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Abstract 

Energy governance in different countries is assessed based on four elements of policy approach, policy 

objectives, policy institutions and policy instruments. Among these four elements, the subject of the 

present article is the political institutions and it is aimed to formulate a specific roadmap for 

establishing the Ministry of Energy in Iran. To fulfil this aim, a set of necessary information to assess 

the energy governance structure in Iran was collected through library studies, comparative studies of 

the energy governance structure of selected countries and interviews with energy experts. Non-

integrated energy planning and management in the Ministries of Oil and Power and the concentration 

of regulatory and management layers in these two ministries were identified as the most important 

challenges of energy governance in Iran. A consensus among energy experts was that establishing 

ministry of Energy to integrated planning and management of the energy sector was the solution. In 

the next stage, during more than 110 sessions in a specialized panel consisting of experts in the fields 

of energy economics, upstream and downstream oil and gas, electricity, energy regulation, energy 

governance and oil and gas rights, the reforms needed to establish an efficient Ministry of Energy was 

determined and then discussed in a panel of experts for validation. These reforms are: Appointment of 

Deputy for Energy Affairs, Establishment of the Strategic Energy Organization, Refine the Supreme 

Energy Council law, Compilation of a comprehensive energy law by the Strategic Energy 

Organization aiming to reform the energy governance system and take the necessary measures to 

establish the Ministry of Energy, implementation of the comprehensive energy law by the Strategic 

Energy Organization. 

Keywords: Energy Policy; Energy Governance; Planning and Management; Regulatory, Ministry of 

Energy. 
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 چکیده

وضعیت حکمرانی انرژی کشورهای مختلف بر اساس چهار عنصر اصلی رویکرد، اهداف، نهادها و ابزارهای سیاسوتی ارزیوابی   
حاضر حوزه نهادهای سیاستی و هدف از آن تودوین نقشوه راهوی بورای اصوالح       شود. از میان این چهار عنصر، موضوع مقالهمی

شناسی ساختار حکمرانی انرژی کشوور  ای از اطالعات یزم برای آسیظساختار حکمرانی انرژی است. به این مناور، ابتدا مجموعه
ریوزی و مودیریت   آوری شود. برناموه  ای، مطالعات تطبیقی و مصاحبه بوا خبرگوان حووزه انورژی جمو      از طریق مطالعات کتابخانه

عنووان   هوا بوه  گوری در ایون وزارتخانوه   گری و تصودی های تنایمهای نفت و نیرو و تمرکز ییهغیریکپارچه انرژی در وزارتخانه
سمت تأسیس وزارت انرژی با هدف مدیریت یکپارچوه بخوش    های بخش انرژی کشور شناسایی شد و حرکت بهترین آسیظمهم

 110ترین پیشنهادهایی بود که صاحبناران این حوزه روی آن اتفاق نار داشوتند. سوپس طوی برگوزاری بویش از      صلیانرژی از ا
هوای اقتصواد انورژی، بایدسوتی و پوایین      نفر ساعت( در پن  تخصصی متشک  از متخصصان حوزه 1600جلسه )معادل بیش از 

اصالحاتی تعیین شد که باید بوه مناوور تأسویس     حقوق نفت و گاز،گری انرژی، حکمرانی انرژی و دستی نفت و گاز، برق، تنایم
وزارت انرژی کارامد ایجاد شود و برای اعتبارسنجی در پن  خبرگانی متشک  از فعاین بخش انرژی کشور از وزارت نیورو، وزارت  

ها به طور خالصوه  . این اقدامنفت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و مجم  تشخیص مصلحت ناام مورد ارزیابی قرار گرفت
ی کشور، اصالح قانون شوورای عوالی انورژی بوه     انرژ یراهبرد سازمان سیتأسجمهور، اند از: انتصاب معاون انرژی رئیسعبارت

مناور انتقال دبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان راهبردی انرژی و اصالح وظایف شورای عالی انورژی، تودوین قوانون    
هوای یزم بورای تأسویس وزارت      انرژی توسط سازمان راهبردی انرژی با هدف اصالح ناام حکمرانی انرژی و انجام اقودام جام

 . انرژی، اجرای قانون جام  انرژی توسط سازمان راهبردی انرژی کشور

 .نرژیوزارت ا، گریتنایم ،ریزی و مدیریتبرنامه ،حکمرانی انرژی ،گذاری انرژیسیاست ها:کلیدواژه
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  مقدمه

مدیریت و استفاده از مناب  انرژی در حوال حاضور    هشیو
و مردم کشوورهای   های دولتترین دغدغهبه یکی از اصلی

هوای مورتبط بوا    . نگرانی[1]سراسر جهان تبدی  شده است 
هوای بوه   ی در تأمین تقاضای روزافزون انورژی، تونش  ناتوان

 هر سر دسترسی به مناب  محتلف انرژی و نحوو وجود آمده ب
مقابله با تغییرات اقلیمی نیواز بوه بهبوود کیفیوت حکمرانوی      
ای انرژی در کشورهای مختلف را بوه طوور قابو  مالحاوه    

افوزایش داده اسووت. تواکنون معووانی متنووعی از حکمرانووی    
، حکمرانوی انورژی در   ایون انرژی ارائه شده است، با وجوود  

های انرژی در هماهنگ مسائ  و چالشمجموع به مدیریت 
حکمرانی  ه. در حوز[3]المللی اشاره دارد سطح داخلی و بین

هووای مختلووف دولتووی و قوووانین، نهادهووا و فعوواین بخووش
ها با یکودیگر  خدمات و ح  چالش هخصوصی به مناور ارائ

 .[2]تعام  دارند 

اسواس   وضعیت حکمرانی انرژی کشورهای مختلف بور 
هووار عنصوور اصوولی رویکوورد سیاسووتی، اهووداف سیاسووتی، چ

نهادهای سیاستی و ابزارهوای سیاسوتی آن کشوور ارزیوابی     
 :[6]اند عنصر به صورت زیر تعریف شده 7. این [7]شود می
  رویکورد انورژی بوه     سیاستی کر حر   انرژو رینکرک

و کنود  مینگرش حکمرانان یک کشور به انرژی اشاره 
اجتمواعی، میوزان    -تا حدود زیادی به وضعیت سیاسی

دسترسی به مناب  و موقعیت جغرافیای بستگی دارد. از 
توان بوه  انرژی می ههای سیاستی در حوزرویکردجمله 

 هی، امنیوت عرضو  انرژی به عنوان ابزار سیاست خوارج 
انرژی، انرژی به عنوان عواملی بورای رفواه عموومی و     

اقتصادی و صونعتی نوام    هانرژی به عنوان عام  توسع
 دبرد

  هاهوداف سیاسوتی حووز    ااداف سیاستی حر   انرژو 
گیرد کوه انتخواب   انرژی از رویکرد سیاستی نشأت می

انورژی را   هشده است. در مجموع اهداف سیاستی حوز
مفهوومی تولیود انورژی، مصورف      هحووز  5توان در می

مدهای حاص  از انورژی، صونای  و   آانرژی، مدیریت در
یست و انرژی، بازار و ز خدمات مرتبط با انرژی، محیط

 ددیپلماسی انرژی قرار داد

  نهادهای سیاستی در  ن اکااو سیاستی بخش انرژو
و  گوذاری توانند چهار نقوش سیاسوت  بخش انرژی می

گوری و  ریوزی، تناویم  ت و برناموه گذاری، مودیری قانون
و گوذار  های سیاسوت گری را دارا باشند. سازمانتصدی
گووذار ماننوود مجموو  تشووخیص مصوولحت ناووام و قانون

هووایی بووا سووطح سووازمان مجلووس شووورای اسووالمی
که قواعد اصولی ناوام دولوت     انداختیارهای فرابخشی

رات و راهبردهوا را  هوا، قووانین و مقور   مشیشام  خط
موودیریت و  . نهادهووای موورتبط بوواننوودکتوودوین مووی

ریزی، هودایت و  د که برنامهانهاییسازمانریزی برنامه
ناارت بر فعالیت کارکردهای مختلف دولت را بر عهده 
دارند. در ایران این نقش در اختیار وزارت نفت و نیورو  

د که بر عملیات انهاییگر سازماننهادهای تنایم ست.ا
کنندگان هایی برای مصرفارائه خدمات و محصویت ن

پوذیر  های رقابتو ایجاد سازوکارهای رقابتی در عرصه
کنند. این وظیفه نیز در حال حاضر در اختیار ناارت می

گور  . نهادهای تصودی (رت نیرو استاوزارت نفت و وز
نود کوه بوا هودف ارائوه      اهوایی و شرکت هانیز سازمان

کننوودگان محصووویت و خوودمات مووورد نیوواز مصوورف 
قطبوی و یوا در کنوار    صورت توک ه اند و بکی  شدهتش

بخش خصوصی خودمات موورد نیواز موردم را توأمین      
هوای  کنند )مانند شرکت ملی نفت و گاز و شورکت می

 دتولید، انتقال و توزی  برق(

 زارهوای  با، گور گذار و تناویم نهادهای مختلف سیاست
تحقووق اهووداف سیاسووتی اسووتفاده را بوورای سیاسووتی 

توانند در قالوظ قووانین، اسوناد    ابزارها مید. این کننمی
ها، قراردادهوا، مجوزهوا،   نامهدستی، مقررات و آیینبای

وضوو  تعرفووه، اسووتانداردگذاری، وضوو  مالیووات، وضوو  
رسوانی  عالها و اطمعافیت و هاجریمه و تحریم، مشوق

 .سازی استفاده شوندو آگاه

 هاز میان چهوار عنصور شورح داده شوده، موضووع مقالو      
نهادهای سیاستی یا به عبوارت دیگور، سواختار     هضر حوزحا

در صورت وجوود سواختار    زیراحکمرانی انرژی کشور است، 
حکمرانی بهینه و متناسظ با شرایط اجتمواعی، اقتصوادی و   

های سیاستی محقق خواهند رویکردسیاسی کشور، اهداف و 
راه تحول ساختار حکمرانی انرژی  ه، نقشدلی شد، به همین 

