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دوم  نيمة 
امسال  ارديبهشت  ماه 

مادة  براساس  دولت  كه  بود 
با  و  كشور  توسعة  پنجم  برنامة   53

گذشت تنها دو ماه از زمان الزام دولت به كاهش 
تعداد وزارت خانه ها از 21 عدد به 17 عدد، وزارت نفت را 
در وزارت نيرو ادغام نمود. امري كه به سرعت انتقاد هاي 
بسياري را برانگيخت و بخش هاي مختلف يا نسبت به كليات 
اين ادغام و يا نحوه اجراي آن انتقاد كردند و حتي با پذيرش 
چنين امري، اجراي آن را نيازمند مطالعه و بررسي گسترده 
را  اجرا  جهت  قانون  در  شده  تعيين  فرصت  و  مي دانستند 
نيز به همين منظور مي دانستند. هرچند با تشديد تنش هاي 
بين مجلس و دولت، در نهايت مجلس در تصميم خود در 
خصوص ادغام وزارت نفت و نيرو تجديدنظر كرد و تشكيل 

به  ديگر  يك بار  انرژي  وزارت 
تصميم گيري  اّما  رفت،  بايگاني 
و  انرژي  وزارت  تشكيل  خصوص  در 
تا  است  الزم  كه  است  امري  آن  اجراي  نحوه 
كارشناسان به دور از تنش هاي سياسي به مطالعه و بررسي 
آن بپردازند. با توجه به اهميت موضوع و انتقادهاي بسياري 
آن  اجرا  نحوة  يا  نيرو  و  نفت  وزارت  ادغام  اجراي  به  كه 
«ادغام  ميزگرد  تشكيل  با  انرژي  اقتصاد  مجله  بود،  مطرح 
بررسي  به  انرژي»  وزارت  تشكيل  و  نيرو  و  نفت  وزارت 
ديدگاه ها و نظرات مختلف در آن بازة زماني پرداخت كه 
هرچند در حال حاظر تشكيل وزارت انرژي متوقف شد، اما 
با توجه به نظرات كارشناسي مطرح شده از سوي گروه هاي 
مختلف در ميزگرد، اين مباحث مي تواند در ايجاد چارچوب 

مناسب براي پياده سازي چنين طرحي مؤثر باشد.

كيل وزارت انرژي
و تش

رو 
و ني

ت 
ت نف

وزار
ميز گرد ادغام 
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در ابتداي ميزگرد غالمحسين حسن تاش 
با  انرژي-  اقتصاد  انجمن  نائب رئيس   –
تشريح موضوع ميزگرد به بيان چارچوب هاي 
بحث پرداخت. يكي از ادغام هاي تعيين شده 
در برنامه سوم، ادغام وزارتين نفت و نيرو بود، 
وزارت  ادغام  مثل  برنامه  آن  ادغام هاي  تمام 
ادغامي  تنها  و  شد  انجام  كشاورزي  جهاد 
ادغام  نشد،  انجام  سوم  برنامه  تكاليف  از  كه 
بنابراين  بود.  نيرو  و  نفت  وزارت خانه هاي 
بحث  سابقه  به  اول  مرحلة  در  است  خوب 
عنوان  به  بپردازيم.  انرژي  وزارت  تشكيل 
نيرو  و  نفت  وزارت  ادغام  چرا  اول،  سوال 
و  شد  حذف  سوم  برنامه  از  مجلس  توسط 

شوراي عالي انرژي جايگزين آن شد؟
در ادامه ايرج مهرآزما –كارشناس ارشد 
اسالمي شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مركز 
گفت:  و  پرداخت  خود  نظرات  بيان  به   -
خوشحالم كه در مورد موضوعي كه سالهاست 
صحبت  كرده  مشغول  خود  به  را  من  ذهن 
مي كنيم. براي آنكه بهتر به بحث بپردازيم، بايد 
ديد كه تاكنون برنامه ريزي و سياست گذاري 
انرژي در ايران چه روندي داشته و تاريخچه 
آن چگونه بوده است. تا سال 1345 درمورد 
برنامه ريزي انرژي و بويژه برنامه ريزي نفت و 
گاز در قالب برنامه هاي عمراني كاري نشده 
سال هاي  يعني  عمراني،  دوم  برنامة  در  بود. 
1334 تا 1341 برنامة احداث مراكز توليد و 
شبكة برق رساني170 شهر طراحي و اجرا شد. 
همچنين در اين برنامه، احداث سدهاي بزرگ 
و نيروگاه هاي آبي شروع شد. طي سال هاي 
عمراني،  سوم  برنامة  در   1345 تا   1341
آب  وزارت  و  برق  سازمان  تأسيس  موضوع 
و  منطقه اي  برق  موسسأت  تشكيل  و  برق  و 
تربيت نيروي انساني صنعت برق برنامه ريزي 
دهه  پنج  به  نزديك  واقع  در  شد.  اجرا  و 
قبل، مقدمات الزم براي ايجاد واحد مستقل 
بطوري كه  شد؛  فراهم  انرژي  امور  هماهنگي 
در سال 1342 همراه با تأسيس وزارت آب 
و برق شورايي بعنوان شوراي عالي نيرو در 
نظر گرفته شد، ولي اين شورا به علت عدم 

استقبال اعضاء تعطيل شد. 
سال هاي  يعني  عمراني  چهارم  برنامة 

برنامه ريزي  در  عطفي  نقطة   1350 تا   1346
صورت  به  برنامه  اين  در  است.  انرژي 
مشخص بحث نفت و گاز براي اولين بار در 
قالب يك فصل مجزا مورد اشاره قرار گرفت 
و در سال 1347 موضوع ايجاد شوراي عالي 
انرژي با مديريت سازمان برنامه و تحت نظر 
هيات عالي برنامه، از نظر قانوني شكل گرفت. 
در اين زمان بود كه برنامة توسعه صنعت نفت 
سرمايه گذاري  سهم  و  گرديد  تنظيم  گاز  و 
شركت ملي نفت و كنسرسيوم و شركت هاي 
تابعه و بودجة عمراني و منابع داخلي شركت 
با  و1350   1349 درسال  شد.  مشخص  گاز 
توسط  انرژي  جامع  مطالعات  طرح  شروع 
و  انرژي  مسئلة  استانفورد  مطالعاتي  موسسة 
قرار  توجه  مورد  و  مطرح  انرژي  مطالعات 

گرفت و در همان دوره بود كه بانك جهاني 
به سه كشور عضو پيمان سنتو -ايران، تركيه 
انرژي  وزارت  كه  داد  پيشنهاد  پاكستان-  و 
تشكيل دهند. وزارت نيرو فعلي هم كه قانون 
نتيجه  رسيده  تصويب  به  سال 1353  در  آن 
همان پيشنهاد است و با وزارت انرژي و آب 
پاكستان و وزارت انرژي تركيه مشابه است و 

حتي قوانين آنها نيز با هم متناسب است. 
بايد نقطة عطف موضوع تمركز در امور 
سياست گذاري و برنامه ريزي انرژي را از سال 
دليل  به  تأسيس  تازه  وزارت  بدانيم.   1353
داشتن وظايف سياست گذاري در امور انرژي 
نيرو ناميده شد. ايران قبًال وزارت آب و برق 
داشت و وزارت آب و برق به نيرو تبديل شد. 
در آن برهه هنوز ايران وزارت نفت نداشت و 

شركت ملي نفت ايران در قالب اساسنامة خود 
كارهاي نفتي را انجام مي داد. در سال 1353 
شد،  تصويب  نيرو  وزارت  تشكيل  قانون  كه 
سياست گذاري،  برنامه ريزي،  وظايف  كليه 
انرژي  منابع  از  بهينه  بهره برداري  و  صيانت 
كشور و نحوة استفاده از انواع انرژي و تعين 
الگوي مصرف انرژي با رعايت مصالح كشور 
قانوناً به اين وزارتخانه سپرده شد و به شركت 
ملي نفت ايران تكليف شد تا اطالعات خود 
را در اختيار وزارت نيرو قرار دهد. تا اوايل 
سوخت هاي  مصرف  علت  به  پنجاه  دهة 
و  زندگي  سطح  بودن  پائين  و  غير تجاري 
تعادل نسبي عرضه و تقاضاي انرژي و عدم 
برنامه ريزي  به  نياز  انرژي  حامل هاي  تنوع 
جامع انرژي و تمركز در امور سياست گذاري 

احساس نمي شد، ولي پس از تحوالت ناشي 
از رشد اقتصادي برنامة سوم چهارم عمراني، 
سيستم عرضة انرژي جوابگوي تقاضا نبود و 
به لحاظ امكان جانشيني گاز، موضوع تجديد 
سياست گذاري  امور  در  تمركز  و  سازمان 
مورد توجه واقع شد. در اين دوره در قالب 
برنامة  تجديد نظر  و  عمراني  پنجم  برنامة 
برنامه ريزي توسعة بخش هاي نفت و  پنجم، 
كمي  اهداف  قالب  در  انرژي  و  برق  و  گاز 
هر  سرمايه گذاري  سهم  تعيين  و  مشخص، 
وزارت  دوره  اين  در  آمد.  عمل  به  بخش 
را  انرژي  جامع  مطالعات  كه  كرد  سعي  نيرو 
كه قبًال براي اولين بار در سال هاي 1349 تا 
از  برنامه  سازمان  توسط  پنجم  برنامة  اواسط 
طريق موسسه مطالعاتي استانفورد انجام گرفته 
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نيرو  وزارت  تأسيس  قانون  براساس  را  بود 
براي بار دوم، در آن وزارتخانه و با استفاده 
اين  دهد.  انجام  موسسه  همان  خدمات  از 
ساير  قبول  عدم  لحاظ  به  هيچگاه  مطالعات 
موسسات عرضه كنندة انرژي و تغيير شرايط 
سياسي كشور مورد توجه واقع نشد. پس از 
انقالب همانطور كه مي دانيم با تشكيل وزارت 
نفت عمًال مسئله وزارت انرژي مسكوت ماند 
و وزارت نيرو نيز هيچگاه نتوانست به وظايف 

قانوني خود بپردازد. 
بايد اضافه كنم كه پس انقالب در سال 
عالي  شوراي  كردن  فعال  براي  نيز   1357
انرژي تالش بعمل آمد و حتي در سال 1360 
در جريان طرح نظام برنامه ريزي كشور ايجاد 
تصويب  به  انرژي  امور  در  مستقل  واحدي 

عدم  علت  به  ولي  رسيد،  اقتصاد  شوراي 
همكاري امكان فعاليت آن ميسر نشد.

انرژي،  امور  تجميع  زمينة  در  مهم  نكته 
جهت  در  توسعه  سوم  برنامة  قانون  مصوبة 
ادغام  طريق  از  دولت  كردن  كوچك 
و  فلزات  و  معادن  و  صنايع  وزارتخانه هاي 
همچنين وزارت نفت و نيرو است كه درسال 
1381 با تصويب اصالحية مواد 2 و 3 قانون 
مذكور ادغام وزارت نيرو و نفت منتفي شد 
و مقرر شد تا شوراي عالي انرژي با رياست 
سياست گذاري  و  هماهنگي  جمهور  رئيس 
مثل  متاسفانه  شود.  عهده دار  را  انرژي  امور 
خود  وظيفة  نتوانست  نيز  شورا  اين  گذشته 
در  انسجام  نبود  خالء  كما كان  و  دهد  انجام 
بهينه سازي  و  سياست گذاري  و  برنامه ريزي 

در عرضه و تقاضاي انرژي ادامه يافت، كما 
اينكه كشور هنوز هم فاقد راهبرد وطرح جامع 

انرژي است.
بايد توجه كنيم كه در حال حاضر وزارت 
نفت و نيرو نتوانسته اند جايگاه قانوني خود 
را پيدا كنند. وزارت نفت به عنوان يك واحد 
ميليون  حدود 16  جاري  بودجة  با  حاكميتي 
چه از نظر تأمين بودجه و چه  تومان، لزوماً 
تأمين نيروي انساني مجرب و غيره به شركت 
نفت  ملي  شركت  يعني  خود  مجموعة  زير 
دليل  به  هم  نيرو  وزارت  است.  متكي  ايران 
مشكالتي كه وجود داشته نتوانسته به وظايف 
قانوني خود عمل كند و حتي در زمينة وظايفي 
همچون برنامه ريزي، سياست گذاري، صيانت 
و  كشور  انرژي  منابع  از  بهينه  بهره برداري  و 

الگوي  تعين  و  انرژي  انواع  از  استفاده  نحوة 
اتالف  رساندن  حداقل  به  و  انرژي  مصرف 
انرژي هم موفق نبوده است. جدا نشدن حوزة 
سياست گذاري از تصدي گري موجب شده كه 
اين وزارتخانه ها به امور تصدي گري باز گردند 
و به سياست گذاري و برنامه هاي ميان مدت و 

بلند مدت بخش انرژي كمتر توجه كنند.
تحقيقات  مركز  مشاور  تركان-  اكبر 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام- 
افزود:  ادامه  در  ميزگرد  اين  سخنران  ديگر 
من نه از منظر انرژي كه از منظر نفت به اين 
مسئله نگاه خواهم كرد، چون نفت را مي توان 
از منظر انرژي، درآمدهاي ملي و ارزي يا از 
نگاه  نفتي  ميادين  بر  مالكيت  و  مخزن  منظر 
ميادين  مالكيت بر  ديدگاه  كرد. بحث من از 

