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 مقدمه

گيري و سياستگذاري در اين بخش، در ميهاي موجود در تصمناهماهنگيسياستگذاران حوزه انرژي كشور براي رفع 

گيري هاي شكلخورشيدي نخستين گام 1340كه از دهه جمله ايناند، ازهاي مختلف اقدامات متعددي انجام دادهبازه

 ح موادالقانون اصب با تصوي1381نهايت در سال ها صورت پذيرفت. درمنظور رفع اين ناهماهنگيعالي نيرو بهشوراي

عالي انرژي كه دبيرخانه آن در تأسيس شد. شوراي عالي انرژي كشورشوراي ،قانون برنامه سوم توسعه (4( و )2)

 امور نيرو، نفت، وزراي عنوان رئيس شورا،جمهور بهسازمان برنامه و بودجه استقرار دارد با تركيب افرادي نظير رئيس

برنامه  و زيستمحيط حفاظت اتمي، انرژي هايسازمان رؤساي و كشاورزي جهادو معادن،  صنايع دارايي، و اقتصادي

 و بودجه كشور تشكيل شده است.

عالي انرژي در برطرف كردن اين زا در بخش انرژي و منفعل بودن شورايهاي خسارتوجود ناهماهنگي

« قانون اصالح الگوي مصرف انرژي»هنگام تصويب  به 1389در سال ها، بار ديگر مجلس را برآن داشت تا ناهماهنگي

و مقرر  ندعالي انرژي واگذار كهاي انرژي كشور را به شورايكليه تصميمات و سياست ،( قانون مذكور5در ماده )

ح شود كه امكان حضور منظم طرفين عرضه و تقاضاي انرژي الاي اصگونهعالي انرژي بايد بهداشت كه ساختار شوراي

 شود.  جلسات شورا و سياستگذاري مشترک آنها در بخش انرژي فراهم در

 

 نظر درباره طرحاظهار

انعكاس مشكالت و »و « سازي در مصرف انرژيفرهنگ»دهد دو موضوع مطالعه مقدمه توجيهي طرح نشان مي

( قانون ۳اصالح ماده )باعث شد كه نمايندگان محترم، طرح « هاي موجود در برخي مناطق جغرافيايي كشورتبعيض

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و  ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،۴( و )۲اصالح مواد )

را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايند. براي دستيابي به اهداف مذكور،  عالی انرژی کشورتشکیل شورای

انرژي كشور شود. درباره اين دو موضوع توضيحات  عاليشورايها عضو تاناس عاليشورايپيشنهاد شده است رئيس 

 شود.زير تقديم مي

وزارت علوم، ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانقالب فرهنگي،  عاليشورايمتوليان فرهنگي كشور عمدتًا عبارتند از: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما؛ در صورتي كه اين نياز وجود ، فناوريتحقيقات و 

مذكور اين امر صورت  مراجعداشته باشد تا در بخش فرهنگ مصرف انرژي تغييراتي ايجاد شود ضروري است كه از طريق 

ري از امكانات و تسهيالت انرژي، وجود واحدهاي استاني ها در برخورداخصوص انعكاس مشكالت و تبعيضگيرد. در

 تواند كافي باشد.  هايي از اين قسم مي... براي انعكاس تبعيضجهاد كشاورزي و نيرو، هاي نفت،وزارتخانه
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سازي و قانون اساسي و نمايندگي مردم توسط شوراهاي محلي در مقابل دولت و ضرورت فرهنگ يكصدويكمهمچنين تحقق اصل 

اساس ها برعالي استانفلسفه ايجاد شوراي خصوص، اوالً عالي انرژي از ديگر داليل ارائه طرح است. در اينانعكاس تبعيضات مناطق به شوراي

 اجراي بر نظارت و هااستان رفاهي و عمراني هايبرنامه تهيه در همكاري جلب و تبعيض از جلوگيري»قانون اساسي،  يكصدويكماصل 

آفريني اين شورا در امر يک از اين كاركردها، داللت بر نقشاست. لذا سه كاركرد براي اين شورا قابل تصور است. هيچ« آنها هماهنگ

خصوص اينكه در رويه شوراي عالي انرژي است( ندارد. بهانرژي كشور )كه فلسفه ايجاد شورايگذاري اجرايي در حوزه تخصصي سياست

اساس اصل بر اين دو امر، برها، عالوهعالي استانخصوص شوراينگهبان، شوراها صرفاً صالحيت در امور نظارتي و جلب همكاري دارند و در

ها عالي استانرسد شوراي نگهبان، صالحيت شوراينظر ميارائه طرح يا اليحه قانوني را دارد. بهقانون اساسي، اين شورا صالحيت يكصدودوم 

 بر اصل عدم صالحيت، مفاد اين طرح را رد خواهد كرد.را منحصر در موارد صريح در قانون اساسي دانسته و مبتني