هوای  ه مناور دستیابی به اهداف مقورر در سیاسوت  کشور ب
 گیرد. کالن انرژی مورد بررسی قرار می
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ساختار حکمرانی انرژی ایران تاکنون بوه نحووی بووده    
ریوزی،  مودیریت و برناموه   هاست کوه عموده وظوایف حووز    

گری در بخش نفوت و گواز در اختیوار    گری و تصدیتنایم
رت نیورو )بوه جوز    وزارت نفت و در بخش برق در اختیار وزا

ساختاری به طور ک   ،ای که به دیی  سیاسیانرژی هسته
( قرار داشته است. اولین موضووعی  داردمجزا از وزارت نیرو 

آید موضووع توواد منواف     که در چنین فوایی به وجود می
یوک از نهادهوای   در چنین شرایطی هویچ  ، زیرانهادی است

آنکوه متمرکوز در    ریز به دلیو  گر و برنامهگر، تصدیتنایم
تواننود کوارکرد اصولی خوود را داشوته      یک نهاد است، نموی 

 باشند. 
 هریزی و مدیریت یکپارچو برنامهنبود مسئلۀ دوم، بحث 

انرژی است. به صوورت قوانونی، وزارت نیورو، متوولی      هحوز
ریوزی  انرژی است، اما در عم  برناموه  هریزی در حوزبرنامه

رت غیریکپارچوه صوورت   های نیرو و نفت به صوو وزارتخانه
ریوزی  و در برخی موارد متناقض نیز اسوت. برناموه   گیردمی

برای مناب  عرضوه و مصورف انورژی در اکيور کشوورها در      
گیورد.  انجام می درازمدتو  مدتانیم، مدتکوتاههای دوره

و بلندمدت بورای تعیوین    مدتانیمریزی اما در ایران برنامه
ت نگرفته است که ایون  مسیر عرضه و تقاضای انرژی صور

توا الگووی مصورف و در پوی آن      اسوت  حقیقت سبظ شوده 
ریوزی  گونوه برناموه  های انرژی بدون هیچاکير حام  هعرض

گونووه هوودف ای و بوودون داشووتن هوویچ جووام  و یکپارچووه
. در سواختار  [5]گیوری باشود   ی در حوال شوک   انانوه یبواق 

، شوورای عوالی انورژی بوه مناوور      حکمرانی انرژی ایوران 
انرژی در قانون برنامه سوم  هریزی یکپارچمدیریت و برنامه

هووای توسووعه کشووور گنجانووده شوود. امووا طبووق بررسووی   
هموواهنگی میووان نهادهووا و  ناگرفتووه، بووه دلیوو   صووورت
های مربوط به بخش انرژی، این شورا موفقیتی در وزارتخانه
دیریت یکپارچوه  سازی کالن بخش انرژی کشور و متصمیم

ریزی یکپارچه سوبظ  برنامه فقدان. این [4] آن نداشته است
انرژی شده اسوت کوه از    ههای بسیاری در حوزایجاد چالش
توان به افزایش افسارگسیخته شودت مصورف   آن جمله می

 اشاره کرد. [7]انرژی در کشور 
انوورژی در ایووران در  هموودیریت یکپارچوو قوودانفچوالش  

متعددی مورد بحث قرار گرفته است.  هایو گزارش هاهمقال
سیسوتم فکوری متمرکوز در بخوش      نبوود مریم موسوی به 

همکاری، تعارض  نبود ایشانانرژی کشور اشاره کرده است. 
کوودام از  میووان اهووداف و وظووایف محولووه بووا سووهم هوور  

تأمین انرژی کشور، کوه ناشوی    های نفت و نیرو دروزاتخانه
تورین عوامو    مدیریت یکپارچه اسوت، را از اصولی   فقداناز 

بسویاری از اهوداف مختلوف بخوش انورژی       محقق نشودن 
برشمرده است. بر این اساس اولوین اقودام بورای مودیریت     

 هعرضه و تقاضای انورژی کشوور ادغوام دو وزارتخانو    ه بهین
 .[3] نفت و نیرو است

 بورای حسین شمس و رضا مکنوون موانو  بسویاری را    
سیستم مدیریت جام  انرژی در ایوران   هایجاد و اجرای بهین

هوای  تووان بوه نبوود سیاسوت    برشمردند که از آن جمله می
اختصاص مناب  مالی مناسظ، فقر موالی در   فقدانمشخص، 

اره .. اشو .هوا و  جامعه و کاهش توانایی دولت در حذف یارانه
توانود  کرد. به اعتقاد ایشان سیستم مدیریت جام  انرژی می

بخش انرژی ایران را در کواهش مصورف انورژی و هزینوه     
 برشومرده یاری دهد. در نهایت ایشان با توجه به مشوکالت  

شده بر سر راه استفاده از سیستم جام  مودیریت انورژی در   
 های موفق کشورهای مختلوف الگووریتمی را  ایران و تجربه

رسیدن بوه سیسوتم مودیریت جوام  انورژی پیشونهاد        برای
 . [10]اند داده

 نبوود  ههای مجلس در گزارشی به مسوئل مرکز پژوهش
انرژی در کشور و پیامودهای آن نایور    هریزی یکپارچبرنامه
مدت یک یوا دو  انداز کوتاهریزی بخش انرژی با چشمبرنامه
جویی مصورف انورژی و ... و   یریت در صرفهمد فقدانساله، 

نیرو و نفوت   هنیز پیامدهای ميبت و منفی ادغام دو وزارتخان
بندی این گزارش به در وزارت انرژی پرداخته است. در جم 

بسیار مهم اشاره شده اسوت کوه ادغوام دو وزارت     هاین نکت
های نفت و نیاز است اما تغییر ساختار وزارتخانه ،نفت و نیرو

جدید )انرژی( و  هرو بدون در نار گرفتن مأموریت وزاتخاننی
بدون حذف وظایف موازی به افزایش کارایی منجر نخواهد 

 .[5]شد 
محمدرضا کيیوری و دیگوران نبوود سیاسوت جوام  در      

تورین مشوکالت   های مختلف انرژی را یکی از اصلیبخش
. ایشوان در اداموه مزایوای    حکمرانی انرژی ایران برشمردند

توان به تأسیس این وزارتخانه را برشمرد که از آن جمله می
ایجوواد متووولی مشووخص در بخووش کووالن انوورژی کشووور، 

هوا بوا حوذف    گیوری سازی دولت و تمرکز بر تصومیم چابک
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توجه  های مشابه و ... اشاره کرد. از دیدگاه ایشان باسازمان
و وابسووتگی بووه گووری دولووت بووه انوورژی بووه نگوواه تصوودی

درآمدهای نفتوی، تغییورات شوکلی و سواختاری )ادغوام دو      
انورژی( بودون فوراهم    ه نفت و نیرو در وزارتخانو  نهوزارتخا

موجظ بهبود شرایط فعلی نخواهود شود    ،آوردن مقدمات آن
. یزم به توضیح است که در این بررسوی، بوه مقودمات    [6]

 ای نشده است.ژی اشارهایجاد وزارت انر
فریدون اسعدی و مالکی بازیگران و سواختار حکمرانوی   
بخش انرژی کشور را بررسی کرده است. به اعتقواد ایشوان   

گیووری و تعوودد مراکووز  سیسووتم متمرکووز تصوومیم  فقوودان
گیری در بخش انورژی کشوور سوبظ اتوالف منواب       تصمیم

بسیاری در این بخش شده است. ایشان در اداموه بوه سویر    
ریوزی و مودیریت   اجرای برناموه  برایانجام شده  هایاقدام

ریوزی  یکپارچه در بخش انرژی از جمله محول کردن برنامه
 زارت نیرو )که این وزارتخانوه در عمو   انرژی به و هیکپارچ

مهم خود را از یاد برده است( و تشکی  شوورای   هاین وظیف
هوا  دامپردازد که هیچ کودام از ایون اقو   عالی انرژی و ... می

خور توجهی را در پی نداشته اسوت. در ایون راسوتا    نتایج در 
پیشنهاد ایجواد نهوادی از طریوق حوذف، ادغوام یوا انتوزاع        

های مرتبط بخش انورژی بوه مناوور    هایی از دستگاهبخش
ریزی و گذاری، برنامهدار شدن امور حاکمیتی، سیاستعهده

 متمرکوز  صوورت  بوه های مختلوف انورژی   ناارت بر بخش
در ادامه همراستایی تشوکی  ایون    ایشانطرح شده است. م

و در کنود  موی های کلی را بررسوی  نهاد با قوانین و سیاست
او  پوردازد. نهایت بوه مزایوای تشوکی  ایون وزارتخانوه موی      

 نین به لزوم ایجاد نهادهای جدیودی از جملوه شورکت    هم
گاز و برق به دلی  وابستگی شدید بخش برق کشور به نفت 

. [11]یش از تأسیس وزارت انرژی اشاره کرده اسوت  و گاز پ
ه راه دقیقوی از  نقشو  ذکور شوده،   با وجوود ایون در بررسوی   

مود  اتأسویس وزارت انورژی کار   بورای نیواز   مورد هایاقدام
 ترسیم نشده است.

