لزوم اتحاد جامعهی مهندسی
توگو با احمد خرم ،رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان
گف 

رسم بر این بوده که آغاز نشریه با سخن مدیر مسئول
باشد ،ولی اینبار به دلیل وقایع ایجادشده و تنویر افکار
خوانندگان بر آن شــدیم تا به صــورت چهره به چهره و
ً
کامال شــفاف گفتوگوئی مســتقیم با مدیر مسئول و
رئیس ســازمان داشته باشیم .هرچند تمام تاریخچهی
چالشهای موجود و عملکرد شــورای مرکزی در قبال
این چالشها در این گفتوگو نمیگنجد ولی در همین
توگــوی کوتاه میتوان به صراحت با مواضع رئیس
گف 
سازمان ،در جریانات پیشآمده ،آشنا شد.
 »پروندهی ویژهی این شــماره از نشــریه موضوع
تعارض منافع اســت ،بفرمائید در این موضوع
رویکرد جنابعالی چگونه بوده است؟
ً
تقریبا یکســالونیم پیش که شــروع بــه کار کردیم
در جلســهی اولــی که بــا وزارتخانــه داشــتیم از میان
دهها مشکلی که وجود داشــت چهارده مورد را مطرح
کردم ،بدین منظور که باید این مســائل به سرعت حل
شــود .اولین مشکلی که مطرح شد تعارض منافع بود.
اینکه باید محدودهی تعارض مشــخص بشود ،تکلیف
هیئتمدیــره و رئیس ،تکلیف آنهائــی که از کارکردن
منع میشوند و مصادیق تعارض منافع باید ابالغ شود.
دومین مســئله آئین دادرســی و پــس از آن تعیین
سلسله مراتب ارکان ،تعیین تکلیف درآمدهای سازمان
نظاممهندسی ساختمان کشور که وابسته به استانها

در جلسهی نخست
با وزارتخانه ،اولین
مشکلی که مطرح
شدمسئلهی
تعارضمنافع
بود .اینکه باید
محدودهی تعارض
مشخصبشود،
تکلیفهیئتمدیره
و رئیس ،تکلیف
آنهائی که از
کارکردن منع
میشوند و مصادیق
تعارض منافع باید
ابالغ شود.

و مشکلزاســت ،تعیین تکلیف مبحث نقشــهبرداری،
شهرســازی و ترافیک که میبایست به مباحث 22گانه
اضافه میشــد و مســئلهی نظــارت بر اســتانها بود.
هنگامیکه اینها مطرح شــد معاون محترم مســکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ فرمودند هر
هفته یکی از این مســائل مطرح و حل خواهد شد .اما
لونیم جز در یک مورد آنچه
متأسفانه با گذشت یکسا 
که وعده شد عملی نشد.
در تیرماه ســال گذشــته برای چندمیــن بار جهت
پیگیری این موضوعات به وزارتخانه نامه نوشتیم و بروز
مشــکالت در این امور را پیشبینــی کردیم .در دیماه
نظر ســازمان در خصوص تعارض منافع را به وزارتخانه
اعالم کردیم .ســه مــاه پیش در جلســهای با مهندس
اســامی ،وزیر محترم وقت وزارت راه و شهرســازی ،و
دکتر محمودزاده ،معاون محترم مسکن و ساختمان ،در
مورد این موضوع از من نظرخواهی کردند .آنچه که من
در اینباره گفتم این بود« :رؤسا مشمول تعارض هستند
و از آنجائیکــه تمام وقتاند نمیتوانند کار بگیرند ولی
اعضــای هیئتمدیره هفتــهای فقط چند ســاعت در
جلسه شرکت میکنند و نباید از کار حرفهای دور شوند.
حتی اگر شما بخواهید تمام اعضای هیئتمدیره را نیز
مشــمول تعارض منافع کنید ،حــق محرومیت تعیین
کنید و حتی هزینــهی آن را خود ما پرداخت میکنیم.

طبیعی است در هر مقطعی و در هر موضوعی اگر مقررات مدنظر قرار بگیرد حتم ًا مورد تأیید سازمان
گرفت.رؤسای استانها مطرح کرده بودم که
خواهدجلسهی
مرکزی و دو
جلسهی
منمدر دو
شوراینیز قرار
ساختمان
مهندسی
نظا
توگو ،تعامل و تفاهم است و خارج از این نباید عمل کنیم.
استراتژی ما گف 

امــا در عین حال کســی را از کار حرفهای محرومکردن
از پایه غلط است .برای مثال پزشکی که سه سال عضو
هیئتمدیره بوده است بگوید من در این مدت حتی یک
بیمار را هم ویزیت نکردهام! یا یک وکیلی که هفتهای دو
ساعت جلسه دارد بگوید حتی یک پروند ه هم نگرفتهام!
در واقع ،این پزشک و این وکیل محکوماند .اما چه شده
که این مسئله در نظاممهندسی به معضل تبدیل شده
است؟»
علیرغــم اینکه مــن از آنها خواســتم هر آنچه که
قرار است ابالغ شــود فقط دو مسئله را در نظر داشته
باشــند؛ یکی اینکه نظر ما را هم بپرســند و دوم اینکه
از طریــق قانونی ابالغ شــود؛ اما این اتفــاق نیفتاد.
طبــق آئیننامــهی اجرائــی قانون نظاممهندســی و
کنترل ســاختمان بند (ذ) از مــادهی  116از وظایف
رئیــس ســازمان ،ابــاغ دســتورالعملها ،مصوبات

من محکم اعتقاد
دارم که این
سازمان NGO
است ،همانطور
که نظام پزشکی و
نظام معدن هستند
و دولت نباید در
امور آنها دخالتی
داشته باشد.

و بخشــنامههای وزارت مســکن و شهرســازی بــه
نظاممهندسی استانهاســت ،این در حالیاست که
در این مدت هجده ماه تنها یک دستورالعمل از طریق
قانونی به استانها ارسال شده و آن هم آئین دادرسی
بوده اســت کــه در کمتر از  24ســاعت به اســتانها
ابالغ کردیم .بنابراین از طرفی مصادیق اعالم نشــده،
بخشنامه از طریق درست و قانونی خود ابالغ نشده و
به هیچگونه پیشنهاد ،توصیه و تذکری توجهی نشد؛
از طرف دیگر در ایــن مدت علیرغم تالشها و حتی
چندین بار مراجعهی حضوری نتوانستیم وزیر محترم
را مالقات کنیم.
من در دو جلســهی شــورای مرکزی و دو جلســهی
رؤســای اســتانها مطرح کرده بودم که اســتراتژی ما
توگــو ،تعامل و تفاهم اســت و خــارج از این نباید
گف 
عمل کنیم .من با شــکایت حقوقــی و کیفری مخالف

ما میتوانیم با شفافسازی و با گفتمان مسائل را حل کنیم و فضا را
عوض کنیم چراکه بسیاری از این برخوردها به دلیل اطالعات غلط است.

بودم .اما در این بین یکی از اســتانها از دیوان عدالت
اداری دستور توقف بخشنامهی تعارض منافع انتخابات
را گرفت و واکنــش وزارتخانه این بود که ما هم از طریق
دیگری رد صالحیتها را اعمال میکنیم .طبق بند (ج)
مادهی  23آئیننامهی اجرائی قانون نظام مهندســی و
کنترل ساختمان «تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در
صورت عدم توجه بــه ابالغیهها و اطالعیههای قانونی
وزارت مســکن و شهرسازی» عنوان شده است ،این در
حالیاست که اطالعیهای ابالغ نشده بود .اما کار خود
را انجام دادند و نزدیک به شــصت نفــر را تعلیق پروانه،
تعــدادی دیگــر را رد صالحیــت کردند و تعــدادی هم
انصراف دادند .به بیــان دیگر به بهانهی تعارض منافع
انتخابات مهندسی شد.
بــا این همه بــرای من واضح و مبرهن اســت که این
اتفاق برای ســازمان نظاممهندســی ســاختمان ختم
به خیر خواهد شــد .ما هیچ خالفی انجــام ندادیم در
حالیکه رد صالحیتها خالف قانون در شب انتخابات
انجام شــد که مهلت اعتراض و شکایتی وجود نداشته
باشــد .به هیچکــدام از ایــن افرادی کــه رد صالحیت
شــدند و یا انصراف دادند اجازهی دفاع داده نشــد .در
صورتیکــه دفاعکــردن از خود در هنــگام اتهام واجب
شــرعی اســت .همچنین در تبصرهی ذیل مادهی 59
اصالحــی آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندســی و
کنترل ســاختمان آمده است« :اثبات تخطی از اصول
مذکــور مســتلزم ارائهی دلیــل معتبــر و دادن فرصت
مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن میباشد».
ی ارائهی
به هر صورت ،هر جا هر بحثی باشد من آماد ه 
توضیح و مستندات نیز هستم.
 »در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان وجــود دارد .یک
دیدگاه این اســت که این ســازمان ،ســازمانی
مردمنهــاد ( )NGOاســت و گفتوگو را محور
اصلــی رابطه میداند و دیــدگاه دیگر باتوجهبه
فشــارهای ایــن چنــد ســال اخیــر ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان را زیر مجموعهی

تبصرهی
ذیل مادهی
 59اصالحی
آئیننامهی
اجرائی قانون
نظاممهندسیو
کنترلساختمان:
«اثباتتخطی
از اصول مذکور
مستلزمارائهی
دلیل معتبر و دادن
فرصتمناسب
به داوطلب برای
پاسخ نسبت به آن
میباشد».

وزارت راه و شهرســازی میدانند و به گفتوگو
قائل نیستند .جنابعالی به کدام دیدگاه اعتقاد
دارید؟
من محکم اعتقاد دارم که این ســازمان  NGOاست
همانطور که نظام پزشکی و نظام معدن هستند و دولت
نباید در امور آنها دخالتی داشته باشد .باید اعتقاد به
این موضوع داشــته باشیم و بر این باور بایستیم .اگر از
این موضع عقبنشینی کنیم ،سازمان نظاممهندسی
ســاختمان تبدیل به یک دفتر زیر مجموعهی وزارتخانه
میشــود .اما نکتهای که در اینجا تأمل برانگیز اســت
عــدم عکسالعمــل جامعــهی مهندســی در اتفاقات
اخیر اســت ،در حالیکه همین بال را میخواســتند بر
سر نظام پزشــکی بیاورند اما از سوی جامعهی پزشکی
واکنشبرانگیز شد .به عبارت دیگر یکی از اتفاقاتی که
در جامعهی مهندسی لطمهی سنگین به این سازمان
وارد کرد ،نبودن حمیت قسمتی نزد این جامعه است.
اما کاری کــه ما در این زمینه ،در مشــکالت اخیر،
انجام دادیم :در زمان مناسب شکایت به دیوان عدالت
اداری و شکایت به سازمان بازرسی کردیم؛ نامه به رئیس
جمهور محترم برای تشکیل جلسهای با حضور معاون
محتــرم رئیسجمهور ،وزیــر محترم راه وشهرســازی و
رئیس سازمان نظاممهندسی ســاختمان برای طرح و
حل مســائل پیشآمده فرســتادیم ،همچنین گزارش
ف آئیننامههائی که صورتگرفته در شش صفحه
خال 
با پیوست ســی صفحه مستندات به کمیسیون عمران
مجلس ،هیئترئیســهی مجلس ،معــاون اول و معاون
حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردیم.
ما نامهای محرمانه در خصوص گزارش موارد تعارض
منافــع در ادارات کل به اســتانها ارســال کردیم برای
اینکه اطالعات جمعآوری و به وزیر محترم ارسال شود تا
ً
ثابت شود اگر احیانا سازمان نظاممهندسی تخلفی هم
مرتکب شده ،سر این تخلف در ادارهی کل است .برای
مثال طبق اطالعات واصله ،در یک استان عضو هیئت
مدیره و عضو شورای مرکزی در یک بازهی زمانی دو ساله
 4000متر کار گرفته است ،درحالیکه در همین بازهی

طبیعی است در هر مقطعی و در هر موضوعی اگر مقررات مدنظر قرار بگیرد حتم ًا مورد تأیید سازمان
گرفت.باشیم که کرونا چه
خواهدمسئله
دنبال این
مهندسیبیشتر
حال حاضر
در
بهقرار
بایدنیز
ساختمان
نظام
نقشی میتواند در معماری ساختمانها داشته باشد.

زمانی ،مدیر کل راه و شهرسازی  59000متر کار گرفته
است؛ در اســتانی دیگر  147مهندس ادارهی کل کار
گرفتهاند .همینطور در شــهرداریها ،در استانداریها
و  ...کار گرفته شــده اســت ،اما چرا جرأت این برخورد
فقط با نظاممهندسی بوده است؟ سازمانی بیپناه که
در گوشهای نگه داشتند و این بال را بر سر آن آوردند.
ما میتوانیم با شفافســازی و با گفتمان مســائل را
حــل کنیم و فضا را عوض کنیم چراکه بســیاری از این
برخوردها به دلیل اطالعات غلط است.
 »نظر جنابعالی در خصوص برگزاری انتخابات به
صورتالکترونیکیچیست؟
شــش ماه پیش معاون محترم مســکن و ساختمان
وزارت راه و شهرســازی دربارهی برگــزاری الکترونیک
انتخابــات نظرخواهــی کــرد و من موافقت خــود را به
ایشــان اعالم کردم .طبق یک فراخوان بیســت مشاور
در ایــن زمینه اعــام آمادگی و یــک هیئت متخصص
شرایط این مشــاوران را بررسی کردند و در نهایت چهار
مشاور به وزارتخانه معرفی شدند .پس از این آقای دکتر
محمودزاده نظر شــورا را دربارهی برگزاری الکترونیکی
انتخابات جویا شــدند که من این ســؤال را در جلسهی
شــورا مطرح کردم و آنها مخالفــت کردند و این نظر را
ً
هم عینا انعکاس دادم .اما متأسفانه برداشتی که صورت
گرفت این بود که ســازمان نظاممهندسی ساختمان با
این نحوهی برگزاری مخالف است و در نتیجه از آن چهار
شــرکتی که ما معرفی کرده بودیم ،شــرکت دیگری را با
چند برابر هزینهی دریافتی آوردند.
 »بــه هــر حــال انتخابات با هــر کیفیتــی انجام
شــده اســت و هیئتمدیرههــای جدیــد
انتخاب شــدهاند .پیام جنابعالی برای اعضای
هیئتمدیرهیجدیدچیست؟
من به اعضــای هیئتمدیرهی جدید تبریک گفتهام
و معتقــدم اگــر در چارچوب قانــون و آئیننامه حرکت
کننــد باید از آنها حمایت صــورت گیرد .همچنین به
آنها توصیه میکنم متوســل به بازیهای سیاســی و
سیاسیکاری نشوند و کار حرفهای خود را انجام دهند.

به هیئتمدیرههای
جدیدتوصیه
میکنم متوسل به
بازیهایسیاسی
و سیاسیکاری
نشوند و کار
حرفهای خود را
انجام دهند و ما
هم از آنها حمایت
میکنیم.

 »موضــوع دیگری کــه در حال حاضــر درگیر آن
هســتیم بیمــاری همهگیــر کروناســت .آیا به
جائی نرســیدیم که در سازمان نظاممهندسی
ســاختمان اســتانها کمیتهای تحــت عنوان
کمیتهی بحران داشته باشیم تا چشماندازهای
پــس از اینگونــه بحرانهــا را پیشبینــی و
برنامهریــزی کنــد؟ و یــا در حین ایــن اتفاقات
تکلیف کارگاههای ساختمانی و عمرانی را معین
نماید؟
ما عضو رسمی شورای عالی مدیریت بحران شدیم و
حق رأی داریم .در اســتانها نیز این موضوع در دستور
کار کمیســیون دولت است .در ابتدای بیماری کرونا به
استانها اعالم کردیم که ستاد مدیریت بحران تشکیل
دهند و یک صندوق کمک به آسیبدیدگان کرونا برای
جامعهی مهندســی ایجاد گردد .پــس از چهار ماه که
گزارش آن را به رئیس جمهور محترم ارسال کردیم ایشان
ضمن تشــکر از این اقدام از معاون اول خود خواستند
ً
که از پتانسیل سازمان نظاممهندسی ساختمان حتما
استفاده شود ،اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد .همچنین
خانوادههــای اعضا را مشــمول کمکهای اســتانها
کردیم.
من فکر میکنم در حال حاضر بیشــتر باید به دنبال
این مســئله باشــیم که کرونــا چه نقشــی میتواند در
معماری ســاختمانها داشته باشد .در طراحی چه کار
کنیم که اگر قرار شــد یک ماه در خانه بمانیم تبدیل به
مشــکالت و مسائل روحی -روانی نشــود .در جلساتی
که با معماران و شهرســازان داشــتیم خواستیم که این
موضوع را در دستور کار قرار دهند .برای مثال استفاده
از فنــاوری نانو در ســاختمان ،ایمنی ســاختمان را در
زمینهی بهداشــت به شــدت باال میبرد .بیماری کرونا
میتواند زاویههای دید مختلفی را در صنعت ساختمان
به وجو آورد.
توضیح:ایــن گفتوگو در اوایل آبــان ماه  1400انجام
شده است.

پرونده

برد و باخت
در تعارض منافع

پرونده

تصادم و تقابل منافع به تنهائی عامل ایجاد تعارض منافع نیست .تعارض منافع
زمانی شکل میگیرد که نفع یا منافع نابهجا مانع انجام صحیح و بیطرفانهی
وظایف محولشده میشود.

مدیریت تعارض منافع
مقدمه

موقعیــت تعــارض منافع یک بزنگاه مهم و حیاتی برای رهبران و مدیرانی اســت که به کارآمدی و ارتقاء حکمرانی خود میاندیشــند .پیش از هرگونه
 B
اقدامی نســبت به مبارزه با فســاد و پیشگیری از آن ،ابتدا باید دانش مربوط به آن را به دست آورد و در بین نخبگان و سیاستگذاران کشور ،به تبیین و
ترویج آن پرداخت .علیرغم اهمیت و بســامد این مفهوم در ادبیات مبارزه با فســاد در سطح بینالمللی؛ این مفهوم آنگونه که باید و شاید در جامعهی
نخبگانی و اندیشــگاهی کشور بررســی و تدقیق نشده است .تعارض منافع ظاهری ســاده اما باطنی عمیق و پیچیده دارد که مواجههی هوشمندانه و
سیاستگذاری اثربخش جهت مدیریت آن ،نیاز به دانش روزآمد و تجربهی کاری باال دارد .شناسایی بسترهای فسادخیز و سپس مدیریت «گلوگاههای
ض منافع »2و «ارزیابی ریسک فساد »3گره خورده است .در این
فساد »1به منظور پیشگیری از وقوع آن ،در ادبیات علمی با مفاهیمی مانند «مدیریت تعار 
وجیزه ،به مسئلهی تعارض منافع و مدیریت آن پرداخت ه میشود.

