموعه هــا بــر عهــده دولــت 

بــوده اســت.
برنامــه اولیــه و حالــت طبیعــی خصوصی ســازی در نظــر گرفته شــده بــرای شــرکت های غیردولتــی وزارت نیــرو ایــن بــود کــه در ابتــدا شــرکت ها از بدنــه 

4. Build-Own-Operate (ساخت، بهره برداری و تملک)
5. Build–operate–transfer (ساخت، بهره برداری و انتقال به مالک)
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گــذار شــود و در طــی یــک مدت زمانــی  ج شــوند امــا تحــت مدیریــت دولــت باشــند و ســپس ســهام 51% غیردولتــی بــه بخــش خصوصــی وا دولــت خــار
ســهام دولتــی نیــز فروختــه شــود.

کــه پیش ازایــن نیــز عنــوان شــد، در ســال 1389 آقــای نامجــو وزیــر نیــرو دوره دوم احمدی نــژاد بــه اســم اجــرای خصوصی ســازی،  همان طــور 
اساســنامه اولیــه شــرکت های غیردولتــی را تغییــر داد و اختیــار مدیریــت شــرکت ها را بــه آســتان قــدس داد.

ــا ابــزار تخلــف و جعــل اســناد، آســتان قــدس رضــوی 49% ســهام  دراین بیــن بــا هــدف خصوصی ســازی کامــل شــرکت غیردولتــی مهــاب قــدس و ب
کــرد )اقتصــاد آنایــن: 1392/6/19(. دولتــی مهــاب قــدس را از آن خــود 

ج شــد و به جــای آن آســتان قــدس  کــه در ارتبــاط بــا مــردم بودنــد از کنتــرل وزارت نیــرو خــار درنتیجــه شــرکت های مهــم و مؤثــر و حتــی شــرکت هایی 
مســئول امــور شــد. چنانکــه در ایــن ماجــرا ریالــی بابــت ایــن حجــم ســهام بــه دولــت پرداخــت نشــد )خبــر آنایــن: 1392/6/19( و هــزاران مفســده 
کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز  خ داده اســت. حجــم تخلفــات آســتان قــدس به قــدری بــود  دیگــر در ایــن اتفــاق تاریخــی و بــه عبارتــی فســاد تاریخــی ر
بــا توجــه بــه درخواســت های پی درپــی وزیــر وقــت نیــرو آقــای چیت چیــان بــه آن ورود کردنــد و دســتور بازگشــت امــوال بــه دولــت را بــه قــوه قضاییــه 
کــرد امــا بــه دلیــل نقــص در حکــم، وزارت نیــرو هنــوز  گرچــه قــوه قضاییــه حکمــی صــادر  صــادر نمودنــد. از آن دســتور نیــز پنــج ســال گذشــته اســت. ا

نتوانســته اســت مدیریــت شــرکت ها را بــر عهــده بگیــرد و هنــوز امــوال وزارت نیــرو در اختیــار آســتان قــدس اســت.
به غیــراز ایــن وضعیــت بی راهــه در رونــد خصوصی ســازی شــرکت های وزارت نیــرو مثــل وضعیــت انحصــاری آســتان قــدس، بــه گفتــه صاحب نظــران 
حــدود 13/5 درصــد از بخــش صنعــت بــرق در دســت شــرکت های واقعــًا مســتقل و خصوصــی اداره می شــود )دنیــای اقتصــاد: 1397/4/19(. 
کــه اغلــب  کــه افتــاده اســت ایــن اســت  گرچــه وزارت نیــرو ســهم باالیــی در رونــد خصوصی ســازی شــرکت ها داشــته اســت امــا اتفاقــی  درواقــع ا
خصوصی ســازی ها انتقــال از ایــن جیــب بــه آن جیــب دولــت بــوده اســت یــا انتقــال بــه شــرکت های عمومــی غیردولتــی بــوده و یــا انتقــال مالکیــت 
بــه بانک هــا بــوده اســت و بخــش واقعــًا خصوصــی مشــارکت کمــی داشــته اســت و طبعــًا نتیجــه آن حــذف رقابــت ســالم بیــن شــرکت ها بــوده اســت.

شکل 5- رویه سهامداری شرکت های غیردولتی
 

 
 06اوایل دهه  -شرکت مهاب قدس تأسیس

 % وزارت نیرو(94های قدس رضوی و حضرت معصومه+  % آستان15)با سهامداری 
 

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

 
 

 06اوایل دهه  -ای منطقههای توزیع نیروی برق  شرکت تأسیس
 ((دولتی)% شرکت ساتکاب 96و )غیردولتی(  صبا آب و برق گذاری سرمایه شرکت% 06)با سهامداری 

 قرار دارد: صباهای زیر در  % سهام شرکت06همچنین نزدیک 
 ازجملهشرکت دیگر در حوزه آب و برق  536 حدوداًو  شرکت فراب شرکت مپنا،

 شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه، 60برداری آبیاری،  شرکت بهره 50شرکت توزیع برق،  34
 کارخانه 56الی  0 شرکت آبفا، 39
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کــه بخشــی از کارکنــان و مدیــران صنعــت  گــزارش بــه آن توجــه کنیــم آن اســت  جــدای از مســائل و آســیب های صنعــت بــرق، آنچــه مــا بایــد در ایــن 
بــرق به خصــوص آن دســته از افــراد کــه شــامل قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش از یــک شــغل نمی شــوند و طبــق قانــون خدمــات کشــوری اســتخدام 
ــا به اصطــاح در  ــان ســه بخــش شــرکت های دولتــی، غیردولتــی و خصوصــی در رفت وآمــد باشــند ی ــا در می ــد ت ــت نیســتند، ایــن امــکان را دارن دول
درب های گــردان و جابه جایی هــا دچــار تعــارض منافــع شــوند. به طــور مثــال، شــخصی از جانــب دولــت در شــرکت غیردولتــی عضــو هیئت مدیــره 

بــوده و او بازهــم بعــد از بازنشســتگی عضــو هیئت مدیــره اســت امــا ایــن بــار از جانــب بخــش غیردولتــی عضویــت دارد.

جمع بندی ساختار صنعت برق

ســاختار بــرق شــامل زنجیــره ای از ســه بخــش تولیــد، انتقــال، توزیــع و خرده فروشــی اســت. بــه دلیــل اینکــه بــرق در اغلــب کشــورها کاال یــا خدماتــی 
اســتراتژیک اســت، دولــت انحصــار ایــن شــبکه زنجیــره را دارد امــا بعــد از ســال های بحــران انــرژی در طــی نیم قــرن اخیــر و نیــاز روزافــزون بــه 
بــرق، بــا ایجــاد عرصــه بــرای بخــش خصوصــی، بازارهــای تولیــد و توزیــع بــرق رونــق گرفتــه اســت )حیــدری، مردانــی، بی تــا: 2(. چنانکــه امــروزه 
نیروگاه هــای بخــش خصوصــی تولیدکننــده اصلــی بــرق هســتند و همچنیــن بخشــی از وظیفــه خطــوط توزیــع انشــعاب های شــهری و فــروش بــرق 
کان مدیریــت دیســپاچینگ )مدیریــت ولتــاژ و شــبکه های انتقــال و توزیــع بــرق( و  بــه مصرف کننــده نیــز بــر عهــده بخــش خصوصــی اســت امــا کمــا

کمیتــی برشــمرده می شــود. خطــوط اصلــی انتقــال بــرق وظیفــه حا
در ایــران نیــز وضعیــت صنعــت بــرق به طــور کامــل انحصــاری بــود امــا بــر اســاس ابــاغ سیاســت های اصــل 44، بخشــی از زنجیــره تولیــد صنعــت بــرق 
بــرای حضــور بخــش خصوصــی بــاز شــد. درنتیجــه ســاختار بــرق بــا هــدف ایجــاد رقابــت و بهبــود کیفیــت تولیــد بــرق بــه ســمت خصوصی ســازی رفــت. 
ــوزه  ــًا در ح ــر مث ــش دیگ ــان: 3( و بخ ــود )هم ــت اداره می ش ــت دول ــنتی و در مالکی ــورت س ــرق به ص ــت ب ــاختار صنع ــی از س ــر، بخش ــال های اخی در س
تولیــد بــرق، بخــش خصوصــی و شــرکت های غیردولتــی حضــور دارنــد. چنانکــه از 70 هــزار مــگاوات تولیــد بــرق در ایــران، 50 هــزار مــگاوات آن توســط 

شــرکت های غیردولتــی )مثــل فــراب و مپنــا( و خصوصــی )مثــل ماهتــاب گســتر، قــرارگاه خاتم االنبیــاء، بنیــاد مســتضعفان و...( تولیــد می شــود.
ــرو و  ــرق از نیروگاه هــا، وزارت نی ــد ب ــذاری قیمــت خری خ گ ــال در بحــث نر ــز دارد، به طــور مث ــرق معایــب و مزایایــی نی ــد ب ــه در تولی ایــن مدیریــت دوگان
شــرکت های دولتــی نقــش اصلــی را ایفــا می کننــد و بــازار رقابتــی تولیــد بــرق بخــش خصوصــی تقریبــًا شــکل نگرفتــه اســت. تنهــا زمیــِن بــازی بــرای ایجــاد 
کــه تولیدکننــدگان خصوصــی بــرق می تواننــد بــرق را بــه کارخانه هــا و بنگاه هــای خصوصــی بفروشــند. همچنیــن در  رقابــت، بــازار بــورس انــرژی اســت 
بحــث صــادرات بــرق نیــز اختافــات بســیاری بیــن نیروگاه هــای دولتــی، غیردولتــی و خصوصــی وجــود دارد زیــرا بــه نظــر می رســد سیاســت گذاری حــوزه 

بــرق بــا نیــروگاه داری وزارت نیــرو در تعــارض بــا یکدیگرنــد و از ســوی دیگــر بــا سیاســت های خصوصی ســازی تولیــد بــرق در تعــارض اســت.
گــذاری مالکیــت نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی،  کــه در فراینــد وا کــرده اســت، ایــن اســت  کــه ســاختار صنعــت بــرق را مشــوش  مســئله دیگــری 
کــه به طــور غیرمســتقیم بخشــی از اقتصــاد  نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل صندوق هــای بازنشســتگی، بانک هــا و ... مالــک نیروگاه هــا شــدند، 

ــان: 7(. ــدارد )هم ــی را ن ــی و نیمه خصوص ــش دولت ــا بخ ــت ب ــتوانه رقاب ــوان و پش ــی ت ــی واقع ــش خصوص ــرایط، بخ ــن ش ــتند. در ای ــی هس دولت
ــنهادی  ــای پیش ــی از راهکاره ــت. یک ــیاری اس ــکات بس ــا و مش ــار درگیری ه ــرق دچ ــت ب ــًا صنع ــه اساس ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــائل ب ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
کنــد  کــه بخــش خصوصــی بتوانــد در برابــر بخــش اعظــم دیگــر دولتــی از منافعــش دفــاع  موجــود، ایجــاد رگوالتــور یــا نهــاد تنظیم گــر بــازار بــرق اســت 
ــرو:  ــانی وزارت نی ــگاه اطاع رس ــت )پای ــیده اس ــت رس ــت دول ــب هیئ ــه تصوی ــرق« ب ــش ب ــر بخ ــاد تنظیم گ ــوان »نه ــت عن ــرًا تح ــز اخی ــث نی ــن بح ــه ای ک

.)1399/3/19
کــه  گــذاری نیروگاه هــا، مــدل ســهامداری شــرکت های توزیــع هــم از ایــن مســئله ســاختار اداری مشــوش بــرق مســتثنا نیســت. همان طــور  به غیــراز وا
کــه بــه تعبیــری، پوســته شــرکت ها خصوصــی شــده اســت امــا  بیــان شــد 40 درصــد ســهام شــرکت های توزیــع بــرق دولتــی و 60 درصــد غیردولتــی اســت 
هســته آن دولتــی باقی مانــده اســت. به عبارت دیگــر بخشــی از ســهام شــرکت های توزیــع به طــور غیرمســتقیم در مالکیــت آســتان های مقــدس اســت 
کــه تــا دررونــد اداری شــرکت های توزیــع خائــی پیــش نیایــد و بــر  )امیــدی، مقاومتــی نیــوز: 1397/10/24( و وزارت نیــرو تمــام تــاش خــود را می کنــد 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  22



ســر تعییــن مدیــران بــا آســتان بــه اختافــی نخورنــد.
به طــور خاصــه بایــد گفــت بــا تغییــر رویکــرد از مدیریــت دولتــی بــرق بــه مدیریــت بــا حضــور بخــش نیمه خصوصــی 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 ســال ها به جــای بهره بــرداری 
از حضــور دیگــر بخش هــا، پیامدهــای منفــی آن همچــون وضعیــت انحصــار و حــذف رقابــت گریبــان وزارت نیــرو را گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه ارقــام 
کســری بودجــه صنعــت بــرق و بدهی هــای دولــت بــه بخــش خصوصــی، صنعــت بــرق از خزانــه دولــت ارتــزاق می کنــد. در ایــن وضعیــت می تــوان گفــت 

کارآمــدی اســت و تــوان صنعــت بــرق بــرای اداره ایــن صنعــت کافــی نیســت )امیــدی، مقاومتــی نیــوز: 1399/1/27(. کــه احتمــااًل ریشــه مســائل، نا
ــرد.  ک ــاره  ــی اش ــی و غیردولت ــش دولت ــط بخ ــودن رواب ــفاف ب ــر ش ــی و غی ــم تنیدگ ــه دره ــد ب ــم بای ــع ه ــارض مناف ــا تع ــرق ب ــت ب ــائل صنع ــد مس در پیون
کــه منافــع فــرد یــا ســازمانی در مقابــل  خ می دهــد  کــه در ابتــدای مبحــث تعــارض منافــع توضیــح داده شــد، تعــارض منافــع در موقعیتــی ر همان طــور 
کــه بخــش غیردولتــی و خصوصــی همپــای بخــش دولتــی حضــور دارد، بایــد مدیریــت  منفعــت عمومــی قــرار بگیــرد و ایــن وضعیــت در نهادهایــی 
شــود تــا از پیامدهایــی همچــون فســاد جلوگیــری شــود. در صنعــت بــرق نیــز شــرکت های پیمانــکاری، شــرکت های مهندســین مشــاور، نیــروگاه داران 
ــا شــرکت های بخــش دولتــی و غیردولتــی قراردادهــا و پروژه هــای  ــا واردات و... ب غیردولتــی و خصوصــی و ســایر شــرکت های تجــاری مثــل تولیــد و ی

کــرد. کــه می توانــد مســتعد وجــود تعــارض منافــع باشــد و بایــد ایــن وضعیــت را مدیریــت  بســیاری دارنــد 
در ادامــه پژوهــش، بعــد از مــروری در تحلیــل ذینفعــان و تحلیــل سیســتم، مصادیــق تعــارض منافــع در صنعــت بــرق از نــگاه متخصصیــن و 

اســت. آمــده  صاحب نظــران 

روش شناسایی مصادیق تعارض منافع

بــرای شناســایی و کشــف مصادیــق تعــارض منافــع روش هــای متعــددی وجــود دارد. یکــی از روش هــا بــرای شناســایی موقعیت هــای تعــارض 
ــط بیــن آن هــا  منافــع در دســتگاه ها و ســازمان ها، تحلیــل سیســتمی اســت. در روش تحلیــل سیســتمی، تمــام زیرسیســتم ها و کل واحدهــا و رواب
ــا بررســی نقــش و وظایــف زیرسیســتم ها می تــوان متوجــه موقعیت هــای تعــارض منافــع شــد )گــزارش  مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در ایــن روش ب

ــه،1399: 9(. ــت و جامع کمی ــازی حا ــز توانمندس ــی 110 مرک کارشناس
کــه در اغلــب  کارآمــد باشــد )همــان:16(. روش دیگــری  گراف نقــش نیــز بــرای شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع می توانــد  همچنیــن، مــدل 
بــا اســتفاده از مصاحبه هــای نیمــه ســاختاریافته  کیفــی اســت. درواقــع،  پژوهش هــا از آن اســتفاده می شــود تحلیل ِ تماتیــک مصاحبه هــای 

کــرد. کشــف  می تــوان مصادیــق تعــارض منافــع را شناســایی و 
در ایــن گــزارش نیــز بــا اســتفاده از محتواهــای رســانه ها و مصاحبه هــای کیفــی بــا متخصصــان، مصادیق تعارض منافع شناســایی و تنظیم شــده اند. 
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 نشــده اند. بــر اســاس سیاســت محرمانگــی پژوهــش، نــام مصاحبه شــوندگان عنــوان نشــده اســت و تنهــا مشــخصات 

نقل قــول از رســانه ها ذکرشــده اســت.
در بخــش بعــدی تــاش شــده اســت نقشــه ای از ذینفعــان اولیــه و همچنیــن تحلیــل سیســتمی از تشــکیات صنعــت بــرق و روابطشــان ارائــه شــود؛ 

کــه بیشــترین فراوانــی را در مصاحبه هــا داشــته اند، پرداخته شــده اســت. ســپس بــه مصادیــق تعــارض منافعــی 

ذینفعان اولیه

کــه رابطــه معیــن و قــراردادی بــا وزارتخانــه دارنــد و یــا از اجــرای قوانیــن و پروژه هایــی  منظــور از ذینفعــان آن دســته از افــراد و ســازمان هایی اســت 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ک ــراد و نهادهایــی اســت  ــر شــامل اف ــد. شــکل ذینفعــان اولیــه در زی ــر می پذیرن ــداد تأثی ــی از روی ــا به طورکل ــا ضــرر می کننــد و ی ســود ی