 فروش بوه ارزیوابی نقوتش و   محمد نوروزی و میيم پیله
 هریوزی و مودیریت یکپارچو   رناموه شورای عالی انورژی در ب 

اند. بوه اعتقواد ایشوان شوورای عوالی      انرژی کشور پرداخته
 هریزی یکپارچو توان راهکاری گذرا برای برنامهانرژی را می

انرژی تا زمان تشکی  وزارت انرژی در نار گرفت. با وجود 
تورین  تواند مهمساختار کنونی شورای عالی انرژی نمی ،این
انرژی را انجام دهد و  هریزی یکپارچبرنامهخود یعنی  هوظیف

جمهوور در  در بهترین حالت بازوی مشورتی را بورای رئویس  
کنود.  ای ایفوا موی  وزاتخانوه  بین هایوفص  اختالفامر ح 
یکوورد را پیشوونهاد اصووالح ایوون شووورا، دو رو بوورایایشووان 

د. رویکرد اول حفظ شوورای عوالی انورژی و اصوالح     دهمی
شورا، تعیین وظوایف  ه یق تقویت دبیرخانساختاری آن از طر

مشووخص بوورای شووورا در قوووانین و اسووناد کشووور و ایجوواد 
گیوری از تووان   بهوره  به مناورهای یزم برای شورا ظرفیت

کارشناسی کشور است. رویکرد دوم اموا حوذف کامو  ایون     
 .[13]ی و تشکی  وزارت انرژی است ناکارامدشورا به دلی  
گرفتووه در حوووزه هووای صووورتپووژوهش( 1) در جوودول

 بندی شده است.ساختار حکمرانی انرژی جم 
 

 گرفته در حوزه ساختار حکمرانی انرژیهای صورتای از پژوهش. خالصه0جدول 

 های مورد بررسیترین چالشمهم سال عنوان پژوهش

تمرکز امور انرژی و تشکیل وزارت 

 [2]انرژی 
1491 

 ریزی یکارچه در حوزه انرژیدفقدان برنامه 

     شکست طرح ادغام دو وزارت نفت و نیرو در صورت فراهم نبوودن مقودمات یزم بورای
 ادغام این دو وزارتخانه.

 1490 [00]درباره تأسیس وزارت انرژی 

 گیریدنبود سیستم متمرکز تصمیم 

 ریزی یکپارچه در حوزه انرژیدگرفته برای برنامههای صورتبخش نبودن اقدامنتیجه 

 گذاری و حاکمیتی.دار شدن مسائ  سیاستلزوم تأسیس وزارت انرژی برای عهده 

مدیریت جامع انرژی در ایران، 

 [01] بررسی راهکارها و نتایج حاصل
1494 

  ریزی و مدیریت انرژی برای کاهش شدت مصرف و یکپارچه برنامه لزوم ایجاد نام جام
 انرژی در کشور

نکاتی درباره لزوم تأسیس وزارت 

 [7] انرژی
1493 

 های مربوط به بخش انرژیدنبود هماهنگی میان نهادها و وزارتخانه 

 رژی.لزوم تأسیس وزارت انرژی در ایجاد همگرایی در بخش ان 
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 های مورد بررسیترین چالشمهم سال عنوان پژوهش

سیستم مدیریت یکپارچه انرژی 

 [3] ها و راهکارهاکشور، چالش
1494 

 هوای  فقدان همکاری، تعارض میان اهداف و وظایف محوله با سهم هر کدام از وزاتخانه
 نفت و نیرو در تأمین انرژی کشورد

 بسویاری از اهوداف مختلوف    ترین عوام  تحقوق نیوافتن   نبود مدیریت یکپارچهد از اصلی
 بخش انرژی

درباره تشکیل وزارت انرژی: دالیل 

 [5]موفق نشدن شورای عالی انرژی 
1490  ریزی و مدیریت یکپارچه انرژیناکارامدی شورای عالی انرژی در برنامه 

 یوزارت انرژ لیدرباره تشک

 [02]ی وزارت انرژ لیتشک هایالزام
1490 

 های مختلف انرژیدنبود سیاست جام  در بخش 

 ایجاد متولی مشخص در بخش کالن انرژی با تأسیس وزارت انرژید 

 فایده بودن تغییرات ساختاری بدون فراهم آوردن مقدمات یزم.بی 
 

 

موضوووع موودیریت  دربووارهبررسووی تحقیقووات گذشووته 
دهد که تمرکز اصلی این ن میانرژی در ایران نشا هیکپارچ

اسوت و  شناسی وضعیت موجود معطووف  تحقیقات به آسیظ
رفت از وض  موجوود را در  ح  برونها راهبیشتر این بررسی

ادغووام دو وزارت نفووت و نیوورو و تأسوویس وزارت انوورژی    
ای که تاکنون در ادبیات موضوع تأسیس دانستند. مسئلهمی

تأسویس   هوای الزام .است وزارت انرژی به آن پرداخته نشده
تأسویس ایون   برای راه مشخص  هوزارت انرژی و ارائۀ نقش

وزارتخانووه بووه نحوووی اسووت کووه تأسوویس آن باعووث حوو  
های بخش انرژی شود و مانند شورای عوالی انورژی   چالش

انرژی در کشوور بوه    ه)نهادی که به مناور مدیریت یکپارچ
به هموین   د.شووجود آمده است( به نهادی ناکارآمد تبدی  ن

راه مشخصوی   هحاضر بوه تودوین نقشو    ه، موضوع مقالدلی 
 تأسیس وزارت انرژی اختصاص دارد. برای

یون شورح اسوت: روش    بوه ا حاضور در اداموه    هساختار مقال
 هوای ه حکمرانوی انورژی، الوزام   هوای حووز  تحقیق، چوالش 

تأسیس وزارت انورژی، نقشوۀ راه تأسویس وزارت انورژی و     
 گیری.نتیجه

 روش پژوهش

راه تأسیس وزارت انورژی در   تدوین نقشه شناسیوشر
 هاین بخش توضیح داده شده است. به مناوور تودوین نقشو   

شناسوی  آسویظ  بورای ای از اطالعات یزم راه ابتدا مجموعه
د. این آوری و بررسی شجم ساختار حکمرانی انرژی کشور 

 هوای هوا و اقودام  مطالعاات شام  اسوناد بایدسوتی، برناموه   
ا، مطالعووات تطبیقووی سوواختار حکمرانووی انوورژی هوودسووتگاه

انورژی اسوت    هکشورهای منتخظ و ناورات خبرگوان حووز   
 (.1)شک  

 

 
 حکمرانی انرژی ههای حوزشناسی شناسایی چالشروش .0شکل 
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 مطالعات انجام از آمده دست به اطالعات بعد، مرحله در
انورژی   هشده در پن  تخصصی متشک  از کارشناسان حووز 

شورایط  بوا  گرفوت توا متناسوظ     و بررسی قرار حلی ت مورد
راه تأسیس وزارت  هسیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش

سوت  ا تخصص اعوای این پن  عبوارت  .انرژی تدوین شود
هوای  از: اقتصاد انرژی )به طور ویوژه رابطوه موالی شورکت    

، بایدسووتی نفووت و گوواز،  دولتووی بووا حاکمیووت و دولووت( 
زش نفووت و گوواز، بوورق و نیوورو، دسووت و زنجیووره ارپووایین
گری حوزه انرژی، ساختار حکمرانی انورژی و حقووق   تنایم

 نفت و گاز. 
جلسوه   110در این پن  تخصصی با برگوزاری بویش از   

نفوور سوواعت( کووه برخووی از ایوون   1600)معووادل بوویش از 
ها نیز با دعووت از فعواین حووزه انورژی کشوور در      نشست

(، دانشوگاه و  های صنعت )بخش دولتوی و خصوصوی  بخش

نقشوه راه  و گیور برگوزار   گوذار و تصومیم  نهادهای سیاسوت 
اصالح ساختار حکمرانی انرژی کشوور تودوین شود. سوپس     

ها و نتایج، نقشه راه تدوین شوده در  اعتبارسنجی یافته برای
پن  خبرگانی متشوک  از فعواین بخوش انورژی کشوور از      

مووه و وزارت نیورو، وزارت نفووت، وزارت علوووم، سووازمان برنا 
جلسه موورد   2بودجه و مجم  تشخیص مصلحت ناام طی 

ارزیابی قورار گرفوت. در نهایوت نقشوه راه اصوالح سواختار       
حکمرانی انرژی کشور در پن  تخصصی طبق بازخوردهوای  

فراینود  ( 3)د. در شوک   شو دریافتی از پن  خبرگانی اصالح 
 تدوین نقشه راه به ایجاز نمایش داده شده است.

 

 
 شناسی تدوین نقشه راه اصالح ساختار حکمرانی انرژی کشورروش .2شکل 

 

شناسی در قالوظ  های حاص  از این روشدر ادامه یافته
کمرانوی انورژی،   شناسی سواختار کنوونی ح  سه بخش آسیظ

تأسیس وزارت انرژی و نقشوۀ راه تأسویس وزارت    هایالزام
 د. شوانرژی ارائه می

 حکمرانی انرژی ههای حوزچالش

متشوووک  از نهادهوووا و  ر حکمرانوووی انووورژیسووواختا
نهادهوای بخوش    انورژی اسوت.  بخش متولی  هایهمثسس

قبو  و بعود از انقوالب     هتووان در دور انرژی کشوور را موی  
سویس نهادهوای   أسویر ت  د.کور بررسی  1264اسالمی سال 

( 2) متولی بخش انرژی در قب  از انقالب اسالمی در شک 
 نشان داده شده است.

 

شناسی ساختار حکمرانیآسیظ
انرژی کشور

تشکی  پن  تخصصی
تدوین نقشه راه اصالح ساختار  
حکمرانی انرژی طی برگزرای  

جلسه110بیش از 

صحت سنجی نتایج در پن  
خبرگانی

نهایی سازی نقشه راه بر اساس  
نارات پن  خبرگانی
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 [03]تحول نهادی بخش انرژی قبل از انقالب اسالمی  سیر .3شکل 

 

 تحول نهادهوای متوولی انورژی بعود از انقوالب       فرایند
 

 

 نشان داده شده است.( 7) نیز در شک اسالمی 
 

 

 [03]: سیر تحول نهادی بخش انرژی بعد از انقالب اسالمی 0شکل 

 

 هطی چند سال اخیر همواره به مناور مدیریت یکپارچو 
حوزه انرژی کشور ایجاد شورایی بورای تحقوق ایون هودف     

شوورای عوالی نیورو در    پیشنهاد شده است. به همین مناور 
با هدف همواهنگی توسوعه منواب  و همواهنگی      1273سال 

عرضه و تقاضای انرژی مطرح شود، ولوی پوس از تأسویس     
کارکرد خود را از دست داد  شورای مذکور وزارت آب و برق،

، سازمان برنامه 1276آن ادامه نیافت. در سال  هایهو جلس
بورداری  وقت، موضووع ایجواد شوورای همواهنگی در بهوره     

