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 . كمیسیون انرژي5

 هاي پیشنهاديوظایف، اختیارات و اولویت

 

 

 
 

 

 

 

 كمیسیون انرژيو عملکرد محدوده وظایف . 1

 نامه داخلي مجلس شوراي اسالميالف( آیین

مربوط ها و لوایح و نیز امور موجب قانون اساسي، نحوه دریافت و بررسي طرحنامه داخلي مجلس بهقانون آیین

ونگذاری کشور، تعیین عنوان رکن اصلي و اساسي نظام قانمجلس شورای اسالمي را به و انتظامات مذاکرات به

به  23/3/1361اخلي در تاریخ نامه درسد. اولین قانون آیینو با رأی دوسوم نمایندگان به تصویب ميکندمي

به تصویب مجلس شورای اسالمي و در  18/1/1378نامه داخلي فعلي مجلس در تاریخ تصویب رسید. آیین

به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تا این تاریخ، تغییرات متعددی از قبیل  20/1/1379تاریخ 

انرژى براى ( این قانون، کمیسیون 50) اساس مادهبر 1حذف، اصالحیه، الحاقیه و استفساریه داشته است.

هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه انجام وظایف محوله در

 شود.نامه تشکیل مىینیهاى نو مطابق ضوابط این آانرژى

 

 عملکرد كمیسیون انرژي در مجلس دهم ب(

 

 صوص جلسات برگزار شده پیرامون وظایف این كمیسیونخ. عملکرد كمیسیون انرژي در1 جدول

 جلسات كمیسیون
 141 هاجلسات نظارت بر عملکرد دستگاه

 82 ها و لوایحبررسي طرح

 223  تعداد كل جلسات كمیسیون

 475  مقدار كل ساعات تشکیل كمیسیون

 جلسات نظارتي
 19 ال از وزیرؤس

 3/4/1397 بررسي استیضاح وزیر نفت

 

 کرد تقنینيعمل 

نهایت و در عنوان کمیسیون اصلي مورد رسیدگي قرار گرفتجمله لوایحي که در کمیسیون انرژی بهاز

 به موارد ذیل اشاره کرد:توان ميتصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، 

                                                 

دار به دستور معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، اداره كل اسناد و تنقیح قوانین با رعایت مواردی عهده 1397در سال . 1

 نامه داخلی مجلس شد.قات بعدی در قانون آییناعمال اصالحات و الحا
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ه اجع بموافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری ارمنستان ر .1

 ،(13/4/95جریاني بر روی رودخانه ارس ) هاینیروگاهاز  برداریهرهباحداث و 

ت و ه ساخموافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمین .2

 ،(3/5/95برق آبي مارازاد و اردوباد ) هاینیروگاهاز  برداریبهره

 ،(13/3/96مصرف سوخت ) نقل عمومي و مدیریتواصالح ماده یک قانون توسعه حمل .3

 ،(24/2/97دن قانون مدیریت خدمات کشوری )کراصالح و دایمي  .4

ز ادستي نفت خام و میعانات گازی با استفاده قانون حمایت از توسعه صنایع پایین .5

 ،24/4/1398 مردمي گذاریسرمایه

 .(8/5/98کل کشور ) 1398قانون بودجه سال  «1»تبصره « هـ»صالح بند ا .6

« ژیتشکیل وزارت انر»و « اساسنامه شرکت ملي گاز ایران» هایاست که طرح شایان توجه

 باشند.در دست بررسي باقي مانده از مجلس دهم مي هایجمله طرحاز

  تحقیق و تفحص در بخش انرژي 

ر دنرژی اترین موارد تحقیق و تفحص در بخش در جدول ذیل عناوین و آخرین وضعیت برخي از عمده

 ه شده است.مجلس دهم ارائ

 

 تحقیق و تفحص در بخش انرژي . آمار2 جدول

 آخرین وضعیت عنوان ردیف

1 
عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب 

 نیرو و شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
 ضرورت انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شد

 رت انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شدضرو نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به بخش خصوصي 2

3 
فروش سهمیه سوخت مرزنشینان و نحوه توزیع درآمدهای 

 هاهای شهرداریمربوطه توسط سازمان همیاری

با شرح وظایف این کمیسیون منطبق نبود لذا عودت 

 شد

 تفحص مسکوت مانددلیل درخواست متقاضي تحقیق و به ی نفتي ایرانهافراوردهعملکرد شرکت ملي پخش  4

5 
عملکرد شرکت ملي حفاری ایران و شرکت مهندسي و 

 توسعه نفت

دلیل درخواست متقاضي تحقیق و تفحص مسکوت به

 ماند

6 

قانون بودجه سال  «2»تبصره « ی»نحوه اجرای بند 

قانون بودجه  «1»تبصره « ه»کل کشور و بند  1394

 خصوص توزیع قیر رایگانکل کشور در 1395سال 

 نصراف طراحان تحقیق و تفحصا

 ربطدرخواست اطالعات از دستگاه ذی 1398عملکرد مدیریت آب وزارت نیرو در جریان سیل فروردین  7

8 
بررسي درخواست تحقیق و تفحص از فروش سهمیه 

 سوخت مرزنشینان
 است. مسکوت مانده

 .16760(، 1398تا  1391های المي )سالمجلس شورای اس هایمجلس، عملکرد مرکز پژوهش هایمرکز پژوهش مأخذ:
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  نامه داخليآیین (234). گزارش موضوع ماده 3 جدول

 جمهور یا وزیران()نقض یا استنکاف از اجراي قوانین توسط رئیس

 توضیحات موضوع گزارش ردیف

1.  

ه ( قانون برنامه پنجسال125ماده )« ب»عدم اجرای بند 

« بصره ذیل آنپنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران و ت

ي طرح ملي راهبرد انرژی و برنامه اجرای )موضوع سند

 جامع انرژی کشور(

صحن علني مجلس تصویب و گزارش کمیسیون در 

بررسي خارج از نوبت به قوه قضائیه  برایموضوع 

 ارجاع شد.

2.  

قانون بودجه سال » «6»تبصره « ـه»عدم اجرای بند 

 ()موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق« 1396

گزارش کمیسیون در صحن علني مجلس تصویب و 

بررسي خارج از نوبت به قوه قضائیه  برایموضوع 

 ارجاع شد.

3.  

گزارش کمیسیون در صحن علني مجلس تصویب و  تخلفات مرتبط با شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

بررسي خارج از نوبت به قوه قضائیه  برایموضوع 

 ارجاع شد.

 .مأخذ: همان

 

 ي مهم در بخش انرژيجلسات نظارت 

یل ذطي دوره مجلس دهم، در کمیسیون انرژی جلسات نظارتي متعددی برگزار شده است که در 

 اختصار عناوین برخي ارائه شده است:به

 ،هاهدفمندکردن یارانه -

 ،بررسي یارانه پنهان در بخش انرژی -

 ،مشترك نفت خصوص آخرین وضعیت میادیندرمنظور ارائه گزارش بهدعوت از وزارت نفت  -

 ،مردمي گذاریهسرماینفت خام و میعانات گازی با استفاده از  دستيپایینطرح حمایت از توسعه صنایع  -

 ،داخلي نامهآیین( 221بررسي استیضاح وزیر نفت مستند به ماده ) -

 ،(3/6/98مطرح شده ) هایلسؤامنظور پاسخگویي به بهدعوت از وزیر نفت  -

 ،(5/6/98) 1396بر انحراف وزارت نفت در بودجه نيمبداخلي  نامهآیینبررسي  -

 ،(10/6/98سؤال از وزیر نیرو ) -

 ،خصوص وضعیت برق در فصول گرم سالدردعوت از وزیر نیرو  -

ها در سوخت نیروگاه تأمینخصوص چگونگي درمنظور ارائه گزارش بهدعوت از وزارت نفت  -

 ،فصول سرد سال

رنامه بوط به خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام مربدرو نیرو  های نفتارائه گزارش توسط وزارتخانه -

  .ششم در بخش انرژی
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 مرتبط با كمیسیون انرژي هايدستگاه. 2

 . وزارت نفت1-2

 ظایف و صالحیت های آن ، شرح ونفت وزارت تأسیس از سال 40 گذشت علیرغمهامأموريت

نشده تدوین  به آن عراج صورت منسجم و شفاف قانونيه داشته و ب وجود نده در قوانین مختلفپراک

تکلیف این موضوع  19/2/1391تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در با تا اینکه  ،بود

 هایسیاست تحقق منظور هب نفت وزارت»گونه آمده است: ( این قانون این1) در ماده. گردیدمشخص 

 بر نظارت و ریزیبرنامه راهبری، سیاستگذاری، گاز، و نفت بخش در ایران اسالمي جمهوری نظام کلي

 به و است شده تشکیل پاالیشي و پتروشیمي گاز، نفت، صنعت دستيپایین و باالدستي عملیات کلیه

 عمومي مالکیت و حاکمیت حق اعمال گاز و نفت ذخایر و منابع بر اسالمي حکومت طرف از نمایندگي

سرفصل اصلي با عناوین  شش در مذکور وزارتخانه اختیارات و وظایف شرح (2) ماده در .«نمایدمي

منابع  تأمینگذاری و امور سرمایه»، «امور اجرایي»، «امور نظارتي»، «امور حاکمیتي و سیاستگذاری»

 است. بند 34 دارای مجموعدر و «المللامور بین»و  «امور منابع انساني، علمي و فناوری»، «مالي

 

 شرح وظایف و اختیارات

 سیاستگذاري ور حاكمیتي وام (الف

 ،نفت دستيپایین وراهبردی عملیات باالدستي  هایسیاست وها مشيتعیین خط .1

 وشیمي وترپ، گاز، نفتصنعت  دستيپایین وراهبردی عملیات باالدستي  هایتنظیم برنامه وتهیه  .2

 ،نظارت بر حُسن اجرای آنها وابالغي  هایسیاست و هامشياالیشي مطابق خطپ

یشي پاال و شیميو، گاز، پترنفتنظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت  وبازنگری  وتعیین  .3

 ،الزم هایاهینامهور گوصد وربط ذی اجرایي هایدستگاهبا همکاری 

ت، ارتقای سطح سالم وحفاظت، نگهداری  رایب اجرایيهای رالعملودست و هایهوین روتد .4

 و اجرایي هایدستگاه، با هماهنگي نفتپدافند غیرعامل در صنعت  ومحیط زیست  وبهداشت، ایمني 

 ،نظارت بر اجرای آنها و ربطذینهادهای 

نتقال، ید، الوسعه، تور اکتشاف، توهای الزم برای حُسن انجام امرالعملور دستوصد وضع مقررات و .5

الت ومحص و، گاز نفتهای ردهوافرمصرف  وزیع و، تسازیذخیرهتأسیسات،  وله وط لوحریم خط حفظ

 ،شیميوپتر

ال ومابنیه، مخابرات، ا و، برق لهوط لوخط هایحراست از منابع، تأسیسات، شبکه وحفاظت  تأمین .6

ری کابا هم نفتسط سازمان حراست صنعت وتابعه ت یهاشرکت و نفتزارت واسناد متعلق به  و

 ،پدافندی ونهادهای امنیتي، نظامي، انتظامي 
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ي یهاننفتي و گاز و محصوالت  هایوردهافرمنظور جایگزیني صادرات بهمؤثر  مشيخطتعیین  .7

های رقابتي و های اقتصادی، مزیتبر شاخصمبتنيجای صدور نفت خام و گاز طبیعي بهپتروشیمي 

 ،تکمیل زنجیره ارزش

 ،و گاز کشور ر و اطالعات میادین و ذخایر نفتتأیید و اعالم رسمي آما .8

 وندها یافرات، مصرف انرژی در تجهیز سازیبهینه هایرالعملودست وابالغ معیارها، مقررات  وتعیین  .9

 ،طهومرب هایدستگاهنظارت بر حُسن اجرای آنها با هماهنگي  وکننده انرژی سامانه )سیستم(های مصرف

 نقانوب وارچخت در چومصرف س سازیبهینهر ومنظبهخت ومدیریت تقاضای س وسیاستگذاری  .10

 .4/12/1389ب وی مصرف انرژی مصواصالح الگ

 ر نظارتيوام (ب

 ،روگاز کش و نفتمنابع  وصیانتي از ذخایر  وبرداری بهینه نظارت بر بهره .1

 ،یشيپاال وشیمي و، گاز، پترنفتلتي صنعت واداره تأسیسات د ونگهداری  فرایندنظارت بر  .2

 ،شیميوالت پترومحص وي نفت هایردهوافر، گاز، نفتتجارت  فرایندرت بر نظا .3

 ،رواخل کشگاز در د وي نفت هایردهوافر و نفتتنظیم بازار  وزیع و، تتأمین فرایندنظارت بر  .4

ر ومنظهبر وپاالیشي در داخل کش وشیمي و، گاز، پترنفتصنعت  گذاریسرمایه فرایندنظارت بر  .5

ز ر خارج اهای این صنایع دگذاریسرمایهلت در ونیز نظارت بر سهم د و ذاریگسرمایهتحقق اهداف 

 ،طور براساس مقررات مربوکش

رگاني، ي، بازقومالي، فني، اداری، حق هایتابعه در زمینه یهاشرکتکنترل عملکرد  واعمال نظارت  .6

