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 تشكيل وزارت انرژيلزوم  دربارهنكاتي 
 

 

 

 چكيده

و  هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارتكه وزارتخانهدهد وضعيت كنوني بخش انرژي كشور نشان مي

دار وظايف حاكميتي و تصديگري در اين بخش هستند. در واقع اين بخش سازمان انرژي اتمي عهده

سازي است و گيري و تصميمجود كشور داراي تعدد مراكز تصميمهاي مومانند بسياري از بخش

هاي و واقعيتبسياري از وظايف محوله به وزارت نيرو تناسبي با وضعيت كنوني بخش انرژي كشور 

ريزان و سياستگذاران ندارد. نبود تمركز در اين بخش از ساليان پيش مورد توجه برنامهمربوط به آن 

ها تشكيل شد. بررسي1333براي اولين بار در دهه ضع شوراي عالي انرژي بود و براي اصالح اين و

اندركار وجود دارد اين شورا هاي دستهايي كه بين نهادها و وزارتخانهدليل ناهماهنگيدهد بهنشان مي

هاي اخير نيز همانند گذشته، سهم انرژي سازي كالن كشور نداشته است. در سالموفقيتي در تصميم

درصد برق  53-51 حدودر عرضه كل انرژي اوليه و مصرف نهايي كشور، بسيار باال بود و فسيلي د

هاي حرارتي توليد شده كه سوخت آن از طريق وزارت نفت تأمين توليدي كشور نيز از طريق نيروگاه

درصد برق توليدي  1/1تا  1ساله حدود انداز بيستها در چشمبينيشود. همچنين طبق پيشمي

وابستگي بخش برق به نيز بنابراين در آينده  .آبي خواهد بودهاي برقاز طريق نيروگاهكشور، 

هاي نفت و نيرو در ارائه آبي كمتر خواهد شد. ضمن اينكه در حال حاضر وزارتخانههاي برقنيروگاه

 هايي هستند كه خود هزينه بسياري را بهداراي موازي كاري ،تأمين انرژي به مشتركين و خدمات

و و ادغام آن در وزات نفت كند. بر اين اساس انتزاع بخش برق از وزارت نيرو اقتصاد كشور تحميل مي

تواند به عنوان گامي مؤثر در ايجاد همگرايي و همسويي در بخش انرژي كشور تشكيل وزارت انرژي مي

 مورد توجه قرار گيرد.

 

 مقدمه

به مصرف كاالها و خدمات دارد. عموماً نيازهاي انسان دهد نياز مادامي كه بشر به حيات خود ادامه مي

به قدري نامحدود است كه منابع طبيعي و امكانات موجود، پاسخگوي تمام آنها نيست. بنابراين جامعه 

شود كه همواره در تمامي ادوار با مفهومي تحت عنوان كميابي منابع طبيعي و عوامل توليد مواجه مي

اين وضعيت هر نظام اقتصادي ناچار است بين منابع محدود و كمياب و  زندگي وجود داشته است. با

 وجود آورد. هايي را بهنيازهاي نامحدود هماهنگي

مهم در محاسبه منابع در مطالعات اقتصادي، منابع طبيعي نظير آب، نفت، گاز و معادن از جمله 



 راي اسالمي اه مجلس شومركز ژپوهش

 

 

گونه منابع آمايش سرزمين نيز اينرود. ضمن اينكه در مطالعات شمار ميپتانسيل اقتصادي كشورها به

گيرد و از اين مزايا در تأمين حداكثر منافع ملي و قرار مينظر  مدعنوان پشتوانه اقتصاد آن كشور به

 .شودمياقتصادي استفاده 

از تمركز الزم برخوردار نيست و  در بخش انرژي كشور سياستگذاريگيري و متأسفانه تصميم 

هاي موجود كشور صورت نگرفته است. اتخاذ اين به آن نيز براساس واقعيت تقسيم كار و وظيفه مربوط

تخصيص اعتبار و بودجه از منابع كشور بعضاً  ده است كه متوليان امر انرژي هر ساله باروش سبب ش

مثال در هر دو وزارتخانه نفت و نيرو دو سازمان  برايصورت جداگانه پيگير اهداف مشتركي باشند. به

هم  مورد انتظار رايك نتيجه سازي مشغول هستند كه متأسفانه هيچويل به اجراي بهينهعريض و ط

 اند.نداشته

 

 مسئله و اهميت موضوع طرح. 1

مورد عليرغم اهميت بخش انرژي در اقتصاد كشور و نياز توسعه پايدار به انرژي و تأمين حداكثري ارز 

دهد كه فاقد جرايي بخش انرژي كشور نشان ميكشور از اين بخش، بررسي ساختار اداري و انياز 

هاي نفت، نيرو، سازمان است و هريك از وزارتخانه و سياستگذاري گيريسيستم فكري متمركز تصميم

هاي اين بخش نقش سازيها و تصميمگيريدر تصميم صنعت، معدن و تجارتانرژي اتمي و وزارت 

 دارند. مؤثري

شود سيستم عرضه انرژي كل كشور مشاهده مي 1352رژي سال طور كه در نمودار جريان انهمان

سنگ، منابع غالز)مانند نفت، گاز طبيعي،  هاي انرژي اوليههاي مختلف استخراج حاملشامل بخش

و واحدهاي تبديل هاي نفت )مانند پااليشگاه تجديدپذير از قبيل آب، باد و خورشيد(، فراورش

هايي مانند نفت، ها كه انرژي اوليه حامل)مانند نيروگاه انرژي ثانويهسنگ(، تبديل انرژي اوليه به غالز

كند( و تأسيسات سنگ و غيره را به انرژي ثانويه برق تبديل ميغالزگاز طبيعي، خورشيد، آب، باد، 

)مانند شبكه برق و  كننده نهايي برسدانتقال انواع انرژي اوليه و ثانويه تا زماني كه به دست مصرف

شود مديريت بخش اعظم عرضه طور كه در نمودار مشاهده ميهاي انتقال گاز و نفت( است. همانلوله

درصد از انرژي اوليه كشور، شامل نفت خام، مايعات و  33/52استخراج حدود  نظيرانرژي كشور 

كننده قرار درصد از انرژي نهايي كه در اختيار مصرف 2/25ميعانات گازي و گاز طبيعي و تأمين 

 66/3هاي نفتي، در اختيار وزارت نفت است. وزارت نيرو نيز تنها گيرد، شامل گاز طبيعي و فرآوردهيم

 2/5و تأمين حدود  آبيل انرژي بادي، خورشيدي و برقدرصد از استخراج منابع انرژي اوليه كشور، شام



 

 

ر فعاليت در زمينه علوم و داسازمان انرژي اتمي نيز عهده 1.درصد از انرژي نهايي كشور را برعهده دارد

است. همچنين  هاي مختلف پزشكي، دارويي و برقبرداري از آن و كاربرد آن در بخشفنون اتمي، بهره

 سنگ در كشور است.دار اكتشاف و توليد زغالوزارت صنايع و معادن نيز عهده

انرژي  هاي مختلفرا به تفكيك حامل 1352نمودار جريان انرژي كشور در سال  1در شكل 

ورش، تبديل، صادرات، واردات و مصرف نهايي آهاي انرژي اوليه، فركشور و مقادير استخراج حامل

 هاي مختلف نشان داده شده است.انرژي در بخش

 

 

 

 

 

                                                 
 شامل ذغال سنگ و منابع تجديدپذير قابل احتراق است.مانده . يك درصد از انرژي نهايي باقي1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 1041. نمودار جريان انرژي كشور در سال 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.1352سال  ،وزارت نيرو، ترازنامه انرژي مأخذ:



 

 

گذاران و نرژي كشور باعث شده است كهه سياسهت  پراكندگي و عدم انسجام در بخش اوجود چنين 

مجريان كشور به اين نتيجه برسند كه در بخش انرژي كشور نوعي عدم تمركز وجهود دارد. بهه همهين    

ههاي مهرتبب بها انهرژي در قالهب يهك       دليل از ساليان پيش موضوع تجميع وظهايف حهاكميتي بخهش   

معاونهت امهور    كهردن آن تغيير نام وزارت آب و برق و تأسيس وزارت نيرو با اضافه كه نتيجه ) وزارتخانه

گذاري بخش انرژي كشور با تشكيل ق بود( يا تمركز و هماهنگي سياستوزارت آب و برق ساببه  1انرژي

( 3( و )2قانون اصالح مهواد ) ( » 3اساس ماده )برو تشكيل مجدد آن  1333در دهه شوراي عالي انرژي 

ون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تشكيل شهوراي عهالي   قان

)يعنهي پهس از تشهكيل ايهن      1321اما از سهال   ، در اين راستا بوده است.1321در سال  2«انرژي كشور

و ههاي  در تهاري  بهار   3شورا( تاكنون، شوراي مذكور فقهب  

 نداشته است.اي نيز هيچ مصوبهتشكيل جلسه داده كه اين جلسات 

اين وضعيت بيانگر آن است كه عدم تمركزهاي موجود در بخش انرژي در قالب شوراي عهالي انهرژي    

 پرسش مطرح است: دونيز قابل حل و پيگيري نيست و در اين قسمت عمدتاً 

 را اين شورا تشكيل شده است؟. اگر بخش انرژي كشور متمركز و همگرا بوده است، چ1

و دستيابي به اهداف وجود ندارد، چرا جلسهات شهورا    سياستگذاري. اگر در اين بخش، تمركز در 2

 شود؟تشكيل نمي

از طريق حذف، ادغام يا انتزاع اي است كه گونهدهد شرايب بهاين وضعيت نشان مي مجموعه

آيد كه واحدي به وجود نهاد  بايد، هاي مرتبط با بخش انرژي كشورهايي از دستگاهبخش

هاي ريزي و نظارت بر بخش، برنامهسياستگذاريصورت متمركز، امور حاكميتي، بتواند به

انداز، همچنين بررسي قوانيني چون قانون اساسي، سند چشمدار شود. مختلف انرژي را عهده

                                                 
 :وظايف حاكميتي اين معاونت عبارتند از. 1

 برداري بهينه از منابع انرژي كشور،ريزي در زمينه صيانت و بهره. سياستگذاري و برنامه1 
 هاي گوناگون،منظور حصول اطمينان از تأمين و عرضه انرژي مورد نياز بخشريزي كالن انرژي كشور به. برنامه2 
 هاي نو( و حمايت و ترويج كاربرد آن،ست نيافته )انرژيريزي براي شناسايي و در اختيار گرفتن انرژي د. سياستگذاري و برنامه3 
 منظور رعايت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور،. نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به4 
 . تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم،5 
 مصرف انرژي، منظور مديريتريزي به. سياستگذاري و برنامه6 
 هاي اقتصادي و اجتماعي،بخشتمامي . تدوين استانداردها و مقررات الزم براي توليد، مصرف و تبديل انرژي در 7 
 . حمايت از توسعه تحقيقات كاربردي، فناوري و منابع انساني در بخش انرژي،8 
 . توليد آمار و اطالعات پايه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها،9 
 ريزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيالت مالي و فني الزم در بخش انرژي،برنامه .11 
هتاي بختش انترژي بتا     . حذف انحصار، ايجاد و توسعه رقابت و حمايت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتت 11 

 يي و حفظ حقوق مردم،آهدف افزايش كار
 مرتبط با بخش انرژي،  . تهيه، تدوين و پيشنهاد قوانين12 
 . تعيين نرخ انواع انرژي،13 
 ،سازي و هدفمند كردن يارانه. كاهش، شفاف14 
 .هاي بهبود آن. ارزيابي رضايت مشتركين و سياست15 

گيتري كامتل   بهرهبراي هاي نو( و ايجاد هماهنگي الزم منظور تمركز سياستگذاري در بخش انرژي كشور )ازجمله انرژي. به2

هاي انرژي و تعيين ضتوابط و الگوهتاي آن و نيتز    سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي كشور در بخش انرژي و بهينهظرفيتاز 
محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي، شوراي عالي انرژي كشور بته  هاي زيستها و ضوابط تقليل آلودگيتدوين سياست
جمهور( و عضويت وزراي نفت، نيرو، امتور اقتصتادي و دارايتي، صتنايع و     يسجمهور )و در غياب وي معاون اول رئرياست رئيس

ريتزي كشتور تشت يل    هاي انرژي اتمي، حفاظت محيط زيست و متديريت و برنامته  معادن، جهاد كشاورزي و رؤساي سازمان
 شود.مي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

ه ايجاد چنين تشكيالتي در دهند كهاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه نشان ميسياست

كردن  آسطوح مديريت كالن كشور تعارضي با اين قوانين ندارد. زيرا اغلب اين قوانين اهدافي چون كار

. همچنين از آنجايي كه كنندميها و جلوگيري از اتالف منابع را دنبال دولت، كاهش هزينه

هاي هاي تصديگري دستگاهعاليتقانون اساسي شرايب واگذاري ف وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست

هاي الزم براي تمركز امور حاكميتي بخش انرژي كشور و تفكيك است، زمينهكرده اجرايي را تسهيل 

اين امور از امور تصديگري كه از اهداف نظام است فراهم است و قوانين باالدستي كشور نظير 

بلكه تمركز امور  ،ا اين امر منافاتي ندارد... نه تنها بساله وانداز بيستهاي كلي نظام، چشمسياست

 .1يي آن را مورد تأكيد قرار داده است.آانرژي كشور و افزايش كار

هاي نفت و نيرو اين است كه در بسياري از وزارتخانه بارهيكي ديگر از موضوعات بسيار مهم در

و حاكميتي بوده و دولت  تصديگري دار وظايفعهده، دولت ها در زمينه انرژي مورد نياز كشورفعاليت

انجام امور . كندميكننده انرژي عمل دهنده و توزيعكننده، انتقالعنوان بنگاه عرضهصورت انحصاري بهبه

و تدوين  سياستگذاريريزي، باعث شده كه دولت از وظيفه اصلي خود كه همانا برنامه تصديگري

صورت ها بهدر زماني كه هركدام از وزاتخانه چهحاكميتي استراتژي است، غافل شود. لذا انجام وظيفه 

و دستيابي به  يا پس از تشكيل وزارت انرژي، بايد مورد توجه جدي قرار گيرند كنندجدا از هم فعاليت 

قانون اساسي  وچهارمچهلهاي كلي اصل اين هدف مهم نيز تنها از طريق اجراي صحيح و كامل سياست

 نون ميسر خواهد شد.ها در قالب اين قاو واگذاري تصدي

وجود اين وضعيت يعني نبود سيستم فكري متمركز، عدم همكاري، تعارض ميان اهداف و  

هاي نفت و نيرو در تأمين انرژي كشور، باعث شده بسياري از وظايف محوله با سهم هركدام از وزارتخانه

جامع انرژي كشور مغفول  جمله تهيه سند راهبردي انرژي كشور و طرحاهداف كالن بخش انرژي كشور از

 بماند. در ادامه درباره مشكالت ناشي از دوقطبي بودن بخش انرژي كشور به تفصيل بحث شده است.

