درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﻓﻖ 1414

در ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗﻨﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻮزهٔ اﻧﺮژی ،رﯾﺸﻪ در ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ،و ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺮف آن دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ اﻧﺮژی ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ
و «ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ» اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای «ﻣﻐﻔﻮل» ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮحرﯾﺰی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻢ ﺟﻬﺘﯽ ،و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ،و اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی  7ﻧﮑﺘﻪٔ ﮐﻠﯽ را در ﺑﺮ دارد:

●

ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻃﺮحرﯾﺰی از
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

●

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،روش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت را ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد،
دﻓﺎع ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .در اﯾﻦ روش ،اﻧﺮژی را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ،و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺘﻮن ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺑﻨﯿﺎدی «ﺛﺒﺎت ﻣﻠﯽ» و «ﺑﻘﺎء ﻣﻠﯽ» در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ آن ،ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﺪرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺪرت
دﻓﺎﻋﯽ ،و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻘﺮار دارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
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ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ،و … ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪٔ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪٔ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

●

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ و
اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪٔ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪرت رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ،دو ﻋﻨﺼﺮ و ﺳﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ :ﺳﺘﻮن ﻗﺪرت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺘﻮن ﻗﺪرت اﻧﺮژی.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻋﻨﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻬﺎن ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻧﺮژی در آﯾﻨﺪه،
«ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ» از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﻪ دو وﺟﻬﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻟﺬا ﻓﺮض اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اﻟﻒ -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺮژی اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی را ﯾﮏ «ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ» و ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻮﻟﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ
دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺮژی در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ «ﻣﺤﻮر» ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ب -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ – در ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه – ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت آﯾﻨﺪه ،ﻗﺪرت ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﻗﺪرت
ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ،دو ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ دارد :اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺮژی .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮان ﻣﻠﯽ را اﻧﺮژی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﺮژی در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮدد.
ج -ﻫﺮ دو ﺻﻮرت اﻟﻒ و ب – روش ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ -آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ اﻧﺮژی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪ «ﺗﮑﯿﻪٔ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺮژی ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
د -ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺻﺪ «ﺗﮑﯿﻪٔ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ،در ﺣﻮزهٔ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ
ﺗﮑﯿﻪٔ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع اﻧﺮژی – ﻓﺴﯿﻠﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻫﺴﺘﻪای ،ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ -ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺷﻮد.

●

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل – در اﻓﻖ  1414-ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻠﯽ دارد:
اﻟﻒ -ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهٔ اﻧﻮاع اﻧﺮژی .اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ-ﺷﻮد:
.1ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در داﻧﺶ اﻧﺮژی – اﻧﺮژیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﺣﻮزهٔ اﻧﺮژی .اﯾﻦ
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ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺻﺮف.
.2ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﻮاع اﻧﺮژی.
.3ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی.
ب -ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪٔ اﻧﺮژی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ.
ج -ﺻﺪور ﻫﻤﻪٔ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ،و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

●

ﻧﮑﺘﻪٔ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر «ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ» ﻣﺤﻮر و ﺧﻮدرو ﭘﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ و ﻗﻄﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی در ﺣﺎﺷﯿﻪٔ آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در اﻓﻖ  ،1414اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر را ،ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی ﻗﺮار دﻫﺪ :ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪای – ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ -ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق -و  … .ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮی .ﻟﺬا ﻃﺮح-رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

●

روش ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ در آن ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺮژی در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﮑﺘﻪٔ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی،
روش ﺷﺎﺗﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﺗﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در  8ﮔﺎم ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

●

ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ -اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ،ﺳﻪ ﺣﻮزه را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد  :ﮐﻼن ﻧﮕﺮی -ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮی -آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی.
ب -در اﻓﻖ  1414ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ :وزارت اﻧﺮژی.
اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ وزارت ﻧﻔﺖ – ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ -ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮو در وزارت ﻧﯿﺮو – و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از وزارت
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزهٔ ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ( و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻮﻣﺎس(
ﻣﯽﮔﺮدد.
ج -در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺮژی در ﺣﺪ ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﻓﻖ 1414
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