، بدون پذيرش اين مشاركت در ساير مسائل فرابخشي نظير ها در امر انرژيعالي استانعالوه، صرف پذيرش مشاركت شورايبه

 قانون اساسي مغايرت دارد. سوماصل « 9»زيست، برنامه ـ بودجه و اداري ـ استخدامي، از مصاديق تبعيض ناروا بوده و با بند محيط

 رافع عضو، يک شدن اضافه كه هستند مشكالتي داراي ساختاري حيث از كشور، انرژي عاليشوراي ازجمله كشور عاليشوراهاي

هاي ليل اشكاالت ساختاري اين شورا، اهداف مندرج در اين طرح نيز محقق نخواهد شد؛ لذا بدون رفع آسيبدبه و نبوده مشكالت اين

فعلي و بازطراحي سازوكار مطلوب، تصويب طرح حاضر صرفاً موجب استمرار نظام اداري ناصحيح جاري بدون رسيدن به انتظارات 

 غو است. شود كه اين امر، نقض غرض بوده و لتصويب طرح حاضر مي

مورد مصرح در مقدمه طرح،  3 براي مناسب سازوكارهاي تعريف خصوصدر است الزم طراحان، بجاي هايدغدغه به توجه با

 مرتبط است. يكصدوسوم قانون اساسيو  هشتموچهلبا اصول « تبعيض از جلوگيري»مثال، مورد براي اقدام شود. 

 عاليشوراي تشكيل و ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون (4) و (2) مواد اصالح قانون

نتيجه، براي اصالح عنوان قانون دائمي، معتبر است؛ زيرا صرفًا در مقام اصالح قانون برنامه سوم توسعه نبوده است. دركشور، به انرژي

 سوم نمايندگان الزم نيست.رأي دوآن قانون و جهت تصويب اين طرح، 

 ايگونهبه بايد انرژي عاليشوراي مجلس، ساختار 1389 سال مصوب انرژي مصرف الگوي اصالح ( قانون5) ماده تبصره اساسبر

 انرژي بخش در آنها مشترک سياستگذاري و شورا جلسات در انرژي تقاضاي و عرضه هايطرف منظم حضور امكان كه شود اصالح

 عنوان طرف تقاضا، داراي حكم قانوني است و نيازي به تكرار آن با راهكار ديگري در اين طرح نيست.شود. لذا نمايندگي مردم به فراهم

 1390 سال مصوب كاروكسب محيط مستمر بهبود قانون (11) خصوصي موضوع ماده بخش و دولت گفتگوي همچنين، شوراي

 موانع رفع و بررسي ها،بخش اين اقتصادي هايفعاليت تسهيل و تعاوني و خصوصي هايبخش و دولت نظر تبادل منظوربه»مجلس، 

 مناسب يياجرا راهكارهاي و پيشنهادها ارائه و موجود مقررات و قوانين چارچوب در الزم اقدامات براي مؤثر تصميم اتخاذ و كاروكسب

عنوان يک عضو داراي عالي انرژي بهها به شورايعالي استاناضافه كردن رئيس شوراينتيجه، تشكيل شده است. در« ربطذي مراجع به

 همانند سازوكارهاي قانوني موجود، اثرگذاري خاصي نخواهد داشت. شود و ثانياًبا ايراد داشتن حق رأي مواجه مي حق رأي، اوالً

حال حاضر انرژي يكي از شوراهاي تخصصي كشور است و از آنجايي كه در اليعشورايكه با توجه به توضيحات فوق و نظر به اين

تواند هايي را تقديم كند، ميها با توجه به وظايف و اختياراتي كه طبق قانون دارد، قادر است به مجلس و دولت طرحاستان عاليشوراي

در اين قالب دو موضوعي را كه در مقدمه توجيهي طرح بيان شده است را محقق كنند و از اين طريق قوانين مورد نياز تصويب گردد. 

 دارد.  عنوان پيشنهاد اول اعالم ميبهرا طرح  ها ردبنابراين مركز پژوهش

 شود:عنوان پيشنهاد دوم تقديم مينمايندگان محترم بر تصويب طرح، پيشنهاد زير به اصرار اما در صورت

ن جاي تكرار حكم قانون فعلي با تغيير جزئي آن، عبارت الحاقي مورد تصريح قرار گيرد و عناويهبا توجه به مفاد طرح، بايد ب

 شرح زير اصالح شود:روزرساني شود. بر اين اساس، بايد متن بهاالجرا، بهاساس قوانين الزمبر

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون (4) و (2) مواد اصالح قانون» (3) واحده ـ در مادهماده»

 اتمي، انرژي هايسازمان رؤساي»مجلس با اصالحات بعدي آن، عبارت  30/4/1381 مصوب «كشور انرژي عاليشوراي تشكيل و ايران
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برنامه و  و زيستمحيط حفاظت اتمي، انرژي هايسازمان رؤساي»عبارت به« كشور ريزيبرنامه و مديريت و زيستمحيط حفاظت