 

 وضعيت كنوني وزارت نيرو ي. بررس1

وزارت نيرو در حال حاضهر مهديريت دو بخهش غيرمهرتبب آب و بهرق را برعههده دارد. در ايهن بخهش         

 نيرو در حال حاضر و آينده نزديك شرح داده شده است.اشكاالت اساسي اقدامات وزارت 

 

 هاي وزارت نيرو با قانون تأسيس وزارت نيرو. عدم انطباق فعاليت1-1

وزارت نيرو دومين دستگاه متولي انرژي كشور است كه به پيشنهاد بانك جهاني و به منظور تمركز امور 

                                                 
 گزارش آمده است. 1. قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع در پيوست 1



 

 

( 1اساس ماده )تأسيس شد. بر 1313در سال انرژي در كشورها، با تغيير نام وزارت آب و برق سابق 

ريزي در زمينه صيانت و و برنامه سياستگذاري 13131قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب سال 

ريزي كالن انرژي كشور، مديريت مصرف انرژي به وزارت برداري بهينه از منابع انرژي كشور، برنامهبهره

در مورد نفت و » ن تأسيس وزارت نيرو آمده است كهقانو (2)همچنين در ماده محول شده است.  نيرو

هاي فرعي و وابسته آن در حدود مفاد قانون هاي آنها شركت ملي نفت ايران و شركتوردهآگاز و فر

 مربوط به خود عمل خواهند كرد. نفت و ساير قوانين و

ع وزارت نيرو خواهد پااليش و توزيع نفت گاز را به اطال ،هاي توليدشركت ملي نفت ايران برنامه

 .«هاي ساير منابع انرژي خواهد بودها با برنامهدار هماهنگ كردن آن برنامهوزارت نيرو عهده رسانيد.

درصد از انرژي نهايي كشور در اختيار وزارت  25درصد از انرژي اوليه و  52كه تأمين اما از آنجايي

عرضه انرژي كشور را برعهده دارد، لذا در نفت است و وزارت نيرو مديريت بخش كوچكي از سيستم 

  هيچ شرايطي امكان اجراي اين ماده توسب وزارت نيرو وجود ندارد.

اهدافي كه به اين وزارتخانه محول شده است مطابق از دهد برخي بررسي اهداف وزارت نيرو نشان مي 

ف قانوني وزارت نيرو، سهم هريك تكاليميان هاي موجود در بازار انرژي كشور نبوده و نوعي تعارض واقعيت

كنندگان وجود دارد. عدم نياز مصرف هاي نفت و نيرو در بازار انرژي كشور و تأمين انرژي موردوزارتخانه

توجه كافي به نقش نفت و گاز در تأمين انرژي كشور در زمان تأسيس وزارت نيرو، باعث شده است كه 

در بخش  سياستگذاريريزي و مد ارزي دارد( براي برنامهدليل اهميتي كه از لحاظ درآوزارت نفت )به

انرژي)كه قانوناً بر عهده وزارت نيرو است( با وزارت نيرو همكاري الزم را انجام ندهد. لذا بسياري از وظايف و 

اهداف مشخص شده در قانون تأسيس وزارت نيرو محقق نشده و عمالً اين بُعد از وظايف اين وزارتخانه 

                                                 
ثر استفاده از منابع انترژي و آب كشتور و همينتين تهيته و تتأمين و انترژي و آب بتراي انتواع مصتارف اعت  از           منظور حداكبه .1

 شود:نقل وزارت نيرو براي انجام وظايف اساسي زير تش يل ميوو روستايي و شهري و حمل كشاورزي تصنعتي 
مدت براي استفاده از منتابع مختلتف و بترآورد    بلندمدت و هاي كوتاهررسي و مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تنظي  برنامه( بالف

مصتارف   كتردن هاي مختلف و هماهنتگ  انه انواع انرژي و همينين برآورد ميزان احتياجات انرژي كشور در بخشيتوليد سال ميزان قابل
 انواع انرژي.

 .نيافتههاي دست مطالعه و تحقيق براي شناسايي و در اختيار گرفتن انرژي (ب
 تعيين سياست انرژي كشور. (ج
برداري و انتقال و توزيع انرژي وجتود دارنتد و يتا    هاي مؤسساتي كه در حال حاضر در امر توليد و بهرهبرنامه كردنهماهنگ  (د

 ايجاد خواهد شد. آنيه كه در آينده
 رف و نرخ انواع انرژي در داخل كشور.نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي و همينين تعيين و تصويب نحوه مصت( ه
 صورت مواد اوليه در صنايع.زا بهنظارت بر نحوه استفاده از مواد انرژي (و
هاي الزم براي حسن انجام امور مربتو  بته توليتد و انتقتال و توزيتع و مصترف انترژي در        تعيين مقررات و صدور دستورالعمل (ز

 كشور.
 هاي علمي و فني و صنعتي و بازرگاني با كشورها و مؤسسات خارجي در زمينه انواع انرژي. اريارتبا  و مبادله اطالعات و هم (ح
هاي انتقال و توزيع برق و تأسيسات شيرين هاي توليد برق و ايجاد شب ههاي الزم در زمينه احداث نيروگاهتهيه و اجراي طرح ( 

 هاي وابسته و تابع وزارت نيرو.ها و شركتسازمانوسيله برداري از آنها بهو اداره و بهره كردن آب شور
هتاي گگتونگي   منظور شناخت مشخصات منابع آب كشور اع  از سطحي زيرزميني براي تهيته برنامته  انجام مطالعات به (ي

 هاي استفاده از سرزمين.ها و برنامههاي جامع با توجه به سياستتهيه طرح برداري از آنها وبهره
منظتور احتداث   هتاي ستطحي بته   برداري از منابع آب زيرزميني و مهتار كتردن آب  ات تفصيلي براي توسعه بهرهانجام مطالع (ك

 هاي اجرايي.طرح تأسيسات مورد نياز و تهيه
 برداري از آنها.حداث تأسيسات مربو  به آب و بهره( ال
 برداري از منابع آب و اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن.كنترل بهره (م
 وري بيشتر و بهتر منابع آب.هاي جديد علمي و فني براي بهرهكار بردن روشل آب و بهئانجام تحقيقات الزم درباره مسا (ن
 منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز.هاي آموزشي بهتهيه و تنظي  اجراي برنامه (س
 وليد و انتقال و توزيع آب و برق.آالت مربو  به امر تتهيه و تدارك و ساخت وسايل و لوازم و ماشين (ع

 بخشي از اين وظايف البته با نگارشي متفاوت در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت نيز آمده است.



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

كند كه هيچ سازمان يا كه در حال حاضر نه تنها وزارت نيرو به آن عمل نميطوري ه است، بهمغفول ماند

انرژي كشور، توان انجام  سياستگذاريگيري و دليل وجود ناهماهنگي در سيستم تصميمنهاد ديگري نيز به

بهينه آن يكي از در تأمين  سياستگذارياين وظايف را ندارد. اين وضعيت سبب شده است، مقوله انرژي و 

اكنون پس از طوري كه همنيازهاي توسعه هر كشوري است، مورد غفلت واقع شود بهترين پيشكليدي

سال از انقالب، هنوز سند راهبردي و طرح جامع انرژي كشور تدوين نشده و مسائل و مشكالت  31گذشت 

 شود.اي حل ميصورت مقطعي و جزيرهتأمين انرژي به

 

 آبي ارزشمند منابع شفتهآ. مديريت 1-1

دهد كه اين وزارتخانه داراي دو بخش تقريباً بررسي وظايف مربوط به قانون تأسيس وزارت نيرو نشان مي

. وجه مشترك دو بخش برق و آب به موضوع تأمين برق از غيرمرتبب برق و آب و فاضالب است

عني زمان تأسيس وزارت نيرو )كه ي 1313صورت كه در سال شود بدينآبي مربوط ميهاي برقنيروگاه

ميليون كيلووات ساعت توليد برق  3333تا قبل از آن وزارت آب و برق بوده است( از ميان حدود 

لذا در آن برهه زماني  1،آبي تأمين شده استهاي برقدرصد آن توسب نيروگاه 31كشور، حدود 

آب و برق سپرده شد. بايد توجه  برق كشور به يك نهاد واحد تحت عنوان وزارت مديريت بخش آب و

كه در طوري آبي با گذشت زمان كاهش يافت بههاي برقداشت وابستگي بخش برق به نيروگاه

آبي تأمين هاي برقدرصد از برق توليدي كشور توسب نيروگاه 1و  3ترتيب به 1353و  1352هاي سال

انداز، هر سال آبي در دوره چشماي برقهدهد كه نقش نيروگاههاي آتي نيز نشان ميشده و برنامه

ساله، سهم انداز بيستچشم شود در پايانبيني مي)پيشنسبت به سال قبل بيشتر كاهش خواهد يافت

عنوان ، ضمن اينكه در ايران بهيابددرصد كاهش  1/1تا  1ها به گونه نيروگاهشده توسب اين برق توليد

توليد برق از پتانسيل آبي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نبايد  آب قاعدتاً بايد حفظ آب ازكشوري كم

توان دليل وجود بخش آب و فاضالب در وزارت (. بنابراين نميتوليد برق را بر ذخيره آب اولويت داد

 آبي دانست.هاي برقنيرو را ناشي از وابستگي حجم قابل توجهي از برق مورد نياز كشور به نيروگاه

هاي سد داراي نيروگاه 13تعداد  1353سد كشور، تا پايان سال  633ت كه از بين ذكر اسالزم به

سد  23و  2هاي متوسب به شرح جدول سد داراي نيروگاه 13، تعداد 1شرح جدول آبي بزرگ بهبرق

اند و مجموع قدرت مگاوات بوده 12هاي كوچك )ميني و ميكرو( با مجموع ظرفيت نامي داراي نيروگاه

هاي كشور حالي كه جمع قدرت نامي نيروگاهدر مگاوات بوده است. 13321آبي هاي برقروگاهنامي ني

درصد قدرت نامي  3/13حدود بنابراين مگاوات بوده،  33112به ميزان  1353در پايان سال 

 هاي تجديدپذير )در مجموعآبي و بقيه آن از نوع حرارتي و نيروگاههاي برق كشور از نوع برقنيروگاه

                                                 
 ، وزارت نيرو، اداره كل واحدهاي برق.1353صنعت برق ايران در سال  .1



 

 

آبي در سال هاي برقمگاوات قدرت نامي( بوده است، اين درحالي است كه توليد برق نيروگاه 52حدود 

 درصد كل توليد برق بوده است. 1/1حدود  1353

 

 مگاوات              1040آبي بزرگ تا پايان سال هاي برق. نيروگاه1جدول 

 نام نيروگاه                   
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 - 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 تعداد واحد

 - 263 13 1/32 213 213 213 3/133 213 213 61 قدرت نامي هر واحد 

 13131 1333 133 1/111 1333 1333 2333 5/355 2333 2333 123 جمع قدرت نامي نيروگاه 

 .1353مار تفصيلي صنعت برق ايران، وزارت نيرو، سال آ مأخذ:

 

 1040آبي متوسط كشور تا پايان سال هاي برق. نيروگاه1جدول 
 )مگاوات(
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 - 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 تعداد واحد

 - 22 1 1 1/6 5 2/1 1/13 31 2/16 11 1/12 1/22 1/13 31 قدرت نامي هر واحد 

 113 33 11 13 13 12 3/13 3/35 31 3/32 22 1/11 31 1/23 53 جمع قدرت نامي نيروگاه 

 همان. :مأخذ

 

در دست اجراست كه برابر برنامهه   3آبي ديگري به شرح جدول قهاي برحال حاضر نيروگاههمچنين در

عملي نشده اسهت. بايهد توجهه داشهت كهه پهس از        حالتابهوارد مدار شود كه  1353قرار بوده تا پايان سال 

آبي بزرگ و متوسب استفاده كهرد بهه   هاي برقها نقاطي كه بتوان از ظرفيت نيروگاهبرداري از اين نيروگاهبهره

 آبي كشور نزديك خواهند شد.كم شده و عمالً به حداكثر ظرفيت نهايي طبيعي برقمرور 

 

 )مگاوات(      آبي در دست احداثهاي برق. نيروگاه0جدول 

 نام نيروگاه

 شرح     
 جمع كل لوارك تنگ معشوره سردشت رودبار لرستان داريان سيمره

 - 1 1 3 2 3 3 تعداد واحد

 - 22 163 33 221 32 163 قدرت نامي هر واحد  

 1331 22 163 123 313 152 323 جمع قدرت نامي 

 .مأخذ: همان

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

سد آن  33فقب  1353برداري تا پايان سال حال بهرهدر 1سد آبي 633شود كه از بين مالحظه مي

داراي تجهيزات نيروگاهي با قدرت نامي بزرگ، متوسب، ميني و ميكرو است و بقيه آنها كاربرد غير 

جمله كشاورزي و آب شرب دارند. ضمن اينكه توسعه آتي سدسازي در كشور نيز عمدتاً وگاهي ازنير

 براي توسعه بخش كشاورزي كشور هدفگذاري شده است.

