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مقدمه

تصمیم گیــري دربــاره ســاختار اداره انــرژي كشــور و انجــام اصالحــات اساســي در جهــت توســعه كارآمــدي ســاختار 

موجــود از اهمیتــي فــراوان برخــوردار اســت. تاكنــون ایده هــاي متعــددي جهــت اصــالح ســاختار اداره انــرژي كشــور و 

پــر كــردن خــالء حاكمیتــی در ایــن بخــش مطــرح شــده اســت ولــي حتــي اجمــاع نســبي دربــاره اثربخشــي این ســاختارها 

وجــود نــدارد. یکــي از راهکارهایــي كــه در ایــن زمینــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و  عملیاتــي  شــد، تشــکیل شــوراي 

ــازي،  ــه، تصمیم س ــذاری یکپارچ ــت گ ــاي سیاس ــخگوي نیازه ــت پاس ــز نتوانس ــورا نی ــن ش ــي ای ــود ول ــرژي ب ــي ان عال

تصمیم گیــري و كنتــرل و نظــارت در حــوزه انــرژي كشــور باشــد.

 ایــن گــزارش1 در صــدد واكاوي علــل ناكارآمــدي شــوراي عالــي انــرژي اســت، لــذا پــس از مــرور كوتــاه تاریخچــه 

ــه شــده و از ایــن رهگــذر، علــل  ــه آسیب شناســی ایــن شــورا پرداخت ــرژی و خاســتگاه آن، ب ــی ان تشــکیل شــورای عال

ــرد. ــرار می گی ــه و تحلیــل ق ناكارآمــدی ایــن شــورا مــورد تجزی

تاریخچه تشکيل شورای عالی انرژی

ــاالنه  ــن س ــق قوانی ــالمي از طری ــالب اس ــروزي انق ــس از پی ــاي پ ــي دولت ه ــرژي در تمام ــش ان ــتگذاري در بخ سیاس

بودجــه و قوانیــن برنامه هــاي 5 ســاله توســعه صــورت گرفتــه اســت ولــي ایــن قوانیــن بــه دالیلــی نظیــر نــگاه دســتگاهی 

ــی در هدفگذاریهــای  ــگاه آرمان ــزی، ن ــق كوتاهمــدت در برنامه ری ــرژی، اف ــه مســائل بخــش ان ــع ب ــه بخشــی و جام و ن

ســالیانه و ... پاســخگوي نیازهــاي ایــن حــوزه نبــوده اســت لــذا همــواره ضــرورت برخــورداري از ســازوكاري جایگزیــن 

بــه منظــور ایفــاي نقشــي مکمــل و اصالحگــر در ایــن امــر احســاس شــده اســت. 

موضــوع تشــکیل شــوراي عالــي نیــرو در ســال 1342 بــا هــدف هماهنگــي توســعه منابــع و هماهنگــي عرضــه و تقاضــاي 

ــت داد و  ــود را از دس ــرد خ ــور كارك ــوراي مذك ــرق، ش ــیس وزارت آب و ب ــس از تاس ــي پ ــد ول ــرح ش ــرژي مط ان

جلســات آن ادامــه نیافــت. در ســال 1345، ســازمان برنامــه وقــت، موضــوع ایجــاد شــوراي هماهنگــي در بهره بــرداري 

عرضــه و تقاضــاي انــواع انــرژي را در دســتور كار قــرار داد ولــي بــه علــت مغایــرت شــرح وظایــف دیگــر ســازمان ها )بــه 

ویــژه شــركت ملــي نفــت( ایــن اقــدام نیــز معــوق شــد. بــا افزایــش قیمــت نفــت در دهــه 1350، زمینــه ایجــاد تغییــرات 

ــا برخــی خبــرگان و صاحبنظــران  ــه ب ــه مصاحب ــه ایــن گــزارش، ضمــن بررســی مطالعــات و پژوهشــها و مســتندات موجــود، ب ــرای تهی 1  ب
مســائل ســاختار اداره انــرژی پرداختــه شــده اســت و از نظــرات برخــی از مجریــان مســتقیم و دســتاندركاران شــورای عالــی انــرژی جهــت 

اعتباربخشــی بــه مفاهیــم و تحلیلهــای اســتفاده شــده اســت.
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عمرانــي در كشــور فراهــم شــد كــه موجــب افزایــش تقاضــاي مصــرف انــرژی گردیــد و در نهایــت منجــر بــه مصوبــه 

هیئــت وزیــران بــراي تشــکیل شــوراي هماهنگــي انــرژي در اول شــهریور 1356 شــد. مســئولیت دبیــري ایــن شــورا بــا 

توجــه بــه قانــون بــرق ســال 1353 بــه وزارت نیــرو ســپرده شــد كــه تحــوالت مربــوط بــه پیــروزي انقــالب اســالمي، مانــع 

از تشــکیل ایــن شــورا گردیــد. 