نفتي است. شروع داستان نفت از سال 1280 
در  نفت  انحصاري  امتياز  اعطاي  با  هجري 
نكس  ويليام  آقاي  به  شاه  مظفرالدين  زمان 
كه  شد  آغاز  پوند  قيمت 10,000  به  دارسي 
اين حق  انحصاري در يك ميليون و دويست و 
پنجاه هزار كيلومتر مربع از خاك ايران، شامل 
مي شود.  نفت  صادرات  و  استخراج  اكتشاف 
كرد  شروع  ايران  در  را  نفت  جستجوي  وي 
كه اين كار تا سال 1286 به طول انجاميد و 
در نهايت در سال 1287 هجري شمسي اولين 

چاه در مسجد سليمان به نفت مي رسد.
در آن قرار داد پيش بيني شده بود كه 16 
درصد از سود خالص فعاليت هاي نفتي متعلق 
به ايران باشد. با چنين قراردادي توليد نفت 

خام در ايران شروع مي شود.
دارسي  اول  جهاني  جنگ  ابتداي  در 
مي فروشد  انگلستان  دولت  به  را  خود  سهام 
كه با فروش سهام دارسي به دولت انگلستان 
دولت  به  نفتي  ميادين  اختيار  و  مديريت 
آستانة  در  چرچيل  مي شود.  منتقل  انگلستان 
جنگ اول جهاني، كشتي هاي نيروي دريايي 
نفت  به  زغال سنگ  سوخت  از  را  انگلستان 
تبديل مي كند كه لرد كروزن گفته است ما در 
دريايي نفت به پيروزي رسيديم و اين اظهار 
نظر لرد كرزون اشاره به اين تغيير استراتژيك 

در نيروي درياي انگلستان دارد.
در سال 1299 ايران در باب بهرة مالكان 
يك  گرديد  باعث  كه  نمود  اعتراض  خويش 
ميليون پوند به صورت قسطي به دولت ايران 
اواخر  در  شود.  پرداخت  مالكان  بهرة  بابت 
ايران  دربار  وزير  تيمور تاش   ،1304 سال 
موافقتنامة 1299 را از آن لحاظ كه به تصويب 
نمود  اعالم  غير قانوني  بود،  نرسيده  مجلس 
جمله  از  شد؛  بيشتري  امتيازات  خواستار  و 
وي 25 درصد از سهام شركت نفتي ايران و 
انگليس و كاهش 60 درصد از مساحت حوزة 

اكتشافي را خواستار شد.
در سال 1312رضاخان قرارداد را بي اعتبار 
اعالم نمود و پيشنهاد معاهدة جديد كرد، كه در 

معاهدة جديد اين امتيازات خواسته شده بود:
حوزة معاهده بايد به 250 هزار كيلومتر   -1
مربع كاهش يابد و حق االنحصاري حمل 
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و نقل نفت بايد كًال ملغي شود.
شركت ايران و انگليس بايد 20 درصد از   -2
سهام خويش را به طور رايگان به ايران 

دهد.
مبلغ 4 شلينگ به ازاي هر تن نفت بابت   -3

بهرة مالكان به ايران پرداخت شود.
نفتي  شركت  مديره  هيئت  بايد در  ايران   -4

ايران و انگليس حق وتو داشته باشد.
شركت نفتي ايران و انگليس بايد كاركنان   -5

غير ايراني خود را كاهش دهد. 
و  ايران  نفت  شركت  سرمايه گذاري   -6
انگليس براي آموزش ايرانيان به طوري كه 
وابستگي به متخصصين خارجي حداقل 

شود.
عمده اي  بخش  ايران  درخواست هاي  از 
مورد پذيرش قرار گرفت. به طوري كه به جزء 
حق وتو ايران در هئيت مديره شركت نفتي 
ايران و انگليس كه به حضور نمايندگي ايران 
در هيئت مديره تبديل شد، بقيه موارد پذيرفته 

شد.
قرارداد  ميالدي،  تاريخ  با  را  قرارداد  اين 
1933 مي شناسند و اين قرارداد تا سال 1329 
شدن  ملي  جريان  در  كه  مي كند  پيدا  ادامه 
ملي  نفتي  تأسيسات  مالكيت  نفت  صنعت 
مي شود. با تشكيل شركت ملي نفت ايران، در 
سه مرحله، اساسنامه اين شركت به تصويب 
به  اساسنامه  اول  مرحلة  در  مي رسد.  مجلس 
اصالحية  مرحله  تصويب مي رسد و طي دو 
دو  دوم،  اصالحية  كه  مي شود  مصوب  آن 
اين  در  است.  انقالب  پيروزي  از  پيش  سال 
ايران  نفت  ملي  شركت  اساسنامه،  اصالحية 
درآمدها  مالك  حتي  و  نفتي  ذخاير  مالك 
نفتي شناخته شده است. همان طور كه آقاي 
شوراي  تصويب  با  فرمودند،  نيز  مهرآزما 
و  نفت  وزارت  تأسيس  و  اسالمي  انقالب 
نفت  كه  شد  عنوان  سال 1366،  نفت  قانون 
جز انفال و متعلق به حكومت اسالمي است 
اسالمي  حكومت  جانب  از  نفت  وزارت  و 
بر  متكي  لذا  مي كند.  تصدي  را  مالكيت  اين 
نفت  قانون  و  نفت  وزارت  تأسيس  قانون 
1366، مالكيت مخازن نفتي به عهدة وزارت 
كه  شد  بيان  قانون  آن  در  گرفت.  قرار  نفت 

اساسنامة شركت هاي تابعه وزارت نفت بايد 
شود  ارائه  مجلس  به  تنظيم  و  اصالح  جهت 
مالكيت  اساسنامه ها،  اصالح  از  منظور  كه 
مخازن نفتي است، كه اساسنامه شركت ملي 
نفت آن را به عهده اين شركت قرار داده و 
با قانون سال 1366 كه مالكيت را متعلق به 
افتاده  تعارض  در  دانسته  اسالمي  حكومت 
شود تا  ارائه  مجدداً  اساسنامه  بايد  لذا  است. 
مجلس بر اين مبنا آن را اصالح كند. اّما در 
طول سال هاي گذشته از سال 1366، اصالح 
اساسنامه صورت نگرفته است. شايد عمده  و 
روشن ترين دليل آن هم اين باشد كه وزارت 
نفت اگر چه وزير نفت دارد، ولي وزير نفت 
همزمان رئيس هيات مديره شركت ملي نفت 
ايران هم است و وزير در اين حالت ترجيح 

ملي  شركت  در  خود  اختيارات  كه  نمي دهد 
در  كه  كند  منتقل  نفتي  وزارت  به  را  نفت 
كنترل دولت و مجلس قرار دارد. لذا اساسنامه 
را ارايه نكرده اند. اصلي ترين جنبه از ديدگاة 
گاز  و  نفت  مخازن  بر  مالكيت  اعمال  من، 
از  مهرآزما  آقاي  ديدگاة  كه  هرچند  است. 
حوزة انرژي نيز جنبة مهمي است و بايد به آن 
پرداخت، اّما در بحث من منظور از مالكيت 
بر مخازن، صيانت از مخزن و توليد صيانتي 

است.
وزير  سابق  معاون   – معظمي  منصور 
نفت - در اين صورت تشكيل وزارت نفت 
امري اوالتر بوده است، پس چرا تاكنون شكل 

نگرفته است؟
اين گونه  را  خود  سخن  تركان  اكبر 

ادامه داد: دربين الگوهاي جهاني براي توليد 
است.  نروژ  موفق  الگوهاي  از  يكي  صيانتي، 
 – نروژ  نفت  ملي  شركت  كشور،  آن  در 
نفتي،  مخزن  مالك  دستگاه  از  اويل-  استات 
پروانة بهره برداري مي گيرد و براي اخذ پروانة 
كه  ميدان  توسعة  طرح  ابتدا  بايد  بهره برداري 
به  و  تهيه  را  است  صيانتي  توليد  متضمن 
استخراج  پروانه  تا  ارايه  كند،  نفت  مديريت 
به استات اوايل داده شود. اين بخش مديريتي 
از جانب وزارت نفت وظيفة مديريت مخازن 
نفتي را دارد. پس از صدور پروانه نيز شركت 
استات اوايل از ميدان نفتي بهره برداري كرده و 
مديريت نفت براساس طرح توسعة ميدان، بر 
رفتار آن نظارت مي كند. اين الگويي بود كه در 

دورة وزارت آقاي زنگنه كوشش شد تا جهت 
رابطة دولت و شركت ملي نفت انتخاب شود. 
شركت  و  دولت  رابطة  براي  هم  بار  چندين 
ملي نفت برنامه ريزي شد. البته اين رابطه دو 
مفهوم دارد. رابطة اول حقوقي و رابطة دوم 
مالي است. در آن دوره رابطة حقوقي دولت 
و شركت ملي نفت مورد توجه قرار نگرفت 
و حذف شد، اما رابطة مالي مورد توجه قرار 
از  آن  براساس  كه  شد،  پياده سازي  و  گرفت 
درآمد نفت توليدي 94 درصد به دولت و 6 
گرفت كه  تعلق  نفت  ملي  شركت  درصد به 
حقوقي  رابطة  اما  شد.  پياده  سوم  برنامة  در 
مورد غفلت قرار گرفت كه مالك مخزن بايد 
در  نفت  ملي  شركت  و  مالكيت،  جايگاه  در 
رابطه  اين  اّما  گيرد.  قرار  بهره برداري  جايگاه 
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كه وزارت نفت در جايگاه صاحب ملك قرار 
گيرد و شركت ملي نفت در جايگاه مستاجر 
ملي  شركت  ديدگاه  از  مطلوب  رابطة  باشد، 
نفت نيست. چرا كه اكنون شركت ملي نفت 
و  مالك  هم  دارد.  هم  با  را  جايگاه ها  همه 
بر  هم  نظارتي  هيچ  و  است  بهره برداري  هم 
عملكرد آن نمي شود. در تغيير ساختار سعي 
شد تا اين موضوع نهادينه شود كه مالك مخزن 
وزارت نفت خواهد بود و شركت ملي نفت 
مستاجر است. حال بايد مستاجر مخزن پروانة 
بهره برداري بگيرد و براساس آن رفتار كند و 
عامل نظارت دولت – وزارت نفت – نظارت 
كند كه طبق پروانه از مخزن بهره برداري شود. 
اّما اين فرآيند هيچگاه شكل نگرفت. چند ماه 
پيش در نهايت مجلس قانون مكملي را براي 
شوراي  تا  كرد  تهيه  سال 1366  نفت  قانون 
مخازني تشكيل و دادستان كل كشور و جمعي 
ديگر در آن حضور داشته باشند كه اين شورا 
بر توليد صيانتي و مديريت مخزن نظارت كند 
كه آن هم در فرآيند تصويب شوراي نگهبان 

متوقف شد.
هنوز  كه  ساله  سي  كشمكش  اين  در 
جمهوري اسالمي نتوانسته مالكيت مخزن را 
در دست بگيرد، عجيب است كه ناگهان اليحة 
ادغام وزارت نفت و نيرو مطرح مي شود كه 
با اصول مديريت مخازن هم خواني ندارد. من 
ولي  نيستم،  انرژي  وزارت  تأسيس  مخالف 
وزارت  بخواهيم  اگر  هستم.  ادغام  مخالف 
انرژي تشكيل دهيم، بخش هاي حامل انرژي 
دروزارت  و  كنيم  مجزا  نفت  از  مي توانيم  را 
پخش  ملي  شركت  مثل  كنيم.  ادغام  نيرو 
شركت  توزيع  قسمت  و  نفتي  فرآورده هاي 
ملي گاز ايران كه در حوزة حامل هاي انرژي 
مديريت  كردن  يكپارچه  قالب  در  و  هستند 
نفتي  ميدان  و  مخزن  به  ولي  است،  انرژي 
كه  كنيم  فراموش  نبايد  اما  ندارند.  ارتباطي 
و  مخرن  مالكيت  خاطر  به  ساله  سي  دعواي 
توليد صيانتي بوده است. همچنين بايد بپذيريم 
خودمان  هرچند  ما  فعلي  و  قبلي  توليد  كه 
براي  و  نبوده  صيانتي  بوده ايم،  آن  مسئول 
برقراري توليد صيانتي بايد دستگاه حاكميتي و 
مالكيتي از دستگاه بهره برداري جدا شود و بر 

بخش بهره برداري نظارت كند. ديدگاه بنده نيز 
از اين منظر است؛ مگرنه نظر آقاي مهرآزما در 
خصوص يكپارچه كردن مديريت حامل هاي 
انرژي را قبول دارم، ولي اينكه مديريت مخزن 
وارد  انرژي  حامل هاي  بخش  در  را  ميدان  و 
سازيم مورد قبول من نيست. من قائل به دو 
وزارت هستم و وزارت نفت بايد باقي بماند 
و بخش باالدستي نفت و گاز و هر آنچه را كه 
به مهندسي نفت و مديريت و مخزن مرتبط 
است را بايد در قالب وزارت نفت حفظ كرد، 
اّما براي بخش انرژي و حامل هاي آن مي توان 

تصميم گيري كرد.
منصور معظمي به عنوان ديگر سخنران 
اين ميزگرد با نگاه به تاريخچة بحث تشكيل 
وزارت انرژي گفت: اگر به عقب باز گرديم و 