برداشت الزم به ذكر است كه در بخش مصرف آب نيز عمده سهم مصارف آب سطحي و زيرزميني 

بخش  ،ود اختصاص داده است. پس از آندرصد به خ 25در كشور را بخش كشاورزي با حدود شده 

درصد در مقام سوم قرار دارد. در بخش  3درصد در رتبه دوم و صنعت با  2شرب و بهداشت با حدود 

ميليارد مترمكعب بيشترين سهم را در تأمين آب شرب كشور  1/3ها با حدود تأمين آب شرب، چاه

منابع آب زيرزميني در اين راستا ايفاي نقش  ها درها و قناتو پس از آن نيز چشمه هستنددار عهده

هاي پمپاژ و در برخي هاي سيار، ايستگاهها، انهار، موتور پمپبندانكنند. منابع آب سطحي شامل آبمي

شود. سدها و باشند كه عمالً به روش سنتي انجام ميانبارها ميمناطق كشور نظير استان فارس آب

 5/2باشند، سهمي معادل دار ميرن، انتقال و برداشت آب را عهدههاي آبياري كه به شيوه مدشبكه

 3/2. در مجموع حدود كنندميميليارد مترمكعب از مصارف آب در بخش شرب و بهداشت را تأمين 

 3ميليارد مترمكعب مصرف آب در كشور مربوط به بخش شرب است. جدول  56ميليارد مترمكعب از كل 

 دهد.نوع مصرف و نوع منبع در سطح كشور نشان مي ميزان كل مصارف را به تفكيك

 

 . ميزان مصارف كشور به تفكيك نوع مصرف و منبع1جدول 
 (ميليارد مترمكعب)

 كشاورزي صنعت شرب نوع منبع

 33/33 52/3 36/3 چاه

 22/3 33/3 63/3 چشمه

 33/3 31/3 32/3 قنات

 11/32 33/1 5/2 هاي سطحيآب

 04/44 جمع كل

 درصد 5/22 درصد 2/2 درصد 3/2 زيع مصرفدرصد تو

 .1353هاي زيرزميني در كشور، هاي جوي، رواناب آبوزارت نيرو، گزارش آخرين آمار و ارقام ريزش: مأخذ

 

هاي اخير كسي پوشيده نيست و در سال وضعيت نامطلوب بخش آب كشور بر در حال حاضر

هاي وري آب در بخشيد. وضعيت نامطلوب بهرهآآب به ميان مي بيشتر از هر زماني سخن از بحران

مختلف، ساختار نامناسب مديريت آب و بسياري موارد قابل ذكر ديگر همگي حاكي از ناموفق بودن 

 هاي مديريتي بخش آب وزارت نيرو است.سياست

                                                 
1. http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats 



 

 

 تواندآوري فاضالب و بازيافت آن نيز، در ايران اسالمي نمياز طرفي الزم است توجه شود كه جمع

كاربرد شرب يا نظافت خانگي داشته باشد، زيرا با فرهنگ جامعه همخواني ندارد، پس محصول اين 

با توجه به نقش اصلي آب  .محيطي برسدفعاليت نيز در نهايت بايد به مصرف امور كشاورزي و زيست

ب و آ رسد متولي بخشنظر ميدر امور كشاورزي و محوريت اصلي آن در اقتصاد بخش كشاورزي، به

ياب منابع آبي بسيار ارزشمند و كم بيش از پيش تا از اتالف فاضالب كشور، بايد تشكيالت واحدي باشد

آبي نيز با منظور كردن اهميت آب در هاي برق. بديهي است كه استفاده از نيروگاه1جلوگيري شود

، ادامه يابد به كننده آبهاي عمده مصرفتواند با هماهنگي بخشبخش كشاورزي و محيب زيست، مي

شود )البته در طور طبيعي جزء مناطق كم آب محسوب ميشرط اينكه توجه شود كه ايران به

بارد، اما بخش قابل توجهي از سرزمين ايران جزء هايي از ايران، نزوالت آسماني به اندازه كافي ميبخش

صارف امور كشاورزي شود و بنابراين مديريت بر منابع آب براي ممناطق خشك دنيا محسوب مي

 .2يابد(اي دارد كه روز به روز و با گذشت زمان اين اهميت افزايش ميالعادهاهميت بسيار فوق

حفاظت از حريم  1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  (2)الزم به ذكر است براساس ماده 

طبيعي و همچنين هايها و مرداب و بركههاي عمومي و مسيلها و انهار طبيعي و كانالرودخانه

. اما بررسي اجمالي 3بر عهده وزارت نيرو است ها اعم از طبيعي و يا مخزنيسواحل درياها و درياچه

دهد كه متأسفانه وزارت نيرو در اين هاي كشور نشان ميها و تاالب، درياچههاوضعيت حريم رودخانه

 زمينه نيز عملكرد خوبي نداشته است.

 

 

                                                 
اي كشور در اختيار گه نهادي باشد، نيازمند مطالعات كارشناسي مفصل و جداگانهاين موضوع كه مديريت بخش آب  1.

 گنجد.است كه در اين مقال نمي

و مطلوب استتفاده ن ترده استت و    نح . در اين رابطه بايد اذعان كرد كه متأسفانه بخش كشاورزي نيز از اين نعمت الهي به2

شاورزي، واگذاري مديريت آن به محيط زيست است، ولي گون ستازمان محتيط   تر از واگذاري امور آب به وزارت جهاد كلئاايد
هاي نظارتي بر آن سازمان با مش التي روبرو خواهد شد. حال زيست، وزارتخانه نيست، پس نظارت مجلس و ساير دستگاه

رد، بهتترين گزينته بتراي    اگر از تركيب بخش آب و فاضالب كشور و سازمان محيط زيست و... بتوان وزارتخانه جديدي ايجتاد كت  
با وزارت نفت، وزارتي نيرو با تجميع وظايف بخش برق وزارت  اي خواهد بود.ور گنين وزارتخانهواگذاري امور آب و فاضالب كش

 هاي آن ام انپذير گردد.تش يل گردد تا مديريت بر توليد و مصرف انواع انرژي و حامل

ها و ها اع  از اين ه آب دائ  يا فصلي داشته باشند و مسيلاي عمومي و رودخانههبستر انهار طبيعي و كانال - (2)ماده . 3

طبيعي در اختيار ح ومتت جمهتوري استالمي ايتران استت و همينتين استت اراضتي ستاحلي و          هايها و بركهبستر مرداب
ها پديد آمده باشتد در  و باتالقها ها و يا خشك شدن مردابدرياگهين رفتن سطح آب درياها وياراضي مستحدثه كه در اثر پا

 .اسالمي اراضي در ح ومت جمهوري يصورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه احيا
تعيين پهناي بستر و حري  آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با  - «1»تبصره 

هار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيستات آبتي بتا وزارت    ها و انرودخانه توجه به آمار هيدرولوژي

 .نيرو است
هاي عمومي آبرساني و آبياري و زه شتي اعت  از ستطحي و    حري  مخازن و تأسيسات آبي و همينين كانال - «2»تبصره 

 .پيدا خواهد كردنيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت  زير زميني به وسيله وزارت
هتاي عمتومي و   هتا و انهتار طبيعتي و كانتال    ايجاد هر نوع اعياني و حفتاري و دختل و تصترف در بستتر رودخانته      - «3»تبصره 
هتا اعت  از طبيعتي و يتا مخزنتي      طبيعي و همينين در حري  قانوني سواحل درياهتا و درياگته   هايها و مرداب و بركهمسيل

 .رت نيروممنوع است مگر با اجازه وزا
ها هاي عمومي و مسيلها و كانالهاي موجود در بستر و حري  انهار و رودخانهوزارت نيرو در صورتي كه اعياني - «4»تبصره 

طبيعي را براي امور مربو  به آب يا برق مزاح  تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهتد كترد كته     هايو مرداب و بركه
وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يتا نماينتده او    ،كند و در صورت استن افو قلع اعياني اقدام ظرف مدت معيني در تخليه

 .شوداين قانون تعيين و پرداخت مي (44)و  (43)ترتيب مقرر در مواد خسارات به .اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد
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 شكيالت وزارت نيرو بيش از حد مورد نياز. گسترش ساختار و ت0-1

عههده دولهت اسهت، امها     ساسي، مسئوليت تأمين برق كشهور بر قانون ا وچهارمچهلصدر اصل  براساس

قهانون اساسهي قابهل     وچههارم چههل ههاي كلهي اصهل    سياست براساسبخش توليد و توزيع نيروي برق 

درصهد توليهد بهرق     63هم اكنون نيهز  واگذاري است و بايد به بخش خصوصي واگذار شود. ضمن اينكه 

هاي كلي اصل گيرد. لذا درصورت اجراي صحيح قانون اجراي سياستتوسب بخش خصوصي صورت مي

 123-113حهدود  نيروگهاه بهزرگ،    1يها   3قانون اساسهي، در آينهده وزارت نيهرو شهامل      وچهارمچهل

كهه نيهازي بهه ايهن سهاختار و      هاي بهرق خواههد بهود    و پستتوزيع  و فوقكيلومتر خطوط انتقال هزار

 تشكيالت بسيار بزرگ نخواهد داشت.

 1قانون اساسي در وزارت نيرو وچهارمچهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياستاشتباه اما اجراي 

موجب ايجاد ساختاري عريض و طويل نيز شده است. وزارت نيرو كه تا قبل از تصويب قانون استقالل 

 اي و يك شركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيعكت برق منطقهشر 16هاي توزيع، شامل شركت

مسئوليت تأمين برق، ايجاد تأسيسات، نوسازي و توسعه  مديرعامل، 13مديره و  هيئت 13)توانير( با 

سازي دليل اجراي غلب خصوصيها و در كل وظيفه تأمين برق كشور را برعهده داشت، بهنيروگاه

سازمان و شركت مادرتخصصي و  6، عناوين مختلف دولتي و غيردولتي باشركت  51اكنون با هم

طور مستقيم يا ي كه بههايشركتليست شود. اداره مي وابستهشركت  23پژوهشگاه و حدود 

 است: ذيل شرحهستند بهدر حوزه برق زيرمجموعه وزارت نيرو  غيرمستقيم

اي شركت برق منطقه 16د برق، شركت مديريت تولي 35شامل  :با عناوين مختلف شركت 51 ه

وزيع شركت ت 6عالوه هشركت توزيع نيروي برق استاني ب 33عالوه شركت مديريت شبكه برق، هب

 شهرهاي كشور،نيروي برق كالن

                                                 
دولتتي توزيتع بترق در ستال     هتاي نيمته  وان تشتييل شتر ت  تسازي توزيع نيروي برق در ايران را مي. نقطه شروع خصوصي1

هاي برق به بخش خصوصي مطرح شد، در دو روز پاياني سال كه مسئله واگذاري شركت 1371دانست. پس از سال  1371
 1371ماده واحده قانون بودجه سال « 2»تبصره « ح»با اطالع از بند از وزارت نيرو و صنعت برق )شر ت توانير(  افرادي 1371

اقتصتادي،   ستاله اول توستعه  برخي از مواد قانون برنامته پتنج   هاي دولتي منع خواهد شد و با استناد به ه تأسيس شر ت
بتا سترمايه ده ميليتون     دولتينيمه بيش از ييصد شر تبرنامه، عجوالنه، غيرمنطقي و بي، در اقدامي اجتماعي و فرهنگي

صتورت  ها برختي از ختدمات بختش توزيتع بته     كردند. با تشييل اين شر تسيس أهزار سه  ده هزار ريالي ت رريال مشتمل ب
ستازي بختش توزيتع نيتروي بترق بتا تصتويب قتانون استتقالل          هتا واگتذار شتد، امتا بحتص خصوصتي      پيمانياري به اين شتر ت 

صتورت  ههتايي  ته تتا پتيش از آن بت     طوري  ه قترار شتد شتر ت   هاي توزيع نيروي برق، شيل ديگري به خود گرفت بهشر ت
ايتن واگتذاري   هاي توزيع شتوند.  دادند، مالک دارايي و تأسيسات شر ت ار خدماتي را براي صنعت برق انجام ميالعملحق

موجب شد  ه برخي از مفاد قانوني مربو  به تأمين برق توسط دولت مورد توجته قترار نگيترد. ضتمن اينيته بتا ايتن واگتذاري         
منظتور رشتد و شتيوفايي    قانون اساسي  ه ايجاد رقابت بته  وگهارمگهلاصل  هاي  ليهدف اصلي قانون اجراي سياست

هاي توزيع عليرغ  در اختيار داشتتن دارايتي و تأسيستات    شر ت 1391تا پايان سال هاي مختلف است، فراه  نشد. بخش
ر مستتقي  وزارت نيترو و تتوانير    اي  ه در اختيار توانير قرار داشت عمتال  زيتر نظت   وسيله سهام ممتازهمتعلق به وزارت نيرو، به

،  بتدون هتي    1391هتاي پايتاني ستال    شد، امتا در متاه  بودند و به وسيله اين سهام ممتازه نقش حا ميتي دولت حفظ مي
ها، صاحب ا ثريت سهام شد. اين اقدام ستازمان  ريزي قبلي، سهام ممتازه حذف و بخش خصوصي مالک اين شر تبرنامه

 ته ايتن    الزم به يادآوري استت همينين  رده است. مخدوش را دولت در زنجيره تأمين برق  نقش حا ميتيسازي خصوصي
ها، انحصار از بخش دولتي پاستخگو بته بختش    با واگذاري مالييت و دارايي اين شر ت  هبخش داراي انحصار طبيعي است 

 ق مواجه خواهد ساخت.و  شور را احتماال  با خطر عدم امنيت تأمين برغيرپاسخگو منتقل شده  يغيردولت
دليل ماهيت انحصار طبيعي كه دارد، فرآيند بسيار مش ل و زمانبري است كه نيازمند هاي توزيع بهلذا واگذاري شركت

بررستي رونتد واگتذاري    »هاي بسياري استت، در رابطته بتا همتين موضتوع گتزارش تفصتيلي بتا عنتوان          مقدمات و زيرساخت
 هاي مجلس به گاپ رسيده است.در مركز پژوهش 13243ره مسلسل با شما« هاي توزيع نيروي برقشركت



 

 

 ،)توانير( شركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ه

 ،تأسيس شده است()كه اخيراً  شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي ه