ریشهشناسیمفاهیم
 Bهی « »interestیک واژهی انگلیســی فرانسوی است
واژ
کــه اولین بار در اواخر قرون وســطی و با معانی مختلفی از
جمله «ادعــا»« ،حق قانونی»« ،دغدغه»« ،ســود» و  ...به
کار برده شــده است .لغتنامهی آکسفورد در مدخل مربوط
به واژهی « »interestاین معانی را ذکر کرده اســت« :عالقه
به دانستن یا یادگیری از چیزی یا شخصی؛ بهرهای که برای
وامگرفتن پول از یک شخص پرداخت میشود؛ فایده و سود
ناظر به شــخص یا گروه خاص» و در زبان فارسی این واژه را
«نفع ،جاذبه ،عالقه ،بهره» معنا کردهاند.
واژهی « »conflictنیــز همانند واژهی « »interestمعانی
متنوعی دارد .به عنوان مثال لغتنامهی النگمن چند معنی
نزدیــک به هم برای این واژه برشــمرده اســت .1« :حالت
عدم توافق و بحث بین دو کشــور ،گــروه و غیره؛  .2مبارزه
و جنگ؛  .3وضعیتی کــه باید میان دو نیاز یا عامل متضاد
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تهیه و تنظیم:
اندیشکدهی
شفافیت برای ایران

یکی انتخاب کرد؛  .4تداخل کارها» .در برگردان فارسی از
دو واژهی «تضاد» و «تعارض» اســتفاده شده است .این دو
واژه اغلــب به صورت مترادف به کار برده میشــوند .با این
حال چنانکه در ادامه تفاوت میان این دو عنوان میشود،
در این نوشته واژهی تعارض انتخاب شده است.
تعارض منافع و تضاد منافع
کرســون 4در تشــریح تفاوت بین منافع متضاد و تعارض
 B
منافع از مثال منافع کارمندان و کارفرماها اســتفاده کرده
اســت .از نظر وی زمانی که کارفرما بــه یک کارمند حقوق
ســالیانه میدهد به نفع کارمند و به ضرر کارفرماســت ،در
اینجا منافع دو گروه در تضاد بــا یکدیگر قرار دارد ولی این
موقعیت یک موقعیت تعارض منافع نیست .تصادم و تقابل
منافع به تنهائی عامل ایجاد تعارض منافع نیست .تعارض
منافع زمانی شــکل میگیرد که نفع یــا منافع نابهجا مانع

TECHNICAL ENGINEERING MAGAZINE

باید گفت منافع متضاد یک موقعیت «میانفردی» است ،درحالیکه موقعیت
«تعارض منافع» یک موقعیت «درونفردی» است ،بدین معنا که دو یا چند نفع
در درون یک موجودیت با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند.

انجام صحیح و بیطرفانهی وظایف محولشــده میشود.
بنابراین باید گفت منافع متضاد یک موقعیت «میانفردی»
اســت ،درحالیکه موقعیت «تعارض منافع» یک موقعیت
«درونفردی» اســت ،بدین معنا که دو یا چند نفع در درون
یک موجودیت با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند .به عنوان
مثال ،زمانیکه یک فرد بین منفعت شخصی خود و منفعت
عالی کشور در جایگاه نمایندگی پارلمان دچار تعارض منافع
میشــود ،هر دو منفعــت در درون فرد قــرار دارد .در اینجا
نفع نابهجا یک نفع عارضی است که توجیهناپذیر است .از
طرفی دیگر منافع متضاد تنها ضدیت و ناســازگاری دو نفع
را منعکس میکند ،درحالیکه واژهی تعارض منافع تعرض
یک نفع نسبت به نفع دیگر را نشان میدهد .به عنوان مثال،
کشــمکش میان منافع مادی کارگران و کارفرما را میتوان
یکی از مصادیق منافع متضــاد نامید .منفعت مادی کارگر
حکم میکند که دســتمزد بیشتری طلب کند و در مقابل،
منفعــت مادی کارفرمــا در جهت پرداخت دســتمزد کمتر
است .در این مثال هر دو طرف منافعی دارند که در ضدیت
و ناسازگاری با منافع طرف مقابل قرار دارد ،اما موقعیتی که
یک مقام دولتی بین منافع عمومی و منافع شخصی بر سر
دو راهی قرار میگیرد ،یک موقعیت تعارض منافع اســت؛
چرا که مقام دولتی در صورت انتخاب منافع شخصی خود
به منافع عامه تعرض خواهد کرد .به عنوان مثال یک مقام
دولتی زمانی که در موقعیتی قرار میگیرد که در آن میتواند
منافــع خانوادگی خــود را به منافع ســازمانی ترجیحدهد
ً
مثال در استخدام افراد برای سمتهای مدیریتی در چنین
موقعیتی منفعت نابهجا (خانوادگــی) میتواند به منفعت
بهجا (شایستهســاالری که در راستای خیر جمعی و منافع

عمومی است) تعرض کند .در جدول  1تفاوت بین «تعارض
منافع» و «منافع متضاد» جمعبندی شده است.

تعارضمنافع
موقعیتیاست
که در آن منافع
شخصی فرد یا
سازمان،میتواند
بر انجام بیطرفانه
و بدون تبعیض
وظایف حرفهای و
اختیاراتقانونی
او ،اثر ناروا داشته
باشد.

اشکال تعارض منافع
 Bلهای بسیاری در فضای حکمرانی با موضوع تعارض
مثا
منافع و اثرات مخرب آن یعنی فساد و ناکارآمدی وجود دارد.
به عنوان نمونه ،مصادیقی که گاهی مشــاهده شده است،
عبارتاند از:
برخی مقامات یا مدیران وزارت مسکن که همزمان،
انبوهساز مسکن در بخش خصوصی بوده و یا میدانند
کــه بالفاصله پس از دورهی وزارت وارد بخش خصوصی
در همین حوزه خواهند شــد ،ممکن است تصمیمات
آنهــا تحث تأثیر قــرار گیرد( .اشــتغال همزمان /درب
گردان یا اشتغال پسادولتی)
شهر الف همراه سایر اعضای
یکی از اعضای شورای ِ
این شــورا باید در مورد احــداث بزرگراهی تصمیمگیری
کننــد در حالیکه امالک شــخصی این عضو شــورا در
مجاورت بزرگراه آینده قرار داشته و بر قیمت آن اثر جدی
خواهد داشت( .مشارکت در تصمیمگیریهای اثرگذار بر
منافعشخصی)
در نظام ســامت کشــور ،پرداخت حقوق به پزشکان
(نظام کارانهای) به گونهای است که درآمد پزشکان از محل
درمان بیماری انسانها تأمین میشــود ،که در نتیجه کل
سیســتم به درمانهای طوالنــی و گرانقیمتتر (به جای
بهداشت ،پیشگیری و درمانهای سریعتر و ارزانتر) تمایل
پیدا میکند .این در حالی اســت که باید منافع سیستم از
جمله پزشــکان ،نه از محل بیماری ،بلکه از محل سالمت

جدول  :1تفاوت بین «تعارض منافع» و «منافع متضاد»
تمایز

تعارض منافع

منافع متضاد

معادل التین

Conflicting interests

Conflict of interests

تعداد موجودیت

دو یا چند طرف در کشمکش و نزاع هستند

درون یک موجودیت اتفاق میافتد

نوع بروز

بروز بیرونی و ملموسی دارد

چون درونی است بروز بیرونی کمتری دارد

پیشینه ادبیات آکادمیک

قدمت بیشتری در ادبیات علمی دارد

مفهومی نسبتا ً جدید در ادبیات حکمرانی است

وضعیت منافع

وجود منافع مختلف که همگی توجیهپذیر هستند

وجود یک منفعت به جا و یک منفعت نابهجا

مدیریت

مدیریت تضاد (در تئوری سازمان و مدیریت)

مدیریت تعارض منافع

مباحث نزدیک در ادبیات حکمرانی

تضاد ارزشها/تحلیل ذینفعان

فساد

www.shamsmag.ir
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وضعیت منافع
مدیریت
مباحث نزدیک در ادبیات حکمرانی

وجود یک منفعت به جا و یک منفعت نابهجا
مدیریت تعارض منافع
فساد

وجود منافع مختلف که همگی توجیهپذیر هستند
مدیریت تضاد (در تئوری سازمان و مدیریت)
تضاد ارزشها/تحلیل ذینفعان

اشکال تعارض منافع
مثالهای بسیاری در فضای حکمرانی با موضوع تعارض منافع و اثرات مخرب آن یعنی فساد و ناکارآمدی وجود دارد .به عنوان نمونه،
مصادیقی که گاهی مشاهده شده است ،عبارتاند از:
 برخی مقامات یا مدیران وزارت مسکن که همزمان ،انبوهساز مسکن در بخش خصوصی بوده و یا میدانند که بالفاصله پس از
تعارض منافع آن است که برخی از
مدیریت
گذاری
خصوصهاسیاس
مهم در
نکات
شد.جمله
دورهی وزارت وارد بخش خصوصی در همین حوزه خواهند از
(اشتغال
قرار گیرد.
تحثتتأثیر
تصمیمات آن
است
ممکن
تصمیمگیران تصور میکنند که باید از تمامی موقعیتهای تعارض منافع فاصله گرفت و از
همزمان /درب گردان یا اشتغال پسادولتی)
است و نه عملی است.
نزدیک
تصمیم به
مسئله نه
کرد این
اجتناب
نها
همه
حالیکه
واقعیت در
گیری کنند
زرگراهی
احداث ب
مورد
ی آدر
باید
شهر الف همراه سایر اعضای این شورا
 یکی از اعضای شورای ِ
امالک شخص ی این عضو شورا در مجاورت بزرگراه آینده قرار داشته و بر قیمت آن اثر جدی خواهد داشت( .مشارکت در
تصمیمگیریهای اثرگذار بر منافع شخصی)

پرونده

مشارکت در

تصمیمگیریهای

اشتغال
همزمان

اثرگذار بر
منافع شخصی

تعارض درآمد
و وظیفه

دربهای
گردان

سهامداری/
روابط
خویشاوندی

اشکال
تعارض
منافع

اتحاد
قاعدهگذار و
ذینفع
اشتغال
پسادولتی/
پذیرش
هدیه

اتحاد ناظر و
منظور ،اشتغال
همزمان ،اتحاد
قاعدهگذار و
مجری

تابعیت
مضاعف

اطالعات
نهانی

افراد تأمین شود( .تعارض درآمد و وظیفه)
برخی مقامــات یا مدیران در بیمه یا بانکهای دولتی که مســئول تعیینکننده در مورد
حقوق و مزایای خود بودند که این مســئله ،یکی از عوامل پدیــدهی حقوقهای نجومی بود.
(اتحاد قاعدهگذار و ذینفع)
نمایندهی سابق مجلس که در کمیسیون انرژی بوده و حین دورهی نمایندگی ،پیشنهاد
ِس َمتی در وزارت نفت برای دورهی پس از نمایندگی به او میشود یا همزمان از همان وزارتخانه،
هدیهای دریافت میکند و این مســئله نظــارت او را میتواند تحت تأثیر قرار دهد( .اشــتغال
پسادولتی /پذیرش هدیه)
برخی مدیران آموزش و پرورش که همزمان ،مدرســهی غیردولتی تأسیس میکنند یا به
ِس َمت مدیریت یا معاونت آن منصوب میشوند( .اتحاد ناظر و منظور  ،اشتغال همزمان ،اتحاد
قاعدهگذار و مجری)
نمایندهی مجلسی که خود یا بســتگان نزدیکش تابعیت کشوری خاص داشته و اکنون
در مورد اقدامات خصمانهی آن کشــور و مواجهه با آن در مجلس طرحی مطرح شــده است.
(تابعیتمضاعف)
برخی از مسئوالن دولتی تصمیمگیر در حوزهی واردات دارو ،خود یا بستگانشان عضو
هیئت مدیره یا سهامدار شــرکتهای خصوصی تولید یا واردات دارو هستند (.سهامداری/
روابطخویشاوندی)
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رئیــس بانــک مرکــزی در ماههــای پایانــی دورهی
ریاست قرار دارد و پیشــنهادی برای ریاست در یک بانک
خصوصــی ،پس از اتمام دوره ،به ایشــان میشــود .این
پیشــنهاد میتواند تصمیمات فعلــی او را تحت تأثیر قرار
دهــد .همچنین در آینده از ارتباطــات قبلی به نفع خود
سوءاستفاده کند( .دربهای گردان)
برخــی کارکنــان ســازمان خصوصیســازی ،دارای
اطالعات و ارتباطات خاصی هســتند .ممکن است از این
شرایط برای تملک شــرکتهای در حال واگذاری سازمان،
سوءاستفاده کنند( .اطالعات نهانی)
مــوارد مذکور ،تنها چند مثال از اشــکال متعدد تعارض
منافع در کشــور اســت .تعارض منافع یعنی آن موقعیت و
شرایطی که فرد یا ســازمانی میان منافع شخصی ،حزبی،
گروهی یــا خانوادگی خود و منافع ملــی ،حرفهای و کاری
خود بر ســر دوراهــی تصمیم قــرار دارد .بــه عبارتی دیگر
تعارض منافع موقعیتی است که در آن منافع شخصی فرد یا
سازمان ،میتواند بر انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف
حرفــهای و اختیارات قانونی او ،اثر ناروا داشــته باشــد .در
چنین شرایطی ممکن است فرد علیرغم وظیفهی قانونی و
اخالقی ،منافع دستهی اول را ترجیح دهد که در این صورت
دچار فساد شده است.
مدیریت تعارض منافع
 Bطور کلی برای اجرای سیاســتهای تعارض منافع
به
باید اطمینان حاصل کرد که سیاستها به خوبی قابلیت
اجرائی دارنــد و همچنین میتوانند به درســتی اثرگذار
باشند اگرچه قرارگرفتن در برخی از موقعیتهای تعارض
منافع در عمل اجتنابناپذیر است اما سازمانها مسئول
تعریف موقعیتها و فعالیتهای مشخص و مغایر با نقش
و وظایف آنها هستند.
در این خصوص باید دانســت کــه اقدامات و کنشهای
ً
مرتبط با تعارض منافع کامال به شــرایط و زمینهها بستگی
دارد .تعارض منافع از جنس موقعیت اســت و هر موقعیت
اقتضائات و مسائل خاص خود را دارد و برای برطرفکردن و
مدیریت تعارض منافع برای هر موقعیت باید از تدابیر خاص
خود آن استفاده کرد.
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برای مدیریت تعارض منافع ،اول باید حل تعارض را تعریف و مشخص کرد که مقامات
عمومی آن را تصحیح نمایند و در شرایط خاص بر اساس آن عمل کنند.میبایست به سمت
الگوی میانه در تقویم مدیریت تعارض منافع حرکت کرد.

موقعیت تعــارض منافع زمانی که هنــوز یک موقعیت
بالقوه است و تبدیل به موقعیت بالفعل نشده است راحتتر
قابل مدیریت و کنترل است .این یک راهبرد اصلی و دقیق
برای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع است؛ به عبارت
دیگر سیاســتها و خط مشــیها بــرای مدیریت تعارض
منافع باید دارای اولویت خاصی بوده تا ابتدا تالش شــود
که موقعیتهای تعارض منافع تا زمانی که بالقوه هستند
مدیریت گردند و از تبدیلشــدن آنها به موقعیت بالفعل
جلوگیریشود.
از جمله نکات مهم در خصوص سیاستگذاری مدیریت
تعــارض منافع آن اســت که برخــی از تصمیمگیران تصور
میکنند کــه باید از تمامــی موقعیتهای تعــارض منافع
فاصله گرفــت و از همــهی آنها اجتناب کرد این مســئله
نــه بــه واقعیت نزدیک اســت و نه عملی اســت .ســازمان
توســعهی همکاریهای اقتصادی اصولی محوری را برای
سیاستگذاری مدیریت تعارض منافع معرفی کرده است.
این اصول اهداف سیاســتها و قوانیــن را که در این زمینه
ی گردند ،مشــخص میکند و همچنین
باید اجرا و عملیات 
تعیین میکند که در مواجهه با این شرایط چه اقداماتی باید
صورت پذیرد .از جمله مهمترین این اصول میتوان به موارد
زیر اشاره کرد :خدمت به منافع عمومی؛ حمایت از شفافیت
و نظــارت عمومی؛ ترویج مســئولیتپذیری و الگوســازی
فردی؛ ایجاد فرهنگ سازمانی مقابله با تعارض منافع.
از طرفی مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف با
قواعد و ســازوکارهای گوناگونی اجرا شده است .هر کشور
متناســب با ظرفیت قانونگــذاری و نظــام حقوقی خود به
نوعی رفتار درســت در زمینهی تعارض منافع را ریلگذاری
کرده است .از طرف دیگر ،مفاد اصلی سیاستهای تعارض
ً
منافع به حدی مهم است که معموال این مفاد در چارچوب
حقوقی کشورها گنجانده میشود .در کشورهای مختلف به
طور کلی اصول اساســی و قواعد زیربنائی پیرامون تعارض
منافع را میتوان در قوانین عمومی ،خدمات شــهروندی و
مدیریت دولتی یافت.
با این حال تنظیم و اجرای سیاســتها و خط مشــیها
در هــر زمینه همواره همراه با پیامدها و چالشهائی همراه
اســت .سیاســتهای اجرای مدیریت تعــارض منافع نیز

همانند دیگر خط مشیها نیازمند اقتضائاتی است که در هنگام اجرا و وضع قوانین باید مدنظر
قرار گیرد .یکی از چالشهای قاعدهگذاری در کشورهای مختلف برای مدیریت تعارض منافع،
مفاهیم و تعاریف مختلف از این پدیده اســت .مفاهیم مختلف در خصوص آنکه چه چیزی را
هماکنــون به عنوان تعارض منافع بشناســیم ،قاعدهگذاری در این زمینه را ســخت میکند.
تعارض منافع خود یک مفهوم اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و قانونی است که روز به
روز در حال تحول و تکامل است.
به طور خالصه می توان اینطور نتیجه گرفت که برای مدیریت تعارض منافع ،اول باید حل
تعارض را تعریف و مشخص کرد که مقامات عمومی آن را تصحیح نمایند و در شرایط خاص بر
اساس آن عمل کنند .با توجه به نکات فوق میتوان گفت اگرچه نظام حقوقی ایران از دیرباز به
سبب مواجهه با آثار سوء برخی از مصادیق تعارض منافع اقدام به تقنین در این حوزه کردهاند
و در ادامه نیز در چند ســال اخیر تالش برای ورود به این مفهوم و ادبیات حقوقی کشور انجام
شــده است ،اما میبایست به سمت الگوی میانه در تقویم مدیریت تعارض منافع حرکت کرد.
الگوئی که ضمن دربرداشــتن اســتانداردهای بینالمللی و مجرب قاعدهگذاری در حوزهی
تعارض منافع ،اقتضائات و پیچیدگیهای موجود در نظام فرهنگی و حکمرانی کشور را مد نظر
قرار داده و در نهایت مدیریت تعارض منافع را به مثابهی یکی از اصول حقوق اداری بپذیرد.
پینوشت

1. Corruption loopholes
2. Managing conflict of interest
3. Corruption Risk Assessment
4. Thomas L. Carson
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پرونده

«مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفههای مهندسی موضوع قانون بر اساس «نظامنامهی
رفتار حرفهای اخالق در مهندسی ساختمان» خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی
ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابالغ میشود».