تاريخ را ببينيم، در زمان نخست وزيري آقاي 
آموزگار بود كه آقاي اعتماد را براي تشكيل 
اتمي  انرژي  سازمان  ادغام  از  انرژي  وزارت 
در  كه  كردند،  دعوت  برق  و  آب  وزارت  و 
نفت  ملي  شركت  ادغام  صحبتي از  دوره  آن 
سازمان  وقت  رئيس  زمان  آن  در  نبود.  ايران 
انرژي اتمي مخالفت مي كند و بيان مي كند كه 
اين كار نه به صالح است و نه شدني است و 
نمي پذيرد و اين اتفاق نمي افتد. اّما اينكه چرا 
حذف  سوم  برنامة  از  انرژي  وزارت  تشكيل 
شد، به نظر من دليل انجام نشدن آن پر  رنگ 
بودن وجهه و جايگاه صنعت نفت نسبت به 
تفاوت  اين  است.  بوده  برق  و  آب  صنعت 
جايگاه از لحاظ ارزآوري، موفقيت و مسايل 
بين المللي باعث شده كه هميشه قانون گذار و 

مجريان توجه خاصي را به صنعت نفت داشته 
باشند. از طرفي با وجود آنكه شوراي عالي 
در  اّما  دارد،  مصوبه  كه  است  سال  ده  انرژي 
طول اين مدت تنها يك جلسه تشكيل شده 

كه آن هم فاقد نتيجه بوده است.
فرزاد مخلص االئمه - مديركل نظارت 
كل  بازرسي  سازمان  نفت  امور  بازرسي  و 
كشور- نيز با تشريح اقدامات انجام شده در 
خصوص تشكيل وزارت انرژي بحث ميزگرد 
را اين گونه پي گرفت: اوالً من اعتقاد دارم كه 
در سال 1353 آنچه به نام وزارت نيرو تاسيس 
شده در واقع همان وزارت انرژي است، اما به 
اهداف  به  نيل  در  متعدد  مالحظات  و  داليل 

خود موفق نبوده است. 
وزارت  وظايف  از  محور  چند  به  اگر 
وزارتخانه  اين  تاسيس  قانون  قالب  در  نيرو 
در سال 53 توجه نماييد چيزي جز وزارت 
مطالعه  و  بررسي  نمي-شود:  مالحظه  انرژي 
و  انرژي  حامل هاي  انواع  مورد  در  تحقيق  و 
تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت براي 
استفاده از منابع مختلف - تعيين سياست هاي 
برنامه هاي  نمودن  هماهنگ  كشور-  انرژي 
بهره برداري،  توليد،  امر  در  كه  موسساتي 
انتقال و توزيع انرژي فعاليت دارند و نظارت 
از  بخشي  انرژي،  انواع  از  استفاده  نحوة  بر 

مهمترين وظايف اين وزارتخانه بوده است.
در ماده 8 اين قانون نيز اشاره شده است 
برنامه هاي  ايران  نفت  ملي  شركت   ..." كه: 
توليد، پااليش و توزيع نفت و گاز را به اطالع 
نيرو  وزارت  و  رساند  خواهد  نيرو  وزارت 
عهده دار هماهنگ كردن آن برنامه ها با ساير 
اينكه  ضمن  بود."  خواهد  انرژي  برنامه هاي 
در قبل از انقالب سازمان انرژي اتمي هم در 
اصالحية  در  هم  و  نيرو  وزارت  اولية  قانون 
آن به طور شفاف وابسته به وزارت نيرو بوده 
تاسيس  يكبار  انرژي  وزارت  بنابراين  است. 
شده، همان طور كه وزارت نفت هم تاسيس 
از  مختلف  داليل  به  دو  هر  اما  است؛  شده 
عمًال  ساختاري  مشكالت  جهت  به  جمله 

تشكيل نشده اند. 
در بحث تاريخچه ادغامهاي مهم نيز بايد 
يادآوري كنم كه ادغام سازمان امور اداري و 
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در  كه  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  استخدامي 
است  گرفته  قرار  اشاره  مورد  تحليلها  برخي 
و  سوم  برنامه  از  قبل  و   78 سال  در  اساساً 
بوده  اداري  عالي  شوراي  مصوبه  اساس  بر 
قانون   2 ماده  و  مجلس  با  ارتباطي  و  است 
سه  سوم  برنامة  قانون  ندارد؛  سوم  برنامه 
معادن"  و  صنايع  انرژي"، "امور  حوزة "امور 
و "امور كشاورزي و دام و عمران روستايي" 
مورد  دو  كه  مي كند  مشخص  ادغام  براي  را 
زارت  و  معادن  و  صنايع  وزارت  شامل  آنها 
جهادكشاورزي تاسيس مي شود. البته در برنامة 
سوم اسمي از وزارت انرژي برده نشده و گفته 
شده كه «امورانرژي در يك وزارتخانه تجميع 
شود» كه اين بسيار دقيق تر و فراتر از ادغام 
وزارت نفت و نيرو است، چرا كه بخشي از 
دو  اين  از  خارج  انرژي  سبد  و  انرژي  امور 
وزارتخانه مديريت مي شوند. از قانون برنامة 
كه  است  چهارم  برنامة  قانون  دقيق تر،  سوم 
طراحي  قوي  بسيار  آن   137 ماده  الف  بند 
كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  و  بود  شده 
ساختار اجرايي كشور بايد به صورت جامع 
و يكپارچه بازنگري و بازمهندسي شود و لذا 
دولت را مكلف مي كنند كه طي شش ماه از 
نوسازي،  هدف  با  چهارم  برنامة  قانون  ابالغ 
متنوع سازي و تجديدساختار و به صورت يك 
اثربخش  و  فراگير  كارآمد،  منسجم،  منظومة 
اليحة تشكيالت كالن دولت را با استفاده از 
تجربة ساير كشورها طراحي و به مجلس ارايه 
كند. بر همين اساس مطالعات گسترده اي در 
انجام  وقت  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان 
آماده شد.  و "اليحة تشكيالت كالن دولت" 
از  19وزارتخانه  اليحه  اين  پيش نويس  در 
معاونت  سه  به عالوة  انرژي"  "وزارت  جمله 
پيش بيني  جمهوري  رياست  براي  مستقل 
نظير  ديگري  موارد  اينكه  ضمن  بود؛  شده 
"وزارت صنعت و تجارت"، "وزارت ورزش 

و جوانان" و "وزارت محيط زيست و آب و 
جنگل" نيز در اين اليحه ديده شده و تجربيات 
همة كشورها هم مطالعه و بررسي شده بود. 
اما پس از انتخابات رياست جمهوري نهم و 
عمًال  موضوع  اين  مديريت  سازمان  انحالل 
به فراموشي سپرده شد و متأسفانه مجلس و 

نهادهاي نظارتي هم مادة 137 را دنبال نكردند. 
تاييد  در  هم  صيانتي  توليد  بحث  در 
صحبت هاي آقاي تركان اشاره كنم كه توليد 
نامناسبي  بسيار  وضعيت  كشور  در  صيانتي 
دارد. ما در سازمان بازرسي كل كشور گزارش 
مخازن  و  ميادين  تك  تك  مورد  در  جامعي 
كه  شد  اشاره  آن  در  كه  كرديم  تهيه  كشور 
فقط طي 10 سال دورة مورد بررسي بيش از 
يك ميليارد بشكه نفت به صورت غير صيانتي 
هم  اكنون  است.  شده  برداشت  ميادين  از 
به  نفت  شبكه  هزار   300 حدود  روزانه 
صورت غير صيانتي توليد مي شود و علي رغم 
نفت  صنعت  مبادي  برخي  و  ما  پيگيري هاي 
اين اتفاق همچنان ادامه دارد كه به اعتقاد ما بر 

خالف امنيت ملي كشور است.

در  شده  مطرح  سواالت  به  پاسخ  با 
مباحث  جمع بندي  با  تاش  حسن  ميزگرد، 
مطرح شده، ديگر سواالت مطح در خصوص 
تشكيل وزارت انرژي را مطرح كرد و گفت: 
اگر بخواهيم جمع بندي اجمالي از بحث هاي 
كه  نظرمي رسد  به  باشيم،  داشته  شده  مطرح 
اوالً همگي توافق دارند كه خالء برنامه ريزي 
انرژي  بخش  در  يكپارچه  سياست گذاري  و 
و  توزيع  و  انتقال  (توليد،  كشور  داخلي 
مصرف) كماكان وجود دارد. دوم آنكه خالء 
حاكميتي  دستگاه  بين  منطقي  رابطة  يك 
توليد  تحقق  براي  نفت  بخش  و   ( (دولت 
نوع  يك  آنكه  سوم  و  دارد،  وجود  صيانتي 
تداخل بين حيطه هاي حاكميتي و تصدي گري 
در وزارت خانه هاي نفت و نيرو وجود دارد و 

در داخل اين دو وزارت هم اين حيطه ها از 
هم تفكيك نشده است. اّما سئوال اين است 
مشكالت  به  توجه  با  و  فعلي  شرايط  در  كه 
راه حل  آيا  كشور،  انرژي  بخش  در  موجود 
اينكه صيانت از ميادين نفتي كشور به سامان 
تشكيل وزارت انرژي است؟ و  برسد، لزوماً 
است؟  انجام  قابل  ديگر  طرق  مهم از  اين  يا 
حل  مشكالت  اين  بخواهيم  اگر  آنكه  دوم 
شود چه پيش زمينه هايي بايد فراهم شود. من 
فكر مي كنم كه تجديد نظر مجلس در برنامة 
سوم نيز به دليل فراهم نبودن اين ملزومات و 

زمينه ها بوده است. 
اكنون  كه  مي رسد  نظر  به  حال  عين  در 
وجود  انرژي  وزارت  تشكيل  در  پارادوكسي 
دارد. وزارت خانه هاي نفت و نيرو و صنعت 

توليد برق و صنعت توليد نفت و گاز از نظر 
انرژي  براي  برنامه ريزي  و  سياست گذاري 
داخل كشور به هم بسيار مرتبط هستند، ولي 
برعكس از نظر بنگاه داري و اجرا و تخصص 
هيچ ربطي به يكديگر ندارند. بنابراين به نظر 
خالء  كردن  پر  ادغام،  از  هدف  كه  مي رسد 
حالي  در  است؛  سياست گذاري  و  حاكميتي 
تبديل  عمًال  كه  وزارت خانه هاي  ادغام  كه 
اين  نمي تواند  نشده اند  حاكميتي  دستگاه  به 
خالء را پركند؟ و حال سئوال اين است كه 
آيا شوراي عالي انرژي نمي توانست اين خالء 

را پركند؟
مطرح  موضوعات  به  توجه  با  آزما  مهر 
شده در ميزگرد و در پاسخ به داليل تشكيل 
اين  به  پاسخ  براي  گفت:  انرژي  وزارت 
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كشور  در  ريشه اي  مشكالت  به  بايد  بحث 
بازگرديم. در كشور ما مشكلي وجود دارد كه 
به راحتي نمي توانيم از آن بگذريم. سابقة كار 
كارشناسي به من نشان مي دهد كه هر وقت با 
مشكلي روبرو شده ايم، مي خواهيم براي رفع 
مشكل بصورت مقطعي كاري را انجام دهيم. 
چگونه  كه  نمي كنيم  برنامه ريزي  هيچ وقت 
مشكل  به  تا  دهيم  انجام  بنحوي  را  كارها 
روبرو نشويم. ما همواره زماني انجام مطالعات 
با  كه  كرده ايم  مطرح  را  انرژي  جامع  طرح 
بخش  در  مصارف  و  منابع  تراز  عدم  مشكل 
انرژي مواجه بوده ايم، يا وابستگي بودجه به 
بوده  زياد  بسيار  نفت  از  حاصل  درآمدهاي 
است. يك دورة وابستگي زياد بودجه به نفت 
سال هاي 4-1353و دورة ديگر سال هاي اخير 
است. قابل ذكر است كه در اين دوره ها تراز 
عرضه و تقاضاي انرژي به خصوص در زمان 
اتالف  و  ندارد  مناسبي  وضع  مصرف  پيك 
انرژي زياد است. اگر ما بخواهيم در كشور در 
بخش انرژي تحولي ايجاد كنيم، نمي توانيم به 
وزارت نفت و نيرو جدا ازكل مسايل كشور 

نگاه كنيم.
ما بايد چهار مسئله را در ذات اين مشكل 
است؛  قانون  رعايت  اصل  اول  مسئلة  ببينيم. 
قانون وزارت نيرو اكنون وجود دارد، اگر قرار 
بود كه نباشد آن را حذف مي كردند؛ ولي ما 
امروز آن را داريم، اما چرا در طول اين مدت 
قانون وزارت انرژي مسكوت گذاشته شده و 
مي گردد  باز  اين  است؛  شده  مماشات  آن  با 
در  قانوني  مسايل  به  نسبت  ما  كه  اين  به 
كشورمان حساسيت كمي داريم. مسئلة دوم، 
درك و رعايت مزيت ها است. ما متأسفانه در 
كشورمان به مزيت ها توجه نمي كنيم كه چه 
استفاده  آنها  از  بايد  كه  داريم  را  مزيت هايي 
نفت  از  استفاده  مزيت ها  اين  جمله  از  كنيم. 
و گاز به منظور توليد ارزش افزوده باالتر و 
صيانت از منابع نفتي است. عالوه بر آن بايد 
توجه  نيز  نفتي  عوايد  از  صيانت  بحث  به 
بيش  اخير  سال  صد  طي  باشيم؛  داشته  ويژه 
از 950 ميليارد دالر از صادرات نفت عايدات 
صيانت  هم  آنها  از  نتوانسته ايم  اّما  داشته ايم؛ 
كنيم. مسئله سوم درك و رعايت مصالح ملي 