 ،)ساتبا( سازمان توسعه برق ايران ه

 ،)سانا( وري انرژي ايرانسازمان بهره ه

 ،)سابا( هاي نو ايرانسازمان انرژي ه

 ،پژوهشگاه نيرو ه

 .شركت وابسته 23عالوه حدود هب ه

ها توسط ن شركتست كه سهام، تركيب مديريت و نحوه اداره ايا نكته حائز اهميت اين

 دولتي پيچيده بوده و غيرقابل تشخيص است.تي يا غيربخش دول

منظور ، به1قانون الحاق بخشي از مقررات مالي دولت (23)الزم به ذكر است كه طبق ماده 

هاي حرارتي به بخش خصوصي، به شركت توانير اجازه داده شده است كه قبل از واگذاري نيروگاه

كت و نيروگاه ولتي ثبت كرده و سپس آن شرصورت يك شركت دواگذاري يك نيروگاه آن را به

هاي دماوند، نيروگاه 1325و  1322هاي كه طي سالكند ورت يكجا واگذار صزيرمجموعه آن را به

هاي سهند، هاي دولتي نيروگاهشركتتاكنون )بادي( واگذار شده و  آبادان، سنندج، بيستون و بينالود

واگذار نشده است. ضمن اينكه شركت توانير در ابتداي )بادي(  شيروان، خليج فارس، كرمان و منجيل

هاي يزد، شهيد رجايي، زاهدان، )شامل شركتشركت جديد دولتي نيروگاهي 16، تعداد 1353سال 

لوشان، مفتح، شازند، فارس، گيالن، شاهرود، خراسان، آذربايجان، تهران، شهيد سليمي، اصفهان، رامين 

هاي سيكل تركيبي يزد، گازي يزد، )شامل نيروگاهنيروگاه حرارتي  23را براي واگذاري  و بندرعباس(

شهيد رجايي، ايرانشهر، زاهدان، شهيد بهشتي)لوشان(، درود، مفتحي، شازند، شيراز، كنگان، بوشهر، 

آباد بسطامي شاهرود، شهيد كاوه، قائن، صوفيان، بعثت، ري، شهيد فيروزي، شهيد سليمي، اسالم

 3كه متأسفانه هنوز هيچ يك از آنها واگذار نشده است. 2تأسيس نمودهعباس( اصفهان، رامين و بندر

هم فقب در بخش تأمين بهرق بسهيار    شود ساختار و تشكيالت وزارت نيرو آنطور كه مالحظه ميهمان

، موجهب افهزايش   و طويل بر اقتصاد كشهور تحميهل   بر است. هزينه اداره اين ساختار عريضگسترده و هزينه

بهه  كهه  )گهردد مهي شهود كهه يها از محهل افهزايش قيمهت بهرق تهأمين         ي جاري اين وزارتخانه مهي هاهزينه
                                                 

تخصصي توليد، انتقتال و توزيتع   دولتي در توليد نيروي برق به شر ت مادرهاي بخش غيرمنظور جلب سرمايهبه( 27)ماده . 1

ر نيترو قابليتت واگتذاري بته     هايي  ه بنا به تشتخيص وزيت  يک از نيروگاه شود براي هرنيروي برق ايران )توانير( اجازه داده مي
سهام آن  ( از%65وپنج درصد )داشته باشد، يک شر ت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت دولتي رابخش غير

هتاي نيترو و امتور اقتصتادي و     مشترک وزارتخانه هاي مذ ور بنا به پيشنهادرا از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شر ت
  شور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ريزييت و برنامهدارايي و سازمان مدير

اعطاي و الت به سازمان  هاي ياد شده، سهام مذ ور را باشر ت توانير موظف است بالفاصله پس از تأسيس شر ت
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه گهارمخصوصي

 ايران واگذار نمايد.
جمهتوري استالمي ايتران     گهتارم  قتانون اساستي   ووليت تأمين نيروي برق  شور طبتق اصتل گهتل   ئدر هر صورت مس

 اي وارد نيند.نحوي باشد  ه به تأمين نيرو لطمه و اجراي مفاد اين ماده بايد بهاست عهده وزارت نيرو بر
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يا از محل بودجه عمومي دولت كهه حاصهل فهروش منهابع بها ارزش       ( وشودكنندگان برق تحميل ميمصرف

گذاري جهت ايجهاد توسهعه پايهدار شهود.     بايد صرف سرمايه كه درآمد نفت درحاليشود نفت است تأمين مي

 مديريت و اتالف منابع را بپردازند. ضعفرواقع در هر صورت اين مردم هستند كه بايد هزينه د

جملهه نهاتواني   وجود آمدن مشكالت فراوانهي از هضمن اينكه اين تشكيالت عظيم و گسترده باعث ب

درصهورت تهداوم   شهود  بينهي مهي  كه پيش)به طوري گذاري كافي در بخش توليد نيروي برقدر سرمايه

هاي آينده با خاموشي و كمبود برق در كشور مواجه شويم(، نداشهتن الگهوي   در سالهاي فعلي استسي

كه ممكهن اسهت در   )به طوري هاي توزيع نيروي برقسازي و واگذاري نادرست شركتصحيح خصوصي

اشهتن الگهوي مناسهب در    آينده مشكالت غيرقابل جبراني را براي شبكه برق كشور بهه وجهود آورد(، ند  

 ... شده است. اما آيا براي اداره بخش كهوچكي از تهأمين انهرژي كشهور بهه ايهن سهاختار و       عرفه برق وت

 است؟ تشكيالت عريض و طويل نياز

و تدوين استراتژي براي كليه  سياستگذاريريزي، درصورت تشكيل وزارت انرژي، برنامه

هر استان توسط يكك   نرژيانرژي بوده و تأمين ا جمله برق برعهده وزارتهاي انرژي ازحامل

هكاي گكاز   توان اين شركت را با شركتاستاني امكانپذير خواهد بود. حتي مي شركت دولتي

هاي مختلف توسط يك متكولي  هاي بخشكنندهاستاني تلفيق كرد تا انرژي مورد نياز مصرف

يد هاي تولاي و شركتشركت استاني برق منطقه 49صورت همه  واحد تأمين شود كه در اين

 هاي گاز استاني ادغام كرد.توان منحل و در شركتو توزيع استاني برق را مي
 

. تغييرات بنيادين در نحوه تأمين برق مورد نياز مشتركين در آينكده نزديكك و تغييكر    1-1

 نقش وزارت نيرو

ق مورد ... برفوالد مباركه، پتروشيمي تبريز و آهن اصفهان،صنايع بزرگ مانند ذوبدر حال حاضر برخي 

هاي كنند. با ورود فناوريمگاواتي خود تأمين مي 1333-23نياز خود را از طريق واحدهاي نيروگاهي 

بر توليد برق، از مگاواتي عالوه 21-2( با نصب مولدهاي مقياس كوچك DG) 1توليد پراكنده برقجديد 

كننده را نيز نياز مصرفمورد  3و سرمايش 2توانند گرمايشمحل سوختن گاز يا انواع ديگر انرژي مي

ها و ها، فروشگاهعمومي، بيمارستان 3،هاي بزرگ اداريبزرگ، ساختمان ياري از صنايعتأمين كنند. بس

                                                 
بدين شرح است: تأمين انرژي برق با استفاده از مولدهاي توليد ( DG:distributed generation). تعريف توليد پراكنده 1

  ئهاي مصرف و يا اتصال به شب ه توزيع با قابليت كاركرد دابليت نصب در محلمگاوات كه قا 25برق با ظرفيت )حداكثر( 
برداري از آنها در مراكز مختلف ميسر محيطي ام ان بهرههاي زيستو از لحاظ مشخصه منظور تأمين انرژي برق را دارندهب

ها، ندگان خاص مانند بيمارستانكناستفاده از آن براي توليد برق اضطراري براي مصرف DGباشد. مهمترين كاربرد 

باشد كه براي آنها مسائل اقتصادي در مقابل مسائلي گون عدم قطعي برق در درجه دوم ها ميها و حتي هتلآزمايشگاه
 قرار دارد.

2. CHP: Combined Heat and Power 

3. CCHP: Combined Cooling, Heating and Power 

 گيرد.مگاوات مورد استفاده قرار مي 5ارت نيرو يك نيروگاه با قدرت . در حال حاضر در محل ساختمان وز4



 

 

ها هستند. همچنين در بخش كشاورزي، هاي مسكوني نيز قادر به استفاده از اين فناوريحتي برج

 CCHPيا  CHPحال افزايش است، نصب  تدريج در ايران دراي كه بهخصوص در زمينه كشت گلخانههب

تر از خريد برق از شبكه است، زيرا گازهاي خروجي توربين مي تواند بخار مورد نياز صرفهبسيار مقرون به

. بنابراين بسياري از مشتركين كنوني شبكه برق ديگر متقاضي 1براي گرم كردن گلخانه را فراهم نمايد

ي خريد گاز از شبكه گاز خواهند بود. لذا توسعه فناوري توليد خريد برق از شبكه نبوده و فقب متقاض

وري جمله بهبود راندمان و افزايش بهرهضمن اينكه مزاياي زيادي از CCHPو  CHPپراكنده برق، 

تأمين انرژي نهايي برق دارد، موجب تغيير نقش وزارت نيرو در آينده خواهد شد كه درصورت تشكيل 

هاي هاي انرژي فسيلي) و درصورت نياز انواع انرژيكننده حاملتأمين انهخوزارتاين وزارت انرژي، 

تجديدپذير( براي اين نوع مولدها بوده و معاونت برق وزارت انرژي تنها وظيفه تبادل برق ميان 

 كننده و توليدكننده را بر عهده خواهد داشت. مصرف

 

 . نتايج تمركز در سيستم انرژي كشور0

 در اساسي يا مشكالت ساختار كنوني وزارت نيرو به تفصيل بيان شد. هاياز ايراد در بخش قبلي برخي

انرژي هايي بحث شده است كه اميد است درصورت تشكيل وزارت اين بخش درباره مشكالت و برنامه

 وري و بهبود سيستم عرضه انرژي كشور را فراهم آورد.مرتفع شده و موجبات افزايش بهره

 

جاي )بهمناطق مختلف كشورتأمين انرژي مورد نياز  برايريزي صحيح ه. امكان برنام1-0

 فني و اقتصادي مطالعات براساستأمين همزمان برق و گاز( 

شود و وظيفه دولت تأمين انرژي براي توليد حرارت، انجام كار، روشنايي و ايجاد رفاه به كار برده مي

ي و عمومي است. با توجه به قابليت تبديل هاي مختلف خانگي، صنعت، تجارانرژي متقاضيان بخش

دليل غيرقابل از جمله گرمايش، سرمايش، روشنايي و مكانيكي و بهالزم هاي برق به انواع انرژي

جايگزين بودن آن در بسياري از مصارف، وجود آن براي هر منطقه واجب و ضروري است. سياست 

لوازم موماً برق به منظور سرمايش، روشنايي و اي است كه عگونهكنوني سيستم عرضه انرژي كشور به

تمامي مناطق كشور به  بايدشود، لذا ميو گاز طبيعي براي توليد حرارت و پخت و پز استفاده  خانگي

هر دو حامل انرژي برق و گاز دسترسي داشته باشند. در صورتي كه برخي مناطق كشور در طول سال 

توان گفت حدوداً سي روز در سال نياز به گرمايش نكرده و مي دماي هواي كمتر از صفر درجه را تجربه

                                                 
مگاواتي، ه  آب گرم و برق مورد نياز فروشگاه تأمين شده و ه  از  5اين كار در مشهد انجام شده و با نصب يك نيروگاه . 1

 .شودمياده درجه سانتيگراد دارند براي گرم شدن گلخانه استف 111هاي خروجي كه دمايي در حدود گاز



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

اي تعرفه برق را تنظيم كرد كه از انرژي برق براي پخت و پز توان به گونه، لذا در اين مناطق مي1دارند

 نياز شوند.هاي مايع يا گاز طبيعي بيها مانند سوختو گرمايش نيز استفاده شود تا از ساير انرژي

ريزي تأمين و برنامه قرار گيردگر مديريت تأمين و عرضه انرژي در اختيار نهاد واحدي بنابراين ا

مطالعات فني،  براساسانرژي كشور و سازمان واحد در قالب طرح جامع انرژي هر منطقه توسب يك 

هاي كارشناسي شده گيريمحيطي و پدافند غيرعامل، انجام گيرد مسلماً تصميماقتصادي، زيست

 رباره شيوه تأمين انرژي يك منطقه اتخاذ شده و از اتالف منابع جلوگيري خواهد شد. بهتري د

 

 هاي حرارتي. بهبود راندمان نيروگاه1-0

شود كه هاي حرارتي توليد ميدرصد برق توليدي كشور توسب نيروگاه 53در حال حاضر بيش از 

اساس بخش برق كشور وابستگي بسيار ن اي تأمين سوخت مورد نياز آنها در اختيار وزارت نفت است. بر

هاي فسيلي در توليد برق كشور بسيار كوره دارد و نقش سوخت گاز و نفتشديدي به گاز طبيعي، نفت

حالي است كه اين دو بخش داراي دو مديريت كامالً مجزا و منفك از هم پررنگ است. اين وضعيت در

شوند رابطه مالي شفافي ندارند و وزارت يريت ميهستند و عليرغم اينكه توسب دو مجموعه مجزا مد

كند. لذا به همين دليل است كند بهايي پرداخت نمينيرو بابت سوختي كه از وزارت نفت دريافت مي

، بلكه هاي اخير نه تنها افزايش نيافتهكه راندمان تبديل انرژي حرارتي به برق در وزارت نيرو در سال

توجهي وزارت نيرو به افزايش دهنده بيه است كه اين امر نشانصورت مقطعي كاهش نيز يافتبه

ملي اطالعات شركت  براساسوري سيستم تأمين برق كشور و اتالف منابع بين نسلي شده است. بهره

هاي هاي نفتي و شركت ملي گاز ايران درباره مصرف گاز طبيعي و سوختپااليش و پخش فرآورده

و اطالعات فروش برق و  1353-1323هاي حرارتي كشور در سال هايمايع مصرف شده در نيروگاه

هاي هاي حرارتي در توليد برق كشور، ضريب تبديل انرژي اوليه)ارزش حرارتي سوختسهم نيروگاه