پــس از پیــروزي انقــالب اســالمي ایــران، همزمــان بــا رشــد تقاضــاي انــرژي و بــر حســب بنــد الــف1 مــاده یــك قانــون 

تاســیس وزارت نیــرو، تشــکیل شــوراي هماهنگــي انــرژي توســط وزارت نیــرو در دســتور كار قــرار گرفــت. بــا اینکــه 

شــوراي مذكــور بــا جمعــي از وزراء و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه وقــت تشــکیل شــد ولــي گزارشــي از آن منتشــر 

نشــد و در عمــل منحــل گردیــد.

ــا  ــت را موظــف كــرد ت ــه ســوم مصــوب 1379/1/17، دول ــون برنام ــاده )2( قان ــد )هـــ(2 م ــر اســاس بن ــس پنجــم ب مجل

ــرژی، امــور كشــاورزی و دام و توســعه عمــران روســتایی و امــور  در جهــت عــدم گســترش تشــکیالت دولــت، اموران

ــد.  ــع كن ــه تجمی صنعــت و معــدن در ســه وزارتخان

بدیــن طریــق قانونگــذار مقــرر نمــوده بــود كــه امــور انــرژی در یــك وزارتخانــه ســامان یابــد ولــی طــي پانــزده مــاه، از 

طــرف دولــت، اقــدام خاصــي صــورت نگرفــت و مجلــس ششــم بــا قانــون اصــالح مــواد )2( و )4( قانــون برنامــه ســوم 

ــود  ــی نم ــرژی را منتف ــکیل وزارت ان ــوع تش ــور، موض ــرژی كش ــی ان ــورای عال ــکیل ش ــردن تش ــرح ك ــا مط ــعه3 ب توس

1   الــف- بررســی و مطالعــه و تحقیــق دربــاره انــواع انــرژی و تنطیــم برنامه هــای كوتاه مــدت و درازمــدت بــرای اســتفاده از منابــع مختلــف و 
بــرآورد میــزان قابــل تولیــد ســاالنه انــواع انــرژی و همچنیــن بــرآورد میــزان احتیاجــات انــرژی كشــور در بخش هــای مختلــف و هم آهنــگ 

نمــودن مصــارف انــواع انرژی
2   هـــ - عــدم گســترش تشــکیالت دولــت بــا تأكیــد بــر كوچك ســازی دولــت از ســطوح پائیــن هــرم تشــکیالت از طریــق تجمیــع كلیــه 
ــه جــز شــركتهای مســتقل( در ســازمان اســتانی واحــد.  براســاس ایــن ضوابــط بایــد ترتیبــی اتخــاذ  ــه ) ب ــه یك وزارتخان فعالیتهــای مربــوط ب
شــود كــه: 1 - امــور انــرژی. 2 - امــور كشــاورزی، دام، توســعه و عمــران روســتائی. 3 - امــور صنعــت و معــدن.  در ســه وزارتخانــه تجمیــع 
ــا  ــدود مأموریته ــا ح ــراه ب ــتقل را هم ــازمانهای مس ــا و س ــن وزارتخانه ه ــاده، عناوی ــن م ــق ای ــور تحق ــه منظ ــت ب ــف اس ــت موظ ــود.  دول ش
ــا  ــراه ب ــا هم ــق آنه ــوه تحق ــتگاه و نح ــر دس ــت ه ــه فعالی ــدی در حیط ــال تص ــت و اعم ــال حاكمی ــا و تبیین اعم ــك از آنه ــارات هری و اختی
ــی الزم معمــول  ــرای تحقــق آن در طــول ســال اول  برنامــه ســوم تنظیــم و ظــرف یــك مــاه اقدامــات قانون پیش بینــی زمان بنــدی مناســب ب

شــود.
ــت  ــی الزم در جه ــاد هماهنگ ــو( و ایج ــه انرژی های ن ــور ) از جمل ــرژی كش ــش ان ــتگذاری در بخ ــز سیاس ــور تمرك ــه منظ ــاده 3 - ب 3    م
ــط  ــن ضواب ــرژی و تعیی ــای ان ــواع حامل ه ــرف ان ــد و مص ــازی تولی ــرژی و بهینه س ــش ان ــور در بخ ــای كش ــل از ظرفیت ه ــری كام بهره گی
ــی  ــورای عال ــرژی، ش ــد و مصرف ان ــی از تولی ــی ناش ــت محیط ــای زیس ــل آلودگی ه ــط تقلی ــتها و ضواب ــن سیاس ــای آن و نیز تدوی و الگوه
انــرژی كشــور بــه ریاســت رئیــس جمهــور ) و در غیــاب وی معــاون اول رئیــس جمهــور( و عضویــت وزرای نفــت، نیــرو، امــور اقتصــادی و 
دارایــی، صنایــع و معادن، جهــاد كشــاورزی و رؤســای ســازمانهای انــرژی اتمــی، حفاظــت محیــط زیســت و مدیریــت و برنامه ریــزی كشــور 
ــه  ــود.  تبصــره 1 - دبیرخان ــد رئیــس جمهــور الزم االجــرا خواهد ب ــرژی كشــور پــس از تأیی ــی ان تشــکیل می شــود.  تصمیمــات شــورای عال
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ــور،  ــای كش ــت ه ــری از ظرفی ــرای بهره گی ــی ب ــاد هماهنگ ــرژی و ایج ــش ان ــت گذاری   در بخ ــز سیاس ــرای تمرك و ب

