
 یک وسیز و بهبود اقتصاد آب و بزق، ضزورتی بزای نسل فزدای کشور 

دسصذ تشسین ضذُ است ًٍمص آة ٍ ثشق دستحمك سضذ فَق  ۵دسضشایطی کِ ًشخ سضذ التصبدی ثشای کطَس ثبالتش اص 

ذ لزا اگش لشاس است ٍصاست ًیشٍ ثب سبختبس هَجَد اداهِ حیبت ثذّذ ثْتشیي سٌبسیَ ثشای هطخصبت فشدی ثبض اًکبس پزیش هی

 .ٍصیش اًتخبثی، داضتي تفکش، سٍیکشد ٍ حتی تخصص التصبدی است

دس ثیي ثبصیگشاى ٍ ریٌفؼبى ٍصبحت ًظشاى صٌؼت اة ٍثشق کطَس ٍ حتی هٌطمِ، کوتشیي کسی تصَس هیکشد : یادداشت

بی هٌْذس ثیطشف ثِ ػٌَاى گضیٌِ تصذی ٍصاست ًیشٍ اص هجلس هحتشم سای الصم سااخز ًٌوبیٌذ ًٍتَاًٌذ سکبى کِ ال

 . ٍصاست ًیشٍ سا ثذست ثگیشًذ
  

ثِ ّش حبل ثذٍى تَجِ ثِ خَة 

ٍثذ ثَدى ایي فشایٌذ، ٍالؼیتی 

اتفبق افتبدُ است ٍسیبست 

هحتشم جوَْس دسهصبحجِ 

اخیشضبى اػالم ًوَدُ اًذ کِ 

ٍصیش هَسدًظش سا ثشای تصذی 

ٍصاست ًیشٍ دس اٍایل هْشهبُ 

دس ایي ثیي، . ًوبیٌذ هؼشفی هی

ّب  ّب ٍتطکل ّب، سٌذیکب اًجوي

ای ٍحتی ًخجگبى ریٌفغ  حشفِ

ٍدلسَص صٌؼت اة ٍثشق ثیکبس 

ًٌطتٌذٍضشٍع ثِ سایضًی 

ٍهؼشفی کبًذیذّبی 

هَسدًظشضبى ًوَدُ اًذ 

فسی خَد سا ٍاجذ ضشایط تصذی ٍصاست ًیشٍ داًستِ ٍخَد سا هستمین ٍغیش ٍّوچٌیي ّوکبساى ثب ضْبهت ٍهؼتوذثٌ

ػلیشغن ضشایط فَق کِ . هستمین هؼشفی ٍاسایِ ًوَدُ ٍ دٍستبًطبى ًیض تجلیغبت الصم ساثشای ایي دٍستبى اًجبم هیذٌّذ

د هؼشفی ضذُ تَسط ای ٍفؼبل است تجبسة لجلی ًطبى هیذّذ کِ هؼوَال فش ًطبى دٌّذُ یک جبهؼِ هشدم سبالس ٍحشفِ

سیبست هحتشم جوَْس خبسج اص دایشُ حذسیبت ٍپیطٌْبد دٌّذگبى است، ٍلی دس ّش صَست، هذلْبی ساّجشدی اداهِ 

فؼبلیت ٍصاست ًیشٍ کِ تؼییي کٌٌذُ ضبخصْبی اًتخبة ٍصیش پیطٌْبدی است سا هیتَاى دس سٌبسیَّبی هطشٍحِ صیش 

 :تشسین ًوَد

 

 :باساختار فعلیادامه وضعیت وسارت نیزو : الف

 ٍصیش اًتخبثی تفکش ٍ سٍیکشدٍ حتی تخصص التصبدی

 اًتخبة هؼبًٍیي تخصصی آة ٍیشق ثب سٍیکشد توشکض صدایی ٍثشٍى سپبسی
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ّب ٍدٍلتی  تطکیل ٍصاست اة ٍثشق دسدِّ چْل ضوسی، ثب هحَل ًوَدى ٍظبیف تصذی گشی ثخص خصَصی ٍضْشداسی

. ًیشٍ، ٍظیفِ هذیشیت ٍتصذی اة ٍثشق کطَس دس ایي ٍصاست خبًِ هتوشکضضذّب ٍدساداهِ تغییش ًبم ثِ ٍصاست  کشدى اى

اًمالة ٍاًتظبسات ثؼذ اص : ای اص لجیل دِّ فؼبلیت خَد دٍساى سخت ٍپیچیذُ ۴الحك ٍاًصبف ایي ٍصاستخبًِ طی حذٍد 

سا ثب ... مذیٌگی ٍآى، دٍساى دفبع همذس، سضذ جوؼیت، افضایص ٍسضذ هصشف اة ٍثشق، تحشیوْب، کوجَد اػتجبسات ٍ ً