در تأسیس شرکت ملی نفت ایران
پس از ملی شدن صنعت1234سال 

نفت

تأسیس وزارت آب و برق در سال 
1273

ی تصویظ مصوبه شورای عالی انرژ
با مدیریت سازمان 1275در سال 

ت برنامه وقت که این مصوبه هیچ وق
.اجرایی نشد

نرژی پیشنهاد تشکی  شورای ملی ا
توسط وزارت آب و 1274در سال 

توجه واق  برق که هیچ وقت مورد
.نشد

وسط یشنهاد تشکی  وزارت انرژی تپ
تا 1260بانک جهانی بین سال های 

1262

1262نیرو در سال وزارتتشکی  
و واگذاری تمامی امور مربوط به 

انرژی به آن

نی بر وزیران مبتصویظ مصوبه هیئت 
ر تشکی  شورای هماهنگی انرژی د

که با توجه به تحویت 1265سال 
سیاسی آن دوره این شورا هیچ وقت

.تشکی  نشد

و واگذاری تمامی مسائ  1267تشکی  وزارت نفت در سال 
خانهمربوط به حاکمیت در حوزه های نفت و گاز به این وزارت

که در 1251تصویظ مجدد شورای هماهنگی انرژی سال 
.عم  این شورا هیچ وقت شک  نگرفت

صرف تشکی  شوراهای هماهنگی انرژی و تعیین الگوی م
که در عم  این 1254انرژی و برنامه ریزی انرژی از سال 

شورا نیز شک  نگرفت

المی تشکی  شورای عالی انرژی توسط مجلس شورای اس
مه سوم برای تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی ذی  برنا

1271توسعه کشور در سال 
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عرضه و تقاضای انواع انرژی را در دستور کار قرار داد، ولی 
هوا بوه ویوژه    به علت مغایرت شرح وظوایف دیگور سوازمان   

ن اقدام نیز معوق شد. با افزایش قیموت  شرکت ملی نفت ای
، زمینه ایجاد تغییرات عمرانی در کشوور  1260نفت در دهه 

فراهم شد که موجظ افزایش تقاضای مصورف انورژی و در   
نهایت بوه مصووبه هیئوت وزیوران بورای تشوکی  شوورای        

منجوور شوود.  1265هموواهنگی انوورژی در اول شووهریورماه 
 1262ه قانون برق سال مسئولیت دبیری این شورا با توجه ب

به وزارت نیرو سپرده شد که تحویت مربووط بوه پیوروزی    
 .دشانقالب اسالمی، مان  از تشکی  این شورا 

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، همزمان بوا رشود   
( قوانون  1مواده ) « الوف »حسوظ بنود    تقاضای انرژی و بور 

تأسیس وزارت نیرو، تشکی  شورای هماهنگی انرژی توسط 
وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت. با اینکه شورای مذکور 
با جمعوی از وزرا و رئویس سوازمان برناموه و بودجوه وقوت       
تشکی  شد، ولوی گزارشوی از آن منتشور نشود و در عمو       

( 3ماده )« ه»اساس بند  مجلس پنجم بر [.5، 4شد ]منح  
 راستایقانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف کرد تا در 

امور انورژی، اموور    گسترش تشکیالت دولت، سه حوزهنبود 
کشاورزی و دام و توسعه عمران روستایی و اموور صونعت و   

یون طریوق   ه امعدن را در سوه وزارتخانوه تجمیو  کنود. بو     
قانونگذار مقرر کرده بود که امور انرژی در یوک وزارتخانوه   
سامان یابد ولی طی پانزده ماه، از طرف دولت اقدام خاصوی  

( و 3رت نگرفت و مجلس ششم با قانون اصالح موواد ) صو
( قانون برنامه سوم توسعه با مطرح کردن تشکی  شورای 7)

عالی انرژی کشور، موضوع تشکی  وزارت انرژی را منتفوی  
 .کرد

( قووانون اصووالح 6مجلووس شووورای اسووالمی در موواده )
و  هوا میم، کلیه تص1273الگوی مصرف انرژی مصوب سال 

واگوذار  ژی کشور را به شورای عالی انورژی  های انرسیاست
و مقرر داشت که ساختار شورای عالی انورژی بایود بوه     کرد
فین عرضوه  ای اصالح شود که امکان حوور منام طرگونه

گوذاری  شوورا و سیاسوت   هوای هو تقاضای انورژی در جلسو  
اما آن ه مشخص  .مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود

پیشبرد اهوداف خوود از جملوه    است شورای عالی انرژی در 
های مختلف انرژی موفوق نبووده   ایجاد هماهنگی در بخش

 است. 

 شناسی شورای عالی انرژیآسیب

 در انورژی  هیکپارچو  مودیریت  خوأل  کوردن  پر مناور به
 و 1273 سوال  در بوار  اولوین  کشوور،  انرژی بخش مدیریت
 موضووع  انرژی تقاضای و عرضه بین هماهنگی ایجاد برای

 تأسویس  از پوس  اموا  شود  مطرح نیرو عالی ورایش تشکی 
 دسووت بووه شووورا ایوون تشووکی  موضوووع بوورق و آب وزارت

 هایسال در انرژی عالی شورای ایجاد. شد سپرده فراموشی
 قیمتی هایشوک آمدن وجود به با زمانهم انقالب، از قب 
 شود  مطورح  بارها انرژی تقاضای افزایش نیز و خام نفت در
 یکپارچوه  موضووع . [17] نرسوید  نجامیسورا  بوه  گاههیچ اما

 از پوس  در انورژی  بخوش  مودیریت  و ریوزی برناموه  کردن
 کوه  شد مطرح توسعه سوم هبرنام قانون در بار اولین انقالب

 و نیرو و نفت هوزارتخان دو تجمی  به را دولت مجلس آن در
 جورا نشودن  ا پی در که بود کرده مکلف انرژی وزارت ایجاد
 در سووم  برناموه  قوانون  اصوالح  و دولت سوی از قانون این

 و مطورح  انورژی  عالی شورای ایجاد موضوع ششم، مجلس
 هوای بررسوی  طبوق . شد منتفی انرژی وزارت تأسیس بحث
 شوود، موی  اشواره  آنها به زیر در که دییلی به گرفته،صورت
 انورژی  بخوش  کوالن  سوازی تصومیم  در موفقیتی شورا این

 .[13] است نداشته کشور

اماو سمانر   یرااع ی کندنا نپذنرنتن تضاک یاانع ی  .ا ف

 اعضا

ای سواختار حواکمیتی در کشوور،    هو با توجه بوه ضوعف  
های یعنی وزارتخانه) ترین اعوای شورای عالی انرژیاصلی

و در اموور  انود  گوری داشوته  نفت و نیورو(، رویکورد تصودی   
کوشند بوه  همواره میبنابراین فعال دارند،  ریعملیاتی حوو
صوه اجرایوی وارد شووند و بور     فعوال در عر  یعنوان بازیگر

هوای متبووع خوویش    اجرایی به سود وزارتخانه هایتصمیم
ت کوالن و بلندمود   هوای یر بگذارند. با این نگاه، تصومیم تأث

نفعوان مختلفوی قورار    شورای عالی انرژی تحوت توأثیر ذی  
سفانه در موارد متعوددی بوه تورجیح منواف      گیرد که متأمی

ای به منواف  بلندمودت   درون وزارتخانه مدتبخشی و کوتاه
خواسوته و ناخواسوته، شوورای     بنابراینملی انجامیده است، 

عالی انرژی به بستری برای طرح مباحث اختالفی و کسوظ  
 .یابداختصاص می بخشیمناف  
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انمرژو ی  نقدا  جایعیت قانر  ت کیل شرراو عما ی   .ب

امماو ل کسممتگا یقممررات ی قممرانین ت ممکیبمما یغممانرت 

 یجمرعه   نر

با وجود تصویظ قوانون تشوکی  ایون شوورا، بوه علوت       
مجموعوه  های زیررت مقررات و قوانین تشکی  دستگاهمغای

و مشخص  بخش انرژی، کماکان تداخ  وظایف وجود دارد
  ایون شوورا بوه هموه ایون      توان با تشکینیست چگونه می

هوای قوانونی خاتموه داد، بوه ویوژه      ها و مغایرتنگیناهماه
توانوود ذکور جامعیووت یزم را نوودارد و نموویاینکووه قووانون موو

هوای  انونی از جملوه مغوایرت بوین دسوتگاه    های قو مغایرت
اندرکار انرژی مي  تشکی  وزارت نیرو، تشکی  وزارت دست

 .نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مرتف  کند

 ساختارااو یرا و پس ا  ت کیل شررارک  نکاصالح  ج.

اندازی این شورا، ساختارهای مووازی از بوین   پس از راه
محووور ای درونووی و بنگوواهو البتووه سوواختاره ه اسووتنرفتوو

  عمدر  بنابراینهای نفت و نیرو نیز اصالح نشد، وزارتخانه
نهاد جدیدی به نهادهای موجوود اضوافه شود کوه ترکیوظ      

را نیوز بوه دنبوال     هوا هگزاری جلسو شواری براعوای شورا، 
تصومیم  داشت و فقدان سازوکار مناسبی برای دستیابی بوه  

ن در بخوش  گوذاری کوال  با رویکورد سیاسوت   -مورد اجماع
و مقطعوی بوه مسوائ      هوای بخشوی  انرژی که فارغ از نگاه

 چنود  هوای هموجظ شد کوه تشوکی  جلسو    -مرتبط بپردازد
اجرایوی   هوای متورین مقوا  ساعته با حوور تعدادی از عوالی 

مد. طبیعی های کلی نینجاای جز طرح بحثکشور، به نتیجه
این شوورا، زموانی افوزایش     هایاست که اثربخشی تصمیم

شوورا از  ایون  هوای  مغایر با سیاست هایتصمیمیابد که می
، هیئوت  ماننود شوورای اقتصواد    مورتبط طریق سایر مراجو   

هوای اصولی بخوش انورژی     وزیران، مجام  عمومی شرکت
 .... اتخاذ نشود های توانیر، نفت، گاز ومانند شرکت

اشکا ت ساختارو ی عملکرکو کبیرخانه شرراو عما ی   ک.