كننده ها( به انرژي نهايي)برق تحويل داده شده به مصرفمايع و گاز طبيعي سوزانده شده در نيروگاه

 است. 1شرح جدول محاسبه شده و بهق فرمول زير طبنهايي يعني فروش برق( 

 

 

 

                                                 
مقررات ملي ساختمان، نياز به مصترف انترژي در بستياري از ايتن منتاطق كتاهش        19. ضمن اين ه با انجام اقدامات مبحص 1

 شود.يافته و با صرف انرژي كمتري دماي آسايش محيط فراه  مي

 هاي حرارتي در توليد برقسهم نيروگاه×  فروش برق

 انرژي نهايي برداريبهره= ضريب 
 هاي حرارتيهاي مصرف شده در نيروگاهارزش حرارتي سوخت



 

 

 1410-1810هاي انرژي در سالنهايي برداري . سوخت مصرفي، فروش برق و ضريب بهره9جدول 

 سال
 نفت گاز 

 )ميليون ليتر(

 نفت كوره

 )ميليون ليتر( 

 گاز طبيعي

)ميليارد 

 مترمكعب(

 ارزش حرارتي 

)ميليون كيلووات 

 ساعت(

 فروش برق 

)ميليون كيلووات 

 ساعت(

هاي سهم نيروگاه

 حرارتي در توليد برق

 )درصد(

ضريب 

نهايي برداري بهره

 )درصد( انرژي

 .22/35/1353مورخ  123111/1، نامه شماره هاي نفتيها، شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي مايع نيروگاهمصرف سوخت .1 خذ:آم

 شركت ملي گاز ايرانانه يهاي ماهها، گزارشمصرف گاز طبيعي نيروگاه. 2

 .هاي مختلفنيروگاه هاي حرارتي، وزارت نيرو، آمار تفضيلي صنعت برق، سال توليد ناويژه. 3

 

محاسبه شده است  9كه در جدول انرژي برداري نهايي الزم به ذكر است كه ضريب بهره

كه ها، تلفات شبهاي حرارتي، خودمصرفي نيروگاهشامل تلفات تبديل انرژي در نيروگاه

هاي كيلوكالري انرژي كه وارد نيروگاه 133انتقال و توزيع است و بدين معناست كه به ازاي هر 

)يعني  رسد و مابقيكننده نهايي ميكيلوكالري به دست مصرف 14شود، تنها حرارتي مي

اين در حالي  رود.كيلو كالري( در واحدهاي مختلف تبديل و انتقال انرژي از بين مي 41حدود 

رسد و حتي درصد نيز مي 13اي مانند ژاپن و انگلستان به كه اين ضريب در كشورهاي پيشرفته است

رسد. در درصد مي 32و  36اي مانند تركيه و مالزي نيز اين ضريب به در كشورهاي در حال توسعه

اطالعات سوخت مصرفي،  براساسبرداري انرژي نهايي برخي كشورهاي دنيا ، ضريب بهره6جدول 

 هاي حرارتي در توليد برق اين كشورها محاسبه شده است.وش برق و سهم نيروگاهفر
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 1310برداري نهايي كشورهاي مختلف در سال . ضريب بهره4جدول 

 كشور

 نفت گازطبيعي سنگغالز
ارزش حرارتي )ميليون 

 كيلووات ساعت(

فروش برق 

)ميليون كيلووات 

 ساعت(

هاي سهم نيروگاه

 رقحرارتي در توليد ب

 )درصد(

برداري ضريب بهره

 هزار تن معادل نفت خام )درصد( انرژي

51323621 33352 32133 65333 ژاپن

332313563 2133 236232 353316 آمريكا

133313 236 3131 1313 فرانسه

311531 113 3322 25115 انگلستان

153162 312 13132 11365 تركيه

113325 1313 13212 66632 آلمان

12331532 1332 16611 13123 مالزي

شود و بهه همهين   آبي تأمين ميهاي برقتوسب نيروگاه زدرصد ني 13اي و درصد برق فرانسه از طريق انرژي هسته 33الزم به ذكر است كه حدود  

 هاي حرارتي با سوخت فسيلي در اين كشور بسيار ناچيز است.يل است كه سهم نيروگاهدل

 (http://www.iea.org)المللي انرژيآژانس بين مأخذ:

 

برداري انرژي نهايي در كشور، وجود تلفهات سهنگين در   يكي از داليل مهم پايين بودن ضريب بهره

نظكر  بكه . 1كنهد تحميهل مهي  انه ميلياردها دالر به اقتصاد كشور يانتقال و توزيع است كه سال هايشبكه

رسد يكي از داليل اين امر نيز تحويل سوخت رايگان به وزارت نيرو است كه موجب شده مي

 تشكيالت برق حساسيت الزم را براي مديريت بر آن نداشته باشد. 

برداري انرژي نههايي در كشهور، پهايين بهودن رانهدمان      بهرهاز ديگر داليل مهم پايين بودن ضريب 

هاي حرارتي به تفكيك وزارت نيهرو و بخهش   راندمان هريك از نيروگاههاي حرارتي كشور است. نيروگاه

ههاي  هها در سهال  رانهدمان ايهن نيروگهاه    3نشان داده شده است. در جدول  2و  3خصوصي در جداول 

سهال تغييهر    3شهود طهي ايهن    طور كه مشاهده ميهمان ده است.با يكديگر مقايسه ش 1352و  1321

ها به بخش خصوصي واگذار شهده كهه   شود و تنها برخي نيروگاهها ديده نميچنداني در راندمان نيروگاه

 در جدول مشخص شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هاي كلي اصالح ياست. س1كاهش تلفات برق، گامي در جهت تحقق بخشي از اهداف ». رجوع شود به گزارش با عنوان 1

با شماره مسلسل  «هاي كلي اقتصاد مقاومتي. سياست3ها، . قانون هدفمند كردن يارانه2الگوي مصرف و قانون مربوطه، 
 .هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش1393ماه ، فروردين13579

http://www.iea.org/


 

 

 1041و  1089هاي هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سالراندمان نيروگاه. 4جدول 

 م نيروگاهنا
 راندمان )درصد(

 نام نيروگاه
 راندمان )درصد(

1089 1041 1089 1041 

 3/31 2/23 . سيكل تركيبي شيروان11  هاي بخاريالف( نيروگاه

 2/23 3/12 . بندرعباس16 1/23 1/22 . شهيد فيروزي1

 - 3/11 . فرگ داراب13 2/33 3/22 . بعثت2

 - هه . سيكل تركيبي اروميه12 1/31 3/36 . اسالم آباد )اصفهان(3

 - هه . سيكل تركيبي سمنان15 6/33 6/31 . شهيد بهشتي )لوشان(3

 واگذار 2/23 . تبريز23 3/35 2/33 .شهيد سليمي )نكا(1

 واگذار 2/25 . پرند21 35 3/31 . رامين6

 واگذار 2/23 . شهيد زنبق )يزد(22 2/31 1/33 .بندرعباس3

 واگذار 2/22 مشهد. 23 2/23 3/23 . زرند2

 واگذار 1/22 . شيروان23 3/33 3/35 . شهيد رجايي5

 واگذار شده 1/21 . شريعتي21 2/33 2/36 . بيستون13

 واگذار شده 5/32 . سيكل تركيبي كازرون26 6/36 3/36 . شهيد مفتح همدان11

 واگذار شده 3/25 . سيكل تركيبي دماوند23 2/31 3/31 . طوس12

 واگذار شده 3/31 . سيكل تركيبي كرمان22 2/32 5/35 . شازند13

 واگذار شده 3/32 . سيكل تركيبي آبادان25 6/33 6/22 . ايرانشهر13

 واگذار شده 3/33 .  سنندج33 3/33 2/36 . سهند11

 1/33 جديداالحداث . سيكل تركيبي جهرم31 واگذار شده 2/33 . شهيد منتظر قائم16

 3/31 جديداالحداث . سيكل تركيبي شهيد كاوه32 واگذار شده 5/33 . شهيد محمد منتظري13

 31 جديداالحداث . زاگرس33 واگذار شده 2/31 . تبريز15

 3/32 جديداالحداث . سلطانيه33 واگذار شده 2/22 . مشهد23

 3/32 جديداالحداث . سيكل تركيبي شاهرود31 1/04 1/04 هاي بخاريجمع نيروگاه

 6/23 3/21 . كيش )خارج از شبكه(36  هاي گازيب( نيروگاه

 1/14 1/18 هاي گازيجمع نيروگاه 1/23 3/23 . ري1

   هاي سيكل تركيبيج( نيروگاه 1/21 2/23 . صوفيان2

 31 1/33 . سيكل تركيبي شهيد رجايي1 3/23 3/22 . شهيد بهشتي )لوشان(3

 2/33 1/36 . سيكل تركيبي شهيد سليمي2 1/15 1/23 . بوشهر3

 2/36 3/35 . سيكل تركيبي يزد3 2/23 3/21 . كنگان1

 3/31 - . سيكل تركيبي كرمان3 2/21 3/23 . اروميه6

 واگذار شده 3/31 . سيكل تركيبي منتظر قائم1 3/23 2/22 . شيراز3

 واگذار شده 3/33 . سيكل تركيبي نيشابور6 6/23 3/22 . يزد2

 واگذار شده 3/36 . سيكل تركيبي گيالن3 23 1/12 . دورود5

 واگذار شده 2/31 . سيكل تركيبي خوي2 21 5/21 . هسا13

 واگذار شده 3/31 . سيكل تركيبي قم5 5/23 1/23 . قائن11

 واگذار شده 1/32 . سيكل تركيبي فارس13 1/22 3/23 . چابهار )كنارك(12

 واگذار شده 2/33 . سيكل تركيبي شريعتي11 23 3/22 . زاهدان13

 4/19 1/11 هاي سيكل تركيبيجمع نيروگاه 5/32 1/33 تركيبي هرمزگان . سيكل13

 1/04 8/09 هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرومتوسط راندمان نيروگاه

 .1352و  1321هاي ترازنامه انرژي، سالمأخذ:
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 1041در سال  صنايع بزرگ و بخش خصوصيهاي حرارتي راندمان نيروگاه. 8جدول 
 راندمان )درصد( نام نيروگاه اندمان )درصد(ر نام نيروگاه

 33 . شريعتي6 هاي بخش خصوصيالف( نيروگاه
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 31 . سنندج5 3/33 . منتظر قائم3

 3/33 . فارس13 3/33 )بخاري( . مشهر3

 33 كازرون .11 2/33 )بخاري( . زرگان1

 - سر. پره12 4/01 هاي بخاريجمع نيروگاه

 3/33 . گيالن13 3/22 )گازي(  . تبريز1

 3/33 . شيركوه13 1/31 . چرخه تركيبي اروميه2

 6/33 هاي سيكل تركيبي. نيروگاه11 3/25 . سبالن3

 4/04 هاي بخش خصوصيجمع نيروگاه 6/33 . كاشان3

 هاي صنايع بزرگگاهب( نيرو 6/31 . جنوب اصفهان1

 1/32 )بخاري( . ذوب آهن1 2/25 . پرند6

 2/22 )بخاري( . فوالد مباركه2 3/31 . رودشور3

 - . پتروشيمي خراسان3 2/21 )گازي( . شريعتي2

 - . پتروشيمي شيراز3 3/26 )گازي( . مشهد5

 - . مس سرچشمه1 5/25 . فردوسي13

 1/08 يهاي بخارجمع نيروگاه 6/31 . خرمشهر11

 - )گازي( . تراكتورسازي1 2/21 )گازي( . زرگان12

 - )گازي( . پتروشيمي تبريز2 6/32 )سمنان( قدس. 10

 - )گازي( . ذوب آهن3 8/18 )گازي( . چابهار13

 3/31 )گازي( . فوالد مباركه3 2/33 . عسلويه گازي11

 - )گازي( . پتروشيمي رازي1 3/33 . گناوه16

 1/31 )گازي( پتروشيمي فجر .6 2/33 . حافظ13

 - )گازي( . پتروشيمي مبين3 2/21 . كهنوج12

 5/25 )گازي( . مس سرچشمه2 3/25 . گلستان15

 - )گازي( . چادرملو5 3/21 . نوشهر23

 3/33 )گازي( . پارس جنوبي13 3/23 . شهيد زنبق يزد21

 3/33 . پااليشگاه گاز ايالم11 3/35 . مولدهاي توليد پراكنده22

 - . پتروشيمي بندرامام12 9/01 هاي گازيجمع نيروگاه

 3/33 )گازي( LNG. گاز مايع 13 2/33 . خوي1

 - . پتروشيمي ايالم13 3/33 . زواره2

 - . پتروشيمي دماوند11 3/31 . منتظر قائم3

 9/00 هاي گازينيروگاه 6/33 . دماوند3

 1/09 هاي صنايع بزرگجمع نيروگاه 6/33 . قم1

 .1352سال  ،ترازنامه انرژي :مأخذ

 

هاي حرارتي و برداري از نيروگاهدهد كه وزارت نيرو حتي در زمينه بهرهوضعيت فوق نشان مي

دهد كه متوسب راندمان نشان مي 2و  3بررسي جداول  شبكه انتقال برق نيز كارنامه قابل قبولي ندارد.