تشــکیل شــورای عالــی انــرژی كشــور بــه ریاســت رئیــس جمهــور و بــا عضویــت وزرای نفــت، نیــرو، اموراقتصــادی و 

دارایــی، صنایــع و معــادن، جهادكشــاورزی، ســازمان انــرژی اتمــی، حفاظــت محیط زیســت و رئیــس ســازمان مدیریــت 

ــت و  ــازمان مدیری ــت س ــور، ریاس ــورای مذك ــر ش ــون دبی ــن قان ــاند. در ای ــب رس ــه تصوی ــور را ب ــزی كش و برنامهری

ــد. ــه ش ــر گرفت ــازمان در نظ ــن س ــه آن در ای ــزی كشــور و دبیرخان برنامه ری

ــه تصمیمــات سیاســت هاي  ــرژي در ســال 1390، كلی ــون اصــالح الگــوي مصــرف ان ــس شــوراي اســالمي در قان مجل

انــرژي كشــور را بــه شــوراي عالــي انــرژي1 واگــذار كــرده و بیــان داشــته اســت كــه ســاختار شــوراي عالي انــرژي بایــد 

به گونــه اي اصــالح شــود كــه امــکان حضــور منظــم طرفیــن عرضــه و تقاضــاي انــرژي در جلســات شــورا و سیاســتگذاري 

مشــترک آنهــا در بخــش انــرژي فراهــم شــود.

آسيب شناسی شورای عالی انرژی

پــس از راه انــدازی شــورای عالــی انــرژی، پژوهش هــای متعــددی بــا هــدف آسیب شناســی و ارائــه راهکارهــای 

اصالحــی جهــت افزایــش كارآمــدی ایــن شــورا انجــام گرفــت كــه البتــه محتوایــی شــبیه بــه هــم دارنــد. در ایــن بخــش، 

ــن پژوهــش  ــی و دســتاوردهای مســتقیم ای ــج تحلیل ــا، نتای ــان شــده در ســایر گزارش ه ــرور آســیب های بی ــر م عــالوه ب

ــود.  ــه می ش ــز ارائ نی

ــر  ــه صــورت زی ــرژی را ب ــی ان ــن اشــکاالت و آســیب های موجــود در شــورای عال ــوان مهم تری ــه طــور خالصــه می ت ب

دانســت:

الف( عدم تشکيل منظم جلسات

ــه  ــه ب ــرژي )ك ــش ان ــي بخ ــائل حاكمیت ــل مس ــاري ح ــورا ب ــن ش ــوي تعیی ــدی الگ ــل ناكارآم ــانه و دلی ــن ترین نش روش

نوعــی معلــول، علت هــای دیگــر اســت(، عــدم تشــکیل منظــم جلســات ایــن شوراســت بــه گونــه ای كــه طــی 10 ســال 

ــر اســتفاده از قابلیــت  ــرژی كشــور در ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی كشــور تشــکیل می شــود. ســازمان مذكــور حداكث ــی ان شــورای عال
ــف  ــب و وظای ــداد تركی ــد آورد. تع ــه عمــل خواه ــای تخصصــی ب ــب كمیته ه ــا و ســازمانهای عضــو شــورا، در قال كارشناســی وزارتخانه ه
ــر  ــزی كشــور، دبی ــت و برنامه ری ــرژی كشــور خواهــد رســید.  رئیــس ســازمان مدیری ــی ان ــه تصویــب شــورای عال كمیته هــای تخصصــی ب
ــه  ــوط ب ــوع مرب ــه موض ــاتی ك ــایر وزرا در جلس ــره 2 - س ــود.  تبص ــد ب ــات آن خواه ــن اجرای مصوب ــر حس ــارت ب ــؤول نظ ــورا و مس ش

ــد. ــا حــق رأی شــركت كنن ــد در شــورا ب ــرار دارد می توانن ــه آنهــا در دســتور كار  شــورا ق وزارتخان
1  مــاده5 ـ سیاســتگذاری در بخــش انــرژی كشــور از جملــه انرژیهــای نــو و بهینه ســازی تولیــد و مصــرف انــواع حامل هــای انــرژی فقــط 

ــرژی اســت. برعهــده شــورای عالی ان
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گذشــته، كمتــر از 5 جلســه ایــن شــورا تشــکیل شــده اســت. امیــري  خامکانــي1 )1394/01/30( ضمــن اشــاره بــه نقــش 

نظارتــي مجلــس در شــوراي عالــي انــرژي بیــان مــی دارد: متأســفانه در چنــد ســال گذشــته جلســات ایــن شــورا خیلــی كــم 