 ،روسایر ام وهشي، قراردادها وپژ

 ،نفت دستيپایین ودر عملیات باالدستي صادره  هایانهوپر وزها وپایش مج ونظارت  .7

 .الیشيپا وشیمي و، گاز، پترنفتنیاز صنعت  ردوتجهیزات م تأمین وتهیه  فرایندنظارت بر  .8

 اجرایير وام ج(

 و هامشيطختطبیق آن با  واصلي تابعه  یهاشرکتبازرگاني  وعملیاتي، مالي  هایتلفیق برنامه .1

 ،نفتجامع صنعت  تنظیم برنامه برایابالغي  هایسیاست

 ،های انرژیانه حاملیانتشار ترازنامه سال وتهیه، تنظیم  .2

 ،مدیریت منابع مالي وریزی عملیاتي دجهوین نظام جامع بوتد .3

ر دلتي وهای غیرداجد شرایط بخشوبرداری برای اشخاص انه بهرهوپر وز فعالیت ور مجوصد .4

 ،مقررات وانین وي با رعایت قپاالیش وشیمي و، گاز، پترنفتصنعت  دستيپایینعملیات 

شاف، اجد صالحیت برای اکتوقي وبرداری برای اشخاص حقانه بهرهوپر وز فعالیت ور مجوصد .5

 ،روگاز کش و نفتمیادین  همهلید از وت وسعه، استخراج وت
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در  اقتصادی یژهو وسعه مناطق آزاد وت وهای مناسب برای ایجاد پیشنهاد مکان وشناسایي، آمایش  .6

 هایاستسیاعمال  وآمایش سرزمین  هایب برنامهوارچپاالیشي در چ وشیمي و، گاز، پترتنفزه وح

 ،گاز و تنفر مرتبط با ویک از این مناطق در امهراداره  وسعه وت فرایندنظارتي بر  وحمایتي 

، تنفخدمات مهندسي در صنعت  ولیدی، تجاری وهای تها، تشکلتأیید صالحیت تشکیل انجمن .7

 ،رراتمق وین انونظارت بر آنها با رعایت ق وز تشکیل ور مجور صدومنظبهپاالیشي  ویمي شوگاز، پتر

 متناسب روپاالیشي کش وشیمي و، گاز، پترنفتابالغ فهرست بهای تخصصي صنعت  وین وتهیه، تد .8

 ،ربطذیی مراجع رسمي وسازمي منتشره وامل مندرج در فهرست بهای عموبا نرخ ع

ي تخصص هایران در رشتهومشا وارزیابي صالحیت سازندگان، پیمانکاران  وین فهرست وتد وتهیه  .9

 ،مقررات وانین وپاالیشي برابر ق وشیمي و، گاز، پترنفتصنعت 

ستقرار ا واحي نظارت بر طر وارتباطات منابع سازماني  وری اطالعات وابالغ نظام جامع فنا وین وتد .10

 ،يپاالیش وشیمي و، گاز، پترنفتفعالیت صنعت ح وسط همهدر  ربطذی هایسامانه وها زیرساخت

 وي نفت هایردهوافرخام، میعانات گازی،  نفتکارهای الزم برای گسترش عرضه وایجاد ساز .11

با  وي نونقارس با رعایت الزامات وصادراتي از طریق ب وشیمي اعم از مصرف داخلي والت پترومحص

 .ربطذینهادهای  وها مشارکت دستگاه

 منابع مالي تأمین و گذاريیهسرمار وام د(

ر تکمیل ومنظبهپاالیشي  وشیمي و، گاز، پترنفتصنعت  گذاریسرمایه وای سعهوهای تتأیید طرح .1

 ،ده بیشتروافزایجاد ارزش ولید وزنجیره ت

های ر اجرای طرحومنظبهخارجي  وردنیاز داخلي وکار مؤثر برای جذب منابع مالي موسازایجاد  .2

 ،مقررات وانین ولید با رعایت قوان تونگهداشت ت و حفظ وای سعهوت

یت ولوری با اوکربوسعه میادین هیدرور تومنظبهخارجي  وداخلي  هایهدایت سرمایه وجذب  .3

 وگذاران جمله مشارکت با سرمایهازهای جدید قراردادی ومیادین مشترك از طریق طراحي الگ

لید ون تازیویت مبا رعا ود در مخازن وجوگاز م و نفتن انتقال مالکیت وخارجي بد وپیمانکاران داخلي 

 .صیانت شده

 ريوفنا ور منابع انساني، علمي وام هـ(

ی ارتقاای برمطالعاتي  وهشي وزشي، دانشگاهي، تحقیقاتي، پژومؤسسات آم ویت مراکز وتق وحفظ  .1

 پاالیشي ویمي شو، گاز، پترنفتردنیاز صنعت وکاربردی م وهای فني مهارت وعملیاتي  وسطح علمي 

 ،روزش عالي کشوبا رعایت استانداردهای آم

طح دانش ر ارتقای سومنظبهالمللي بین وتخصصي داخلي  وعلمي، فني  هایانتشار نشریه وتهیه  .2

 ،مقررات وانین وپاالیشي برابر ق وشیمي و، گاز، پترنفتدر صنعت 
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نظارت  ویشي پاال وشیمي وگاز، پتر ،نفتین نظام جامع سرمایه انساني متناسب با نیازهای صنعت وتد .3

 ،بر حُسن اجرای آن

مال اع ولي خدمات داخ ولیدات ور ارتقای کیفیت تومنظبهخدمات  وین نظام جامع کیفیت کاال وتد .4

، گاز، تنفردنیاز صنعت وتأسیسات م وساخت تجهیزات  وطراحي  وسازی ميوحمایتي از ب هایسیاست

 ،رودر داخل کش ربطذی اجرایي هایستگاهدپاالیشي با هماهنگي  وشیمي وپتر

شیمي و، گاز، پترنفتزه صنعت ومؤسسات داخلي ح و هاشرکترد وم حمایتي در هایسیاستتخاذ ا .5

 ر خدماتودص وساخت تجهیزات  برایان رقابتي آنها وافزایش ت وانمندسازی ور تومنظبهپاالیشي  و

 ،ری در اقتصاد مليوهای بهرهارتقای شاخص در راستای والمللي بین هایمهندسي در عرصه وفني 

ستفاده بنیان برای اهای دانشفعالیت وها ریوحمایت از فنا وریزی برنامه وهشي وین نظام جامع پژودت .6

ایر مکاری سهپاالیشي با  وشیمي و، گاز، پترنفتانتقال دانش فني در صنعت  وهای پیشرفته ریواز فنا

 ،ربطذی هایدستگاه و هازارتخانهو

 هایها و برنامههای پژوهشي و فناوری صنعت نفت با سیاستاولویتدن کرسازی و همسو یکپارچه .7

 ،ملي در حوزه علم و فناوری

خصص های نظام پژوهشي و فناوری با تقویت منابع انساني ماهر و متفراهم کردن زیرساخت .8

 ،موردنیاز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ي یگزینهای مختلف مصرف و جاهای نوین تبدیل انرژی در بخشحمایت از توسعه کاربرد فناوری .9

 .های محلي انرژیهای انرژی با استفاده از توسعه ظرفیتاقتصادی حامل

 الملل امور بین و(

ع از مناب ستفادهتوسعه امنیت ملي با ا فرایندتعیین و تدوین دیپلماسي انرژی کشور و مشارکت در  .1

و  ارچوب سند ملي راهبرد انرژی کشوردر چ ربطذیها و نهادهای انرژی با همکاری دستگاه

 ،کلي نظام جمهوری اسالمي ایران هایسیاست

دو یا  هاینامهو مقاوله ها، موافقتنامههاالمللي، مذاکره و انعقاد تفاهمنامهبرقراری روابط بین .2

 وعلمي، فني، صنعتي، تجاری  هایي در زمینهالمللبین هایهمؤسسها و چندجانبه با دولت

 ،وانینعایت قطرف دولت با رازدر صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پاالیشي به نمایندگي  گذاریسرمایه

المللي های بینها، مجامع و کنفرانسسازمان همهعضویت یا نمایندگي جمهوری اسالمي ایران در  .3

 .با رعایت قوانین ربطذی

ي رکت ملششرکت ملي نفت ایران، شرکت ملي گاز ایران، ایف و اختیارات فوق، برای انجام وظ

 ارت نفتهای اصلي تابعه وزنفتي و شرکت ملي صنایع پتروشیمي شرکتهای وردهافریش و پخش پاال

 :ها و شرح وظایف هریک ارائه شده استدر ادامه مأموریت .روندشمار ميبه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

8 

 شركت ملي نفت ایران. 1-1-2

عنوان هبروش آن فو انتقال و بازاریابي و ورش افرت خام، گاز طبیعي و هیدروکربورهای مایع، تولید نف

نفت  ت مليمأموریت اصلي شرک جزء بخشي از انفال و ثروت ملي و نیز صیانت از این دارایي عمومي

 وي های صنعتبرای عمل به این مأموریت، تجهیز تأسیسات و طراحي مجموعه د.شومي ایران قلمداد

ده رای استفابهای ملي ایران تولیدی و آموزش نیروی انساني بومي و استفاده حداکثری از توان و قابلیت

 .شودقي ميها و وظایف حاکمیتي شرکت ملي نفت ایران تلملي نیز در زمره مأموریت بهینه از ثروت

 «برداریکتشاف و بهرههای ادهي و اجرای کلیه فعالیتسازمان»، «گذاریسرمایه»، «ریزیبرنامه»

بازاریابي صادرات و فروش نفت خام، گاز طبیعي و مایعات هیدروکربوری در تمامي نقاط کشور و » و

 1ازجمله وظایف این شرکت است. «ت قاره ایرانالنواحي ف

 

 2. شركت ملي گاز2-1-2

 مأموریت 

، «عرضه امنیت»، «یمدیریت تأمین گاز کشور با معیارها» عبارتند از: مأموریت اصلي این شرکت

زش از طریق هماهنگي اجزای زنجیره ار« تعهد به حفظ محیط زیست»، «کسب رضایت مشتریان»

مین دف تأههای فعال در آن با صنعت گاز برمبنای مناسبات تجاری و تحقق عملکرد برتر همه شرکت

 .گاز پاك، ایمن و پایدار

 شرح وظایف

فعال در عرصه گاز در خاورمیانه و یکي از چهار شرکت  شرکت بزرگ 10شرکت ملي گاز ایران یکي از 

درصد از سوخت مورد نیاز  74سال است که وظیفه تأمین بیش از  54اصلي وزارت نفت با سابقه بیش از 

تناسب بهاز این نظر از جایگاه مهمي در داخل و خارج کشور برخوردار است که و  3کشور را برعهده دارد

 است.  کردههای خود در داخل و خارج از کشور، نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نیازها و گسترش فعالیت

 

 نفتيهاي وردهافریش و پخش الشركت ملي پا. 3-1-2

 مأموریت

هت ش در جالتای به وسعت کشور با هنفتي در گسترهای وردهافرسازی و توزیع تولید، انتقال، ذخیرهـ 

 ،هاوردهافرارتقای کیفیت 

ای و جهاني از طریق تعامل با کشورهای همسایه و منطقه در تمند در بازارهای منطقهحضور قدرـ 

                                                 

 .1395اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب  (6)ماده  .1

 است. 1356اساسنامه این شرکت مربوط به سال  .2
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 .های مشتركگذارینفتي و سرمایههای وردهافرهای سوآپ و یا خرید و فروش نفت خام، زمینه

 شرح وظایف

 .های فرعيراهبری و نظارت بر فعالیت شرکت

 

 شركت ملي صنایع پتروشیمي. 4-1-2

 مأموریت

های انساني و مندی از سرمایهای با بهرهعنوان یک سازمان توسعه بهلي صنایع پتروشیمي شرکت م

ن، سیاستگذاری، الریزی کفروشي و تکمیل زنجیره ارزش به برنامهفکری خود با رویکرد کاهش خام

  .پردازدگری، بسترسازی، تسهیلگری و پشتیباني توسعه پایدار صنعت پتروشیمي ميتنظیم

 وظایفشرح 

 :1356مصوب  پتروشیمياساسنامه شرکت ملي صنایع  (5)براساس ماده 

 . آنه های پتروشیمي و شیمیائي و صنایع وابسته بفعالیت در کلیه رشته (الف

های فرعي که از نفت و دهي و فرآوریهای پتروشیمي و شیمیاتهیه و تولید انواع مواد و فرآورده (ب

 آید .  مشتقات نفتي و گازهای طبیعي و هیدروکاربورها و سایر مواد خام اعم از آلي و معدني بدست مي

 شرکت . های وردها، انبارداری و پخش و فروش داخلي و صدور فرنقلوحمل (ج

، ادی در زمینه وظایف شرکت، بازرگاني و اقتص، علميهای فنيانجام مطالعات و تحقیقات و بررسي (د

 .ها و وظایف شرکت ملي صنایع پتروشیمي استصالحیتدر زمره 

 تقویت جهت در که شد داده اجازه دولـت به  ،( قانون برنامه پنجم توسعه کشور152ماده ) در 

 اعمال اصالحات الزم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع طریق از ایتوسعه هایسازمان

اساس قانون پذیری برکفایي و خطرگذاری صنعتي و معدني و با رویکرد تحرك، کارایي، خودسرمایه

اساسنامه شرکت ملي لکن عمل آورد. قانون اساسي اقدامات الزم را به (44)های کلي اصل ستاسی

تصویب اصالح و به ای عنوان سازمان توسعهصنایع پتروشیمي هنوز در قالب نقش جدید این شرکت به

ی ( قانون اجرا3توسعه ای در ماده )های بخشي از شرح وظایف سازمانالوصف معنرسیده است. 