ــتند. ــن کاال هس ــی ای ــده نهای ــا مصرف کنن ــد و ی ــئولیت دارن ــش و مس ــور نق ــرق کش ــت ب ــه صنع ــا و ... در عرص آیین نامه ه
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شکل 6- ذینفعان اولیه صنعت برق

کــرده  حمیــدی اصفهانــی )1395( بــرای شناســایی ذینفعــان در یــک پــروژه بــرق منطقــه ای از تحلیــل ذینفعــان بــا ماتریــس قدرت/تأثیــر اســتفاده 
اســت. منظــور از قــدرت، قابلیــت ذینفــع بــرای وادار کــردن، القــا نمــودن و یــا ترغیــب کــردن مدیــران پــروژه بــرای انجــام عملــی خــاص اســت و منظــور 
کــه ذینفعــان از فعالیت هــا و دســتاوردهای ســازمان بــه دســت می آورنــد. در ایــن تحقیــق 19 ذینفــع شناسایی شــده اســت  از تأثیــر، عوایــدی اســت 
کــه طــی پژوهشــی جایــگاه آنــان را در ماتریــس قــدرت/ تأثیــر مشــخص و رتبــه شــده اند. بــر ایــن اســاس در جــدول زیــر ذینفعــان بــه ترتیــب باالتریــن 

تأثیــر و قــدرت فهرســت شــده اند:
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کــه 19 نهــاد، ســمت شــغلی و  ذینفعــان پــروژه پســت ها و خطــوط انتقــال بــرق در ایــن تحقیــق به خوبــی دیده شــده اســت زیــرا نشــان می دهــد 
گونــی  کــه در هــر پــروژه ای ذینفعــان گونا گروه هــای مردمــی در پروژه هــای انتقــال بــرق ذینفــع هســتند. آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار داد ایــن اســت 
ــی  ــش خصوص ــداث، بخ ــه اح ــدور پروان ــرای ص ــرو ب ــامل وزارت نی ــی ش ــرق، ذینفعان ــروگاه ب ــداث نی ــای اح ــال در پروژه ه ــور مث ــد. به ط ــود دارن وج
به عنــوان پیمانــکار یــا صاحــب پــروژه، ســازمان محیط زیســت بــرای اخــذ مجــوز، گروه هــا و ذینفعــان محلــی و منطقــه ای و... ذینفعــان اصلــی آن 

پــروژه هســتند.
کــه در شــکل بخــش بعــدی می تــوان جایگاه هــای آنــان  در پــروژه مدیریــت تعــارض منافــع در حــوزه بــرق نیــز می تــوان ذینفعانــی را در نظــر گرفــت 

کــرد. را مشــاهده 

تحلیل سیستمی

کــرد و ســپس منافــع هرکــدام از  گــرام بازیگــران و ذینفعــان را مشــخص  به منظــور شناســایی موقعیت هــای فرضــی تعــارض منافــع می تــوان دیا
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کــه ذینفعــان  کــه چــه ارتبــاط و چــه نقــاط مشــترکی باهــم دارنــد. به طورکلــی بــه نظــر می رســد  گــرام و روابطشــان را مــورد پرســش قــرار داد  اجــزای دیا
اصلــی در پــروژه مدیریــت تعــارض منافــع در صنعــت بــرق، در وهلــه اول مدیــران و مســئوالن ارشــد در وزارتخانــه نیــرو و شــرکت های دولتــی هســتند. 
ســپس شــرکت های خصوصــی و شــرکت های غیردولتــی از تصمیمــات مرتبــط بــا مدیریــت تعــارض منافــع تأثیــر نســبتًا مســتقیم می پذیرنــد. نهایتــًا 

بیشــترین ســود بــه نفــع مــردم و هزینه هــای بیت المــال خواهــد بــود.

شکل 7-نقشه ذینفعان صنعت برق

مصادیق تعارض منافع در برق

کلــی مثــل اشــتغال هم زمــان و  بــرای کشــف مصادیــق دو طبقه بنــدی از تعــارض منافــع وجــود دارد: یکــی مربــوط بــه تعــارض منافــع موقعیت هــای 
روابــط خویشــاوندی؛ و دیگــری انــواع و اشــکال تعــارض منافــع مثــل فردمحــور/ ســازمان محــور و یــا تعــارض منافــع بالقــوه/ بالفعــل/ ظاهــری اســت. 
کــه موقعیت هــای تعــارض منافــع ناظــر بــر موضوعــی مشــخص اســت و انــواع و اشــکال تعــارض منافــع مبتنــی بــر معیــار  بــه عبارتــی می تــوان گفــت 
کلــی و مفهومــی اســت. رویکــرد ایــن پژوهــش نیــز بــر ایــن اســاس اســت تــا بــه 10 موقعیــت رایــج تعــارض منافــع در ادبیــات موجــود و اســناد پژوهشــی 
پرداختــه شــود و مصادیــق آن در بخــش بــرق احصــا شــود امــا بــر اســاس مصاحبه هــا، هشــت موقعیــت تعــارض منافــع در وزارت نیــرو شناســایی شــد. 
کــه مربــوط بــه  کــه اشــکال فــردی دارد ولــی مصادیقــی نیــز بیان شــده اســت  بخشــی ازآنچــه در ادامــه می آیــد موقعیت هــای تعــارض منافعــی اســت 

تعارضــات ســازمانی اســت.
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1- اشتغال هم زمان و ارتباطات سهامداری

کــه کارمنــدی در حوزه هــای کاری نزدیــک بــه هــم در دو بخــش فعالیــت و یــا نقشــی  اشــتغال هم زمــان یــا اشــتغال بیرونــی اشــاره بــه وضعیتــی دارد 
داشــته باشــد. کارهــا و فعالیت هــا نیــز می توانــد در قبــال حقــوق و دســتمزد باشــد و یــا حتــی ســمتی افتخــاری و یــا داوطلبانــه باشــد.

ــی  ــرکت های دولت ــرد در ش ــی و خ ــطوح میان ــران س ــا مدی ــدان ی ــه کارمن ک ــت  ــی اس ــرق موقعیت ــت ب ــان در صنع ــتغال هم زم ــق اش ــن مصادی رایج تری
کاری افــراد می توانــد شــامل  و یــا غیردولتــی به طــور هم زمــان در شــرکت های خصوصــی فعالیــت دارنــد. اشــتغال هم زمــان بــر اســاس ســطوح 
ــا بخــش خصوصــی توســط شــرکت های دولتــی  فعالیت هایــی همچــون مهندســین مشــاور و پیمانــکاری باشــد امــا ازآنجایی کــه تمــام معامــات ب
ــد و کارشناســان برگزارکننــده مناقصــه و  و غیردولتــی وزارت نیــرو انجــام و اجرایــی می شــود، مدیــران ایــن شــرکت ها، کارپــردازان و مســئوالن خری

مزایــده در معــرض تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان قــرار می گیرنــد.
گرچــه طبــق قانــون »منــع مداخلــه کارمنــدان در معامــات دولتــی« مصــوب 1337، وزرا، معاونیــن، کارکنــان شــرکت های دولتــی حــق ندارنــد  ا
ع فعالیــت غیــر دســتمزدی مرتبــط، منــع نکــرده  ــا هــر نــو معاماتــی را مثــل مزایــده و مناقصــه را انجــام دهنــد امــا قانونــی آن هــا را از ســهامداری و ی

ــاز اســت. ــرای ایجــاد تعــارض منافــع ب اســت، درنتیجــه راه ب
خ می دهد: اشتغال هم زمان در وزارت نیرو عمومًا در دو موقعیت ر

کارمند/حقوق بگیر دولت در بخش خصوصی: کار پاره وقت   -1
ــر اســت، به طــور هم زمــان در شــرکت های خصوصــی هــم  ــه از وزارت نیــرو حقوق بگی ک کــه مدیــران و مســئوالن و هــر فــردی  ایــن موقعیتــی اســت 
کــه فــردی در  اشــتغال دارد و حقــوق می گیــرد. بــه بیــان یکــی از مصاحبه شــوندگان، مصــداق ایــن وضعیــت در شــرکت های توزیــع بــرق اســت 
آنجــا حقوق بگیــر دولــت اســت امــا در شــرکت خصوصــی دیگــری به عنــوان مشــاور پــروژه نقــش دارد و کارفرمــای آن پــروژه هــم به طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم دولــت اســت و یــا فــرد از شــرکت پیمانــکار خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دولــت، حقــوق می گیــرد. موقعیــت دوگانــه تعــارض منافــع آن نیــز 
کــه فــرد کارمنــد ممکــن اســت بیــن انتخــاب منافــع شــرکت خصوصــی و منافــع عمــوم مــردم درگیــر باشــد. بــه فــرض کارمنــدی مســئول  ایــن اســت 
کــه ممکــن اســت کارمنــد نتوانــد  کــه کارمنــد در آن اشــتغال دارد، انجــام می شــود  نظــارت بــر پــروژه ای اســت و پــروژه توســط شــرکت خصوصــی 

ــر روی پــروژه نظــارت کنــد. ــی ب به خوب
ع اشــتغال دیگــر  همچنیــن در موقعیت هایــی کــه کارمنــدی در شــرکتی دولتــی مثــل توانیــر، به طــور هم زمــان در شــرکتی خصوصــی کار کنــد و یــا هــر نــو
ع از تعــارض منافــع اســت. در ایــن ســطح،  گیــرد و در مناقصه هــای حــوزه بــرق شــرکت کنــد، مســتعد ایــن نــو کــه می توانــد طــرف قــرارداد دولــت قــرار 
ع روابطــی ازجملــه خریــد تجهیــزات و تولیــدات از بخــش خصوصــی مثــل خریــد ســیم بــرق و یــا دادن رانــت و امتیازاتــی از ســوی دولــت مثــل  هــر نــو
تخصیــص ارز دولتــی یــا مجــوز ســاخت کارخانــه المــپ کم مصــرف می توانــد مصداقــی از تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان باشــد زیــرا فــرد کارمنــد در 
شــرکت دولتــی می توانــد به واســطه نقــش و اطاعاتــش، مثــًا مناقصــه ای را بــه ســود شــرکت خصوصــی ای کــه هم زمــان 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 شــخصی اش 
ج کنــد و رفتــاری انحصــاری در پیــش بگیــرد. در ایــن  در شــرکت خصوصــی را بگیــرد و مجــوز را بــه آن شــرکت بدهــد و دیگــر شــرکت ها را از دور خــار
کــه یک طــرف آن کارکنــان بخــش دولتــی باشــد  ع مداخلــه ای در رونــد مناقصه هــا، صــدور مجوزهــا و تخصیــص منابــع  ع به طورکلــی هــر نــو موضــو

کــه هم زمــان در بخــش خصوصــی اشــتغال دارنــد، می توانــد مصــداق تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان باشــد.
در همیــن ارتبــاط »محمــد شــیرجیان« تحلیلگــر حــوزه بــرق دربــاره اشــکاالت ســاختاری انــرژی، بــه خبرگــزاری فــارس گفتــه بــود کــه یکــی از اشــکاالت 
ــامل  ــان ش ــری آن ــش تصدی گ ــد. نق ــز دارن ــری نی ــش تصدی گ کمیتــی، نق ــی و حا ــش نظارت ــا نق ــان ب ــه هم زم ک ــی هســتند  ــرژی مدیران ــش ان در بخ
عضویــت هیئت مدیــره شــرکت ها و یــا مدیریــت شــرکت های خصوصــی اســت. بــه بیــان ایشــان راهــکار هــم می توانــد، ممنوعیــت اشــتغال مدیــران 
کــه ایــن ممنوعیــت موجــب جلوگیــری از  کــه کار تصدی گــری انجــام می دهنــد  کمیتــی و نظارتــی در شــرکت هایی باشــد  فعــال در دســتگاه های حا

تعــارض منافــع و حفــظ اســتقال و شــأن نظارتــی آن هــا می شــود )خبرگــزاری فــارس:1398/11/30(.
کــم، تعــداد باالیــی پــروژه به طــور هم زمــان  کــه شــرکتی بــا ســابقه بســیار  بــه گفتــه یکــی از مصاحبه شــوندگان، مصــداق اشــتغال هم زمــان ایــن بــود 
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کــه مهنــدس مشــاور  کــه مشــخص شــد  ــا ســابقه بیشــتر، پروژه هــای کمــی داشــتند  ــود، درصورتی کــه شــرکت های مشــابه ب از وزارت نیــرو گرفتــه ب
کــه در شــرکت های دولتــی دارد،  ایــن شــرکت خصوصــی یکــی از مدیرکل هــای وزارتخانــه بــوده اســت و او به واســطه شــبکه روابطــش و نفــوذی 

قراردادهــای زیــادی را بــه ســمت شــرکت خصوصــی خــود بــرده بــود.
ــغل  ــا دو ش ــراد ب ــه اف ک ــد  ــتور دهن ــر روزی دس گ ــه ا ک ــت  ــی گف ــان تمثیل ــه بی ــان ب ــتغال هم زم ــئله اش ــی مس ــاره فراوان ــوندگان درب ــی از مصاحبه ش یک
کثــر کارکنــان، شــغل های جانبــی در حیطــه تخصصــی و کاری خودشــان  هم زمــان از وزارت نیــرو بایــد اســتعفا دهنــد، وزارتخانــه خالــی می شــود زیــرا ا
دارنــد و دلیــل اصلــی اشتغالشــان در بخــش دولتــی اســتفاده از اطاعــات، روابــط و نفوذشــان بــرای منافــع کار بخــش خصوصی شــان اســت و اساســًا 

منبــع اصلــی درآمدی شــان شــرکت های خصوصــی اســت چــون به غیــراز رانــت و مزایــای کار دولتــی، حقــوق دولــت برایشــان کافــی نیســت.

شکل 8-نقشه اشتغال هم زمان

کارمند/ حقوق بگیر دولت: 2- سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت خصوصی توسط فرد 
ــات  ــع ارتباط ــارض مناف ــام تع ــه ن ــد، ب ــهامدار باش ــی س ــش خصوص ــت در بخ ــر دول ــا حقوق بگی ــد ی ــه کارمن ک ــی  ــع، موقعیت ــارض مناف ــات تع در ادبی
کــه ایــن نیــز به نوعــی تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان یــا اشــتغال  ســهام داری یــا مالکیــت شــرکت های مرتبــط بــا تصمیم گیــری شــناخته می شــود 
کــه می توانــد طــرف  گــر مدیــران و کارکنــان بخــش دولتــی وزارت نیــرو به عنــوان ســهام دار شــرکت خصوصــی  بیرونــی اســت. در ایــن موقعیــت نیــز ا
معاملــه بــا وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه و وابســته باشــد، اقــدام بــه صــدور و دســتور و یــا عقــد قــراردادی کننــد، در معــرض موقعیــت تعــارض منافــع 
کــه خــود ســهامدار آن اســت انجــام ندهــد، بازهــم در معــرض  گــر مدیــری هیــچ مداخلــه ای بــه نفــع شــرکتی  قــرار می گیرنــد. در ایــن موقعیــت حتــی ا
خ داده اســت هرچنــد  تعــارض منافــع ظاهــری قــرار می گیــرد، بــه عبارتــی ممکــن اســت دیگــر مســئوالن و کارمنــدان گمــان کننــد کــه تعــارض منافعــی ر

کــه واقعــی نباشــد.
کــه شــرکت های خصوصــی به عنــوان  کنــد  ــد چنیــن شــکلی پیــدا  ــه بیــان یکــی از مصاحبه شــوندگان، مســئله ســهامداری در وزارت نیــرو می توان ب
جبــران زحمــات و خدمــات مدیــران، چنــد ســهم از شرکتشــان را بــه آنــان بدهنــد. ایــن رویــه اساســًا منجــر بــه ایــن وضعیــت می شــود کــه مدیــر دولتــی 
ــد  ــه همــراه دارد. درنتیجــه ایــن ماجــرا می توان کار کنــد و به نوعــی وابســتگی و دیــن را ب همــواره در جهــت کســب رضایــت شــرکت های خصوصــی 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  28



اثــرات ســوئی بــر تصمیمــات و دســتورات آنــان داشــته باشــد و نفــع شــخص بــر نفــع عمــوم ترجیــح داده شــود.
ــد شــامل شــرکت های مهندســی مشــاور، پیمانــکاری، بازرگانــی، ســازندگان و  ــا مالکیــت شــرکت های مرتبــط در بخــش بــرق می توان ســهامداری ی
فروشــندگان تجهیــزات و شــرکت های مدیریــت پــروژه باشــد. برخــی از مســئوالن و مدیــران به صــورت رســمی و ثبت شــده در اداره ثبــت شــرکت ها 
کــه در هــر دو صــورت موقعیــت تعــارض منافــع  ــکان شــرکت، ســهامدار هســتند  ــا توافــق مال ــًا ب ســهامدار هســتند و برخــی به طــور غیررســمی و صرف

وجــود دارد.
کــه به جــای ســهامداری  ــرا  ــا تعــارض منافــع خویشــاوندی نیــز دارد زی کــه ایــن مــورد از تعــارض منافــع ارتبــاط وثیقــی ب ــر اســت  همچنیــن قابل ذک
مســئوالن و مدیــران، فرزنــدان و همسرانشــان ســهامداری یــا مالکیــت شــرکت ها را بــر عهــده می گیرنــد. ایــن مــورد نیــز هیــچ تفاوتــی بــا ســهامداری 

خــود اشــخاص نــدارد زیــرا می توانــد در تصمیمــات آنــان اثرگــذار باشــند.