برگــزار شــده اســت. شــاید بتــوان گفــت كــه در هــر دوره از هــر دولــت فقــط یــك بــار شــورای عالــی انــرژی تشــکیل 

شــده باشــد. البتــه در دولــت جدیــد ظاهــراً یکــی دو بــار تشــکیل شــده اســت. ایــن شــورا سیاســت های كالن انــرژی را 

ــه دســتگاه های مربوطــه منتقــل  ــرژی كشــور را به طــور مســتمر رصــد كــرده و ب ــد چالش هــای ان ــد، بای ــن كن ــد تعیی بای

كنــد. سیاســت گذاری   كالن انــرژی كشــور بــه شــورای عالــی انــرژی واگــذار شــده و قاعدتــاً بایــد تشــکیل جلســات آن 

ــه ایــن مهــم توجــه نشــده اســت. ــرد امــا متأســفانه در هیچ كــدام از دولت هــا ب به طــور مســتمر صــورت گی

بــا ایــن وصــف، می تــوان گفــت عــدم برگــزاری منظــم جلســات شــورای عالــی انــرژی، خــود ســبب می شــود 

هماهنگیهــای آتــی و گــذر از مقدمــات مباحــث بــرای ورود بــه مســائل اصلــی مــورد نظــر شــورا نیــز بــا تاخیــر و مشــکل 

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب ــر مشــکالت فراوان ــن ام همــراه باشــد و همی

ب( نبود متولی مشخص و قابل اطمينان برای پيگيری امور

ضعــف عملکــردی در ســاختار ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی كشــور بــه عنــوان دبیرخانــه شــورا و عــدم گرایــش و 

نگــرش مثبــت اعضــای شــورا جهــت تشــکیل جلســات و تصویــب سیاســت های كالن مناســب یکــی از علــل ناكارآمــدی 

شوراســت. ضمــن اینکــه بــر اســاس قانــون اصــالح مــواد )2( و )4( قانــون برنامــه ســوم توســعه، رئیــس ســازمان مدیریــت 

ــه فقــدان  ــا توجــه ب ــات آن اســت ولــی ب ــر حســن اجرای مصوب و برنامه ریــزی كشــور، دبیــر شــورا و مســؤول نظــارت ب

ــرای  ــد قابلیــت الزم ب ــن ســاختار فاق ــن شــورا، ای ــه وزارتخانه هــای عضــو ای ــی ســازمان مدیریــت نســبت ب ــگاه عال جای

بــرای تشــکیل منظــم جلســات و پیگیــری حســن اجــرای مصوبــات اســت. 

پ( فقدان ساختار اداره و تصميم گيری مشخص با رویکرد اجماع سازی

ــئون  ــو دارای ش ــك س ــد و از ی ــی ندارن ــه حاكمیت ــوده و دغدغ ــر ب ــدی گ ــا تص ــرژی عمدت ــی ان ــورای عال ــای ش اعض

مســاوی )غیــر از رئیــس جمهــور، مابقــی در ســطح وزیــر هســتند( بــوده و اســتیالی عملکــردی نیــز بــر یکدیگــر ندارنــد 

و از ســوی دیگــر ســازوكار مناســبی بــرای دســتیابی بــه یــك تصمیــم مــورد اجمــاع )بــا رویکــرد سیاســت گذاری   كالن 

در بخــش انــرژی فــارغ از نگاه هــای بخشــی و مقطعــی بــه آن( تعریــف نشــده اســت. بــا ایــن وصــف، تشــکیل جلســات 

1  https://www.tasnimnews.com/fa/news/715534/30/01/1394/ 
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چنــد ســاعته بــا حضــور تعــدادی از عالی تریــن مقامــات اجرایــی كشــور )در صــورت تشــکیل جلســات(، نتیجهــای جــز 

طــرح بحثهــای كلــی نخواهــد داشــت.

ت( عدم حذف ساختارهای زائد و موازی موجود

راه انــدازی ایــن شــورا، هیــچ ســاختار مــوازی یا زائــدی را از بین نبــرد و ســاختارهای درونــی و بنگاه محــور وزارتخانههای 

نفــت و نیــرو را اصــالح نکــرد و فقــط نهــاد جدیــدی بــه نهادهــای موجــود اضافــه كــرد. بــا ایــن مالحظــه، نهــاد جدیــد 

یعنــی شــورای عالــی انــرژی، بــه محلــی بــرای تشــکیل جلســات بــرای افــرادی كــه بــه جــای رویکــرد سیاســت گذاری  ، 

رویکــرد تصدی گــری داشــتند تبدیــل شــد.