توان به جمله این موارد مي( قانون اساسي مشخص شده است. از44کلي اصل )های سیاست

، مشخص شده در قانون مذکورهای دولتي در محدوده سهمگذاری مشترك با بخش غیرسرمایه

پذیر در یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری باال و یا صنایع خطراری در مناطق کمتر توسعهگذسرمایه

  کلیه مناطق کشور اشاره کرد. 
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 . وزارت نیرو2-2

 :شودها و شرح وظایف وزارت نیرو در بخش برق ارائه مياین بخش مأموریت در

 هامأموریت

 تعادل ایجاد و انرژی کالن ریزیبرنامه و سیاستگذاری دارعهده انرژی و برق هایبخش در نیرو وزارت

ژی کشور برق و حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انر تقاضای و بین عرضه

وین ت و تدریزی، سازماندهي، هدایت، نظاروزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری، برنامه .است

آفرینان، شبسترهای الزم برای ایجاد هماهنگي بین نقست موظف ا ضوابط، مقررات و لوایح مرتبط،

 فراهم کند. هاعرصه همهخصوصي، تعاوني و عمومي را در  هایفعالیت بخش

 شرح وظایف

 برق امور محور (الف

و  شهرها در قبر انرژی توزیع و تولید، انتقال هایطرح ریزی، اجرا و توسعهاری، برنامهتگذسیاس .1

 شور،ک سراسر روستاهای

 هاینامهآیین و قوانین ،هابرنامه ،هاسیاست راهبردها، زمینه در الزم پیشنهادهای تدوین و بررسي .2

مجلس و  وارائه به دولت  برایطور سالیانه بهمصرف و اشتراك برق  هایب هایتعرفه و صنعت برق

 اجرای آنها، 

هنگي و بط با فعالیت شرکت و هماتحقیقاتي و پژوهشي مرت هایانجام طرح برایریزی برنامه .3

 منظور ارتقای سطح علمي کارکنان صنعت برق کشور،بهریزی آموزشي برنامه

ای ر اجرالزم برای مشارکت بخش خصوصي د هایداخلي و خارجي و ایجاد زمینه هایجذب سرمایه .4

 تولید و انتقال برق در سراسر کشور، هایطرح

تاندارد منظور اسبهجهاني انرژی و کسب و تبادل اطالعات الزم  ایهعضویت در کمیته و کنوانسیون .5

 صنعت برق کشور، هایکردن و ارتقای فعالیت

 برابر استانداردهای جهاني، هاهدفمند کردن میزان مصرف برق و یارانه .6

ق بر هایموقع طرحبهمنظور اجرای بهزیرمجموعه  هایسیاستگذاری، نظارت و هماهنگي بین شرکت .7

 .در راستای پیشبرد اهداف کالن صنعت برق کشور

 تجدیدپذیر هايانرژي امور محور ب(

 کالن انرژی، هایتعیین سیاست .1

 ،کشور تجدیدپذیر با توجه به ویژگي هر منطقه از هایانرژی هایریزی و اجرای طرحبرنامه .2

 یر،تجدیدپذ هایاستفاده از انرژیمنظور شناسایي توان مناطق کشور در بهمطالعه، تحقیق و پژوهش  .3

 .سازی مصرف انرژی در کشوربهینه هایمطالعه، تحقیق و اجرای طرح .4
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دام وظایف هرکمادرتخصصي مختلفي دارد که  یهاشرکتوزارت نیرو برای انجام وظایف خود 

 شرح زیر است:به

 وانیر()ت تخصصي تولید، انتقال وتوزیع نیروي برق ایران شركت سهامي مادر .1

توانیر( برق ) تخصصي تولید و انتقال و توزیع نیروی در تجدید ساختار صنعت برق ایران، شرکت مادر

ر دبرداری و توسعه صنعت برق حاکمیت دولت در زمینه بهره هایدهي فعالیتمنظور سامانبه

ق برشرکت  16درحال حاضر شرکت توانیر مدیریت  .شدوزارت نیرو تشکیل  هایچارچوب سیاست

سایر  .عهده داردبهشرکت توزیع نیروی برق، شرکت مدیریت شبکه برق ایران را  39ای، منطقه

، ا()مپن نهای نیروگاهي ایراشرکت مدیریت پروژهوابسته به شرکت توانیر عبارتند از:  یهاشرکت

 .(باتسا) وری انرژی ایرانبهره تجدیدپذیر وهای سازمان انرژی، شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران

تقال رق و انبتولید نیروی اساس قانون اساسنامه این شرکت، برموضوع و هدف اصلي شرکت توانیر 

است های برق شبکه های برق ایران و اقدام در به هم پیوستنطورعمده در شبکهبهو خرید و فروش آن 

 درای مقاصای اجران که برشرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط به برق ای ،این هدف و برای نیل به

 :استاقدامات زیر شرکت ضروری باشد مجاز به

ربوط ي امور ممنظورتمرکز و هماهنگبهبرق اعم از داخلي و خارجي  هایسهمؤسهمکاری با سایر  (الف

 ،های مربوطرحنیروی برق و تهیه و اجرای ط توسعه تأسیسات تولید و انتقال ایجاد و برایبه مطالعه 

 ،تأسیسات وابسته برداری از خطوط انتقال نیروی برق وبهره (ب

 است،ساعت تطور عمده به مشتریاني که میزان مصرف آنها بیش از پنج هزار کیلووابهفروش برق  (ج

 ومنظورتدارك وسایل بهدیگر که  یهاشرکتگذاری در شرکت و سرمایه ،گونه مؤسسههرایجاد  (د

 ،ده شودضروری تشخیص دا اصول فني و اقتصادی نیروی برق طبق لوازم تولید و انتقال و توزیع

 و های آب و برق و سایر تأسیسات فنيای و سازمانبرق منطقه یهاشرکتمشارکت با  (ـه

 .هاهمؤسسن آدر  گذاریمباشرت دارند و سرمایه بازرگاني که در امر تولید و انتقال و توزیع نیروی برق

 نیروي برق حرارتي شركت مادرتخصصي تولید .2

قانون اساسي  چهارموچهلهای کلي اصل ( قانون اجرای سیاست13وزیران به استناد ماده ) هیئت

ها ها، شرکتخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازماندرواحده قانون استفساریه ماده( و 1368)مصوب 

وسعه برق سهامي سازمان ت شرکت»(، اساسنامه 1377 دولتي و وابسته به دولت )مصوبهای همؤسسو 

 شرکت در و این داصالح و تصویب کر« تخصصي تولید نیروی برق حرارتي شرکت مادر»را به « ایران

 .فعالیت رسمي خود را آغاز کرد 15/07/1394 تاریخ

در  مگاوات 43546برق حرارتي، با ظرفیت )نامي( تولید برق یتخصصي تولید نیرو شرکت مادر

تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتي متصل  هاییت ساماندهي فعالیتسراسر کشور، مسئول
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ریزی، مدیریت مجموعه و برنامهزیر یهاشرکتراهبری  و به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور

وزارت نیرو و تسهیل مشارکت  هایسیاستیاد شده در چارچوب  هاینیروگاهبرداری از توسعه و بهره

شرکت تولید نیروی برق و  19حال حاضر  در .لتي در تولید برق حرارتي را برعهده دارددوبخش غیر

شوند. برخي از وظایف و این شرکت محسوب مي هایشرکت مدیریت تولید برق زیرمجموعه 18

 شرح زیر است:بهشرکت  هایمأموریت

 ،ت نیرون وزارکال جامع و ایهتولید برق حرارتي در چارچوب برنامه هایفیتظر ریزی و مدیریتبرنامه  .1

م آنها کننده برق حرارتي که تمام یا بخشي از سهاتولید یهاشرکتدهي و مدیریت سامان  .2

 ،متعلق به دولت است

 ،تولید برق حرارتي در چارچوب مقررات مربوط هایتوسعه ظرفیت .3

 یهاتکشردولتي و سهام دولت در  هاینیروگاهربط برای واگذاری همکاری با نهادهای ذی .4

 ،تولید نیروی برق

 وجدید  هاینیروگاهانجام تمهیدات الزم برای جلب مشارکت بخش غیردولتي برق در احداث  .5

 ،توسعه ظرفیت

 ،زیرمجموعه یهاشرکتشرکت در  هایمدیرت سهام و سرمایه .6

 ،حرارتي هاینیروگاهارتقای بازده  .7

کیل ، تشگذاریسرمایهامالت و جام هرگونه عملیات اجرایي، مهندسي، بازرگاني، مالي، معان .8

تبط با وزارت نیرو و مر هایسیاستدیگر که در راستای  یهاشرکتو  هاسهسؤمشرکت، مشارکت در 

  .موضوع شرکت باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 (ساتکاب) تخصصي مدیریت ساخت و تهیه كاالي آب و برق شركت مادر .3

حل و العاده صاحبان سهام منطبق تصمیم مجمع عمومي فوق 12/12/9138 در تاریخ مذکور شرکت

رسیده و  تجاری به ثبتغیرهای هسسؤمو  هاشرکتانحالل شرکت در اداره ثبت  3/3/1390 در تاریخ

نامه صویبت «1»طبق بند  28/12/1392 . درشداز تاریخ انحالل طبق اساسنامه هیئت تصفیه تعیین 

ر با هدف توسعه رقابت د شدوزیران، وزارت نیرو مکلف  هـ هیئت محترم 50393ت /192437

ساتکاب  توزیع نیروی برق با اصالح اساسنامه شرکتتخصصي  مادرهای تولید و توزیع، شرکت بخش

شرکت مورد  مصوبه فوق، اقدامات مرتبط با انحالل و تصفیه «1»تشکیل شود و طبق تبصره ذیل بند 

 شرح ذیل است:هب شرکتاین وظایف  .کور متوقف شده استنامه مذگزارش از تاریخ ابالغ تصویب

ری در زیر مجموعه قابل واگذا یهاشرکتسازی و واگذاری سهام دولتي دهي، آمادهسامان. 1

 آب و های پشتیباني صنعتراستای گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و توسعه رقابت در فعالیت

 ،برق و آب و فاضالب

 یهاشرکتجایي، انتقال وظایف و نیروی انساني هدید سازمان، جابانحالل، واگذاری، تج .2
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 ،مجموعه در چارچوب قوانین و مقرراتزیر

 وو برق  های مورد استفاده صنعت آببرای تولید کاال هاشرکتگذاری در مشارکت و سرمایه. 3

 ،ندارد ن راآجام آب و فاضالب، که به تشخیص وزارت نیرو، بخش خصوصي و تعاوني توان یا آمادگي ان

 خدمات های تولیدی و صنعتي در صنعت آب، برق، آب و فاضالب و ارائهپشتیباني فعالیت. 4

ز طریق اوزشي پشتیباني از قبیل: خرید و تدارك کاال و ارائه خدمات مالي، بیمه و بازرگاني و آم

 ،مجموعهزیر یهاشرکت

رای ب نهاال مدیریت صحیح و هدایت آمجموعه و اعمزیر یهاشرکتمدیریت سهام و اداره . 5

 ،وری و استفاده مطلوب از امکانات آنهاافزایش بازدهي و بهره

 .گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشدهرمبادرت به . 6

 ايهاي برق منطقهشركت .4

 ای در محدوده جغرافیایي تحت مدیریت خود نقش کارفرمایي و وظیفهبرق منطقه یهاشرکت

ال و ط انتقزیرمجموعه و نیز تأمین تولید، انتقال و فروش برق را در سطح خطو یهاشرکتي هماهنگ

ا سهام آنه شوند، صددرصدصورت شرکت سهامي اداره ميبهکه  هاشرکتاین  عهده دارند.بهفوق توزیع 

ی از دارو نگه برداریبهرهای عالوه بر برق منطقه یهاشرکتدولتي و در اختیار شرکت توانیر است. 