کارکنان: کارمندان دولت در شرکت های سرمایه گذاری  1-2- سهامداری جمعی از 
یافته هــای مصاحبه هــا نشــان می دهــد کــه یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان کــه می توانــد خــودش را هــم در اشــکال فــردی و هــم 

ســازمانی نشــان دهــد، مربــوط بــه شــرکت های ســرمایه گذاری کارکنــان و یــا در فــرم دیگــری شــرکت های تعاونــی کارکنــان و بازنشســتگان اســت.
ــت هســتند و  ــر دول ــه ســهامداران آن جمعــی از کارمنــدان حقوق بگی ک ــد  منظــور از شــرکت های ســرمایه گذاری کارکنــان، شــرکت هایی خصوصی ان
ع شــرکت ها صــد در صــد خصوصی انــد  حــوزه کاری و فعالیــت تخصصــی شــرکت ها به طــور کامــل نزدیــک و مشــابه کار اصلــی کارمنــدان اســت. ایــن نــو

ع شــرکت ها هــم طــرف معاملــه بــا دولــت هســتند. امــا تمــام مقاماتشــان دولتی انــد. از ســویی اغلــب ایــن نــو
شــرکت های ســرمایه گذاری کارکنــان می تواننــد همچــون ســایر شــرکت ها بــرای انجــام امــور پیمانــکاری و خدماتــی طــرف قــرارداد شــرکت های 
کــه اواًل بــه دلیــل هم زمانــی عضویــت در شــرکت ســرمایه گذاری کارمنــدان  کــه وجــود دارد ایــن اســت  دولتــی و غیردولتــی قــرار بگیرنــد امــا مســئله ای 
و حضــور در بخــش دولتــی یــک جریــان اطاعاتــی مســتمر بیــن یــک شــرکت خصوصــی و دولتــی برقــرار اســت. دومــًا به واســطه حضــور خــود کارکنــان 
دولتــی در شــرکت ســرمایه گذاری خودشــان موقعیت هــای مختلفــی از تعــارض منافــع ازجملــه تبانــی، اتحــاد ناظــر و منظــور و به خصــوص تعــارض 
خ می دهــد زیــرا کارکنــان بخــش دولتــی در دســتورات و اقداماتشــان ســود شــرکت ســرمایه گذاری خودشــان را بــر ســایر  منافــع ارتبــاط ســهامداری ر
گــر مســئول برگــزاری مناقصــه بــه ســود شــرکت ســرمایه گذاری خودشــان شــرایط مناقصــه را اعــام کنــد، دچــار  امــور ترجیــح می دهــد. به طــور مثــال ا
تعــارض منافــع ســهامداری شــده اســت. ســومًا نتایــج چنیــن تعــارض منافعــی منجــر بــه ایــن می شــود کــه شــرکت های ســرمایه گذاری انحصــار برخــی 

از امــور را بــه دســت می گیرنــد و عرصــه رقابــت بیــن بخــش خصوصــی واقعــی را تنــگ می کننــد.
ع تعــارض منافــع در ســهامداری بیــن شــرکت های ســرمایه گذاری و شــرکت های خصوصــی وجــود دارد. درواقــع در  شــکل پیچیده تــر از ایــن نــو
کــه افــراد مختلــف و حتــی نهادهــای عمومــی غیردولتــی دیگــر ســهامدار می شــوند و از ســوی  ایــن ماجــرا یــک شــرکت خصوصــی تأســیس می شــود 
ــز در ســهام ایــن شــرکت شــریک می شــود. درنتیجــه تمــام کارکنــان بخــش دولتــی عضــو در شــرکت  ــان نی دیگــر یــک شــرکت ســرمایه گذاری کارکن
ســرمایه گذاری به طــور غیرمســتقیم در ســود و زیــان آن شــرکت خصوصــی ســهیم می شــوند، درنتیجــه اقدامــات و تصمیماتشــان می توانــد در 

معــرض تعــارض منافــع قــرار بگیــرد.
کــه از ادغــام شــرکت های ســرمایه گذاری و شــرکت های تحــت  وضعیــت دیگــر تعــارض منافــع ارتباطــات ســهامداری می توانــد شــرکت هایی باشــد 

گــردان و ... بســیار اتفــاق می افتــد. ع شــرکت ها مصادیــق اشــتغال هم زمــان، درب هــای  نظــر ســازمان دولتــی تشــکیل شــود زیــرا در ایــن نــو
یکــی از مصادیــق شــرکت های ســرمایه گذاری می توانــد »شــرکت تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق« باشــد. در تاریخچــه ایــن ســازمان نوشته شــده 
اســت: »موسســه تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق خراســان در ســال 1385 بــه همــت مدیــران صنعــت بــرق اســتان خراســان بــا ســهامداری کارکنــان 
ــا  ــخ 91/8/20 ب ــت و در تاری ــده اس ــان تأسیس ش ــدان ایش ــرای فرزن ــتغال زایی ب ــت و اش ــود معیش ــور بهب ــرق و به منظ ــت ب ــته صنع ــاغل و بازنشس ش
هــدف مشــارکت بیشــتر ســهامداران در تصمیمــات شــرکت و اســتفاده از پتانســیل ایشــان ســاختار حقوقــی خــود را از موسســه بــه شــرکت تغییــر داده 

اســت«.
کــه حــدودًا 10  کنــون تبدیــل بــه هلدینگــی شــده اســت  درواقــع ایــن شــرکت بــا حضــور جمعــی از مدیــران و کارکنــان دولتــی تأسیس شــده اســت و هم ا
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شــرکت در زیرمجموعــه خــود در حــوزه انــرژی و خدمــات دارد کــه بــا دولــت قــرارداد می بنــدد. به طــور مثــال »شــرکت تولیــد بــرق راشــد تربت حیدریــه« 
کــه زیرمجموعــه شــرکت تأمیــن آتیــه اســت و 70 درصــد ســهام آن متعلــق بــه شــرکت مپنــا اســت؛ در ســال 1397 قــرارداد مشــارکت مدنــی بــرای 
کــرده اســت و در ســال 1398 موفــق بــه گشــایش خــط اعتبــاری )LC( بــه ارزش 270 میلیــون یــورو  دریافــت وام بــه میــزان 215 میلیــون دالر منعقــد 
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 شــرکت های توزیــع بــرق خراســان و فــروش تجهیــزات بــه شــرکت توزیــع 

هرمــزگان اســت )ســایت تأمیــن آتیــه کارکنــان صنعــت بــرق(.
کــه چــه طــور شــرکت ســرمایه گذاری کارکنــان صنعــت بــرق خراســان توانســته در طــول  کــرد  در تصویــر زیــر می تــوان به طــور مشــخص مشــاهده 
کت ســهام نیــز می توانــد بــه  کمتــر از یــک دهــه ســهام خــودش را بــا دیگــر شــرکت های توزیــع، بــا نهادهــای غیردولتــی و ... شــریک شــود و ایــن شــرا
کــه  کــه هرکجــا ســهامداران هســتند، ایــن هلدینــگ پــروژه خواهــد داشــت. بــه عبارتــی، ایــن شــرکت به واســطه جریــان اطاعاتــی  معنــی ایــن باشــد 
از شــرکت های دولتــی دارنــد، قبــل از اینکــه ســایر شــرکت های خصوصــی در جریــان برگــزاری مناقصــه ای قــرار بگیرنــد، می تواننــد مناقصــه ای را بــا 
شــرایط خــود تهیــه کننــد و برنــده شــوند. از ســوی دیگــر، ســهامداران هــر یــک از شــرکت های زیرمجموعــه ایــن هلدینــگ، شــرکت مپنــا به عنــوان 
کــه نشــان می دهــد بــا مپنــا پروژه هــای نیــروگاه ســازی دارنــد و بــا شــرکت چینــی قــرارداد خریــد کنتــور  شــرکت غیردولتــی و یــک شــرکت چینــی اســت 

هوشــمند بــرای توانیــر داشــتند.

شکل 9- سهامداری شرکت های سرمایه گذاری کارکنان، مثال خراسان

2- ارتباطات پساشغلی و درب های گردان

کارکنــان در بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در رفت وآمــد باشــند و  کــه مدیــران و  تعــارض منافــع درب گــردان بــه وضعیتــی اطــاق می شــود 
به واســطه شــبکه هایی از روابــط، نفــوذ و اطاعــات بــه نفــع شــخصی خودشــان و یــا نفــع شــرکت خصوصی شــان در تصمیمــات و اقدامــات مداخلــه 

کننــد.
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کــه بعــد از بازنشســتگی بــدون هیــچ دوره تنفــس و اســتراحتی  تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی بــه مــورد خــاص بازنشســتگان اشــاره دارد 
بافاصلــه وارد شــغل های مرتبــط بــا تخصصشــان می شــود و از رانــت روابــط و اطاعــات بهره بــرداری شــخصی می کننــد. رایج تریــن وضعیــت 
کــه بازنشســته های بــرق در قالــب کارهــای مشــاوره ای و یــا در شــرکت های خدماتــی و پیمانــکاری شــاغل شــوند. ارتباطــات پساشــغلی ایــن اســت 
ح داد ایــن  کــه بایــد آن را شــر خ می دهــد و تفاوتــی  امــا مصادیــق ایــن موقعیــت از تعــارض منافــع در وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه بــرق بســیار ر
کــه برخــی از مدیــران  کــه در تشــکیات وزارت نیــرو عــاوه بــر بخــش دولتــی و خصوصــی، بخــش غیردولتــی یــا نیمه خصوصــی نیــز وجــود دارد  اســت 
بیــن ایــن ســه بخــش، به ویــژه بخــش دولتــی و غیردولتــی جابه جــا می شــوند و ایــن مســئله بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد زیــرا ایــن وضعیــت مســتعد 

گــردان اســت. شــکل گیری تعــارض منافــع درب 
کــه بخشــی از ســهام  کــه در بخــش ســاختار تشــکیات بــرق توضیــح داده شــد، منظــور از شــرکت های غیردولتــی، شــرکت هایی هســتند  همان طــور 
ــا  گرچــه عمومــًا وزارت نیــرو تــاش دارد ت آن تحــت مالکیــت دولــت اســت و بخــش دیگــری از آن در اختیــار نهادهــای عمومــی غیردولتــی اســت. ا
کــه  گیــرد امــا بــا توجــه بــه وقایــع قــدرت گرفتــن آســتان قــدس در مدیریــت ایــن مجموعه هــا مــا شــاهد هســتیم  مدیریــت ایــن شــرکت ها را بــر عهــده 
ــال  ــر ایــن مجموعه هــای برقــی شــدند. به طــور مث ــه نمایندگــی از آســتان قــدس مدی ــرو در چرخشــی ب ــان بازنشســته نی ــران و معاون بخشــی از مدی

شــخصی معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــوده امــا بعــد از بازنشســتگی از جانــب آســتان قــدس مدیرعامــل شــرکت مپنــا شــده اســت.
گــذاری نیروگاه هــا بــه  کــه در رویــه خصوصی ســازی نیروگاه هــا ســه اتفــاق عمــده: وا کــه شــبیه مــورد قبلــی اســت، ایــن اســت  مصــداق دیگــری 
کــه عمومــًا نهادهــای عمومــی غیردولتــی مثــل بانک هــا  ــر اســاس مزایــده  گــذاری نیروگاه هــا ب نهادهــای دولتــی دیگــر بــه خاطــر دیــون دولتــی، وا
ــاد.  ــی افت ــش خصوص ــط بخ ــای BOO و BOT توس ــق قرارداده ــا طب ــاخت نیروگاه ه ــدند و س ــروگاه ش ــک نی ــتگی و... مال ــای بازنشس و صندوق ه
کــه نیروگاه هــای بــزرگ تحــت اختیــار نهادهایــی غیــر از  خ می دهــد  گــردان و ارتباطــات پساشــغلی در ایــن وضعیــت هنگامــی ر حــال مصــداق درب 
ــان  ــًا از می ــا را عموم ــت نیروگاه ه ــرای مدیری ــان ب ــص خودش ــای متخص ــد، نیروه ــای عمومی ان ــت نهاده ــه در مالکی ک ــی  ــرو و نیروگاه های وزارت نی
بازنشســته ها انتخــاب می کننــد. به طــور مثــال اعضــای هیئت مدیــره و یــا مدیرعامــل نیروگاه هــای بانک هــای پاســارگاد و ملــی و یــا ســازمان تأمیــن 

ــته اند. ــمتی داش ــًا س ــه قب ک ــتند  ــه ای هس ــرق منطق ــرکت های ب ــته های ش ــا بازنشس ــرو ی ــته های وزارت نی ــًا بازنشس ــی عموم اجتماع
ــا از یــک بازنشســته اســتفاده کننــد  کــه آنــان اساســًا ترجیــح می دهنــد ت خ می دهــد  مصــداق دیگــر ایــن وضعیــت در شــرکت های کامــًا خصوصــی ر
کــه بازنشســته  کــه به واســطه ســابقه، اعتبــار و آشــنایی بــا مراحــل کار، رونــد پروژه هــای شــرکت را تســهیل کنــد. چنانکــه در مصاحبــه ای عنــوان شــد 
بــه اعتبــار آشــنایی اش بــا ســاختار مثــًا به جــای انتظــار دو هفتــه ای در دســتگاه دولتــی، می توانــد کار شــرکت را تلفنــی راه بیانــدازد. در ادامــه چنیــن 
کــه شــرکت های خصوصــی بخشــی از سهامشــان را بــه بازنشســته تقدیــم می کننــد و پیامــد و  موقعیتــی، مصادیــق دیگــری ازاین دســت وجــود دارد 

گــره ای در کار شــرکت خصوصــی افتــاد بــه لطــف ســهامدار بازنشســته کار شــرکت درســت شــود. گــر  کــه ا انتظــار از ایــن وضعیــت ایــن اســت 
کــه فــردی پــس از بازنشســتگی اقــدام بــه تأســیس شــرکت کنــد و از روابطــش بــه نحــوی اســتفاده  مصــداق دیگــر ارتباطــات پساشــغلی، ایــن اســت 
کــه مدیــران کنونــی شــرکت دولتــی حافــظ منافــع همــکار قدیمی شــان باشــند. بــه بیــان یــک مصاحبــه »اصــًا ایــن مدیــران و معاونــان  کنــد؛ گویــی 

در ایــن ســمت هســتند تــا منافــع یــک عــده ای ]بازنشســته[ را تضمیــن کننــد و حضورشــان منــوط بــه حمایت هــای آنــان ]بازنشســته ها[ اســت«.
وضعیــت نامناســب دیگــر ایــن اســت کــه فــرد پیــش از بازنشســتگی مقدمــات تأســیس شــرکت خــود را فراهــم می کنــد و بعــد از بازنشســتگی پروژه هــای 
کان را بــه واســط شــبکه روابــط و اطاعــات بــه ســمت شــرکت خــود مــی آورد. بــه بیــان یکــی از مصاحبه شــوندگان، فــردی بازنشســته بــا ماهــی چهــار 

میلیــون حقــوق، بعــد از بازنشســتگی توانســته ســه پــروژه 210 میلیــاردی را به واســطه روابطــش بگیــرد.
مصداقــی از تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی می توانــد ابعــاد ســازمان یافته تر و ســاختاری نیــز داشــته باشــد. درواقــع کانون هــای بازنشســتگان 
در اقدامــی شــرکتی تأســیس کننــد و یــا در ســایر شــرکت های طــرف قــرارداد بــا دولــت، ســهامدار شــوند. در ایــن مــوارد معمــواًل جمعــی از ســهامداران 
ع و بزرگــی را بگیرنــد. مثــال ایــن  کــه به واســطه قــدرت نفوذشــان می تواننــد پروژه هــای متنــو و مدیــران از بازنشســته های وزارت نیــرو هســتند 
وضعیــت می توانــد شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن آتیــه کارکنــان و بازنشســتگان صنعــت آب و بــرق ایــران )صبــا( باشــد کــه بخشــی از سهامدارانشــان، 
بازنشســته های صنعــت آب و بــرق هســتند و در حــال حاضــر مدیرعامــل ایــن شــرکت ســابقه معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت توانیــر را در کارنامــه 

خــود دارد )برق نیــوز، 1399/3/12(.
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در کلیــت ماجــرای اشــتغال دوبــاره بازنشســته ها، هیــچ مشــکلی نیســت زیــرا بازنشســته های صنعــت بــرق ســرمایه های کشــور هســتند و اســتفاده از 
کــه اواًل آن بازنشســته  توانایــی و تجــارب آنــان قطعــًا بــه ســود و منفعــت عمومــی صنعــت بــرق اســت. آنچــه می توانــد ایجــاد مشــکل کنــد آن اســت 
کنــد زیــرا ممکــن  از روابطــش بــه نفــع ســود شــخصی و یــا ســود شــرکت سوءاســتفاده کنــد، دومــًا رویــه رقابــت ســالم بیــن بخــش خصوصــی را تهدیــد 
اســت حضــور بازنشســته ای امتیــازی نابرابرانــه بــرای پــروژه گرفتــن تلقــی شــود. به طــور مثــال حضــور بازنشســته های وزارت نیــرو در شــرکت مپنــا بــه 
نحــوی مانــع رشــد بخــش خصوصــی واقعــی شــده اســت. درنتیجــه به جــای اینکــه بودجه هــای صنعــت بــرق بــه شایســته ترین شــرکت بــا بهتریــن 
کــه بازنشســته های بیشــتری دارد و ممکــن اســت منابــع عمومــی کشــور را هــدر دهنــد. از ســوی دیگــر حضــور  خدمــات برســد بــه شــرکتی برســد 
کمتــر ایده هــای جدیــدی در بخش هــای غیردولتــی و  کرختــی را بــه همــراه بیــاورد و  بازنشســته های تکنوکــرات در صنعــت بــرق ممکــن اســت 

خصوصــی داشــته باشــند.