متعارض متناقض
مروریبرتاریخچهیبحثتعارضمنافعدرسازماننظاممهندسیساختمان
شــروع بحث تعارض منافع در سازمانهای نظاممهندسی ساختمان
در اســفندماه  1394بــود .زمانیکــه اصالحیهی آئیننامــهی اجرائی
قانــون نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان طــی نامــهی شــمارهی
 67042/110/01مــورخ  1394/12/05از ســوی مدیر کل حوزهی
وزارتی به معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.
در این نامه از جانب وزیر راه و شهرسازی به دو
نکتهی مهم اشاره شده بود:
تبییــن اصــول ارتباطــی مهندســان بــا
طرفهای قرارداد؛
قیــد فوریت جهــت اجــرای آن بــا انجام
هماهنگیهای الزم با شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان،
ســازمانهای نظاممهندســی ســاختمان اســتانها و مدیران کل راه و
شهرسازیاستانها.
در این نامه اصالحیهی مــادهی ( )2مکرر به
آئیننامه الحاق شــد .مادهای کــه به اخالق
حرفــهای کــه همــهی اشــخاص در ارائهی
خدمات مهندســی خود ملزم به رعایتکردن
آن هســتند میپــردازد .در این مــاده ،بند 5
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت که آورده اســت« :اجتناب از تکفل
همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را
فراهم آورد».
به بیانی دیگر اعضای ســازمان نظاممهندسی ســاختمان را از تکفل
16
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همزمان اموری که باعث ایجاد منافع متعارض میکند ،برحذر میدارد.
در ذیل بند ( )5مادهی ( )2مکرر آمده است« :مصادیق رفتارهای مشمول
رعایت یا نقض اصول فوق در حرفههای مهندسی موضوع قانون بر اساس
«نظامنامهی رفتار حرفهای اخالق در مهندسی ساختمان» خواهد بود که
پس از کسب نظر از شــورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان و
تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی
ابالغ میشود».
پــس از آن در تاریــخ ( 1395/04/09نظامنامــهی رفتــار حرفــهای
اخالق در مهندســی ســاختمان) ابالغ شــد که این نظامنامــه در تاریخ
 1395/05/21به مدت پانزده روز در روزنامهی رسمی آگهی شد و پس از
آن به طور قانونی دارای قابلیت اجرائی گردید.
چند بند از این نظامنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است که آنها را
مرورمیکنیم:
در بنــد ( )6-1-2ذکر شــده اســت« :اجتناب از تصــدی همزمانمســئولیت در دو مرجــع که یکــی بر دیگــری وظیفهی نظارتــی دارد و
خوداظهاری در مواردی که احتمــال تعارض منافع وجود دارد ».به بیان
دیگر اگر شخصی در ادارهی کل راه و شهرسازی شاغل باشد و مسئولیت
نظارت بر سازمان نظاممهندسی ساختمان را داشته باشد ،نمیتواند عضو
هیئتمدیرهی سازمان نظاممهندسی ساختمان باشد.
 در بند ( )10-2-2ذکر شــده است« :خودداری از ارائهی خدمات یامشارکت در ارائهی خدمات مهندسی طراحی ،محاسبه ،اجرا در پروژهای
که از طرف کارفرما یا اســتخدامکننده خود مســئول بررســی ،کنترل،
بازرســی ،تأیید یا تصویب آن است ».به زبان ساده پروژهای که شخص در
آن به عنوان مجری فعالیت دارد نمیتواند امور نظارت بر اجرای آن را نیز
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عدم رعایت تعارض منافع برای یک شخص وقتی احراز میگردد که ابتدا شکایتی از جانب شخصی
حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی سازمان استان یا شورای مرکزی ارسال و پس از طی تشریفات
قانونی اثبات گردد که نقض این موضوع ارادی و عمدی بوده و بعد از صدور حکم ،آن حکم قطعی گردد.

بر عهده داشــته باشد یا اگر شــخصی خدمات طراحی ارائه کرده است،
میبایست فرد دیگری آن را کنترل کند.
 در فصــل ( )3این نظامنامه شــیوهی احرازنقــض نظامنامــه آمده اســت :رعایــت رفتار
حرفــهای اخالقــی موضــوع ایــن نظامنامه
بــه وســیلهی تمامــی اشــخاص مســئول
آن احرازشــده تلقــی میگــردد مگــر آنکــه
شــورای انتظامی نظاممهندســی ساختمان استان یا شــورای انتظامی
نظاممهندسی ساختمان کشور حســب مورد ،متعاقب دریافت شکایت
پس از سیر تشریفات قانونی ،نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده
و رأی صادره قطعی شده باشد .به بیانی ساده عدم رعایت تعارض منافع
برای یک شخص وقتی احراز میگردد که ابتدا شکایتی از جانب شخصی
حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی ســازمان استان یا شورای مرکزی
ارســال و پس از طی تشــریفات قانونی اثبات گردد که نقض این موضوع
ارادی و عمدی بوده و بعد از صدور حکم ،آن حکم قطعی گردد.
عباس آخوندی ،وزیر وقت وزارت راه و شهرســازی ،شــش نظریه را در
خصوص موضوع مادهی  123آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و
کنترل ساختمان مصوب سال  1375ابالغ کرده است:
در ابالغیــهی اول بــه شــمارهی  54514/100/02بــه تاریــخ
 1393/10/15آمده اســت« :عضویت کلیهی پرســنل شــاغل وزارت
راه و شهرســازی اعم از مدیران کل ،معاونان ،مدیران مســکن ،رؤســای
ادارات نظاممهندســی ،مقررات ملی ســاختمان و فناوریهای نوین در
هیئتمدیرهی سازمانهای نظاممهندسی و کاردانی ساختمان استانها
و تصدی سمتهای بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمانها
با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست .در همین
راســتا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یادشده در نظر داشته باشند برای
ســمتهای فوق داوطلب شوند باید حداقل سه ماه از تاریخ داوطلبی از
سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند».
در ابالغیهی دیگر وزیر راه و شهرسازی به شمارهی 54515/100/02
در تاریخ  1393/10/15آمده است؛ «در خصوص ابهام پیشآمده نسبت
به عبارت «موافقت نظاممهندسی استان» موضوع مادهی  47آئیننامهی
اجرائی قانون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان مصوب ســال  75در
فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو ســازمان نظاممهندسی ساختمانی
ً
اســتان به اســتان دیگر منظور عبارت مذکور صرفا حصــول اطمینان از
رعایت تبصرههای مادهی  6قانون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان

میباشــد .با توجه به حقوق مصرح اشــخاص در قانون اساسی و شمول
اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیئتمدیرهی سازمان
نظاممهندســی ساختمان اســتان ،هیئت مدیره مجاز به وضع شرایط و
ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سالیق خود در پذیرش عضو
انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نیست.
در ابالغیــهی ســوم بــه شــمارهی  54516/100/02بــه تاریــخ
 1393/10/15آمدهاســت« :در خصوص سکوت موجود در آئیننامهی
اجرائی قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375در
موضوع اشتغال اعضای هیئترئیسهی ســازمان استان در زمان خروج
یک یا چند نفر از این هیئت با توجه به مادهی  71آئیننامه و تبصرههای
الحاقی بعدی آن ،چون مدت تصدی فوق یکســال اســت که از ابتدای
تصدی هیئترئیسه محاسبه میشــود ،لذا عضویت شخص یا اشخاص
جایگزیــن اعم از عضویت اولیه یا ثانویــه (به علت فوت ،حجر یا تعلیق یا
لغو عضویت) تا سقف یکسال مذکور و بهصورت ترمیمی خواهد بود و در
پایان یکسال مذکور هیئتمدیره کلیهی اعضای هیئترئیسهی سازمان
اســتان را با لحاظ ترتیبــات قانونی مقرر در آئیننامــهی اجرائی انتخاب
خواهد کرد».
در ابالغیــهی چهارم آخوندی به شــمارهی  54517/100/02مورخ
 1393/10/15آمده است« :در خصوص سکوت موجود در آئیننامهی
اجرائی قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375در
موضوع اشتغال اعضای هیئتمدیره ،بازرسان و اعضای شورای انتظامی
ســازمان نظاممهندسی ســاختمان استانها در ســمتها و پستهای
مختلف سازمان استان از قبیل سمتها و مشاغل اجرائی ،اداری ،مالی
(غیر از خزانهداری) ،تصدی ریاست دفتر نمایندگی ،سمت مشاور و موارد
ً
مشــابه در این سازمانها با توجه به اینکه اصوال انجام وظیفهی اشخاص
مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره ،بازرس و عضو شورای انتظامی
با تصدی سمت و پســت های سازمان و اشتغال در آن ،در تعارض منافع
قرار داشته و با اصول اخالق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختالل
در امور سازمان میگردد ،لذا تصدی سمتها و پستهای سازمان تحت
هر عنوان توسط اعضای هیئتمدیره ،بازرسان و اعضای شورای انتظامی
سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده ،دریافت هر گونه وجه از این بابت
مجاز نیســت .اشــخاصی که قبل از این تاریخ در ســمتها و پستهای
یادشده اشتغال یافتهاند نیز مشمول الزام مذکور هستند .لذا باید موضوع
در اولین جلسهی هیئتمدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.
حضور موظف و تمام وقت رئیس سازمان استان در سمت خود از این امر
مستثنیاست.
www.shamsmag.ir
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پرونده

بخشنامهی عباس آخوندی جز به دیوان عدالت اداری و آن هم جهت استحضار به هیچ نهاد و مرجع
دیگری ارسال نشده است .درحالیکه سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها مکلف به اجرای
بخشنامهها و ابالغیههائی است که توسط رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان ابالغ شده باشد.

در ابالغیهی پنجم وزیر راه و شهرسازی به شمارهی 54518/100/02
آمده اســت« :داشتن پروانهی اشتغال به کار معتبر مهندسی کاردانی یا
معماری تجربی همچنین پروانهی مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیهی
امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع مادهی  4قانون نظاممهندسی
و کنترل ساختمان مصوب  1374و سایر خدماتی که داشتن پروانههای
مذکور برای آنها ضرورت دارد الزامی است .همچنین تصدی سمتهای
عضویت در هیئتمدیرهی بازرســی و عضویت در شــواری انتظامی اعم
از زمــان داوطلبــی و طول دورهی تصدی ســمتهای فوق در ســازمان
نظاممهندسی ســاختمان استان و سمتهای مشــابه در سازمان نظام
کاردانی ساختمان استان مســتلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و
تمدید به موقع آن میباشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمتهای
فوق از شخص ذیربط ساقط میگردد.
در نهایــت در نظریــهی شــمارهی
 54888/100/02در تاریخ 1393/10/15
وزیــر راه و شهرســازی آمــده اســت« :نظر به
حقوق اساســی آحاد ملت ایــران که در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده
اســت و با نگرش به آزادیهای مقرر در قانــون و الزامات مندرج در قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  ،1374انتخاب مهندسان

طراح و ســازنده (مجــری -پیمانکار) و خدمات آزمایشــگاهی و واگذاری
خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای
پذیرش ارائهی خدمات مذکور از حقوق اساســی مهندسان است و برای
این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و به اصطالح توزیع
کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه
و اختیــاری در قانون در آئیننامهی اجرائی احصاء و مقرر نشــده اســت.
ً
بدیهی است سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها صرفا موظفاند
بر حســن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند .همچنین
اعالم فهرســت قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصرهی ( )2مادهی
 117آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب
 1375صورت گیرد و روش غیر از آن ،توسط سایر مراجع مجاز نیست.
در گام بعــدی در مــورخ 1396/11/05
دســتورالعمل دیگری با عنوان (دستورالعمل
اجرائــی منــع پذیــرش همزمان امــوری که
زمینه و موجبات نمایندگــی و یا قبول منافع
متعــارض را فراهــم مــیآورد) به شــمارهی
 57573/100/02از ســوی آخوندی ،وزیر وقت راه و شهرســازی ،در 4
بند ابالغ میشــود .مهمترین موضوع آن که به جامعهی نظاممهندسی
ساختمان شــوک وارد کرد آنجائی بود که در بند ( )1آمده است:کلیهی

۱

وزارت راه و شهرسازی

ستاد وزارتخانه ،ادارات کل راه و شهرسازی استانها ،سازمان ملی زمین و مسکن ،سازمان
هواشناسی کشور ،سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی ،مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی ،شرکت آزمایشگاه فنی خاک ،شرکت عمران شهرهایجدید،
سازمان بازآفرینی شهری

۲

وزارت کشور

ستاد وزارتخانه ،استانداری ،فرمانداری ،بخشداری ،دهیاری ،سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

۳

وزارت نیرو

مهندسی آب و فاضالب کشور ،شرکت برق منطقهای ،شرکتهای توزیع نیروی برق،
شرکتهای آب منطقهای ،شرکتهای آب و فاضالب شهری ،شرکتهای آب و فاضالب
روستایی

۴

وزارت نفت

شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی

۵

شهرداریها

تشکیالت مرکزی و مناطق ،کلیه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری اعم از اینکه
کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد

۶

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

تشکیالت مرکزی و ادارت کل استانها

۷

شورای شهر و روستا

اعضای اصلی و علیالبدل و کارکنان

۸

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

تشکیالت مرکزی و ادارات استانی

۹

دبیرخانهی شورایعالی مناطق آزاد ،تجاری ،صنعتی و ویژهی اقتصادی

تشکیالت مرکزی و سازمانهای مناطق
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جدول()1

ردیف

دستگاههای مشمول دستورالعمل

زیرمجموعه

هرچند اسالمی کوشید تا با تأکید بر الزم االجرا بودن سایر مفاد بخشنامه از اهمیت
رأی دیوان بکاهد ،اما مخالفان چنین برخوردی با بحث تعارض منافع ،این حرکت دیوان
عدالت اداری را نوعی پیروزی قلمداد کردند.

دارندگان پروانهی اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر
پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاهها و نهادهای نامبرده در جدول
پیوســت آن دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه
رابطهی استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاههاست تا
زمانی که رابطهی استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانهی اشتغال به
کار در هیچیک از صالحیتهای مندرج در ظهر پروانهی خود و امتیازهای
ناشی از آن استفاده کنند .و در بند ( )4عدم رعایت مفاد این دستورالعمل
را تخلــف انتظامی محســوب نمــوده بود .ایــن دســتگاهها و نهادها در
جدول( )1آورده شده است.
ابالغ این دستورالعمل حاشیهها و اعتراضات
زیــادی را از ســوی جامعهی نظاممهندســی
ســاختمان کــه در ارگانهــا و نهادهای فوق
مشــغول به خدمت بودنــد برانگیخــت و در
اســتانهای مختلف برخی اعضا دســت به
طرح شــکایت از وزارت راه و شهرسازی زدند .در نتیجهی این اعتراضات
عباس آخونــدی نامهای به ریاســت وقت دیــوان عدالــت اداری جهت
اســتحضار و صدور دســتور الزم ارســال میکند .در این نامــه آخوندی
ضمن لغو دســتورالعمل قبلی خود ،دستورالعمل جدیدی صادر و در آن
ن نظاممهندسی ساختمان استانها) را به جدول دستگاهها و
نام (سازما 
نهادهای مشمول اضافه میکند .الزم به ذکر است که این بخشنامه جز به
دیوان عدالت اداری و آن هم جهت استحضار به هیچ نهاد و مرجع دیگری
ارسال نشده است .از سوی دیگر و مطابق بند (د) مادهی  116آئیننامهی
اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان سازمان نظاممهندسی
ساختمان استانها مکلف به اجرای بخشنامهها و ابالغیههائی است که
توسط رئیس ســازمان نظاممهندسی ساختمان کشور ابالغ شده باشد.
که چنین ابالغی نه تنها از طرف رئیس ســازمان انجام نشده بلکه حتی
بخشــنامهی فوق به شورای مرکزی و ادارات کل راه و شهرسازی نیز ابالغ
نگردیده است.
در گام بعــدی عبــاس آخونــدی لغــو ارجاع
ن نظاممهندســی
نظــارت از ســوی ســازما 
ساختمان را با تغییر در شیوهنامهی تبصرهی
 2مــادهی  24آئیننامــهی اجرائــی مادهی
 33قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان
در دســتور کار خــود قرار داد .اقدامی که به بیان ســادهتر ،نظــارت را از

سازمان نظاممهندسی ساختمان گرفته و به شهرداری میدهد و در این
بین حقالزحمهی پنج درصدی ســازمان نظاممهندسی ساختمان که از
مهندسان ناظر دریافت میشد و از منابع اصلی مالی سازمانها به شمار
میآمد ،حذف میشد.
نزدیکی زمان این اقدام با ســومین استیضاح آخوندی در مجلس که
در تاریــخ  1394/07/14انجام گرفت ،این شــائبه را تقویت کرد که وی
یکی از حامیان استیضاحاش را سازمان نظاممهندسی ساختمان قلمداد
کرده و به نوعی با صدور این ابالغیه در پی قطع شریانهای حیاتی مالی
سازمان نظاممهندسی ساختمان اســت .هرچند استیضاح آخوندی با
 92رأی موافــق 152 ،رأی مخالــف و  2رأی ممتنع از مجموع  246رأی
نیاورد و ایشان در سمت خود ابقا شد ،اما تفسیر عدهای در این میان این
بود که او در ادامه ،به اصطالح جراحی سازمان نظاممهندسی ساختمان
مصصمترشد.
در واکنش به این ابالغیه رحمانی فضلی وزیر وقت کشــور ،این اقدام
را مغایــر قانون خواند و الزام آن را برای شــهرداریها رد کرد و متعاقب آن
اســتانداری تهران نیز خطاب به شــهرداران و فرمانداران اســتان تهران،
دســتور وزیر کشــور را منتقل نمود .این اقدام باعــث نامهنگاری عباس
آخونــدی با عبدالرضا رحمانی فضلی شــد .نامهای کــه در آن آخوندی
از (تشــخیص خود که مجری قانون اســت) و ( تاباندن نــور امید در دل
جامعهی مهندسی ایران) دم زد و در پایان وی را دعوت کرد که در صورت
عدم اقناع ،موضوع را از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهور
پیگیرینماید.
فصل بعدی مسیر پرپیچ و خم تعارض منافع در سازمان نظاممهندسی
ساختمان سردرگمی ســازمان اســتانها در خصوص نحوهی فعالیت
حرفهای اعضای هیئتمدیره ،بازرســان و اعضای گروههای تخصصی
رقم خورد .زمانیکه اسالمی تصدی وزارت راه و شهرسازی را قبول کرد
و در ابتدا با اعالم رســمیت مجدد مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان
بحث  %5حق نظارت بر سازمانها برگشت ولی همچنان مفهوم تعارض
منافــع در پارهای از ابهام ماند؛ در نهایت در جلســهی اردیبهشــتماه
 1398شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع،
مازیار حسینی ،در صحبتهای خود عملکرد هیئتمدیرهها و فعالیت
حرفهای آنها را مجاز دانسته و فقط رئیس سازمان را به دلیل تمام وقت
بودن مجاز اعالم نکرد .لذا این ســردرگمی و عدم ابالغ نظریهی معاون
مسکن و ساختمان باعث شــد فرجاله رجبی ،رئیس وقت سازمان ،در
مورخ  98/03/22طی نامهای خطاب به ســازمان اســتانها فعالیت
گروههای نامبرده را مطابق بند (د) مادهی  32قانون نظاممهندســی و
www.shamsmag.ir
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رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان مجدد ًا با شخص وزیر مکاتبه و باز هم به عدم
ابالغ بخشنامههای موضوع تعارض منافع در دورهی وزیر اسبق تأکید کرد و از وزیر
راه و شهرسازی برای برگزاری جلسهای مشترک مجدد ًا دعوت نمود.

کنترل ســاختمان مشروط به عدم مسئولیت آن افراد در بررسی یا تأیید
نقشــه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه مجاز دانست و البته
در این میان رئیس ســازمان را به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی
امور از ارائهی خدمات مهندسی تا پایان دورهی مسئولیتاش منع کرد.