 انرژو

 هوای هو مثثرترین عنصر در پیگیوری مصووب  ترین مهم
کوه   استتوانمند و چابک  ایدبیرخانه وجودشوراهای عالی 

باید عالوه بر ایفای نقش موتور محرک برای این شوراها در 
هووای یزم بوورای پیگیووری  ، ظرفیووتهوواهتشووکی  جلسوو

شوراها را داشوته باشود. واگوذاری     هایهصوبسازی ماجرایی

دبیرخانووه شووورای عووالی انوورژی بووه سووازمان موودیریت و   
توانست نقطه قووتی  ریزی کشور در عین حال که میبرنامه

برای پیشبرد امور شورا باشد تبدی  به یکی از نقواط ضوعف   
یرا از یک سو سازمان مدیریت، ظرفیت یزم این شورا شد، ز

برای پرداختن به این امور را نداشت و از سوی دیگر با تغییر 
های نهوم و  شئون ساختاری این سازمان در دولتوظایف و 

نداشوت. در نتیجوه،    دهم ورود کاملی در این دسته از اموور 
ولی مشخص پیش رفت های شورا، بدون متپیگیری فعالیت

ا افوزود. سوازمان مودیریت و    کردی این شوور کار و بر ابهام
ریزی، چه از جهت نیروی انسانی و چه از ناور تووان   برنامه

توانمنودی کوافی بورای    ناارتی نسبت بوه اعووای شوورا،    
، در حوالی کوه   اسوت  هرا تواکنون نداشوت   هاهپیگیری مصوب

تورین و  ستادی متشک  از خبوره دبیرخانه شورا باید از واحد 
 .افراد در بخش انرژی تشکی  شودنگرترین کالن

فهم  با وجوددهد که گرفته نشان میهای صورتبررسی
موودیریت  فقوودان هدرسووت از چووالش مهووم کشووور در حوووز

هوای دیگور   بوه ییوه   یتووجه بوی انرژی، به دلی   هیکپارچ
تعوارض   نشدن گری( و رف گری و تنطیمحکمرانی )تصدی

بعد مورد بررسوی  ها )که در بخش مناف  موجود در این ییه
گیرد(، صرف تأسیس نهادهای متعدد مانند شوورای  قرار می

انورژی در کشوور    هعالی انرژی منجر بوه مودیریت یکپارچو   
 نشده است.

ا زایات تیسیس ی ارت انرژو یبتای بر یطا عمات یمررکو   

 ر ررااو یرنق

طور که در بخش مقدمه نیز مطورح شود، سواختار    همان
گذاری، گذاری و قانونسیاست هیی 7حکمرانی انرژی شام  

گری اسوت. در  گری و تصدیریزی و مدیریت، تنایمبرنامه
ه جمهوری اسالمی ایوران در حوال حاضور بوه غیور از ییو      

دیگور حکمرانوی    گذاری و قانونگوذاری، سوه ییوه   سیاست
 هنفت و گاز در وزارت نفت و در حووز  بخش انرژی در حوزه

امر سبظ شده توا بوه    برق در وزارت نیرو متمرکز است. این
ناارت بر عملکرد ایون دو   برایمکانیسم مناسبی  نبوددلی  
عم  بسیاری از اهداف بخش انرژی محقق نشود و در نهاد، 

مودیریت   نبوود برق و نیورو نیوز بوه دلیو       هاهداف دو حوز
انوورژی در بسوویاری از اوقووات بووا یکوودیگر  هحوووز هیکپارچوو

 متناقض باشد. 
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نورژی کشوورهای محتلوف    بررسی سواختار حکمرانوی ا  
های موفق پس از تغییرات گسوترده  دهد که نمونهنشان می

ساختار حکمرانوی بخوش    هساختاری در نهایت عملکرد بهین
حکمرانوی بوین نهادهوای     هانرژی را در تفکیک چهوار ییو  

اند. در ایون بخوش سواختار حکمرانوی انورژی      مختلف دیده
ه صوورت  کشورهای چین، روسیه، مکزیک، نروژ و برزی  بو 

گیرد. در این کشوورها نیوز ماننود    ویژه مورد بررسی قرار می
دلیو   کوه  ایران عمده بخش انرژی در اختیار دولوت اسوت   

طور کوه در اداموه   ، اما همانبوده استانتخاب این کشورها 
انود بوا تفکیوک    ، ایون کشوورها توانسوته   کنیود موی مشاهده 

رد های مختلف حکمرانی انرژی در درون دولوت عملکو  ییه
و از تعووارض منوواف   ندبخووش انوورژی خووود را بهبووود بخشوو

 جلوگیری کنند.
سیر تاریخی تحوویت حکمرانوی بخوش انورژی چوین      

های گذشته به تدریج دهد که این کشور طی دههنشان می
تووا بووا تفکیووک وظووایف حوواکمیتی از  اسووت تووالش کوورده

های مطلووب حکمرانوی را بوه درسوتی در     گری ییهتصدی
شایان توجه در ارتباط بوا   هشک  دهد. نکت ساختار حاکمیت

تودریج  ه حکمرانی انرژی چین آن است که چین توانست بو 
های بازار را در بخش انرژی اجورا کنود اموا بوازیگر     مکانیزم
دلیو  توومین   ه د و بو انهای دولتیبازار چین شرکت اصلی

ای را بورای حووور   امنیت انرژی، چین قووانین سوختگیرانه  
تولید انرژی در نار گرفته  هژه در حوزویه بخش خصوصی ب

است. از طرف دیگر این کشور تالش کرده است با اصوالح  
هوای بوزرگ دولتوی فعوال در حووزه      رابطه دولت با شرکت

انرژی، ساختار حاکمیت شرکت به طوور صوحیحی در آنهوا    
حائز اهمیوت دیگور تغییورات     هشک  و توسعه پیدا کند. نکت

دولت مرکزی چین در ساختار ای است که گسترده و پیوسته
گواه از اصوالح   حکمرانی انرژی خوود اعموال کورده و هویچ    

سواختار  ( 3) ساختار خود هراسوی نداشوته اسوت. در جودول    
 حکمرانی انرژی حال حاضر چین شرح داده شده است. 

 

 [05]ساختار حکمرانی انرژی چین  .2جدول 

 کارکرد حکمرانی بازیگران سطح وظایف و اختیارات

 کنگره ملی خلق قانونگذاری در سط  کالن
گذاری و سیاست

 یقانونگذار

 1برنامه پنج ساله نیو تدو یزیربرنامه

 یدولت یگذارهیبودجه سرما صیتخص سیتصو

 یعینفت و گاز طب ریذخا یاااستیس سیتصو

 ینر ا یو تیار یکیلیست عیصنا یبرا اااستیاا و سبرنامه نیتدو

 یخارج یگذارهیسرما یاا براو دستورالعمل اااستیاا، سبرنامه نیتدو

 ینقل و مصرف انر وحمل د،یتول نیتعادل ب یادیبه منظور ا یاستیس اایو ارائه اقدام یاصالحات انر  تیادا

کمیسیون ملی اصالح 

 و توسعه

مدیریت و 

 ریزیبرنامه

 ملی توسعه انر ی تدوین راابرد

 اای بین المللی انر یتوسعه داخلی و امکاریاماانگی 
 کمیته ملی انر ی

 اای صنعت انر ی و اصالحات انر یاای انر ی، سیاستاای توسعه انر ی، برنامهراابردسازی تهیه و پیاده

 گذاری دولت مرکزیاطالعات و تخصیص بودجه سرمایه اایآوری پیشنهادجمع

 ذخایر استراتژیک نفت و گاز طبیعی اایی برایتهیه و پیشنهاد سیاست

 اداره ملی انر ی

 وزارت منابع طبیعی اعطای میوز اکتشاف و استخراج معادن نیزو کتشاف و توسعه میادین نفت و گاز اعطای میوز ا

 وزارت بازرگانی یمربوط به انر  یاااتیو اخذ مال نییتع

 اییوزارت دار اای مربوط به انر یتعیین و اخذ مالیات

                                                                                                                                                                                          
1. FYP 
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 کارکرد حکمرانی بازیگران سطح وظایف و اختیارات

 ااگذاری و نظارت بر قیمتقیمت
کمیسیون ملی اصالح 

 و توسعه

 گریتنظی 

 وزارت منابع طبیعی نظارت بر کیفیت اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 اای خارجینظارت بر عملکرد شرکت

 برنامه واردات و صادرات فهرستتهییه 

 کنترل و تنظی  بازار داخلی

 وزارت بازرگانی

 یاتیمال استیس یاجرا

 یکار اقتصادسازو هییته
 وزارت دارایی

 یدولت یاادر شرکت نیسهامدار دولت چ ندهینما

کمیسیون نظارت و 

اای مدیریت دارایی

 متعلق به دولت

 گریتصدی
 اکتشاف و استخراج نفت، پاالیش و بازاریابی

شرکت ملی نفت 

 چین

اای نفتی، احداث و فراورده نفت و گاز واردات صادرات، گاز طبیعی، و نفت خام نقلوحمل سازی وذخیره

 پاالیشگاه انواع
 شرکت سینوپک

 اکتشاف و توسعه نفت خام و گاز طبیعی در میادین فراساحلی
شرکت ملی نفت 

 فراساحل
 

 

حوزه انورژی   هحائز اهمیت در ارتباط با ساختار ادار هنکت
م ، اموا تموا  نودارد چین آن است که این کشور وزارت انرژی 

ریزی و مدیریت بخش انرژی برنامه هوظایف مربوط به حوز
گیورد کوه در سواختار    ملی انرژی چین صورت می هدر کمیت
 ملوی  وزارتخانوه اسوت. کمیتوه   ح در سط این کشورسیاسی 
 3012 سال در آن حکم و شد تأسیس 3010سال در 1انرژی

. کمیتوه  شد تمدید «کی چیانگ لی» وزیرنخست رهبری با
 یپیشورو  گوروه  از وزارتی عوو 30 حدود شام ملی انرژی 

 دولتوی  شورای ،حزب کمونیست چین اقتصادی و مالی امور
هوای  شخصویت  قرار گورفتن . استارتش آزادیخواه خلق  و

