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در  ژهیوبهطلوعی نوین  در عرصه  آگاهی  و دانش است ،  سانبه  یپژوهش –آغاز هر نشریه  علمی  

 .باشدیم کنندهنییتعبزرگ و   یهاچالشزمینه  علوم انسانی  که جایگاه 

 ، ذکر این نكته ضروری استابدییمحقوق  انتشار  یپژوهشبرونداد گروه   نیاولاینک به لطف الهی  

؛ مقاالت باید با هدف  برطرف نمودن  نیازهای برخاسته از جمع خوانندگان گرامی ، خاصه که

قوقی  ح یهانهیزمپژوهشگران و متخصصان صنعت برق و انرژی کشور  و با هدف ارتقای  سطح دانش در 

 منتشر گردد. 

یش  بر غنای  علمی این نقادانه  خو آراءبا انعكاس نظرات و   هیگرانماامیداست  همكاران و خوانندگان 

 .ندیفزایببرونداد 

و انتشار این  برونداد تالش   یاندازراهاز زحمات  تمامی  همكاران  محترم که در   دانمیمالزم   ضمناً

ظر تجنابان آقایان  دکتر مهدی زاده، دکتر برزگر خسروی ، دکتر علی نظری من ازجملهمجدانه داشتند 

 نروزافزوصمیمانه قدردانی  نموده و برای  همه  بزرگواران  آرزوی توفیق   یدییتأو .... و سرکار خانم 

 . مینمایممسئلت 

از آنان که دل در گرو صنعت آب و برق دارند و از مردم عزیز و مخاطبان گرامی، خواهشمندم که 

 ارسال فرمایید (Lawdept@nri.ac.ir)انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل گروه   

 

 سعید آریان  پور
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 «به نام خداوند جان آفرین»

 

و موضوعات  مسائل نییتبگفت به  توانیمخالصه  طوربه که است« یارشتهانیم» یارشتهانرژی،  حقوق

 ، آن بخش ازنیروپژوهشگاه  . در گروه حقوقپردازدیم« صنعت انرژی»با « علم حقوق»بین  مشترک

 .وزارت نیرو قرار دارد یهاتیصالحاست که در حیطه وظایف و  مدنظر صنعت انرژی

و دهه فجر انقالب اسالمی را خدمت یكایک شما  (سالم ا... علیها) دوعالموالدت بانوی  دانمیمالزم 

خوانندگان ارجمند تبریک عرض کنم. همچنین از زحمات تیم حقوقی کشور که در دفاع از مرزهای 

 م.و سپاسگزاری نمای ونداد( قدردانیاین بر 101صفحه گزارش گل کاشتند، ) حقوقی کشور،

 اقداماتاین برونداد تخصصی، گزارش  انتشار عمومی قیطرز ، ماه گزارش دستاوردها است. اماهنبهم

د نق هرگونهو از  قرار داده کشوربرق  ودوستداران صنعت آب  را در آیینه داوری پژوهشی حقوق گروه

 .میکنیمو نظر سازنده استقبال 

 

 حسین مهدی زاده

 مدیر گروه پژوهشی حقوقو   عضو هیأت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
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پژوهشگاه سازمانی است که در راستای تحقق اهداف و وظایف وزارت نیرو اقدام  ؛پژوهشگاه نیرو  ازآنجاکه مطابق اساسنامه،

وزارت نیرو چهار وظیفه اصلی را بر عهده  با توجه به اینکهو  (صالحیت وزارت نیرو استنماید )صالحیت پژوهشگاه، تابعی از می

 فاضالب آوری، انتقال و تصفیهجمع-3 ذخیره، انتقال، تصفیه و توزیع آب-2 تولید، انتقال و توزیع برق در سراسر کشور-1» :دارد

 ؛«1های تجدید پذیرت انرژیهای تولید برق با کاربسمطالعه و اجرای طرح-4

وقی، های حقمنظور انجام تحقیقات و پژوهشهای تابعه و وابسته، بهها، شرکتنظر به اینکه در وزارت نیرو و کلیه مراکز، سازمان

موظف به انجام تحقیقات و  لذا این گروه خود را شده است؛تشکیل« با ساختار هیأت علمی»منحصراً یک گروه پژوهشی 

 :داندهای مرتبط با موضوعات ذیل میپژوهش

 حقوق برق -

 حقوق آب و آبفا -

 های تجدید پذیرحقوق انرژی -

 فاز در حال انجام است. 3حقوق پژوهشگاه نیرو، در پژوهشی پروژه نقشه راه گروه 

 تعیین ارکان جهت ساز، شناخت و تحلیل محیط -فاز یک

 حقوقی وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو یهاچالششناسایی  -فاز دو

