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سياستگذاران حوزه انرژي كشور براي رفع ناهماهنگيهاي موجود در تصميمگيري و سياستگذاري در اين بخش ،در
بازههاي مختلف اقدامات متعددي انجام دادهاند ،ازجمله اينكه از دهه  1340خورشيدي نخستين گامهاي شكلگيري
شورايعالي نيرو بهمنظور رفع اين ناهماهنگيها صورت پذيرفت .درنهايت در سال 1381با تصويب قانون اصالح مواد
( )2و ( )4قانون برنامه سوم توسعه ،شورايعالي انرژي كشور تأسيس شد .شورايعالي انرژي كه دبيرخانه آن در
سازمان برنامه و بودجه استقرار دارد با تركيب افرادي نظير رئيسجمهور بهعنوان رئيس شورا ،وزراي نفت ،نيرو ،امور
اقتصادي و دارايي ،صنايع و معادن ،جهاد كشاورزي و رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي ،حفاظت محيطزيست و برنامه
و بودجه كشور تشكيل شده است.
وجود ناهماهنگيهاي خسارتزا در بخش انرژي و منفعل بودن شورايعالي انرژي در برطرف كردن اين
ناهماهنگيها ،بار ديگر مجلس را برآن داشت تا در سال  1389به هنگام تصويب «قانون اصالح الگوي مصرف انرژي»
در ماده ( )5قانون مذكور ،كليه تصميمات و سياستهاي انرژي كشور را به شورايعالي انرژي واگذار كند و مقرر
داشت كه ساختار شورايعالي انرژي بايد بهگونهاي اصالح شود كه امكان حضور منظم طرفين عرضه و تقاضاي انرژي
در جلسات شورا و سياستگذاري مشترک آنها در بخش انرژي فراهم شود.
اظهارنظر درباره طرح
مطالعه مقدمه توجيهي طرح نشان ميدهد دو موضوع «فرهنگسازي در مصرف انرژي» و «انعكاس مشكالت و
تبعيضهاي موجود در برخي مناطق جغرافيايي كشور» باعث شد كه نمايندگان محترم ،طرح اصالح ماده ( )۳قانون

تاریخ انتشار:

اصالح مواد ( )۲و ( )۴قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و
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تشکیل شورایعالی انرژی کشور را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايند .براي دستيابي به اهداف مذكور،
پيشنهاد شده است رئيس شورايعالي استانها عضو شورايعالي انرژي كشور شود .درباره اين دو موضوع توضيحات
زير تقديم ميشود.
متوليان فرهنگي كشور عمدت ًا عبارتند از :شورايعالي انقالب فرهنگي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما؛ در صورتي كه اين نياز وجود
داشته باشد تا در بخش فرهنگ مصرف انرژي تغييراتي ايجاد شود ضروري است كه از طريق مراجع مذكور اين امر صورت
گيرد .درخصوص انعكاس مشكالت و تبعيضها در برخورداري از امكانات و تسهيالت انرژي ،وجود واحدهاي استاني
وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،جهاد كشاورزي و ...براي انعكاس تبعيضهايي از اين قسم ميتواند كافي باشد.
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همچنين تحقق اصل يكصدويكم قانون اساسي و نمايندگي مردم توسط شوراهاي محلي در مقابل دولت و ضرورت فرهنگسازي و
انعكاس تبعيضات مناطق به شورايعالي انرژي از ديگر داليل ارائه طرح است .در اينخصوص ،او ًال فلسفه ايجاد شورايعالي استانها براساس
اصل يكصدويكم قانون اساسي« ،جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي
هماهنگ آنها» است .لذا سه كاركرد براي اين شورا قابل تصور است .هيچيک از اين كاركردها ،داللت بر نقشآفريني اين شورا در امر
سياستگذاري اجرايي در حوزه تخصصي انرژي كشور (كه فلسفه ايجاد شورايعالي انرژي است) ندارد .بهخصوص اينكه در رويه شوراي
نگهبان ،شوراها صرفاً صالحيت در امور نظارتي و جلب همكاري دارند و درخصوص شورايعالي استانها ،عالوهبر اين دو امر ،براساس اصل
يكصدودوم قانون اساسي ،اين شورا صالحيت ارائه طرح يا اليحه قانوني را دارد .بهنظر ميرسد شوراي نگهبان ،صالحيت شورايعالي استانها
را منحصر در موارد صريح در قانون اساسي دانسته و مبتنيبر اصل عدم صالحيت ،مفاد اين طرح را رد خواهد كرد.