موضوع فوق مجدد مســکوت ماند و هیچگونه واکنشی نه به نامهی
رئیس ســازمان و نه پاســخی بــه کلیهی اســتعالمهائی که ســازمان
نظاممهندسی ســاختمان استانها ،ادارات کل و کارمندان این نهادها
میزدند داده نشــد تا اولین موضعگیری محمد اســامی ،وزیر وقت،
در خصوص بحث تعارض منافع زمانی صورت گرفت که فضای نهمین
دورهی انتخابات ســازمان نظاممهندسی ســاختمان استانها در حال
ً
شکلگیری بود .موضوعی که مجددا بحث تعارض منافع را به موضوع
اصلی جامعهی مهندســی ســاختمان بدل کــرد .اســامی در مورخ
 1400/04/12طی بخشنامهای خطاب به مدیران کل استانها ضمن
تأیید (نظامنامهی رفتار حرفهای ،اخالقی در مهندســی ساختمان) هر
20
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یک از اعضای هیئتمدیرهی استانها که هر نوع ارجاع کاری از طریق
سازمان استان اعم از کارشناســی موضوع مادهی  ،27نظارت ،کنترل
نقشــه و  ...داشتهاند و همچنین مســئوالن ارجاع خدمات در سازمان
اســتان را مرتکب تخلف حرفهای دانست و خواستار معرفی آنان با قید
فوریت بــه مرجع انتظامی موضــوع مــادهی  101آئیننامهی اجرائی
قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان شد و در پایان این افراد را دارای
صالحیت برای داوطلبی عضویت در هیئتمدیرهی ســازمان اســتان
ندانست.
اســامی در گام بعــدی و در مــورخ  1400/06/02بنا به تعبیر خود
جهت ایجــاد وحدت رویه عناوین برخــی از مصادیق تخلفات حرفهای و
انتظامی را برشــمرد و سلســله مراتب نحوهی برخورد با تخطیکنندگان
از آن را هــم تبیین کرد .مطلبی که بــا روح نظامنامهی رفتار حرفهای که
ً
مشخصا عنوان نموده بود پس از دریافت شکایت و سیر تشریفات قانونی و
در صورتی که نقض ارادی آن احراز گردد به حکم شورای انتظامی متخلف
شمرده میشود و قابلیت اعمال دارد.
اما در این میان شــعبهی  12دیــوان عدالت
اداری در مــورخ  1400/05/31اندکی ترمز
قطــاری که آخوندی با شــعار فسادســتیزی
از ســازمان نظاممهندســی ســاختمان بــه
حرکت انداخته بود و اســامی به آن ســرعت
بخشــید و روز به روز به ســرعت و شــتاب آن افزوده می شــد را کشــید.
این شــعبه حکم به توقف عملیات اجرای قســمت پایانی بخشــنامهی
شــمارهی  49202/100/02مــورخ  1400/04/12بــا موضوع (منع
داوطلبشــدن افرادی که مفاد بخشــنامه در نهمیــن دورهی انتخابات
سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها) داد .هرچند اسالمی کوشید
تا با تأکید بر الزماالجرابودن ســایر مفاد بخشــنامه از اهمیت رأی دیوان
بکاهد ،اما مخالفان این چنین برخوردی با بحث تعارض منافع این حرکت
دیوان عدالت اداری را نوعی پیروزی قلمداد کردند.
نهمیــن دورهی انتخابــات ســازمان
نظاممهندســی ساختمان اســتانها اولین
آوردگاه رستم قاسمی در کسوت وزیر جدید
راه و شهرسازی در دولت آیتاله سید ابراهیم
رئیسی بود .تکرار انشای واو به واو بخشنامهی
صادره از اسالمی توسط رستم قاسمی در خصوص بحث تعارض منافع
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احمد خرم در پایان مکاتبهی خود ابراز داشت سازمان نظاممهندسی ساختمان (اجتناب از تکفل همزمان) و
(رفع تعارض منافع) را از موضوعات بسیار با اهمیت در مهندسی ساختمان قلمداد کرده و خود را مقید به
رعایت آن میداند و به همین دلیل اعتقاد دارد مصادیق آن به صورت دقیق و شفاف تعیین گردد.

و انتشار آئیننامهی اجرائی برگزاری نهمین دورهی انتخابات استانها و
الزام داوطلبان به پرنمودن فرم (تعهدنامهی عدم تعارض منافع) احمد
خرم را بر آن داشت که با محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان
وزارتخانــه ،مکاتبه کرده و در آن به طور مفصــل به بیان دیدگاه خود در
خصوص بحث تعارض منافع با استناد به قوانین و آئیننامههای موجود
بپردازد .مکاتبهی مهمی که در آن به صورت دقیق و موشکافانه قوانین
مرتبط را مرور کرده و در پایان ابراز داشــت که ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان (اجتناب از تکفــل همزمــان) و (رفع تعارض منافــع) را از
موضوعات بسیار با اهمیت در مهندسی ساختمان قلمداد کرده و خود
را مقید به رعایت آن میداند و به همین دلیل اعتقاد دارد مصادیق آن به
صورت دقیق و شفاف تعیین گردد.
در اینجا یک ســؤال و ابهام اساسی وجود دارد آن هم اینکه چرا وقتی
مادهی  59اصالحی آئیننامهی اجرائی در بند (پ) به صراحت شــرایط
داوطلبــان را صالحیت حرفهای عنوان میکنــد۱« :ـ دارا بودن پروانهی
اشتغال به کار مهندسی پایهی یک معتبر در رشتهای که داوطلب خواهان
عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است به عالوه حداقل دو سال سابقهی
فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانهی اشتغال به کار در صالحیت پایهی
یک۲ ،ـ اشــتغال به یکی از امور فنی زیر در رشتهی مهندسی که برای آن
درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در پنج سال مداوم آخر یا ده سال
متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی :یک ـ انجام طراحی،
محاسبه ،نظارت ،عملیات اجرائی ،تولید و نصب ،نقشهبرداری ،راهبری،
نگهداری ،کنترل و بازرســی ،امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این
عناوین .دو ـ مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفهای در فعالیتهای
فوق .سه ـ آموزش و تحقیق در زمینههای حرفهای رشتهی مورد تقاضا».
و در تبصرهی ذیل آن آمده اســت« :برای داوطلبانی که به دلیل ریاست
نظام مهندســی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفهای در تمام یا
ً
بخشی از پنج سال مذکور ناممکن بوده ،داشتن مجموعا پنج سال فعالیت
حرفهای یا آموزشی و تحقیقی در سالهای متصل به زمان داوطلبی بدون
احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است ».به چه علت
فعالیت حرفهای اعضای هیئتمدیرهی نظاممهندسی در تعارض منافع
قرار میگیرد.
ً
رئیس ســازمان نظاممهندسی ساختمان در گام بعدی رأسا با شخص
وزیر مکاتبه و از او درخواســت کرد با توجه به آغاز روند برگزاری انتخابات
هیئتمدیرهی ســازمان اســتانها و وجــود ابهاماتی جــدی در انطباق
اقدامات اخیر وزارت با قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان ،جلسهای
مشــترک مابین نمایندگان ســازمان نظاممهندســی ،معاون مســکن و

ساختمان و شخص ایشــان برگزار گردد .پیشــنهاد مهمی که متأسفانه
عملینشد.

تعلیق بدون مدت پروانهی اشتغال بهکار تعدادی از داوطلبان سازما 
ن
استانها به دلیل عدم توجه به ابالغیهها و اطالعیههای قانونی وزارتخانه
از ســوی رستم قاســمی ،رئیس سازمان نظاممهندسی ســاختمان را بر
ً
آن داشــت که مجددا با شــخص وزیر مکاتبه کند و بــاز هم به عدم ابالغ
بخشنامههای موضوع تعارض منافع در دورهی وزیر اسبق تأکید کند و از
ً
وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری جلسهای مشترک مجددا دعوت نماید.

جلسهای که هنوز برگزار نشده است.
www.shamsmag.ir

شماره 120

آذر 1400

21

پرونده

معنای لغوی تعارض منفعت عبارتاند از آشکار و
هویداشدن دو سود یا فایده در مقابل یکدیگر.

بازی مرکب

مروری بر ابالغیههای وزارت راه و شهرسازی

در انجام عمل اســت با این توضیح که هرگاه دو فاعل یا دو
به عنوان یک ســنت یــا رویهی نیکو مبنی بــر تعریف یا
شناساندن یک واژه یا عبارت ،شایسته است که در وهلهی
ویژگی در یک امری مشــترک باشند در زبان عربی در قالب
محمد حسنزاده
تفاعل به کار گرفته میشود؛ مانند تعاون (به یکدیگر یاری
نخســت تعریفی از عبارت «تعارض منافع» به دســت داده
کارشناس ارشد
خصوصی
حقوق
رســاندن) تعارف (یکدیگر را شــناختن) ،تقابل (رودرروی
شود ،سپس با لحاظداشتن تعریف مذکور به مورد استفاده
یکدیگــر قرار گرفتن) ،تنازع (بایکدیگــر جنگیدن) و نظایر
قرارگرفتــن عبــارت یاد شــده در ابالغیههــای وزارت راه و
1
اینها  .از آنجائیکه ریشــهی تعارض واژهی «عرض» است
شهرسازی که به استناد نص صریح مادهی  5قانون مدیریت
کــه این واژه نیز عربی میباشــد لــذا واکاوی معنای آن نیز
خدمات کشــوری یــک دســتگاه اجرائی اســت و مطابق
بیفایده نیست .در کتابهای فرهنگ لغت از جمله فرهنگ دهخدا ،معین
مصوبهی مورخ 1389/07/08وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
و عمید معانی مختلفی برای این واژه برشمرده شده که در رأس همهی معانی
الکترونیک با نام «شــاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی» دارای اختیارات
ظاهر ،آشکار یا پیداشدن است .با لحاظداشتن توضیح فوق میتوان واژهی
حاکمیتی میباشــد ،پرداخته و واکاوی نمود که آیا ابالغیههای وزارتخانهی
تعارض را اینگونه تعریف کرد :هویدا یا آشکارشدن دو پدیده در برابر یکدیگر.
موصوف در خصوص تعارض منافع به ویژه موقعیتهای آن ،مطابق با قانون
از ســوی دیگر اما الزم اســت که معنای واژهی منافع هم روشن شود .واکاوی
است یا خیر؟
فرهنگهای لغت رایج مینمایاند که منافع جمع واژهی منفعت است و معنای
غالــب منفعت در لغت عبارتاند از ســود ،فایده ،نفع و حاصــل .بنابراین از
 -1معنای لغوی عبارت تعارض منافع
توضیح داده شده میتوان دریافت که معنای لغوی تعارض منفعت عبارتاند
 Bنظــر بــه اینکه هــر دو واژهی تعــارض و منافع عربی هســتند پر واضح
از آشکار و هویداشدن دو سود یا فایده در مقابل یکدیگر.
اســت که اگر معانی هر دو واژه در دســتور زبان آن زبان ریشهیابی شود بهتر
میتوان به پاسخ پرســشهای مطرحشده دست یافت .در راستای پرداختن
ً
 -2معنای اصطالحی عبارت تعارض منافع
به این خواســت ،اجماال گفته میشــود که چون در دستور زبان عربی افعال
ً
از Bآنجائیکــه این عبارت دارای بار و آثار قانونی مهمی میباشــد لذا باید
یا اسامی را در قالبهائی به کار میبرند که اصطالحا باب نامیده میشوند و
بررسی شود که آیا در اصطالح هم همین معنای لغوی مورد استفاده است یا
تفصیل آنها در کتابهای مربوط قابل واکاوی است و نظر به اینکه دو واژهی
تعبیر و معنای دیگری منظور نظر میباشد .در فصل دوم کتاب تعارض منافع
تعارض و منافع نیز مشــمول این قاعده میباشــد لذا با ریشــهیابی موضوع
ً
در بخش عمومی ضمن بررسی تفصیلی و درخور تحسینی در این زمینه شده
دریافته میشــود که واژهی تعارض از دیدگاه دســتور زبــان عربی اصطالحا
که طالبان آن میتوانند با مراجعه به کتاب مذکور از جزئیات توضیح داده شده
در باب تفاعل اســتعمال گردیده است .مهمترین معنای باب تفاعل اشتراک
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تدقیق در تعریف معنای اصطالحی تعارض منافع به روشنی مینمایاند که در واقع شخص باید در موقعیت ولو
احتمالی وقوع تعارض منافع قرار بگیرد تا بتوان وی را مشمول آثار حاکم بر آن وضعیت دانست.

بهرهمند شوند ولیکن در اینجا با لحاظداشتن تمامی توضیحات فصل گفته
شده میتوان این نتیجه را گرفت که تعریف اصطالحی عبارت تعارض منافع،
ً
عمدتا برگرفته از تعریف لغوی آن اســت .به بیانی دیگر از جمعبندی تعاریف
داده شــده در منابع مختلف میتوان گفت کــه در اصطالح ،تعریف تعارض
منافــع عبارتاند از شــرایط یا وضعیتی که در آن یک شــخص در موقعیت و
جایگاهــی قرار میگیرد که در انجام وظایف ،اعمال و اختیارات قانونی خود
اعــم ازقضائی ،قضاوتی ،اجرائی و نظایر این امور مواجه با دو ســود یا فایده
میشود که در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در تقابل با هم هستند با این توضیح
که یکی از آن سودها متعلق به شخص گفته شده میباشد اعم از آنکه به خود
ً
وی مباشرتا تعلق داشته یا به اشخاصی که نامبرده به آنان تعلق خاطری دارد،
متعلق است ودر نقطهی مقابل آن ،سود و فایدهی دیگری قرار دارد اعم از آنکه
متعلق به عموم باشد یا خیر و شخص فوقالذکر باید یکی را بر دیگری به طور
کامل یا ناقص ترجیح دهد .2تدقیق در این تعریف به روشنی مینمایاند که در
واقع شــخص باید در موقعیت ولو احتمالی وقوع تعارض منافع قرار بگیرد تا
بتوان وی را مشمول آثار حاکم بر آن وضعیت دانست.
 -3تعارض منافع در قوانین
 Bآنجائیکه هر تکلیفی مستلزم وجود دستور از طرف مرجع صالحیتدار
از
ً
است که اصطالحا در ادبیات قانونی تکلیف مستلزم نص گفته میشود و این
نص یا قانون اســت یا ســندی که قانون تأیید میکند ،بنابراین آثار بار شــده
بر تحقق وصف تعارض منافع باید توســط مرجع گفتهشــده تبیین و تعریف
شده باشد .به بیانی دیگر اینگونه نیست که هر شخصی در هر مقامی مختار
باشــد که با طرحکردن موضوع تعارض منافع متعرض حقوق اشخاص شود
و آنــان را از انجــام فعالیتها باز بــدارد .همانطور که قانونگــذار در اصل 22
ل
ن و شغ 
قانون اساســی اعالم داشته که «حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسک 
ی ک ه قانو 
ت مگر در موارد 
ن اســ 
ض مصو 
ص از تعر 
اشــخا 
ن تجویز کند» و به
اســتناد تفسیر شــورای نگهبان بنا به اختیار اصل  98همان قانون مبنی بر
اینکه منظور از قانون ،همان مصوبات مجلس شــورای اســامی میباشد و
ً
ت
افزون بر آن به اســتناد اصل  85قانون اساســی که تفصیال میگوید «سم 
س
ت مجل 
ی نیســ 
ی ب ه دیگر 
ل واگذار 
ت و قاب 
ص اســ 
ی قائ م ب ه شــخ 
نمایندگ 
ی در موارد
ی واگذار کند ول 
ص یا هیئت 
ی را ب ه شخ 
نمیتواند اختیار قانونگذار 
ل هفتاد و دو م
ت اص 
ن را با رعای 
ی از قوانی 
ی میتواند اختیار وضع بعض 
ضرور 
ن در
ن قوانی 
ت ای 
ن صــور 
ض کند ،در ای 
ی خود تفوی 
ی داخل 
ب ه کمیســیونها 
ب
ی اجرا میشود و تصوی 
ت آزمایش 
ن مینماید ب ه صور 
س تعیی 
ی ک ه مجل 
مدت 
ی میتواند
ی اسالم 
س شورا 
ن مجل 
س خواهد بود .همچنی 
ی آنها با مجل 
نهائ 
ی یا وابست ه
ت دولت 
ی سازمانها ،شرکتها ،مؤسسا 
ی اساسنام ه 
ب دائم 
تصوی 

ی ذیربط واگذار کند
ل هفتاد و دو م ب ه کمیســیونها 
ت اص 
ت را با رعای 
ب ه دول 
ت
ت دول 
ت مصوبا 
ن صور 
ت بدهــد .در ای 
ب آنها را ب ه دول 
ی تصوی 
و یا اجــاز ه 
ت داشت ه
ی مغایر 
ن اساس 
ی کشور و یا قانو 
ب رسم 
نباید با اصو ل و احکا م مذه 
ن
ی نگهبا 
ل نود و شش م با شورا 
ب مذکور در اص 
ن امر ب ه ترتی 
ص ای 
باشد .تشخی 
ی
ت عموم 
ن و مقررا 
ت نباید مخالف قوانی 
ت دول 
اســت .عالو ه بر این ،مصوبا 
ن مزبور باید
ت آنها با قوانی 
ی و اعال م عد م مغایر 
کشور باشد و ب ه منظور بررس 
ی اســام 
س شــورا 
س مجل 
ی اجرا ب ه اطال ع رئی 
ن ابال غ برا 
ضم 
ی برسد» و از
سوی دیگر نه تنها به استناد دادنامهی شمارهی  435مورخ 1382/10/28
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اصل  36قانون اساســی «حک م
ن باشد»
ب قانو 
ح و ب ه موج 
ق دادگا ه صال 
ن باید تنها از طری 
ت و اجرا آ 
ب ه مجازا 
بلکه به اســتناد بند  3نظریهی مرحلهی اول شــورای نگهبان به شــمارهی
 81/30/2524مورخ  1381/11/29ناظر به بررسی طرح تشکیل سازمان
نظام روانشناسی و مشاورهی اســامی ایران و بند  6دادنامهی شمارهی 66
مــورخ  1383/02/27هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری«وضع قاعدهی
آمــره در خصوص تعییــن تخلفات انضباطــی و ضرورت تعقیــب انتظامی
متخلفان یا به بیانی دیگر تعیین تخلفات و همچنین مجازات آنها و نحوهی
رسیدگی آنها از امور تقنینی است و اختصاص به مقنن دارد و واگذاری آنها
به غیر مقنن مغایر اصل  85قانون اساسی میباشد» ،این نتیجه به طور قاطع
و غیرقابل تردید به دســت میآید که در خصوص تعارض منافع ،جرمانگاری
آن و مجــازات مترتبــه بایــد قانونگذار به معنــای دقیق کلمه اقــدام کرده و
بایســتههای الزم را تدوین و تصویب نماید .با وصف حال هرچند در خصوص
تعارض منافع قانونی که با همین نام وضع و ابالغ شده باشد وجود ندارد بلکه
به صورت الیحهی «نحــوهی مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی
www.shamsmag.ir
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به بیانی دیگر از نظر ضوابط ،اصول قانونی و به باور شورای نگهبان ،تهیه و تصویب نظامنامهی اخالقی
فقط و فقط در اختیار قانونگذار که در اصل  85قانون اساسی معرفی شده است ،میباشد و حتی در
اختیار هیئت وزیران نیست چه رسد به اینکه یک وزیر مبادرت به تدوین و تصویب آن بنماید.