ث( ضعف دبيرخانه شورای عالی انرژی

ــا از  ــورداری آنه ــی را برخ ــوراهای عال ــات در ش ــور و مصوب ــری ام ــر در پیگی ــن عنص ــن و موثرتری ــوان مهم تری می ت

یــك دبیرخانــه توانمنــد و چابــك دانســت كــه عــالوه بــر ایفــای نقــش موتــور محــرک بــرای ایــن شــوراها در تشــکیل 

ــه  ــذاری دبیرخان ــد. واگ ــته باش ــوراها را داش ــات ش ــازی مصوب ــری اجرایی س ــرای پیگی ــای الزم ب ــات، ظرفیت ه جلس

شــورای عالــی انــرژی بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی كشــور بــه عنــوان یکــی از نقــاط ضعــف ایــن شــورا محســوب 

ــدارد و از ســوی  ــن امــور را ن ــه ای ــن ب ــرای پرداخت می شــود، چــرا كــه از یــك ســو ســازمان مدیریــت، ظرفیــت الزم ب

دیگــر در دولت هــای نهــم و دهــم كــه ایــن ســازمان منحــل شــد، پیگیــری فعالیت هــای شــورا، بــدون متولــی مشــخص 

پیــش رفــت و بــر ابهــام كاركــردی ایــن شــورا افــزود. ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، چــه از جهــت نیــروی انســانی و 

چــه از نظــر تــوان نظارتــی نســبت بــه اعضــای شــورا، توانمنــدی كافــی بــرای پیگیــری مصوبــات را نــدارد.

ج( تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه های سایر اعضاء

بــا توجــه بــه اینکــه اصلی تریــن اعضــای شــورای عالــی انــرژی )یعنــی وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو(، رویکــرد 

ــال  ــوان یــك بازیگــر فع ــه عن ــد، همــواره می كوشــند ب ــی حضــوری فعــال دارن ــور عملیات تصدی گــری داشــته و در ام

در عرصــه اجرایــی وارد شــوند و بــر تصمیمــات اجرایــی بــه ســود خویــش تاثیــر بگذارنــد و تغییــر ایجــاد كننــد. بــا ایــن 

نــگاه، تصمیمــات كالن و بلندمــدت شــورای عالــی انــرژی تحــت تاثیــر ذی نفعــان مختلفــی قــرار می گیــرد كــه متاســفانه 

می تــوان در مــوارد متعــددی شــاهد ترجیــح منافــع مقطعــی درون وزارتخانــه ای بــه منافــع بلندمــدت ملــی بــود، بــا ایــن 

ــرای طــرح مباحــث اختالفــی و همچنیــن كســب حداقــل  ــه بســتری ب ــگاه، چنیــن شــورایی اگــر هــم تشــکیل شــود ب ن
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منافــع مقطعــی اختصــاص می یابد.مگــر ایــن كــه از دبیرخانــه ای قــوی بــر خــوردار باشــد كــه دســتور كار شــورا را تعییــن 

و مصوبــات آن را پیگیــری نمایــد.

چ(منوط بودن الزام آوری تصميمات شورای عالی انرژی به امضای رئيس جمهور

بــا توجــه بــه اینکــه الــزام آوردن بــودن تصمیمــات شــورای عالــی انــرژی منــوط بــه تائیــد رئیــس جمهور اســت، لــذا عماًل 

ــات  ــه و مالحظ ــای جلس ــی اعض ــای آت ــا، چانه زنی ه ــه بس ــدارد و چ ــری ن ــام تصمیم گی ــردی در مق ــورا كارك ــود ش خ

جانبــی ســبب تغییــر جمــع بنــدی اعضــای جلســه شــود و همیــن امــر، كاركــرد جلســه را تضعیــف می كنــد در حالــی كــه 

اگــر خــود جلســه، زمینــه تصمیم گیــری را فراهــم می ســاخت، حضــور جدی تــر اعضــاء را بــه دنبــال داشــت.

ح( عدم حضور سایر قوای مقننه و قضائيه در ساختار پيگيری امور شورا

ــا یــك عضــو ناظــر مجلــس  ــی اســت و تنه ــال نظارت ــرژی كام ــی ان ــرژی در شــورای عال نقــش مجلــس و كمســیون ان

شــورای اســالمی در ایــن شــورا حضــور می یابــد لــذا هیچگونــه اجبــاری از ســوی مجلــس بــرای تشــکیل منظــم جلســات 

ــوه  ــی ق ــازوكار اجرای ــه در س ــوه مقنن ــه ق ــت ك ــار داش ــوان انتظ ــد نمی ت ــر چن ــدارد. ه ــود ن ــرژی وج ــی ان ــورای عال ش

مجریــه دخالــت كنــد ولــی فقــدان ســازوكار و نهــاد پیگیــر جهــت تشــکیل جلســات و اداره شــورا موجــب خالء هــای 

جــدی در ایــن زمینــه شــده اســت كــه نیازمنــد بازاندیشــی در ایــن راستاســت.