بهعالوه ،صرف پذيرش مشاركت شورايعالي استانها در امر انرژي ،بدون پذيرش اين مشاركت در ساير مسائل فرابخشي نظير
محيطزيست ،برنامه ـ بودجه و اداري ـ استخدامي ،از مصاديق تبعيض ناروا بوده و با بند « »9اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد.
شوراهايعالي كشور ازجمله شورايعالي انرژي كشور ،از حيث ساختاري داراي مشكالتي هستند كه اضافه شدن يک عضو ،رافع
اين مشكالت نبوده و بهدليل اشكاالت ساختاري اين شورا ،اهداف مندرج در اين طرح نيز محقق نخواهد شد؛ لذا بدون رفع آسيبهاي
فعلي و بازطراحي سازوكار مطلوب ،تصويب طرح حاضر صرفاً موجب استمرار نظام اداري ناصحيح جاري بدون رسيدن به انتظارات
تصويب طرح حاضر ميشود كه اين امر ،نقض غرض بوده و لغو است.
با توجه به دغدغههاي بجاي طراحان ،الزم است درخصوص تعريف سازوكارهاي مناسب براي  3مورد مصرح در مقدمه طرح،
اقدام شود .براي مثال ،مورد «جلوگيري از تبعيض» با اصول چهلوهشتم و يكصدوسوم قانون اساسي مرتبط است.
قانون اصالح مواد ( )2و ( )4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تشكيل شورايعالي
انرژي كشور ،به عنوان قانون دائمي ،معتبر است؛ زيرا صرف ًا در مقام اصالح قانون برنامه سوم توسعه نبوده است .درنتيجه ،براي اصالح
آن قانون و جهت تصويب اين طرح ،رأي دوسوم نمايندگان الزم نيست.
براساس تبصره ماده ( )5قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب سال  1389مجلس ،ساختار شورايعالي انرژي بايد بهگونهاي
اصالح شود كه امكان حضور منظم طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترک آنها در بخش انرژي
فراهم شود .لذا نمايندگي مردم بهعنوان طرف تقاضا ،داراي حكم قانوني است و نيازي به تكرار آن با راهكار ديگري در اين طرح نيست.
همچنين ،شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده ( )11قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار مصوب سال 1390
مجلس« ،بهمنظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها ،بررسي و رفع موانع
كسبوكار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب
به مراجع ذيربط» تشكيل شده است .درنتيجه ،اضافه كردن رئيس شورايعالي استانها به شورايعالي انرژي بهعنوان يک عضو داراي
حق رأي ،اوالً با ايراد داشتن حق رأي مواجه ميشود و ثانياً همانند سازوكارهاي قانوني موجود ،اثرگذاري خاصي نخواهد داشت.
با توجه به توضيحات فوق و نظر به اينكه شورايعالي انرژي يكي از شوراهاي تخصصي كشور است و از آنجايي كه درحال حاضر
شورايعالي استان ها با توجه به وظايف و اختياراتي كه طبق قانون دارد ،قادر است به مجلس و دولت طرحهايي را تقديم كند ،ميتواند
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.
بنابراين مركز پژوهشها رد طرح را بهعنوان پيشنهاد اول اعالم ميدارد.
اما در صورت اصرار نمايندگان محترم بر تصويب طرح ،پيشنهاد زير بهعنوان پيشنهاد دوم تقديم ميشود:
با توجه به مفاد طرح ،بايد به جاي تكرار حكم قانون فعلي با تغيير جزئي آن ،عبارت الحاقي مورد تصريح قرار گيرد و عناوين
براساس قوانين الزماالجرا ،بهروزرساني شود .بر اين اساس ،بايد متن بهشرح زير اصالح شود:
«مادهواحده ـ در ماده (« )3قانون اصالح مواد ( )2و ( )4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران و تشكيل شورايعالي انرژي كشور» مصوب  1381/4/30مجلس با اصالحات بعدي آن ،عبارت «رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي،
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حفاظت محيطزيست و مديريت و برنامهريزي كشور» بهعبارت «رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي ،حفاظت محيطزيست و برنامه و
بودجه كشور و رئيس شورايعالي استانها» تغيير مييابد».