و ارائهی خدمات عمومی» به پیشــنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با
قید دو فوریت در جلسهی  1398/08/19به تصویب هیئت وزیران رسید و به
مجلس شورای اسالمی عرضه شد(همان) .ولیکن در قوانین مختلف به ویژه
قوانین جزائی عمدهی آنها مبتنی بر همین وصف تعارض منافع میباشد.
به بیانی دیگر قانونگذار در واقع با وضع مقررات جزائی موصوف با امر تعارض
منافع مقابله کرده و ضمانت اجرای آن را مجازات کیفری قرار داده اســت .به
عنوان مثال ارتکاب اعمال همانند ســرقت ،کالهبرداری ،خیانت در امانت،
ارتشاء ،جعل ،صدورچک بالمحل یا همان پرداختنشدنی ،تصرف عدوانی
ً
و بسیاری دیگر از این عناوین مجرمانه تماما مبتنی بر همین وصف تعارض
منافع یعنی ترجیحدادن نفع خود به نفع طرف دیگر پایهگذاری شده است.
بنابراین اینگونه نیست که قانونگذار ما در خصوص بروز چنین پدیدهای غفلت
ورزیده و امر به این مهمی را نادیده گرفته است.
 -4تعارض منافع در قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان و
نامههای اجرائی مرتبط با آن
آئین
 B
 -4-1تعارض منافع در قانون
واکاوی تمامی  42مادهی قانونی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان
نشــان از ایــن دارد که قانونگذار در هیــچ ماده یا تبصــرهای از قانون مرقوم
ً
مصرحا به واژهی تعارض منافع اشــارهای ندارد منتهای مراتب در مادهی 32
آن بیان میدارد که اخذ پروانهی کســب و پیشــه در محلهــا و امور موضوع
مادهی ( )4این قانون موکول به داشــتن مــدارک صالحیت حرفهای خواهد
بود .درمحلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود
و در بند (د) تصریح میکند ارائهی خدمات مهندسی طراحی ،اجرا و نظارت
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور
مربوط به کنترلساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند .تدقیق در نگارش به
کار گرفته شده مینمایاند که قانونگذار در واقع برای پرهیز از ایجاد وضعیت
تعارض منافع چنین ممنوعیتی را قائل شــده اســت .بیش از این در قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان بیان دیگری در خصوص تعارض منافع یا
به تعبیری درمورد موقعیت تعارض منافع مشاهده نمیشود.
 -4-2تعارض منافع در آئیننامههای اجرائی
بررســی آئیننامههای اجرائی مصوب سال  1375حکایت از این دارد که
مرجع تصویب آنها ،نامی از تعارض منافع در این سند به میان نیاورده ولیکن
در چند ماده محدودیتهائی را برای اعضای سازمان استان تبیین کرده است
که مبتنی بر تعارض منافع بوده و به شرح زیر است:
الف  -تبصرهی ذیل مادهی  63آئیننامهی اجرائی -اعضای هیئت اجرائی
انتخابات نمیتوانند نامزد عضویت در هیئتمدیره باشند.
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ب  -بخــش پایانی مــادهی  81آئیننامهی اجرائی -بازرســان نباید عضو
هیئت مدیره یا شورایانتظامی استان باشند.
پ  -بند (ز) مــادهی  91آئیننامهی اجرائی -سوءاســتفاده از عضویت و
یا موقعیتهای شــغلی و اداری نظاممهندســی استان به نفع خود یا غیر ،از
درجهی دو تا پنج.
ت – بنــد (ش) مادهی  91آئیننامهی اجرائــی -ارائهی خدمات مهندس
طراحی ،محاســبه ،اجرا و نظارت توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقی که
مســئولیت بررســی و تأیید نقشــه و یا امور مربــوط به کنترل آنپــروژه را در
شــهرداریها و ســازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده
دارند از درجهی یک تا درجهی پنج.
ث -همانگونــه کــه مالحظه میشــود در هیچیک از مقررات گفته شــده
به طور صریح هیچ ســخنی از تعارض منافع به میان نیامده اســت .چندی
بعد امــا در مادهی  25آئیننامهی اجرائی مادهی  33قانون نظاممهندســی
و کنترل ســاختمان یــا همان بنــد  5-5-2نظامــات اداری( تصویبنامهی
ً
شمارهی /4605ت 28549ﻫ مصوب  1383/04/17هیئت وزیران) تلویحا
به موضــوع تعارض منافع اشــاره میکند با این نگارش کــه ناظر نمیتواند
مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد .اما انجام نظارت
ساختمان توسط طراح ســاختمان بالمانع است .ناظر همچنین نمیتواند
هیچگونه رابطهی مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای
منافعی در پروژه گردد.
ج– چندی بعد اما هیئت وزیران در جلســهی مورخ  1394/12/02بنا به
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبهی شمارهی  /123379ت 17496ﻫ
مــورخ (1375/11/28همــان آئیننامــهی اجرائی قانون نظاممهندســی
و کنترل ســاختمان ســال  )1375را به اســتناد اصل  138قانون اساســی
مــورد اصالح قرارداد کــه تحت شــمارهی /160277ت  52660ﻫ در تاریخ
 1394/12/5منتشر شد .در مادهی  1این اصالحیه توضیح داده شده است
که متن زیر به عنوان مادهی ( )۲مکرر به آئیننامه الحاق میشود:
مــادهی  2مکــررـ اصول اخالق حرفــهای که همهی اشــخاص در ارائهی
خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظکردن آن هستند به شرح زیر
میباشد:
 -1رجحان منافع عمومی ،حفظ محیط زیست ،میراث فرهنگی و رعایت
قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع؛
۲ـ انجام خدمات مهندسی به نحو حرفهای و همراه با مراقبت و خودداری
از اقدامی که با حقوق عمومی ،صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته
باشد؛
۳ـ رفتار شــرافتمندانه ،مســئوالنه ،توأم با امانتــداری ،رازداری ،انصاف
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اگر قرار باشد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در استدالل خود به آئیننامه یا بخشنامهای
استناد نماید باید و باید در وهلهی نخست آن را پاالیش کرده از انطباق آن با قوانین اطمینان
حاصل نموده سپس به اندازهی قدر متیقن مورد استناد قرار دهد.

و حســن نیت و منطبق بر دانش حرفهای در عرضهی خدمات مهندســی در
برابــر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار
مغایرت داشته باشد؛
۴ـ احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران ،سلب اعتبار اجتماعی یا
وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد؛
5ـ اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول
منافع متعارض را فراهم آورد.
و در انتهــای این ماده اشــاره مــیدارد که مصادیق رفتارهای مشــمول
رعایت یا نقض اصول فوق در حرفههای مهندســی موضوع قانون ،بر اساس
نظامنامهی رفتار حرفهای اخالقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس
از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان و تشکلهای
قانونی و رسمی مرتبط باحرفه ،با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابالغ میشود.
همانطور که مالحظه میشــود هیئت محترم وزیران در آغاز مصوبهی ســال
 1394اقدام خود را مبتنی بر اصل  138قانون اساسی دانسته است .واکاوی
ی
ن یا وزیر 
ت وزیرا 
ی ک ه هیئ 
در اصل مذکور که اعالم میدارد«عالو ه بر موارد 
ق دارد
نح 
ت وزیرا 
ن میشــود ،هیئ 
ی قوانی 
ی اجرائ 
ن آئیننامهها 
مأمور تدوی 
ی
ی ادار 
ن و تنظی م سازمانها 
ی قوانی 
ن اجرا 
ی و تأمی 
ف ادار 
ی انجا م وظای 
برا 
ف
ن نیز در حدود وظای 
ک از وزیرا 
ب ه وضع تصویبنام ه و آئیننام ه بپردازد .هر ی 
ق وضع آئیننام ه و صدور بخشنام ه را دارد
نح 
ت وزیرا 
ت هیئ 
ش و مصوبا 
خوی 
ت میتواند
ف باشد .دول 
ن مخال 
ن و رو ح قوانی 
ت نباید با مت 
ن مقررا 
ی مفاد ای 
ول 
ل از
ی متشک 
ف خود را ب ه کمیســیونها 
ی از امور مربوط ب ه وظای 
ب برخ 
تصوی 
س
نپ 
ی قوانی 
ن کمیسیونها در محدود ه 
ت ای 
چند وزیر واگذار نماید .مصوبا 
تو
ی دول 
س جمهور الزماالجراســت .تصویبنامهها و آئیننامهها 
از تأیید رئی 
ی اجرا ب ه اطال ع
ن ابال غ برا 
ن اصل ،ضم 
ی مذکور در ای 
ت کمیسیونها 
مصوبا 
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بالتردیــد دارد بر اینکه مصوبهی هیئت وزیران باید و بایــد دارای این ویژگی
باشــد که هم از لفظ(منطوق) قوانین تبعیت کند و هم با روح (مفهوم) آنها
مغایرت نداشته باشد .از آنجائیکه وفق اصل  4قانون اساسی مرجع انطباق
قانون یعنی مصوبات مجلس شورای اسالمی با قانون اساسی ،شورای نگهبان
میباشد مالحظه میشود که شورای نگهبان در نظریهی مرحلهی اول خود به
شمارهی  81/30/2524مورخ  1381/11/29که در خصوص طرح تشکیل
سازمان نظام روانشناسی و مشاورهی جمهوری اسالمی میباشد اما و اگرهای
ً
فراوانی مطرح کرده اســت که توصیه میشــود حتما مورد مطالعه و واکاوی
حرفهمندان مهندسی ساختمان واقع شود معالوصف در این فراز از نوشتار به
بند  2از مادهی  3اولین مرحلهی طرح سازمان گفته شده پرداخته که اعالم

میدارد «تهیه و تصویب نظامنامهی اخالقی ناظر بر عملکرد روانشناســان و
مشاوران از جمله وظایف و اختیارات ســازمان نظام روانشناسی و مشاورهی
جمهوری اسالمی میباشد ».شورای نگهبان در نخستین مرحلهی نظریهی
خود به مواد و بندهای مختلف در ایراد به بند  2مادهی  3اعالم میدارد که بند
یاد شده از امور تقنینی است لذا واگذاری آن به سازمان مغایر اصل  85قانون
اساســی شناخته شد 3.گفتنی است که اگر قرار براین بود که تهیه و تصویب
نظامنامهی اخالقی حرفهمندان روانشناســی توسط هیئت وزیران با لحاظ و
رعایــت متن و روح قانون صورت پذیرد هر آینه به جای تصریح به اینکه مغایر
اصل  85قانون اساســی است اعالم میداشت که مغایر اصل  138آن قانون
میباشد .به بیانی دیگر از نظر ضوابط ،اصول قانونی و به باور شورای نگهبان،
تهیه و تصویب نظامنامهی اخالقی فقط و فقط در اختیار قانونگذار که در اصل
 85قانون اساسی معرفی شده است ،میباشد و حتی در اختیار هیئت وزیران
نیســت چه رســد به اینکه یک وزیر مبادرت به تدوین و تصویب آن بنماید .به
عبارتی دیگر نه تنها نظامنامهی رفتار حرفهای اخالقی در مهندسی ساختمان
که تحت شمارهی  15288/100/02مورخ  1395/05/09به تصویب وزیر
راه و شهرسازی وقت رسیده است ،مغایر اصل  85قانون اساسی و فاقد ارزش
و اعتبار قانونی میباشد بلکه مادهی  2مکرر آئیننامهی اصالحی سال 1394
َ
نیز مغایر اصل یاد شــده بوده و به ت َب ِع آن ،دستورالعمل اجرائی بند  5مادهی
 2مکرر آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان موضوع
بخشنامهی شمارهی  302708/100/02مورخ  1396/12/27وزیر وقت
راه و شهرسازی هم مغایر اصل  85قانون اساسی و خارج از اختیارات قانونی
وزیر راه و شهرسازی میباشد .علی هذا دادنامههای صادره توسط هیئتهای
تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری که در این خصوص صادر شده مغایر
قانون به ویژه قانون اساسی بوده و اقتضا دارد وفق مادهی  91قانون تشکیالت
ً
و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا مطرح و ابطال آنها اعالم گردد.
ج -1-اســتدالل مبنی بر لــزوم ابطال دادنامهی شــمارهی
 9909970906010054مورخ  1399/02/31هیئت تخصصی اراضی
شهرسازی ،منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
این دادنامه که در پاسخ به درخواست ابطال بند  3دستورالعمل فوقالذکر
صادر شــده و آن بنــد را مغایر قانون و خــارج از اختیارات قانونــی وزیر راه و
شهرسازی تشخیص نداده است ،به دلیل مغایرت با نظریهی شورای نگهبان
مــردود بوده و فاقد اعتبار قانونی میباشــد .به بیانی دیگر اگر وفق بند «ت»
مادهی  80قانون تشــکیالت و آئین دادرســی دیوان عدالــت اداری یکی از
مواردی کــه موجب ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری
میباشــد مغایرت مصوبه با قانون اساسی اســت و طبق مادهی  87ناظر به
تبصرهی  2مادهی  84قانون مرقوم ،هیئت عمومی یا تخصصی دیوان عدالت
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بخشنامهی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پروانهی اشتغال به کار حرفهای
توسط اعضای ارکان سه گانهی سازمان استان در دورهی دارابودن ِسمَت برخالف اصل  22قانون
اساسی و خارج از اختیارات قانونی جناب وزیر بوده و اقتضای ابطال را دارد.

اداری بایــد موضوع مغایرت مصوبه با موازین شــرعی را از شــورای نگهبان
اســتعالم کرده و موظف به تبعیت از نظریهی شورای نگهبان میباشند؛ این
برآیند حاصل است که اگر به ظاهر مواد  84و  87قانون گفتهشده استناد شود
ً
خود هیئت تخصصی یا عمومی رأســا و در غیــر این صورت با وحدت مالک
از دو مادهی مذکور با اســتعالم از شــورای نگهبان و کسب نظر آن مرجع در
خصوص شکایت مطروحه ،بند  3از دستورالعمل گفته شده را ابطال و اعالم
مینمود و اگر اســتعالم را ضروری نمیدانســت با استناد به همان نظریهی
شــورای نگهبان در خصوص نظامنامهی اخالقی ســازمان نظام روانشناسی
بند گفته شده از دستورالعمل را ابطال مینمود هرچند که همانگونه که گفته
شد تمامی دستورالعمل به دلیل مغایرت با اصل  85قانون اساسی از درجهی
اعتبار ساقط است .علی هذا و نظر به توضیح داده شده قاطعانه گفته میشود
که بند  22از بخش«ب» مادهی  91آئیننامهی اصالحی ســال  1394مغایر
َ
قانون و خارج از اختیارات هیئت وزیران میباشد و به ت َب ِع آن ،شورای انتظامی
سازمان و شوراهای انتظامی ســازمان استانها نمیتوانند اعضای سازمان
اســتانها را به استناد بند  2مکرر آئیننامهی اجرائی اصالحی سال ،1394
دستورالعمل اجرائی بند  5مادهی  2مکرر و نظامنامهی مذکور محکوم کنند.
ج -2-اســتدالل مبنی بر لــزوم ابطال دادنامهی شــمارهی
 140009970905811124مــورخ  1400/04/01هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال شمارهی
 302708/100/02مــورخ  1396/12/27وزیر وقت راه و شهرســازی به
شرح زیر اینگونه استدالل کرده است:
ً
اوال:مطابق مادهی  4قانون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان مصوب
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ماهنامه فنی و مهندسی شمس

سال  1374اشــتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در
بخشهای ســاختمانی و شهرسازی که توســط وزارت مسکن و شهرسازی
(وزارت راه و شهرســازی فعلی) تعیین میشــود ،مستلزم داشتن صالحیت
حرفهای است و این صالحیت از طریق صدور پروانهی اشتغال احراز میشود و
تعیین شرایط و ترتیب صدور ،تمدید ،ابطال و تغییر مدارک صالحیت حرفهای
بر اساس آئیننامهی اجرائی قانون مذکور تعیین خواهد شد.
ً
ثانیا :مطابق بند  5مادهی  2مکرر آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی
و کنترل ســاختمان ،اجتناب از تکفل همزمان امــوری که زمینه و موجبات
نمایندگــی یا قبول منافــع متعارض را فراهــم آورد ،از جملــه اصول اخالق
حرفهای که اشخاص در ارائهی خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایتکردن
آن هســتند ،محسوب میشــود و بر مبنای قســمت پایانی بند  5مادهی 2
آئیننامهی مذکور مصادیق رفتارهای مشــمول رعایت یا نقض اصول فوق بر
اســاس نظامنامهی رفتار حرفهای اخالق در مهندسی ساختمان خواهد بود
که پس از کســب نظر از شورای مرکزی ســازمان نظاممهندسی ساختمان و
تشــکلهای قانونی و رســمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی
ابالغ میشود.
ً
ثالثــا :در بند (الف) مــادهی  1قانون ارتقاء نظام ســامت اداری و مبارزه
با فســاد مصوب سال  ،1387فســاد به فعل یا ترک فعل هر شخص حقیقی
یــا حقوقی که از جمله با هدف کســب هرگونه منفعت یا امتیاز مســتقیم یا
غیرمســتقیم با نقض قوانین و مقررات کشــوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی
را به اموال و منافع عمومی وارد کند ،نظیر ســوء اســتفاده از مقام یا موقعیت
اداری و  ...تعریف شده است و در دادنامهی شمارهی 1399/12/2- 1974
هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن اشــاره به قانون اخیرالذکر به
دستورالعمل اجرائی وزیر راه و شهرسازی هم استناد شده است که بر اسـاس
آن پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمـــایندگی و یا قبول منافع
متعـارض را فـراهم میآورد ،ممنوع است .بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه
وزارت راه و شهرسازی به منظور تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعـــایت
یا نقض اصول اخالق حرفهای و برای جلوگیری از ایجاد شــرایطی که سبب
تعارض منافع و یا زمینهی بروز فساد میگردد ،به وضـع دستورالعمل اجرائی
بند  5مــادهی  2مکرر آئیننامهی اجرائی قانـــون نظاممهندســی و کنترل
ســاختمان به شــمارهی  1396/12/27- 302708/100/02اقدام کرده
است و دستورالعمل مذکور مغایرتی نیز با قوانین ندارد ،بنابراین قابل ابطال
تشخیص داده نشد.
تدقیق در نحوهی استدالل هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به
روشنی مینمایاند که اشکاالت اساسی در دادنامهی موصوف وجود دارد که
امید است مورد توجه قرار گیرد .عمده اشکاالت به شرح زیر هستند:
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اگر فرد نمیتواند همزمان در هر دو سازمان عضو باشد یا در سازمان استانی عضو هیئتمدیره بوده ولیکن نمیتواند از امتیازهائی که برای
پروانهی اشتغال وی به رسمیت شناخته شده ،بهرهمند گردد بدون آنکه تقابل منفعت یا تعارض منافعی رخ داده باشد و استدالل مبنای این
اعتقاد استناد به قانون احتماالت باشد باید گفت که چنین ممنوعیتی فاقد توجیه و استناد قانونی بوده و قابل پذیرش نمیباشد.