است. متأسفانه مسئولين و كارشناسان و دست 
اندر كاران ما مصالح ملي را بر مصالح گروهي و 
جناحي ترجيح نمي دهند و مسايلي را سياسي 
مي كنند كه ماهيت سياسي ندارد. اعتقاد دارم 
شرايط  در  انرژي  وزارت  تشكيل  بحث  كه 
كنوني، بايد جريان خاص خود را دنبال كند و 
سعي گردد موضوع تشكيل وزارت انرژي به 
دور از مصالح جناحي و دسته بنديهاي گروهي 
و منافع شخصي تحليل گردد و نه اينكه چه 
است.  كرده  مطرح  را  آن  موقع  چه  و  كسي 
ما مشكالتي داريم كه موجب شده كه از كل 
انرژي هاي اوليه و ثانويه كشورمان بسيار بد 
زياد  بسيار  آنها  در  هرزروي  و  كنيم  استفاده 
باشد. همچنين ما بايد از مزيت هاي منابع نفت 
و گاز كشورمان استفاده كنيم. كما اينكه اكنون 

در پارس جنوبي منابعي را از دست مي دهيم 
و قطر از سهم ما در پارس جنوبي برداشت 
مي كند. همين طور در ديگر حوزه هاي مشترك 
چه  تا  ما  كه  است  آن  چهارم  مسئلة 
به  ما  نگاه  داريم.  توجه  آينده  نسل  به  اندازه 
نفت و گاز بايد آمايشي باشد؛ طي صد سال 
مصرفي  گاز  گرفتن  نظر  در  بدون  ما  گذشته 
تاكنون حدود 73 ميليارد بشكه از ذخائر نفتي 
برداشت كرده ايم كه هزينة فرصت آن با فرض 
هر بشكه 70 دالر حدود 5 هزار ميليارد دالر 
اين  با  بپرسيم  بايد  خود  از  مي شود.  برآورد 
5 هزار ميليارد دالر چه ميزان ارزش افزوده 
از  برداشت  فرداي  براي  يا  آورده ايم؛  بوجود 
كرده ايم.  فكري  چه  گازي  و  نفتي  منابع  اين 
و  سياست گذار  واحد  يك  خالء  اينجا  در 

برنامه ريز در امور كالن عرضه و تقاضا بيشر 
با  كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  احساس 
حتي  برنامه  سازمان  كردن  محدود  و  بستن 
هم  ساله  پنج  برنامه هاي  اجراي  مقياس  در 
عملياتي  نظارت  و  كالن  سياست گذاري  امر 
دستگاه هاي  كل  حاال  و  كرده ايم  كمرنگ  را 
سيستمي  هماهنگي  بدون  و  هم  از  جدا  ما 
به  مي گيرند،  ساليانه  و  موردي  تصميمات 
همين دليل براي كشور تعهداتي را به وجود 
وعملياتي  ريالي  لحاظ  از  حتي  كه  آورده اند 
نيستند.  تعهدات  اين  پاسخ گويي  به  قادر 
بنابراين اعتقاد دارم بايد در قالب چهار اصل 
از  استفاده  قانون،  اجراي  يعني  اشاره،  مورد 
مزيت ها، رجحان مصالح ملي، و احياي ثروت 
انرزي  وزارت  تشكيل  موضوع  نسلي  بين 

بررسي شود.
شوراي  كه  داشت  توجه  بايد  طرفي  از 
است.  نبوده  موفق  تاكنون  نيز  انرژي  عالي 
صورت  به  مي خواستيم  كه  كارهايي  اكثر 
است.  نبوده  موفق  نيز  دهيم  انجام  شورايي 
و  نيستند  پاسخ گو  كسي  به  شوراها  كه  چرا 
سازمان هاي نظارتي هم نمي توانند بر عملكرد 
يا  سازمان  اگر  ولي  كنند.  نظارت  شوراها 
امكان  شود  مسئوليت  عهده دار  وزارتخانه اي 
براي  بنابراين  دارد.  وجود  آن  بر  نظارت 
حوزة  در  است  الزم  اصول  اين  به  دستيابي 
انرژي ما وزارت انرژي را داشته باشيم. وليكن 
وزارت انرژيي نبايد اصًال به امور تصدي گري 
بپردازد. در برنامة پنجم توسعه مقرر شده كه 
دولت  توسط  كشور  انرژي  راهبردي  سند 
ظرف شش ماه تهيه شود تا پس از آن برنامة 
طرح جامع تهيه گردد. اّما اكنون متأسفانه بنا 
به اطالعي كه داريم، مديرعامل شركت ملي 
نفت ايران ابالغ كرده كه سند راهبردي نفت 
كشور تهيه شود. در شركت ملي گاز هم سند 
راهبردي گاز در حال تهيه است. در حالي كه 
قرار نبوده سند راهبردي نفت و گاز جداگانه 
تهيه شود. قانون برنامة پنجم توسعه تهيه سند 
راهبردي انرژي را تكليف كرده است. اين امر 
خود خالء نبود انسجام در تصميم گيري بخش 

انرژي را نشان مي دهد.
مسئلة ديگر كه آقاي تركان اشاره كردند 
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و بسيار هم مهم است، مسئله نروژ است. اگر 
ما سيستمي كه نروژ دنبال مي كند را در پيش 
انرژي  و  نفت  وزارت  كشور  آن  در  بگيريم، 
سياست گذاري ها را انجام مي دهد، و شركت 
استات اويل هم در داخل و هم بيرون نروژ 
بصورت يك بنگاه اقتصادي اداره مي شود و به 
امور تصدي گري مي پردازد و محدوديت هاي 
به  مزايا  و  حقوق  پرداخت  يا  و  استخدامي 
كاركنان را ندارد. ولي واحد ناظر بر عملكرد 
مسائل  كه  است  انرژي  و  نفت  وزارت  آن، 
قانوني، مزيت ها، مصالح ملي و بين نسلي را 
رصد مي كند. در كشور ما با وجود تالش هايي 
حداقل  نتوانسته ايم  متأسفانه  گرفته  صورت 
داشته  مشخص  بودجه  با  نفت  وزارت  يك 
باشيم كه وابسته به شركت ملي نفت نباشد 
و كل كادر آن حقوق خود را از شركت ملي 
دارم  اعتقاد  من  دليل  همين  به  نگيرند.  نفت 
كه تا زماني كه نتوانيم يك وزارتخانه به وجود 
آوريم كه جدا از بخش هاي تصدي گري باشد 
مدت  بلند  برنامه ريزي هاي  و  تصميمات  و 
مشكل  با  دهد،  انجام  چشم انداز  براساس  را 

رو به رو خواهيم بود. 
مسئلة ديگري كه در تمركز امور انرژي 
قابل طرح است، موضوع كوچك سازي دولت 
چهارم  برنامة  قانون   137 مادة  در  كه  است 
مكلف  دولت  قانون  آن  در  بود.  شده  ديده 
شده بودكه اصالح تشكيالت كالن دولت را 
در قالب يك اليحة فراگير در شش ماهة اول 
برنامه به مجلس ارايه دهد. سازمان مديريت 
و برنامه ريزي كشور براساس مطالعة گسترده 
اليحه تشكيالت كالن دولت را درقالب 19 
وزارتخانه از جمله وزارت انرژي تهيه كرد. 
سازمان  انحالل  و  دولت  تغير  با  عمًال  ولي 
پيشنهاد  اين  كشور،  برنامه ريزي  و  مديريت 
مسكوت ماند و دولت نيز به تكليف قانوني 

خود در اين زمينه عمل نكرد.
يكي از مسائلي كه بايد در موضوع تمركز 
حوزة  گيرد،  قرار  مالحظه  مورد  انرژي  امور 
آب و فاضالب است. في نفسه امور فاضالب 
اين  بيشتر  و  نيست  مرتبط  انرژي  حوزة  به 
بخش مي تواند در حوزة فعاليت شهرداري ها 
و وزارت كشور بررسي گردد. در بخش آب 

نيز از آنجا كه اهم آب در بخش كشاورزي 
آب  عرضة  به  مربوط  امور  مي شود،  مصرف 
در  مي تواند  بزرگ  سدهاي  نگاهداري  و 
زيست  محيط  يا  و  كشاورزي  جهاد  وزارت 
ديده شود. در اين صورت از وزارت نيرو تنها 
منطقه اي  برق  شركت هاي  و  توانير  شركت 
بخش   44 اصل  اجراي  با  كه  مي ماند  باقي 
و  شد  خواهد  خصوصي  هم  آنها  از  زيادي 
خواهد  باقي  تخصصي  مادر  شركت  چند 
را  حوزه  آن  تصدي گري  وظايف  كه  ماند 
و  مجزا  بصورت  مي تواند  كه  مي دهند  انجام 
يا ادغام با شركت ملي گاز بعنوان يك شركت 
تابعة وزارت انرژي فعاليت كنند. البته بحث 
صورت  در  و  است  مهم  حوزه هاي  از  گاز 
ويژه اي  شرايط  بايد  انرژي  وزارت  تشكيل 

براي آن به ويژه در بخش باالدستي ديده شود. 
نكتة ديگر اين است كه نفت و گاز عالوه بر 
اينكه مصارف داخلي ايران را تأمين مي كند، 
آثاري در تعامالت سياسي كشور نيز دارد، اّما 
متأسفانه وزارت نفت و امورخارجه هيچگاه 
در  شايسته  به نحو  مزيت  اين  از  نتوانسته اند 

امور جهاني استفاده كنند.
در  افزود:  حسن تاش  ميزگرد  ادامه  در 
را  قبلي  مباحث  تكرار  قصد  كه  حال  عين 
نفتي  وزارت  بحث  تركان  آقاي  اما  ندارم، 
از  صيانت  دنبال  به  تنها  كه  كردند  مطرح  را 
مسئوليت  كه  انرژي  وزارت  و  باشد  منابع 
سياست گذاري و هماهنگي بحث انرژي را در 
داخل كشور انجام دهد، در حالي كه وزارت 
نفت و انرژي نروژ هر دو اين مسئوليت ها را 

با هم انجام مي دهد. بنابراين آيا فكر نمي كنيد 
اگر ما حيطه هاي بنگاه داري و تصدي گري را 
از حيطه هاي حاكميتي جدا كنيم، يك وزارت 
و  مخازن  از  صيانت  در  دولت  نمايندة  كه 
سياست گذاري درست انرژي باشد، مي تواند 
مرحلة  در  دهد؟  انجام  را  مسوليت  دو  هر 
و  برنامه  تحت  كه  هستند  بنگاه ها  هم  بعد 
حامل هاي  انواع  انرژي،  وزارت  رگوالتوري 

انرژي را توليد و توزيع مي كنند. 
اين  تمايل  كه  مي كنم  فكر  من  طرفي  از 
بحث ها به بخش فرعي مسئله است و مشكل 
در  بلكه  انرژي  بخش  در  تنها  نه  كه  اصلي 
آن  دارد،  وجود  نيز  كشور  بخش هاي  ديگر 
است كه در دولت  ما همواره آن قدر حجم 
از  درك  و  فهم  كه  بوده  زياد  تصدي گري 

سياستگذاري وحاكميت وجود نداشته است 
و دولت ما قدرت را در تصدي گري مي بيند 
قدرتمند  دولتي  كه  نمي كند  درك  اصوالً  و 
كند  واگذار  بنگاه داران  به  را  بنگاه  كه  است 
و سياست گذار و رگوالتور باشد و مانع اين 
منافع  فداي  را  ملي  منافع  بنگاه ها  كه  شود 
مهندس  آقاي  از  سئوالم  حال  كنند.  بنگاهي 
تركان اين است كه: باتوجه به تجربة شما در 
بخش هاي ديگر كشور، شما فكر نمي كنيد كه 

مشكل اصلي اين مسئله است؟
ميزگرد  سخنران  ديگر  عنوان  به  تركان 
در پاسخ به سوال مطرح شده گفت: موضوع 
مديريت  جهت  را  وزارتي  ما  اينكه  اول؛ 
مخازن نفت داشته باشيم، مغايرتي با تأسيس 
وزارت انرژي ندارد و اگر وزارت نيرو فعلي 
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همان وزارت انرژي است، كافي است كه ما 
فرآورده هاي  و  طبيعي  گاز  انرژي  حامل هاي 
نفتي را از وزارت نفت به آن وزارت منتقل 
كنيم. اگر اين دو بخش را از نفت منفك كنيم، 
الزام اينكه وزارت نفت را ادغام كنيم به وجود 
نمي آيد. چرا كه هنوز تجربة مالكيت بر ذخاير 
نفتي را نداشته ايم و در اين سي سال به هر 
بهانه  و در حالي كه بين افراد مختلف چرخش 
اكنون  ما  است.  نشده  محقق  امر  اين  كرده، 
نفت  وزارت  به  را  مالكيت  كه  آنيم  خواهان 
منتقل كرده تا بتوان بر عملكرد شركت ملي 
نفت نظارت كرد. همان طور كه در نروژ اين 

سيستم برقرار است.
انقالب  از  قبل  در  آيا  معظمي،  منصور 
توليد نفت صيانتي بوده است يا نه؟ آيا درست 