خ( فقدان دستور جلسات اساسی برای طرح و تصميم گيری در شورا

ــوده و حضــور و  ــق ب ــود كــه داراي دســتور جلســات دقی ــر خواهــد ب ــر و موثرت ــي كارآمدت ــرژي زمان ــي ان شــوراي عال

ــه حضــور منظــم  ــر زمین ــن ام ــد و همی ــه شــدن طــرح هــا و تصمیمــات كمــك كن ــه پخت ــن جلســات ب همفکــري در ای

و باانگیــزه اعضــاء را تقویــت مي كنــد. بــه عنــوان مثــال مي تــوان حلقــه اصلــی و موضــوع محــوری )اختالفــی( 

ــالف نظــر و ضــرورت  ــه اخت ــا كــه آنچــه زمین ــن معن ــه ای ــرو را مســاله »گاز« دانســت ب ــای نفــت و نی ــن وزارتخانه ه بی

ــه گاز  ــوط ب ــه، بیــش از پیــش فراهــم می كنــد مســائل مرب تصمیم گیری هــای مشــترک و واحــد را در ایــن دو وزارتخان

اســت چــرا كــه مســاله گاز و تصمیمــات مربــوط بــه آن، بــر منافــِع بخشــِی هــر یــك از دو وزارتخانــه تاثیــر می گــذارد. 

بــه عنــوان مثــال، صــادرات گاز یــا صــادرات بــرق، تصمیمــی اساســی اســت از یــك ســو، وزارت نفــت ترجیــح می دهــد 

بــه صــادرات گاز پرداختــه و از بخشــی از درآمدهــای حاصــل از ایــن صــادرات منتفــع شــود و وزارت نیــرو نیــز عالقمنــد 

ــان  ــه را نش ــن دو وزارتخان ــن ای ــع بی ــاد مناف ــه تض ــت ك ــای گازی اس ــق نیروگاه ه ــرق از طری ــادرات ب ــد و ص ــه تولی ب
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می دهــد. بــا ایــن وصــف، جلســات شــورای عالــی انــرژی از نظــر جذابیت هــای جانبــی می تواننــد مــورد بررســی قــرار 

گیرنــد ولــی از نظــر كاركــردی در بســیاري از موضوعــات بــه ســبب فقــدان منافــِع بخشــی و وزارتخانــه اي، بســیاري از 

ــد.  ــن جلســات را مهــم تلقــي نمي كنن اعضــاء حضــور در ای

د( مغایرت مقررات و قوانين تشکيل دستگاههاي زیرمجموعه بخش انرژي

ایــرج مهرآزمــا )08/22/ 1385( در گزارشــی دربــاره شــوراي عالــي انــرژي )بــه شــماره مسلســل: 8076(، بــه آسیبشناســي 

اجمالــي ایــن شــورا پرداختــه و بیــان مي كنــد بــا وجــود تصویــب ایــن قانــون، به علــت مغایــرت مقــررات و قوانین تشــکیل 

دســتگاه هاي زیرمجموعــه بخــش انــرژي، كمــاكان تداخــل وظایــف وجــود دارد و مشــخص نیســت چگونــه مي تــوان بــا 

ــه ویــژه اینکــه قانــون مذكــور از  ــه همــه ایــن ناهماهنگي هــا و مغایرت هــاي قانونــي خاتمــه داد، ب تشــکیل ایــن شــورا ب

ــرژي  ــت اندركار ان ــتگاه هاي دس ــن دس ــود بی ــي موج ــاي قانون ــد مغایرت ه ــت و نمي توان ــوردار نیس ــت الزم برخ جامعی

ــه  ــن اینک ــد. ضم ــع نمای ــران و ... مرتف ــت ای ــي نف ــركت مل ــنامه ش ــت و اساس ــرو و وزارت نف ــکیل وزارت نی ــل تش مث

ــي  ــراي ایــن شــورا، نشــان مي دهــد كــه بعیــد اســت شــوراي عال ــاد مطــرح شــده ب گســتردگي كار و مســائل بســیار زی

ــت  ــت ریاس ــه وق ــه ب ــا توج ــد، ب ــر مي آی ــه نظ ــد. ب ــه ده ــائل را فیصل ــز كل مس ــکیل نی ــورت تش ــد در ص ــرژي بتوان ان

ــه انــرژي كشــور، صــادرات  جمهــور و وزراي عضــو شــوراي مذكــور، تنهــا مي تــوان مســائل اســتراتژیك، مثــل موازن

انــرژي، قیمتگــذاري انــرژي، خصوصي ســازي واحدهــاي زیرمجموعــه بخــش انــرژي، تامیــن ســوخت صنایــع انــرژي 

ــن شــورا مطــرح نمــود. ــي(، سیاســت هاي كالن بهینه ســازي را در ای بر)خصوصــي و دولت

جمع بندی

ــرژی و  ــش ان ــارت بخ ــرل و نظ ــزی ، كنت ــه ری ــذاری ، برنام ــت گ ــر سیاس ــرژی از نظ ــاختار اداره ان ــازی س یکپارچه س

ــرژی در كشــور و اســتفاده از فرصت هــای  ــه یــك نگــرش یکپارچــه در بخــش ان ــی ب زیربخــش هــای آن و دســت یاب

ــرورت و  ــك ض ــوان ی ــه عن ــواره ب ــرژی، هم ــر ان ــط در ام ــای ذی رب ــازمان ها و وزارتخانه ه ــن س ــب بی ــکاری مناس هم

اولویــت در كشــور مطــرح بــوده و راهکارهــای متعــددی در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت. یکــی از راهکارهــای تجویــزی 

در ایــن راســتا، شــورای عالــی انــرژی اســت كــه در ایــن گــزارش، آسیبشناســی كلــی پیرامــون آن صــورت گرفــت و بــه 

واكاوی علــل ناكارآمــدی ایــن شــورا پرداختــه شــد.