 نشوان  کمیسویون،  در ناامی و خارجه امور اطالعاتی، ارشد
 امنیوت  جدی در حوزه یچالش «انرژی سیاست» که دهدمی
و  یارهوا هم تنیده بودن حوزه اختردبه دلی   .چین است ملی

های مختلف انرژی، کمیته ملی انورژی  گیری بخشتصمیم
 های اثرگذار بر حوزه انرژی تشکی  شوده با عوویت بخش

کنود.  هوا را ایجواد   تا همواهنگی یزم در ایون بخوش    است
د در أئیو در ایون کمیتوه پوس از ت    های گرفتوه شوده  تصمیم

اجر در کشور خواهد  کمیسیون ملی توسعه و اصالحات قاب 
                                                                                      
1. National Energy Committee 

 موورد  در مشوورتی  نهواد  بوایترین  عنووان  به بنابراین، بود.
 ملوی  راهبرد تدوین وظیفهکمیته ملی انرژی  انرژی، مسائ 
 توسوعه  هماهنگی و انرژی امنیت با مالحاه انرژی، توسعه
. دارد برعهوده  را المللوی انورژی  بوین  هایهمکاری و داخلی
 عنوان به همزمانحات کمیسیون ملی توسعه و اصال رئیس
هوای  فعالیتاداره ملی انرژی  و عم کمیته ملی انرژی  دبیر
  .کندمی اداره راکمیته ملی انرژی  روزانه
مهم دیگر در ساختار حکمرانی انرژی چین حوور  هنکت
انورژی   ههای مختلف حووز گرهای متعدد برای بخشتنایم

انورژی   ههوای حووز  گری نیوز شورکت  تصدی یهاست. در ی
هووایی کووه از لحوواظ چووین، بووه ویووژه آن دسووته از شوورکت

استراتژیک برای چین از اهمیت بسیاری برخوردارند، ماننود  
 شرکت ملی نفوت چوین، هموه تحوت مالکیوت کمیسویون      

ادی که نه 3انددولت به متعلق هایدارایی مدیریت و ناارت
 .در سطح وزارتخانه است

ست که ا نقاب  توجه در ارتباط با حکمرانی چین آ هنکت
 هدولتووی بووودن، تفکیووک وظووایف چهووار ییوو   بووا وجووود
ریووزی و موودیریت، گووذاری و قانونگووذاری، برنامووهسیاسووت

                                                                                      
2. State-owned Assets Supervision and Administration 

Commission of the State Council 
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گری به وضوح در ساختار آن مشواهده  گری و تصدیتنایم
 شود.می

ای دیگر ساختار کنونی حکمرانی انرژی به عنوان نمونه
نشان داده شده است. کشور مکزیک ( 2) مکزیک در جدول

 1310 هز پوس از تغییور و تحوویت فراوانوی کوه از دهو      نی

)انقالب مکزیک( در ساختار حکمرانوی انورژی خوود ایجواد     
حکمرانوی را توا    هکرد، در نهایت توانست وظایف چهار ییو 

هوای مختلوف از یکودیگر    حدودی از طریق ایجاد سوازمان 
 تفکیک کند.

 

 [02]ساختار حکمرانی انرژی کشور مکزیک  .3جدول 

 توضیحات کارکرد حکمرانی سال تأسیس نام سازمان

 ریزی و مدیریتبرنامه 1991 وزارت انر ی
ریزی و مدیریت سیاست برنامه

 ملی انر ی مکزیک

 2119 کمیسیون ملی منابع ایدروکربنی
گر بخش باالدست نفت و تنظی 

 گاز

با  یدر سط  وزارت انر  ینهاد

 یاتیو عمل یفن ،یتیریاستقالل مد

 1994 گر انر یکمیسیون تنظی 

گر حوزه برق و بخش تنظی 

دستی منابع دستی، پایینمیان

 ایدروکربنی

نهادی در سط  وزارت انر ی با 

 استقالل مدیریتی، فنی و عملیاتی

  یحفاظت از مح یآ انس مل

 در صنعت یمنیو ا ستیز
 محی  زیست هگر حوزتنظی  2114

میموعه وزارت ریز نهاد متمرکز

و  یبا استقالل فن یعیمنابع طب

 یتیریمد

 مستقل تیریاپراتور با مد گاز یدستانیم هحوز یگریتصد 2113 یعیگاز طب یمرکز کنترل مل

 1949 شرکت ملی نفت مکزیک
باالدست نفت و  هگر حوزتصدی

 گاز
 دولت فدرال هزیرمیموع

 دولت فدرال هیرمیموعز برق هگر حوزتصدی 1920 کمیسیون برق فدرال
 

 

مودیریت و   هدر ساختار حکمرانی انرژی مکزیک، وظیفو 
ریزی بخش انورژی بوه صوورت یکپارچوه در اختیوار      برنامه

 ههای حووز وزارت انرژی است و این وزارتخانه در سایر ییه
قاب  توجه در ارتباط با  هنکت کند.حکمرانی انرژی ورود نمی

دولتی بوودن   با وجودکه ساختار حکمرانی مکزیک آن است 
 هحوووزه انوورژی ایوون کشووور، تفکیووک وظووایف چهووار ییوو 

ریووزی و موودیریت، گووذاری، برنامووهو قانون گووذاریسیاسووت

گری ماننود سواختار حکمرانوی کشوور     گری و تصدیتنایم
 شود. چین به وضوح در این کشور نیز مشاهده می

ساختار حکمرانوی بایدسوت نفوت و گواز     ( 7) در جدول
هوای محتلوف   شان داده شده اسوت. تفکیوک ییوه   روسیه ن

ریزی و مودیریت بوه   برنامه هحکمرانی و سپردن وظایف یی
 وزارت انرژی در این ساختار نیز قاب  مشاهده است.

 

 ساختار حکمرانی باالدست نفت و گاز روسیه .0جدول 

 وظایف بازیگران کارکرد حکمرانی

ریزی و برنامه

 مدیریت
 وزارت انر ی

 اای بخش سوخت و انر ی و صنایعاای دولت در فعالیتسیاستتعیین 

 گذاری بودجه دولت از محل درآمداای نفتیسیاست

 گذاری و تنظی  مقررات مربوط به توسعه و تولید میادینسیاست

 گریتنظیم

 یاتخاذ تصمی  درباره اعطای امتیاز استفاده از منابع زیرزمین آ انس مدیریت منابع زیرزمینی فدرال

 اا برای اعطای امتیاز استفاده از منابع زیرزمینیاا و مناقصهسازماندای مزایده

 رسانیاا برای دریافت امتیازاا و اطالعثبت درخواست
سرویس مدیریت نظارت منابع طبیعی 

 فدرال
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 وظایف بازیگران کارکرد حکمرانی

 گریتصدی

 گازپروم

 اکتشاف میادین نفت و گاز

 توسعه میادین نفت و گاز

 نفت و گاز برداری از خطو لولهبهره

 روسنفت

 نواتک

 ااسایر شرکت
 

 

رویکوورد اسووتخراج شووده از بررسووی سوواختار انوورژی    
کشورهای چین، مکزیک و روسیه که بخش انرژی در ایون  
کشورها به مانند ایران در اختیار دولت است، یعنی تفیکیک 

گری و ریزی و مدیریت، تنایمگذاری، برنامهوظایف سیاست
ریووزی و موودیریت سووپردن وظووایف برنامووهگووری و تصوودی
بخش انرژی به وزارت انورژی، در سوایر کشوورها     هیکپارچ

)عاویم زاده آرانوی,   و آمریکوا   [17]، نروژ [14]مانند برزی  
 از پوس  نوروژ  کشور در ميال شود. براینیز دیده می (1237
 تأسویس  نوروژ  نفت ملی شرکت 1343 سال در نفت، کشف
 ناوارت  برای ،1نروژ نفت اداره سال همین در هم نین. شد
 وزارت در زیرمجموعووه گوواز، و نفووت حوووزه گووریتناوویم و

 ارتبواط  ایون  در اهمیوت  حائز نکته. شد تأسیس نروژ صنعت
 نوروژ  در نفت ملی شرکت و گرتنایم نهاد همزمان تأسیس
 بوا  آغاز در هیدروکربوری، مناب  دارای کشورهای اکير. است

 را حواکمیتی  و تصدی هایاختیار همه ملی شرکت تأسیس
 شودن  مشوخص  بوا  مودتی  از پوس  و کننود می اعطا آن به

 و شوفافیت  فقودان  جملوه  از رویکورد  این متعدد هایاشکال
 دکننو موی  اقدام گرتنایم نهاد تأسیس برای ضعیف عملکرد

 ناوارت  شد باعث ابتدا، همان در نروژ نفت هادار تأسیس اما
 و باشود  داشته وجود نروژ نفت ملی شرکت عملکرد بر کافی
 کنود  تسوهی   را شودن  تجاری مسیر در شرکت این حرکت

 به اداره این نروژ انرژی و نفت وزارت تأسیس از پس. [30]
 آن از و [31] یافوت  انتقوال  نوروژ  انرژی وزارت هزیرمجموع

 ریوزی برنامه نقش بر عالوه نیز انرژی وزارت نوعی به زمان
 چهوار  .دارد عهوده  بور  نیوز  را گوری تنطیم نقش مدیریت، و

 بوه  اسوت  شده تفکیک نیز برزی  کشور در حکمرانی سطح
 نقووش معووادن و انوورژی وزارت کشووور ایوون در کووه نحوووی

 قراردادهای یاموا و انرژی یکپارچه مدیریت و ریزیامهبرن
 نفوت  سازمان دیگر سوی از. دارد عهده بر را میادین هتوسع

                                                                                      
1  . Norway Petroleum Directorate 

 ناارت هوظیف گاز و نفت هحوز گرتنایم عنوان به نیز برزی 
 و فوراورش  پواییش،  مجووز  اعطوای  و قراردادهوا  اجرای بر

 کتشور  دو نهایوت  در و دارد برعهوده  را صادرات و واردات
 فعالیوت  گریتصدی هیی در نیز پتروس  و پتروبراس دولتی
 در گوذاری نیوز  کالن و قانون گذاریسیاست هوظیف. کنندمی