3- تبانی خدمتگزاران

تبانــی می توانــد ریشــه در تعــارض منافــع داشــته باشــد امــا در بســیاری از اوقــات تبانــی از جنــس فســاد و کاه بــرداری اســت کــه به طــور مســتقل اتفــاق 
می افتــد 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 1348 در مجلــس مصوبــه شــده اســت.
کــه منافــع عمومــی در  کــه تبانــی خدمتگــزاران به منظــور گرفتــن مزایــای غیرمنصفانــه باشــد و یــا منجــر بــه شــرایط انحصــاری شــود   از ایــن منظــر 
ــد موقعیــت تبانــی از جنــس تعــارض منافــع  کارآمــدی و اختــال ســازمان شــود، می توان ــه نا همــکاری خدمتگــزاران دیــده نشــود و درواقــع منجــر ب
ــداق  ــن مص ــد. عمومی تری ــی باش ــت خدمت ــن قیم ــر تعیی ــر س ــد ب ــا می توان ــد و ی ــرد باش ــات منحصربه ف ــه اطاع ــر مبادل ــر س ــد ب ــی می توان ــد. تبان باش
کــه می توانــد ضــرری را متوجــه دولــت ســازد. امــا مســئله ای  تبانــی در معامــات یــا مناقصه هــا و مزایده هــای دولتــی یــا شــرکت های وابســته اســت 

ــوده درنتیجــه اثبــات آن دشــوار اســت. ــه و غیرعلنــی ب کــه وجــود دارد عمــوم تبانی هــا به طــور مخفیان
کــم باشــد و یــا بــا تبانــی  کــه تعــداد متقاضیــان یــک مناقصــه بــه اشــکال مختلفــی  در حــوزه صنعــت بــرق تبانــی می توانــد وقتــی شــکل بگیــرد 

خدمتگــزاران، شــرایط را بــه نحــوی به ســوی انحصــار ببرنــد.
کــه بــا نماینــدگان  موقعیــت تبانــی در صنعــت بــرق، پیونــد عمیقــی بــا البی گــری دارد زیــرا افــرادی به واســطه روابطشــان ایــن توانایــی را دارنــد 

ــد. ــی کنن ــه تبان ــد وزارتخان ــئوالن ارش ــا مس ــامی و ی ــورای اس ــس ش مجل
خ فــروش بــرق در بــازار بــورس انــرژی اســت.  آنچــه شــرکت های خصوصــی تولیــد بــرق از تعــارض منافــع تبانــی یــاد می کننــد، تبانــی بــر ســر تعییــن نــر
کــه شــرکت های توزیــع بــرق در بــازار بــورس بــرق به منظــور کاهــش قیمــت باهــم تبانــی می کننــد تــا کنتــرل بــازار را در  بــه عبارتــی برخــی معتقدنــد 

دســت داشــته باشــند و نهایتــًا نیــروگاه دار خصوصــی از ایــن کاهــش قیمــت متضــرر می شــوند.
در همیــن ارتبــاط »علیرضــا اســدی« معــاون پژوهشــی ســندیکای صنعــت بــرق بــه روزنامــه شــرق گفــت: »دولــت از طریــق شــرکت های توزیــع، 
بــه  انحصــاری  به صــورت  و  انــرژی خریــداری می کنــد  بــورس  در  نیــروگاه داران  از  را  بــرق  نیــرو  وزارت  دارد.  کنتــرل  در  را  بــرق  خرده فروشــی 
خ می دهــد  مصرف کننــدگان صنعتــی عمومــی و خانوارهــا می فروشــد. محــل اعمــال قــدرت ایــن وزارتخانــه و ایجــاد رقابــت غیرمنصفانــه وقتــی ر
ــازار آن هــا  ــرق تولیــدی خــود را به جــای دیگــری بفروشــند. تنهــا ب ــد... نیروگاه هــا نمی تواننــد ب ــردن باهــم دارن ــرق امــکان تبانی ک ــداران ب کــه خری
ــرژی قیمــت بــرق  کــه امــروز در بــورس ان ــا هــم هماهنــگ می کننــد  ــع بــرق هســتند. شــرکت های توزیــع وقتــی ب ــا شــرکت های توزی خرده فروشــان ی
را 25 تــا 30 تومــان در نظــر بگیرنــد، نیــروگاه دار چــاره ای نــدارد؛ جــز اینکــه محصولــش را بفروشــد؛ زیــرا بــازار جایگزینــی نــدارد. ایــن مســئله بــه 

تولیدکننــده فشــار مــی آورد.« )روزنامــه شــرق 1399/2/3(.

4- روابط خویشاوندی

خ دهــد و یــا اساســًا خــود به طــور مســتقل منشــأ تعــارض منافــع  تعــارض منافــع خویشــاوندی می توانــد همپــای ســایر موقعیت هــای تعــارض منافــع ر
باشــد. در ایــن موقعیــت همســران و فرزنــدان بیشــترین مصــداق تعــارض منافــع هســتند امــا ازآنجایی کــه در ایــران شــبکه خویشــاوندی و قومــی 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  32



بســیار قــوی عمــل می کنــد، ایــن شــکل از تعــارض منافــع می توانــد ابعــاد گســترده تری از خویشــاوندان نزدیــک را داشــته باشــد. اغلــب مدیــران بــرای 
پوشــش ســهامداری خــود و یــا اشــتغال هم زمــان از روابــط خویشــاوندی اســتفاده می کننــد امــا درواقــع ایــن مســئله نیــز خــود مصــداق تعــارض منافــع 

اســت.
کــه طــرف معاملــه بــا دولــت قــرار می گیــرد و مســئول  مــورد شــایع از تعــارض منافــع خویشــاوندی، ســهامداری خویشــاوندان در شــرکت هایی اســت 

دولتــی بیــن انتخــاب شــرکتی بــا ســهامداری خانــواده اش و شــرکت های رقیــب در موقعیــت دوگانــه تعــارض منافــع قــرار می گیــرد.
کــه  کــه اســتخدام خویشــاوندان چنــدان امکان پذیــر نباشــد و یــا مــورد اقبــال نباشــد )البتــه به غیــراز مــواردی  در ســاختار وزارت نیــرو ممکــن اســت 
کــه طــرف در سیســتم خدماتــی  وزارتخانــه ســهمیه اســتخدام فرزنــدان را در نظــر می گیــرد( امــا شــایع ترین تعــارض منافــع خویشــاوندی ایــن اســت 
ج از نظــارت دولــت خویشــاوندان و اقوامــش را در امــور دخیــل می کنــد. به طــور مثــال بــه گفتــه یکــی از مصاحبه شــوندگان مدیرعامــل توزیــع  و خــار
کــه مناقصــه  کــرده اســت و در هرجایــی  بــرق منطقــه ای بــه نــام فامیل هایــش ازجملــه پســرعمه و دخترعمــو تعــداد زیــادی شــرکت پیمانــکاری ثبــت 

برگــزار نشــده، همیــن شــرکت ها قراردادهــای پیمانــکاری بســته اند.
کــه فــردی توانســته در جریــان  گــذاری نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی نیــز مصادیقــی از تعــارض منافــع خویشــاوندی وجــود دارد  در ســطح وا
ــاوندان،  ــه خویش ک ــت  ــن اس ــًا ممک ــه اساس ک ــد  ل کنن ــتدال ــن اس ــت چنی ــن اس ــی ممک ــرد. برخ ــروگاه بگی ــرعموهایش نی ــرای پس ــازی ب خصوصی س
خ نــداده  ــا قــرارداد پیمانــکاری بگیرنــد و تعــارض منافعــی ر ــا از ســر تخصــص توانســته اند نیروگاهــی را بخرنــد و ی به طــور غیــر برنامه ریزی شــده و ی
کــه افــراد بــا نســبت های فامیلــی قبــل از هرگونــه اقدامــی بایــد امــکان بالقــوه تعــارض منافــع را فــاش کننــد و بعــد از شــفافیت  کــرد  باشــد امــا بایــد ذکــر 
گذاری هــا بــا شــفافیت و  ع، فــرد مســئول بایــد از هرگونــه جلســه تصمیم گیــری و یــا موقعیت هــای مشــابه اســتعفا دهــد و رویــه قراردادهــا و وا موضــو

بــه دوراز امــکان تعــارض منافــع صــورت بگیــرد.

5- انگیزه های سیاسی و منطقه ای

ــه فــرد مســئول برخــاف رویه هــای عمومــی، خدمتــی را انجــام دهــد  ک ــه ایــن می شــود  تعــارض منافــع انگیزه هــای سیاســی و منطقــه ای منجــر ب
کــه ترجیــح می دهــد بــه آنجــا خدمــت کنــد و بــه وظیفــه عمومــی اش عمــل نکنــد.  کــه بــه خاطــر روابــط سیاســی اســت و یــا خــود اهــل شــهری اســت 
در مــواردی ریشــه انگیزه هــای سیاســی و منطقــه ای می توانــد خوش خدمتــی یــا کســب اعتبــار و منزلــت و محبوبیــت باشــد به طــور مثــال بــه گفتــه 
کــه دکل بــرق را بــه منطقــه ای ببــرد  یکــی از مصاحبه شــوندگان، مدیرعاملــی بــه خاطــر خوش خدمتــی بــه شــخصی، وزارت نیــرو را مجبــور می کنــد 

کــه اولویــت کمتــری در برق رســانی دارد.
از  یکــی  بیــان  بــه  اســت.  شــایع  می کننــد،  اعمال نفــوذ  بــرق  اداره  رئیــس  انتخــاب  در  کــه  مجلــس  نماینــدگان  بــرای  منافــع  تعــارض  ایــن 
ع تقســیم بودجــه، روســتاهای فامیــل نماینــده مجلــس در اولویــت باالتــری در بهبــود بــرق و تأمیــن روشــنایی  مصاحبه شــوندگان، در موضــو
کــه بــرق ندارنــد قــرار دارنــد زیــرا حفــظ ســمت ریاســت اداره بــرق در جلــب حمایــت و نظــر نماینــده مجلــس اســت.  روســتایی نســبت بــه روســتاهایی 

در ایــن رابطــه هــم تعــارض منافــع انگیــزه منطقــه ای نماینــده مجلــس و هــم تعــارض منافــع انگیــزه سیاســی رئیــس اداره بــرق وجــود دارد.
ع انگیزه هــا کــه در مصاحبــه بــه آن اشــاره شــد ایــن اســت کــه مدیرعامــل شــرکت های بــرق منطقــه ای ممکــن اســت بــر اســاس  مــورد دیگــری از ایــن نــو
ــه  ــد و بودج ــه نده ــرق ارائ ــت ب ــای پس ــن ج ــه ای از تعیی ــی واقع بینان ــد، ارزیاب ــه ای باش ــرق منطق ــهرهای ب ــه ش ــهر از مجموع ــدام ش ک ــل  ــه اه اینک
موجــود را بــرای شــهر خــودش اختصــاص دهــد. درواقــع وظیفــه منصفانــه و بی طرفانــه در برابــر بــرق منطقــه ای را فــدای انجام وظیفــه بــرای شــهر 

خــودش کنــد.

6- تعارض وظایف

کــه نهایتــًا نتوانــد آن دو  کــه می توانــد فــرد یــا ســازمان را در یــک موقعیــت دوگانــه ای قــرار دهــد  تعــارض منافــع حاصــل از دو وظیفــه قانونــی اســت 
کــه وزارت نیــرو به غیــراز وظایفــش در حیطــه آب، در  کــرد  وظیفــه را به درســتی انجــام دهــد. در ســطح تعارضــات ســازمانی می تــوان بــه ایــن اشــاره 

کــه بعضــی از آن هــا در تعــارض بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. بخــش بــرق و انرژی هــای تجدیــد پذیــر نیــز وظایــف متفــاوت و متنوعــی دارد 
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یکــی از مصادیــق تعــارض وظایــف، تعــارض میــان وظایــف تصدی گــری و تولی گــری وزارت نیــرو اســت. بــه گفتــه »ســمیه کاظــم زاده« مدیــر روابــط 
کــه تولیدکننــده و فروشــنده بــرق اســت و هــم می خواهــد  عمومــی ســندیکای بــرق، وزارت نیــرو در حــوزه بــرق هــم نقــش نیــروگاه دار را ایفــا می کنــد 
خ بــرق، بــا ابــزار رگوالتــوری، ایفــا کنــد و اساســًا ایــن دو وظیفــه بــا یکدیگــر در تضادند)کاظــم زاده، 1399(. وزارت  نقــش سیاســت گذار را در تعییــن نــر
خ بــرق را تعییــن  نیــرو به عنــوان مالــک تعــداد بســیاری از نیروگاه هــای کشــور نمی توانــد هــم رقیــب بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق باشــد و هــم نــر
کنــد زیــرا بــه ضــرر بخــش خصوصــی و بــه نفــع بنــگاه اقتصــادی خــودش عمــل می کنــد. نتیجــه چنیــن اقداماتــی آن بــوده اســت کــه بخــش خصوصــی 

همــواره از ایــن وضعیــت آســیب دیده اســت و تمایلــش را بــرای ســرمایه گذاری ازدســت داده اســت. 
مصــداق دیگــر ایــن وضعیــت در خصــوص قراردادهــای دوجانبــه اســت. وزارت نیرو مکلف شــده اســت که در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان برق، 
کنــد امــا زیرســاخت های آن را به درســتی فراهــم  زمینــۀ قراردادهــای تولیدکننــده خصوصــی بــرق را بــا مصرف کننــده بــرق مثــل کارخانه هــا فراهــم 
نکــرده اســت زیــرا انجــام ایــن وظیفــه وزارت نیــرو بــا منافــع فــروش بــرق تولیــدی خــودش در تعــارض اســت. بــه گفتــه یکــی از مصاحبه شــوندگان، 
کــه حتــی قــرارداد بیــن تولیدکننــده بــرق بــا مصرف کننــده بــرق نهایــی شــده بــود امــا در آخــر وزارت نیــرو بــرق خــود را بــا قیمــت کمتــر بــه  مــوردی بــود 

مصرف کننــده پیشــنهاد داد. 
مصــداق دیگــر تعــارض وظایــف در وزارت نیــرو مربــوط بــه دو وظیفــه افزایــش راندمــان تولیــد و بهــره وری توزیــع بــرق و وظیفــه تولیــد بــرق و 
ســرمایه گذاری روی احــداث نیروگاه هــا اســت. بــه گفتــه یکــی از مصاحبه شــوندگان، ظرفیــت اســمی نیروگاه هــای بــرق موجــود بیشــتر از ظرفیــت 
میانگیــن مصــرف اســت امــا بــه دلیــل راندمــان پاییــن تولیــد و تلفــات بــرق در شــبکه انتقــال و توزیــع، نیروگاه هــا بــه ســطح تولیــد ظرفیــت اسمی شــان 
نمی رســند. از طرفــی برخــی از شــرکت های فعــال در ســاخت نیروگاه هــا مثــل مپنــا بــا نفــوذ در سیاســت گذاری در وزارت نیــرو و بــا ایجــاد جــو 
ــروگاه و  ــاخت نی ــش در س ــن وظایف ــاب بی ــان انتخ ــرو در می ــالیان،  وزارت نی ــول س ــد و در ط ــد می کنن کی ــا تأ ــتر نیروگاه ه ــاخت بیش ــر س ــانه ای، ب رس
بهینه ســازی وضعیــت در تعــارض اســت و ســاخت نیــروگاه را انتخــاب می کنــد زیــرا منافــع آنــی و لحظــه ای همچــون افتتــاح نیــروگاه را در نظــر 
می گیــرد، درصورتی کــه ســرمایه گذاری بــرای بهینه ســازی می توانــد بــه کاهــش هزینه هــای وزارت نیــرو و افزایــش تعــداد مشــاغل دائــم بیانجامــد. 
کــه تمامــًا ســود آن بــرای شــرکت های نیــروگاه ســاز اســت. ســاخت یــک نیــروگاه هزینه هــای کانــی را بــر دوش بودجه هــای عمومــی کشــور می گــذارد 

هزینه هــای ســاخت نیروگاه هــا بــه بیــان یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو در ســال 1393 چنیــن بیان شــده اســت: »ســاخت یــک نیــروگاه یــک هــزار 
گــر قیمــت هــر دالر 2700 تومــان باشــد بــرای ســاخت یــک نیــروگاه 1000 مگاواتــی نیــاز بــه  گــزاری نیــاز اســت، ا مگاواتــی بــه یــک میلیــارد دالر ســرمایه 
ع به منظــور ســاخت و انتقــال بــرق تولیــدی یــک نیــروگاه یــک هــزار مگاواتــی بــه مصرف کننــده  2700 میلیــارد تومــان ســرمایه نیــاز اســت و درمجمــو

بایــد بیــش از پنــج هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری شــود«)خبرگزاری مهــر: 1393/12/27(.
در ارتبــاط بــا تعــارض وظایــف ســاخت نیــروگاه در برابــر بهینه ســازی، »حمیــد چیت چیــان« وزیــر نیــروی دولــت اول آقــای روحانــی در کنفرانــس بــرق 
ســال 1395 عنــوان کــرد کــه نبایــد متناســب بــا میــزان مصــرف کشــور مرتــب بــه احــداث نیــروگاه روی آوریــم بلکــه بایــد بــا مدیریــت مصــرف و اســتفاده 
کــه ضریــب  کــرد  از امکانــات موجــود میــزان بــرق کشــور را در حالــت تعــادل نگه داریــم. وزیــر در ایــن ســخنرانی خــود وضــع موجــود را چنیــن توصیــف 
کــه از تمــام ظرفیــت تولیــد اســتفاده نمی شــود و بــا مدیریــت بــار و  ع بــه مــا یــادآوری می کنــد  بــار شــبکه در زمــان حاضــر 62 درصــد اســت و ایــن موضــو
کــرد. او تجربــه مدیریــت در بخــش توزیــع  کاهــش پیــک مصــرف می تــوان بخــش قابل توجهــی از مصــرف انــرژی را بــا ظرفیت هــای موجــود تأمیــن 
کــه در بخــش توزیــع بــا مدیریــت بــار، 3 هــزار مــگاوات از بــار پیــک کاهــش داشــته اســت و درصورتی کــه صرفه جویــی و مدیریــت  کــرد  را چنیــن بیــان 

نمی شــد ناچــار بودیــم بــه همیــن میــزان نیــروگاه احــداث کنیــم )دنیــای اقتصــاد، 1395/8/3(.