 هاتعیین اقدامات عملیاتی و اولویت -فاز سه

 .دییفرمایممنتخب از فصل اول از فاز یک پروژه نقشه راه گروه حقوق پژوهشگاه نیرو را مالحظه  ییهابرگدر ادامه، 

همچنین از  ،اندمشارکت داشته پروژه نقشه راه گروه حقوق یهاگزارش که در تهیه از کارشناسان محترمی در اینجا الزم است

 نمایم.مدیر محترم پروژه و ناظر محترم پروژه، صمیمانه قدردانی 

 احترام با 

 زاده یمهد نیحس

 حقوق یپژوهش گروه ریمد

                                                      

1 - moe.gov.ir 

، شناخت و تحلیل محیط جهت سازتعیین ارکان :  گزارش فصل اول از فاز یک

حقوق پژوهشی گروه  

پژوهشگاه نیرو - حقوق پژوهشی گروه تحقیقاتی راه نقشهعنوان پروژه:   

حقوق پژوهشی گروه پروژه: واحد مجری  

  مدیر پروژه: دکتر محمد برزگر خسروی             ناظر پروژه: دکتر مهدی پیری
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 پیشگفتار

ها و آغازگاه رشد کشور است. پژوهش نیازمند شناخت آینده و داشتن راهبرد در خصوص نیازهای آتی، رفع کاستی پژوهش

 ،یرکتمشا ،یستمیس کردیبا رو یاپروسهنگاری، آینده نگاری ممکن نیست.تر است. این امر بدون آیندهساخت آینده مناسب

 یهایریگمیبه تصم یبخشیانداز متوسط و بلندمدت با هدف آگاهبا چشم ایرشته، میاننگرندهیآ یهوشمند دیمعطوف به تول

 است. اقدامات مشترک جادیو ا یجار

ها و رویکرد مشارکتی، ضرورت انجام این پروژه است که این مهم، نگاری، استفاده از سایر دانشهای مطالعات آیندهنظر به ویژگی

با حوصله و تساهل ممکن خواهد شد. نظر به جوان بودن دانش مطالعات آینده و نظر به اینکه این پروژه، اولین پروژه گروه 

 رمدنظهای آتی گروه اری است، شایسته است تا تجربیات این پروژه و دانش مزبور، در پروژهنگپژوهشی حقوق از جنس آینده

 قرار گیرد.

های زمانی بعدی نیازمند بازنگری است، همچنین، این پروژه صرفاً ناظر به تدوین نقشه راه است و اجرای این نقشه که در دوره

آمیز بودن این پروژه، ضروری خواهد بود. باید توجه داشت که مدیریت راهبردی مقوله دیگری است که انجام آن متعاقب موفقیت

 یکی از این اجزا است.راه یک چرخه )چرخه دمینگ( چهار جزئی است )شکل زیر( که تدوین نقشه 

                 
نگیدم چرخه -1شکل   

 

 کمال تشکر را دارم.ای، رشتهاز جناب آقای دکتر پیری بابت نظارت بر این پروژه میان

 

 یخسرو برزگر محمد 

 پروژه ریمد

 

 

 

تدوین نقشه راه

اجرای نقشه

رصد و کنترل 
اجرا

اقدام بر اساس رصد
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 مقدمه و روش تحقیق

توان به برنامه نمونه می عنوانبهریزی راهبردی اهمیت حیاتی در رشد مراکز پژوهشی و نیز حوزه انرژی دارد. امروزه برنامه

محور )نه در قالب بنگاه برخی از مراکز پژوهشی با اینکه ماهیت مأموریت 1آمریکا اشاره کرد. متحدهاالتیاراهبردی وزارت انرژی 

اداره  «بگذار بشود»ناخواسته بدون داشتن نقشه راه و در مدل  صورتبه بعضاًاقتصادی و سودمحور( دارند، به دلیل مشکالت و 

و  2ددار ضرورت ره نگاشت انرژی، تدوین حقوق در حوزه کشور توانمندی ارتقای پژوهشگاه نیرو، برایاز منظر رئیس شوند. می

 گروه پژوهشی حقوق باید دارای نقشه راه باشد. جهیدرنت

 ینگارندهیآ متخصص محور یهاروش از نقشه راههای باورپذیر است. ، ناظر بر آینده(Foresight) نگاریپروژه حاضر از نوع آینده

اه در نگاه کاربردی، نقشه راست.  شدهاستفادهبوم نیز های مشارکتی و تعاملی و شناخت زیستالبته در این پروژه از روش است.