 .است مجلس هعهد بر برزی  کشور

شناسی صورت گرفته و بررسی ساختار با توجه به آسیظ
حکمرانوی انورژی کشوورهای مختلووف، چوالش جودی کووه      

همواهنگی  قرار دارد، ناانی بخش انرژی ایران فراروی حکمر
تناوب  انرژی است که به هو فقدان مدیریت یکپارچه در حوز

هوای  های متناقض توسوط وزارتخانوه  موجظ اتخاذ سیاست
نفت و نیرو شده است. رف  این چالش مستلزم سلظ وظایف 

ارت هوا در وز از ایون دو وزارتخانوه و ادغوام آن    گوری تصدی
وهله اول و با ادغام دو  در انرژی است. اما این مهم به یقین

پوذیر نیسوت. در گوام    و امکوان وزارتخانه بزرگ نفوت و نیور  
 گوری، گوذاری، تصودی  سیاسوت  کلیوه وظوایف   نخست باید

و پوس از  ود گری این دو وزارتخانه از آنها گرفتوه شو  تنایم
گور  کی  و کارکرد صوحیح نهادهوای تنطویم   اطمینان از تش

اصالح ساختار  هایمین دو وزارتخانه با رعایت الزامستق ، ا
 ند.دید با هم ادغام شوج

شناسی های حاص  از آسیظپس از بحث و بررسی یافته
های هودف در پنو  تخصصوی،    کشوور و مطالعات تطبیقوی  

گوری،  تناویم  در سوه ییوه  پیشنهاد شد که باید  هاییاقدام
ریزی و مدیریت پیش از تشکی  وزارت گری و برنامهتصدی

رت انرژی و پس از تشوکی  وزارت  انرژی، حین تشکی  وزا
ا نهاد وزارت انرژی بوه نهوادی کارامود    انرژی انجام پذیرد ت

گونوه کوه در بخوش روش پوژوهش نیوز      . همانتبدی  شود
)بیش  یاجلسه 110از  شیب یط پیشنهادها نیا مطرح شد،

که با متخصصوان   است شده استخراجنفر ساعت(  1600از 
گری انرژی، نرژی، تنایمهای اقتصاد ابخش انرژی در حوزه

دسوت  پوایین گذاری، بایدسوت و  حقوق نفت و گاز، سیاست
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 ،یشوگاه یاند ،یدانشوگاه  یهوا از بخوش  نفت و گاز و برق
 .اسوت  شوده  برگوزار  یو ناارت یدولت یهاسازمانصنعت و 
جلسه  2پیشنهادی در پن  خبرگانی و طی  هایسپس اقدام
یووابی، سوواعت( مووورد بحووث، بررسووی، ارز   10)بوویش از 

 هوای یش قرار گرفت و در نهایوت اقودام  اعتبارسنجی و پای
 .دشنیاز به شرح زیر تدوین  مورد

 نرو به یاظرر ت کیل ی ارت انرژو تاظی، کر  نه

    رنت انجاا شرک  نر به ترتیب ای ااوباند اقداا

گر بخشی حوزه نفت و تدوین قانون تأسیس نهاد تنایم .1
  دنیرو

 دبایدستی صنعت نفت و گازگر بخش ایجاد تنایم .3

 دگر زنجیره ارزش صنعت نفت و گازایجاد تنایم .2

 دگر برقایجاد تنایم .7

اصالح رابطه مالی شرکت نفت با وزارت نفت مبتنی بور   .6
  دعملکرد تولید از طریق عقد قرارداد برای هر میدان

  دها با دولتاصالح رابطه مالی پاییشگاه .5

بورق بوا شورکت     های توزی  نیوروی رابطه مالی شرکت .4
  دتوانیر

اصالح گردش مالی در صنعت برق شام  رابطوه موالی    .7
 دها با صنعتنیروگاه

های انورژی )بوا   گذاری پلکانی حام اصالح ناام تعرفه .3
اولویت گاز و برق( با تأکید بر کسظ عووارض و مالیوات   

ای های پرمصرف و تخصیص سهمیه نرم یارانهاز دهک
 .مصرفهای کمبرای دهک

   رنزو به یاظمرر ت مکیل   یدنرنت ی برنایه نهکر

 نر به ترتیب ای رنت  ااوباند اقداای ارت انرژو 

  انجاا شرک

مناوور   نفوت بوه   اصالح قوانون وظوایف و اختیارهوای    .1
مناوور تمرکوز    اصالح ساختار حکمرانی وزارت نفت به

  دوظایف حاکمیتی در وزارت انرژی و تقویت آن

مناوور اصوالح سواختار     بوه اصالح قوانون وزارت نیورو    .3
  دحکمرانی وزارت نیرو

هوای  ادغام وزارت نفت و نیرو و انتقال وظایف و شرکت .2
 دآب و آبفا وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی حوزه

 دایجاد سازمان مدیریت راهبردی انرژی کشور .7

هوای  سوازی ناوام مودیریت دارایوی    تدوین قانون پیاده .6
های فعال صونای   رکتهای شفیزیکی و سالمت دارایی

  دانرژی

انحالل سوازمان سواتبا و انتقوال وظوایف بوه معواونتی        .5
 .وزارت انرژی زیرمجموعه

 نرو به یاظرر ت کیل ی ارت انرژو تصدو کر  نه

  باند اقدایات  نر به ترتیب ای رنت انجاا شرک

ملی نفت، برق حرارتی از وزارت نفت  هایانتقال شرکت .1
 ددو نیرو به وزارت اقتصا

تبدی  شرکت ملی گاز به شرکت ملوی انتقوال، توزیو ،     .3
سوازی و تجوارت گواز و اصوالح اساسونامه آن و      ذخیره

 دوزارت انرژی در زیرمجموعهاستقرار آن 

ای تبدی  شرکت ملوی پتروشویمی بوه سوازمان توسوعه      .2
 دصنای  پتروشیمی

سوازی و  تاسیس شورکت ملوی انتقوال، توزیو ، ذخیوره      .7
نفتی و انتقال وظایف واحود   هایوردهاتجارت نفت و فر

پخش، شرکت ملی پاییش و پخش و هم نین انتقوال  
سازی، تجارت و انتقال نفت شرکت ملوی  وظایف ذخیره

 دنفت به این شرکت

های ملی نفت، گاز، توانیر، مادر اصالح اساسنامه شرکت .6
مناور اصالح ناام حکمرانوی   تخصصی برق حرارتی به

تار، ارکان و حاکمیت های دولتی مشتم  بر ساخشرکت
 .هاشرکتی، حسابداری صنعتی و ارزیابی دارایی

 راه تأسیس وزارت انرژی هنقش

سیس وزارت انرژی و تغییراتی تأ هایپس از تعیین الزام
به مناور کارکرد مناسظ این وزارتخانه ایجاد شوود،   بایدکه 
راه اصالح ساختار حکمرانی انرژی کشوور بوه مناوور     هنقش

د. از آنجوایی کوه   شو مود تودوین   ارت انرژی کارتأسیس وزا
انورژی   هریزی و مدیریت یکپارچو فقدان متولی برای برنامه

ترین چالش حکمرانی انرژی اسوت، متخصصوان   کشور مهم
ایجوواد پسووت معاونووت انوورژی در پنوو  خبرگووانی پیشوونهاد 

 جمهور و تأسیس سازمان مودیریت راهبوردی انورژی   رئیس
 جمهور را مطرح کردند.رئیسکشور به ریاست معاون انرژی 

بعد تغییراتی کوه بایود بوه مناوور مقابلوه و رفو         در مرحله
در شورای عالی انرژی به  ودها شناسایی شها و آسیظچالش
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انورژی   هریزی و مودیریت یکپارچو  عنوان نهاد متولی برنامه
 د:شکشور انجام گیرد، به شرح زیر تدوین 

 رژی از سوازمان  انتقال وظایف دبیرخانه شورای عالی ان
ی انورژ  یراهبورد  تیریسازمان مود برنامه و بودجه به 

 دکشور

      اصالح وظایف شورای عوالی انورژی و تمرکوز آن بور
 وظایف زیر: 

 های اجرایوی بوه مناوور    تدوین و تصویظ سیاست
 دهای کلی انرژی کشورتحقق سیاست

  و یکپارچوه  برناموه کوالن  تهیه، تدوین و تصویظ 
، 3، مطموئن 1مین پایودار أتو انرژی کشور به مناور 
انرژی برای عموم مردم  2پذیراقتصادی و دسترس
های آمایش سرزمینی با رعایت در راستای سیاست

 مالحاات کاهش شدت انرژی و مودیریت بهینوه  
 دهای گوناگونبخش عرضه و تقاضا

 ایی و برنامه کالن انرژی به های اجرابالغ سیاست
 بوطدگر مرو نهادهای تنایم هاخانهوزارت

  موودیریت  هووایبرنامووهتهیووه، توودوین و تصووویظ
تولید تا مصرف  وری در ک  زنجیرهمصرف و بهره

 دنهایی انرژی کشور

 یی انورژی و  مصورف نهوا   ی و تعیین الگووی بررس
 ابالغ آن به نهادهای مرتبطد

   توسوعه و تکمیو    برناموه  تهیه، تدوین و تصوویظ
 طوی مین پایودار خووراک   أزنجیره ارزش با لحاظ ت

 دجیره ارزشزن

  هوای جوام  و   تهیه، تدوین، تصویظ و ابالغ طورح
 دانرژی کشور اسناد راهبردی حوزه

 میزان و نحووه تخصویص    تعیین برایریزی برنامه
اسواس   های انورژی در هور بخوش بور    کلیه یارانه

گور و  های تعیین شده از طرف نهواد تناویم  قیمت
بوا هودف کواهش شودت      نامه مربوطتدوین شیوه
 دیمصرف انرژ

  شورا  هایمصوبهارزیابی و ناارت بر حسن اجرای
 مرتبطدو ارائه گزارش عملکرد به نهادهای 

                                                                                      
1. Sustainable 

2. Reliable 

3. Afordable 

  نگرانوه در  انجام مطالعات جام ، راهبردی و آینوده
 .المللیای و بینسطوح ملی، منطقه

 هپس از انجام اصالحات در شورای عالی انرژی، دبیرخان
ی کشوور،  این شورا، یعنی سازمان مودیریت راهبوردی انورژ   