                                                     

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  34



شکل 10- تعارض میان وظایف سرمایه گذاری در تولید برق و یا بهینه سازی راندمان و بهره وری شبکه انتقال توزیع

 

                                                      

 

                                                 
ــرژی  ــره وری ان ــر و به ــد پذی ــای تجدی ــازمان انرژی ه ــود دارد. س ــاتبا وج ــازمان س ــف در س ــارض وظای ــی از تع ــازمانی مصداق ــطح س ــن در س همچنی
بــرق )ســاتبا( در ســال 1395 از ادغــام دو ســازمان ســانا و ســابا تشــکیل شــد. بــا توجــه بــه ادغــام دو وظیفــه حمایــت و تولیــد از انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر و وظیفــه افزایــش بهــره وری انــرژی، وظایــف ســازمان ســاتبا دچــار اخــال شــده اســت زیــرا بــه دلیــل جذابیت هــای بخــش توســعه و احــداث، 
بودجه هــای ســازمان بیشــتر صــرف انرژی هــای تجدیــد پذیــر می شــود و در عمــل بخــش بهــره وری تعطیل شــده اســت. درصورتی کــه بــه گفتــه 
گفتــه نمانــد  گــر بودجــه تجدیدپذیرهــا بــرای بهــره وری هزینــه شــود، بــرق بیشــتری در چرخــه مصــرف قــرار می گیــرد. نا یکــی از مصاحبه شــوندگان ا
ع افزایــش بهــره وری و کاهــش  گرچــه موضــو کــه ا کــه ایــن مســئله نیــز بی ارتبــاط بــا مصــداق قبلــی نیســت. درواقــع آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت 
کــه نتیجــه آن  تلفــات بــرق بــرای منافــع عمــوم کشــور و کاهــش هزینه هــا اهمیــت دارد امــا درواقــع در موقعیــت تعــارض منافعــی قرارگرفتــه اســت 

کارآمــدی زنجیــره ای در بخــش بــرق اســت. نا
مصــداق دیگــر تعــارض وظایــف در ســطح ســازمانی مربــوط بــه دو وظیفــه حمایــت از صنعــت بــرق خورشــیدی و حمایــت از تولیدکننــده تجهیــزات 
کارشــناس صنعــت بــرق، وزارت نیــرو بــرای حمایــت از تولیــد تجهیــزات داخلــی، واردات اینِورتــر  گفتــه ســعید نیــکان،  خورشــیدی اســت. بــه 
کــه تجهیــزات ایرانــی داشــته باشــد. امــا درواقــع تولیدکننــدگان  کــرده و در صورتــی بــا نیــروگاه دار خورشــیدی قــرارداد می بنــدد  ع  خورشــیدی را ممنــو
کــه بایــد بــرای 20 ســال  تجهیــزات داخلــی خــود، صرفــًا جنــس نامرغــوب خارجــی را مونتــاژ می کننــد و بــه اســم ایرانــی می فروشــند و ایــن تجهیزاتــی 
کار کنــد بــا گذشــت 6 مــاه کارایــی اش را از دســت می دهــد. نتیجــه تعــارض وظیفــه حمایــت از نیــروگاه خورشــیدی و تولیدکننــده داخلــی ایــن می شــود 
ج شــوند و صرفــًا هزینه هــای  کــه صنعــت بــرق خورشــیدی از رونــق بیافتــد و حتــی نیروگاه هــای جدیــد بــا صــرف هزینه هــای بســیار، ســریع از دور خــار

گــردن دولــت می افتد)نیــکان: 1399(. زیــادی بــر 

7- اتحاد ناظر و منظور

تعــارض منافــع اتحــاد ناظــر و منظــور موقعیتــی اســت کــه یــک نقــش و یــا ســازمانی به طــور هم زمــان هــم مســئولیت نظــارت را بــر عهــده داشــته باشــد 
و هــم مجــری کار باشــد. ایــن موقعیــت به ویــژه بــرای ســازمان های بــزرگ کــه وظایــف ارزیابــی و نظــارت امــور بــر عهــده یکــی از زیرمجموعه هــا اســت 
کــه نتوانــد حقیقــت را به درســتی  بــه وجــود می آیــد. در ایــن تعــارض منافــع، طــرف ناظــر یــا ارزیابی کننــده ممکــن اســت در ایــن موقعیــت قــرار بگیــرد 

و بی طرفانــه ببینــد درنتیجــه رأی بــه نفــع مجــری یــا نظــارت شــونده دهــد.
کان توســط شــرکت ها  کــه در وزارت نیــرو پروژه هــای  ح شــد بــه ایــن اشــاره داشــت  کــه در مصاحبه هــا مطــر مصداقــی از اتحــاد ناظــر و منظــور 
کــه سیســتم خطایــی نــدارد امــا معمــواًل یکــی از زیرمجموعه هــای همــان شــرکت پیمانــکار، ایــن ارزیابــی  مهندســی ارزش می شــوند تــا اثبــات کننــد 
کــه اساســًا رویــه نادرســتی اســت زیــرا ممکــن اســت ناظــر چشــم بــر خطاهــا ببنــدد و ایــن مســئله منجــر بــه هــدر رفــت هزینه هــا و  را انجــام می دهنــد 
کــه نهادهــای بیرونــی و متخصــص بایــد از ســوی وزارت نیــرو موظــف شــوند تــا مهندســی ارزش را  یــا صدمــات بی بازگشــتی شــود. بــه نظــر می رســد 
انجــام دهنــد. از طــرف دیگــر وظیفــه نظــارت بایــد بــر عهــده ســازمان های مســتقل و شــفافی باشــند تــا حتــی رابطــه مالــی ناظــر و منظــور نیــز منجــر 

بــه ایــن تعــارض منافــع نشــود.
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8- سایر: تعارض منافع وزارت نیرو و وزارت نفت

ــرار  ــزارش ق گ کار  ــتور  ع در دس ــو ــن موض ــدان ای ــت و چن ج اس ــار ــرو خ ــه نی ــطح وزارتخان ــه از س ک ــت  ــی اس ــت مبحث ــرو و نف ــع نی ــارض مناف ــه تع گرچ ا
کــه ایــن تعارضــات شــبیه بــه اختافــات و از جنــس ســوء مدیریــت اســت، نمی تــوان ایــن  نداشــت و از ســوی دیگــر برخــی از متخصصــان معتقدنــد 
کــه چنیــن تعارضاتــی بیــن وزارت نیــرو بــا ســازمان محیط زیســت و حتــی  ع را ذیــل تعــارض منافــع در نظــر گرفــت. همچنیــن می تــوان گفــت  موضــو
ع اختصــاص یابــد ازاین جهــت  گــزارش بــه ایــن موضــو کــه بخشــی از  وزارت جهــاد کشــاورزی هــم وجــود دارد. بــا ایــن اوصــاف آنچــه بــه نظــر رســید 
کــه در رســانه ها و در تحلیل هــای برخــی از متخصصــان، اختافــات میــان وزارت نیــرو و نفــت را از جنــس تعــارض منافــع تلقــی می کننــد زیــرا  اســت 
منافــع ایــن دو دســتگاه در راســتای یکدیگــر و در راســتای منافــع عمومــی کشــور نیســت و بــه نظــر می رســد ایــن دو وزارتخانــه مهــم کشــور بــر ســر رقابت 

کام هســتند. بــرای کســب منافــع بیشــتر و جلــب رضایــت مــردم تــاش می کننــد امــا درنهایــت بــه نحــوی هــر دو بابــت سیاســت های نادرســت نــا
گاز تأمیــن می شــود و  کــه ســوخت اولیــه نیروگاه هــای بــرق غالبــًا از  ریشــه یکــی از اختافــات و تعارضــات بیــن وزارت نفــت و نیــرو بــر ســر ایــن اســت 
مســئولیت تحویــل گاز و ســایر ســوخت ها مثــل گازوئیــل و مــازوت بــرای تولیــد بــرق بــر عهــده وزارت نفــت اســت. ازآنجایی کــه وزارت نفــت ســودی 
گاز بــا وزارت نیــرو دچــار تعــارض شــده اند. بــه عبارتــی،  از ارائــه ســوخت های تقریبــًا به رایــگان بــه نیروگاه هــا نمی بــرد، بــر ســر صــادرات بــرق و 
کنــد تــا اینکــه آن تبدیــل بــه  کــه گاز خــود را صــادر  صــادرات هرکــدام بــه نفــع یــک وزارتخانــه و بــه ضــرر دیگــری اســت. وزارت نفــت ترجیــح می دهــد 

گاز را دریافــت کنــد و بــا صــادرات بــرق درآمدزایــی کنــد. بــرق شــود ولــی وزارت نیــرو می خواهــد 
گاهــی در برهه هایــی از زمــان چنــان ایــن اختافــات زیــاد می شــود کــه مثــًا حتــی وزارت نفــت بــا اتــکا بــه آمــار راندمــان کــم و هــدر رفتــن ســوخت اولیــه 
کــه خــود می توانــد نیــروگاه بســازد و بــرق تولیــدی را صــادر کنــد و درآمدزایــی بیشــتری داشــته باشــد چــون به هرحــال  کــرد  نیروگاه هــای موجــود ادعــا 

وزارت نفــت مایــل نیســت کــه نیروگاه هــای وزارت نیــرو بــرق را صــادر کننــد )روزنامــه اعتمــاد: 1393/3/20(.
تعــارض و اختــاف دیگــری کــه در ایــن مدیریــت دوگانــه انــرژی در کشــور می افتــد مربــوط بــه افزایــش مصــرف بــرق در تابســتان ها و افزایــش مصــرف 
کــه هرســاله کشــور را بــا کمبــود و قطعــی مواجــه می کنــد. منافــع وزارت نفــت و نیــاز کشــور در زمســتان ها ایجــاب می کنــد،  گاز در زمســتان ها اســت 
گاز مــردم تأمیــن شــود تــا قطعــی گاز موجــب نارضایتــی مــردم نشــود امــا از ســوی دیگــر نیروگاه هــای گازی کشــور تحت فشــار کمبــود گاز قــرار می گیرنــد 
ــه  ــًا چنیــن ســوخت هایی منجــر ب کــه نتیجت ــه نیروگاه هــا می دهــد  ــرای تولیــد بــرق ب و وزارت نفــت هــم ســوخت هایی مثــل مــازوت و گازوئیــل را ب
گاز  ک: 1398/11/2(. از طرفــی هــم وزارت نفــت در تابســتان ها بــرای کســب ســود بیشــتر می خواهــد  آلودگــی هــوا در فصــل زمســتان می شــود )تابنــا
ــا اینکــه بخواهــد ســوخت را به رایــگان بــه نیروگاه هــا تحویــل دهــد. درنتیجــه ســوخت کافــی بــه نیروگاه هــا نمی رســد و  کنــد ت مــازاد خــود را صــادر 

تولیــد بــرق را در تابســتان ها بــا مشــکل مواجــه می کنــد.
کارآمدی هــا و ســوء مدیریت هایــی در حــوزه انــرژی کشــور  کــه تعــارض منافــع بیــن نفــت و نیــرو منجــر بــه ایجــاد زنجیــره ای از نا  بــه نظــر می رســد 
کــه ســطح رفــاه و زندگــی مــردم کاهــش یابــد زیــرا در تابســتان ها ممکــن  می شــود. درنهایــت پیامــد چنیــن تعــارض می توانــد منجــر بــه ایــن شــود 
ع ســوخت  اســت از کمبــود بــرق رنــج ببرنــد و از قطعــی بــرق دچــار صدمــات اقتصــادی شــوند؛ در زمســتان ها نگــران کمبــود گاز باشــند و یــا بــه خاطــر نــو
کــه بــه لحــاظ درآمدهــای کشــور،  نیروگاه هــا از آلودگــی هــوا رنــج ببرنــد. به طورکلــی هــم بــه خاطــر سیاســت های ناشایســت مدیریتــی، ممکــن اســت 

گاز و بــرق منتفــع نشــود. دولــت از صــادرات 

جمع بندی: راهکارها و پیشنهادها

کــه بایــد راهکارهایــی را بــرای پیشــگیری از آن ارائــه  بــا توجــه بــه اینکــه تعــارض منافــع ریشــه بســیاری از فســادها در کشــور اســت، بــه نظــر می رســد 
داد. در مبحــث راهکارهــا عمومــًا از عبــارت مدیریــت تعــارض منافــع یــاد می شــود زیــرا تعــارض بیــن منفعــت شــخصی و عمومــی تعارضــی نیســت کــه 
کــرد بلکــه چنیــن تعارضــی ممکــن اســت انگیــزه افــراد و ســازمان ها را بــه مــدت طوالنــی و یــا همیشــه تحــت شــعاع  بتــوان آن را بــرای همیشــه حــل 
قــرار دهــد. بــه همیــن دلیــل اصــواًل پیــش از هرگونــه شــکل گیری تعــارض منافــع و حتــی بــرای مداخلــه در ایــن وضعیــت تــاش می شــود تــا تعارضــات 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  36



کــه کمتریــن آســیب بــه نفــع عمومــی برســد. بــه نحــوی مدیریــت شــود 
ح شــد، عمــوم راهکارهــا مبتنــی بــر ایجــاد محدودیــت و اعــام اســت. نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع  گــزارش نیــز مطــر کــه در ابتــدای  همان طــور 
کــه ممکــن اســت کار  ــرای هرکــدام از موقعیت هــای تعــارض منافــع در خصــوص فعالیت هــای جانبــی  کــه ب ــادا نیــز نشــان داد  کان در شــورای ملــی 
گــزارش دهــی و اعــام مــوارد اجــرا می شــود.  را تحــت تأثیــر قــرار دهــد محدودشــده اند و از ســویی بــرای دارایی هــا و درآمدهــا سیســتم های منظــم 
ــای  ــد هیئت ه ــران می توان ــع ای ــارض مناف ــت تع ــه مدیری ــداق آن در الیح ــه مص ک ــرار دارد  ــاق ق ــه اخ ــز کمیت ــی نی ــای عملیات ــن راهکاره در رأس ای
ــر گزارش دهــی تعــارض منافــع و اعــام آنــان در ســامانه الکترونیــک  مدیریــت تعــارض منافــع باشــد. همچنیــن در ماده هــای 12 و 13 الیحــه نیــز ب

کیــد شــده اســت. هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع تأ
گیــرد،  امــا آنچــه می توانــد پــس از تصویــب الیحــه و یــا پیــش از آن در خصــوص تعــارض منافــع در بخــش بــرق وزارت نیــرو مــورد توجــه قــرار 
ــر  کــه بایــد از ســوی وزیــر ابــاغ و پیگیــری شــود. پیشــنهاد می شــود ویژگــی اصلــی چنیــن بخشــنامه هایی مبتنــی ب بخشــنامه های تکمیلــی اســت 
کلیــات تعــارض منافــع و تمــام موقعیت هــای آن ممکــن اســت مصادیــق عینــی در بــرق  مصادیــق واقعــی تعــارض منافــع در صنعــت بــرق باشــد زیــرا 
گــر مســئله اصلــی تعــارض منافــع در بــرق شناســایی شــود و تــاش شــود  نداشــته باشــد و نهایتــًا منجــر بــه حجیــم شــدن قوانیــن شــود. درصورتی کــه ا
ــور داده شــود، اثرگــذاری چنیــن بخشــنامه ای  ــی تنهــا روی یکــی از موقعیت هــا مثــل تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان مان ــرای مدتــی طوالن کــه ب

بیشــتر خواهــد بــود.
ــه  کــه تمــام پرونده هــای فســاد در وزارت نیــرو ب ــرای وزیــر و مســئوالن شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع دشــوار اســت، پیشــنهاد می شــود  ــر ب گ ا
شــکل مهندســی معکــوس بررسی شــده و ســپس موقعیت هــای تعــارض منافــع احصــا شــود تــا درنهایــت راهکارهایــی مصداقــی بــرای مدیریــت 

تعــارض منافــع اجرایــی شــود.
بااین حال با توجه به کلیات این گزارش می توان راهکارها و پیشنهادهایی را برای مدیریت تعارض منافع ارائه داد:

کــه ســامانه های شــفافیت و نظــارت به طورجــدی در وزارت نیــرو اجرایــی شــود. چنانکــه به طــور ویــژه بایــد وضعیــت  به طورکلــی پیشــنهاد می شــود 
ــام  ــخص تم ــور مش ــن به ط ــود. همچنی ــکار ش ــرکت ها آش ــن ش ــان ای ــا و کارکن ــط نیروه ــا و رواب ــام درآمده ــود و تم ــفاف ش ــی ش ــرکت های غیردولت ش

مناقصه هــای ایــن شــرکت ها به طــور شــفاف در دســترس همــگان قــرار گیــرد.
گاهــی و اطــاع از تمــام جوانــب کارهــای  کــه مزیــت اصلــی آن بایــد آ در وهلــه بعــدی تشــکیل هیئــت یــا کمیتــه تعــارض منافــع در وزارتخانــه اســت 
گــزارش دهــی و اعــام تعــارض منافــع و بــه  وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه و وابســته باشــد. همچنیــن ایــن کمیتــه می توانــد مســئول ســامانه های 
عبارتــی مســئول پیگیــری و رصــد گزارش هــا باشــد. همچنیــن تیــم تحقیقاتــی ایــن کمیتــه نیــز بایــد به طــور دقیــق وظایــف و اختیــارات هــر نقشــی را 

مطالعــه کنــد و تعارض هــای منافــع بالقــوه را کشــف کننــد.
ح زیر باشد: راهکارهای مدیریت برای موقعیت های شایع تعارض منافع در بخش برق نیز می تواند به شر

کــه مدیــران و کارکنــان  1- اشــتغال هم زمــان یــا اشــتغال بیرونــی: آنچــه بایــد در منــع اشــتغال هم زمــان در نظــر گرفــت ایــن اســت 
شــرکت های تابعــه و وابســته وزارت نیــرو در انجــام وظایفشــان به خصــوص در تصمیــم و صــدور دســتور یــا توصیــه در رابطــه بــا عقــد 
قــرارداد و انجــام معاملــه بــا شــرکت های مهنــدس مشــاور، پیمانــکار، ســازندگان و فروشــندگان تجهیــزات، شــرکت های بازرگانــی، 

شــرکت های مدیریــت پــروژه، بی طرفانــه و بــدون تبعیــض عمــل کننــد.
کارمنــدان و مدیــران اجــازه  در خصــوص اشــتغال هم زمــان و ارتباطــات ســهامداری بایــد ممنوعیت هایــی قائــل شــد. اینکــه 
نداشــته باشــند کــه در هــر شــغل دیگــری کــه ممکــن اســت بــر روی کارشــان تأثیــر بگــذارد، فعالیــت کننــد و یــا ســهامدار شــرکت های 
کــه می توانــد  مرتبــط باشــند. حتــی هرگونــه فعالیــت جانبــی مثــل مشــاور پــروژه بــودن، حتــی کارهــای داوطلبانــه بــدون دســتمزد 

ع شــود و در صــورت افشــای چنیــن مــواردی برخــورد قانونــی صــورت بگیــرد. مرتبــط بــا کار اصلــی باشــد، بایــد ممنــو
راهــکار مدیریــت تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان شــامل: مرحلــه اول، درخواســت اســتعفا از بخش هــای دولتــی و یــا خصوصــی 
کــرد. درواقــع چنانکــه شــخص  گری می تــوان ایــن تعــارض منافــع را مدیریــت  اســت؛ در مرحلــه دوم بــا شــفافیت و خودافشــا
گیــرد، مســئله را بایــد بــا مافــوق خــود  کــه در رویــه قانون گــذاری، توصیــه و انجــام معاملــه ممکــن اســت ذینفــع قــرار  کنــد  احســاس 
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کــه مثــًا  گــر حتــی شــخصی گمــان کنــد  در میــان بگــذارد و آن جلســه را تــرک کنــد تــا منافــع شــخصی اش در رویــه تأثیرگــذار نباشــد. ا
ع را بایــد بــه مافــوق خــود اطــاع  یکــی از کارمنــدان به طــور هم زمــان ســهامدار شــرکتی اســت و درگیــر تعــارض منافــع اســت، موضــو

دهــد تــا در جلســه ای مســئله تعــارض منافــع ظاهــری حل وفصــل شــود.
گــردان، اواًل بایــد چرخــش نیــروی انســانی بیــن  گــردان: در خصــوص پیشــگیری از مســائل درب  2-ارتباطــات پساشــغلی و درب هــای 
شــرکت های غیردولتــی، خصوصــی و دولتــی شــفاف شــود و هــر فــردی پیــش از خــروج از بدنــه اصلــی وزارت نیــرو و یــا حتــی ورود بــه 
کــه ممکــن اســت بــر روی کارش به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم تأثیــر بگــذارد اعــام کنــد.  آن تمــام امــوال و دارایــی و منافعــی را 
ــد  ــت نیســتند و به طــور قــراردادی فعالیــت دارن کــه در اســتخدام دول کــه بخشــی از نیروهایــی  ازاین جهــت ایــن امــر مهــم اســت، 
ــه غیردولتــی و بالعکــس جابه جــا می شــوند و ایــن امــر امــکان سوءاســتفاده از  بیــن شــرکت های مختلــف به خصــوص از دولتــی ب

اطاعــات و شــبکه روابــط را بــاال می بــرد.
دربــاره تعــارض منافــع ارتباطــات پساشــغلی نیــز بایــد برحســب ســطح شــغلی افــراد بازنشســته در وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه و 
کــه در شــرکت  کنــد  کار بیــن یــک ســال تــا پنــج ســال در نظــر گرفتــه شــود و پــس ازآن فــرد امــکان پیــدا  وابســته دوره هــای فراغــت از 
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 بهره بــرداری بــه نفــع شــخصی کاهــش می یابــد. برخــی از شــرکت های بــزرگ همچــون زیمنــس نیــز بــرای جلوگیــری 
کــه درازای پرداخــت حقوقشــان بــرای مدتــی در  از افشــای آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی خــود از مدیرانــش تقاضــا می کنــد 
شــرکت های دیگــر کار نکننــد. درصورتی کــه تعــارض منافــع درب گــردان در ایــران بیشــتر ناشــی از روابــط اســت، عــاوه بــر در نظــر 
گــر هــر شــخصی از مصــداق تعــارض منافــع درب گــردان مطلع  گرفتــن یــک دوره تنفــس و اســتراحت بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه ا

گــزارش دهــد. شــد، آن را مثــًا بــه کمیتــه تعــارض منافــع 
3- تبانــی خدمتگــزاران: درصورتی کــه شــرایط هرگونــه همــکاری بیــن بخــش دولتــی و بخــش غیردولتــی و خصوصــی شــفاف شــود 
و نظــارت افزایــش یابــد امــکان تبانــی کاهــش می یابــد. بااین حــال کشــف مصادیــق تبانــی بــه دلیــل ماهیــت پنهانــی آن دشــوار 

گران ایــن موقعیت هــا اســت. کــه بــه نظــر می رســد تنهــا راهــکار تقویــت و حمایــت از افشــا اســت 
یــا ســهامداری خویشــاوندان  و  اشــتغال  کــه حتــی  پیشــنهاد می شــود  ایــن خصــوص  در  و دوســتانه:  روابــط خویشــاوندی   -4
کــه فــرد از طریــق آنــان بخواهــد فعالیــت اشــتغال هم زمانــش را ادامــه دهــد و یــا  ع شــود تــا هیــچ امکانــی نباشــد  کارمنــد ممنــو
در هــر تصمیم گیــری بــر ســر انتخــاب بیــن منافــع خویشــاوندان و منافــع عمومــی دچــار تعــارض شــود. همچنیــن فعالیت هــای 
خویشــاوندان دور نیــز بایــد مــورد رصــد و ارزیابــی قــرار بگیــرد زیــرا می توانــد منجــر بــه تعــارض منافــع ظاهــری از ســوی جامعــه 
کــه پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن یــا شــوهر  گرچــه در تبصــره 1 قانــون منــع مداخلــه در معامــات دولتــی ذکرشــده اســت  شــود. ا
ــه در آن ســمت  ک ــا شــرکتی  ــت و ی ــا دول ــه ب ــران و صاحبــان مناصــب نمی تواننــد وارد معامل و اوالد بافصــل و عــروس و دامــاد مدی
کــه ســهامداری شــرکت خویشــاوندان و تعــارض منافــع ایــن موقعیــت را بایــد در آیین نامه هــا و  کــرد  دارنــد، بشــوند امــا بایــد عنــوان 

گانــه مــورد توجــه قــرار داد. دســتورالعمل های جدا
ــت  ــس اس ــدگان مجل ــش نماین ــه نق ــوط ب ــع مرب ــارض مناف ــن تع ــه های ای ــی از ریش ــًا یک ــه ای: عموم ــی و منطق ــای سیاس 5-انگیزه ه
کــه بــه نظــر می رســد بایــد قــدرت نفوذشــان در مناطقشــان کاســته شــود. از ســوی دیگــر بــرای کاهــش تعــارض منافــع انگیزه هــای 
سیاســی و منطقــه ای انتخــاب مدیــران و مســئوالن بایــد بــر اســاس شایسته ســاالری صــورت بگیــرد تــا انگیزه هــای سیاســی بــرای 

انتخــاب کاهــش یابــد.
کارشــناس خبــره از  همچنیــن اجــرای پروژه هــای منطقــه ای و نیازســنجی بــرای اجــرای آن هــا را می تــوان بــر عهــده چنــد نفــر 
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.
گــزارش بــه آن اشــاره شــد دربــاره موقعیــت دوگانــه وزارت نیــرو در ســرمایه گذاری  کــه در ایــن  6-تعــارض وظایــف: مهم تریــن تعارضــی 
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کــه  در تولیــد بــرق و افزایــش راندمــان نیروگاه هــا و بهــره وری شــبکه برق رســانی بــود. این یــک تعــارض منافــع ســازمانی اســت 
ــرای مدیریــت ایــن وضعیــت پیشــنهاد  ــد هــردو وظیفــه اش را به درســتی انجــام دهــد. ب ــه نتوان ــه ایــن می شــود وزارتخان منجــر ب
ــرای منافــع و برنامه ریــزی بلندمــدت  کــه وزارت نیــرو نفــوذ و قــدرت روابــط شــرکت های نیروگاه ســاز را کاهــش دهــد و ب می شــود 
کنــد. از ســویی بــا اختصــاص ســرمایه بیشــتر بــه ارتقــای شــبکه های انتقــال و توزیــع بــرق درصــدد افزایــش  سیاســت گذاری 

ــرای ســاخت نیــروگاه پرداخــت کنــد. ــا مجبــور نشــود هزینه هــای هنگفتــی ب بهــره وری باشــد ت
کــه می توانــد منجــر بــه اتحــاد  ح شــد  گــزارش یــک مصــداق دربــاره مهندســی ارزش پروژه هــا مطــر 7- اتحــاد ناظــر و منظــور: در ایــن 
کــه وزارت  ــرای پیشــگیری از ایــن موقعیــت پیشــنهاد می شــود  مؤسســات ارزیابی کننــده و شــرکت های مجــری پروژه هــا شــود. ب
ــاد  ــه اتح ــع از هرگون ــا مان ــی آن ه ــط مال ــر رواب ــارت ب ــا نظ ــت ب ــد و دول ــاب کن ــوان ناظــران مســتقل انتخ ــرو شــرکت هایی را به عن نی
روابــط و چشم پوشــی از خطاهــای پــروژه بشــود. همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه هیــچ روابــط ســهامداری، چــه شــخص حقیقــی 

و چــه حقوقــی، بیــن شــرکت های ارزیابی کننــده و شــرکت مجــری برقــرار نباشــد.
کــه می تــوان بــا  8- تعــارض منافــع وزارت نیــرو و وزارت نفــت: همــواره متخصصــان و کارشناســان انــرژی در رســانه ها بیــان کرده انــد 
تشــکیل وزارت انــرژی تمــام وظایــف مربــوط را در یــک راســتا قــرار داد. همچنیــن می تــوان پیشــنهاد داد کــه وزرای هــر دو وزارتخانه 
کمیــت گرفتاری هــا و مشــکات انــرژی را بــا یکدیگــر حــل کننــد تــا بیــش از ایــن ضررهــا و زیان هــای بیشــتر  در جلســاتی در ســطح حا

بــر گــردن کشــور و ملــت ایــران نیافتــد.

***
ع تعــارض  کــه مســتحضرید موضــو گــزارش کم وکاســتی های فراوانــی دارد زیــرا همان طــور  کــه قطعــًا ایــن  کــرد  گــزارش نیــز بایــد عنــوان  در انتهــای 
کارشناســان وزارت نیــرو مدت زمــان بیشــتری را الزم دارنــد تــا  منافــع بــرای جامعــه و بســیاری از دســتگاه ها موضوعــی تــازه اســت و مســئوالن و 
نســبت بــه موقعیت هــای 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 گزارش هــای کارشناســی بــه پختگــی الزم برســند.
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پیوست مصاحبه خبری 1: رفع تعارض منافع صنعت برق در سایه اصالح نظام حقوقی

کاظم زاده، مدیر روابط عمومی سندیکای برق گفتگو با سمیه 
مصاحبه: ستار محمدی

نیــرو شــفاف و روشــن شــوند بخــش  قــراردادی وزارت  گــر نظــام حقوقــی  ا بــرق می گویــد:  مدیــر روابــط عمومــی ســندیکای 
کــه از یــک شــرکت  قابل توجهــی از تعــارض منافــع را مدیریــت می کنیــم. در ایــن ســاختار شــفاف اتفاقــات این گونــه نمی افتــد 
گــر نظــام حقوقــی صنعــت بــرق درســت و نظام منــد باشــد و  کارفرمایــی یــک نفــر از هیئت مدیــره اقــدام بــه تأســیس شــرکت کنــد. ا

مناقصــات شــفاف برگــزار شــوند. تعــارض منافــع در بخــش صنعــت بــرق مدیریــت می شــود.
کلیــه کارکنــان بخــش  کارگــزاران و  یکــی از اصــول حقــوق عمومــی، لــزوم رعایــت منافــع عمومــی از ســوی مقامــات، مســئوالن، 
عمومــی در اعمــال وظایــف و اختیــارات تقنینــی، اجرایــی و قضایــی و به طورکلــی، در ارائــه خدمــات عمومــی اســت. به موجــب 
ــت.  ع اس ــو ــی ممن ــات عموم ــه خدم ــی و ارائ ــف قانون ــام وظای ــرض ورزی در انج ــز و غ ــار تبعیض آمی ــب داری، رفت ــل، جان ــن اص ای
کــه منافــع شــخصی آن هــا در  باوجودایــن، اشــخاص مذکــور ممکــن اســت عمــدًا یــا ناخواســته در موقعیت هایــی قــرار بگیرنــد 
گیــرد و درنتیجــه ی ایــن تعــارض، تأمیــن منافــع شــخصی بــر منافــع عمومــی مرجــح دانســته شــود  تعــارض بــا منافــع عمومــی قــرار 

ــا بــر آن تأثیــر نــاروا بگــذارد. ی
ــام  ــع در انج ــارض مناف ــت تع ــوه مدیری ــوان »نح ــت عن ــه ای تح ــت الیح ــته، دول ــال گذش ــاه س ع در آذرم ــو ــت موض ــه اهمی ــر ب نظ
کــه متأســفانه بــه دلیــل اتمــام عمــر ایــن  کــرد  وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی« را بــرای تصویــب بــه مجلــس دهــم ارســال 

مجلــس بــه مرحلــه بررســی و تصویــب نرســید.
مســئله تعــارض منافــع در حــوزه تولیــد بــرق و درزمینــۀ احــداث و یــا افزایــش کیفــی و راندمــان نیروگاه هــای بــرق کشــور، بــه شــکلی 
کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی« بــا »ســمیه  محســوس قابل ماحظــه اســت. ازایــن رو مصاحبــه »مرکــز توانمندســازی حا
کــه می توانــد موردتوجــه قــرار  کاظــم زاده«، مدیــر روابــط عمومــی ســندیکای بــرق در ایــن زمینــه حــاوی نــکات ارزشــمندی اســت 

ــرد. بگی

موضوع تعارض منافع در صنعت برق را چگونه می بینید؟
مهم تریــن 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 
کــه وزارت نیــرو متصــدی و متولــی صنعــت بــرق اســت؛ یعنــی مــا وزارت نیــرو را هــم به عنــوان سیاســت گذار داریــم و هــم در  مشــکل مواجــه هســتیم 
کــه کارفرمــای پروژه هاســت و همچنیــن به عنــوان مجــری بعضــی از پروژه هــا  کنــار آن به عنــوان نیــروی کارفرمــا. یعنــی مــا سیاســت گذاری داریــم 

نقش هــای مختلفــی را ایفــا می کنــد.
کــه پیــاده می شــود و در آن نقــش دارد تعــارض منافــع را بــه وجــود مــی آورد. وزارت نیــرو در نقــش سیاســت گذار و  بــه همیــن خاطــر سیســتمی 
کارفرمــا، تمامــی حوزه هــای قــراردادی را بــه ســمت بخــش خصوصــی هدایــت می کنــد. وقتی کــه همــه پروژه هــا را بــه پیمانــکار می دهنــد، نتیجــه 