بهره برداري مي شده است يا خير؟ 
تركان صحبت خود را اين گونه ادامه داد 
و گفت: در بحث تزريق گاز و توليد صيانتي 
تنها سه پروژه پيش ازانقالب اجرا شده و همة 
پروژه هاي تزريق گاز كه با هدف حفظ فشار 
مخزن انجام شده بعد از انقالب بوده است. 
اّما اين ميزان تزريق گاز نيز كافي نيست. چرا 
كه ما بايد تا سطح 297 ميليون مترمكعب در 
روز به مخازن نفتي گاز تزريق كنيم كه براي 
آنها برنامه ريزي شده است. ما بايد به عقب 
برگرديم و اين اشكال اساسي را در صيانت 
فشارهاي  تحت  تا  كنيم  درست  مخرن  از 
مخازن  از  صيانت  بحث  انرژي،  مديريت 
همچنان كه مغفول بوده باز هم مغفول نيفتد. 
و  باشيم  داشته  را  نفت  وزارت  مي توانيم  ما 
وزارت انرژي هم با همين قانون وزارت نيرو، 

توزيع حامل هاي انرژي به آن اضافه شود. 
دولت  مي توانيم  آيا  كه  مسئله  اين  اّما 
غامض  قدري  باشيم،  داشته  سياست گذار 
هم  با  را  كشور  سياسي  بستة  اگر  ما  است. 
حاكميت  سيستم  كه  مي بينيم  كنيم،  مقايسه 

كشور داراي دو خط مشي اقتصادي است. 
جاري  بودجة  بايد  رهبري  نظر  بر طبق 
كشور را از درآمد هاي نفت جدا كنيم كه يك 
خط مشي مهم است كه نحوة اجراي آن هم 
امسال  فعلي  دولت  اما  است،  شده  مشخص 
وابستگي  درصد  گذشته، 40  سال  به  نسبت 

برده  باالتر  نفت  به  را  كشور  جاري  بودجة 
ميليارد   56 جاري  بودجة  طوري  به  است، 
دالري سال گذشتة كشور، امسال 89 ميليارد 

دالر شده است.
سياست هاي كلي نظام اجراي اصل 44 و 
كوچك سازي دولت و توسعة بخش خصوصي 
را الزم دانسته، در حالي كه در دولت، بستة 
سياسي مقابل آن واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 
به نهادهاي شبه دولتي است كه با سياست هاي 

كلي نظام تطبيق نمي كند.
حالي  در  است  عدالت  دنبال  به  نظام 
در  مي كند.  دنبال  را  عدالت  سهام  دولت  كه 
حالي كه دولت سهام عدالت را معادل عدالت 
مي داند، در هفته پيش رهبري فرمودند: آنچه 
مورد  مطلقاً  شده،  اجرا  عدالت  عنوان  به  كه 

تأييد من نيست. 
در سياست هاي كلي نظام كوچك سازي 
دولت  كه  حالي  در  مي شود،  دنبال  دولت 
امسال، بودجة شركت هاي دولتي را نسبت به 

سال قبل 43 درصد افزايش داده است.
اينها دو بسته متضاد است، دولت فعلي 
به دنبال توزيع پول است و فكر مي كند كه با 
توزيع پول چه در قالب سهام عدالت و چه 
كند  حل  را  مشكل  مي تواند  ديگر،  انواع  در 
كه نتيجه اين سياست آن است كه، نقدينگي 
كشور از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 
83 به 300 هزار ميليارد تومان در حال حاضر 
رسيده است؛ ولي وضع فقرا بهبود نيافته، پس 

با توزيع پول نمي شود عدالت را برقرار كرد.
توسعة  صندوق  نظام،  كلي  سياست هاي 

ملي را دنبال مي كند تا بخشي از درآمد نفتي را 
به آن اختصاص دهد و پشتيبان سياست هاي 
دولت  در  كه  آنچه  اما  باشد.   44 اصل  كلي 
حساب  ماندة  تمام  كردن  مصرف  داده  رخ 
ذخيرة ارزي و شايد هم مبلغي است كه براي 
با  كه  يافته  اختصاص  ملي  توسعة  صندوق 
انتشار گزارش هاي جديد شرايط آن مشخص 
مي شود. اما مي دانيم كه دولت باقيماندة حساب 
ذخيرة ارزي را تا انتها مصرف كرده است كه 
هم خواني  نظام  كلي  سياست هاي  با  امر  اين 
نظر من اين دو بستة سياسي كه  ندارد و به 
در مقابل همديگر است بايد به گونه اي حل 
شود؛ رفتارهاي دولت در راستاي سياست هاي 
كلي نظام شفاف شود و تا اين تضاد حل نشود 
روشني  سرانجام  نمي توانند  ديگر  بخش هاي 

داشته باشند. 
ما چند قانون مادر داريم كه در سال هاي 
اخير تصويب شده است. اولي قانون مديريت 
اجراي  قانون  ديگري  كشوري،  خدمات 
قانون  سومي  و   44 اصل  كلي  سياست هاي 
هدفمندكردن يارانه ها است كه همگي قوانين 
مهم و مادر هستند كه بسياري از شئون كشور 
سه  اين  ولي  مي دهند.  قرار  تاثير  تحت  را 
قانون درست اجرا نشده است. قانون خدمات 
كشوري مورد غفلت است؛ قانون سياست هاي 
كلي اصل 44 اصًال اجرا نشده، و فروش تنها 
اين  كامل  اجراي  دولتي  بنگاه هاي  از  برخي 
قانون نيست، اجراي اين قانون فراهم آوردن 
قضاي رقابتي ايجاد فضاي كسب و كار است 
هدفمند كردن  قانون  از  است.  نشده  اجرا  كه 
يارانه ها هم فقط توزيع پول را ديده ايم، آن هم 
سال  در  مثًال  نامشخص.  منابع  با  پول  توزيع 
گذشته درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها 
5 هزار ميليارد تومان بوده ولي عمًال 17 هزار 
اين  كه  است  شده  توزيع  پول  تومان  ميليارد 
پول توزيعي از محل درآمدهاي مشخص شده 
تامين  ديگر  منابع  و از  است  نبوده  قانون  در 

شده است.
افزود:  ميزگرد  ادامه  در  حسن تاش 
اين  مي توان  تركان  آقاي  صحبت هاي  از 
جمع بندي را داشت كه ما عمًال يك مجموعه 
قوانين تصويب شده را خوب اجرا نمي كنيم، 
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در حالي كه اگر آنها را به خوبي اجرا كنيم، 
شايد اصًال مشكلي نداشته باشيم. به عبارتي 
ما اگر قانون تصويب وزارت نفت و اصالح 
اساسنامة شركت  ملي نفت و ساير شركت هاي 
اصلي زير مجموعه وزارت نفت را كه از سال 
وزارت  اگر  و  كنيم  اجرا  نشده،  انجام   1366
و  كند  دنبال  را  حاكميتي  بحث هاي  نفت 
خود  درجايگاه  نيز  ايران  نفت  ملي  شركت 
صيانت از  نظر  قرار گيرد و رابطة منطقي از 
مخازن بين آنها برقرار شود، و نيز وزارت نيرو 
سياست گذاري   1353 سال  قانون  براساس 
بخش انرژي داخلي كشور را انجام دهد، در 
عين  در  داريم؟  مشكلي  چه  ما  صورت  آن 
را  موجود  و  مصوب  قوانين  ما  اگر  كه  حال 
عمل نكنيم چه تضميني وجود دارد كه قوانين 
جديد درست اجرا شود و مشكل را حل كند.

آقاي  اول  سوال  پاسخ  در  معظمي 
حسن تاش گفت: به نظر من، ما اصًال مشكل 
به  پايبندي  عدم  مشكل  بلكه  نداريم.  قانون 
قانون و عدم رعايت قوانين مصوب را داريم. 
نيرو  و  نفت  وزارت  تأسيس  قانون  اكنون 
مصوب شده، چرا از سال 1366، 17 وظيفة 
نمي شود؟  اجرا  نفت  قانون  در  شده  تعيين 
هرچند من مخالف ادغام وزارت نفت و نيرو 
هستم ولي اگر تصور كنيم كه اين ادغام انجام 
شود، چه ضمانتي بر اجراي وظايف وزارت 
جديد هست؟ ما بايد فرهنگ باور و اجراي 
هيچ كس  و  كنيم  احياء  كشور  در  را  قانون 
قانون  به  نسبت  ندارد  حق  جايگاهي  هر  در 
بي تفاوت باشد. مشكل ما اجتهادهاي نسبت 
به تفسير قانون و برداشت هاي متفاوت و عدم 

پايبندي نسبت به قانون است. 
ما بايد كلية فعاليت هاي بخش انرژي را 
متمركز كنيم و معتقد هستم كه ادغام وزارت 
نفت در نيرو شدني نيست. ما از مجموعه اي 
صحبت مي كنيم كه 83-82 درصد از درآمد 
كشورمان از آن است. ما اگر بحث ديپلماسي 
در  آن  اصلي  بستر  مي كنيم،  مطرح  را  انرژي 
وزارت نفت است. اگر بحث ميادين مشترك 
در  است؛  نفت  وزارت  در  آن  هستة  است، 
بحث صادرات غير نفتي نيز بخش عمده متعلق 
به وزارت نفت است و حتي بخش باقيمانده 

است.  نفتي  محصوالت  آن  اوليه  مادة  نيز 
بنابراين بخش اصلي درآمدهاي ما در وزارت 
نفت است و نمي توان به راحتي آن را ادغام 
كرد. بحثي هم كه مطرح مي شود كه فقط در 
شده  تشكيل  مجزا  نفت  وزارت  كشور  چند 
اقتصادي،  ساختار  كه  كرد  توجه  بايد  است، 
اجتماعي و سياسي كشور ما متفاوت است. به 
نظر من اكنون فرصتي فراهم شده كه به نفت 
به عنوان سرماية ملي نگاه كنيم، انجام آن هم 
كه  است  نفت  وزارت  وظايف  درچارچوب 
راهكار آن در كوچك كردن وزارت نفت و 
جدا كردن حاكميت و تصدي گري از يكديگر 
كه  حال  عين  در  است.  قانون  به  پايبندي  و 
وفاداري به تعهدات و ثبات در سياست ها بايد 
حال  در  مجلس  كه  حالي  در  مثًال  اّما  باشد. 

نفت  وزات  ادغام  است،  نفت  قانون  تدوين 
را دولت اجرا مي كند. قانون برنامة پنجم يك 
تا  كرده  اعالم  ادغام  براي  را  ساله  دو  دورة 
ادغام طي مدت دو سال انجام شود. اين رفتار 

به معني ثبات در سياست ما نيست. 
نكته بعدي ثبات در مديريت كشور است. 
تجربة  منحني  كه  مي بينيم  اخير  سال هاي  در 
است.  كرده  سقوط  چگونه  كشور  مديريت 
با  دنيا  كجاي  و  است  كشور  سرماية  اين ها 
سرماية انساني خود اينگونه رفتار مي كنند كه 
ما اين گونه رفتار مي كنيم. ثبات مديريت به ما 
كمك مي كند كه پاسخگو باشيم و سياست ها 
فردا  آيا  نمي داند  كه  وزيري  كنيم.  اجرا  را 
كار  به  دست  مي تواند  چگونه  نه  يا  هست 

برنامه ريزي بزند؟ 

و  پتروبراس  ما  چرا  اينكه  آخر  نكته 
پترو ناس را مثال مي زنيم. شركت پتروبراس 
برزيل، بيست سال قبل از ايران روزانه 200 
االن  ولي  داشت،  واردات  نفت  بشكه  هزار 
داريم  قانون  ما  است؛  شده  نفت  صادركننده 
اويل  استات  نمي توانيم  چرا  ديد  بايد  ولي 
كه  مي شود  گفته  كه  است  آن  دليل  باشيم. 
سازمان  يك  همانند  نفت  صنعت  مجموعة 
اداري اداره  شود. كجاي دنيا به بنگاه اقتصادي 

مانند دستگاه هاي ديوان ساالر نگاه مي كنند. 
همچنين ما براي اينكه بتوانيم پاسخگوي 
در  بايد  تعامل  و  اصالح  باشيم،  نيازها 
تعامل  زبان  باشد.  ما  بين المللي  سياست هاي 
رعايت  استانداردها  طبق  بايد  را  بين المللي 
كنيم و اين امر هم به هيچ وجه به اين معني 

نيست كه از ارزش هاي خودمان كوتاه بياييم، 
ولي  بگذاريم.  كنار  را  خودمان  ارزش هاي  يا 
خود  خاص  تكنيك هاي  بين المللي  تعامالت 

را دارد و بايد با زبان بين المللي تعامل كنيم.
بحث هاي  به  توجه  با  مخلص االئمه: 
كنم.  اشاره  نكته  چند  به  بايد  شده،  مطرح 
متاسفانه اتفاق بدي كه رخ داده، اين است كه 
حاشيه هاي اين ادغام بر متن آن سايه انداخته 
است. بسياري ازمديران و كارشناساني كه با 
االن  بوده اند،  موافق  انرژي  وزارت  تشكيل 
ادغام  با  همه  و  آمده اند  در  مخالفين  جزو 
وزارت نفت در نيرو مخالفت مي كنند و اگرچه 
عموماً مخالفتشان ناظر بر روش دولت در اين 
ادغام هاست ولي با اين روند، تشكيل وزارت 
انرژي عمًال به چالش كشيده شده است. در 
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حالي كه منتقدين بايد به اين حاشيه ها كمتر 
توجه كنند؛ آنچه در اين بستر مي تواند ايجاد 
نام  به  راهبردي  و  موثر  وزارت  يك  شود 
گاز  تزريق  بحث  در  است.  انرژي"  "وزارت 

