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بررسي ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو

 مقدمه

و اجرايي بخش انرژي كشور در تشكيالت مختلف باعث شده است كه بخش زيادي از سرمايه گيري، برنامه پراكندگي تصميم ريزي

و(كشور به عناوين مختلف  همين پراكندگي. هدر رود...) مثل راندمان پايين، تلفات زياد، عدم هماهنگي در انرژي تأمين كشور

ا بتشكيالتي باعث شده و تصويب كند، درحاليهست كه كشور تا و استراتژي براي انرژي كشور تدوين كه حال نتواند يك راهبرد

و ترين موتور توسعه در همه زمينه عنوان اصلي امروزه تأمين انرژي به محسوب ... هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نظامي

اي. گردد مي و ظرفيتبنابراين با توجه به شرايط طبيعي و گاز طبيعي(هاي موجود كشور در بخش انرژي ران و وابستگي شديد) نفت

ده وردهآبخش برق كشور به فر كه هاي نفتي، از ها سال پيش بحث ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت مطرح بوده است

راي كاهش حجم دولت، اراده كرده است كه اينب1قانون برنامه پنجم توسعه)53(توجه به تأكيد مجلس در ماده دولت اخيراً با

مي. ضرورت را اجرايي كند به ولي با كمال تعجب اعالم شد كه وزارت نفت در وزارت نيرو ادغام مي شود كه با نظر به رسد توجه

ر)ديپلماسي كشور(المللي فاكتورهاي اقتصادي، فني، نيروي انساني متخصص، ابعاد بين وش ادغام هدفي، تنوع امور تخصصي، اين

به. استگرفته غير از اصالح ساختار تشكيالت انرژي كشور را هدف  ب داليل اين برداشت و :طور خالصه خواهد آمدهشرح زير

مي:اجرايي نفت كشور در ديپلماسي خارجي تأثير دستگاه.1 و بر هيچ صد سال از تاريخ نفت در ايران كس پوشيده گذرد

و شرك و خواهد زني ديپلماسي بين هاي تابعه آن، تأثير بسيار قابل توجهي در قدرت چانهتنيست كه وزارت نفت المللي كشور داشته

و همواره محور اصلي سياست د داشت درهاي و خارجي مملكت بوده است، كه وزارت نيرو تقريباً فاقد اين موقعيت است حالياخلي

ا .صالً قابل توجيه نيستو لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو از اين نظر

و شركت:توليد انرژي.2 نفت(زا هزار تريليون توليد محصوالت انرژي16بالغ بر حدود 1388هاي تابعه در سال وزارت نفت

و گاز طبيعي از درحالي. داشته است) خام بي8/0كه كمتر . بوده است) نه توزيع(حرارتي برق توليدي يو ارزشتي هزار تريليون

از يعني از كه وزارت نفت از طريق شركت حاليدر. بيستم وزارت نفتيك كمتر يو انواع سوختتيبيهزار تريليون2هاي تابعه بيش

و گاز طبيعي گاز، نفت نفت( از34قرار داده كه با حدود) بخش برق(در اختيار وزارت نيرو) كوره درصد راندمان، اين حجم

ك و با حدود محصوالت نفتي را به برق تبديل در. درصد تلفات نيز آن را توزيع كرده است25رده بايد توجه داشت كه وزارت نيرو

فر96تا95حدود) سال خشكسالي( 1387سال  و براي وردهآدرصد برق توليدي را با استفاده از و گاز طبيعي توليد كرده هاي نفتي

و شركت اس توليد برق، به وزارت نفت بههاي تابعه آن وابسته و تا به حال هم نتوانسته بدهيت راحتي به وزارت هاي مالي خود را

.بپردازدنفت 

و فني.3 و توزيع است بخش برق وزارت نيرو داراي امور تخصصي در ابعاد نيروگاه:ابعاد تخصصي در درحالي. ها، انتقال كه

و بر وجود تخصص وزارت نفت عالوه و فني بسيار متنوعي است هاي باال در بخش نيروگاهي، انتقال توزيع داراي ديگر ابعاد تخصصي

و گاز، خطوط لوله انتقال نفت خام مثل امور اكتشاف، حفاري، شناخت مخزن، پااليشگاه(كه در وزارت نيرو اصالً چنين ابعادي  هاي نفت

و گاز طبيعي، انواع بخش وردهآو فر و ها وز....) هاي پتروشيمي و لذا ادغام و ارت نفت در وزارت نيرو وجود ندارد توجيه فني

با حاليدر.تخصصي ندارد ت نيرو بستگي تامردرصد توليد برق وزا96توجه به اينكه كه ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت

و به حامل مي) بخش برق(درصد درآمد وزارت نيرو50هاي فسيلي دارد .شود موجه است از منابع نفتي تأمين

و شركت:نيروي انساني متخصص تنوع.4 و وزارت نيرو وزارت نفت هر دو داراي نيروي) بخش برق(هاي تابعه آن

و توزيع است هر،انساني متخصص در بخش نيروگاهي، انتقال هاي نوع نيروي انساني متخصص در بخش ولي وزارت نيرو فاقد