ػلیشغن ضشایط فَق کِ ًتیجِ اى فشاگیش ضذى سطح خذهبت اة ٍثشق دس . هَفمیت ًسجی خَثی پطت سش گزاضتِ است

. کطَس ثَدُ است، ٍصاست ًیشٍ سا ثب پذیذُ پیچیذُ ٍظبّشا غیش لبثل حلی تحت ػٌَاى التصبد اة ٍثشق هَاجِ ًوَدُ است

ایي پذیذُ . ضیٌِ ٍسطح اًتظبسات ػوَهی ثب دساهذ ٍاػتجبسات ٍصاست ًیشٍ استهؼٌب ٍهفَْم پذیذُ فَق، ػذم تٌبست ّ

ّب حبکی اص ٍجَد هطکل هطبثِ  هیلیبسد تَهبًی دسثخص ثشق ایجبد گشدد ٍضٌیذُ ۰0000ثبػث ضذُ است کِ ثذّکبسی 

جِ ًوَدُ است ّب طشحْبی ایي صٌؼت سا ثب هطکل هَا دس صٌؼت اة است ٍثذیْی است کِ اداهِ ٍضؼیت هَجَد ًِ تي

 . ثلکِ احتوبل ایجبد ثحشاى دس استوشاس خذهبت دّی ٍتبهیي اة ٍثشق هطتشکیي ًیض ٍجَد داسد
  

دسصذ تشسین ضذُ است ًٍمص اة ٍثشق دستحمك سضذ فَق  ۵دسضشایطی کِ ًشخ سضذ التصبدی ثشای کطَس ثبالتش اص 

َد اداهِ حیبت ثذّذ ثْتشیي سٌبسیَ ثشای هطخصبت ثبضذ لزا اگش لشاس است ٍصاست ًیشٍ ثب سبختبس هَج اًکبس پزیش هی

دسایي سٍیکشد پیطٌْبدی، ٍجَد هؼبًٍیي اة . فشدی ٍصیش اًتخبثی، داضتي تفکش، سٍیکشد ٍ حتی تخصص التصبدی است

ٍثشق کبهال تخصصی ثب جْت گیشی ٍثشًبهِ ساّجشدی توشکض صدایی ٍتَسؼِ استفبدُ اص ثخص خصَصی ثِ ضذت الضاهی 

ستی ساّجشد اصلی ٍصیش ًیشٍ دسایي سٌبسیَ ثشًبهِ سیضی ٍپیگیشی ثشای حل هطکالت هشتجط ثب التصبد اة ثِ ػجب. است

 .ٍثشق است

 

 :تفکیک وظایف اب وبزق دروسارت نیزو:ب

 ٍصیشاًتخبثی ثب تفکشی جبهغ ًگش ٍ ٍجیِ الذٍلِ، ٍجیِ الوجلس، ٍجیِ الطشفیي_

 هلی هؼبًٍیي اة ٍثشق کبهال تخصصی ٍثب سٍیکشد تفکش_

چٌبًچِ دٍلتگشاى هحتشم ثِ ایي ًتیجِ ًخجِ پسٌذ ثشسٌذ کِ ایجبد یک ٍصاست خبًِ هسئَل ثشای سبهبى دّی ٍایٌذُ 

ٍصاست . گزسد ًگشی ٍضؼیت اة کطَس الضاهی است، ثی ضک هسیش ایي تصوین گیشی تبسیخی اص ٍصاست ًیشٍ فؼلی هی

ذُ داسد ٍطی یک دِّ اخیش ثِ ػلت َّیذا ضذى هطکالت اة، ای کِ دس حبل حبضش هسئَلیت اة ٍثشق کطَس سا ثشػْ خبًِ

 .لسوت ثشلص ّن دچبس هطکالتی ضذُ است

 

دس ایي سٌبسیَ، ّذف اصلی تطکیل ٍصاست اة است لزا ثشای اًجبم هٌطمی ٍدسست ایي ّذف، اثتذا ًیبص ثِ ٍصیشی جبهغ 

ٍصیش اًتخبثی، ثِ هٌظَسػذم ایجبد  ایي. ًگش ٍهَسد ٍثَق هجلس هحتشم ٍهَسد اػتوبدهجوَػِ ٍصاست ًیشٍ است

حسبسیتْبی دسٍى سبصهبًی، هٌبست است سجمِ تخصصی ٍیب گشایص اة ٍثشلی ًذاضتِ ثبضذ ٍسٍیکشدش هلی ًگشی 

هبهَسیت ایي ٍصیش هطللغ، تفکیک ٍظبیف اة ٍثشق ٍتطکیل ٍصاست اة ثب سبختبس هَجَد اة . ٍحفظ هٌبفغ کطَس است