با اين كار ،عالوهبر اصالح عنوان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به سازمان برنامه و بودجه كشور ،مشخص است كه تبصرههاي
قانون مزبور همچنان معتبر باقي ميماند.
نتیجهگیری
با توجه به نبود يكپارچگي و هماهنگي در بخش انرژي كشور ،در بازههاي زماني مختلف اقداماتي انجام شد كه ايجاد شورايعالي انرژي
ازجمله اين اقدامات بود .بهرغم ايجاد چنين نهادي در كشور ،استمرار رويه خسارتزا در بخش مذكور همچنان وجود دارد و نياز است
با اتخاذ تصميمات مناسب ،وضع موجود را اصالح كرد.
برخي از نمايندگان محترم مجلس يازدهم با بيان دو موضوع «فرهنگسازي در مصرف انرژي» و «انعكاس مشكالت و تبعيضهاي
موجود در برخي مناطق جغرافيايي كشور» ،طرح اصالح ماده ( )۳قانون اصالح مواد ( )۲و ( )۴قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تشکیل شورایعالی انرژی کشور را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمودند.
در اصل يكصدويكم قانون اساسي ،سه كاركرد براي شورايعالي استانها در نظر گرفته شده است كه عبارتند از« :جلوگيري از
تبعيض ،جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها» .هيچيک از اين كاركردها،
داللت بر نقشآفريني اين شورا در امر سياستگذاري اجرايي در حوزه تخصصي انرژي كشور ندارد .بهخصوص اينكه در رويه شوراي
نگهبان ،شوراها صرف ًا صالحيت در امور نظارتي و جلب همكاري دارند و درخصوص شورايعالي استانها ،عالوهبر اين دو امر ،بر اساس
اصل يكصدودوم قانون اساسي ،اين شورا صالحيت ارائه طرح يا اليحه قانوني را دارد .بهنظر ميرسد شوراي نگهبان ،صالحيت
شورايعالي استانها را منحصر در موارد صريح در قانون اساسي دانسته و مبتنيبر اصل عدم صالحيت ،مفاد اين طرح را رد خواهد
كرد .همچنين صرف پذيرش مشاركت شورايعالي استان ها در امر انرژي ،بدون پذيرش اين مشاركت در ساير مسائل فرابخشي نظير
محيطزيست ،برنامه ـ بودجه و اداري ـ استخدامي ،از مصاديق تبعيض ناروا بوده و با بند « »9اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد.
درحال حاضر شورايعالي انرژي از حيث ساختار داراي مشكالتي است كه اضافه شدن يک عضو ،رافع اين مشكالت نبوده و
بهد ليل اشكاالت ساختاري ،اهداف مندرج در اين طرح نيز محقق نخواهد شد؛ لذا بدون رفع آسيبهاي فعلي و بازطراحي سازوكار
مطلوب ،تصويب طرح حاضر صرفاً موجب استمرار نظام اداري ناصحيح جاري بدون رسيدن به انتظارات تصويب طرح حاضر ميشود
كه اين امر ،نقض غرض است.
با توجه به توضيحات فوق ،مركز پژوهشها رد طرح را به عنوان پيشنهاد اول اعالم ميدارد.
اما در صورت اصرار نمايندگان محترم بر تصويب طرح ،پيشنهاد زير بهعنوان پيشنهاد دوم تقديم ميشود:
با توجه به مفاد طرح ،بايد به جاي تكرار حكم قانون فعلي با تغيير جزئي آن ،عبارت الحاقي مورد تصريح قرار گيرد و عناوين
براساس قوانين الزماالجرا ،بهروزرساني شود .بر اين اساس ،بايد متن بهشرح زير اصالح شود:
«مادهواحده ـ در ماده (« )3قانون اصالح مواد ( )2و ( )4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران و تشكيل شورايعالي انرژي كشور» مصوب  1381/4/30مجلس با اصالحات بعدي آن ،عبارت «رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي،
حفاظت محيطزيست و مديريت و برنامهريزي كشور» بهعبارت «رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي ،حفاظت محيطزيست و برنامه و
بودجه كشور و رئيس شورايعالي استانها» تغيير مييابد».
با اين كار ،عالوه بر اصالح عنوان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به سازمان برنامه و بودجه كشور ،مشخص است كه
تبصرههاي قانون مزبور همچنان معتبر باقي ميماند.
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