 .موجود انتقال وظیفه توسعه شبکه را نیز برعهده دارند هایشبکه

 هاي توزیع نیروي برقشركت .5

ام نیر انجای بوده و مستقیماً زیر نظر شرکت توامنطقهبرق  یهاشرکتمستقل از  ،توزیع یهاشرکت

اری علت وسعت کبهیز پوشش استاني دارند ولي تعدادی از آنها ن هاشرکتبیشتر این . نندکوظیفه مي

 هاشرکتکنند. این توزیع شهرستان فعالیت مي یهاشرکتصورت بهبرخي از شهرهای بزرگ کشور 

 توانند برای خرید برق مستقیماً با شرکت مدیریت شبکه برق ایران مذاکره کنند.مي

 شركت مدیریت شبکه برق ایران .6

 ه تولید واز شبک برداریبهرهراهبری و پایش شرکت مدیریت شبکه برق ایران با هدف  1383 سال در

ساختن  فراهم، مطمئن برق کشور تأمینمنظور حفظ پایایي و امنیت شبکه و بهانتقال برق کشور 

روش و ف منظور خرید،بهدولتي غیرامکان دسترسي به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتي و 

ر و وسعه بازااداره و ت ،ایجادبرای خرید و فروش رقابتي برق و  برقراری شرایط، برق جایي )ترانزیت(هجاب

سترش گ ،برق استای حصول اطمینان از تأمیناتخاذ تدابیر و انجام اقدامات الزم در رو  بورس برق

 رووزارت نی هایسیاستدولتي و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب مشارکت بخش غیر

 . شدتأسیس 
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 ان انرژي اتمي ایرانسازم .3-2

 ها موریتأم

ه بهای مربوط وریتمأبا انتقال مرکز اتمي دانشگاه تهران به سازمان انرژی اتمي ایران، م 1353در سال 

ازمان ه این سباتمي در کشور  هاینیروگاهویژه تولید برق با استفاده از بهای، توسعه فناوری هسته

 واگذار شد.

 شرح وظایف

برای »دلیل اصلي تأسیس سازمان  ،1353 تیرماه مصوب ،ایران اتمي انرژی سازمان قانون (1) در ماده

های اتمي و کارخانه هاینیروگاهاستفاده از اشعه و انرژی اتمي در صنایع، کشاورزی و خدمات و ایجاد 

ور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمي، ایجاد زیربنای علمي و فني الزم برای اجرای شیرین کردن آب ش

بیان  «های مزبور همچنین برقراری هماهنگي و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمي در کشورطرح

ان از ، سازمان انرژی اتمي ایر1/10/1353 ( قانون وزارت نیرو مصوب9) اساس مادهبرشده است. 

( قانون وزارت نیرو در بیستم 1) مجموعه وزارت نیرو محسوب شد و در اصالح مادهزیرهای سازمان

اتمي نیز از وظایف اصلي وزارت نیرو تلقي  هاینیروگاهاز  برداریبهره، احداث، تکمیل و 1357اردیبهشت 

تمي، منجر به منفک شدن توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده از انرژی ا 1360شد اما در سال 

تابعه  یهاشرکتها و معاونت از وزارت نیرو و مستقل گردیدن این سازمان شد.« سازمان انرژی اتمي»

 سازمان انرژی اتمي ایران عبارتند از:

  حقوقي و مجلسالملليبینمعاونت امور ، 

 ای و نظارت راهبردیریزی هستهمعاونت برنامه 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته 

 شرکت تولید و توسعه انرژی اتمي ایران 

 ای کشورمرکز نظام ایمني هسته 

 ایشرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته 

 شرکت توسعه کاربرد پرتو 

 نپیشرفته ایرا هایشرکت فناوری 

 

 

 

https://www.aeoi.org.ir/portal/file/?66004/Statute.pdf
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 يانرژ ونیسیكم با مرتبط مهم نیقوان .3

  (9/4/1346قانون سازمان برق ایران )مصوب 

 از قبیل هایيموضوعترین قانون صنعت برق کشور است. احکام این قانون به قانون سازمان برق مهم

برداری تأسیسات تعیین وضعیت صدور موافقتنامه و صدور پروانه فعالیت در ایجاد، احداث و بهره. 1 

 (،6و 5تولید، انتقال و توزیع برق )مواد 

 (،7 برق )ماده هایهمؤسسوزارت نیرو توسط اداره  سویازالزام رعایت صادره  .2 

 (،10و  9 کنندگان برق )موادکنندگان و عرضهمصرف تعیین تعرفه .3 

 ز اشخاصی برق او خرید اراضي، ابنیه، مستحدثات و تأسیسات تولید، انتقال و توزیع نیرو تأمین. 4 

 غایرت با شرع ومر مواد این قانون شائبه در اکث شود.( را شامل مي19و  16،18 حقیقي و حقوقي )مواد

انون رسد اگر این قنظر ميهبکه طوریهباساس رویه شورای نگهبان، قابل تأمل است؛ برقانون اساسي 

 فت.قرار خواهد گر رادیاتحت نظارت شورای نگهبان قرار گیرد، بسیاری از مواد آن مورد 

ین که در حال اجرا هستند و بسیاری از قوانیني که دیگر، با توجه به اینکه بسیاری از قوانسویاز

اند و با اند، پیش از انقالب تصویب شدهمستندات مقررات دولتي و اقدامات مقامات اجرایي و قضایي

توجه به اینکه نظارت بر عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسي توسط شورای نگهبان در مورد آن 

( 10) اساس مادهبرانطباق مورد خدشه قرار گرفته است. برای مثال قوانین اعمال نشده، تضمین اصل 

( این قانون، جریمه نقدی تعیین 9) های موضوع مادهنامهقانون سازمان برق، برای تخلف از شرایط آیین

هزار تا یکصدهزار هزار ریال و در دفعات بعد دههزار تا پنجاهشده است. این جریمه در دفعه اول، پنج

این جریمه  01/02/1392( قانون مجازات اسالمي، مصوب 28) اساس مادهبرعیین شده است. ریال ت

وزیران قابل  هیئتبار با تصویب تناسب نرخ تورم اعالمي توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبه نقدی،

ن با ( قانو10) ، حکم مادهدارد ينینقت تیتخلفات ماه و جرائم نییتعتعدیل است. با توجه به اینکه 

زیرا اموری که ماهیت تقنیني دارند، مانند تعیین تخلفات، ؛ رسدنظر ميه( قانون اساسي مغایر ب36اصل )

جمله دولت نیستند. بر ازبه دیگران تفویض قانون اساسي، قابل  وششمسيو مجازات به استناد اصل جرائم 

صالحیت اصل ت تفویض همین اساس شورای نگهبان در موارد متعددی مصوبات مجلس را در صور

 از خارجکه وزارت نیرو اقدام به وضع مقرراتي در صورتيو از طرفي . استمغایر با اصول اعالم کرده ،تقنیني

توسط دادرس  صالحیتيخروج از حدود  مستدل به( قانون سازمان برق کند، 10) ماده درشرح  و نیعناو

( 109، رأی شماره )14/12/1379( مورخ 386در رأی شماره ) ید این امرؤم؛ است اداری ابطال گردیده

های مصوب نامهدیوان عدالت اداری، بخشي از آیینعمومي  هیئت( 136و رأی شماره ) 10/04/1380مورخ 

مناسب )قواعد حاکم بر اعتبار قوانیني « ظام حقوقين»باید با ارائه  روازاین وزارت نیرو ابطال شده است.

 پیش از انقالب( قانون صنعت برق ایران را مورد ارزیابي و بازنگری قرار داد. مصوبعادی 
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 (1394 /10/8 ت از صنعت برق )مصوبقانون حمای 

، نکردرا صورت دقیق اج ه( قانون برنامه چهارم توسعه را ب3که دولت قانون اصالح ماده ) 1383از سال 

های و توانمندی شدای مواجه شد. وجود چنین مشکالتي سبب صنعت برق با مشکالت عدیده

. پس از آن دشودست آمده بود دچار مشکل هها تالش بهای فني و زیرساختي که در طول سالظرفیت

تشدید  ، این مشکالت1389ها در کشور از سال دلیل اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانهبهنیز 

رفت صنعت برق کشور از این وضعیت مشکالت و بروناین شد. مجلس شورای اسالمي برای کاهش 

ن فعاالتری را برای صنعت برق کشور و تالش کرد که عالوه بر قوانین موجود، بسترهای حقوقي مناسب

این قانون  جمله آنهاست. محورهای اساسياز« قانون حمایت از صنعت برق»این عرصه فراهم کند که 

بخشي به منابع فسیلي تولید برق و کاهش شدت تنوعحرارتي،  هاینیروگاهافزایش راندمان  .1 :شامل

 (،5و  1 حرارتي )مواد هاینیروگاهمصرف آب در 

 (،2 منابع مالي برای توسعه صنعت برق کشور )ماده تأمین .2 

 (،3 طق مختلف کشور )مادهعادالنه کردن تعیین بهای برقراری انشعاب برق در منا .3 

 ( 5 رساني به روستاها )مادهتوسعه و نگهداری شبکه برق .4 

 ( است. 6 برق کشور )ماده تأمینایجاد تراز میان درآمد و هزینه  .5 

 (1/2/1394 )مصوب كشور ينظام مال يو ارتقا ریپذرقابتقانون رفع موانع تولید 

ویژه افزایش کارایي و هاجرایي ب هایدستگاهوری بهره ( قانون مذکور افزایش12) هدف اصلي ماده

بخش  سرمایه وری در بخش انرژی است. ایده اصلي این قانون استفاده از طرح، تخصص وبهره

ولت نظور داجرایي است. برای این م هایدستگاهو افزایش منابع درآمدی  خصوصي برای کاهش هزینه

را حسب  جویي شده و منافع یا ارزش حاصلهشده یا صرفه کاال و خدمت تولید .1ف شده است: لمک

اصل و سود  .2جویي و منافع یا ارزش حاصل خریداری کند؛ مورد و از محل درآمد، صرفه

وع این م موضهای متعلقه یا منافع اقداگذاری و حقوق دولتي و عوارض قانوني و سایر هزینهسرمایه

 که طبق وری مجاز شده استهای بهرهسویي، مجری طرحاز. کندگذاران پرداخت ماده را به سرمایه

 ع یا ارزشجویي شده و منافقرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه

. ندکاقدام  آنها برداری و استفاده ازگذاری اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهحاصله از سرمایه

 رو است.  هدهد که اجرای این قانون با موانعي روبنشان مي های انجام شدهبررسي

 (10/11/1395هاي توسعه كشور )مصوبقانون احکام دائمي برنامه 

انه ی)که سال درصد 30( این قانون اساسنامه صندوق توسعه ملي تصویب شد و مقرر شد هر ساله 16در ماده )

( برنامه ششم این افزایش حداقل دو واحد درصد در نظر 7)شود. البته در ماده واحد درصد به آن اضافه مي سه

ی نفتي به صندوق واریز شده تا هافراوردهگرفته شد( از منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و 
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( این قانون فعالیت حساب ذخیره ارزی را 17ماده ) دولتي شود.غیرصرف پرداخت تسهیالت به بخش 

 «ت». بند ( مورد توجه قرار گرفته شده است17در ماده )کاهش درآمدهای نفت کننده عنوان تثبیتبه

درصد از صادرات نفت خام و گاز طبیعي میان  3( این قانون نیز دولت را مکلف کرده 32ماده )

 یافته اختصاص دهد.توسعههای مناطق کمتر خیز و شهرستانگازخیز و نفت هایاستان

 (15/8/1384 مصوب( )1) تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق موادي به قانون 

به شرکت  ( این قانون27در ماده ) بخش غیردولتي در تولید نیروی برق هایمنظور جلب سرمایهبه

ه شداده داجازه  تخصصي تولید نیروی برق حرارتي( تخصصي توانیر )در حال حاضر شرکت مادر مادر

تي را غیردول ي که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخشهاینیروگاهیک از هربرای  است

ن را آاز سهام  درصد (65) پنجوشصتو حداقل ده کرداشته باشد، یک شرکت مستقل دولتي تأسیس 

برق  یهاشرکتن ( این قانون به تنظیم رابطه مالي میا61) مادهموضوع از طریق بورس واگذار نماید. 

 توسعه برای اندمکلف شده یابرق منطقه یهاشرکت وانیر است. بر این اساس،ای با شرکت تمنطقه

 ود را بهنه خایشده در بودجه مصوب سال نییو شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تع يحرارت هاینیروگاه

موظف  ریتوان شرکتدر مقابل،  .دکننمزبور پرداخت  هایدر طرح گذاریسرمایه برای ریشرکت توان

ا رتحت عنوان تفاوت نرخ  یابرق منطقه یهاشرکتشده در بودجه مصوب  ينیبشیم پاست ارقا

 فروشنده برق یهاشرکتعالوه، هب .دیمذکور جبران نما یهاشرکت یمتناسب با عملکرد فروش انرژ

ضع برق خود را پس از و یوجوه حاصل از فروش انرژ يتمام اند،شده موظف يآب هاینیروگاه

  .به مصرف برسانند يبرق آب هاینیروگاهدر توسعه  گذاریسرمایه یبرا دیتول هاینهیهز

  (9/8/1366قانون نفت و اصالحیه آن )مصوب سال 

قانون  پنجموچهلهای عمومي دانسته و مطابق اصل این قانون منابع نفت کشور را جز انفال و ثروت

انون اصالح ق»تحت عنوان  22/3/1390دهد. قانون نفت در اساسي در اختیار حکومت اسالمي قرار مي

های ل و ثروت( این قانون کلیه منابع نفتي جز انفا2اصالح شد. همچنان مطابق ماده )« قانون نفت

ومت رف حکعمومي هستند و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومي بر منابع مذکور به نمایندگي از ط

 منظوربه« نفتي هیئت عالي نظارت بر منابع»ن ( این قانو3عهده وزارت نفت است. در ماده )براسالمي 

 ین اجرال و زماتعهدات، مقدار محصو ،يمتن، حجم مال يابیو ارز يبررسو از منابع نفت و گاز  انتیص

 تشکیل شد.مهم نفت و گاز  یقراردادها

 (18/9/1386 )مصوب سوخت مصرف تیریمد و يعموم نقلوحملتوسعه  قانون 

 .1ست: داده ا ونقل در سه بعد مورد توجه قرارمنظور توسعه حملبهدولت را های این قانون، مسئولیت

ف مدیریت مصر. 3نقل عمومي و وحملمدیریت تقاضای  .2نقل عمومي، وحملبهبود سطح خدمات 

 انرژی با کارت سوخت.
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 (15/10/1388 ها )مصوبقانون هدفمند كردن یارانه 

فارس  یجدرصد قیمت فوب خل 95های انرژی را تا حامل اساس این قانون، دولت مکلف است قیمتبر

نقدی به  درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را صرف پرداخت یارانه 50افزایش داده و 

درصد  30اجتماعي نماید. همچنین دولت مکلف است  تأمینخانوار و همچنین اجرای نظام جامع 

 الت و یاتسهی های بالعوض یا یارانه سودای پرداخت کمکخالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بر

صاص ی اختسازی مصرف انرژی و اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدوجوه اداره شده برای بهینه

عتبارات اآن بر  منظور جبران آثاربهتواند درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون نیز مي 20دهد.