است که چارچوب  هیچندالشکل کلی نقشه راه، متشکل از نموداری  .گرا و الیه به الیه دانستریزی آیندهرا باید یک روش برنامه

های مختلف در وری فراهم کرده است. در این روش، امکان ترسیم دیدگاهآای را برای به تصویر کشیدن راهبرد و نوساختاریافته

براین، بناد. گیرقرار می یموردبررسهای مذکور نیز های آتی وجود داشته و ارتباط موجود میان دیدگاهو پیشرفت مسائل خصوص

قرار داده و آن را  یموردبررسمند مطرح کرد که تکامل تدریجی یک سامانه را نوعی چارچوب نظام عنوانبهتوان نقشه راه را می

 .کندکند و از توسعه و پیشرفت نوآوری، راهبرد و همچنین گسترش آن در تمامی سطوح حمایت میترسیم می

 ت:اسزیر کلیدی  سؤاالتبه دنبال پاسخگویی به  رویحقوق پژوهشگاه ن یژوهشنقشه راه گروه پ

 در چه مکانی قرار داریم؟ اکنونهم (1

 کجا حرکت کنیم؟ یسوبهقصد داریم ( 2

 برسیم؟ موردنظرتوانیم به مقصد چگونه می( 3

چون پیچیدگی، عدم قطعیت، کمبود دانش و وجود  مسائلیبه علت وجود  هاآناما پاسخ به  است؛، ساده یسؤاالتطرح چنین 

 ند.های ارتباطی، اغلب ساده نیستمشکالت و چالش

ست. این امر از طریق ا هاهای کلیدی و عدم قطعیتجوهره نقشه راه، بررسی احتماالت و سناریوهای آینده و شناسایی وضعیت

گیرد. موفقیت نقشه راه، نیازمند همها و تهدیدات صورت میهای احتمالی و بررسی فرصتحلیل ریسکمطالعه آینده و ت

است. جنبه کلیدی نقشه راه، این است که برای  سایر عواملی، منابع و رمحصول، فناو های راهبردی، بازار،راستاسازی دیدگاه

 ؛روی چندان اثربخش نیستمعین وجود ندارد و یا مسیر تقلید و دنبالهپیش  های ازحلپاسخگویی به نیازهای احتمالی آینده، راه

 .های بدیع اهمیت زیادی داردلذا نوآوری در خلق پاسخ

اول از  سؤال، در جهت پاسخ به دو «، شناخت و تحلیل محیطجهت سازتعیین ارکان »گزارش مرحله اول این پروژه با عنوان 

پردازد. به دلیل ریزی راهبردی )شکل زیر( میهرم برنامه رأسالذکر است که عمدتاً به تبیین و تحلیل کلیدی فوق سؤاالت

                                                      

1 . https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f14/2014_dept_energy_strategic_plan.pdf 

2 . https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4102/categoryId/3  (16/5/1399مشاهده  یخ)تار  

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f14/2014_dept_energy_strategic_plan.pdf
https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4102/categoryId/3


 برونداد تخصصی گروه پژوهشی حقوق

  1399، بهمن 1سال اول، شماره  
 

 

 
 

 
4 

هایی از این گزارش در گزارشات مراحل )و با توجه به شرح تعریف پروژه( بخش چسبندگی و پیوستگی اجزای این هرم به یکدیگر

 بعدی پروژه تکمیل خواهند شد.

یراهبرد یزیربرنامه -2شکل   

اول و دوم و تبیین و تحلیل اینکه گروه پژوهشی حقوق از حیث سازمانی )و نه  کلیدی سؤاالتبر این اساس، جهت پاسخ به 

محور است، عملکردی( در چه جایگاهی قرار دارد و باید در کجا قرار داشته باشد، با توجه به ماهیت گروه که واحدی مأموریت

االجرا و شناخت نقشه پاسخ داد؛ لذا مطالعه و تحلیل اسناد باالدستی و قوانین و مقررات الزم سؤالویزی به این باید با رویکرد تج

است؛ که این مباحث در فصل اول خواهد آمد. نتیجه فصل اول، تعیین ارکان  سؤاالتهای مشابه، الزمه پاسخ به این راه سازمان

 است. مورداشارهمطالعات تحلیلی  براساسگروه،  جهت ساز

توان تحلیل عوامل واقعی، فعاالن و انداز خود خواهد رسید، نمیسوم مبنی بر اینکه گروه چگونه به چشم سؤالبرای پاسخ به 