و صيانت از مخازن آقاي تركان اشاره كردند 
كه مصوبه شركت ملي نفت ايران براي توليد 
صيانتي براساس محاسبات آن شركت، تزريق 
حداقل روزانه 240 ميليون متر مكعب گاز به 
براي  مي دانيم  و  است  بوده  خشكي  ميادين 
آنكه تزريق گاز به عنوان يكي از مناسب ترين 
توليد  به  منجر  برداشت،  ازدياد  روش هاي 
باشد:  داشته  ويژگي  سه  بايد  شود  صيانتي 
اوالً به موقع، ثانياً مستمر و ثالثاً به ميزان كافي 
انجام شود؛ كه متاسفانه در شركت ملي نفت 
هيچ كدام از اين شرايط به داليل متعدد نظير 
دوره  نامتوازن،  مصرف  ناهماهنگ،  مديريت 
جنگ تحميلي، فقدان اختيارات كافي وغيره 

حاصل نشده است 
اشاره اي به بحث عدالت در حوزه انرژي 
شد كه بايد اضافه كنم سطحي ترين برداشت 
و  توزيعي"  "عدالت  اجتماعي،  عدالت  از 
حالي  در  است.  كشور  درآمد  مساوي  توزيع 
كه محور مترقي در اين بحث، مفهوم "عدالت 
تحقق  بر  عالوه  ما  يعني  است،  نسلي"  بين 
زماني  مقطع  يك  در  مردم  آحاد  بين  عدالت 
عدالت بين آحاد نسل ها را هم در نظر  بايد 
بگيريم كه اتفاقاً حوزة انرژي بر اين موضوع 
به شدت اثرگذار و متاسفانه تحت خطر است 
و با اين روند مديريت، شايد نفت و گازي 
باقي نماند كه آيندگان از آن بهره برداري كنند. 
بد نيست به گزارش سال 2006 "آكادمي 
ملي علوم آمريكا" اشاره كنم كه آقاي "راجر 
استرن" پژوهشگر "دانشگاه جان هاپكينز" در 
تراز  و  نفت  مصرف  و  توليد  وضعيت  مورد 
انرژي در ايران به استناد آمار رسمي شركت 
ملي نفت و برخي گزارش هاي وزراي سابق 
اشاره  گزارش  اين  در  است؛  كرده  تهيه  نفت 
شده كه در بين سال هاي 15-2014 توليد با 
خواهد كرد و  برابري  نفت در ايران  مصرف 
اوالً  است:  كرده  نتيجه گيري  را  موضوع  دو 
جمهوري اسالمي نيازي به تهاجم نظامي دارد، 
ثانيًا  و  پاشيد  خواهد  فرو  آن  اقتصاد  كه  چرا 

انرژي هسته اي را براي تامين نيازهاي انرژي 
خود دنبال مي كند. به هرحال با وضعيت فعلي 
مديريت انرژي دركشور، عدالت بين نسلي ما 
اجتماعي  عدالت  محورهاي  ساير  مانند  نيز 
وزارت  كه  دارم  اعتقاد  من  است.  آسيب پذير 
نفتي تاكنون شكل نگرفته و چيزي به عنوان 
اگر  و  نداريم  نفت  وزارت  در  سياست گذار 
هم بوده برخي از وزراي ادوار نفت به دليل 
ويژگي هاي شخصيتي خود توانسته اند برخي 
دنبال  و  تدوين  تاحدودي  را  سياست ها 
صنعت  در  ارشديت  كه  شود  توجه  كنند. 
نفت با شركت ملي نفت ايران است و حتي 
طبق  نيز  ايران  گاز  و  پتروشيمي  شركت هاي 
اساسنامه، شركت هاي فرعي شركت ملي نفت 
هستند و با يك تفاوت ساختاري شركت ملي 

سوي  از  است.  اينگونه  نيز  پخش  و  پااليش 
وزارت  برنامه ريزي  معاونت  جايگاه  ديگر 
نفت در مقابل معاونت هاي برنامه ريزي تلفيقي 
چهارشركت اصلي عموماً در موضع برتر نبوده 
است و در مجموع ديگر معاونت هاي وزارت 
نفت نيز در مقابل برخي مديريت هاي شركت 
ملي نفت همواره جايگاه پايين تري داشته اند. 
سعي  نفت  وزراي  از  برخي  نيز  مقاطعي  در 
كردند ساختار را به طور نسبي اصالح كنند و 
وظايف حاكميتي را بر عهده گيرند كه معموالً 
برخي محدوديت ها و مقاومت ها و زمان اجازه 

كافي به اين امر نمي داد. 
بخش هاي  از  برخي  انتقال  درخصوص 
وزارت نفت به وزارت نيرو كه اشاره كردند به 
نظر من اين امر نه تنها عمًال امكان پذير نيست 

بلكه شرايط را نامساعدتر مي كند. براساس آمار 
آخرين ترازنامه هيدروكربوري، معادل 1244 
انرژي   88 سال  در  خام  نفت  بشكه  ميليون 
نهايي عرضه شده كه 130 ميليون آن متعلق 
به نيروگاه هاي حرارتي است كه كامًال وابسته 
به صنعت نفت مي باشند و 4 ميليون نيز متعلق 
به نيروگاه هاي برق آبي و بادي است و لذا در 
انرژي  نهايي، وزارت نيرو در مقايسه با وزارت 
نفت سهم كمتري دارد. در انرژي اوليه نيز وزنه 
صنعت نفت خيلي سنگين تر است. به هرحال 
دو  فقط  و  نهايي  انرژي  درصد   20 حدود 
درصد انرژي اوليه خارج از وزارت نفت است 
كه در وزارت خانه هاي نيرو، صنايع و معادن 
سازمان  بخشي از آن در  آينده  انشاءا... در  و 
زغال  سهم  آنكه  جالب  است.  اتمي  انرژي 
سنگ وابسته به وزارت صنايع و معادن معادل 
5 ميليون بشكه نفت خام است كه بيشتر از 
سهم انرژي هاي برق آبي در سبد انرژي است. 
در مجموع سازمان بازرسي كشور جزو 
مدافعين ادغام و به تعبير صحيح تر، "تمركز 
اين  معتقديم  و  است  انرژي"  امور  مديريت 
است.  راهبردي  اقدام  يك  ساختار،  اصالح 
بخشي  هم  شده  مخالف  تاكنون  اينكه  دليل 
ملي  شركت  كارشناسان  دارد،  پرسنلي  جنبه 
االن  كه  امتيازاتي  كه  كنند  مي  تصور  نفت 
هست، بعداً حذف مي شود كه اين امر منجر 
مشابه  نمونه  ما  اما  است.  شده  مخالف  به 
معادن  و  صنايع  وزارت  در  را  آن  موفق  و 
داشته ايم كه تمام حقوق و پوشش هاي بيمه 
وزارتخانه هاي  در  پرسنل  بازنشستگي  و 

قبلي، پس از ادغام حفظ شده است.
مطلقًا  هم  ادغام  مكانيسم  لحاظ  از 
موضوع ادغام شركت ملي نفت مطرح نيست 
كه  است  وزارتخانه  دو  ستاد  ادغام  بحث  و 
بايد در حوزه مسايل و راهبردهاي حاكميتي 
ستاد  و سياست گذاري ادغام شوند كه اتفاقاً 
وزارت  ستاد  از  ابعاد  برخي  در  نيرو  وزارت 
به  كه  هايي  حاشيه  البته  است.  قوي تر  نفت 
نفت  با  كه  دارم  قبول  برخي  را  آمده  وجود 
تحقير آميز رفتار شد و بارها اين سوال را از 
پرسيده ام  نفت  وزارت  قبلي  و  فعلي  مديران 
شكل  همين  به  را  ادغام  اين  دولت  اگر  كه 



22

شماره 140-139   خرداد و تير ماه 1390

انجام مي داد و حتي نفت در نيرو ادغام مي شد 
ولي وزير نفت سرپرست اين دو وزارتخانه 
سوي  از  هم  باز  آيا  مي شد  انرژي  وزارت  يا 
تعامل  نحوة  اين  مي شد.  مخالفت  نفت  بدنه 
دولت كه وزارت نفت را در نيرو ادغام كرد و 
بعد هم وزير نيرو را به عنوان مسؤول ادغام 
دولت  تلقي  البته  نبود.  مناسب  كرد  انتخاب 
ديگري  در  را  وزارتخانه اي  اگر  كه  بود  اين 
ادغام كند، ديگر نيازي به معرفي و كسب راي 
اعتماد براي وزير ندارد و براين اساس حركت 
ادغام  ديگري  در  را  وزارتخانه اي  آن  و  كرد 
كرد كه قصد تغيير وزير آن را داشت. اّما بعداً 
مجلس و شوراي نگهبان ايراد قانوني گرفتند 

و مسير مورد نظر دولت طي نشد.
آقاي  نظر  با  بحث  اين  افزود:  معظمي 
تركان مغايرت دارد. ايشان مي گويند كه يك 
مابقي  و  باشيم  داشته  نفت  مقتدر  وزارتخانة 
نيرو  وزارت  به  را  انرژي  حامل  بخش هاي 

بدهيم.
ما  نظر  اّما  داد:  ادامه  االئمه  مخلص 
و  مقتدر  انرژي  وزارت  يك  كه  است  اين 
بخش  در  مستقل  گاز  و  نفت  شركت  يك 
تصدي گري با حفظ و ارتقاي زنجيره ارزش 

داشته باشيم.
آقاي  جناب  اما  تاش،  حسن 
در  مي فرمائيد  كه  جنابعالي  "مخلص االئمه"، 
پس  ندارد،  وجود  مقتدر  ستاد  نفت  وزارت 
ادغام  يكديگر  در  است  قرار  بخش هايي  چه 
شوند؟ و آيا شوراي عالي انرژي نمي توانست 

مشكل را حل كند ؟
مخلص االئمه در پاسخ به سوال مطرح 
شده مي گويد: براساس مطالعات ما در سازمان 
راهبرد  يك  اتخاذ  براي  كشور  كل  بازرسي 
واحد  متولي  يك  انرژي  حوزة  در  جامع 
كه  داده  نشان  تجربه  طرفي  از  و  داريم  نياز 
شوراهاي عالي ناموفق هستند. دليل تاسيس 
شوراهاي عالي متعدد كه در همه آنها تقريبًا 
نصف كابينه هم عضو هستند، روابط ناموفق 
و ساختار نامناسب نظام اجرايي كشور است؛ 
وقتي وزارتخانه ها نمي توانند اقدامات خود را 
با هم هماهنگ كنند مجبور مي شوند كه يك 
شواري عالي تشكيل دهند تا رئيس جمهور آنها 

را هماهنگ كند. اين دولت نيز از ابتدا اعتقادي 
به شوارهاي عالي نداشت و اكثر آنها را منعطل 
كرد و اتفاقاً شوراي عالي انرژي حدوداً مقارن 
با دولت نهم تشكيل شد و همانطور كه آقاي 
مهرآزما اشاره كردند نتوانست كاري از پيش 
ببرد. به هرحال فقدان راهبرد ملي در حوزه 
است  عمده  و  مهم  جريان  سوء  يك  انرژي 
اجتماعي،  شاخصهاي  از  بسياري  به زودي  و 
اقتصادي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير 
منفي خود قرار مي دهد. البته در قانون برنامة 
موظف  دولت   125 ماده  (ب)  بند  در  پنجم 
شده كه سند راهبرد ملي انرژي كشور را ظرف 
شش ماه تهيه و به تصويب مجلس برساند و 
بعد وزارت نفت و نيرو مشتركاً برنامة اجرايي 
وزارت  جاي  كنند؛  تهيه  را  خود  راهبردي 

من  است.  خالي  بسيار  فرآيند  اين  در  انرژي 
اعتقاد دارم كه سبد توليد، مصرف و تجارت 
و تبديل و انتقال انرژي به شدت ناهمگون و 

فاقد مديريت منسجم و هماهنگ است. 
اين  من  افزود:  ميزگرد  ادامه  در  معظمي 
سوال را دارم، در حالي كه آقاي مخلص االئمه 
اين  با  است  انرژي  وزارت  تشكيل  به  معتقد 
همه كار و گستردگي چگونه بايد عمل شود. 
دارد  شركت  عدد   150 حدود  نفت  وزارت 
كه واقعاً خيلي از آنها زائد است و ضرورتي 
شركت  تعداد  همين  نيز  نيرو  وزارت  ندارد. 
دارد و نزديك به 350-300 عدد شركت در 
اين دو مجموعه است. حال چگونه مي توان 
اگر  كرد.  يكپارچه  و  جمع  را  مجموعه  اين 
انرژي  وزارت  كه  بگيريم  تصميم  روزي  ما 

اين  واگذاري  كار  اولين  بدهيم،  تشكيل  را 
شركت ها است؛ ولي به نظر نمي رسد كه اراده 
شركت  اين  واگذاري  براي  جدي  تصميم  و 
مثال در  براي  كه  باشد. چرا  داشته  وجود  ها 
آن  پول  مي فروشيم،  را  شركت  نفت  وزارت 
هم پرداخت مي شود و بعد كاري مي كنيم كه 
خريدار پشيمان و منصرف شود. وقتي ما تا اين 
حد حاضر نيستيم واگذار كنيم، آنگاه چگونه 
را  پتروشيمي  يا  و  استاني  گازي  شركت هاي 
واگذ ار خواهيم كرد. البته اتفاقاً در پتروشيمي 
درصنعت  است.  شده  رفتار  امر،  اين  عكس 
هلدينگ،  واگذاري  جاي  به  پتروشيمي 
پتروشيمي را تكه تكه كرده و در واقع صنعت 
در  اين  كرده ايم.  تعطيل  را  كشور  پتروشيمي 
دانشگاه   1382-83 سال  در  كه  است  حالي 