به ذکر  ن الزمدرباره عملکرد قانوای بودجه عمومي اختصاص یابد. ای سرمایههای و تملک دارایيهزینه

ها، افزایش نهیع یاراعادالنه کردن نظام توزها به اهداف مورد نظر خود شامل: نهاکردن یار است قانون هدفمند

ویژه بهاق ه قاچکارایي اقتصادی، آثار رفاهي بیشتر پرداخت نقدی نسبت به کاهش قیمت کاالها، کاهش زمین

بارت آن ع نرسید. دالیل های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیستسوخت، کاهش هزینه

 قوانین سایر به توجهيبي .2ها، کردن یارانه نحوه اجرای قانون هدفمند تخلفات فراوان در .1است از: 

مصرف  قانون اصالح الگوی ،نقل عمومي و مدیریت مصرف سوختوحملتوسعه  قانون جملهاز) مکمل

 قانون اجرای از لحاص منابع توزیع. 3، (چهارموچهل اصل اجرای قانون و تولید موانع رفع قانون ،انرژی

 حوزه رآمدیناکا اصلي یهاریشه به توجهيبي .4و  انرژی حوزه با نامرتبط و متعدد اهداف میان در

گشا نیست و رهگو مشکالت متعدد در قانون هدفمندی، اصالح موردی آن  هاابهامبا توجه به است.  انرژی

ی قانون از اجرا حاصل ابعای که اوالً، منگونهبهبایست معماری این قانون مجدداً مورد بازبیني قرار گیرد مي

ک ختصاص کمرای ابابتدا برای اصالح حوزه انرژی تخصیص یابد؛ ثانیاً، ضوابط و معیارهای روشن و صریحي 

ابع هزینه من وریزی برای دریافت برنامهمنظور به هاثالثاً، سازمان هدفمندی یارانه تدوین شود؛ هابه شرکت

 تشکیل شود.ای صورت سازماني حرفهبهمطابق قانون 

 (4/12/1389قانون اصالح الگوي مصرف انرژي كشور )مصوب 

وری در های انرژی و افزایش بهرهتدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنابه ضرورت اصالح فرهنگ مصرف حامل

سازی کاربرد تولید و کاهش تلفات بوده است. هدف نهایي این قانون عبارت است از: مدیریت و بهینهیند افر

ای که بدون کاستن از سطح تولید ملي و رفاه اجتماعي، از اتالف انرژی جلوگیری شود و گونهها، بهنواع انرژیا

وری و استفاده اقتصادی از انرژی، به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ضمن افزایش بازدهي و بهره

ح کارایي و جلوگیری از بروز مشکالت ساز صیانت از منابع ملي، اصالکند. تحقق این مهم، زمینهکمک مي

دنبال آن بوده بههمچنین قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  هم خوردن تراز انرژی کشور خواهد بود.برناشي از 

متولي  هایدستگاهتا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگي الزم بین 

( 3اساس ماده )بردیگر سویازا از طریق فعال کردن شورای عالي انرژی ایجاد کند. و مسئول در حوزه انرژی ر
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های تولید و مصرف انرژی کدام از حوزههرهای اساسي در مورد مشياین قانون، تعیین، اصالح و بازنگری خط

)سازمان مدیریت و  جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیستوسط کارگروهي از وزرای نفت، نیرو و معاونت برنامه

 شود.ميریزی کشور( انجام برنامه

 (19/2/1391 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت )مصوب 

های کلي نظام جمهوری منظور تحقق سیاست بهوزارت نفت »( این قانون آمده است که: 1در ماده )

ظارت بر کلیه عملیات ریزی و ناری، راهبری، برنامهتگذاسالمي ایران در بخش نفت و گاز، سیاس

دستي صنعت نفت، گاز، پتروشیمي و پاالیشي تشکیل شده است و به نمایندگي باالدستي و پایین

 «.نمایدطرف حکومت اسالمي بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومي مياز

امور حاکمیتي و » ا عناوینسرفصل اصلي ب 6این قانون به تعیین وظایف و اختیارات وزارت نفت در 

امور منابع »، «منابع مالي تأمینگذاری و امور سرمایه»، «امور اجرایي»، «امور نظارتي»، «سیاستگذاری

 تر ارائه شده است.پرداخته است و جزئیات آن پیش «المللامور بین»و  «انساني، علمي و فناوری

 (4/12/1393)مصوب  (2) رات مالي دولتقانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقر 

و سهمي از  ( این قانون به تبیین رابطه مالي شرکت ملي نفت و دولت پرداخته1ماده ) «الف»بند 

آن لي وش داخصادراتي و مبالغ حاصل از فر( نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعي) ارزش نفت

نظر گرفته شد(  درصد در 5/14رنامه ششم این سهم قانون ب (7) ماده )در که در قوانین بودجه سنواتي

ای فروش داخلي نفت یارانهبا توجه به قمیت  .کندميعنوان سهم شرکت نفت تعیین به، دشوميتعیین 

مد ما درآادرآمدهای شرکت نفت دارد.  تأمینخام؛ سهم شرکت نفت از صادرات نفت؛ نقش اساسي در 

در  ات نفتنتیجه منابعي که از محل صادردرار خود رسیده و حاصل از صادرات نفت به کمترین مقد

کت شر هایای و بازپرداخت بدهيسرمایه ،جاری هایگیرد تکافوی هزینهاختیار شرکت نفت قرار مي

 ناپدیر کردهشرایط کنوني بازنگری در رابطه ملي نفت و دولت را اجتناب ،رسدنظر ميبهنیست. 

 ای که:گونهبه

 فناوری صورت گیرد؛ یو ارتقا گذاریسرمایهو سریع منابع مورد نیاز مین آسان أت -

های زهانگی برداری از مخازن جدید و ایجادهای اکتشاف، توسعه و بهرهنسبت به گسترش فعالیت -

 گذاری در این زمینه حساس باشد؛الزم برای توسعه فعالیت و سرمایه

گذاران یهظور کاهش ریسک دریافت وام و جذب سرمامنبهالمللي های بینبندیاعتبار شرکت در رتبه -

 خارجي را افزایش دهد؛

 .کند نیتضمصیانتي از منابع نفت و گاز کشور را  را افرایش داده و تولید شفافیت -

معافیت مشترکان خانگي روستایي و افزوده و عوارض آب، برق و گاز و موضوع مالیات بر ارزش

خانگي و ن امشترک((، تعیین حق بیمه 1ماده )« و»برق )موضوع بند از پرداخت عوارض زی ورکشاهای چاه
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گاز  فاضالب، برق و انه آب،ی((، معافیت در پرداخت هزینه مصارف ماه12تجاری برق و گاز )موضوع ماده )

اجازه احداث واحدهای ((، 13های علمیه و سایر اماکن متبرکه )موضوع ماده )فضاهای اصلي مساجد، حوزه

دریافت ، ((55بسته به نفت و گاز با بخش غیردولتي، خصوصي و تعاوني )موضوع ماده )صنعتي وا

استثنای بهگاز (( و دریافت عوارض مصرف نفت65کرد آن )موضوع ماده ) عوارض گاز و نحوه هزینه

آب، برق و گاز  تأمینهای نفت و نیرو برای مکلف شدن وزارتخانه(( و 70بخش کشاورزی )موضوع ماده )

 شود. ترین احکام حوزه انرژی در این قانون محسوب ميجمله مهماز، ((81های صنعتي )موضوع ماده )هركش

 (23/1/1395قانون اساسنامه شركت ملي نفت )مصوب 

جمله تفکیک ازدر قانون اساسنامه شرکت ملي نفت به استانداردها و معیارهای جدید حاکمیت شرکتي 

مدیره توجه شده است. یکي از هیئتل و تعیین ضوابط عضویت در مدیره از مدیر عامهیئتریاست 

مشکالت قانونگذاری در کشور عدم ارتباط قوانین مصوب با قوانین پیشین است که سبب ابهام و 

شود. اما در اساسنامه شرکت نفت تا آنجا که ممکن بود با استناد به قوانین ناسازگاری بین قوانین مي

کلي  هایسیاستاجرای  قانون فت، قانون اصالح قانون نفت، قانون وزارت نفت وجمله قانون نازپیشین 

تالش شد ارتباط منطقي بین مواد طرح و سایر  8/11/1386مصوب  قانون اساسي  چهارموچهلاصل 

 قوانین برقرار شود.

ظایف عهده داشته و وبرگری را کت ملي نفت ایران فقط وظایف تصدیدر این اساسنامه، شر

ت از زیر نفوطور کامل در اختیار وزارت نفت است. به همین منظور بهحاکمیتي مرتبط با صنعت نفت 

تواند مدیره شرکت منع شد اما ریاست مجمع عمومي شرکت را برعهده گرفت تا بهیئتعضویت در 

صوب مف اهدرکت نظارت داشته و از مدیران شرکت عملکرد صحیح و مطابق اطور کامل بر فعالیت شبه

 یاعضا . به همین منظور انتخاب بازرس و حسابرس قانوني، انتصابکندمجمع عمومي را مطالبه 

 مدیره و مدیر عامل در اختیار وزیر نفت است.هیئت

 (14/12/1395ساله ششم توسعه )مصوب قانون برنامه پنج 

موضوع ماده ( این قانون تصریح شده است. 39ها در ماده )انون هدفمند کردن یارانهنحوه اجرای ق

افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت مصرف ارزشافزایش  قانون برنامه ششم توسعه،« 44»

 دکنترتیبي اتخاذ  .1: شددر بخش نفت و گاز در بند مذکور دولت به انجام موارد ذیل مکلف آن است. 

تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت  .2 درصد کاهش یابد؛ 5انه تلفات انرژی در بخش ساختمان، یکه سال

برای . 3فراهم شود؛  هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی 700پاالیش مقدار دو میلیون و 

ا آخر اجرای ریزی و اجرا کند که تافزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي جدید به نحوی برنامه

در قالب  .4قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي کشور به صد میلیون تن افزایش یابد؛ 

نقل اقدام و از وحملنقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان وحملطرح جامع 

http://icm.gov.ir/law-fa-207.html
http://icm.gov.ir/law-fa-207.html
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« ب»وزه برق، بند در ح. همچنینکندرا ندارند خودداری  4گذاری خودروهایي که شرایط یورو شماره

درصد صادر شود،  60تا  55نامه اصولي برای ایجاد نیروگاه با بازدهي این ماده حکم کرده است اوالً، موافقت

 بر سازوکار بازار در بورس تعیین شود.مبتنيهای خرید برق ثانیاً قیمت

که نحویبه( و تدوین طرح نوسازی و بازسازی صنایع را 45تدوین طرح جامع انرژی در ماده )

اخلي و دات دمنجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگي و افزایش بازدهي و ارتقای کیفیت تولی

 ( مورد توجه قرار گرفته شده است. 46ماده )« ح»شود در بند  نهاپذیری آرقابت

ر ماده د( برنامه ششم توسعه است. دولت 48توسعه توان کشور در عرضه انرژی موضوع ماده )

راه تولید و برداری از گازهای همآوری، مهار، کنترل و بهرهجمع .1: ( مکلف به اقدام در جهت48)

 1ختصاص ا .3ها )بانکرینگ(، رساني به کشتيافزایش خدمات سوخت .2میادین نفتي، همه مشعل در 

ار نفت، گاز و دهای اولویتتوسعه فناوریبرای ، هاشرکتانه یای سالهای توسعهدرصد از اعتبارات طرح

 .5رصد، د 1افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان  .4های تجدیدپذیر، پتروشیمي و انرژی

بخش خصوصي و تعاوني و نهادهای عمومي  یهاشرکتهای ها و توانمندیاستفاده از ظرفیت

 یراهبرد ریخاذ ادجیا .6برداری و های اکتشاف، تولید و بهرهگذاری در فعالیتغیردولتي برای سرمایه

عه نسبت مقرر شده طول اجرای برنامه ششم توس« ت»در بند  همچنین .است شدهمکلف  گاز، و نفت

نه ن تاکنون، هیچگوهزار مگاوات اقدام شود. از زمان ابالغ این قانو 20به افزایش توان تولید برق تا 

ای این قانون زیرا اجر؛ ده استعملیاتي نش( 48)ماده « ت»قرارداد خرید تضمیني از محل اجرای بند 

نامه های تعیین شده توسط شورای اقتصاد است که آییناساس نرخبرمستلزم خرید تضمیني برق 

قراردادهای  ابالغ شد. 28/12/1397ساله در تاریخ دوبا تأخیر  757737اجرایي این بند به شماره 

ساله پنجم توسعه در برنامه پنج قانون( 133)ماده « ب»خرید تضمیني فعلي از محل اجرای بند 

برنامه  (48اده )م« ت»نامه بند ، پس از ابالغ آیینسویيازهای اجرای آن برنامه منعقد شده است. سال

نامه مزبور، غ آییننامه مقرر شده بود که حداکثر دو ماه بعد از ابالاین آیین( 6)ششم توسعه، در ماده 

 ذشت یکد. با گفروشي تدوین و ابالغ شوعمدهپایه آمادگي بازار ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ 

 ست. نامه، اجرایي نشده اآن آیین( 6)نامه مذکور، حکم مقرر در ماده سال از ابالغ آیین

ز شور اکه شبکه برق کطوریهای انرژی بای ایجاد قطب )هاب( منطقهتشکیل بازار برق منطقه

نامه مدنظر ( قانون اجرای بر49های همسایه متصل شود در ماده )شمال، جنوب، شرق و غرب به کشور

با اولویت  تجدیدپذیر و پاك هاینیروگاه( سهم 50، دولت در ماده )سویيازقرار گرفته شده است. 