 هوای ر را با هدف انجوام اقودام  قانون جام  انرژی کشو باید
تصووویظ در  بووه مناوووریزم بوورای تأسوویس وزارت انوورژی 

 شام  بندهای زیر باشد: بایدمجلس تدوین کند. این قانون 
  صونعت بورق،    یبخشو  گور مینهاد تناو  سیتأسشرایط

 ددست صنعت نفتبایدست و پایین

 هوای دولتوی و   ا شورکت موالی دولوت بو    اصالح رابطه
 دغیردولتی حوزه انرژی

 دهای انرژیتخصیص یارانه شرایط و نحوه 

 داصالح و تجمی  قوانین حوزه انرژی 

 های اقتصاد و دارایوی، نفوت،   اصالح ساختار وزارتخانه
 دکشاورزی نیرو و جهاد

 های دولتی حوزه های شرکتاصالح و تدوین اساسنامه
 .انرژی

انورژی کشوور در مجلوس،     پس از تصویظ قانون جام 
را زیر  هایاهبردی انرژی کشور باید اقدامسازمان مدیریت ر

به ترتیظ اولویت به مناور اجرای قانون جام  انرژی کشور 
 و فراهم آوردن مقدمات تأسیس وزارت انرژی انجام دهد:

 صنعت برق، بایدسوت و   یبخش گرمینهاد تنا سیتأس
 ددست صنعت نفتپایین

  مالی شرکت نفت با وزارت نفت مبتنی بر اصالح رابطه
 دعملکرد تولید از طریق عقد قرارداد برای هر میدان

 دها با دولتاصالح رابطه مالی پاییشگاه 

 های توزی  نیوروی بورق بوا    اصالح رابطه مالی شرکت
 دشرکت توانیر

   اصالح گردش مالی در صنعت برق شام  رابطه موالی
 دها با صنعتنیروگاه

  های انرژی )بوا  گذاری پلکانی حام تعرفهاصالح ناام
اولویت گاز و برق( با تأکید بر کسظ عوارض و مالیات 

هووای پرمصوورف و تخصوویص سووهمیه نوورم  از دهووک
 دمصرفهای کمای برای دهکیارانه

 ینفت، برق حرارتو  یمل یهاشرکت یهاانتقال شرکت 
 دبه وزارت اقتصاد رویاز وزارت نفت و ن
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 یو انتقوال، توز  یبه شرکت ملگاز  یشرکت مل  یتبد،  
و تجوارت گواز و اصوالح اساسونامه آن و      یسازرهیذخ

 دیوزارت انرژ  یاستقرار آن ذ
 یابوه سوازمان توسوعه    یمیپتروشو  یشرکت مل  یتبد 

 دیمیپتروش  یصنا
 و  یسواز رهیو ذخ  ،یو انتقوال، توز  یشرکت ملو  سیسأت

واحد  فیو انتقال وظا ینفت یهاوردهاتجارت نفت و فر
انتقال  نیو پخش و هم ن شیپای یشرکت ملپخش، 
 یتجارت و انتقال نفت شرکت مل ،یسازرهیذخ فیوظا

 دشرکت نینفت به ا
 مشوتم  بور    یدولت یهاشرکت یاصالح ناام حکمران

و  یصنعت یحسابدار ،یشرکت تیساختار، ارکان و حاکم
 دهاییدارا یابیارز

 در  یبوه معواونت   فیسازمان ساتبا و انتقال وظا انحالل
 دیوزارت انرژ زیرمجموعه

 مناور تمرکوز   وزارت نفت به یاصالح ساختار حکمران
  دریزیمدیریت و برنامه فیوظابر 

 مناوور تمرکوز    به رویوزارت ن یاصالح ساختار حکمران
 دریزیمدیریت و برنامه فیوظابر 

 بوه مناوور تشوکی  وزارت     رویو وزارت نفوت و ن  ادغام
آب و آبفوا   حووزه  یهاو شرکت فیو انتقال وظا انرژی
 .یبه وزارت جهاد کشاورز رویوزارت ن

راه اصوالح حکمرانوی انورژی کشوور بوه مناوور        هنقش
نشان ( 6)تأسیس وزارت انرژی به صورت خالصه در شک  

 داده شده است:
 

 
 
 

 

 

 

 نقشۀ راه تأسیس وزارت انرژی .5شکل 

انتصاب معاون انرژی 

رئیس جمهور

تأسیس سازمان مدیریت 

راهبردی انرژی 
جمهوربه ریاست معاون انرژی رئیس

اصالح قانون شورای 

عالی انرژی

ه و انتقال دبیرخانه از سازمان برنام•
بودجه به سازمان راهبردی انرژی

اصالح وظایف شورای عالی انرژی•

تدوین قانون جامع انرژی توسط 

سازمان مدیریت راهبردی انرژی

با هدف اصالح ناام جکمرانی انرژی و  
های یزم برای تأسیس انجام اقدام

وزارت انرژی

اجرای قانون جامع انرژی   

توسط سازمان راهبردی انرژی

 ادغام وزارت نفت و نیرو 

 در وزات انرژی 

تأسیس  براییزم  هایانجام اقدام

وزارت انرژی از جمله ایجاد نهادهای 

های دولتی ر، انتقال شرکتگتنایم

تولید انرژی از وزارت نفت و نیرو به 

 وزارت اقتصاد و ...
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 گیرینتیجه

از طریوق   حاضر ساختار حکمرانی انرژی کشور هدر مقال
انورژی، سواختار حکمرانوی     هبررسی اسوناد بایدسوتی حووز   

هوای  سوازمان  هوای هوا و اقودام  ورهای منتخظ، برناموه کش
موورد ارزیوابی قورار گرفوت.      مختلف و مصاحبه با خبرگوان 

 هانورژی در دو وزارتخانو   هریزی و مدیریت غیریکپارچبرنامه
گری گری و تصدیهای تنایمنفت و نیرو و نیز تمرکز ییه

هوای بخوش   تورین آسویظ  در این دو وزاتخانه از جمله مهم
 شود.انرژی کشور محسوب می

 بررسی ساختار حکمرانی انورژی کشوورهای منتخوظ از   
جمله چین، روسیه، مکزیک، نوروژ و برزیو  حواکی از ایون     

ریزی و مدیریت انرژی در این کشوورها بوه   که برنامه است
گیرد کوه  رت میصو ورت یکپارچه و هماهنگ در نهادیص

ای بوا ایون   یوا کمیتوه   بر عهده وزارت انورژی به طور عمده 
هوای  اند بین ییوه و تمامی این کشورها توانسته است هدف

گوری و  ریوزی و مودیریت، تنطویم   حکمرانی، یعنوی برناموه  
 گری، تفکیک قائ  شوند.تصدی

ن، طی سالیان گذشته بورای حو    در جمهوری اسالمی ایرا
انورژی بودون توجوه بوه      هیت یکپارچو مودیر  فقودان  مسئله
تشوکی    فقطوظایف سطوح دیگر حکمرانی،  نشدن تفکیک

ورای عالی انورژی پیشونهاد شوده    شوراهای مختلف مانند ش
اصوالح  فقودان   که این شوورا نیوز بوه دییلوی ماننود      است

مقووررات و  رتی، مغووا یپووس از تشووک یمووواز یسوواختارها
و  یانورژ بخوش   رمجموعوه یز یهوا دستگاه  یتشک نیقوان

 یعوال  یشوورا  رخانوه یدب یو عملکرد یختارسا هایاشکال
دهد که اند. این تجربه نشان میمد نبودهای هی گاه کارانرژ
منجر  ییتنها به یانرژ یدر ناام حکمران یساختار راتییتغ

ابتودا مقودمات    دیو بلکه با به بهبود وض  موجود نخواهد شد
 گوورمیتناوو ینهادهووا جووادیجملووه ا از یوزارت انوورژ جووادیا

از  یگووردیاز تصوو یتیحوواکم فیوظووا کیووتفک ،یبخشوو
 یهاشرکت یو اصالح روابط مال فتو ن روین یهاوزارتخانه

که نیازمند فرایند تدریجی و  ردیصورت گ ...و  با دولت یمل
 بر است.زمان
هوایی  آمووزه های شناسایی شده و درسمبنای چالش بر

نتخظ به دسوت  که از بررسی ساختار حکمرانی کشورهای م
د که باید در شآمده بود، در پن  تخصصی اصالحاتی تدوین 

ریوزی و مودیریت،   برناموه  )در سه ییه ساختار انرژی کشور
گری( به مناور تأسیس وزارت انورژی  گری و تصدیتنایم
گور  : ایجاد نهادهوای تناویم  اند از، عبارتدشومد ایجاد اکار

تی نفوت و گواز و   دسبخشی )برای صنای  بایدستی و پایین
 هصنعت برق(، اصالح گردش مالی صنعت برق، اصالح رابط

هوای دولتوی تولیود انورژی بوا دولوت، انتقوال        مالی شرکت
فوت و نیورو بوه    های دولتی تولید انورژی از وزارت ن شرکت

 هوای وزارت اقتصاد و ... . و در نهایت پس از تعیوین اقودام  
فوراهم آوردن  و  هوا برای تحقق این اقودام راهی  هیزم نقش

د کوه بوه ایجواز    ومقدمات تأسیس وزارت انرژی تودوین شو  
 ست از:ا عبارت

 دجمهورانتصاب معاون انرژی رئیس 
 دیانرژ یراهبردمدیریت سازمان  سیتأس 

      اصالح قانون شورای عالی انورژی بوه مناوور انتقوال
 مدیریتدبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان 

 دوظایف شورای عالی انرژی راهبردی انرژی و اصالح

  مودیریت  سوازمان   از سووی تدوین قانون جام  انرژی
کمرانی انورژی  حراهبردی انرژی با هدف اصالح ناام 

 دتأسیس وزارت انرژی براییزم  هایو انجام اقدام
  مودیریت  سوازمان  از سووی  اجرای قانون جام  انرژی

 .راهبردی انرژی
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