ســاختار موجــود شــورای عالــی انــرژی بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت كــه در حالــت خوشــبینانه می توانــد بــه عنــوان 
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یــك بــازوی مشــورتی بــرای رئیس جمهــور در امــر حــل و فصــل اختالفــات بیــن وزارتخانــه ای )بــه ویــژه وزارتخانه هــای 

نفــت و نیــرو( در نظــر گرفتــه شــود چــرا كــه از یــك ســو، امضــای رئیــس جمهــور بــرای الــزام آور بــودن مصوبــات ایــن 

ــرای اداره  ــی ب ــارات كاف ــدی و اختی ــه توانمن ــد ك ــه قدرتمن ــدان دبیرخان ــر فق ــوی دیگ ــت1 و از س ــروری اس ــورا ض ش

ــن  ــکیل ای ــدت تش ــی طوالنی م ــای زمان ــود در فاصله ه ــب می ش ــدارد، موج ــورا را ن ــن ش ــر ای ــب ب ــذاری مناس و اثرگ

شــورا، تنهــا بــه موضوعاتــی پرداختــه شــود كــه جنبــه اختالفــی پیــدا كرده انــد و در نتیجــه شــورا بــه صــورت منفعالنــه 

ــه بررســی  ــه ب ــا رویکــرد و نگاهــی بلندمــدت و فعاالن ــد ب ــاً نمی توان ــه اســت و طبیعت ــه بحــث در مــورد آن هــا پرداخت ب

موضوعــات كالن و حکمرانانــه حــوزه انــرژی بپــردازد. دبیرخانــه شــورا نیــز، ظرفیــت كافــی بــرای پیگیــری مصوبــات و 

ــدارد. ــی را ن ــات آت ــرای دستورجلس ــای الزم ب ــه پیش نویس ه تهی

ــتلزم  ــه مس ــت ك ــات اس ــات و مصوب ــازی تصمیم ــای اجرایی س ــن حلقه ه ــی از اصلی تری ــرل، یک ــارت و كنت ــر نظ ام

طراحــی مناســب و پیش برنــده اســت ضمــن اینکــه برخــورداری ســازمان ناظــر از اختیــارات كافــی جهــت ایفــای نقــش 

موثــر، بســیار ضــروری اســت لــذا فقــدان نظــام و ســازوكار نظــارت بــر مصوبــات شــورای عالــی انــرژی، یکــی دیگــر از 

ضعف هــای ایــن شوراســت. همانگونــه كــه گفتــه شــد ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی از یــك ســو، بــه عنــوان دبیرخانــه 

شــورای عالــی انــرژی، ســتاد كافــی بــرای ایفــای نقــش نظــارت را نــدارد و از ســوی دیگــر، نســبت بــه وزارتخانه هــای 

اصلــی عضــو یعنــی وزارت نفــت و وزارت نیــرو، از جایــگاه اســتعالیی الزم برخــوردار نیســت. 

ــا بــه بوجــود آمــدن آن تحولــی اساســی در بخــش  تركیــب و نحــوة تشــکیل شــورا بــه گونــه ای اســت كــه نمی تــوان ب

ــة آن ســازمان مدیریــت  ــوده و دبیرخان ــگاه داران تصدی گــر ب ــاً همــان بن ــرژی را انتظــار داشــت. اعضــاء شــورا عمدت ان

ــرای  ــود ب ــی خ ــتقالل و توانای ــزان اس ــته می ــز در گذش ــور نی ــازمان مذك ــه س ــده ك ــن گردی ــور تعیی ــزی كش و برنامه ری

ــن تاش، 1381(. ــت )حس ــان داده اس ــور را نش ــرژی كش ــش ان ــی بخ ــارت عال ــت و نظ ــت گذاری  ، هدای سیاس

ــت  ــوان و ظرفی ــورا دارای ت ــك ش ــوان ی ــه عن ــرژی2، ب ــی ان ــورای عال ــت ش ــوان گف ــه می ت ــدی اولی ــك جمع بن در ی

ــا پیگیــری رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، مصوبــات شــورای عالــی  ــه منظــور پوشــش ایــن مشــکل، در دولــت یازدهــم ب 1   هــر چنــد ب
ــان از نظــر ســاختاری  ــن، همچن ــا وجــود ای ــی ب ــدی در شــورا، الزم االجــراء می شــوند ول ــس از جمع بن ــه و پ ــرژی رویکــرد ابالغــی یافت ان