يك درصد افزايش يافته درمجموع تقريباً  1352ا ت 1321هاي تحت پوشش وزارت نيرو از سال نيروگاه



 

 

هاي حرارتي ها بايد راندمان نيروگاه( قانون هدفمند كردن يارانه1ماده ) براساسكه است، درحالي

رغم تأكيد مكرر . همچنين بهرسيددرصد مي 33يافته و حداقل به عدد انه يك درصد افزايش يسال

هاي گازي به بر تبديل نيروگاهيانه مبنيقوانين بودجه سالقانونگذار در قوانين برنامه توسعه و 

ها فقب واحدهاي بخاري نيروگاه سيكل تركيبي كرمان هاي سيكل تركيبي، طي اين سالنيروگاه

درصد رسيده است( و واحدهاي بخاري  3/31درصد به  31اندازي شده) و راندمان آن از راه

ست كه طي اين ا اندازي نشده است. اين درحاليميه هنوز راههايي مانند شيروان، سمنان و ارونيروگاه

هاي سيكل تركيبي جديدي مانند جهرم، ها وزارت نيرو اقدام به ساخت واحدهاي گازي نيروگاهسال

هاي سيكل تركيبي دارند. دليل اين كاوه و شاهرود نموده كه راندمان بسيار پاييني درمقايسه با نيروگاه

گذاري اوليه بيشتري نياز به سرمايهبر اينكه عالوههاي بخاري اندازي نيروگاهكه راه شايد اين باشدامر 

تر وزارت نيرو به تر است. به عبارت سادهتر و تعمير و نگهداري آن نيز مشكلدارد، طراحي آن پيچيده

اقدام به  هاي سيكل تركيبي كه موجب افزايش راندمان شده،نيروگاهاندازي واحدهاي بخاري جاي راه

ست كه وزارت نيرو بهاي سوخت مورد ا هاي گازي جديد نموده است دليل آن نيز اينتأسيس نيروگاه

 تلفاتهاي حرارتي و كاهش جدي براي افزايش راندمان نيروگاه پردازد و ارادهها را نمياستفاده نيروگاه

 در شبكه برق ندارد.

نيرو به وزارت انرژي و تمركز امهور انهرژي كشهور،     رسد با واگذاري بخش برق وزارتنظر ميلذا به

وري و وري سيستم عرضهه انهرژي كشهور فهراهم شهده و بههره      در زمينه بهره ريزي صحيحامكان برنامه

 راندمان در سيستم عرضه انرژي كشور بهبود يابد.

 

 ورش و تبديل انرژي كشكور و مكديريت  آهاي فرريزي صحيح درباره بخش. امكان برنامه0-0

 مصرف گاز طبيعي در زمستان

نفهت   ههاي خانهوزارتمنظور ايجاد هماهنگي بين بهبا سرد شدن هوا در فصل پاييز و زمستان، همه ساله 

جلسهات مختلفهي توسهب نهادههاي نظهارتي،      هاي حرارتهي  تأمين سوخت زمستانه نيروگاه برايو نيرو 

شوراي عهالي امنيهت ملهي ايهن     هايي نظير نهادوساطت با  كه در نهايت شودو دولتي برگزار ميامنيتي 

كه اگر وزارت انرژي تشكيل شود و ايهن دو بخهش   . درحالي1كندمسئله به شكل مقطعي فيصله پيدا مي

ريهزي بهراي   واحهد باشهند و برنامهه    نههاد ها تحت نظارت يهك  هاي نفت و گاز و نيروگاهيعني پااليشگاه

بينهي مصهارف   ريهزي صهحيح، پهيش   ه باشد، با برنامهسيستم عرضه انرژي كشور در اختيار يك وزارتخان

تهوان  هها در زمسهتان را مهي   موضوع كمبود سوخت نيروگهاه  درنهايت هاي مايع،زمستاني گاز و سوخت

تهوان انجهام   مثال يكي از اقداماتي كه درصورت تشكيل وزارت انرژي مي برايصورت دائمي حل كرد. به

                                                 
شوراي عالي امنيت ملي برگزار شتده و   دراتي . به قرار اطالع در شروع زمستان امسال نيز براي حل موضوع مذكور جلس1

سوخت متازوت كته بته    استفاده از ، ها به سه روزنيروگاه گازتصمي  نهايي جلسه بر اين شد كه به دليل كاهش ذخيره نفت
 شود. مجازمجددا  شده بود،  ممنوعدليل ايجاد آلودگي از طرف سازمان حفاظت محيط زيست 
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ههاي نفتهي   ، با توجه به الگوي پااليشي آن و خصوصيات فرآوردهست كه در كنار هر پااليشگاها داد، اين

 شرح زير است.اندازي شود. مزاياي اين اقدام بهتقطير، نيروگاه حرارتي طراحي و راه برجحاصل از 

 سازي سوخت؛نقل و ذخيرهوهاي حملجويي در هزينهصرفه ه 

 زمستان؛ها و صنايع در جلوگيري از قطعي گاز در ساير نيروگاه ه 

 23امكان استفاده از گرماي حاصل از گازهاي خروجي نيروگاه و بهبود راندمان نيروگاه تا سهقف   ه 

 درصد و عدم نياز به مصرف سوخت اضافه در پااليشگاه؛

 ؛افزوده پاييني داردامكان صادرات برق به جاي صادرات نفت كوره كه ارزش ه 

 افزوده باالتر يا صادرات آن.ارزشامكان تبديل گاز طبيعي به محصوالت با  ه 

 

 (CCHP) ، توليد همزمان برق، حرارت و سرما(DG) هاي توليد پراكنده. توسعه فناوري1-0

مگاوات، درصورت  23الي  2هاي با ظرفيت توليد طور كه در بخش قبلي گفته شد با ورود توربينهمان

اري از مشتركين صنعتي، عمومي، تجاري صحيح متوليان انرژي كشور بسي سياستگذاريريزي و برنامه

ها ترغيب خواهند شد. در حال حاضر متقاضيان استفاده و حتي خانگي نسبت به استفاده از اين فناوري

براي استفاده از زيرا كنند، مييند نسبتاً مشكلي را طي آفر ،هااز اين تكنولوژي براي نصب ميكروتوربين

و هم از شركت ملي گاز مجوزهاي الزم را اخذ كنند. اين امر توسعه اين فناوري بايد هم از وزارت نيرو 

آمار تفضيلي صنعت برق در سال  براساساست. كرده اين فناوري در كشور را با مشكالتي مواجه 

ميليارد  213/1مگاواتي حدود  661با ظرفيت عملي  1353هاي توليد پراكنده در سال نيروگاه 1353

درصد از كل توليد برق كشور را به خود اختصاص داده  33/3كرده و تنها كيلووات ساعت برق توليد 

كه استفاده از اين فناوري در دنيا به سرعت در حال گسترش بوده و در كشوري مانند است. درحالي

 1.درصد رسيده است 23ايتاليا به بيش از 

درباره عرضه انرژي گيري شود كه با تشكيل وزارت انرژي و تمركز مراكز تصميمبيني ميپيش

يند اخذ مجوزهاي آهاي حمايت از بخش خصوصي و تسهيل فرهاي مختلف و با اتخاذ سياستبخش

هاي توليد پراكنده، توليد همزمان برق و حرارت و توليد همزمان برق، قانوني الزم، توسعه فناوري

 حرارت و سرما سرعت بيشتري پيدا كند.

 شرح زير است:هاي استفاده از فناوري توليد پراكنده بهبرخي از مزيت

 

 

 

                                                 
1. http://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20150519_2.html 

http://www.snam.it/en/Media/energy-morning/20150519_2.html


 

 

در جهت  پايداري شبكه افزايش ظرفيت عملي توليد برق، كيفيت توان و قابليت اطمينان و ه

 هاي پدافند غيرعاملسياست

كه را بهبود بر افزايش ظرفيت عملي توليد برق كشور، كيفيت توان توليدي شبتوليد پراكنده برق، عالوه

اداره انرژي آمريكا، افزايش توان قابل اطمينان را  دهد.بخشد و قابليت اطمينان را افزايش ميمي

ه است. زيرا اين مولدها از شبكه انتقال دمهمترين كاركرد مولدهاي توليد پراكنده در بازار برق برشمر

تواند موجب قطع برق مشترك شود در كنند و بنابراين از حوادثي كه در شبكه انتقال مياستفاده نمي

امان است. چنانچه اين واحدها مستقيماً به مشترك وصل شده باشند، در صورت قطع برق، شبكه 

 .كنداي تأمين صورت جزيرهتواند برق مشترك را بهتوزيع نيز مي

و كاهش اجراي الزامات و اقدامات دفاع غيرعامل براي مقابله با تهاجمات دشمن  الزم به ذكر است

كه وسعت و گستره آن  هاي بنيادي استها و اقدامات دشمن از موضوعخسارت ناشي از تهديد

ا توجه به اهميت نقش انرژي الكتريكي در هنگام مقابله با ب .شودهاي كشور را شامل ميزيرساخت

پذيري بمين شرايب امنيتي و كاهش آسيأرساني و تهاي برقبحران و لزوم آمادگي براي احياي شبكه

ضرورت تقويت پدافند غيرعامل يا دفاع در برابر تهاجم بدون استفاده از سالح، بيش از  ،سيسات برقأت

كاهش و  ازجمله اقدامات پدافند غيرعامل در جهت افزايش پايداري شبكه برق .شودپيش احساس مي

مراكز حساس و  مولدهاي كوچك برق در توان به استفاده ازمي رسانيسيسات برقأپذيري تآسيب

منظور افزايش به توسعه مولدهاي كوچكو  اي اضطراريحياتي، تشويق مشتركان به استفاده از مولده

 .پايداري شبكه و همچنين اشاره كرد

 فراهم شدن زمينه توليد همزمان برق، حرارت و سرمايش و افزايش راندمان توليدك 

بر برق توليد شده توسب حل توليد برق، عالوهكننده به مدليل نزديكي مصرفدر توليد پراكنده به

براي تأمين گرمايش و سرمايش  حاصل از گازهاي خروجي توربين توان از گرمايها، ميميكروتوربين

اما  ،بردساختمان نيز استفاده كرد. اضافه كردن مبدل حرارتي به واحد مولد برق، قيمت مجموعه را باال مي

نرژي الكتريكي توليدي، حدود دو كيلووات انرژي حرارتي براي مصارف در عوض همراه با هر كيلووات ا

سوخت و نگهداري  هگذاري و نيز هزينسرمايه هشود و اين خود هزينگرمايشي و سرمايشي برداشت مي

دهد. با استفاده از فناوري توليد همزمان مطبوع را كاهش مي هواحدهاي سنتي تأسيسات حرارتي و تهوي

 رسد.درصد مي 23( راندمان كل مجموعه به حدود CCHPو  CHPرما )برق، حرارت و س

 ال و توزيعقكاهش تلفات انت ك

دليل نزديكي مولدهاي توليد برق به محل مصرف، در برخي موارد حتي با توسعه توليد پراكنده برق، به

از طريق همين طور كامل كننده بهنيازي به اتصال به شبكه نيز وجود ندارد و برق مورد نياز مصرف

شود، لذا شايد بتوان گفت ها تأمين شده و برق توليد شده اصالً وارد شبكه انتقال برق نميميكروتوربين
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بر كاهش تلفات انتقال و توزيع، حتي كه با استفاده از فناوري ميكروتوربين و توليد پراكنده برق عالوه

 يابد.ظرفيت مورد نياز شبكه انتقال و توزيع برق نيز كاهش مي

 ييپيك سا ه

هاي توليد تر بودن تعرفه برق در ساعات پيك مصرف، استفاده از برق توليدي ميكروتوربيندليل گرانبه

پراكنده براي دارندگان آنها مقرون به صرفه است. اين مسئله باعث كاهش بار شبكه در ساعات اوج 

كنندگان ها دارد، براي مصرفربينهايي كه براي صاحبان ميكروتوبر مزيتشود كه عالوهمصرف مي

 باشد.كنند نيز مفيد ميشبكه كه از توليد پراكنده استفاده نمي

 ايامكان استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و كاهش انتشار گازهاي گلخانهك 

گرم گاز دي اكسيد  633طور متوسب به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق، حدود در حال حاضر به

رايب سوم شصنعت برق جهان، كاهش اين عدد به يك 2313انداز سال شود. چشموليد ميكربن ت

هاي با كربن است. انتشار كربن در دوره عمر نيروگاهاكسيدگرم دي 233جاري و رسيدن به 

هاي توليد پراكنده و توليد هاي ديگر بيشتر است. با استفاده از فناوريهاي فسيلي از تكنولوژيسوخت

رود كه ميزان انتشار كربن ن برق، حرارت و سرما و بهبود راندمان توليد، انتظار ميهمزما

ناشي از توليد برق، كاهش چشمگيري پيدا كند. اما يكي ديگر از مزاياي استفاده از توليد پراكنده كه 

ت توده، هاي تجديدپذير مانند زيستواند منجر به كاهش توليد كربن شود، امكان استفاده از انرژيمي

 1)فتوولتائيك( و حتي انرژي باد در توليد برق است. گرمايي، انرژي خورشيديزمين

 گذاريكاهش نياز به سرمايهك 

هاي كوچك بخش خصوصي ظرفيت توان با استفاده از سرمايههاي توليد پراكنده ميبا توسعه فناوري

گذاري مورد نياز متولي جم سرمايهشود حعملي شبكه برق كشور را افزايش داده و اين خود باعث مي

 مگاوات است، كاهش يابد. 1333انه به ميزان يتأمين برق كشور كه در حال حاضر سال

 اندازي بسيار كوتاهزمان نصب و راهك 

هاي هاي مورد استفاده در توليد پراكنده، در مقايسه با انواع نيروگاهاندازي ميكروتوربينزمان نصب و راه

 تر است.خاري و سيكل تركيبي بسيار كوتاهبزرگ گازي، ب

 

 ادالت بهينه انرژي با كشورهاي همسايهمبريزي صحيح درباره . امكان برنامه9-0

درصد از كل ذخاير جهان( و  2/12) تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي 33ايران با در اختيار داشتن 

ين دارنده ذخاير گازي و چهارمين تر، بزرگ2313ميليارد مترمكعب گاز در سال  6/132توليد 

                                                 
 . نهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، توليد پراكنده و مزاياي آن.1



 

 

كامل از فازهاي  برداريبهرهبا شود كه بيني مي. پيش1توليدكننده گاز طبيعي جهان بوده است

ايران به طور  مانده پارس جنوبي و توسعه ميادين گازي مشترك و مستقل، ظرفيت توليد گازباقي

)اعم از خانگي، صنعت،  مصارف داخلي چشمگيري افزايش يابد. با افزايش توليد گاز و تأمين كامل

(، هنوز درباره مازاد توليد گاز احتمالي در آينده و تزريق به مخازن نفتي هانيروگاه پتروشيمي،

هاي به صورتتوان ميصادرات گاز را الزم به ذكر است كه ريزي نشده است. گيري و برنامهتصميم

  شود:انجام مي ه سه طريقمختلفي انجام داد كه در حال حاضر در كشور ما ب

 . صادرات مستقيم گاز از طريق خب لوله، 1

 . تبديل گاز به محصوالت پتروشيمي و صادرات آنها، 2

 . تبديل گاز به برق و صادرات برق. 3

بر هاي هريك از انواع صادرات گاز، برق يا محصوالت پتروشيمي عالوهتأمين زيرساخت

درباره و براي بلندمدت اكنون دارد. لذا بايد از همنياز نيز رف زمان ريزي و صگذاري به برنامهسرمايه

دليل اينكه مسئوليت گيري شود. درحال حاضر بهي تصميمهاي صادرات گاز طبيعسهم هريك از روش

ريزي نه تنها برنامه ،تأمين برق برعهده وزارت نيرو و مديريت بخش گاز برعهده وزارت نفت است

اي در اين رابطه به همفكري و تعامل سازندهدو وزارتخانه نفت و نيرو  بينبلكه انجام نشده واحدي 

 .خوردچشم نمي

هاي حرارتي ايران با راندمان متوسب از ديدگاه وزارت نفت، با توجه به وضعيت كنوني نيروگاه

ه )ك 2قيمت گاز صادراتي به تركيهمتوسب ، صادرات برق در مقايسه با 1353درصد در سال  3/36

 است.نيز صادراتي ايران گاز سنت است( نه تنها اقتصادي نيست كه به ضرر بازار  33حدود 

از ديدگاه وزارت نيرو اما وسعت شبكه برق ايران و همسايگي ايران با كشورهاي مختلفي كه پيك 

بهينه از برداري مصرف برق آنها با ايران متفاوت است، فرصتي را براي ايران به وجود آورده كه با بهره

افزايش نيز و ضمن كسب درآمد اقتصادي، امنيت كشور را صادر كرد اين كشورها برق  به توانآن مي

مثال تفاوت پيك مصرف كشورهاي حاشيه خليج فارس اين فرصت را براي وزارت نيرو فراهم براي داد. 