آن مشــخص اســت.
کــه بعــد از ســال 91 در کشــور اتفــاق افتــاد نزدیــک بــه هــزار قــرارداد متوقف شــده  خ ارز و نوســانات قیمــت،  در حــال حاضــر بــه خاطــر جهش هــای نــر
اســت. ایــن قراردادهــای متوقــف بــه معنــی ورشکســتگی قابل توجهــی از شــرکت های خصوصــی اســت. وقتــی قراردادهــا فســخ می شــود در لیســت 

ســیاه قــرار می گیــرد بــه همیــن خاطــر در بانک هــا نمی تواننــد مبــادالت بانکــی انجــام دهنــد.
کــه ســاختار ورودی صنعــت بــرق، یعنــی وزارت نیــرو اســت شــروع می شــود و بــه الیه هــای پایین تــر ورود پیــدا   به طــور کل تعــارض منافــع از جایــی 

می کنــد.
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 این وضعیت چه مثال و مصداقی دارد؟
مثــًا در یــک ســازمان توزیــع بــرق اســتانی وقتــی پــروژه تعریــف می شــود خیلــی راحــت کارمنــدان ایــن ادارات از طریــق خانواده هــای خــود کــه شــرکت 

پیمانــکاری کوچــک دارنــد و یــا از طریــق مناقصــه یــا کارشــکنی در مناقصــه در راســتای منافــع خــود حرکــت می کننــد و پروژه هــا را می گیرنــد.
 ظرفیــت صنعــت بــرق در طــی 40 ســال بــه وجــود آمــده اســت. قبــل از انقــاب ایــن ظرفیــت وجــود نداشــت. ایــن ظرفیــت در یــک مشــارکت 
توســعه طلبانه بیــن وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی، توســط ایــن شــرکت ها بــه وجــود آمدنــد و صنعــت بــرق را بــه خودکفایــی رســانده و بــه بزرگ تریــن 

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؟
ــار بخــش خصوصــی اســت. ایــن بخــش در طــول  ــع اســت. بیــش از 60 درصــد تولیــد در اختی ــرق دارای ســه حــوزه تولیــد، انتقــال و توزی صنعــت ب

کمــی در اختیــار دارد. ســال ها تضعیف شــده اســت و منافــع مالــی 
 بیشــتر کشــورهای دنیــا انتقــال را خصوصــی نمی کننــد. انتقــال بخشــی اســت کــه ماهیــت آن دولتــی اســت. امــا مــا در حــوزه انتقــال فقــط پیمانــکاران 

کــه در ایــن زمینــه کار می کننــد، می ســازند و راه انــدازی می کننــد و تحویــل دولــت می دهنــد. را داریــم 
ــده می شــود؛ از محــل بودجه هــای دولتــی تأمیــن می شــوند، ســاختارهای مشــخصی  ــر دی ــه دالیــل متعــدد تعــارض منافــع کمت در حــوزه انتقــال ب
ع قــرارداد آن مشــخص اســت. صنعــت بــرق بــه خاطــر کمبــود منابــع مالــی در ایــن زمینــه بدهی هایــی دارد. امــا فســاد ناشــی از مشــکات  دارنــد و نــو

تعــارض منافــع را در بخــش انتقــال کمتــر داریــم.
آســیب پذیرترین بخــش صنعــت بــرق در حــوزه توزیــع اســت. ســاختار باتکلیفــی دارد، زیــرا در یــک مرحلــه دولتــی بودنــد، در مرحلــه بعــد مســتقل 
شــده و بودجــه ســاالنه آن از محــل خریدوفــروش بــرق تأمیــن می شــود. ســاختار آن نــه دولتــی اســت نــه خصوصــی؛ مــا هنــوز شــرکت های توزیــع را بــه 

خاطــر زیــان ده بــودن خصوصــی نکردیــم. ایــن شــرکت ها بــه خاطــر غیرواقعــی بــودن قیمــت بــرق زیــان می دهنــد.
کــه منتفــع  کــه بــه نفــع آن هاســت دولتــی می شــوند و جاهایــی  کــه ســاختار آن نامشــخص اســت. جاهایــی  مــا بــا شــرکت هایی مواجــه هســتیم 
گیــرد؛ ایــن یکــی از موضوعاتــی  ع شــفافیت بیشــتر بایــد در بحــث توزیــع بــرق موردتوجــه قــرار  می شــوند می گوینــد دولتــی نیســتیم. درواقــع موضــو

کــه در بحــث مدیریــت تعــارض منافــع بایــد بــه آن توجــه شــود. مهمــی اســت 
در تولیــد هــم مشــکاتی وجــود دارد. خــود دولــت هــر دو خریــدار و تولیدکننــده بــرق را تأمیــن می کنــد. هیئــت تنظیــم بــازار بــرق در دل وزارت نیــرو 

ــرق در قیمت هــا دخــل و تصــرف داشــته باشــند. ــدار ب ــد به عنــوان خری ــرو انجــام می شــود. یعنــی می توان ــرق در وزارت نی خ گــذاری ب اســت. نر
ح  ج می شــود و به عنــوان یــک بازیگــر اقتصــادی مطــر دولــت خــود یکــی از بازیگــران عمــده در ایــن زمینــه اســت. از محــل تصدی گــری خــود خــار
اســت. چــون قــدرت سیاســت گذاری دائــم دارد می توانــد معــادالت ایــن بــازار را تغییــر دهــد. مطالبــات بخــش خصوصــی در حــوزه بــرق باالتــر از 20 

ج می شــود و بــه ِســمت یــک بازیگــر اقتصــادی در صنعــت بــرق پدیــدار می شــود. هــزار میلیــارد تومــان اســت. دولــت از ِســمت متولی گــری خــار

نظرتان درباره اشتغال هم زمان به عنوان یکی از عوامل ایجاد تعارض منافع چیست؟
کــه بــر منافــع ســازمان تأثیــر می گــذارد. مــواردی در قراردادهــای شــرکت توزیــع وجــود دارد و  بحــث اشــتغال هم زمــان یکــی از موضوعــات مهــم اســت 
ع پرداخت هــا منابــع مالــی در اختیــار ندارنــد و خیلــی از پروژه هــا از اســناد خزانــه ملــی  بایــد بــه آن توجــه شــود. قراردادهایــی منعقــد می شــود کــه در نــو
گــر زودتــر از ایــن زمــان بخواهنــد نقــد شــوند، بایــد 20 درصــد هزینــه  تعریــف می شــود. ایــن اســناد تاریــخ نقــد شــدن در یک زمــان مشــخصی را دارنــد، ا
ــکار مشــخص می شــود. بعــد  ــه ایــن صــورت اســت: نحــوه پرداخــت بعــد از تعییــن پیمان ــرارداد، طبــق متــن مناقصــه ب خ تنظیــم بدهنــد. در ق ــر ن
کــه پیمانــکار همســر یکــی از اعضــای هیئت مدیــره شــرکت توزیــع اســت و پرداخــت ســه روز بعــد قــرارداد انجام شــده اســت. الزم  مشــخص می شــود 
گــر حتــی عضــو هیئت مدیــره  کــرد. آن طــرف ا کــه نتــوان در آن هــا اعمــال ســلیقه  اســت قراردادهایــی روشــن و مشــخص و قانون مــدار داشــته باشــیم 

هــم باشــد نتوانــد سوءاســتفاده کنــد.
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چه راهکاری را برای این مسئله پیشنهاد می دهید؟
ــا اســتفاده از موقعیــت کاری خــود درون ســاختارها  کار کنــد. چــون می توانــد ب کــه فــرد شــاغل نتوانــد در بقیــه نهادهــا  بایــد قانونــی تصویــب شــود 
کــه شــرکت در یــک ســاختار پــر ابهــام  کــه ســاختار قــراردادی شــرکت ها اصــاح شــود. یعنــی اجــازه ندهیــم  اعمال نفــوذ کنــد. همچنیــن الزم اســت 
ع اصــاح شــوند همــه ایــن مشــکات حــل می شــود. ولــی مشــکل مــا ایــن  گــر ایــن موضــو کنــد ا هرکســی بــه هــر شــکلی بخواهــد قــراردادی را تفســیر 

ــا تفســیر حــل شــود، ایــن نوعــی قانون گریــزی اســت. کــه ابهــام را دوســت داریــم و می خواهیــم قوانیــن ب اســت 

گردان« در صنعت برق را چگونه می بینید؟ اشتغال بازنشستگان یا به اصطالح »درب های 
کــه بــر  کــرد و قانونــی وجــود نــدارد  کــه نمی تــوان از ورود آن هــا بــه شــرکت ها و بخــش خصوصــی جلوگیــری  در ایــن مــورد افــراد متخصصــی هســتند 
ع بازنشســتگان در حــوزه صنعــت بــرق  اســاس آن از اســتخدام مجــدد آن هــا در بقیــه ســازمان ها و شــرکت های خصوصــی جلوگیــری کنیــم. در موضــو
گــر فــرد بازنشســته تجربیــات خــود را بــه بخــش خصوصــی انتقــال دهــد نمی تــوان مانــع شــد. بااین حــال وقتی کــه ســاختار قانونــی  بــه نظــر می رســد ا
گــر مجــدد در بخــش خصوصــی بــکار گرفتــه شــود در یــک نظــام قانونمنــد و ضابطه منــد نمی توانــد سوءاســتفاده کنــد. درســت باشــد، حتــی فــرد هــم ا

گــر ســاختار حقوقــی و قانونــی مــا درســت باشــد  درواقــع، مشــکل مــا به کارگیــری مجــدد افــراد نیســت، مشــکل مــا ســاختار و قانــون غیــر شــفاف اســت. ا
کــه تجربــه خوبــی در  کــه افــرادی  و بــه لحــاظ قانونــی محکــم باشــد نگرانــی در بخــش اشــتغال مجــدد بازنشســتگان را نداریــم. مســئله ایــن نیســت 
گــر ســاختار قــرارداد درســت باشــد،  کار گرفتــه شــوند. ا بحــث صنعــت برق دارنــد و برخــی ســی ســال تجربــه کاری دارنــد دوبــاره درجاهــای دیگــر بــه 
ســاختار برگــزاری مناقصــه درســت باشــد هیــچ گاه آن فــرد نمی توانــد بــه شــکل غیرقانونــی در صنعــِت بــرق  کاری را پیــش ببــرد. بنابرایــن، مشــکات 

مــا قانــون کنتــرل بیشــتر بــر بخــش توزیــع اســت.

یعنی تنها راهکار به موضوع قانون بازمی گردد؟
کــه بایــد انجــام شــود اصــاح نظــام حقوقــی صنعــت بــرق اســت. نظــام حقوقــی صنعــت بــرق شــامل موضوعــات مختلــف   بلــه، مهم تریــن اقدامــی 
اســت. ماننــد تعییــن تکلیــف قراردادهــای متوقــف اصــاح نظــام حقــوق قــراردادی شــاه کلید حــل مشــکات صنعــت بــرق اســت. نظــام عادالنــه ای 

کــه کارفرمــا خــود رأی ســلیقه ای دهــد و از کارشــکنی ها جلوگیــری می کنــد. بیــن کارفرمــا و پیمانــکار برقــرار می کنــد و اجــازه نمی دهــد 
کــه در آن گرفتارشــده اســت بایــد وضعیــت شــرکت های توزیــع را مشــخص کنــد.  نکتــه دیگــر اینکــه صنعــت بــرق بــرای نجــات از ایــن مهلکــه ای 
ســاختار حقوقــی بخــش توزیــع بایــد شــفاف شــود، زیــرا بیشــترین میــزان آســیب در بخــش توزیــع اســت. بیشــترین قراردادهــای متوقــف در بخــش 
گــر ایــن ســاختار حقوقــی شــفاف شــود عــاوه بــر اینکــه از میــزان  کــه در بخــش توزیــع وجــود دارد فســادپذیر اســت. ا توزیــع اســت. ســاختار حقوقــی 
فســاد در ایــن بخــش کاســته می شــود هزینــه و درآمــد بخــش صنعــت بــرق شــفاف می شــود و کمــک بیشــتری بــه شــفافیت ســازی در ایــن حــوزه 

می شــود.
ــراردادی وزارت نیــرو شــفاف و روشــن شــوند بخــش قابل توجهــی از تعــارض منافــع را  ــر نظــام حقوقــی ق گ کراتــی داشــته ایم. ا مــا در ایــن مــورد مذا
کــه از یــک شــرکت کارفرمایــی یــک نفــر از هیئت مدیــره اقــدام بــه تأســیس  مدیریــت می کنیــم. در ایــن ســاختار شــفاف اتفاقــات این گونــه نمی افتــد 

شــرکت کنــد.
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پیوست مصاحبه خبری 2: مناقصه، مهم ترین عرصه تعارض منافع در صنعت برق

کارشناس صنعت برق گفتگو با سعید نیکان، 
مصاحبه: ستار محمدی

کــه بســیاری از پروژه هــای آن از طریــق برون ســپاری و توســط شــرکت های خصوصــی بــه اجــرا  صنعــت بــرق به صورتــی اســت 
ــا بررســی و مراحــل  گــذاری، از اعــام عمومــی مناقصــه ت گــذار می شــود. در فراینــد وا درمی آیــد. ایــن پروژه هــا از طریــق مناقصــه وا

ــود. ــده می ش ــع دی ــارض مناف ــای تع ــذاری ردپ گ ــی و وا کارشناس
کلیــه کارکنــان بخــش عمومــی از ضرورت هــای انکارناپذیــر در  کارگــزاران و  رعایــت منافــع عمومــی از ســوی مقامــات، مســئوالن، 
کارکــرد ســالم نظــام مدیریتــی هــر کشــوری اســت. طبــق اصــول قانــون هرگونــه جانــب داری، رفتــار تبعیض آمیــز و غــرض ورزی در 

ع اســت. انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی ممنــو
امــا، موقعیــت فــرد درون ســاختار مدیریتــی ممکــن اســت به گونــه ای باشــد کــه عمــدًا یــا ناخواســته منافــع شــخصی آن هــا در تعــارض 
بــا منافــع عمومــی قــرار گیــرد. در ایــن شــرایط احتمــال اینکــه عــدم وجــود ســازوکارهای مناســب نظارتــی موجــب شــود کــه فــرد منافــع 
خ می دهــد. ایــن تعــارض منافــع منشــأ  شــخصی اش را بــه منافــع عمومــی ترجیــح دهــد بــاال مــی رود. درواقــع نوعــی تعــارض منافــع ر

بســیاری از فســادهایی اســت کــه درون سیســتم مدیریتــی کشــور اتفــاق می افتــد.
ع در آذرمــاه ســال گذشــته الیحــه ای تحــت عنــوان »نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام  دولــت بــا درک اهمیــت ایــن موضــو

وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی« بــرای تصویــب بــه مجلــس دهــم فرســتاد.
کــه چــه در عرصــه تولیــد و چــه  یکــی از ایــن دســتگاه ها وزارت نیــرو و به ویــژه صنعــت بــرق اســت. ایــن صنعــت به گونــه ای اســت 
در فراینــد توزیــع و انتقــال ذینفعــان زیــادی در آن درگیــر هســتند و بــه همیــن خاطــر امــکان شــکل گیری تعــارض منتفــع در آن بســیار 

بــاال اســت.
کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی« مصاحبــه ای انجــام داده اســت بــا »ســعید نیــکان«،  در ایــن رابطــه »مرکــز توانمندســازی حا

کــه حــاوی نــکات ارزشــمندی اســت و می توانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. کارشــناس صنعــت بــرق 

مهم ترین مصداق تعارض منافع در حوزه تولید برق را در چه می دانید؟
کــه بعضــًا مــا  ــا کارفرمــا و مجــری در نظــر بگیــرم، در مناقصاتــی  گــر مــن بخواهــم ایــن را در رابطــه ب مثال هــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد. ا
ع کارفرمــا وجــود دارد: یــک کارفرمــای  در آن شــرکت می کنیــم یکســری »قیــود« و »محدودیت هایــی« را بــرای مــا در نظــر می گیرنــد. مثــًا دو نــو
کــه اصــواًل بــرای کارفرمــای بخــش خصوصــی مــوارد متعــددی از موانــع و محدودیت هــا وجــود دارد.  »خصوصــی« و دیگــری کارفرمــای »دولتــی«. 
کــه  کــه بــرق ایــن نیــروگاه بــه شــبکه واردشــده، طــی قــرارداد 20 ســاله  کنــد  کــه می خواهــد یــک نیروگاهــی را احــداث  مثــًا متقاضــی و ســرمایه گذاری 
کــه از  دولــت بــا آن شــرکت می بنــدد، بــرق ایــن نیــروگاه خریــداری می شــود. به عنوان مثــال شــما یــک نیــروگاه خورشــیدی احــداث می کنیــد و هرقــدر 
ایــن نیــروگاه، بــه شــبکه، بــرق تزریــق کنیــد دولــت هــم بــه شــما پــول خواهــد داد. بــدون شــک هرقــدر میــزان بــرق بیشــتری تزریــق شــود، ســرمایه گذار 
هــم  ســود بیشــتری خواهــد بــرد. امــا یــک محدودیــت بــزرگ وجــود دارد. مثــًا نیــروگاه خصوصــی قصــد دارد تــا بــرق »خورشــیدی« را تولیــد و بــه شــبکه 
وارد کــرده و بــه مــدت 20 ســال در اختیــار دولــت قــرار دهــد امــا، دولــت بــه ایــن شــرکت خصوصــی می گویــد کــه حتمــًا بایــد از تجهیــزات ایرانــی اســتفاده 
کــه بــا انجــام ایــن کار در حــال حمایــت از تولیدکننــده داخلــی اســت. درصورتی کــه اصــًا این گونــه نیســت. درواقــع  کنــد و دولــت هــم گمــان می کنــد 