 -1بــا توجه به نــص صریح بند (ت) مــادهی  80قانون مرقوم که ِاشــعار
مــیدارد یکی از مــوارد ابطال مصوبه ،مغایر قانون اساســیبودن آن مصوبه
اســت و نظر به اینکه مســتفاد از نظریهی شــمارهی  81/30/2524مورخ
 1381/11/29شــورای نگهبان تهیه و تصویب نظامنامهی اخالق حرفهای
فقط و فقط در صالحیت قانونگذار موضوع اصل  85قانون اساسی میباشد
این نتیجهی غیرقابل تردید به دست میآید دادنامهی موصوف مغایر اصل 85
قانون اساسی است.
 -2از اشکاالت اساسی به نحوهی رسیدگی هیئتهای تخصصی و هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری این اســت که چندی اســت عــاوه بر قانون به
آئیننامهها و حتی شــیوهنامهها و دســتورالعملها هم استناد میجویند در
حالی که اگر به نص صریح مادهی  1قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصــوب  1392/03/25امعان نظری بشــود که میگوید در
اجرای اصل یکص د وهفتادوســوم ( )۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران به منظور رســیدگی به شــکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
مأموران ،واحدها و آئیننامههای دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود
اختیارات مقام تصویبکننده ،دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار
«دیــوان» نامیده میشــود زیر نظر رئیس قوهی قضائیه تشــکیل میگردد و
ً
توجها به بنــد  1مادهی  12قانون مرقوم ناظــر به صالحیت هیئت عمومی
دیــوان عدالت کــه در خصوص حــدود صالحیت و وظایــف هیئت عمومی
دیوان میباشــد اعالم میدارد که یکی از وظایف هیئت مذکور عبارتاند از
رسیدگی به شـــکایات ،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی
غیردولتــی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شــرع یا قانون و
یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف
در اجرای قوانین و مقــررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع
حقوق اشخاص میشود .به روشنی میتوان دریافت که قانونگذار چارچوب
اختیــارات هیئت تخصصی و هیئــت عمومی فقط و فقط قانون میباشــد
و الغیر و اگر قرار باشــد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اســتدالل
خود به آئیننامه یا بخشــنامهای اســتناد نماید باید و باید در وهلهی نخست
آن را پاالیــش کرده از انطباق آن با قوانین اطمینان حاصل نموده ســپس به
اندازهی قدر متیقن مورد اســتناد قرار دهد ،متأســفانه چندی است که این
تکلیــف قانونی مورد لحــاظ هیئتهای تخصصی و عمومــی دیوان عدالت
اداری قــرار نمیگیرد و همین امرموجب کاهش ارزش و اعتبار آراء صادره از
دیوان عدالت اداری که علیالقاعده باید مرجع رســیدگی به تظلمات باشد،
خواهد بود .همانگونه که مشاهده میشود عمدهی استدالل هیئت عمومی
محترم استناد به آئیننامهی اجرائی سال  1394و نظامنامهی اخالق حرفهای

وزارت راه و شهرسازی است که خود همین مصوبهها محل اشکال و ایراد است
و پر واضح اســت که وقتی بنیان امری نادرســت و باطل باشد روبنای آن نیز
فاقد اعتیار و ارزش خواهد بود .علی هذا هرچند به استناد مواد  107و 109
قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شعبات و هیئتهای
تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری الزماالتباع میباشد ولیکن با توجه
به توضیح داده شــده دســت کم دو دادنامهی فوقالذکر فاقد ارزش و اعتبار
قانونی بوده و تبعیت از آنها فقط و فقط از جنبهی حاکمیتی میباشد.
چ– بررسی تعارض منافع در مادهی  59آئیننامهی اجرائی قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان اصالحی سال 1394
برای پرداختن بهینه و منطقی به موضوع فوق شایسته است که در وهلهی
نخســت آن بخش از مادهی  59آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندســی و
کنترل ســاختمان اصالحی در ســال  1394مورد واکاوی قرار گیرد .حسب
بند 4مادهی مرقوم یکی از شرایط عضویت در هیئتمدیرهی سازمان استان
عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفهای مذکور در مادهی  2مکرر
و نظامنامهی آن میباشــد به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی
درجهی ســه یا باالتر نشده باشــد .درتبصرهی  ۳ذیل بند (پ) آن ماده با نام
صالحیت حرفهای تصریح گردیده که به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل
رقابت ســالم و اجتناب از اختالل در انجام وظایف ،تصدی همزمان کارکنان
دستگاههای نظارتی یا اجرائی مرتبط با موضوع قانون ،مجاز نمیباشد و در
این راستا دستورالعمل موضوع تبصرهی  3بخش(پ) مادهی  59آئیننامهی
اجرائی اصالحی  1394با شــمارهی  89709/400مورخ 1397/07/09
مصوب وزیر راه و شهرسازی ابالغ شد و در آن اعالم شد که به استناد اختیار
ناشــی از بخش اول مادهی  123آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و
کنترل ســاختمان ،اسامی دســتگاههای نظارتی و اجرائی مشمول را اعالم
داشته است .بررسی جزئیات مادهی مرقوم به روشنی مینمایاند که چون در
بند  4آن ماده به مادهی  ۲مکرر و نظامنامهی آن استناد جسته است و خالف
قانون اساســیبودن آن ماده و نظامنامهی اســتنادی اثبــات و احراز گردید،
لذا این بند نیز مشــمول حکم مادهی  2مکرر بوده قابلیت اســتناد را ندارد و
افزون بر آن اســتناد به مادهی  123آئیننامهی اجرائی ســال  1375بســیار
سســت و بی اعتبار میباشــد چرا که هر چند در مادهی مرقوم بیان میدارد
که دستورالعملهای موضوع مواد آئیننامه ظرف شش ماه به وسیلهی وزارت
مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام درنحوهی
اجرا یا اعمال مواد آئیننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن
و شهرسازی عمل خواهد شد ولیکن نباید نادیده گرفت که این اختیار موسع
و گسترده نمیباشد و اصل عدم اختیار حاکم بر تصمیمات قوهی مجریه و به
َ
ت َب ِع آن شــامل آقای وزیر راه و شهرســازی هم خواهد شد .در جائی که اصل
www.shamsmag.ir
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هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ُمر قانون را مالک عمل و اتخاذ تصمیم قرار داده و ِص ِ
رف احتمال
وقوع وضعیت گفته شده را برای پذیرش تع ُرض به حقوق اشخاص که در قانون اساسی به رسمیت
شناختهشده کافی نمیداند.

 138قانون اساسی به روشنی هیئت وزیران را در تدوین و تصویب آئیننامه یا
بخشــنامه یا مصوبه مکلف به رعایت روح و متن قانون کرده است و در حقوق
عمومی اصل بر عدم اختیار اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و قاعدهی
َ
تفسیر مضیق یا تفسیر به لفظ در قوانین آمره حاکم است به طریق اولی یک
وزیر هم مشمول تکلیف قانونی برشمرده شده بوده و افزون برآن مصوبهی وی
باید در چارچوب مصوبهی هیئت وزیران هم باشــد .اگر استدالل جناب وزیر
مبنی بر ممنوعیت تصدی همزمان کارکنان دســتگاههای نظارتی و اجرائی
ناظر بر این باشــد که یک شــخص در یک بازهی زمانی نباید عهدهدار انجام
عملی باشد که منجر به تقابل بین دو منفعت ،یکی متعلق به خود و دیگری
متعلق به ســایرین ،شود پر واضح اســت که ممنوعیت گفتهشده هم ریشه و
مبنای قانونی دارد چرا که بند (د) مادهی  32قانون نظاممهندســی و کنترل
ساختمان به روشــنی چنین تقابلی را منع میکند و هم در روایتهای مأثور
داریم که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود:
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ َ
اضع التهم ِة فال
 -1امام علی
(علیه السالم) فرمودند«:من وضع نفسه مو ِ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
َّ
یلومن من أساء ِب ِه الظن .هر کس در جایگاههائی قرار بگیرد که مورد سوء ظن
قرار گیرد نباید دیگرانی را که به وی گمان بد بردهاند را سرزنش کند».
َ
ْ
َّ ُ َ َ
َّ
اضع الری ِب
 -2از امام صادق(علیه الســام)نقل شده که
فرمود« :اتقوا ُمو ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ِّ
ْ
یق ف ِإنه لیــس کل أحد یع ِرفها ،از جاهاى
وال ی ِقفــن أحدکم مــع أم ِه ِفی الط ِر ِ
تهمتخیز پرهیز کنید حتى یکى از شما با مادرش در کنار جاده (به صورت
تهمت برانگیز) نایستد ،زیرا همه او را نمىشناسند (و ممکن است شما را متهم
کنند)».
 -3از امام صادق(علیه السالم) نقل شده که فرمود رسول اکرم (صلى الله
علیه وآله) فرمود«َ :أ ْو َلى َّ
الت َه َمة َم ْن َج َال َس َأ ْه َل ُّ
الناس ب ُّ
الت َه َم ِة "،سزاوارترین
ِ
ِ ِ
مردم به اتهام کسى است که با افراد متهم همنشین گردد».
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 -4رســول الله (صلی اللــه علیه و آله) فرمــود« :اتقوا مواضــع التهم ،از
جایگاههائی که موجب تهمت میشوند پرهیز کنید».
بنابراین در خصوص حالت گفتهشده تردیدی نیست که هم روح قانون با
آن موافق است و هم شرع انور آن را مورد تأیید قرار میدهد ولیکن اگر به ِصرف
حضور و اشــتغال در یک دستگاه اجرائی شخص نباید داوطلب عضویت در
هیئتمدیرهی سازمان استان شود و یا به عبارتی شخص مورد نظر نمیتواند
همزمان در هر دو سازمان عضو باشد یا در سازمان استانی عضو هیئتمدیره
بوده ولیکن نمیتواند از امتیازهائی که برای پروانهی اشتغال وی به رسمیت
شناخته شده ،بهرهمند گردد بدون آنکه تقابل منفعت یا تعارض منافعی رخ
داده باشد و استدالل مبنای این اعتقاد استناد به قانون احتماالت باشد باید
گفت که چنین ممنوعیتی فاقد توجیه و اســتناد قانونی بوده و قابل پذیرش
نمیباشــد .در راســتای اثبات این نظر به دادنامهی شــمارهی  347هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری اســتناد میشــود که در خصوص ابطال نامهی
شــمارهی 3891ـ 1265ـ 160مورخ  1388/3/13رئیس شــورای اسالمی
شهر تهران صادر شده است با این توضیح که اگر به الیحهی دفاعیهی شورای
اسالمی شهر تهران بذل توجهی شود مالحظه میشود که در واقع ،مصوبهی
مذکور در راستای جلوگیری از وقوع حالت تعارض منافع صادر گردیده است
که مورد شکایت قرار گرفته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامهی
صادره اینگونه ِاشعار میدارد:
نظر به اینکه مطابق قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان مصوب
ســال  1374تصویب آئیننامههای اجرائی قانون بر عهدهی هیئت وزیران
محول شــده و به موجب بنــد (ش) مادهی  91آئیننامــهی اجرائی قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  1375هیئت وزیران ،ارائهی
خدمات مهندسی طراحی ،محاسبه ،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی که مسئولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه
را در شــهرداریها ،ســازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر
عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفهای احصاء شــده و بر خالف
حکم مذکور ،شورای اسالمی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسهی
رسمی ـعلنی ـ فوقالعادهی خود و به موجب متن مادهی واحدهی مصوبهی
«ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسالمی و شهرداری تهران
دارای پروانه از سازمان نظاممهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب،
ناظر ،تأسیســات و معماری در کلیهی مناطق شهرداری تهران» از یک سو
هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای
پروانه از نظاممهندســی هستند و به صورت رســمی ،پیمانی ،قراردادی و
حقالزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی ،معاونتها ،ادارات
کل مناطق ،ســازمانها و شــرکتهای تابعه همکاری میکنند به صورت
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اگر پذیرفته شود که هر شخصی در هر مقامی به خود اجازه بدهد که به میل و سلیقهی خویش هر چند
تحت نام استیفای حقوق مردم و جامعه حدود و ثغور قوانین را نادیده بگیرد ،دیری نخواهد پائید که
هرج و مرجی روال یابد که موجب اضمحالل جامعه و آحاد شهروندان میشود.

اشــخاص حقیقی ممنوع اعالم کرده اســت و محدودیتی برای اشــخاص
حقوقی ایجاد نکرده و از ســوی دیگر با این مصوبه ،حکم مقرر در بند(ش)
مادهی  91آئیننامهی مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط
به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی را عهدهدار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را
به لحاظ اشتغال در شورای اسالمی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع
اعالم کرده اســت و علیرغم محدودیت مصرح در آئیننامهی مذکور برای
اشــخاص حقیقی و حقوقی ،فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است ،لذا
از حدود اختیارات شوراهای اسالمی شهر در مادهی  71قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال
 1375و حکم مقرر در قانون نظاممهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سال
 1374کــه تصویب آئیننامههای اجرائی قانــون را به هیئت وزیران محول
کرده خارج است و به استناد بند یک مادهی  19و مادهی  42قانون دیوان
عدالت اداری به موجب این رأی نامهی شمارهی 3891ـ  1265ـ 160مورخ
 1388/3/13رئیس شورای اسالمی شهر تهران و مصوبهی مذکور شورای
اسالمی شهر تهران ابطال میشود.
همانگونه که مالحظه میشــود شــورای اسالمی شهر تهران در تصمیم
متخذه اســتدالل خود را بر این پایه اســتوار کرده اســت که چون مهندسان
حقیقی دارای پروانهی اشــتغال به کار مهندسی که شاغل در شهرداریهای
استان و شورای اسالمی شهر تهران هستند فارغ از نوع استخدامشان ممنوع
از انجام خدمات مهندسی با استفاده از پروانهی اشتغالشان بوده و این تصمیم
در حقیقت برای پیشــگیری از ایجاد وضعیت تعارض منافع در شهرداری به
دلیل ماهیت شــغلی کارکنان آن نهاد گرفته شــده اســت ،ولیکن مالحظه
میشود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ُمر قانون را مالک عمل و اتخاذ
رف احتمال وقوع وضعیت گفته شــده را برای پذیرش
تصمیم قرار داده و ِص ِ
ُ
تعرض به حقوق اشخاص که در قانون اساسی به رسمیت شناختهشده کافی
نمیداند .علی هذا و با عنایت به توضیحات دادهشــده بخشنامهی وزیر راه
و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت اســتفاده از پروانهی اشتغال به کار حرفهای
توســط اعضای ارکان سه گانهی سازمان اســتان در دورهی دارابودن ِس َمت
برخالف اصل  22قانون اساسی و خارج از اختیارات قانونی جناب وزیر بوده
و اقتضای ابطال را دارد.

فینفســه منطقی و در راستای پیشگیری از ایجاد رانت ،بروز فساد و پرهیز از
تعارض منافع میباشد ولیکن به دلیل آنکه قانونگذار بر این اعتقاد است که
امور تقنینی به هر صورت اختصاص به مقنن داشــته و تحت هیچ شــرایطی
نباید چارچوب بایستههای قانونی آسیب دیده و مخدوش شود .به بیانی دیگر
اگر پذیرفته شود که هر شخصی در هر مقامی به خود اجازه بدهد که به میل
و ســلیقهی خویش هر چند تحت نام استیفای حقوق مردم و جامعه حدود و
ثغور قوانیــن را نادیده بگیرد ،دیری نخواهد پائید که هرج و مرجی روال یابد
که موجب اضمحالل جامعه و آحاد شــهروندان شده و شأن و جایگاه قانونی
قوانین آمره و فرادست خدشهدار شده و چه بسا تحت لوای اجرای قانون اما با
ِاعمال سلیقهها زمینهی تضییع حقوق اشخاص به راحتی فراهم و مهیا شود.
علی هذا به جای اتخاذ چنین روشهائی اقتضا دارد که با استفاده از ابزارهای
قانونــی و تقویت راهکارهای اصولی نه تنها موجبات ترقی و اعتالی خدمات
مهندسی ســاختمان و اعضای سازمان فراهم شــود بلکه با ایجاد یکرنگی
و پایبنــدی به بایســتههای قانونی مانع از ورود اشــخاص فاقد صالحیت در
توساز شهری شد.
چرخهی ساخ 
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 Bسید هاشم حسینی تهرانی ،علوم العربیه.1353 ،
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 .2یحیی مرتب ،وحید کشافی نیا ،مصطفی عباسی ،محمد واثقی ،مهدی
فالحیان -تعارض منافع در بخش عمومی -انتشــارات شــفافیت و پیشرفت –
چاپ اول -زمستان .1399
 .3مجموعــه نظریات شــورای نگهبــان در مورد مصوبات مجلس شــورای
اســامی دورهی ششم – ســال ســوم ،مرکز تحقیقات شــورای نگهبان ،نشر
دادگستر ،چاپ اول ،بهار .1383

نتیجهگیری
از Bجمعبندی مطالب گفتهشده و لحاظداشتن نصوص و قواعد قانونی به
روشنی میتوان دریافت که هرچند تصمیم جناب وزیر محترم راه و شهرسازی
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راهکار نهائی توسعه است .دولت قوی باعث رشد اقتصادی شده و
بسترهای سرمایهگذاری فراهم میشود.

مسئلهی تعارض
گفتوگو با علی سرزعیم ،دکتری اقتصاد از دانشگاه میالن
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،معاون وزیر تعاون و کار اسبق

تعارض منافع در همه جا و در هر زمان و مکانی وجود دارد اما باید دید که چگونه میشــود با وضع قوانین و مقررات به جا به ســمت مدیریت تعارض
منافع حرکت کرد .برای نمونه در کشور آمریکا ،بر اساس قوانین و مقررات مربوط به مدیریت تعارض منافع ،اعضای سنا باید تمام معامالت بورسی خود را
به طور شفاف گزارش دهند .همچنین سایر درآمدهایشان نیز در سایتی ثبت شده و در دسترس عموم مردم قرار گیرد .در دسترس بودن اطالعات مالی
و شــفافیت راهکاری اســت که این کشور برای مدیریت تعارض منافع پیشبینی کرده است .حال باید دید در ایران وضع چه ساختارها و قوانینی توسط
چه نهادهائی موجب حل این مسئله خواهد شد .برای نیل به این هدف ،کنکاش این موضوع از منظر اقتصاد کالن الزم به نظر میرسد .بدین منظور در
گفتوگوئی با علی سرزعیم ،استاد رشتهی اقتصاد در دانشگاه عالمه طباطبائی ،به این بحث پرداختیم:

 »همانطــور که میدانیــد رویکرد اصلــی اقتصاد
افزایــش مداوم ســرمایهها و در نتیجه پررنگتر
شدن امور اقتصادی است .به عبارت دیگر نظام
ســرمایهداری مبتنی بر رقابت برای کسب پول
بیشتر است .وقتی چنین است ناخودآگاه افراد
را بیشتر بهســمت قبول مسئولیتهائی سوق
ً
میدهد که ذاتا تعارض منافع دارند .بر این مبنا،
آیا اســاس اقتصاد بسترســاز ایجاد تضاد منافع
برای افراد نیست؟
فرض نظام اقتصاد بازار این اســت که پیگیری منافع
فــردی و منافع جمعــی را محقق میســازد .برای مثال
نانوائی که صبح زود نان میپزد دوست دارد درآمد کسب
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کند و وقتی این کار را انجام میدهد نیاز شما هم برطرف
میشــود و در نتیجــه منفعت جمعی محقق میشــود.
بنابراین به طور پیش فرض خوب است که همه بهدنبال
منافع فردی باشند.
اما بهتدریج اقتصاددانان به این جمعبندی رسیدند که
منافع جمعی با منافع فردی همیشــه همسو نیست .در
اینجا به نهاد ناظر نیاز است که درست و دقیق تشخیص
دهد و به شــکل مناســبی مداخله کند .برای مثال شما
رســتورانی دارید که گوشت اسب به مردم میدهید ولی
پول گوشــت گوسفند را از مردم طلب میکنید .البته که
منفعــت مالی خــود را محقق کردهاید ،ولــی به دیگران
آســیب زدهاید .اقتصاددانان به این نــوع موارد نیز نگاه
TECHNICAL ENGINEERING MAGAZINE

در آمریکا ،این قید را گذاشتند هر کس وارد نهاد نظارتی شد تا ده سال آینده هم به سمت این
کارها نباید برود ،ولی نهاد نظارتی هم باید در عین حال حقوقش را پرداخت کند.