 «.يابدتغيير مي« هاعالي استانكشور و رئيس شوراي بودجه

هاي كشور، مشخص است كه تبصره كشور به سازمان برنامه و بودجه ريزيبرنامه و بر اصالح عنوان سازمان مديريتكار، عالوهبا اين 

 ماند.قانون مزبور همچنان معتبر باقي مي
 

 گیرینتیجه

عالي انرژي شد كه ايجاد شوراي هاي زماني مختلف اقداماتي انجامبا توجه به نبود يكپارچگي و هماهنگي در بخش انرژي كشور، در بازه

زا در بخش مذكور همچنان وجود دارد و نياز است رغم ايجاد چنين نهادي در كشور، استمرار رويه خسارتهب جمله اين اقدامات بود.از

 با اتخاذ تصميمات مناسب، وضع موجود را اصالح كرد.

هاي انعكاس مشكالت و تبعيض»و « سازي در مصرف انرژيفرهنگ»برخي از نمايندگان محترم مجلس يازدهم با بيان دو موضوع 

 ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،۴( و )۲( قانون اصالح مواد )۳اصالح ماده )، طرح «موجود در برخي مناطق جغرافيايي كشور

 .نمودندرا تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي  عالی انرژی کشوریران و تشکیل شورایاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا

 از جلوگيري» عبارتند از:كه  در نظر گرفته شده است هاعالي استانشورايبراي  سه كاركرد، قانون اساسي يكصدويكماصل در 

يک از اين كاركردها، هيچ «.آنها هماهنگ اجراي بر نظارت و هااستان رفاهي و عمراني هايبرنامه تهيه در همكاري جلب، تبعيض

خصوص اينكه در رويه شوراي گذاري اجرايي در حوزه تخصصي انرژي كشور ندارد. بهآفريني اين شورا در امر سياستداللت بر نقش

بر اين دو امر، بر اساس ها، عالوهعالي استانشورايخصوص نگهبان، شوراها صرفًا صالحيت در امور نظارتي و جلب همكاري دارند و در

رسد شوراي نگهبان، صالحيت نظر ميقانون اساسي، اين شورا صالحيت ارائه طرح يا اليحه قانوني را دارد. به يكصدودوماصل 

حيت، مفاد اين طرح را رد خواهد بر اصل عدم صالها را منحصر در موارد صريح در قانون اساسي دانسته و مبتنيعالي استانشوراي

ها در امر انرژي، بدون پذيرش اين مشاركت در ساير مسائل فرابخشي نظير عالي استانصرف پذيرش مشاركت شورايهمچنين  كرد.

 قانون اساسي مغايرت دارد. سوماصل « 9»زيست، برنامه ـ بودجه و اداري ـ استخدامي، از مصاديق تبعيض ناروا بوده و با بند محيط

 و نبوده مشكالت اين رافع عضو، يک شدن اضافه كهاست  مشكالتي داراي ساختار حيث از انرژي عاليشورايحال حاضر رد

هاي فعلي و بازطراحي سازوكار ليل اشكاالت ساختاري، اهداف مندرج در اين طرح نيز محقق نخواهد شد؛ لذا بدون رفع آسيبدبه

شود تصويب طرح حاضر صرفاً موجب استمرار نظام اداري ناصحيح جاري بدون رسيدن به انتظارات تصويب طرح حاضر مي مطلوب،

 كه اين امر، نقض غرض است.

 دارد.به عنوان پيشنهاد اول اعالم ميرا ها رد طرح مركز پژوهش، با توجه به توضيحات فوق

 شود:عنوان پيشنهاد دوم تقديم مينمايندگان محترم بر تصويب طرح، پيشنهاد زير به اصرار اما در صورت

جاي تكرار حكم قانون فعلي با تغيير جزئي آن، عبارت الحاقي مورد تصريح قرار گيرد و عناوين هبا توجه به مفاد طرح، بايد ب

 شرح زير اصالح شود:متن به روزرساني شود. بر اين اساس، بايداالجرا، بهاساس قوانين الزمبر

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون (4) و (2) مواد اصالح قانون» (3) واحده ـ در مادهماده»

 اتمي، انرژي هايسازمان رؤساي»مجلس با اصالحات بعدي آن، عبارت  30/4/1381 مصوب «كشور انرژي عاليشوراي تشكيل و ايران

برنامه و  و زيستمحيط حفاظت اتمي، انرژي هايسازمان رؤساي»عبارت به« كشور ريزيبرنامه و مديريت و زيستمحيط حفاظت

 «.يابدتغيير مي« هاعالي استانكشور و رئيس شوراي بودجه

كشور، مشخص است كه  سازمان برنامه و بودجهكشور به  ريزيبرنامه و با اين كار، عالوه بر اصالح عنوان سازمان مديريت

 ماند.هاي قانون مزبور همچنان معتبر باقي ميتبصره