کــرده و بــه نــام برنــد ایرانــی وارد بــازار می کنــد! ج کشــور بــوده و آن را مونتــاژ  تولیدکننــده ایرانــی در حــال واردکــردن تجهیــزات از خــار
ــد 10 مــگاوات  ــرای تولی ــی ب ــه تجهیزات ــاز ب ــا نی ــه م ک ــه او بگوییــم  ــر ب گ ــد دارد و ا ــی محدودیــت تولی ــه تولیدکننــده داخل ک نکتــه بعــدی ایــن اســت 
کنــون  کنــد. در همیــن حــوزه تجهیــزات »اینورتر«)تبدیل کننــده.Inverter( خورشــیدی هم ا تأمیــن  را  ایــن تجهیــزات  برق داریــم نمی توانــد 
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کــه بتوانــد بیــش از 5 مــگاوات تجهیــزات داشــته باشــد را نداریــم! و ایــن تولیدکننده هــا حتــی اســتانداردهای الزم را هــم ندارنــد. از  تولیدکننــده ای 
ع کــرده! ایــن باعــث  ســوی دیگــر می بینیــم کــه عمــًا دولــت واردات »اینورترهــای« خورشــیدی را هــم بــه دلیــل حمایــت از تولیدکننــده داخلــی ممنــو
کــه قصــد دارنــد تــا یــک نیــروگاه 10 مگاواتــی را راه انــدازی کننــد، به نوعــی هــرروز  شــده تــا صنعــت بــرق خورشــیدی در کشــور زمین خــورده و کســانی 
کمیــت، حمایــت از ســرمایه گذار داخلــی انجــام می شــود ولــی از دیــد ســرمایه گذار اصــًا  بــا یــک مســئله مواجــه می شــوند. البتــه بایــد گفــت از دیــد حا
ــا ســرمایه الزم در ایــن زمینــه وارد بخــش ســرمایه گذاری مســکن، ارز و طــا شــود، قطعــًا  گــر قــرار باشــد ت این گونــه نیســت. در همیــن زمــان حاضــر ا

ســود بیشــتری حاصــل می شــود امــا تولیدکننــده بــرق ترجیــح می دهــد بازهــم در همیــن حیطــه فعالیــت کنــد.
از طــرف دیگــر مــا یکســری کارفرمــای دولتــی داریــم کــه می گوینــد در اســناد مناقصــه بایــد حتمــًا از پنل هــای خورشــیدی اســتفاده کنیــد، درصورتی کــه 
ــا از یــک  ــا در حــال صــرف هزینــه از بیت المــال اســت ت ــر اســت. درواقــع کارفرم کیفیت ت ــر و با ــه خارجــی هســت به مراتــب بهت ک ــی  مــا می دانیــم پنل
کــه در داخــل و بــا اســتفاده از پنل هــای داخلــی تولیدشــده،  نیــروگاه بــه مــدت 20 ســال اســتفاده نمایــد. درحالی کــه مــا می بینیــم نیروگاهــی 
ــای  ــود کارفرم ــی خ ــواردی حت ــت و در م ــاد اس ــت زی ــواردی ازاین دس ــت. م ــت داده اس ــود را ازدس ــی خ ــًا کارای ــاه عم ــت 6 م ــد از گذش ــون بع کن هم ا
دولتــی نمی دانــد کــه نیــروگاه خورشــیدی بایــد از کابــل مخصــوص اســتفاده کنــد، امــا چــون ناظــر دولتــی اطــاع نــدارد یــا اصــًا برایــش مهــم نیســت کــه 
در تولیــد نیــروگاه از کابــل مخصــوص اســتفاده کنــد و در اســناد مناقصــه آن را بگنجانــد، کســی کــه در مناقصــه شــرکت می کنــد، بیــن اینکــه بخواهــد 
کیفیــت پیشــنهاد دهــد و از آن طــرف قیمــت هــم به تبــع بــاال مــی رود، بــا کســی کــه قصــد دارد تــا یــک جنــس بی کیفیــت پیشــنهاد دهــد،  یــک جنــس با
کــه قیمــت کمتــری داده اســت. بــا ایــن شــرایط خــود مــن  کــه، ایــن فــرق زیــاد بــه نفــع کســی تمــام می شــود  فــرق زیــادی بــه لحــاظ قیمــت هســت 
کــه در مــواردی  هــم مناقصه هــای زیــادی را از دســت می دهــم امــا حاضــر بــه اســتفاده از اجنــاس بی کیفیــت و تحصیــل منافــع مــادی نیســتم چرا
ایــن بی کیفیتــی بــه خســارات »جانــی« ختــم می شــود. مثــًا وقتــی قصــد داریــم تــا یــک نیروگاهــی را تولیــد کنیــم بایــد حتمــًا سیســتم ایمنــی را در آن 
کــه خیلــی هــم هزینــه دارد و کارفرمــا هــم آن را نمی دانــد امــا وقتــی مــن در هزینه هــای خــودم آن را می بینــم، مســلمًا هزینه هــای مــن بــاال  ببینیــم 

کار را نبینــد ممکــن اســت منجــر بــه هزینه هــای انســانی فاجعه بــاری بشــود. مــی رود. وقتــی هــم کســی ایمنــی 

گــذار می شــود، بارزتریــن مصــداق تعــارض منافــع در  کــه بســیاری از پروژه هــا در قالــب مناقصــه وا گفته هــای شــما چنیــن برمی آیــد  از 
مناقصــات چیســت؟

ــا  کــه تهیــه می شــود، اســناد را ی ــادی از مناقصــات  ــزاری »مناقصــات« اســت. متأســفانه در تعــداد زی ــه برگ ــوط ب کــه بســیار عیــان اســت مرب چیــزی 
خودشــان تهیــه می کننــد یــا مشــاور می گیرنــد. مثــًا شــرکت تولیــد بــرق همــدان، می خواهــد یــک مناقصــه ای را برگــزار کنــد، قبــل از هــر کاری خــودش 
ــد  ــارت می کن ــکار نظ ــه کار پیمان ــًا ب ــد و بعض ــم می کن ــرکت فراه ــرای ش ــناد را ب ــه اس ک ــرد  ــاور می گی ــین مش ــرکت مهندس ــوان ش ــرکتی را به عن ــک ش ی
کــه مــن بــا هــر دو حالــت آشــنا هســتم. مشــاور قبــل از تهیــه اســناد بــا مجــری تعامــل )تبانــی( می کننــد و  یــا اینکــه خودشــان اســناد را تهیــه می کننــد 
کــه تنهــا ایــن شــرکت بتوانــد انحصــار واردات قطعــات مــورد  کــه نمایندگــی انحصــاری یــک برنــد خاصــی را داشــته باشــد  مجــری هــم ممکــن اســت 
کــه شــما  نیــاز کشــور را داشــته باشــد. گهــگاه اســم برنــد را در اســناد می آورنــد و گاهــی اوقــات هــم نمی آورنــد امــا آن قــدر محدودیــت ایجــاد می کننــد 

چــاره ای جــز اســتفاده از آن شــرکت خــاص نداریــد و عمــًا برنــده از قبــل مشخص شــده و شــما کاری نمی توانیــد انجــام دهــد.
کارفرمــا، مجــری و ناظــر. متأســفانه در بســیاری از پروژه هــا چــه دولتــی و یــا چــه  کــه یــک پــروژه ســالم ســه ضلــع دارد،  مثــال دیگــر ایــن اســت 
گــر یکــی از ایــن ســه ضلــع یعنــی نظــارت برداشــته شــود همــان بحــث تعــارض منافــع پیــش می آیــد. مثــًا مجــری  غیردولتــی ایــن ناظــر را برمی دارنــد و ا
خــودش هــم طــراح، هــم ناظــر و هــم تأییدکننــده اســت و کارفرمــا هــم یــا اطاعــات کافــی بــرای نظــارت بــر پیمانــکار را نــدارد و یــا اینکــه پیمانــکار 

ــده نمی شــود. کــه بحــث کارفرمــا و منافــع کارفرمــا در آن دی ج می کنــد  ــدازه ای در ایــن زمینــه پــول خــر به ان
 هــرگاه یکــی از ایــن ســه ضلــع )کارفرمــا، مجــری و ناظــر( دچــار مشــکل شــوند، یعنــی در یکدیگــر ادغــام شــوند، ایــن مشــکل ایجــاد خواهــد شــد. زمانــی 
کــه آن هــم از دل کارفرمــا بیــرون می آیــد. بنابرایــن یــا  کــه مــا بــا کارفرمــا بــه مشــکل برمی خوریــم بایــد ایــن مشــکل را بــه ســمت یــک ناظــری ببریــم 
کار تأییــد مــا را بــه عقــب  کــه مســتقیم بــه مــا می گوینــد: آن قــدر  کنــار نیاییــم، بــه قــول خــود کارفرماهــا  گــر هــم  کنــار بیاییــم و یــا ا مــا بایــد بــا کارفرمــا 
گــر بخواهیــم از کارفرمــا شــکایتی بــه دســتگاه قضایــی داشــته باشــیم،  کــه ا می اندازنــد، کــه عمــًا بازهــم مجبوریــم بــا خــود کارفرمــا کنــار بیاییــم. چرا
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کار را بــه لقــای آن ببخشــیم. کــه ترجیــح می دهیــم عطــای یــک  به قــدری بــا مشــکات اداری روبــرو خواهیــم بــود 

تعارض منافع در مناقصات چگونه منجر به فساد و می شود؟
کــه پیمانــکاران  کــه تنهــا ســه تــا شــرکت کننده دارد، حــال یــا بــه ســبب شــرایطی  کــم می شــود مثــًا مناقصاتــی  کــه تعــداد بازیگــران صحنــه  جاهایــی 
دارنــد، مثــًا می گوییــم تنهــا پیمانکارانــی کــه گریــد A دارنــد بایــد در ایــن مناقصــه شــرکت کننــد درحالی کــه اصــًا نیــازی نیســت در ایــن مناقصــه تنهــا 
کــم کنیــد، امــکان تبانــی بســیار بــاال مــی رود. مشــابه  پیمانــکاران گریــد A شــرکت داشــته باشــند. یــا بــه اشــکال مختلــف تعــداد بازیگــران صحنــه را 
ایــن کار را مــا در بــازار بــرق داشــتیم. مثــًا بــرای اینکــه بیاینــد جلــوی صــدور مجوزهــای تولیدکننــدگان خرده فــروش بــرق را بگیرنــد، در 14 تــا 15 ســال 
کــه بایــد بــه شــرکت های بخــش خصوصــی هــم به ماننــد تمــام  کــه نتیجــه قانون گــذاری شــرکت مدیریــت توزیــع بــرق شــبکه بــود، بــه اینجــا رســید 
کشــورهای دنیــا، مجــوز فــروش بــرق را بدهنــد. در ایــن حالــت بــازار رقابتــی ایجادشــده و مســلمًا نتیجــه در یــک رقابــت بســیار بهتــر خواهــد بــود. امــا 
ــازار  ــا یــک بخشــنامه جلــوی مجــوز را می گیرنــد و بــه هیــچ شــرکت متقاضــی تولیــد بــرق مجــوز نمی دهنــد. در ایــن صــورت ب ــاره می آینــد ب به یک ب
کــه ایــن به خودی خــود زمینــه بــروز فســاد را فراهــم می کنــد.  بســیاری از شــرکت های خرده فروشــی بــرق، محــدود می شــوند بــه چنــد مــورد خــاص 
کــم اســت و می توانــد  ــا 15 شــرکت تولیدکننــده بــرق روبروســت، ایــن عــدد بســیار  کــه 80 میلیــون جمعیــت داشــته و تنهــا ب ــازار ایــران  ــرای ب مثــًا ب

منجــر بــه تبانــی شــود.

مثال های دیگری از تعارض منافع را می توانید نام ببرید؟
کــه دارنــد در شــرکت  کــه مثــًا شــخصی در وزارت نیــرو هســت و از رانــت اطاعاتــی و روابطــی  کــه در صنــف مــا وجــود دارد ایــن اســت  مســئله دیگــری 
خصوصــی خودشــان اســتفاده می کننــد و بســیاری از پروژه هــا را بــه ایــن شــیوه هدایــت و مــورد بهره بــرداری قــرار می دهنــد یــا در ســوابق فنــی 
کــه خــود در مجموعــه ]وزارت نیــرو[ بــوده و در بررســی صاحیــت فنــی شــرکت ها دخالــت  کــه شــرکتی  شــرکت ها مــا گاهــًا ایــن اعمال نفــوذ را دیده ایــم 

کــرده و موجــب تعــارض منافــع شــده اســت.
همچنیــن، بعــد از بازنشســتگی مــواردی بــوده کــه در حــوزه اخــذ مجوزهــای بســیار بیشــتر بــوده اســت. مثــًا مــا متقاضــی مجــوز تولیــد بــرق نیروگاهــی 
در یــک اســتان هســتیم، امــا هم زمــان بــا مــا یــک شــرکتی هــم هســت کــه در همــان اســتان مــورد نظــر بــوده و روابــط بســیار حســنه ای هــم بــا مســئوالن 
اســتانی داشــته اســت. در چنیــن شــرایطی مــا بعضــًا بــرای اخــذ مجــوز زودتــر هــم اقــدام کردیــم امــا پروســه مــا را به قــدری زمان بــر کردنــد کــه درنهایــت 

منجــر بــه پیــروزی همــان شــرکتی شــده کــه بــا مســئوالن اســتانی روابــط حســنه داشــته اند.
کــه مــا یکســری محدودیــت منابــع مثــل زمیــن، ظرفیــت خالــی یــک  کــه الزم اســت در اینجــا خدمتتــون عــرض کنــم ایــن اســت  ع دیگــری  موضــو
ــه  ک ــه، کســانی  ک ــرد. بدیــن شــکل  ــازار ســیاهی شــکل می گی ــع یــک ب ــم. متأســفانه در ایــن زمینــه یعنــی در محدودیــت مناب ــرق و ... داری پســت ب
قــدرت و نفــوذ دارنــد، بــا اســتفاده از اطاعــات زودتــر رفتــه و ایــن منابــع را مالــک می شــوند. مثــًا بحــث احــداث نیــروگاه خورشــیدی، در هــر اســتانی 
کــه بــه  کــه بایــد بــه شــبکه توزیــع بــرق سراســری متصــل باشــد، قاعدتــًا در ایــن شــرایط زمین هایــی  کــه بخواهیــم نیــروگاه بزنیــم، زمینــی نیــاز دارد 
شــبکه توزیــع بــرق نزدیــک هســتند، زمین هــای ارزشــمندی خواهنــد بــود. در ایــن شــرایط یــک بــازار عجیــب میلیــاردی بــر ســر صــدور مجــوز ایــن 
کــه شــخصی بــا اســتفاده از رانــت اطاعاتــی خــود رفتــه و زمین هــای منابــع طبیعــی  زمین هــا از ســوی ادارات مختلــف شــکل می گیــرد. به این ترتیــب 
کــرده اســت.  گــذار  کــرده و بعــدًا بــا قیمــت میلیــاردی آن را بــه متقاضــی احــداث نیــروگاه وا کــه نزدیــک بــه شــبکه توزیــع بــرق بوده انــد را خریــداری  را 
کــه اصــًا قصــد احــداث نیــروگاه در ایــن منطقــه را هــم ندارنــد! در  بــه عبارتــی چنــد بــرگ کاغــذ در حــال خریــد فــروش میلیــاردی بیــن افــرادی اســت 
کــه قصــد احــداث نیــروگاه را داشــته، به کلــی شکســت می خــورد. در ایــن شــرایط حجــم عظیمــی از ســرمایه زمین مانــده  ایــن شــرایط به نوعــی کســی 
و بــدون اســتفاده بــه کنــار رفتــه و درنتیجــه اصــًا نیروگاهــی هــم ســاخته نشــده و فقــط بــازار داللــی رواج یافتــه و پــول زیــادی ردوبــدل شــده اســت. در 
گــر تــا تاریــخ مشــخصی ایــن نیــروگاه را نســاختید، مجــوز باطل شــده و بــه افــراد دیگــری  کــه ا کنــد  کــه بیایــد قاطعانــه اعــام  ایــن حالــت یــک ارگانــی 

کار باعــث می شــود تــا عمــًا بســیاری از کارهــا زمیــن بمانــد. گــذار می شــود. ایــن  وا
و درنهایــت روابــط خویشــاوندی مصداقــی از فســاد ناشــی از تعــارض منافــع اســت. ایــن مــوارد بســیار زیــاد اســت به خصــوص درجاهایــی کــه بــه یــک 
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ارگان خــاص وابســته هســتند. مثــل بهره بــرداری از یــک معــدن یــا اســکله یــا مــواردی ازاین دســت. به عنوان مثــال مدیرعامــل معــدن بــرادرش یــک 
کــرده و می گویــد مــا پــروژه را می گیریــم ولــی 30 یــا 40 درصــد پــروژه بــرای شــما لحــاظ مــی کنیــم. بعــد از مدتــی  شــرکت پیمانــکاری داشــته و مراجعــه 

کــه تحــت هیــچ شــرایطی درگیــر کارهــای فنــی پــروژه نشــده اســت. کــه ایــن کار توســط یکــی از خویشــاوندان انجام شــده اســت  متوجــه می شــویم 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو(  48



موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در صنعت برق)وزارت نیرو( 

و راهکارهای مقابله با آن

تعارض منافع و راهکارهای مدیریت آن در دستگاه های اجرایی - 1
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