کردند و بهدنبال وجه مشــترک میان آنها بودهاند که در
نهایت به نامتقارن بودن اطالعات پی بردهاند .به عبارتی
دو سمت بازار یک نوع اطالعات واحد ندارند .برای نمونه
پزشکی بیماری مریض را خوب تشخیص میدهد ،ولی
چون خود بیمار نمیداند چه مشــکلی دارد و این حالت
عدم تقارن اطالعات بین آنها حاکم است ممکن است
پزشک انگیزه پیداکند که واقعیت بیماری مریض را به او
نگوید و برای بیمارش خرج تراشی کند .بنابراین در این
موارد عدم تقارن اطالعاتی شدیدی حاکم است و بازار در
ً
این حالــت دیگر منافع جمعی را لزوما محقق نمیکند.
اینجاست که منافع جمعی با منافع فردی همسو نیست
و در ایــن حالتها باید ناظر وارد شــده و مداخلهی مؤثر
داشته باشد و به نفع کسی عمل کند که اطالعات کمتری
دارد .از این طریق است که بازار را تنظیم میکنند .بدین
ترتیب در بازار ،رقابت بیشــتر و هم ســالمتر میشود و تا
حدودی منافع جمعی و فردی با هم همسو میشوند.
 »اندازهی اثر تعارض منافع تا چه میزان در مفهوم
مدیریت آن اثرگذار است .آیا این اندازه در میزان
اثرگذاری تعارض منافع مؤثر است؟
فرض اقتصاد مدرن این اســت که انســانها قدیس
نیستند .ما با عابدان زاهد روبهرو نیستیم که بر نفسشان
غلبه کرده باشــند ،بلکه فرض برعکس اســت .فرض بر
این است که همهی افراد سودجو بوده و بهدنبال کاسبی
هستند .انســان موجود حریصی اســت .چرا ما چنین
فرض میکنیم؛ چــون این فرض ،فــرض مطمئنتری
است و اینکه فرض کنیم همه سودجو و حریص هستند
با حــواس جمعتری مدلهایمــان را طراحی میکنیم.
اگر فرض بر این باشــد که همه قدیس نیســتند در مورد
کســانیکه بــر مســند واحدهــای حکمرانــی مدیریت
مینشینند مراقبت میشود که منفعتی نداشته باشند؛
در این شــرایط اســت که حکمرانان بــه منفعت جمعی
فکــر کرده و منفعت فردی تصمیمــات آنها را مخدوش
نمیکند و تنها بررســی میکنند که دولت بازار را چگونه
کنترل و نظــارت کند تا به نتیجهی بهتری برســد .ولی
اگر خود فرد نفع مســتتری در این موضوع داشته باشد
از درون وسوسه میشود و به این فکر میکند که منفعت

خودم چه میشــود .به همین دلیل برای اینکه این طور
مسائل مطرح نشود در حکمرانی مدرن شرط میگذارند
که اگر میخواهید وزیر شوید و مسئول نظارت و کنترل
باشــید باید از این حیطه بیرون بیائید و انصراف بدهید.
ً
اخیرا شرطهای ســختگیرانهتری گذاشتهاند که تا ده
سال آینده هم به سمت آن حوزه نروند.
 »آنچه فرمودید در همهی کشورها اتفاق میافتد؟
کشــورهای پیشــرفته به این ســمت میروند .چون
آنجا همهی مشــکالت را زودتر از ما تجربــه کردهاند .ما
نظام حکمرانی را از آنها یــاد گرفتهایم و اآلن هم داریم
خطاهــای آنها را خودمان تجربــه میکنیم تا خودمان
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به نظر من اتفاقی که در نظاممهندسی پیش آمده این است که مهندسی
قربانی اقتصاد کالن شده است .آنچه در حوزهی مهندسی در ایران رخ داده
محصول سیاستهای اقتصادی غلط است.

ن راهحلها برســیم .در همین راســتا در بحران سال
به آ 
 ۲۰۰۸در آمریکا متوجه شــدند زمانیکه نهادهای ناظر
بازنشســته میشــوند به یکی از این بانکهــا میروند،
بنابراین تا وقتی آنهــا در رأس کار بودند با این تفکر که
ً
بعــدا در بانکهای مربوطه خواهند بود ،ســختگیری
نمیکردنــد .برای جلوگیری از این موضــوع ،این قید را
گذاشتند هر کس وارد نهاد نظارتی شد تا ده سال آینده
هم به ســمت این کارها نباید برود ،ولی نهاد نظارتی هم
باید در عین حال حقوقش را پرداخت کند.
 » فرمودید نهاد نظارتی؛ چرا در کشــور ما در این
ً
زمینه نقص وجود دارد .مثال در موضوع تعارض
منافع هیچ نهادی مســئولیت ساختارسازی و
تبیین قوانین را برعهده ندارد؟
خیلــی از نهادهــای نظارتی مــا انجمنهای صنفی
ً
هستند و چون انجمن صنفی هستند اتفاقا ذینفع هم
هســتند .پس منافع مصرفکننده را نادیده میگیرند.
برای مثال آرایشــگران صنفی بهنام آرایشگری دارند که
قرار اســت آن صنف کار نظارت هــم انجام دهد ،ولی در
عمل منفعت خود آرایشگران را در نظر میگیرند نه مردم
را .یا کانون وکال نهادی اســت که قرار اســت بازار وکالت
را نظارت کند ولی ســوگیری ب ه سمت وکال دارد تا مردم.
البته اینجا چون چنین خطری وجود دارد نهاد حاکمیتی
وارد میشود و یکی منفعت صنف را نمایندگی میکند و
دیگری منفعت مردم را تا اینکه مشکل را حل میکنند.
برای مثال در بازار وکالــت میگویند کانون وکال منفعت
وکال را نمایندگی میکند و قوهی قضائیه منفعت مردم را.
بهترین حالت این است که هر نهادی یک سمت را بگیرد.
ما نمیتوانیم یک سازمان را در نظر بگیریم که هم حقوق
مصرفکننــده و هم تولیدکننــده را در نظر بگیرد چون
ً
ً
عمال با شکست مواجه خواهد شــد .معموال سازمانها
به یکی از دو ســمت تمایل پیدا میکنند و بهتر است دو
نهاد باشد که یکی منفعت مصرفکننده و دیگری منفعت
تولیدکننده را در نظر بگیرد و بعد روی مســائل به تفاهم
برسند.
 »مسئلهی بعدی این اســت که همان کانون وکال
که مثال زدید حجم محدودی کار انجام میدهد.
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وقتی افراد
بیکارمیشوند،
مشکالتاجتماعی
پیدا میکنند یا
مهاجرتمیکنند.
بنابراین از سرمایهی
شما در کشور دیگر
استفادهمیشود
که در هر صورت
زیان است .نکتهی
دیگر اینکه آنهائی
که میمانند و
کار میکنند هم
دستمزدهایبسیار
پائین دارند که این
دستمزد پائین هم
آثاری دارد از جمله
اینکه به نسلهای
بعدی میگویند به
رشتهیمهندسی
نیایند و به سمت
پزشکی با دستمزد
ً
باالتر بروند و عمال
هم همینطور شده
است .در نتیجه
یک اثر در نسل بعد
دارد؛ در نسل بعد
نیروهای خوب به
سمتمهندسی
نمیروند.

ولی تعداد افرادی که عضو این کانون هســتند
زیاد اســت .یا در مورد ســازمان نظام مهندسی
هم به همین ترتیب اســت .ایــن تنظیمگری بر
عهدهی چه کسی است؟
چه اتفاقی در نظاممهندســی افتاد؟ ما حجم زیادی
مهندس تربیت کردهایم .درصورتیکه رشد اقتصادی ما
صفر بوده اســت و بودجهی عمرانــی ما هم خیلی وقت
اســت که صفر میباشد .بنابراین تعداد ورودیهای بازار
زیاد و کار برایشــان کم است .ما هم مجوز دادهایم و افراد
وارد این بازار شــدهاند .ما در اقتصاد مفهومی داریم اگر
رقابت از یک حد کمتر باشد ،بد است و یک جاهائی هم
اگر رقابت بیش از حد شــود ،بد است یعنی هر دو طرف
افراط و تفریط به ضرر اقتصاد اســت ،چون نرخشــکنی
میشــود .برای مثال در بــازار بیمه آنقدر رقابت شــدید
است که نرخشکنی شروع شده است تا حدی که شرکت
بیمه ضرر میکند .ما دوســت نداریــم این اتفاق بیفتد.
رقابت بیش از حد هم خیلی جاها آســیب میزند .بازار
نظاممهندســی یکی از جاهائی است که رقابت بیش از
حد داشته به همین دلیل مهندسان حاضر میشوند به
هر قیمتی کار کنند و حتی از اســتانداردها پائین بیایند
و اگــر کســی زیر بار هــر کاری نرود خود او را زیر ســؤال
میبرند .از طرف دیگر تفریط داســتان را بگویم .کانون
وکال منفعــت وکال را حداکثر میکنند ،مجوز نمیدهند
که هر کســی وارد این بازار شود و وقتی تعداد وکیلهای
کمتری کار کنند دستمزدهایشان باال میرود .در نهایت
هــم جامعه متضــرر میشــود .کانــون وکال میتواند به
زیان منافع جامعه ،منافــع گروه خاصی را صیانت کند.
با تصویــب طرحی تحــت عنوان طرح تســهیل صدور
مجوزهای کســبوکار در مجلس افراد بیشتری وارد بازار
وکالت میشوند و در این حالت نرخها هم پائینتر میآید
و عدالت هم بهتر محقق میشود .داستان وکالت افراط
داستان بود .البته بینابین افراط و تفریط مطلوب است.
 »جنابعالی موافق بازار رقابتی هستید و فرمودید
حالت میانه باید داشته باشد .این رقابت برپایهی
چه اصولی باید باشد؟
فــرض ما این اســت که با رقابــت ،منفعت جامعه
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ما در تصمیمگیریهای جمعی هم منفعت مردم و هم منفعت بازیگران را
میبینیم .گاهی هم چند مجموعهی ذینفع هستند و همه باید با هم دیده
شوند.

محقق میشود .نهاد ناظر این پیچ را سفت یا شل میکند
مثــل اینکه چند نفر وارد این بازار بشــوند .برای مثال در
بازار پول ،بانک مرکزی وارد میشود و مسئولیت نظارت
را دارد؛ اینکه چند بانک وجود داشــته باشــد در اختیار
بانک مرکزی است .تصور بانک مرکزی این است که بانک
زیاد داریم و اجازهی تأســیس بانکجدید نمیدهد و در
عین حال ادغام بانکهای موجود را هم تشویق میکند.
بنابراین نهاد نظارت باید بگوید که تعداد بیش از حد شده
و یا هنوز کم اســت .این جزء کارهایی است که در بخش
تنظیمگری باید دقت شود.
 »درخصــوص تربیــت افراد توســط دانشــگاهها
همانطور که اشاره فرمودید تعداد نیروها بسیار
زیاد است در حالی که بازار کار روز به روزکوچکتر
میشــود .به نظر جنابعالی هزینــهی این عدم
هماهنگی را چه کسی پرداخت میکند؟ اثر این
عدم تقارن در سطح نخبگان جامعه چیست و
چطور میشــود کشــوری با این ساختار تربیت
شود؟
در مرحلهی اول شما موضوع هزین هـ منابع را میبینید.
شــما هزینه میکنید و یک عده هم رشــتهی مهندسی
میخوانند .از طرفی رشــتههای مهندســی رشتههای
پرهزینهای اســت ،از طرف دیگر کار نیست .وقتی افراد
بیکار میشــوند ،مشــکالت اجتماعی پیدا میکنند یا
مهاجرت میکنند .بنابراین از ســرمایهی شما در کشور
دیگر اســتفاده میشــود که در هر صورت زیان اســت.
نکتهی دیگر اینکــه آنهائی که میمانند و کار میکنند
هم دســتمزدهای بســیار پائین دارند که این دســتمزد
پائین هم آثاری دارد از جمله اینکه به نســلهای بعدی
میگویند به رشتهی مهندسی نیایند و به سمت پزشکی
ً
با دستمزد باالتر بروند و عمال هم همینطور شده است.
در نتیجه یک اثر در نسل بعد دارد؛ در نسل بعد نیروهای
خوب به ســمت مهندســی نمیروند .و در آخر دستمزد
خیلی پائین زمینهی فســاد را ایجــاد میکند و احتمال
اینکه فرد به سمت بیراهه و فساد برود بیشتر است که این
موضوع به نفع جامعه هم نخواهد بود.
 »اگر به بحث تعارض منافع برگردیم؛ تعارض منافع

ً
معموالسازمانها
به یکی از دو
سمت تمایل پیدا
میکنند و بهتر
است دو نهاد باشد
که یکی منفعت
مصرفکنندهو
دیگریمنفعت
تولیدکننده را در
نظر بگیرد و بعد
روی مسائل به
تفاهمبرسند.

در همه جــا و در هر زمان و مکانی وجود دارد به
طوریکــه نمیتوانیم آن را به طــور کامل حذف
کنیم بلکه در اینجا بحث مدیریت تعارض منافع
به عنوان راهکار این مســئله مطرح میشــود.
نحــوهی این مدیریت و ســا زوکار ایــن مدیریت
چگونه است؟
آنچه بشر به آن رســیده این است که همهی اینها را
یک نفر نمیتواند حل کند .بهترین حالت این است که
برای هر جایگاهی یک نهاد تعریف شود که اگر مشکلی
هم وجود داشت در چانهزنی اجتماعی باید این مشکالت
ً
حل شــود که معموال هم به مجلس کشــیده میشود و
باالخــره کار یا در مجلس و یا در دادگاه حل میشــود و
گاهی کمیسیونهای دولتبهعنواننهادهای حاکمیتی
وارد شده و حکم صادر میکنند.
 »جنابعالــی درخصوص تعــارض منافــع و بحث
قانونگذاری فرمودید .در هر صنفی چه نهادی
باید این سیاســتگذاری را تعریــف کند .آیا اگر
نهادی به جز صنف مذکور تصمیمگیری نهائی
کنــد در حالیکه جنــس آن کار یــا جزئیات آن
را نمیشناســد در آینده با مشــکالت بیشتری
مواجه نخواهند شد.
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در صورت عدم تقارن اطالعاتی ،بازار دیگر منافع جمعی را محقق
نمیکند .اینجاست که منافع جمعی با منافع فردی همسو نیست.

پیچیدگی داســتان هم همین جاست .بعضی جاها
بهدنبال این هســتند که راهحلی پیدا کنند .برای مثال
در وزارت بهداشــت شرط گذاشــتند که اگر کسی وارد
وزارتخانه شــود دیگر هیچگاه نباید طبابت کند .وقتی
شــما وارد نهــاد حاکمیتی بشــوید دیگــر در آن صنف
نخواهید رفت .بنابراین دچار وسوســه نمیشوید ،ولی
بعضی جاها داستان خیلی پیچیدگی دارد و نمیتوانیم
واگذار کنیم .برای مثال دادگاه پزشــکی چنین است و
بیمار روی بیماریهای خیلی خاص میتواند از پزشک
شــکایت کند .هیئت داوران و پزشــکان متخصص وارد
میشوند و تصمیمگیری نهائی را انجام میدهند .خوب
این پزشــکان انگیزه دارند که طرف پزشک را بگیرند تا
بیمار را ،زیرا خودشــان جزء همین صنف هســتند .راه
ً
حلی که هســت این اســت که معموال افرادی که از نظر
ً
ســنی باال هســتند و امیدی ندارند که بعدا دوباره وارد
کار پزشکی شوند (به سخن دیگر ریشسفیدان) به کار
گرفته میشوند و به این شکل مسائل دادگاه پزشکی را
مدیریت میکنند .موضوعی که شما فرمودید برمیگردد
به این ســؤال که آیا این نهادها تخصص دارند که در این
حوزه تصمیمگیری کنند؟ برای مثال سیاستگذاری در
بازار بورس را شورای عالی بورس تصمیمگیری میکند.
شــورای عالی بورس هم تعدادی نماینده دارد که فعال
بازار بورس هســتند .این میتواند تعارض منافع جدی
ایجاد کند .یک راه حل این اســت کــه هیچکس از بازار
ســرمایه عضو این شورا نباشد .اشکال این راه این است
که افرادی وارد این شــورا میشوند که شناخت الزم را از
بــازار ندارند و منافع ذینفعــان را نمایندگی نمیکنند.
ً
کدام راه را انتخاب کنیم؟ معموال در تصمیمگیریهای
جمعی هــم منفعت مــردم و هــم منفعت بازیگــران را
میبینیم .گاهی هم چند مجموعهی ذینفع هستند و
همه باید با هم دیده شــوند .برای مثال در مورد شورای
عالی بورس میگوئیم نمایندگان صنف بیایند ولی غالب
نباشــند .بنابراین مهم این است که ترکیب خوب چیده
شود .در مورد سازمان نظاممهندسی هم به همین ترتیب
باید باشــد نمایندهی مهندســان باید باشند ولی غالب
نباشند.
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دولت قوی و پرتوان
با بروکراسی کارآمد
باعث میشود
کیک اقتصاد بزرگ
شود و به تبع آن
بقیهی افراد بیکار
هم به تدریج به
سمتحرفهایگری
حرکت کنند و وارد
بازار کارشوند.