ن حداقل میزا گذاری بخش غیردولتي )داخلي و خارجي( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلي بهسرمایه

 گذاری کرده است. شور هدفدرصد ظرفیت برق ک 5

های حمایت و تجلیل از رشادت .1 :جمله برق برایازهای انشعاب معافیت در پرداخت هزینه

ها و اماکن مساجد، مصلي .2(( و 88ماده )« ث»بند « 5»رزمندگان هشت سال دفاع مقدس )جزء 
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ي، پژوهشي و اداری های علمیه شامل مراکز آموزشمذهبي مصرح در قانون اساسي و همچنین حوزه

ساله ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته شده است. (( در قانون برنامه پنج95ماده )« الف»)تبصره بند 

های ( دولت مکلف شده برای حمایت از امور فرهنگي از طریق ارائه تعرفه92ماده )« ج»عالوه در بند هب

 . کندفرهنگي اقدام 

  نفت خام و میعانات گازي با استفاده از  دستيپایینقانون حمایت از توسعه صنایع

 (1398 /24/4 مردمي )مصوب گذاريسرمایه

 «كفس خوراتن»مالي داخلي و مردمي و حمایت از طریق اعطای  تأمیننکات اساسي این قانون شامل 

ما اجه است با مشکالت جدی موا نفت خام ایراندر دوران تحریم فروش و صادرات است. گفتني است، 

 آن و تبـدیل نفت خام و میعانات گـازیورش افررو نیست و هبا چنین محدودیتي روبورده افررات صاد

ی از ش زیادشود که صادرات بخی پاالیشي و پتروشیمیایي موجب ميهافراوردهبه زنجیره متنوعي از 

ی ورهاـبه کشی کوچک کشتي هااز طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً محموله هافراورده

جذاب  هایسـمت تولیـد در بخشبـه کشـور هدایت نقـدینگيدیگر طرفاز همسـایه صـورت گیرد.

 وانه شودرد کشور گذاری در تولیسرمایه سـمتبـهشود اوالً این نقدینگي از بازار سـکه و ارز موجب مي

 دنبال دارد.هبسمت اشتغال را بهو ثانیاً سوق دادن سرمایه مردمي 

 

 هرست مسائل مهم در حوزه وظایف كمیسیون انرژيف. 4

 تقنیني -اولویت اول: تنظیم رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ایران

 اهمیت موضوع

های های مختلف این صنعت و زنجیره، اما در زمینهدیرینه فعالیت ایران در حوزه نفتبا وجود قدمت 

خشي از این وابستگي، تأمین منابع مالي مورد مربوط به آن وابستگي جدی به خارج از کشور دارد. ب

درصد از منابع مورد نیاز در بخش  70های قبل، بیش از کلي در سالطوربهنیاز برای این صنعت است. 

های شد که این رقم در سالگذاری خارجي جذب و تأمین ميباالدستي صنعت نفت از طریق سرمایه

ین دلیل صنعت نفت دچار مشکالت جدی شد، کاهش شدت کاهش پیدا کرده است. به همهاخیر ب

گذاری را نیز کم کرده است. سهم منابع داخلي برای تأمین سرمایه 1398صادرات نفت خام در سال 

 گذاری در صنعت نفت، این موضوع است کهرسد یکي از دالیل اصلي کمبود منابع سرمایهنظر ميبه

گیرد و به صنعت ومي دولت مورد استفاده قرار ميدرصد درآمدهای نفتي در بودجه عم 85بیش از 

گردد. کمبود منابع شرکت مذکور موجب بدهي کالن این عنوان یک صنعت زاینده ثروت بازنميبهنفت 

گیر که این شرکت در حال زمینطوریبهشرکت به نظام بانکي، صندوق توسعه ملي و پیمانکاران شده 

گذاری خود در قالب اهداف برنامه ششم اهداف سرمایهشدن است و همین باعث شده است که به 
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 های کلي اقتصاد مقاومتي نیز نرسد. توسعه و سیاست

 وضع موجود

اد به قانون ( قانون الحاق برخي مو1اساس ماده )بردر حال حاضر رابطه مالي شرکت ملي نفت و دولت 

صادرات نفت  صد از درآمد حاصل ازدر 5/14( تنظیم شده و تنها 2تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

جاری و  هایهزینه همهگردد و شرکت ينفتي به شرکت نفت بازم یهافراوردهخام، میعانات گازی و 

از  های اخیر بخش زیادیکند. شایان ذکر است در سالاستهالك خود را از این محل پرداخت مي

ر گرفته درنظ اخلي شرکت بوده و سایر منابعانجام شده در صنعت نفت از محل منابع د هایگذاریسرمایه

 ملي کتشر باعث شده در حال حاضر هاموضوعشده در بودجه سنواتي این شرکت محقق نشده است. این 

 تسهیالت تجاری بابت هایبانک و ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک دالر به میلیارد 34حدود  ایران نفت

 و ارزی مشارکت اوراق انتشار بابت ترتیببه ریال میلیارد هزار 109بلغ م و یورو میلیارد 5/2دریافتي، مبلغ 

 تا ریالي و ارزی کتمشار اوراق هزار میلیارد ریال از 53میلیارد یورو و  5/2مبلغ  که است، بدهکار ریالي

سال  بودجه قانون «2»تبصره « ن»بند  طبق چهاگرسررسید شده است.  1393ماه سال خرداد پایان

شده،  مهالا سال چند مدت به تسهیالت سود و اصل بابت تجاری هایبانک و مرکزی بانک ، مطالبات1394

 .رودمي شمارهب شرکت آینده هایگذاریسرمایه راه در جدی مانعي تعهدات وسیع حجم این اما وجود

 ر تغییربکلي برنامه ششم توسعه  هایسیاست «18»لغایت  «15»و بندهای  «13»لغایت « 10»بندهای 

 زاینده هایرمایهس و منابع به عمومي بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهای و گاز و نفت به نگاه

  .اقتصادی تأکید دارد

های طبیعي مخازن نفت در ایران، تولید آن از مخازني که در نیمه دوم عمر خود با توجه به پیچیدگي

توان ادعا کرد که دوران تولید نفت بیشتر نیاز دارد. با این توضیح ميتر و هزینه قرار دارند به فناوری پیچیده

ارزان در ایران به پایان رسیده است. برای تحقق این هدف باید برای شرکت ملي نفت ایران انگیزه مالي 

  1مناسب و قابل توجه ایجاد کرد.

 انداز آینده و وضع مطلوبچشم

که منتج درصورتيملي نفت و تنظیم یک رابطه مالي جدید، بازنگری رابطه مالي کنوني دولت و شرکت 

به این شود که بخش اصلي از درآمدهای نفت به منبع اصلي آن )صنعت نفت( بازگردد و صرف 

تقویت  نفت و گاز شود، آثار مثبت فراواني بر بودجه و دستيپایینگذاری در صنایع باالدستي و سرمایه

مختلف اهداف متفاوتي  هایخواهد داشت. این بازنگری از دیدگاه نقش مالیات در منابع عمومي دولت

 شرح زیر است:بهرا دنبال خواهد کرد که 

 

                                                 

 .1396و  1395های مجموعه سخنرانی و مقاالت دومین و سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در سال .1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

24 

 از دیدگاه دولت .1

کنند که يبال مها اهداف متنوعي دندر برقراری یک رژیم مالي مناسب بین دولت و بخش نفت و گاز، دولت

ز و دانش رو لوژی وفت و گاز؛ دسترسي بیشتر به تکنوتوسعه منابع و ذخایر ن :ست ازا ترین آنها عبارتمهم

ین مأازی؛ تهای نفتي و گانتقال آن به داخل کشور؛ بهبود مدیریتي و توجه به کسب سود بیشتر از فعالیت

 .بیني شده از نفتآسان و سریع منابع پیش

 از دیدگاه شركت ملي نفت .2

 خوب با هداف متعددی در تنظیم رابطهاز اعنوان بازیگران اصلي بخش نفت و گبههای نفت شرکت

ه رای توسعجذب آسان و سریع منابع مالي مورد نیاز ب :شاملآن ترین دولت در نظر دارند که مهم

ني، ز جهاهای فعال در صنعت نفت و گامدت با بازار و شرکتد ارتباط بلندبخش نفت و گاز، ایجا

ش و تال و گاز، حفظ اهداف تجاری شرکت داشتن سهم مناسبي از درآمدهای حاصل از استخراج نفت

برداری بهره کردن سود، فراگیری و جامعیت رژیم مالي در کل مراحل اکتشاف، توسعه و برای حداکثر

برداری از ههای اکتشاف، توسعه و بهراز مخازن، ضرورت حساسیت رژیم مالي نسبت به گسترش فعالیت

فزایش انه و گذاری در این زمیسعه فعالیت و سرمایههای الزم برای تومخازن جدید و ایجاد انگیزه

گذاران یهمنظور کاهش ریسک دریافت وام و جذب سرمابهالمللي های بینبندیاعتبار شرکت در رتبه

 خارجي، است.

 از دیدگاه قوه مقننه  .3

دنبال بهان همواره کید بر اهداف دولت و شرکت ملي نفت ایربا تأقانونگذار عنوان بهرای اسالمي مجلس شو

صنعت نفت و دولت بوده است. اهداف مورد نظر مجلس شورای اسالمي اعم  یهاشرکتاصالح رابطه مالي 

اجرای دقیق اصول قانون اساسي، شفافیت، افزایش کارایي شرکت ملي نفت ایران، تولید صیانتي از از 

ذکر این نکته ضروری گاز کشور است.  منابع نفت و گاز کشور و رعایت منافع ملي در قراردادهای نفت و

های اخیر درآمد حاصل از صادرات نفت به کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده است که در سال

. دکن تأمینسود سهام و استقراض(  بودجه عمومي خود را از طریق سایر درآمدهای احتمالي )نظیر مالیات،

ابستگي بودجه عمومي به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و لذا زمان حاضر بهترین موقع برای قطع و

 است.  گذاریسرمایهصرف درآمد حاصل از فروش آن برای 

 پیشنهادي هاياقدام

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 1رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت )مصرح در ماده ) و اصالح بازنگری

منظور به( و تغییر نگاه به شرکت ملي نفت 1393ماه اسفند ( مصوب2تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

کلي  هایسیاست «10»اساس بند بر 23/1/1395اجرای دقیق قانون اساسنامه شرکت ملي نفت مصوب 

به  يبودجه عموم نیتأمحاصل از آن، از منبع  ینگاه به نفت و گاز و درآمدها رییتغ» توسعهبرنامه ششم 
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 :زیر اساس اصولبر« ازنده اقتصادیهای سمنابع و سرمایه»

 (،ایران ملت عموم) نفت صنعت اصلي نفعانذی دغدغه به توجه ـ

 ،پذیرینظارت و شفافیت لزوم ـ

 ،وگاز نفت صنعت نیاز مورد منابع سریع تأمین ـ

 ،اساسي قانون وچهارمچهل اصل کلي هایسیاست قانون گرفتن نظر در ـ

 .شورک صنعت توسعه موتور به نفت صنعت تبدیل و کشور عصنای سایر با نفت صنعت پیوند ـ

 

 تقنیني -اولویت دوم: تدوین قانون جامع برق ایران

 اهمیت موضوع

طلوب مقانون سازمان برق ایران پاسخگوی نیاز فعلي مسائل صنعت برق نیست و در جهت اهداف 

  :زیرا ؛کلي کشور قرار ندارد هایسیاست

ایران  ان برقای کشور در تطابق با قانون سازمتوسعه هایسیاستت به انداز صنعت برق با عنایچشم -

 تبیین نشده است. 