صنعتي شريف مطالعه كرد و نتيجه گرفت كه 
پتروشيمي را بايد به صورت هلدينگ واگذاري 
كرد و نه آن را جدا جدا. ولي به جاي واگذاري 
متمركز به صورت كالن، كاري كه انجام شده 
عكس آن است. همين كار در پااليشگاه ها در 
حال انجام است. بنابراين بايد در مورد نحوة 
واگذاري  شود.  كلي  تجديدنظر  واگذاري ها 
 44 اصل  كه  و...  ساتا-  اجتماعي-  تأمين  به 
نيست، واگذاري به بخش خصوصي نيست. 
تخصصي  واحدهاي  واگذاري  يعني  كار  اين 
با  من  نظر  به  غيرتخصصي.  مجموعه هاي  به 
اين شرايط و اين فضاي حاكم، امكان تشكيل 
وزارت انرژي مقدور نيست و به فرض هم كه 
تشكيل شود از نظر كاري؛ اجراي آن مقدور 

نيست.
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حسن تاش در دور پاياني بحث گفت: 
موضوع  به  مي خواهم  بحث  بعدي  دورة  در 
شود.  نگاه  تغيير  مديريت  ديدگاه  از  ادغام 
فرض كنيم كه همگي متفق القول شويم كه اين 
ادغام بايد صورت گيرد، اما از نظر مديريتي 
تغيير  و  مجدد  مهندسي  يك  معني  به  اين 
ساختار است. تغيير ساختار به معني اين است 
برخوردار  الزم  بهره وري  از  سازمان  يك  كه 
نيست كه براي ارتقاء بهره وري اقدام مي كنيم. 
اما واقعيت امروزي اين است كه وقتي وزارت 
وگاز  نفت  شركت  يعني  مي شود  گفته  نفت 
فازهاي  و  جنوب  خيز  نفت  مناطق  پارس، 
وزارت  به  كه  شوكي  حتي  جنوبي.  پارس 
نفت در حد تغيير مديريت وارد مي شود، قطعًا 
جنوبي  پارس  فازهاي  اجراي  در  تاخيرهايي 
ايجاد مي كند كه تنها باعث خوشحالي طرف 
از  گاز  تجمعي  توليد  در  كه  مي شود  قطري 
ميدان از ما جلوتر مي افتد. از منظر ساختاري 
با فرض پذيرش اين تغيير و توجه به مباحثي 
چون مقاومت در برابر تغيير و مسايل ديگر، 
در  كه  موازي  سازمان هاي  ادغام  و  حذف  و 
نمي كنيم  فكر  آيا  هست  وزارتخانه  هردو 
براي اينكه بر مباني كارشناسي حركت كنيم 
حداقل  به  را  سازماني  تغيير  خسارت هاي  و 
مسلم  حق  بر  سازماني  تغيير  اين  و  برسانيم 
نگذارد،  تاثيرمنفي  مشترك  حوزه هاي  در  ما 
اجراي آن نياز به كار كارشناسي دارد تا طي 
يك برنامة 1تا 2 ساله و شايد بيشتر، مطالعه 
شودكه اين ادغام با چه سازوكاري انجام شود 
كه مقاومت بدنه به حداقل برسد و خسارت ها 
اجرا  روندي  در  امر  اين  و  برسد  حداقل  به 
شود كه در سطح ملي خسارتي به كشور وارد 
نكند؟ يا اينكه اين كار بايد به اين حد شتابزده 
باشند  منتظر  و  معطل  همه  كه  شود  انجام 
در  و  مي شود  بخشي  چه  متولي  باالخره  كه 
نهايت ثبات تصميم گيري به هم بريزد كه همه 
خسارت  نفت  بخش  در  حداقل  عوامل  اين 
سنگيني به كشور مي زند. مثال اين امر تالش 
ايران براي كسب سمت رياست اوپك است 
كه االن تبديل به يك آبرو ريزي ملي شده كه 
اي كاش اين پست را نمي گرفتيم. چرا كه ما 
نتوانستيم يكسال آن را ادامه بدهيم. االن اين 

چه  اوپك  اخير  نشست  در  كه  است  بحث 
باشد  داشته  حضور  ايران  سوي  از  شخصي 
را  ايران  نفت  وزارت  سرپرست  اوپك  آيا  و 
مي پذيرد. البته من از ابتدا هم مخالف گرفتن 
اين پست از سوي ايران بودم چراكه رياست 
اگر  كه  است  فردي  كامًال  پست  يك  اوپك 
شخص رئيس ويژگي ها و خصوصيات خاص 
استفاده  فرصت  اين  از  مي تواند  باشد  داشته 
مناسبي  زبان  سطح  نه  كه  شخصي  اما  كند، 
داشته و نه در مورد حوزة نفت و انرژي اطالع 
دقيقي دارد، چرا اين سمت را گرفته است. اما 
حاال كه اين سمت را گرفتيم، چرا با تغييرات 
نا به هنگام و شتابزده تبديل به يك آبروريزي 
ملي مي كنيم. بنابراين سئوال اين است حتي 
به  مي توان  آيا  سازماني،  تحول  اين  قبول  با 

صورت شتابزده آن را انجام داد و يا اجراي آن 
خود يك برنامه تحّول مي خواهد؟ چرا كه در 
بحث چالة تغيير و تحوالت سازماني و تغيير 
صعودي،  روند  به  سازمان  يك  نزولي  مسير 
هرگز  اتفاق  اين  كه  وجود دارد  واقعيت  اين 
افت  دوران  يك  و  نمي دهد  روي  بالفاصله 
كتابي  طوسي  دكتر  مرحوم  داشت.  خواهيم 
نيز در اين خصوص داشتند كه فرآيند تحول 
پشتوانه هاي  با  آمريكايي  شركت   400 در 
آن  در  و  بودند  كرده  مطالعه  را  كارشناسي 
نشان مي داد كه تحول در فرآيند شركت ها كه 
تازه پشتوانه هاي كارشناسي هم داشته است، 
كارائي  اُفت  تحول،  دوران  در  استثناء  بدون 
بوده،  دقيق تر  كار  هرچه  تنها  و  بود  داده  رخ 
زمان و عمق چاله كمتر شده بود. بنابراين تنها 

درصورت مديريت درست مي توانيم سازمان 
را به سطح باالتر ارتقاء دهيم وگر نه ممكن 
است كه سازمان از قعر چاله مجدداً شروع به 
فرآيند  حال  اساس  براين  كند.  بيشتر  سقوط 
اين تغيير را بايد چگونه مديريت كرد. با اين 
سطح  در  كه  تحقير  احساس  و  شتابزدگي 
به  مي توانيم  آيا  آمده  بوجود  نفت  وزارت 

اهداف ادغام برسيم؟
با  بحث،  پاياني  دور  در  االئمه  مخلص 
مباحث  در  گفت:  خود  گفته هاي  جمع بندي 
ساختاري و در مقطعي كه 2/5 سال از عمر 
ضروري  من  نظر  به  مانده  باقي  فعلي  دولت 
حاشيه هاي  و  دولت  رفتار  از  را  خود  است 

سياسي آن منتزع كنيم. 
در تمركز مديريت بخش انرژي كه نتيجه 
آن تاسيس وزارت انرژي است بايد چند كار 
انجام شد. اول، وزارت انرژي تشكيل و شرح 
شود  نوشته  آن  اختيارات  حدود  و  وظايف 
سال 1351  از  بخش  اين  در  من  نظر  به  كه 
مطالعاتي  خارجي،  مشاور  حضور  با  اتفاقاً  و 
كه  شد  انجام  وقت  برنامه  سازمان  براي 
بخشي از نتايج آن در قانون تاسيس وزارت 
نيرو آشكار شد. اما اينكه سازمان و ساختار 
تفصيلي آن چگونه بايد باشد، نيازمند مطالعه 
بيشتر است و البته شايد بتوان برخي بخشها 
شركت  و  انرژي  بهره وري  سازمان  مانند 
بهينه سازي مصرف سوخت را طي يك فرآيند 
كوتاه مدت ادغام كرد و از اقدامات مشابه و 
موازي كاست، اما اگر بخواهيم به عنوان مثال 
شركت يا سازمان توزيع انرژي تشكيل دهيم 
و ان شاءا... روزي براي همه مصرف كنندگان 
قبض انرژي صادر شود، حتماً نيازمند مطالعه 
است و بايد سازماندهي ها به صورت اصولي 
انجام شود. البته بايد توجه كرد كه در وزارت 
نيرو تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، 
موفق تر بوده است. براي مثال در حال حاضر 
شركتهاي  عامل  مدير  نيرو،  وزير  معاونين 
هم  داخل  ساخت  دربخش  نيستند،  اصلي 
شايد بتوان گفت به طور نسبي بهتر از وزارت 
نفت عمل كرده، مثًال اكنون در ساخت يك 
شركت هاي  را  كارها  كليه  تقريباً  نيروگاه 
داخلي انجام مي دهند اما در وزارت نفت براي 
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احداث يك پااليشگاه اينگونه نيست. بخش 
فاضالب در وزارت نيرو نيز كه قابل تفكيك 
و انتقال به حوزه شهرداري  هاست و از طرفي 
به  وابسته  آن  شركت هاي  از  بزرگي  بخش 
ساتكاب بوده كه عمًال واگذارشده اند. بنابراين 
اگر بخش مديريت منابع آب را با مالحظاتي 
از وزارت نيرو جداكنيم، اين وزارتخانه بدنه 
بسيار كوچكي دارد كه شايد خيلي كوچك تر 
از  شكل  هر  به  است.  نفت  ملي  شركت  از 
نگران  نبايد  انرژي  وزارت  اندازه  و  حجم 
از  تصدي گري  و  اجرايي  عمليات  چون  بود 
طريق شركتها صورت مي گيرد و با چند اقدام 
و اصالح مناسب مي توان اين ساختار را سبك 
كرد، اين مدل در بسياري از كشورهاي داراي 
ذخاير انرژي تجربه شده است. البته براي اسم 
وزارت جديد نيز مي توان به گونه اي عمل كرد 
كه حساسيت ها را كم كند و در قدم اول تا 
مدتي "وزارت نفت و نيرو" ناميد. به هرحال 
از اين بستر بوجود آمده بايد براي يك اقدام 

راهبردي استفاده كرد.
در اين شرايط مي توان گام هاي مشترك 
را  بعد  گام هاي  و  برداشت  را  اتفاق  مورد  و 
در  كرد.  اجرا  ديگر  دولت هاي  و  سال ها  در 
در  هم  مجلس  كه  بفرماييد  توجه  حال  عين 
اين فرآيند حضور دارد و نبايد نقش مجلس 
در  تمهيداتي  اطالع  بنابر  و  گرفت  ناديده  را 
كميسيون انرژي مجلس انديشيده شده است. 
به نظر من براي ادغام به اندازه كافي مطالعه 
شده و اگر اين دفعه هم چراغ وزارت انرژي 
تعويق  به  سال ها  آن  اجراي  شود،  خاموش 
مي افتد و فرصتهاي زيادي از دست مي رود، 
وزارت انرژي به مراتب از تمامي ادغام هايي 
شود،  انجام  بايد  يا  شده  انجام  تاكنون  كه 
راهبردي تر و مهم تر است كه اميدواريم بستر 

فعلي ايجاد آن از بين نرود.
دو  افزود:  حسن تاش  ميزگرد  ادامه  در 
نكته را نيز به بحث ها اضافه كنم، اول آنكه 
ما در شرايطي هستيم كه بحث يارانه ها يك 
شوك بزرگ را به وزارت نفت و نيرو وارده 
كرده كه بايد آن ها را هم در نظر گرفت. دوم 
آنكه با هزاران مشكل تحريم و مسايل ديگر 
روبرو هستيم كه به اندازه كافي تاثير منفي بر 

هردو دستگاه داشته است و بايد اين شرايط را 
نيز در بحث هاي ادغام در نظر داشت و بايد 