 »راهــکار و پیشــنهاد نهائی جنابعالــی برای این
موضوعچیست؟
مــن نکات اصلی را گفتــم .به نظر مــن اتفاقی که در
نظاممهندسی پیش آمده این است که مهندسی قربانی
اقتصاد کالن شده اســت .آنچه در حوزهی مهندسی در
ایــران رخ داده محصــول سیاســتهای اقتصادی غلط
اســت .ازجمله تثبیت غلــط ارز و واردات زیــاد و ارزان و
در نهایــت بودجهی عمرانی که صفر شــده اســت .فقط
بودجهی جاری رشد کرده که این سبب واردآمدن آسیب
زیادی به شرکتهای پیمانکاری و مهندسی شده است.
نتیجه اینکه کیک اقتصاد کوچک شــده در نتیجه کیک
فعالیت مهندســی هم به تبع آن کوچک شــده است .از
طرف دیگر تولید نیرو زیاد و ورود به این بازار هم همیشه
باز بوده اســت .در نهایت ،رقابت بیش از حد باعث ایجاد
مشکالت حال حاضر مهندسان در این کشور شده است.
سؤال اساسی که در این مواقع مطرح میشود اینکه چه
مدلی بهتر است آیا بگذاریم همه بیایند و حقوق کم بگیرند
یــا بازی را محــدود کنیم و حقوق قابل قبول هم داشــته
باشند و در ازای آن استانداردهای سختگیرانه را رعایت
کنند که انگیزه داشته باشــند و در عوض تعدادی بیکار
بمانند .برای مثال بهتر اســت در دولت تنها کارشناسان
خبره داشته باشیم و حقوق خوب بدهیم که رشوه نگیرند
و یا یک میلیون نیروی معمولی داشــته باشیم و بیکاران
کمتر باشند؟ کدام به نفع جامعه است؟ من تصور میکنم
مدل اول بهتر و ســختتر اســت .دولت قوی و پرتوان با
بروکراســی کارآمد داشته باشیم و حداقل حقوقی هم به
کسانی که بیرون هســتند میدهیم .ولی دولت ضعیف
میگوید همه باشــند و خوب و بد هم فرقی ندارد .وقتی
بازار کشــش ندارد یک عدهای باید کنــار بروند و با یارانه
زندگی کننــد .دولت قوی باعث میشــود کیک اقتصاد
بزرگ شــود و به تبع آن بقیهی افراد بیکار هم به تدریج به
سمت حرفهایگری حرکت کنند و وارد بازار کارشوند.
در کالم آخر باید بگویم که راهکار نهائی توسعه است.
در گذشــته ایران وضعیت عقبماندهای داشــته است.
دولت قوی باعث رشد اقتصادی میشود؛ در نتیجه فقر
از بین میرود و بسترهای سرمایهگذاری فراهم میشود.
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اولین نکتهی الزم در برخورد مؤثر با مسئلهی تعارض منافع
آگاهی از آن است.

تعارض منافع یا تعارض عالیق

بررسیتعاریفوفرایندقانونی

بیش از شــش ماه اســت کــه پیشنویــس الیحهی
«مدیریــت تعارض منافع در خدمــات عمومی» با هدف
ارتقاء اعتماد عمومی به نظام سیاســی و اداری کشــور،
پیشــگیری از تأثیر منافع شــخصی کارمندان و مدیران
بخش عمومی بر نحوهی انجام وظایف و اختیارات آنها،
ارتقاء شــفافیت در جامعــه و تقویت پاســخگوئی نظام
سیاســی-اداری در برابر مردم ،از سوی معاونت حقوقی
رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شده است.
پیشنویــس الیحهی مزبور کــه در  74مــاده ،بر مبنای
بررســیهای تطبیقی و شناســائی ضعفها و خألهای
قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است،
درصدد اســت نهاد «تعارض منافع» را به طور مشــخص
وارد نظــام حقوقــی ایران کند ،حوزههــای مهم تعارض
منافــع در امور عمومی کشــور را شناســائی و تدابیری
برای پیشــگیری از بروز تعارض منافع و نحوهی رفتار در
وضعیتهای تعارض منافع ارائه دهد .با عنایت به تأکید
رئیس جمهــور محترم مبنــی بر اطالعرســانی تمامی
اقدامات و تصمیمات جاری دولت به مردم ،پیشنویس
«الیحهی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» که
از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل
قانونی تصویب ،به دولت تقدیم شــده اســت در معرض
نظرخواهی عمومی قرار گرفته اســت تا اندیشــمندان،
حقوقدانان ،صاحبنظران ،وکال ،قضات ،دانشــگاهیان،

عمران کهزادی
سیفآباد

دکتری شهرسازی،
عضو هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی

سمیرا متین راد

دانشجوی دکتری
شهرسازی

پیشنویس متن الیحهی
تعارض منافع

نویسندگان و روزنامهنگاران و کلیهی اشخاص حقیقی و
حقوقی عالقهمند دیدگاههای انتقادی و اصالحی خود
را نســبت بــه آن ابراز نمایند و در مــورد ضرورت تصویب
قانــون برای مدیریــت تعارض منافع ،ســازوکار نظارتی
پیشبینی شــده ،کارآمدی و قابلیت اجرائی آن در نظام
اداری کنونــی اظهارنظــر کننــد .در این متن ســعی بر
این شــده تا موضوع تعارض منافع با تأکید بر جامعهی
مهندسان ساختمان در عرصهی ساختوساز و مشارکت
آنان در ارائهی خدمات مهندسی مورد بحث قرار گیرد.
بســیاری از صاحبنظــران برایــن باورند کــه تعارض
منافع موضوعی اســت که به طور عینــی اتفاق میافتد.
تعــارض منافع یا تعارض عالیـــق()Interest of Conflict
به وضعیتی اطالق میشــود که شــخص یا اشــخاصی از
یک طرف در مقام و مســئولیت مــورد اعتماد دیگران قرار
میگیرند و از طرف دیگـــر خود دارای منافع شــخصی یا
گروهــی مجزا و در تقابل و تعارض با مســئولیت مورد نظر
هســتند .1در نگاهی دیگر در خصوص تعارض باید گفت
زمانی که یک طرف یا یک گروه راه طرف و یا گروه دیگر را
در رسیدن به هدف و یا خواستههای خود مسدود نماید ،با
توجه به منابع متفاوتی همچون (پول ،کار ،حیثیت ،قدرت
یا هر چیز دیگری) ،پدیدهی تعارض ظاهر میشــود .این
پدیده فرایندی اســت کــه در آن فردی متوجه تأثیر منفی
شخص دیگری روی هدفی که او تعقیب میکند میشود.
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به نظر میرسد با پنج شیوه یعنی رقابت ،همکاری ،اجتناب ،مصالحه و
گاه ترجیح منافع افراد بر منافع خود میتوان موجبات پرهیز از تعارض
منافع را فراهم نمود.

توساز و ارائهی
از دیرباز و به ویژه امروزه عرصهی ساخ 
خدمات مهندسی با توجه به ضرورت وجود و جایگاهش
ً
طبیعتا در هجوم گســترههای شیوع تعارض منافع قرار
داشــته که میتواند به شکلهای مختلفی خود را نشان
دهد .بررسیهای اولیه نشان میدهد که تعارض منافع
گاهــی در منافع مــادی و گاهی در منافــع غیر مادی و
مابین اعضای جامعهی مهندســی (حقیقی -حقوقی)
ً
رخ میدهد .یقینا باید باور داشــته باشــیم که اهـــداف
متفـاوت و ناهماهنـگ ،تداخل اختیارات ،ناهماهنگی
در رونــد ارزیابی و نظام پــاداش و کیفر ،وظایف متقابل
و وابســتگی آنان به یکدیگر (همــان) ،عدم وجود منابع
کافی و تفاوت در شأن و سطوح در روابط مالی مهندسان
ساختمان و دفاتر مهندســی و مهندسان مشاور دخیل
در امر ساختوساز ،همـــه از علـــل بروز تعارض منافع
خواهند بود.
این نکته قابل توجه و ضروری است که اگرچه مجلس
محترم شــورای اســامی از اواخر ســال  1399به طور
رسمی به الیحهی تعارض منافع ورود کرده است ،اما باید
اظهار نمود که در قانون ایران تعریف دقیق و شــفافی از
تعارض منافع در دست نیســت ،ولی واضح است که در
بسیاری از مشاغل حرفهای اجتناب از بروز تعارض منافع
امکانپذیر نبوده و یا در صورت امکان نیاز به کارشناسی
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باید اظهار نمود
که در قانون ایران،
تعریف دقیق و
شفافی از تعارض
منافع در دست
نیست.

دقیقتر و ورود به جزئیات بیشتری خواهد داشت .برای
مثال ،تعــارض میان منافــع شــخصی و عمومی وکال،
مدیران بیمه ،اعضای هیئت علمی ،محققان و پزشکان.
زمانی که در تعامل گروهها ،یکی یا هردو طرف از تعارض
صدمــه ببینند یا از آن مطلع شــوند ،تمایــل به مقابله و
مخالفــت ،به صورت عملــی به اتخــاذ روشهائی برای
مقابله منجر خواهد شد .نکتهی مهم دیگر اینکه کسی
که در وضعیت تعارض منافع قرار دارد ،ممکن اســت به
دلیل اینکه کار نادرســتی انجام نداده است ،آن را انکار
کند .در واقع ،تعارض منافع ممکن اســت وجود داشته
باشــد حتی اگــر در ایجاد یا در نتیجــهی آن هیچ عمل
خالفی صورت نگرفته باشد.
تعــارض منافــع در غالــب کشــورها و در عرصههای
گوناگــون مطرح میشــود .از ایــن رو ،سیاســتها در
عرصــهی حقوق ،مقررات متعددی برای پرهیز یا حل آن
وضع برشمرده است .به نظر میرسد با پنج شیوه یعنی
رقابت ،همکاری ،اجتناب ،مصالحه و گاه ترجیح منافع
افراد بــر منافع خود میتوان موجبــات پرهیز از تعارض
منافع را فراهم نمود .در بررسیهای انجامگرفته بسیاری
از کشــورها در جهت سالمســازی محیــط اداری خود و
جلوگیری ازفســاد اداری از ســالها پیش سیاســتها
وقوانیــن کاربردی تعارض منافع خود را مدون نموده و با
اجرائیســاختن آنها گامهای مؤثــری در جهت رعایت
حقوق شــهروندی به صورت عامه وحقوقــه حرفهای به
صورت خاص برداشتهاند.
کشــور کانــادا در زمینــهی ســا زوکارهای نظارتــی،
مجموعــهای تحــت عنوان کمیســیون خدمــات دولتی
راهانــدازی کرده که از منافع عمومی پاســداری میکند.
مطابق قانون تعارض منافع در سمتهای دولتی ،قرارداد
یا مزایای اعطا شده به کارمندان ،باید مورد تأیید عمومی
بوده و افراد به طور برابر از آن برخوردار باشــند .در آمریکا
کدهای اخالقی ،مقامات و کارمندان دولت را از اقداماتی
نظیــر رأی دادن ،صحبت کردن یا هرگونه اقدامی که نفع
مســتقیم و غیر مســتقیم برای خود یا هر یک از اعضای
خانوادهاش دارد منع میکند و مقامات دولتی از کســب
هرگونه منفعت مالی ،درگیر شدن در کسب و کار ،مناقصه
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بسیاری کشورها از سالها پیش سیاستها وقوانین کاربردی تعارض منافع خود را مدون
نموده و با اجرائیساختن آنها گامهای مؤثری در جهت رعایت حقوق شهروندی به صورت
عامه وحقوقه حرفهای به صورت خاص برداشتهاند.

و اســتخدام ،معاملــه و فعالیتهــای واحــد بهرهبرداری
شخصی ممنوع هستند .در کشور فرانسه قواعدی وضع
شــده که هــدف آنها ،حفــظ و تقویت اعتمــاد به نفس
کارمندان و جلب اعتماد عمومی است .کارمندان باید از
دریافت هر نوع منفعت مالی بدون تفهیم علت اصلی آن
خودداری کنند .هیچ یک از کارمندان نباید با داشتن نفع
مالی در یک شرکت به انعقاد قراردادی با آن مبادرت ورزند.
در مقایســه با کشــورهای دیگر گســتردگی دامنهی
حدوث تعارض منافع ،اســباب وضع قانــون در ایران را
فراهم کرده اســت و در برخی مادههای قانونی احکامی
برای مبارزه با بروز تعارض منافع به چشم میخورد که از
جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
در آئیننامــهی اجرائی قانــون مبارزه با مــواد مخدر
مصوب ،۷۶/۸/۱۷مادهی  ۲۲تبصرهی  ،۳مقرر شــده
اســت تعیین یک وکیل تسخیری ،برای دو یا چند متهم
در یــک پرونده ،به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع
اســت .در این قانون اشارهی مستقیم قانونگذار ،پرهیز
از ایجاد تعــارض منافع در هنگام دفاع از حقوق متهم با
هدف حفظ حقوق وی است.
در عین حال ،با هدف پیشگیری از بروز تعارض منافع،
قوانین ایران سازوکارهائی نیز برای پیشگیری از فساد در
میان مقامات ارشــد دولتی پیشبینی کرده است .برابر
اصول  ۱۴۱و  ۱۴۲قانون اساسی نیز بروز تعارض منافع
به عنوان یکی از مهمترین خاســتگاههای فساد مالی و
اداری مورد هدف قرار گرفته اســت .عالوهبراین ،قانون
منع کارکنان دولت از مداخله در معامالت دولتی و در این
زمینه ،جرمانگاری مجازاتهای کیفری پیشبینی شده
است.
با علم به این مطلــب که تعارض منافع در جامعه غیر
قابل اجتناب اســت ،تعارض منافع مهندس ساختمان
و مالــک به ویــژه در پروژهها و عملیات ســاختمانی و یا
توســاز مهندســی مطــرح از محــدودهی حقوق
ساخ 
خصوصی بــه عمومــی وارد میشــود .ضمــن آنکه در
ً
منافع عمومی ،تعارضات غالبا بدون بروز خشونت پایان
میپذیــرد و مدیریــت آن به مراتب بهتــر و امکان پذیرتر
میشــود .در مقام بیــان مصادیق میتــوان گفت که از

قانون تعارض منافع
وبخشنامههای
مربوطه در رابطه با
جامعهیمهندسان
ساختمان ،به دلیل
نوپا بودن دارای
اشکاالت و ایرادات
شکلی و محتوائی
است و برای
اجرائیساختنآن
و استقبال هرچه
بیشترجامعهی
مهندسان نیاز به
بازبینیکارشناسانه
و تخصصی مجدد
دارد.

یکســو دخیلبودن افراد در ارائهی خدمات مهندســی
واجد منافع گوناگون و همزمان فراهم بودن امکان شرکت
آنان در بسیاری از فعالیتهای خارج از سازمان ،حقیقتی
انکارناپذیر است (علیرضا میالنی فر وهمکاران .)1390
ً
از ســوی دیگر ،هرچند تعــارض منافع غالبــا به روابط
مالی اشــاره دارد ،ولی میتواند شــامل روابط شخصی،
حرفهای ،عقیدتی ،سیاسی یا مذهبی نیز باشد.
تعــارض منافــع ممکــن اســت زمانــی رخ دهد که
مهندس سهامدار مراکز ارائهی خدمات مهندسی است
و یا در ارجاع ،کنترل و یا تأیید نقشههای ساختمانی و یا
تفکیک اراضی و  ...دخیل باشد (بند د مادهی  32قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان) .همچنین ،تعارض
منافع در زمانی که یک مهنــدس هم در بخش دولتی و
هم در بخش خصوصی فعالیت میکند ،نیز صادق است.
امــروزه احتمال وجــود تعارض منافع در رشــتههای
مهندسی ساختمان و عدم افشای آن در جوامع حرفهای
میتواند ســبب ایجاد بی اعتمادی عمیق بشــود .عدم
وجود تعریف یکســان برای تعارض منافع و ســردرگمی
در مورد آنچه باید گزارش شــود ،علــت اصلی این عدم
افشاسازی اســت؛ شــاید به دلیل اینکه محققان علوم
مختلــف ،تحت نظــارت قوانیــن ســازمانهای متعدد
کار میکنند و بســیاری از آنها قــادر به توصیف دقیق
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عدم وجود تعریف یکسان برای تعارض منافع و سردرگمی در مورد آنچه باید
گزارش شود شاید به دلیل این است که محققان علوم مختلف ،تحت نظارت
قوانین سازمانهای متعدد کار میکنند.

سیاســتهای نهاد خود در ارائهی خد مات مهندســی
توسط مهندسان مربوطه نیستند .اولین نکتهی الزم در
برخورد مؤثر با مسئلهی تعارض منافع آگاهی از آن است.
مهندس نه تنها باید بداند که در چنین شرایطی ممکن
است تحت تأثیر قرار بگیرد ،بلکه باید توجه داشته باشد
این مسئله ممکن است به اعتماد جامعه نسبت به ارائهی
خدمات توســط مهندســان لطمه بزند .در نگاهی دیگر
اگرچه وضع قانون نحوهی تشــخیص و مدیریت تعارض
منافع میتواند سبب شفافیت امور شود ،ولی در بررسی
مقررات ایران در عرصهی مهندسی ساختمان ،به تعارض
منافع چندان پرداخته نشده است.
در موضــوع تعــارض منافــع بــا تأکید بــر جامعهی
توساز با نگاهی
مهندسان ساختمان در عرصهی ساخ 
دقیقتر میتــوان گفت پس از طرح الیحهی شــمارهی
 62743مــورخ  1374/04/20دولــت در خصــوص
قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان و تصویب این
قانون در تاریــخ  1374/12/22و همچنین اصالحات
و الحاقات تا ســال  1394علیرغم وجود مواد قانونی در
رابطه با تعــارض منافع (در باب مثال بنــد د مادهی 32
قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان و  )...و همچنین
بخشنامهها وآئیننامههای اجرائی وزارت راه وشهرسازی
از سال  1397تاکنون در رابطه با رعایت تعارض منافع تا

با علم به این
مطلب که تعارض
منافع در جامعه
غیر قابل اجتناب
است ،تعارض
منافعمهندس
ساختمان و مالک
به ویژه در پروژهها و
عملیاتساختمانی
توساز
و یا ساخ 
مهندسیمطرح
از محدودهی
حقوقخصوصی
به عمومی وارد
میشود.

پیش از انتخابات اعضای هیئتمدیرههای دورهی نهم،
اقدامات خاصی توسط دستگاههای نظارتی و مدیریتی
انجام نگرفته بود.
الزمبهذکراستکهقانونتعارضمنافعوبخشنامههای
مربوطــه در رابطــه با جامعهی مهندســان ســاختمان،
عرصهی ساختوساز و ارائهی خدمات مهندسی به دلیل
نوپا بودن دارای اشــکاالت و ایرادات شــکلی و محتوائی
اســت و بــرای اجرائــی ســاختن آن و اســتقبال هرچه
بیشتر جامعهی مهندســان نیاز به بازبینی کارشناسانه و
تخصصی مجــدد دارد .همچنین درنظــر گرفتن حقوق
و مزایــا در نظامنامههای مالی ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان برای تمامی اعضای هیئتمدیره که از جمله
متخصصان با تجربه و متعهد جامعهی مهندسی استانی
و کشــوری هســتند ،اما در طول دوران عضویت خود در
اجرای بخشــنامهها و قوانیــن تعارض منافــع از ارائهی
خدمات ممنوعند ،الزامی به نظر میرسد.
در پایــان باید گفت اگرچه لزوم رعایت منافع عمومی
از ســوی مقامات ،مســئوالن و کلیــهی کارکنان بخش
عمومــی در اعمال وظایف ،اختیــارات و ارائهی خدمات
عمومی از اصول مبنائی حقوق عمومی است و به موجب
ل جانبداری ،رفتار تبعیضآمیز و غرضورزی در
ایــن اص 
انجام وظایف قانونی و ارائــهی خدمات عمومی ممنوع
است ،اما برای رفع تعارض منـــافع در نظام ساختوساز
در ایران ،ابتدا باید موضوع تعارض منافع به صراحت و با
شرح جزئیات در متن قانون و آئیننامههای اجرائی آورده
شود و ضمن ترسیم احکام اصلی آن ،قوانین متعـارض و
مصـادیق تخلف همراه با مقررات الزم جهت تنظیم امور،
پیشگیری و مدیریت اقســام تعارض منافع در گسترهی
ساختوســاز روشــن گردیــده و در جهت اجــرای بهتر
وکاملتر الزم است به تبع این بخشنامهها ،نظامنامههای
سازمانی به ویژه نظامنامهی مالی نیز اصالح شود.
پینوشت
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