کلي  هایسیاستگری و نظارت در صنعت برق با عنایت به گری دولت و تنظیممرز میان تصدی -

 ازمان برقسمهمي است که در قانون  هایموضوع( قانون اساسي و قانون اجرای آن، یکي از 44اصل )

های صنعت سازی فعالیتمغفول مانده است. ضمن اینکه در این قانون تجدید ساختار و خصوصيایران 

ن ر قانودپاسخي برای آن آمده در صنعت برق جدید باشد و برق، موجب شده بسیاری از مسائل پیش

 نباشد. 1346سازمان برق سال 

ین مالحظات زیست و همچن کلي محیط هایسیاستمحیطي مصرح در مالحظات زیست -

عنوان کاالیي عمومي و استراتژیک در این قانون بهاقتصادی، اجتماعي و امنیتي مرتبط با صنعت برق 

 لحاظ نشده است. 

 دارد. جود نوای در صنعت برق و کاهش بهای تمام شده برق های تقنیني برای افزایش کارایي هزینهظرفیت

 وضع موجود

، صنعت برق و سال از تصویب آن 52به تصویب رسید. در مدت زمان  1346قانون سازمان برق ایران در سال 

مان رفي آن زیات عشرایط اقتصادی و اجتماعي کشور دچار تحوالتي شده است. قانون سازمان برق ایران با ادب

ر کرده تغیی تدوین شده و پس از انقالب اسالمي، مفاهیم عرفي و شرعي در قانون اساسي جمهوری اسالمي

قالب های پس از انمحیطي که طي سالن اینکه تحوالتي که در حوزه اقتصادی، اجتماعي و زیستاست. ضم

د ی آن وجوي برااست همراه با مسائلي نظیر رسیدگي به دعاوی حقوقي بوده که پاسخ تقنین اسالمي رخ داده

  شرح ذیل نام برد:بهتوان شماری مصادیق نیاز تقنیني برای صنعت برق را ندارد. مي
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با  سوی صنعت برقازهای اقتصادی در صورت عدم پرداخت بهای برق مصرفي خود، برق بنگاهمشترکان  -

قدام اا این نهایت با اقدام به قطع برق مواجه خواهد شد. ممکن است، بدراخطار قطع برق مواجه شده و 

بیني پیش انینباشد در قو کننده دچار زیان شود. در حال حاضر، شخصي که مجاز به انجام چنین اقداميمصرف

 رد. د ندانشده است. همچنین، سازوکار حقوقي حاکم بر جبران ضرر و زیان تحمیلي به طرفین دعوی وجو

 ثار ماليکه آ های توسعه آن با تغییر وزیر نیرو تغییر کردهساختار حاکمیتي صنعت برق و برنامه -

غییرات یجاد تصنعت برق و همچنین اختیار ا بر صنعت برق را موجب شده است. ساختار بهینه برایي یسو

 در آن، تعیین تکلیف نشده است. 

شعاب اری انو واگذن امشترکدر قانون سازمان برق ایران تعیین تعرفه برق شامل بهای فروش برق  -

 اقتصاد، شورای های پس از انقالب اسالميسال عهده وزیر نیرو است. این در حالي است که در طولبربرق 

گذاری یکي از اند. نرخها اقدام کردهگذاری و تعیین نرخوزیران، مجلس شورای اسالمي به مقوله تعرفه هیئت

ن انداز ایکننده وضعیت مالي صنعت بوده که ثبات وضع آن، چگونگي چشمهای تعیینترین مؤلفهمهم

 کند.   صنعت را تعیین مي

دان شهرون وسارت مالي و جاني به صنعت برق هنگام ایجاد خبهسازوکار رسیدگي به دعاوی حقوقي  -

 وجود ندارد. 

 د. شود، وجود ندارميمنجر کنندگاني که به کاهش کیفیت برق در حال حاضر، اجازه جریمه مصرف -

تاژ و سوی صنعت برق در صورت عدول متغیرهای کیفیت توان شامل ولازموضوع پرداخت جریمه  -

 فرکانس از حد مجاز بالتکلیف است. 

منظور کاهش بههای صنعتي و توریستي كفروشي به شهرخردهتواند مجوز ت برق ميصنع -

 دارد.م وجود ناقدا های جاری این صنعت و افزایش کارایي اقدام کند. با این وجود، قانوني برای اینهزینه

 انداز آینده و وضع مطلوبچشم

شده  های بخشي پاسخ دادهگیریهای گذشته مسائل صنعت برق حسب مورد و با تصمیمدر طول سال

ر حوزه دتي که نشده است. ضمن اینکه تحوال منجر به ایجاد شرایط پایدار برای توسعه صنعت برق اما

ا است همراه ب های پس از انقالب اسالمي رخ دادهمحیطي که طي سالاقتصادی، اجتماعي و زیست

 لوب برایون مطقانني برای آن وجود ندارد. مسائلي نظیر رسیدگي به دعاوی حقوقي بوده که پاسخ تقنی

 م در بخشکلي نظا هایسیاستانداز اقتصادی کشور، انطباق با قانون اساسي، توجه به چشم صنعت برق باید با

ز قبیل ا هایيموضوعدهد، قانون مطلوب شامل های انجام شده نشان ميانرژی و فرابخشي تدوین شود. بررسي

 موارد ذیل است: 

ی توسعه ریزی برااری و برنامهتگذاعمال تصدی دولت در صنعت برق و قائل شدن به وظیفه سیاس کاهش -

 ،بخش برق و افزایش کارایي در آن

های غیردولتي )خصوصي و تعاوني( در صنعت برق و چه بیشتر بخشهرفراهم کردن زمینه مشارکت  -
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 ،تشویق به رقابت در بازار برق

ت با مدت و بلندمدمیان مدت،های کوتاهپایه اولویتبرهای ملي برق تصریح به تنظیم برنامه -

  ،شهای فعال در این بخسازی بنگاهتجدیدساختار و خصوصي فرایندتأکید بر مدیریت بهینه 

اف های مربوط به برق و گنجاندن بهینه اهدزیست در همه فعالیتتشویق به حفظ محیط -

 ،های ملي برقامهمحیطي در تنظیم و اجرای برنزیست

های نگاهدر نظر گرفتن تمهیداتي برای جریان منظم و مطمئن و ایمن برق در شبکه توسط ب -

و  کیفیت مبنای اصل کمترین هزینه طبق الزامات کارایي اقتصادی و رعایتبرفعال در بخش برق، 

 ،استانداردهای فني

های یاز فناور برق که با استفاده أمینتها در زنجیره فعالیتهمه تشویقي به  هایسیاستاعمال  -

  ،شودروز منجر به کاهش شدت مصرف انرژی برق مي

 ندگانهای انحصاری و همچنین دادن فرصت به دارکنندگان در برابر قیمتحمایت از مصرف -

ین او از  مبنای معیارهای اقتصادی جبرانبرگذاری خود را های سرمایهمجوز فعالیت که هزینه

 ،ها سود عادالنه تحصیل کنندگذاریسرمایه

 ،های خاصحمایتي نسبت به گروه هایسیاستالزام دولت به جبران  -

ق و یروی برعلمي و خصوصي دخیل در تولید، انتقال و توزیع ن هایمؤسسهچگونگي تعامل نهادها و  -

  .های حل اختالفروش

 پیشنهادي هاياقدام

نعت برق امع صتوصیف شده در گام دوم انقالب، تدوین قانون ج با توجه به نیازهای فعلي و وضع مطلوب

 دولت شود که کارگروهي مشترك میان مجلس شورای اسالمي وحائز اهمیت بسیار است. پیشنهاد مي

ی ه نیازهاویي بهای قانون سازمان برق ایران در پاسخگتشکیل شود و در آن اوالً نسبت به تعیین نقصان

المللي بین واخلي جه به عوامل دانداز صنعت برق با توم ورزیده شود؛ ثانیاً چشمتقنیني صنعت برق اهتما

ررسي های صنعت برق ترسیم شود؛ ثالثاً ضمن بها، تهدیدها و مزیتها، فرصتبررسي شود و چالش

ي که های موضوعتجربیات سایر کشور در تدوین قانون صنعت برق و وضعیت فعلي و آتي صنعت برق، خأل

 .ت شودنهایت نسبت به تهیه احکام قانوني مبادردربه اقدام تقنیني دارند تعیین شود و نیاز 

 

 نظارتي( –ها )تقنیني اولویت سوم: اصالح و نظارت بر اجراي قانون هدفمند كردن یارانه

 اهمیت موضوع

یي، رفع زمینه های دولتي، افزایش کاراها در کشور، کاهش هزینهناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع یارانه

دالیل توجیهي برای جمله ازهای اصالح در صورت تأخیر در اجرا و غیره قاچاق سوخت، افزایش هزینه
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هایي برای ها دارای ظرفیتها بود. قانون هدفمند کردن یارانهتصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

بوده که در  ماعيهای عدالت اجتشاخص یارتقاوری، کاهش شدت انرژی و افزایش تولید، اشتغال و بهره

 کلي اقتصاد مقاومتي بر لزوم اجرای آن تأکید شده است.  هایسیاست« 4»بند 

 وضع موجود

الهای ین کاهای انرژی در بهای مختلف اقتصادی، بحث حاملبا وجود اختصاص یارانه به کاالها و بخش

های ه حاملبهای پراختي میت ناشي از وسعت یارانهمشمول یارانه همواره بیشترین اهمیت را دارد. این اه

ي است، شود. گفتنبر کاالی مصرفي، نهاده تولید نیز محسوب ميانرژی و ماهیت ویژه آنهاست که عالوه

میلیارد  24/49بالغ بر  1397های انجام شده، مجموع یارانه پنهان بخش انرژی و آب در سال طبق بررسي

 از، بنزین و آبگتومان( برآورد شده است که در آن سهم برق، گازوئیل،  11000دالر )با نرخ تسعیر ارز 

 یهاشرکتدرصد است. وضع موجود موجب ایجاد بدهي دولت به  1و  21، 24، 26، 28ترتیب به

ن ماده مي چوالتفاوت قیمت تکلیفي و بهای تمام شده آن عطف به احکاکننده انرژی از محل مابهتأمین

ان مثال، میز برایقانون اساسي شده است.  چهارموچهلکلي اصل  هایسیاسترای ( قانون اج90)

رد شده که با هزار میلیارد تومان برآو 32حدود  1396های حسابرسي شده صنعت برق تا پایان سال بدهي

شایان  کاهش یافت. 9713در سال  هزار میلیارد تومان 3/20تأدیه آن با استفاده از اسناد خزانه اسالمي، به 

جه ایش توتبع آن کاهش مصرف و افزبهی انرژی و هاذکر است هدف اصلي قانون که افزایش قیمت حامل

 های انرژی،در بخش مصرف حاملمغفول مانده است.  ،نظیر افزایش کارایي انرژی است هایيموضوعبه 

ن قیمت بنزین ابت مانددلیل ثبه 1390میلیون لیتر در سال  55عنوان نمونه، مصرف بنزین از حدود به

یز ثابت نرسیده است. درخصوص برق  1396میلیون لیتر در سال  78طي سالیان متوالي به بیش از 

ت ساعت در میلیارد کیلووا 184ماندن قیمت )یا افزایش ناچیز آن( باعث شده مصرف برق از حدود 

اجازه  دولتبق قانون، افزایش یابد. ط 1396وات ساعت در سال کیلومیلیارد  265به  1390سال 

 30ها، درصد برای کمک به خانوار 50صورت )بهاین قانون را  یخالص وجوه حاصل از اجرا داشت

ب مقرر در . اما ترکیکندهای دولت( مصرف درصد برای جبران هزینه 20درصد برای کمک به تولید و 

که نحویهبست. کور رعایت نشده اهای اجرای قانون مذیک از سالها در هیچقانون هدفمند کردن یارانه

ها را به خود درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه 92های نقدی، حدود در عمل، پرداخت یارانه

 اختصاص داده است.

و  گرفتاز بودجه کشور به یارانه تعلق مي چشمگیریگرچه قبل از اجرای قانون هدفمندی، منابع 

های انرژی، رفت با واقعي شدن قیمت حاملانتظار مي هاانهبا تصویب و اجرای قانون هدفمندی یار

های اقتصادی های پایین جامعه و اصالح ساختار بنگاهمنابع ایجاد شده موجب بهبود درآمد دهک

های دهک همهسال اجرای قانون، اختصاص یارانه یکسان برای  9انتقال یابد با این وجود عملکرد 

. در این راستا استهای اقتصادی ی اصالح و توسعه ساختار بنگاهجامعه و عدم اختصاص منبعي برا
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های تولیدی در کنار ممنوعیت افزایش قیمت محصوالت، اجرای قانون ضمن افزایش هزینه واحد

خصوصي( مواجه کرد، و اعمال  هایهای جدی )باالخص بنگاههای اقتصادی را با بحرانبنگاه

های دولتي و خصوصي، زمینه تضعیف بخش خصوصي از بخش نامتوازن دولت در حمایت هایسیاست

و ده کرصورت کامل و متوازن، اجرا بهرود که دولت قانون را بنابراین انتظار مي .در اقتصاد را فراهم آورد

 .مجلس شورای اسالمي در اجرای صحیح قانون مصوب شده، نظارت بیشتری داشته باشد

 انداز آینده و وضع مطلوبچشم

کرد. شایان ال ميدر ابتدای تصویب در مجلس شورای اسالمي اهداف زیر را دنب هان هدفمند کردن یارانهقانو

شناسي سیبآون و ها، بررسي موانع اجرای قانذکر است با نظارت بر اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه

کرده و  اسایيت مورد نیاز را شنتوان اصالحااحتمالي آن مي هایدقیق آن موجب شناخت دقیق قانون و نقص

 قانون را برای رسیدن به اهداف زیر اصالح کرد.