 3كشورها صادر نمايد.به اين  )مانند زمستان( در ساعات و فصول غيرپيكرا نموده كه برق مازاد خود 

ريزي درباره انواع صادرات انرژي گيري و برنامههمه اين مشكالت ناشي از آن است كه تصميم

هاي نفت و نيرو با در نظر گرفتن منافع خانهريك از وزارتكشور در اختيار نهاد واحدي نبوده و ه

كه انجام اين كار نياز به د. درحالينماينصورت جداگانه ميسازماني خود اقدام به صادرات برق يا گاز به

                                                 
1. BP Statistical Review of World Energy, June 2015. 

رقابت با گتاز  منظور صادرات برق قابل به تناسب راندمان آنها بههاي حرارتي طبيعي نيروگاهگذاري سوخت گاز . درباره قيمت2

در  14231بتا شتماره مسلستل    « به تناستب رانتدمان  ها قيمتگذاري سوخت گاز طبيعي نيروگاه»با عنوان طبيعي، گزارشي 
 تدوين شده است. هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش

هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي ازسوي مقام معظ  رهبري نيتز  موضوع صادرات برق در سياست . الزم به ذكر است كه3

 مورد تأكيد قرار گرفته است.
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هاي امنيتي ي كردن مزيت)با شرط كمّ محيطي و امنيتيسنجي فني، اقتصادي، زيستمطالعات امكان

كه متولي واحدي در امر صادرات انرژي وجود ناشي از صادرات برق در محاسبات( دارد و درصورتي

هينه صادرات گاز، برق و محصوالت پتروشيمي را با تواند با انجام اين مطالعات مقدار بداشته باشد مي

ريزي آن برنامه براساسدست آورده و هاي داخلي و كشش بازارهاي خارجي بهتوجه به زيرساخت

گيري در سيستم عرضه رسد با تشكيل وزارت انرژي و تمركز تصميمنظر ميبلندمدت انجام دهد. لذا به

 گيري شود كه منافع ملي حفظ شود.اي تصميمگونه و به مرتفعانرژي كشور، اين اختالفات 

 

 هاي كشاورزي و اصالح تعرفه برق و گازوئيل. حل مشكل برقي كردن چاه4-0

ههاي كشهاورزي   هاي چاهكار انداختن موتور پمپانرژي الكتريكي مصرفي در بخش كشاورزي با هدف به

. يكي از مشكالتي كه در 1شودر مصرف ميها و مراكز پرورش دام و طيوو گرم كردن و روشنايي گلخانه

هاي كشهاورزي هسهتند كهه در برخهي     هاي چاهحال حاضر گريبانگير بخش كشاورزي است، موتورپمپ

 كنند.دليل عدم دسترسي به شبكه برق از سوخت گازوئيل استفاده ميمناطق به

اسهت، لهذا برقهي     هاي بسياريجوييبا توجه به اينكه مصرف برق در بخش كشاورزي داراي صرفه

رسهاني بهه   قهانون تسهريع در بهرق   »عنهوان  با با تصويب قانوني  1332هاي كشاورزي از سال چاه كردن

ههاي  هزار حلقه چاه كشاورزي به پمهپ  212تعداد  1352آغاز شد و تا پايان سال « هاي كشاورزيچاه

كه اعتبارات مربوط به  دهدهاي كشاورزي نشان ميبررسي وضعيت برقي كردن چاه 2برقي مجهز شدند.

ههاي الزم ميهان   . عهدم همكهاري  شهود اين پروژه بايد از طريهق وزارت نفهت بهه وزارت نيهرو پرداخهت      

بها تهأخير   هاي كشاورزي هاي چاهموتور پمپكردن برقي  نفت و نيرو سبب شده است كههاي وزارتخانه

و عالوه  3شودها ميسوخت پمپ ها موجب كاهش هزينهو از آنجايي كه برقي كردن اين چاه شود روبرو

هرچه ايهن زمهان   لذا ، سازدهاي جاري و زيرزميني را ممكن ميبر آن مديريت بر برداشت و مصرف آب

و اضهافه  كنندگان انرژي در بخش كشهاورزي  تر شود هزينه بيشتري را به اقتصاد كشور و مصرفطوالني

 تحميل خواهد كرد.برداشت از ذخاير آبي كشور 

هاي عرضهه  رسد درصورت تشكيل وزارت انرژي، با افزايش هماهنگي ميان بخشنظر مين بهبنابراي

 گردد.هاي كشاورزي تسهيل كردن چاهيند برقيآانرژي كشور فر

 

 

                                                 
 گيرد.درصد از انرژي كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي 3/10حدود . 1

 .191، ص 1392. وزارت نيرو، معاونت امور برق و انرژي، ترازنامه انرژي سال 2

محيطتي  ، ضمن اين ه آثار منفي زيستت هاي برقي استبرابر هزينه برق پمپ 4هاي گازوئيلي تقريبا  . هزينه سوخت پمپ3

 را ه  به همراه دارد.



 

 

 كاهش حجم دولت .4-0

پس از واگذاري كامل و صحيح بخش توزيهع و توليهد بهه بخهش خصوصهي و همچنهين تشهكيل نههاد         

تگذاري برق را برعهده داشته باشد، تنها يك شركت براي اداره امهور بهرق   رگوالتوري كه مسئوليت قيم

ههاي نفهت و   هاي مربوط بهه وزارتخانهه  كند، ضمن اينكه بررسي فعاليتمشتركين هر استان كفايت مي

هاي اين دو وزارتخانه در بخش انتقال، توزيهع، ثبهت و محاسهبه    دهد كه بخشي از فعاليتنيرو نشان مي

شهود. درصهورت تشهكيل    صورت موازي انجام شده و موجب اتالف منابع مهي بهي انرژي هامصرف حامل

هاي گاز استاني بوده و وظيفه تأمين انرژي را در ههر  قابل ادغام با شركت هاي برقشركتوزارت انرژي، 

يي بخش عرضهه انهرژي كشهور،    آاستان به عهده خواهند داشت. اين امر موجب افزايش هماهنگي و كار

 133 بيشهتر از ساختار دولت، كاهش نيروي انسهاني، كهاهش سهاختمان و تشهكيالت و حهذف      كاهش 

 .شركت دولتي خواهد شد

هاي برق و گاز استاني عملي خواههد شهد،   ترين اقداماتي كه درصورت ادغام شركتيكي از كوچك

گاز در  تعداد مشتركين برق و. گفتني است است 1صورت واحدحساب مصرف گاز و برق بهصدور صورت

حسهاب واحهد   درصورت صدور صهورت كه ميليون مشترك بوده  12 يليون وم 31ترتيب به 1353سال 

كاهش نياز  خواهد شد ضمن اينكه يتوجهجويي قابلصرفهانه يسالميليون مشترك گاز و برق  12براي 

 2اشت.را به دنبال خواهد د كشورحساب در سطح كنندگان صورتتردد توزيع به نيروي انساني و

 

 تفاق. پرداخت حق ار8-0

هاي برق فشار قوي موجب ايجاد حقي براي مالك زمهين شهده   نصب خطوط لوله گاز و همچنين شبكه

دليهل اينكهه مهديريت ايهن دو     كند. در حال حاضهر بهه  واسطه آن از دولت حق ارتفاق دريافت ميهكه ب

بهرق از يهك كانهال اسهتفاده شهود،      هاي انتقهال  گذاري و نصب شبكهبخش جداست حتي اگر براي لوله

هاي تصرف شده از دو منبهع مجهزاي وزارت نيهرو و شهركت گهاز پرداخهت       اجاره بهاي استفاده از زمين

توان در كند. درصورت تشكيل وزارت انرژي، ميگردد و اين امر هزينه زيادي را به دولت تحميل ميمي

 كهه در ايهن   كردكانال احداث  ا در يك داالن ياهاي فشار قوي برق راغلب موارد خطوط لوله گاز و سيم

 هزينه حق ارتفاق پرداخت شده ازسوي دولت به نصف كاهش پيدا خواهد كرد. صورت،

 

 

 

                                                 
، مصترف گتاز و بترق    صورت واحد و دركنار ه  تنظي  كرد، و از طريق اهرم قيمتگذاري برق و گاز را بهتوان تعرفه. حتي مي1

 اي مديريت كرد.رت بهينهصومشتركين را به

شود كه صورت ي جا صادر مي( بهBbill of Utility. الزم به ذكر است كه در اغلب كشورهاي دنيا قبض خدمات عمومي2

 شامل آب، برق و گاز است.
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 بندي  گيري و جمعنتيجه

دليل وابستگي شديد بخش برق كشور به نفت و گاز، انتزاع طور كلي با توجه به اين گزارش و بهبه

سيس وزارت انرژي و در مرحله بعد تشكيل شركت گاز و برق پيشنهاد بخش برق از وزارت نيرو و تأ

دليل عدم ي كه به. در اين صورت امكان تحقق بسياري از اهداف و وظايف كالن و مهمشودمي

دقيق در بخش  سياستگذاريتاكنون عملي نشده، از جمله نفت و نيرو دو وزارتخانه  هماهنگي بين

اساس نكات زير قابل اين  بيشتر خواهد شد. بر ح جامع انرژي كشورطرسند راهبردي و تهيه  انرژي و

 توجه است:

بها آنچهه كهه در حهال     « قانون تأسهيس وزارت نيهرو  »عدم تطابق وظايف قانوني وزارت نيرو در . 1 

 شود. تبديل دهد باعث شده كه وزارت نيرو به همان وزارت آب و برق سابقحاضر انجام مي

( را و بهداشهتي  درصد آب كشور )يعني همان آب شهرب  6حاضر مسئوليت وزارت نيرو در حال . 2 

رسهد  نظهر مهي  درصد آب كشور برعهده وزارت جهاد كشاورزي است، لذا بهه  53برعهده دارد و مديريت 

قهرار   اين بخش تحت مديريت نهاد واحدي دليل اهميت استراتژيك منابع ارزشمند آبي الزم است كهبه

 از پيش آن جلوگيري شود. گرفته تا از اتالف بيش

عهده وزارت نيرو است كه بها  قانون بر براساسها ها و تاالبها، درياچهظت از حريم رودخانهحفا. 3 

در اختيار سازمان حفاظهت   بهتر است اين امر خطير 1توجه به عملكرد ضعيف وزارت نيرو در اين زمينه

 محيب زيست قرار گيرد.

وجيهه  كه ههيچ ت  عهده وزير نيرو است، قيمتگذاري برق بر2مان برققانون ساز (5-3)طبق مواد . 3 

بايهد توسهب نههاد    هاي انهرژي  اي ندارد. درصورت تشكيل وزارت انرژي تنظيم تعرفه كليه حاملمنطقي

 رگوالتوري انجام شود.