تَاًذ دسلبلت ٍصاست اًشصی یب یک ضشکت تخصصی ثب ٍصاست ًفت،  جبیگبُ ثخص ثشق هی ثذیْی است. کطَس دسفبص اٍل است

 .ثبضذ... ٍ( هطبثِ سبختبسّبی کطَسّبی دیگش)ٍیب ادغبم ثخص تصذی گبص کطَس دس ثخص ثشق 

 .اًتخبة ٍٍجَد هؼبًٍیي تخصصی اة ٍثشق ثب ًگشش هلی، دس دٍساى گزس ثسیبس ضشٍست داسد



ش یکسبل، ثش اسبس ثشًبهِ هذٍى ٍصهبًجٌذی ضذُ سبختبس هسئَلیتی هَجَد ثخص اة کطَس سا ثب ٍصیش اًتخبثی طی حذاکث

ًبم حک ضذُ . اٍسد ّب ٍسبیش اختیبسات هَسد ًیبص، ادغبم ٍتبثلَ ٍصاست اة سا ثبال هی اختیبسات ٍفؼبلیتْبی هَجَد سبیش ثخص

ی اة کطَس ٍاًْن ثب ًگبُ ٍ سٍیکشد هصبلح ٍ هٌبفغ ایي ٍصاست خبًِ هسئَل ٍپبسخگَ. دس ایي تبثلَ فمط ٍصاست اة است

 .هلی ثب ثبالتشیي سطح اختیبسات است

 .گیشد تشیي سٌبسیَ، ثب ٍصاست ًفت ادغبم ٍ ٍصاست اًشطی ضکل هی دس ایي فشایٌذ، ثخص ثشق دس هٌطمی

 

تحویل ًویگشدد ٍضبیذ  گشدد دس ضشایط فَق، ّضیٌِ ٍ یب ٍصاست جذیذی ثِ سبختبساداسی کطَس ّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی

یکی اص ضشٍط هَفمیت طشح فَق، ثشٍى . یک ًَع غٌی سبصهبًی افمی ٍ ػوَدی سبختبس اة ٍثشق کطَس ًیض تلمی هیگشدد

سپبسی ٍالؼی ٍظبیف تصذی گشی ثخص اة ٍ ثشق کطَس ٍ استفبدُ کبهل اص ثخص خصَصی، لجل اص تطکیل ٍصاست 

 .ّبی اة ٍاًشطی است خبًِ

 

 تشکیل وسارت اب، تشکیل وسارت انزژی_سیز بزای وسارت نیزوعدم معزفی و_. ج

 اًتخبة ٍصیش اة ثب خصَصیبت هلی ًگشی ٍاختیبس تبم ٍتبثیش گزاس_

 تکلیف ٍصیش اًشطی کِ االى هطخص است_

دسایي سٌبسیَکِ پیچیذگی سٌبسیَّبی لجلی سا ًذاسد ٍصیشی ثِ ًبم ٍصیش ًیشٍهؼشفی ًویگشدد ثلکِ اسایِ الیحِ تطکیل 

صاست اة ثب حفظ سبختبس هَجَد ٍتجویغ سبیش اختیبسات هشتجط ٍٍصاست اًشطی صَست گشفتِ ٍهؼشفی اٍلیي ٍصیش اة ٍ

 .گیشد کطَس ّوضهبى صَست هی

دسّشصَست ٍثبّش سٌبسیَیی، ضوي لذسداًی اصصحوبت البی هٌْذس چیت چیبى، یک ًفش ثِ ػٌَاى ٍصیشثِ صٍدی هؼشفی 

ّبی سشهبیِ گزاسی ٍسبختبس هبتشیسی  ذُ التصبد اة ٍثشق، تٌگٌبّبی اة کطَس، چبلصهیگشدد ٍایي ٍصیش ثب پذیذُ پیچی

 .تصوین گیشی ثشای ایي دٍ ثخص هَاجِ است

 .ٍصیشثبّشػٌَاى کِ ّستیذ، خذالَت.... خبًن /البی 

ذا هٌطب خیش لطؼب اػتوبد ثِ ًفس ٍثبٍس ظشفیت ثی اًتْبی هٌبثغ اًسبًی هتشلی ٍفشّیختِ ٍصاست ًیشٍ ثؼذ اصتَکل ثِ خ

 .ٍهَفمیت خَاّذ ثَد

 

 هذیش ػبهل ضشکت هٌْذسی لذس ًیشٍ ٍ سئیس ّیبت هذیشُ اًجوي هذیشیت هصشف اًشطی ایشاى-سعیدمهذب تزابی

 ثشق ًیَص: هٌجغ