 هدف اول: اصالح ساختارهاي تولید

 کهنههای وریفنابر همان مبتني شود،محسوب ميساختار اقتصاد ایران که امروز کشوری غیرصنعتي 

به  نیازمند های نووریانو است. فن هایفناوریاست چرا که اصالح ساختارهای تولید نیازمند استفاده از 

 هاگذاریایهانرژی در ایران بسیاری از سرم هایاست که با وضع موجود قیمتگذاری عظیم یک سرمایه

یق ای دقبرای کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش کیفیت کاال اقتصادی نیست. اما درصورت اجر

تولید  ارانهیت دولت از بخش تولید )اختصاص یانرژی و درصورت حما هایقانون و افزایش قیمت حامل

 به این بخش( این هدف محقق خواهد شد.

 هدف دوم: مدیریت مصرف

اری و کننده خانگي، تجانرژی برای مصرف هایاست. افزایش قیمت حامل مصرف مدیریتله دیگر ئمس

د را ار خون مصرف و کبا این شرایط مردم خودشا دهد وميکننده جویي را به مصرفسیگنال صرفه صنعتي

در  هادی یارانهدهد که کاهش مصرف درنتیجه اجرای فاز اول هدفمننتایج اولیه نشان مي .کنندمدیریت مي

یمت ارز اخر که قخصوص در این اوبهمرور زمان بهخوبي مشهود بود ولي بههای اولیه اجرای این قانون ماه

 وشي شد.فرامجویي هم دچار شدت افزایش یافت، صرفهبه

 هاهدف سوم: توزیع عادالنه یارانه

برند یا ی سهمي ننقد هاینظر بود که افراد برخوردار و با درآمدهای باال از این یارانهمدچند در ابتدا هر

دارند،  هاسهم کمتری ببرند، ولي در عمل این هدف محقق نشد و اکنون همه سهم مساوی از یارانه

ای ل از اجرعني قبیتر از شیوه گذشته مراتب عادالنهبهساوی یارانه نقدی البته این شیوه یعني توزیع م

ولید تنه بخش جامعه باعث شده دولت نتواند یارا هایاما اختصاص یارانه به همه دهک .هدفمندی است

 شد.محقق ن که از اهداف اولیه و اصلي این قانون بودمصرف انرژی  سازیبهینهرا بپردازد و لذا 
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 پیشنهادي هاياقدام

جلس مزم است ها به اهداف تبیین شده خود نرسیده الکردن یارانه توجه به اینکه قانون هدفمند با

ربط ازجمله ذی هایدستگاهها را از کردن یارانه یازدهم در ابتدای امر، گزارش عملکرد قانون هدفمند

س رده و سپیافت کوزارت نیرو در ها، وزارت نفت وبودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه سازمان برنامه و

شناسي اجرای آسیبخصوص اجرای این قانون را تدوین کند. پس از اینکه درگزارش نظارتي خود 

وجود با نون ماصلي آن شناخته شد، نسبت به اصالح قا هایقانون انجام شده و موانع اجرا و گلوگاه

 :کندتوجه به محورهای ذیل اقدام 

 های فني ناشي از اثر جانشینيهای انرژی و محدودیتی حاملگذارمالحظات فني قیمت -

 ،های انرژیحامل

 ،های انرژی در کشورها بر کاهش مصرف حاملمیزان اثربخشي قیمت حامل -

رفه و تع رعایت شرایط جغرافیایي و اقلیمي مناطق مختلف کشور و تعیین حدود طبقات مصرفي -

 ،تماعيپذیر و سایر مالحظات اجیت از اقشار آسیبصورت تصاعدی با هدف حماهیک از طبقات بهر

 ،کننده انرژی در کشورهای دولتي عرضهحفظ حاکمیت شرکتي در شرکت -

بزارهای ماً اافزایش کارایي در عرضه انرژی کشور که بخش عمده آن در اختیار دولت است و لزو -

 ،کارساز نخواهد بود هاقیمتي درخصوص این بخش

 ،نفتي و همچنین برق یهافراوردهدر عرضه  توجه به سهم بخش خصوصي -

 ،نرژی باالصرف اافزایش یارانه مشروط و هدفمند بخش تولید برای کمک به نوسازی تجهیزات فرسوده با م -

 ،ایجاد نظام انگیزشي برای کاهش مصرف برق و گاز -

 سمت کاهش مصرف انرژی.بهدهي واردات جهت -

 

 ح الگوي مصرف انرژي )نظارتي(اولویت چهارم: نظارت بر اجراي قانون اصال

 اهمیت موضوع

 1389 اه سالعنوان هدف نهایي قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفندمهبافزایش کارایي انرژی 

 ياقتصاد مقاومت يکل هایسیاست« 8»مصرف، بند  یاصالح الگو يکل هایسیاستدر اسناد باالدستي نظیر 

( 12)ب ماده دیگر، با تصویسویازمورد تأکید قرار گرفته است.  ینظام در بخش انرژ يکل هایسیاستو 

ت موضوع ، اهمی1394پذیر و ارتقای نظام مالي کشور در اردیبهشت قانون رفع موانع تولید رقابت

تواند م ميو اهمیت آن از این جهت است که ه سازی مصرف انرژی مجدداً مورد توجه قرار گرفتبهینه

 ر ایجاد کند و هم به تحریک تقاضا در کشور منجر شود.فرصت اشتغال در کشو
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 وضع موجود

های انرژی( با تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به ضرورت اصالح فرهنگ مصرف )ازجمله حامل

تولید و کاهش تلفات بوده است. اما توجه به آمار تلفات انرژی یند افرهای غیرقیمتي در استفاده از سیاست

ربط نبوده است. و نهادهای ذی هادهد که اجرای این قانون مورد توجه دستگاهها نشان ميلطي این سا

)سال تصویب این قانون(  1389انتقال و توزیع انرژی در سال  1، تبدیل،ورشافرمثال میزان کل تلفات  برای

که این مقدار به  درصد از انرژی اولیه بوده 7/16خام و معادل  میلیون بشکه معادل نفت 63/294حدود 

افزایش یافته است. این  1396درصد در سال  55/17میلیون بشکه معادل نفت خام معادل  20/377

تنها نهدهد میزان تلفات بخش عرضه انرژی کشور )که تقریباً در اختیار دولت است( موضوع نشان مي

 کاهش نیافته بلکه روند افزایش را طي کرده است.

رفي الذکر معاما متأسفانه شاخص مناسبي برای بررسي اجرای قانون فوقدر بخش تقاضای انرژی 

 ی نظارت بر عملکرد یک قانون تعریف شاخص قابلهاشرطپیشنشده و وجود ندارد. یکي از 

 گیری است که درخصوص این قانون مشخص وجود ندارد.اندازه

 انداز آینده و وضع مطلوبچشم

 انرژی شدت انرژی، توجه به این نکته ضروری است که شاخصتعیین وضع مطلوب برای مصرف هنگام 

، اقتصادی ثر از ساختارأمتن آمتفاوت بوده و مقدار مختلف جهان  یکشورها میان در طول زمان و

و محل درژی از که تغییر در شدت مصرف انآنجااز. بنابراین استوضعیت رونق و رکود در اقتصاد کشور 

صرف لوب مشود، تعیین وضعیت مطود کارایي در مصرف انرژی حاصل ميتغییر ساختار اقتصادی و بهب

عیین تا در انرژی از طریق شاخص شدت مصرف یا عرضه انرژی به تنهایي قابل قبول نخواهد بود. لذ

های در های فناوریمحیطي با پیوستوضعیت مطلوب الزم است مقتضیات اقتصادی، اجتماعي و زیست

اهش کلي اصالح الگوی مصرف، ک هایسیاست« 7»، در بند د. درضمنسترس مورد توجه قرار داد

 کید قرار گرفته است. أشدت مصرف انرژی مورد ت

 پیشنهادي هاياقدام

ته و سنجش های صورت گرفبررسي اقدام .1 :نظارت بر اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی شامل

 عملکرد اجرای قانون است. شناسي آسیب .2و ارزیابي اثربخشي و کارایي آنها و 

 

 

 

                                                 

دستي انجام خام يا گاز براي استفاده در پايینروي انرژي اولیه نفتكه  شوداطالق ميعملیاتي  همهورش و تبديل به افر. 1

تواند پااليشگاه نفت خام، پااليشگاه گاز غني و يا تولید برق از گاز در نیروگاه باشد كه به اولي و پذيرد. اين عملیات ميمي
  دومي تبديل پااليشي و به مورد سوم تبديل نیروگاهي گويند.
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 انرژي نکات مهم درباره ساختار كمیسیون. 5

 جهت هایيموضوعربط به گستره سیاستي خود سیون انرژی حسب امور تقنیني ذییهای تخصصي ذیل کمکمیته

شود که مي اساس نص قانون تعریفبرها دهند. گستره فعالیت کمیتهسیون قرار ميیبررسي در دستور کار کم

ایت از صنعت برق ( قانون حم3بخشي باشد. برای مثال، بررسي و نظارت عملکرد ماده )ممکن است بخشي و یا بین

. رار داردون قسییپردازد، کامالً در حیطه وظایف این کمها ميگذاری سوخت مصرفي نیروگاهکه به موضوع قیمت

 زبسیاری ااما  های مختلف محلي از اعراب ندارد.سیونیپوشاني میان وظایف کمبدیهي است در چنین شرایطي هم

های صمیمکاری و یا تموازیگیرد که بعضاً موجب های گوناگون قرار ميسیونیاحکام تقنیني در حیطه وظایف کم

 شي از مقررات ماليخ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم ب81توان به ماده )شود. برای مثال ميمتعارض مي

سیون یشاني میان کم. در ادامه به همپودکراشاره  1390( قانون نفت مصوب سال 1ماده )« 18»و جزء  (2) دولت

 شود. های مذکور پرداخته ميیک از مثالهرربط در های ذیسیونیانرژی و کم

 نفت و گاز دستيپایینحوزه صنایع 

ست. ریشه آن نیز در هاو کمیسیون صنایع و معادن در عرصه پتروشیميترین همپوشاني بین کمیسیون انرژی مهم

( آن قانون به وظیفه وزارت نفت در زمینه پتروشیمي اشاره 11( و )4) ،(1است. در مواد ) 1366قانون نفت مصوب 

ون نفت مجموعه وزارت نفت تعریف شده است. در قانعنوان زیربهمي یپتروشصنایع ( شرکت ملي 4شده و در ماده )

( شرکت ملي 1ماده )« 18»با تفصیل بیشتر به موضوع پتروشیمي پرداخته شد و در جزء  نیز مجدداً 1390مصوب 

ظایف و اختیارات فت معرفي شد. همین رویه در قانون واصلي تابعه وزارت ن یهاشرکتعنوان بهپتروشمي صنایع 

یر نفت رئیس مجمع عمومي نمایندگان صاحب سهام وز ( آن قانون4ادامه یافت و در ماده ) 1391مصوب  وزارت نفت

 به پتروشیمي دستپایین صنایع مشکالت و مسائلسویي، ازمعرفي شد. اصلي تابعه وزارت نفت  یهاشرکت

کشور با هدف بررسي تعامل بین  پتروشیمي مسائل صنعت زیرا گاهي، شودمي منتقل صنایع و معادن نیز کمیسیون

و همچنین نظارت  و صنایع جانبي( دستيپایینهای مختلف این صنعت )صنایع باالدستي، بخش فعاالن اقتصادی در

سیون صنایع و معادن اقدام به تعیین دستور یکمیته پتروشیمي ذیل کم، برای رفع آنها ياجرای هایدستگاهبر عملکرد 

 کند. مرتبط با این صنعت ميهای موضوعکار به 

 صنعتي  ها و نواحيبرق شهرک تأمین

وزارت نیرو  (2) ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت81به استناد ماده )

. لزوم کندها و نواحي صنعتي تا درب واحدهای صنعتي و معدني اقدام برق شهرك تأمینموظف است نسبت به 

ها وزارت نیرو نسبت میزان کفایت اقدام کند کهایجاب مي و معادن سیون صنایعیحمایت از صنایع توسط کم

 همهسوی وزارت نیرو را از منظر ازبرق  تأمینسیون انرژی وضعیت یمورد پرسش قرار دهد. لیکن کم

خاموشي در سطح  رخدادنتیجه عدم درکنندگان برق و برقرار بودن تعادل میان عرضه و تقاضای بالفعل و مصرف

ها و نواحي برق شهرك تأمینبنابراین میزان تقاضای بالقوه برق نظیر  دهند.کشور تحت نظارت خود قرار مي

 .سیون قرار داردیتر این کمهای پایینصنعتي در اولویت
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