هها بهه   ايهن نيروگهاه  هاي حرارتي بسيار ضعيف بهوده و  نيروگاه زمينه واگذاريوزارت نيرو در عملكرد . 1 

كه حتي مورد اعتهراض رياسهت محتهرم مجلهس     متخصص واگذار شده است، به طوريدولتي غيربخش نيمه

سهازي بخهش نيروگهاهي    بهه منظهور خصوصهي   روري اسهت  است. بنابراين ض 3شوراي اسالمي نيز قرار گرفته

 د.انجام شوبازنگري جدي سازي شرايب اهليت بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد و روند خصوصي

الگهوي  ريهزي و  هاي توزيع نيروي برق نيهز وزارت نيهرو بهدون برنامهه    در مورد واگذاري شركت. 6 

انحصار دولتي به انحصار خصوصي تبهديل شهود كهه     و موجب شد مشخص، اقدام به واگذاري آنها نمود

                                                 
 ها و عدم پيگيري وزارت نيرو گواه اين ادعاست.خواران به حري  رودخانه. تعرض زمين1

 مجموعها، قيمت تمام شده برق بايد بر اساس ( قانون هدفمند كردن يارانه1ره ماده )ضمن اين ه بر اساس تبص .2
هاي كشور و رعايت نيروگاه (%38)وهشت درصدبازده حداقل سيهاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با هزينه

كند، هاي حرارتي بهايي پرداخت نميتي نيروگاهدليل اين ه وزارت نيرو بابت سوخت درياف، اما بهاستانداردها محاسبه شود
 شود.عمال  محاسبه هزينه تمام شده برق توليدي ام انپذير نبوده و اين ماده نيز اجرا نمي

3. http://barghnews.com/fa/news 



 

 

 .كردقطع به يقين آينده صنعت برق كشور را با مشكالت فراواني مواجه خواهد 

آن كهردن   آحجهم دولهت و كهار   كهردن  هاي كالن كشور كوچهك  كه يكي از سياست از آنجايي. 3 

بها   .شهود شود كه دستيابي به اين هدف ميسر هاي تصديگري از حاكميتي سبب مياست، انتزاع فعاليت

و فراهم شدن زمينهه  و قانون اجراي آن  قانون اساسي وچهارمچهلاصل هاي كلي سياستتوجه به ابالغيه 

نظهر  هبه  ،ههاي غيردولتهي  دستي نفت و گاز و تأمين نيرو بهه بخهش  هاي پايينگذاري فعاليتالزم جهت وا

شهود كهه تفكيهك اصهول حاكميهت و تصهديگري در وزارتخانهه        رسد كه تشكيل وزارت انهرژي سهبب   مي

 .  شودتر آسانجديدالتأسيس 

سال  13رژي در برداري نهايي انهاي حرارتي و ضريب بهرهبررسي متوسب راندمان نيروگاه. 2 

ترين و ها)كه يكي از تخصصياز نيروگاه برداريبهرهدهد كه وزارت نيرو حتي در زمينه اخير نشان مي

دليل وابستگي رسد بهنظر ميهنيز موفق نبوده است. بنابراين بترين وظايف اين وزارتخانه است( حياتي

و تأمين ريت بخش نيروگاهي كشور هاي فسيلي بهتر است مديهاي حرارتي به سوختشديد نيروگاه

 به يك نهاد واحد تحت عنوان وزارت انرژي واگذار شود.سوخت آنها 

هاي اقتصادي، مزيت CCHPو  CHP هاي جديد توليد پراكنده و. توسعه فناوري5

محيطي و امنيتي بسياري دارند و الزم است كه پس از تشكيل وزارت انرژي مورد توجه ويژه قرار زيست

 و اعطاي مجوزهاي الزم تسهيل شود. گرفته

هاي توليد، . يكي ديگر از معضالت بزرگ شبكه برق كشور، وجود تلفات سنگين در شبكه13 

نظر به كند.ي را به اقتصاد كشور تحميل ميميليارد دالرهاي هزينهانه يانتقال و توزيع برق است كه سال

تشكيالت  گان به وزارت نيرو است كه باعث شدهاينيز توزيع سوخت ر امررسد يكي از داليل اين مي

 برق كشور حساسيت الزم را براي مديريت بر آن نداشته باشد.

در تمام دنيا صنعت برق با سرمايه بخش خصوصي و پرداخت بهاي واقعي سوخت، صنعتي . 11 

اري اوليه گذ)سرمايه گذاريكه وزارت نيرو بدون صرف هزينه سرمايهاقتصادي و سودده است، درحالي

ها از محل بودجه عمومي دولت است( و با دريافت سوخت مجاني نتوانسته از اين صنعت نيروگاه

هزار ميليارد تومان  21 حدود در حال حاضرشود گفته ميكه طوريبه ،برداري اقتصادي انجام دهدبهره

 بدهي دارد.

دهد و از آنجايي كه رژي انجام مياكنون كشور ما با ساير كشورها مبادالتي را در بخش انهم. 12 

قابل جايگزيني هستند، عدم انسجام و پراكندگي امور  برق و گاز طبيعي در برخي مصارفهاي انرژي

منظور تواند به زيان كشور منتهي شود. بنابراين بههاي مختلف ميانرژي كشور در وزارتخانه و دستگاه

ايجاد وحدت رويه، انسجام و در قالب يك وزارتخانه و پرهيز از اين وضعيت، تمركز امور انرژي كشور 

 امري ضروري است. همگرايي در امور تبادالت انرژي با خارج از كشور

هاي انرژي وجود از آنجايي كه در بسياري از مناطق كشور امكان جايگزيني برق با ساير حامل. 13 
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ريزي و هماهنگي ميان واحدهاي عرضه مهتأمين انرژي هر منطقه از كشور نيازمند برنا بنابراين ،دارد

 ،گاز و برق در كشور است كه تنها درصورت تشكيل وزارت انرژي و در قالب طرح جامع انرژي

 انرژي امكانپذير خواهد بود. انواع عرضه ريزي دقيقبرنامه

ها حسابو صدور صورتارائه خدمات به مشتركين نظير هاي وزارت نفت و نيرو برخي فعاليت. 13 

را آن توانيدر صورت تشكيل وزارت انرژي ممشابه يكديگر است كه و قبوض مربوط به برق و گاز 

 كرد.تجميع 

هاي پژوهشي بسياري را دارند، لذا از آنجايي كه هر دو بخش نفت و برق سابقه انجام فعاليت .11 

 اتها موجبهزينه ضمن كاهش ودو بخش ادغام  صورت تشكيل وزارت انرژي، مراكز پژوهشي ايندر 

 .را فراهم آورند بخش انرژي كشورانجام شده در هاي پژوهشنتايج انسجام و افزايش هماهنگي 

 

 ها پيوست

 در كشور اصالح ساختار تشكيالت دولتيهاي قانوني مربوط به چارچوب. 1 پيوست

 بخش انرژي كشور كردن آ. الزامات قانوني مربوط به كار1

هاي كشور ريزيمنظور تعيين چارچوب و تدوين راهبرد در برنامهدر كشور به نخستين سند قانوني كه

كرده گانه وظايفي را بيان گيرد قانون اساسي كشور است. اين قانون براي قواي سهمورد توجه قرار مي

هايي را براي نظام جمهوري اسالمي ايران طرح قانون اساسي مشخصه دوماساس، اصل اين  است. بر

ها امكانات خود براي نيل به آن مشخصه كردههمين قانون دولت را موظف  سومت و در اصل اسكرده 

 قانون اساسي است كه در آن آمده است: سوماصل « 13»را به كار گيرد. ازجمله اين امكانات، بند 

 .«ضرورام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرايجاد نظ»

انداز جمهوري گيرد سند چشممورد توجه قرار ميريزي دومين سندي كه در كشور در امر برنامه

است كرده انداز طرح هاي كلي نظام را در دوره چشماسالمي ايران است. اين سند در چند بخش، سياست

 گونه آمده است:اين« ب»بند  «13» است. در جز« اعي ه سياسي و دفاعيبخش امور اجتم»كه از جمله آن 

 .«كننده، كارآفرين و كوچكگذار، تسهيلطح دولتي سياستزه دولت به ستغيير نقش و اندا»

 نيز به امور اقتصادي اختصاص دارد. اجزاي زير در اين بند ذكر شده است:« ج»بند 

وري عوامل توليد )انرژي، ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهره ك «14»جزء 

 .سرمايه، نيروي كار، آب و ...(

 المللي.اي و جهاني و مشاركت فعال در تقسيم كار بينازارهاي منطقهحضور مؤثر در ب ك «01»جزء  

 .هاي جديدهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتاتكا به مزيت ك «04»جزء  



 

 

هاي اقتصادي و محدود هاي تعاوني و خصوصي در همه بخشتوسعه حضور بخش ه «11»جزء  

قانون  وچهارمچهلمصرح در صدر اصل هاي اقتصادي در سقف عناوين كردن تصدي دولت در فعاليت

 اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي.

محيطي و توسعه پايدار پرداخته است. برخي از سند به آمايش سرزمين، امور زيست« د»بند  

 اجزاي اين بند كه با موضوع مرتبب هستند، عبارتند از:

ا تكيه بر حفاظت از محيط زيست و يند توسعه بآپايدارسازي فر ك «10»جزء  

 .برداري بهينه از منابعبهره

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بر دانايي در عرصهتحقق توسعه پايدار مبتني ه «11»جزء 

هاي كنوني و آينده نيز محيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلزيست

 محفوظ بماند.

اي كشور با اي و تقويت نقش منطقهدهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقهسازمان ه «14»جزء 

هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين با هدف ارتقاي ها و مزيتگيري از قابليتبهره

 المللي كشور.جايگاه بين

قرار  گذارانريزي و مورد توجه سياستي برنامهسومين سند باالدستي كه در كشور الزم است مبنا

توسب مجمع تشخيص مصلحت نظام  1333است. اين سياست در سال « هاي كلي نظامسياست»گيرد 

ها له در مورد اين سياستمعظم شد.توسب مقام معظم رهبري ابالغ  1335تصويب و در اواخر سال 

 1فرمودند:

ي ابالغي را هاقانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست يكصدودهماينجانب با توجه به اصل » 

ام. آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده

هاي ابالغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و نظارت خود را به اينجانب ارائه كند. سياست

 «.هاي كلي پذيرفته نيستتخطي از اين قانون در اجراي سياست

هاي كلي انرژي اختصاص دارد. در اين آن به سياست «2»بند است. بند  13ها شامل اين سياست

 گونه آمده است:بند در مورد انرژي اين

 «.اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور»

شور افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري ك»

 «از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي

منظور تأمين مصرف داخلي و افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به»

 «.هاي نفتيوردهآحداكثر جايگزيني با فر

                                                 
 هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران.. سياست1
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اي و تربيت نيروي انساني و تالش براي ايجاد مركز جذب و گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه»

هاي منابع الملل و ارتقاي فناوري در زمينهخدمات فني ه مهندسي انرژي در سطح بينصدور دانش و 

 «.و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

تالش الزم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز )داخلي و خارجي( در »

 «.هاي مجاز قانونيامور نفت و گاز در بخش

وري و آاي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرت منطقهبرداري از موقعيبهره»

 .«پااليش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني

 .«سازي مصرف و كاهش شدت انرژيبهينه»

 «.جاي صدور نفت خام و گاز طبيعيهاي نفت و گاز و پتروشيمي بهوردهآجايگزيني صادرات فر»

محيطي و تالش براي منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستايجاد و تنوع در »

 «.هاي آبيپذير با اولويت انرژيها تجديدافزايش سهم انرژي

ها از قبيل بادي و هاي نو و ايجاد نيروگاهتالش براي كسب فناوري و دانش فني انرژي»

 «.گرمايي در كشورهاي سوختي و زمينخورشيدي و پيل

 

 دولت كردن آ. الزامات قانوني مربوط به كار1

ريزي در قسمت اول عموماً به اسنادي اشاره شد كه در سطح كالن مطرح است و در سيستم برنامه

هاي ساله و بودجههاي توسعه پنجتر اين اسناد، برنامهسطوح پاييندر . كنندميكشور تعيين هدف 

هاي سنواتي برشي از اهداف آن اسناد در يك وسعه و بودجههاي تسنواتي قرار دارد. در واقع برنامه

دستيابي به اهداف مصوب در اسناد كالن الزم است در براي تر است. و عملياتي دامنه زماني كوتاه

اي اساس قوانين مربوط به انجام چنين وظيفهاين  ساختار اجرايي كشور نيز تغييراتي حاصل شود. بر

 گيرد:مي در ادامه مورد توجه قرار

 

 ( قانون برنامه چهارم توسعه104ماده )« الف»بند  .1-1

ها و احكام ها را، متناسب با سياستهاي اجرايي و وزارتخانهدولت مكلف است، تشكيالت كالن دستگاه

هاي دستگاهي و اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارض

جانبه گيري همهو همچنين بهره هاكاريموازي يت، عدم كفايت، تمركز امور،غيركارآمدي و عدم جامع

ادغام و تجديد ساختار سازي، هاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسبهاي نوين و روشاز فناوري

و كند و غيرمتمركز طراحي  صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخشبه

كه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند، به طوري 6ربب را اليحه ذي



 

 

 امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

 

 ( قانون برنامه چهارم توسعه104ماده )« الف»بند  .1-1

 :شودميهاي ذيل انجام هاي اجرايي، اقداممنظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاهبه

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  

ها و نهادها، ( از تعداد سازمان%23اسالمي ايران پيشنهاد حذف يا واگذاري حداقل بيست درصد )

جهت  هاي غيرضرور راها و ادغام و انحالل دستگاهها و نظاير آن را به ساير بخشمؤسسات و شركت

 تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.

دليل ضرورت شتاب قانون اساسي به وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست« ج»همچنين در بند 

بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني

 گونه آمده است:ساله كشور اين 23انداز چشم

و هدايت و  سياستگذاريدولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به تغيير نقش » 

 «.نظارت

وظايف و تغيير قانون اساسي  وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست« ج»با توجه به ابالغ بند » 

، هدايت و نظارت بر اقتصاد سياستگذاريحاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در 

 «.ملي را تدوين و اجرا نمايد

 

 . قانون مديريت خدمات كشوري0-1

، هدايت و نظارت سياستگذاريقانون مديريت خدمات كشوري بيانگر رويكردي بنيادين در تغيير نقش 

شود. فصل كار گرفته ميدولت است كه براي نخستين بار در ساختار بوروكراسي و نظام اداري ايران به

و نظارتي را هدف قرار داده  سياستگذاري دوم اين قانون تغيير نقش تصديگري دولت و تقويت نقش

اند نسبت به سازماندهي، هاي اجرايي مكلف شدهاست و ازسوي ديگر در فصل چهارم اين قانون دستگاه

 طراحي و تنظيم تشكيالت خود متناسب با وظايف و نقش جديد اقدام نمايند.

هاي اجرايي نظارت دستگاه ( اين قانون، امر زيربنايي با مديريت، حمايت و13موجب ماده )به 

توسب بخش غيردولتي، )تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي( انجام خواهد شد و 

 ي با تصويب هيئت وزيران توسب بخش دولتي انجام خواهد شد.يدر موارد استثنا

يالت اجراي اين حكم از قانون موجب تغيير نقش، كاهش حجم وظايف و اصالح ساختار و تشك 

 هاي مذكور خواهد شد.وزارتخانه
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 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران وچهارمچهلهاي كلي اصل . سياست1-1

 1323هاي اقتصادي در سال منظور مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور و رونق فعاليتبه

اين « ج»و « الف»توسب مقام معظم رهبري ابالغ شد. بند  وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست
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