اشــکاالت اساســی پابرجاســت.
2   در برهــه اي كــه زمینــه ادغــام شــوراهاي عالــي مطــرح بــود، مركــز پژوهش هــاي مجلــس شــوراي اســالمي، طــي گزارشــي بــه بررســي 
طــرح ادغــام شــوراهاي عالــي آب، انــرژي و محیــط زیســت پرداخــت. در ایــن گــزارش آمــده اســت: از آنجــا كــه شــوراي عالــي انــرژي 
ــط  ــن ضواب ــه تمركــز سیاســتگذاري، ایجــاد هماهنگــي بهینه ســازي و تعیی ــي وظیف ــوس كل ــون تنهــا رئ ــون تشــکیل نشــده اســت و قان تاكن
ــرژي را مشــخص نمــوده اســت و حتــي تعــداد  و الگوهــاي بهینــه ســازي و تقلیــل آلودگــي زیســت محیطــي ناشــي از تولیــد و مصــرف ان
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ــز  ــی در عمــل نی ــن انتظارات ــر از قابلیت هــای آن داشــت چــه اینکــه چنی ــوان انتظــاری فرات محــدودی اســت كــه نمی ت

رنــگ واقعیــت را نخواهــد دیــد. 

 شــورای عالــی انــرژی را می تــوان راهــکاری موقتــی بــرای حالــت گــذار از ســاختار فعلــی بــه ســاختار یکپارچــه نظیــر 

تشــکیل وزارت انــرژی دانســت ولــی بــا توجــه بــه ظرفیــت شــوراهای عالــی  در كشــور و توانمندی هــای آنهــا، هیچــگاه 

ــه ای را ایفــا نماینــد.  نمی تواننــد تامین كننــده نیازهــای سیاســتگذارانه و نظارتــی یــك ســاختار فرابخشــی و فراوزارتخان

ــی و  ــا و تکلیف ــب وزارتخانه ه ــه مناس ــدم توج ــوان ع ــز می ت ــرژی نی ــی ان ــورای عال ــود ش ــت موج ــی وضعی در ارزیاب

ــرای آینــده ایــن شــورا و روشــن نبــودن  ــه واســطه فقــدان برنامــه مشــخص ب ــودن آن را مشــاهده كــرد كــه ب ــی ب تکلّف

ســازوكار بدیــل یکپارچه ســازی ســاختار اداره انــرژی كشــور )بــه جــای ایــن شــورا(، ایــن حالــت گــذار بســیار طوالنــی 

شــده و كاركــرد خویــش را از دســت داده اســت. 

ــري و  ــدوده تصمیم گی ــني مح ــه روش ــت ب ــیده اس ــورا نرس ــب ش ــه تصوی ــاظ ب ــن لح ــي بدی ــاي تخصص ــف كمیته ه ــب و وظای و تركی
سیاســتگذاري مشــخص نیســت. بــر ایــن اســاس تشــکیل شــوراي عالــي انــرژي بــر اســاس قانــون و بــراي تمركــز سیاســتگذاري در بخــش 
ــرژي و  ــازي ان ــرژي و بهینه س ــش ان ــور در بخ ــاي كش ــري از ظرفیت ه ــي در بهره گی ــاد هماهنگ ــو( و ایج ــاي ن ــه انرژي ه ــرژي )از جمل ان
كاهــش آلودگــي محیــط زیســت صــورت پذیرفتــه اســت لــذا بــه نظــر مي آیــد، ادغــام آن در دیگــر شــوراها یعنــي شــوراي عالــي حفاظــت 
محیــط زیســت و شــوراي عالــي آب، نیــاز بــه بررســي و تصویــب مجلــس شــوراي اســالمي دارد. )عنــوان گــزارش: بررســي تصمیــم شــوراي 

ــي اداري در ادغــام 28 شــوراي عالــي- شــماره مسلســل: 8525( عال
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منابع و مآخذ

ــرداد  ــرژی؛ خ ــاد ان ــه اقتص ــرمقاله ماهنام ــرژی، س ــی ان ــورای عال ــای ش ــین)1381(، اولویت ه ــن تاش سیدغالمحس حس

ــماره 37. 1381 - ش

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب سال1390

قانون اصالح مواد )2( و )4( قانون برنامه سوم توسعه

قانون برنامه سوم مصوب 1379/1/17

ــه شــده توســط  ــه شــماره مسلســل: 8076( تهی ــرژي )ب ــي ان ــاره شــوراي عال ــس )1385(، درب مركــز پژوهش هــای مجل

ــا )08/22/ 1385( ــرج مهرآزم ای

ــماره  ــي- ش ــوراي عال ــام 28 ش ــي اداري در ادغ ــوراي عال ــم ش ــي تصمی ــس)1386(، بررس ــای مجل ــز پژوهش ه مرك

مسلســل: 8525
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