زمان مناسب را براي اينكار انتخاب كرد.
به  ويژه  توجه  لزوم  بيان  با  نيز  معظمي 
اضافه  را  نكته  چند  من  گغت:  نفت  صنعت 
 خواهم كرد كه چرا بايد تمام توجهمان را به 
وزارت نفت معطوف كنيم. البته نقطه نظراتم 
متفاوت  مخلص االئمه  آقاي  با  حدودي  تا 
است. نكتة اول آنكه، بعد از حوادثي كه در 
چرنويل و به دنبال آن فوكوشيماي ژاپن اتفاق 
كاهش  هسته اي  انرژي  توسعة  به  نگاه  افتاد، 
پيدا كرده و دولت ها به سمت تجديدنظر در 
ايجاد نيروگاه هاي اتمي رفته اند. اين امر به اين 
معني است كه توجه به صنعت نفت گسترش 
پيدا خواهد كرد و فضايي براي توسعه صنعت 
در جهان به وجود مي آيد. نكتة دوم آنكه ما 
هستيم  مزيت هايي  داراي  نفت  صنعت  در 
مي كند  رقبايمان  ساير  از  متمايزتر  را  ما  كه 
و اين مزيت ها همان چيزي است كه بايد از 
آن استفاده كنيم و توسعة كشورمان را با آن 
جهاني  اقتصاد  بحث  سوم  نكتة  دهيم.  شكل 
است. اكنون اقتصاد جهاني دوران ركود خود 
را تجربه مي كند. در اين دوران كشورهايي كه 
دوران  در  مي توانند  كرده اند،  سرمايه گذاري 
رونق از آن استفاده كنند. يكي از ويژگي هاي 
دوران ركود هم كاهش قيمت تمام شده است. 
وجود  ويژگي  سه  اين  كه  شرايطي  در  حال 
صنعت  كه  رويم  سمتي  به  بايد  چرا  دارد، 
نفت را تحت الشعاع قرار دهيم. ما در ميدان 
رقابت نابرابري هستيم كه رقباي ما مجهز به 
سرمايه هستند كه ما از هر دو  تكنولوژي و 
آنها محروم هستيم و اتفاقاً شاه بيت تحريم هاي 
آمريكا نيز صنعت نفت است. حال چرا بايد 
به دست خودمان كاري كنيم كه اين تحريم ها 
را قوت ببخشيم. چرا بايد در مجموعة نيروي 
انساني صنعت نفت زلزله ايجاد كنيم. كار با 
انسان ها سخت و پيچيده است. تصور نكنيم 
كه يك تصميم عادي گرفته ايم؛ آثار و تبعات 
اين تصميم ساليان سال باقي خواهد ماند و به 
راحتي قابل برطرف شدن نيست. الزم است 
به جاي ادغام اين دو وزارت ببينيم كه چگونه 
صنعت نفت را پربارتر، چاالك تر و چابك تر 

كنيم. انجام آن نيز خيلي ساده است. مگر در 
تجربيات  نكرده اند؛  اداره  را  صنعت  اين  دنيا 
ادارة بهينة صنعت نفت در دنيا فراوان است 
وقتي  ولي  كنيم.  استفاده  آنها  از  بايد  كه 
مانند  به  را  اقتصادي  بنگاه  يك  مي خواهيم 
يك دستگاه غيراقتصادي اداره و با مديريت و 
نيروي انساني آنها برخورد كنيم، همين اتفاق 
مي افتد. ما بايد به صنعت نفت دست نزنيم، 
ولي بخش هاي مازاد آن را واگذار كنيم. البته 
منظور، واگذاري به شبه دولتي ها نيست. اصل 
براساس  و  است  اقتصادي  انقالب  يك   ،44
آن بايد مشاركت بخش خصوصي را در اين 
وزارت  مازاد  بخش هاي  دهيم.  بها  بخش ها 
نيرو نيز بايد از آن مجزا شود. سال ها بخش 
اداره  شهرداري ها  توسط  فاضالب  و  آب 
مي شد و نيروگاه ها خصوصي بود. اگر اينگونه 
باقيماندة  كوچك  بخش  مي توان  شود  رفتار 
وزارت نيرو را در نفت ادغام كرد. من معتقد 
به ادغام وزارت نيرو در وزارت نفت هستم. 
اما اكنون اوالً زمان و ثانياً شرايط براي ادغام 
اين  خواهان  كه  صورتي  در  و  نيست،  آماده 
ادغام هستيم، بايد مجموعه هاي غيرمرتبط را 

ابتدا واگذار كنيم و سپس ادغام انجام شود.
تركان نيز با جمع بندي مباحث خود افزود: 
من با ادغام شدن وزارت نفت با هر وزارت و 
با هر شكلي مخالفم و فلسفه تأسيس وزارت 
نفت را اعمال مالكيت بر مخزن مي دانم و نگاه 
من به نفت از منظر انرژي نيست. حامل هاي 
لذا  است،  نفت  از  متفاوت  موضوعي  انرژي 
باقي  با  مغايرتي  هيچ  انرژي  وزارت  تأسيس 
بايد  نفت  وزارت  ندارد.  نفت  وزارت  ماندن 
باقي بماند و وظيفة اصلي آن اعمال مالكيت 
است  صيانتي  توليد  از  مراقبت  و  مخزن  بر 
اجرا  قابل  وظيفه  اين  كه  است  غيرممكن  و 
وزارت  كه  چرا  باشد.  انرژي  وزارت  توسط 
اكنون  شده  ايجاد  هدف  اين  با  تنها  كه  نفت 
برسد،  هدف  اين  به  نتوانسته  سال  سي  طي 
درست  را  آن  و  برويم  اينكه  جاي  به  حاال 
كنيم؛ صورت مسئله را پاك مي كنيم. شركت 
ملي نفت كه تاكنون اطالعات توليدي، شيوة 
توليد و حتي طرح توسعة ميدان را به وزارت 
نفت ارايه نكرده است، چگونه اين اطالعات 
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را به وزارت نيرو مي دهد كه مشكل آن، هم 
قانون و هم نوع عملكرد با هم است. روزي 
كه قانون نفت سال 1366 تدوين شده مالكيت 
بايد  نگرفته ،  نفت  ملي  شركت  از  را  مخزن 
بيان مي شد كه مواد مغاير با قانون جديد در 
اساسنامه شركت ملي نفت ملغي است كه اين 
اصطالح در قانون ذكر نشد و اكنون ما يك 
تعارض قانوني داريم. قانون نفت 1366 مالك 
كه  حالي  در  مي داند،  نفت  وزارت  را  مخزن 
براساس اساسنامة فعلي شركت ملي نفت -تا 
تصويب اساسنامة جديد- كه مصوب مجلس 
و قانوني است، مالك مخزن شركت ملي نفت 
است و تا به حال نيز به وزارت نفت پاسخگو 
با  نيرو  وزارت  مي  خواهيم  حاال  است.  نبوده 
اين ويژگي ها را در جايگاهي قرار دهيم كه 
شركت ملي نفت را مهار و آن را در چارچوب 

توليد صيانتي كنترل كند؛ غير ممكن است. 
از طرفي با انجام ادغام آن قدر مسائل فرعي 
مطرح مي شود كه اصول فراموش مي شود. من 
خود دو وزارتخانه دفاع و سپاه را ادغام كرده ام 
و مي دانم كه چه بر سر اين دو مي آيد. تمام 
كوشش من در ادغام وزارت دفاع و وزارت 
سپاه اين بود كه صنايع دفاع قرباني نشود؛ چون 
مي فهميدم كه هسته اصلي صنايع دفاع است و 
چون مديرعامل صنايع دفاع بودم، پس از ادغام 
هم تا آخر رئيس هيات مديره صنايع دفاع باقي 
ماندم تا از صنايع دفاع صيانت كنم. مي فهيمدم 
در اين هيجانات چگونه ممكن است سازماني 
از بين رود. االن هم معتقدم در اين ادغام با اين 
شيوه آنچه كه از بين مي رود مالكيت مخزن 
است. پس راه حل آن است كه وزارت نفت با 
فلسفة تأسيس آن كه مالكيت بر مخازن است 
باقي بماند. اگر هم مي خواهيم بخش انرژي 
و  انتقال  شبكه هاي  مي توان  كنيم،  متمركز  را 
توزيع گاز و پخش فرآورده هاي نفتي كه در 
وزارت  در  را  نيست  خصوصي سازي  برنامة 
انرژي متمركز كرد. اما بخش باالدستي نفت 
نيست  انرژي  وزارت  به  انتقال  قابل  گاز  و 
سياست هاي  قانون  و  اساسي  قانون  در  و 
نفت  صنعت  باالدستي  بخش  اصل 44،  كلي 
همچنان دولتي است و قابل واگذاري نيست 
مخزن  از  سهمي  هيچ  نمي تواند  هيچ كس  و 

داشته باشد. بخش پتروشيمي هم قابل انتقال به 
وزارت صنايع است، چون تنها از وزرات نفت 
خوراك مي خرد و تفكيك آن اشكالي ندارد. از 
طرفي قطعاً يكي از محورهاي توسعه صنعتي 
ما پتروشيمي است و لذا مغايرتي با آن ندارد. 

در ادامه مهرآزما گفت: وقتي كه به چهل 
تاكنون  كه  مي بينم  مي كنم،  نگاه  گذشته  سال 
سياست گذاري  امور  تمركز  براي  بار  چندين 
و برنامه ريزي انرژي و تشكيل وزارت انرژي 
از قبل و بعد از انقالب گزارش تهيه كرده ام. 
اكنون چهار دهه است كه نسبت به اين مسئله 
سال1353  در  وقتي  دارد.  وجود  مقاومت 
 8 مادة  براساس  شد،  تشكيل  نيرو  وزارت 
قانون تشكيل اين وزارت مقرر شده بود "در 
ملي  شركت  فرآورده ها،  و  گاز  و  نفت  مورد 
نفت و شركت هاي تابعه در حدود مفاد قانوني 
نفت عمل كرده و شركت ملي نفت بايستي 
توليد و پااليش نفت و گاز را به اطالع وزارت 
شركت  وقت  عامل  مدير  ولي  برساند."  نيرو 
قانون  اجراي  بار  زير  زمان  آن  در  نفت  ملي 

تشكيل وزارت نيرو نرفت.
آقاي تركان به درستي به مالكيت مخزن 
آيا  كه  است  اين  سئوال  ولي  كردند،  اشاره 
تاكنون وزارت نفت توانسته به وظيفة قانوني 
تاكنون  آيا  و  كند  عمل  زمينه  اين  در  خود 
قالب  در  گاز  و  نفت  بخش  در  فعاليت ها 
و  انرژي  كالن  برنامه ريزي  و  سياست گذاري 
مصالح بين نسلي بوده است؟ اهم كار و دل 
مشغولي وزارت نفت و همچنين وزارت نيرو 
توازن  و  روزمره  امور  به  اخير  سال هاي  در 
درآمد و هزينه و منابع و مصارف شركت هاي 
زير مجموعه بسنده شده است. البته فكر نكنيم 
كه با تشكيل وزارت انرژي نيز يكباره تحولي 
مرتفع  ناهماهنگي ها  و  آمد  خواهد  بوجود 
مي شود. اگر شرايط احراز براي تصدي امور 
و  گردد  مراعات  مديريتي  رده هاي  همة  در 
مسئولين پاسخگو باشند، اعتقاد دارم كه اين امر 
شدني است؛ يعني تمركز امور سياست گذاري 
و برنامه ريزي انرژي و تشكيل وزارت انرژي 
كشور  عايد  فوايدي  مي تواند  قانون  براساس 
امور  تمركز  كه  است  ذكر  به  الزم  اّما  كند. 
انرژي به صور مختلف در ديگر كشورها به 

كشورهاي  مثال  براي  است.  آمده  در  اجرا 
وزارت  آمريكا  آب،  و  انرژي  وزارت  مالزي 
انرژي، نروژ وزارت نفت و انرژي، عربستان 
وزارت نفت و منابع طبيعي و برزيل وزارت 
مقايسه اي  بررسي  دارند.  انرژي  و  معدن 
اين  به  نحوي  به  كشوركه   80 به  درنزديك 
امر پرداخته اند مارا به اين نتيجه مي رساند كه 
وجود  انرژي  وزارت  مي تواند  هم  ايران  در 
داشته باشد و حتي اگر قرار است به موضوع 
استرتژيك نفت تاكيد بيشتري شود، مي توان 
وزارت نفت و انرژي را تشكيل داد كه بخش 
نفت آن يك معاونت مجزا باشد كه باالدستي 
را پوشش دهد و بخش ديگر وزارت، مصرف 
داخلي را هدايت كند. بايد پذيرفت كه اگر ما 
نتوانيم به قانون عمل كنيم، مشكل به وجود 
خواهد آمد، ولي اگر در دوره اي قانون رعايت 
نشد نبايد پذيرفت كه هميشه اينگونه خواهد 
بود و بايد سيستمي را در نظر بگيريم كه قرار 
من  نظر  حال  بهر  كند.  عمل  قانون  به  است 
تمركز امور سياست گذاري وتصميم سازي و 
وزارتخانه  يك  در  انرژي  كالن  برنامه ريري 
است كه به لحاظ اهميت كليدي نفت مي توان 

وزارت نفت و انرژي را تشكيل داد.
جمع بندي  با  نيز  مخلص االئمه 
صحبت هاي خود گفت: مي  خواهم چند نكته 
بدنه  در  كه  مقاومتي  از  بخشي  كنم؛  راتاكيد 
فكر  كه  است  آن  دليل  به  گرفته  شكل  نفت 
منحل  نفت  ملي  شركت  است  قرار  مي كنند 
با  طرفي  از  نيست.  درستي  تلقي  كه  شود 
حدود وظايف و اختيارات فعلي، وزارت نيرو 
و وزارت نفت سال ها است كه نتوانسته اند به 
نيز  موجود  روند  نمايد،  عمل  خود  وظايف 
منابع  آينده  سال هاي  در  كند  پيدا  ادامه  اگر 
بود  نخواهد  باقي  مالحظه اي  قابل  انرژي 
مهم  نكته  و  كنيم؛  برنامه ريزي  آن  براي  كه 
آنكه سياست هاي كلي نظام در حوزه انرژي 
ابالغ  و  مصلحت  تشخيص  مجمع  مصوب 
شده از سوي مقام معظم رهبري، مستلزم دو 
پيش نياز است، يكي راهبرد جامع و ديگري 
نهاد مديريت واحد و متمركز كه اين الزامات 
با تاسيس وزارت انرژي خيلي بهتر حاصل 

مي شود. 