 

ي: قانون برنامه پنجم توسعه)53(ماده.1 بهياكدولت مكلف است كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد كند هاي ديگر ادغام نحوي در وزارتخانه چند وزارتخانه را

از وزارتخانه به21ها و اختيارات وزارتخانه.وزارتخانه كاهش يابد17وزارتخانه مي وظايف .رسد هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي
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پ ازجمله اكتشاف، حفاري، بهره(مختلف زيرمجموعه نفت و پايينبرداري، و خالصه امور باالدستي و االيش، پتروشيمي دستي نفت

و لذا از اين نظر ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو) گاز .موجه نيستاست

مي:بعد اقتصادي.5 و گاز كشور چه نقشي در متغيرهاي كالن اقتصادي كشور آيا توان ناديده گرفت كه درآمدهاي نفت

و خواهد داشت؟ آيا مي گوي نياز كشور است؟ اي پاسخ توان تصور كرد كه بودجه كشور بدون درآمد نفت تا چه اندازه داشته

و شركتحتي براي گذراندن امور روز) بخش برق(كه وزارت نيرو حاليدر مي مره خود به وزارت نفت . باشد هاي تابعه آن وابسته

و گاز طبيعي در ظرفيت كوچك حال چگونه قابل توجيه است كه ظرفيت  تر از خود جاي گيرد؟ اقتصادي عظيمي مثل نفت

و صادرات  سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت
سال

 شرح
13031305131313251333134513491353135713601366136913721375137813811385

سهم درآمدهاي نفت در بودجه

 دولت
5/108/163/06/129/37/435/367/799/4539 4/237/5570 6848602/70

سهم درآمدهاي نفت در بخش

 صادرات
21 23375465898897979790937987828179

ن:خذĤم محمدي، نفت صدساله آيينه عبرت گاز، مصطفي دينو 9/8/1387، روزنامه سرمايه، مورخ فت در بودجه، صيانت از عوايد نفتي؟ايرج مهرآزما، صد سال

.5/3/1387روزنامه سرمايه، مورخ 

و سياست ادغام از دريچه چشم.6 ميبه:هاي كلي نظام انداز با نظر و سياست توجه به نگاه ويژه چشم رسد و انداز هاي كلي

ب وچهارم چهلهاي كلي اصل ابالغيه سياست و وهقانون اساسي به بخش انرژي پذير نيست گونه ادغام توجيه گاز، اين خصوص نفت

.و مشكالت قابل توجهي به كشور تحميل كند

و شركت:ها پذيرش نيروي انساني وزارتخانه.7 و جامعه آيا براي نيروهاي تخصصي وزارت نفت كه هاي تابعه آن با اي

و گاز طبيعي در ديپلماسي كشور، امنيتي، اجتماعي ظرفيت هاي اقتصادي، فني، تخصصي، تنوع تخصصي نيروي انساني، تأثير نفت

و اين بخش از دستگاه اجرايي كشور آشنا هستند، اين برخورد...و و قابل ... غيرفني، غيراقتصادي، غيرمنطقي پذيرش خواهد بود؟

و متخصص مشكلي براي كشور ايجاد نخ واهد كرد الزم است در اينجا اشاره شود كه به همان اندازه كه نيروي انساني متعهد

بهوزارت نفت وزارت نيرو ارزشمند هستند، به همان اندازه نيز نيروي انساني  و مي محترم است رسد براي نيروي انساني نظر

و شركت و كاركنان وزارت نفت و متعهد بخش برق وزارت نيرو هاي تابعه، ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت متخصص

و شركت بسيار توجيه برنامه سوم توسعه)52(اين پيشنهاد در ماده(هاي تابعه در وزارت نيرو پذيرتر باشد تا ادغام وزارت نفت

).مورد تأكيد قرار گرفت ولي به آن توجه نشد

و گاز را بايد توجه به اينكه وزارت نفت در قانون نفت كه اخير با اً به تصويب مجلس رسيده است، از طرف حاكميت، امور نفت

مي مديريت كند، اين و حفظ سرمايه كشور را به خطر .اندازد گونه برخورد با تشكيالت نفت كشور، عمالً موضوع برداشت صيانتي

 خالصه

بهدارد مسلماً تشكيل وزارت انرژي براي كشور ضرورت مي، ولي يعني ادغام(كه دولت تصويب كرده است رسد روشي نظر

و فاقد هرگونه توجيه فني، اقتصادي، نيروي انساني متخصص، ديپلماسي بين) وزارت نفت در وزارت نيرو ... المللي، اجتماعي

مي باشد و. كند كه به صالح كشور نيستو اين روش شايد راهي غير از ابعاد فوق را پيگيري زارت انتظار اين بود كه بخش برق

و بخش آب آن  و بيشتر صرف توسعه(نيرو در وزارت نفت ادغام شود كه براي توليد انرژي بايد كمتر مورد استفاده قرار گيرد

و صنعت گردد و يا در سازمان محيط زيست ادغام شود) كشاورزي، دامداري .يا در وزارت كشاورزي