بخشی از م است که بوم و تحلیل محیط، الزنفعان و مسائل محیطی را نادیده گرفت. بر این اساس شناخت و تحلیل زیستذی

 .)که در این برونداد درج نشده است( است گرفتهانجاماین گزارش این کار در فصل دوم 

 1قیتحق روش

آیند فر»ها عبارت است از: ترین و پرکاربردترین آنکه یکی از ساده شدهارائهدر ادبیات موضوع، تعاریف متعددی برای پژوهش 

 «.جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین

                                                      

 هشد ستفادها ستمیاکوس لیتحل و SWOT لی(، تحلBenchmark) یالگوبردار روش شامل قیتحق روش نوع سه از قیتحق نیا در - 1

 .دارد وجود پروژه کامل گزارشدر  آن اتییجزکه  است

 

ماموریت، )ارکان جهت ساز 

(چشم انداز و ارزش ها

اهداف کالن، استراتژی، نقاط قوت، ضعف، 
فرصت و تهدیدها

اهداف کمی، خط مشی ها و کنترل و ارزیابی
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 شناخت گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو و تعیین ارکان جهت ساز گروه -1-1
 مقدمه

از مطالعه  ریها(، ناگزانداز و ارزشچشم ت،یآن )مأمور جهت سازارکان  نییحقوق و تع یگروه پژوهش لیشناخت و تحل یبرا

 دیااز پژوهشگاه است و ب یگروه حقوق رکن رایز م؛یهست رویمتناظر با گروه و شناخت پژوهشگاه ن یهانقشه راه سازمان یقیتطب

به جهت  زین روی. شناخت پژوهشگاه نردیو شناخت قرار گ لیارکان آن، مورد تحل ریو سا گاهو ساختار پژوهش تیبا توجه به صالح

اساسنامه  3و  2که در مواد  رویپژوهشگاه ن فیاهداف و وظا یبازخوان است. از رویمستلزم شناخت وزارت ن رو،یبه وزارت ن یوابستگ

خارج از محدوده  دیو نبا تواندینم رویپژوهشگاه ن یهاتیحکه صال میرسیم جهینت نی، به ااندشدهیحتصر رویپژوهشگاه ن

یدر حوزه برق، آب و آبفا و انرژ رویکه وزارت ن میپاسخ ده سؤال نیالزم است به ا ،یگردعبارتبهباشد.  رویوزارت ن یهاتیصالح

را، االجو مقررات الزم نیقوان با االزم است ابتد هاتیصالح نیا ییشناسا یاست. برا ییهاتیچه صالح یدارا ،یرپذ یدتجد یها

اساس  نی. بر امیآشنا شو لیمرتبط، به شرح ذ یعال ینظام( و شوراها یکل یهااستیسقانون اساسی و )شامل  یاسناد باالدست

 ( دانست.3) شکل شماره  ریگروه، به شکل ز نیشناخت گروه را منوط به شناخت اشخاص فرادست ا توانیم

                               
حقوق یپژوهش گروه گاهیجا -3شکل   

این اصل، هنجار حقوقی مادون باید حسب مورد  براساسیکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری، اصل انطباق است. 

مطابق یا عدم مغایر، با هنجار حقوقی مافوق باشد. بر این اساس، در مطالعه و تحلیل و شناخت صالحیت گروه پژوهشی حقوق 

 1قوانین اجرا شود. مراتبسلسلهوجه ویژه داشت. اصل حاکمیت قانون باید با رعایت مبتنی بر قوانین، باید به این اصل ت

                                                      

 دادگستر، تهران، اداری، حقوق ابراهیم، زاده،موسی ؛82 ص ،1388 اول، جلد هفتم، چاپ میزان، تهران، اداری، حقوق کوروش، استوارسنگری، و محمد ی،امام - 1

 .90 ص ،1391

شورای عالی 
انرژی و شورای 

عالی آب

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

گروه پژوهشی 
حقوق
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هنجاری  مراتبسلسلههای در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، باالترین هنجار حقوقی، قوانین اساسی هستند. فارغ از چالش

 رسد:و به شرح ذیل به نظر می 2واضع آن هنجار( برحسبهنجارهای حقوقی، شکلی )یعنی  مراتبسلسلهمعیار تنظیم  1در ایران،

قانون اساسی جمهوری اسالمی  4شده توسط فقهای شورای نگهبان )موضوع اصل اسالمی تشخیص داده موازین .1

 «((قانون اساسی» اختصاربه پسینازاایران )

 (قانون اساسی 57حکومتی موضوع والیت مطلقه امر و امامت امت مندرج در اصل  حکم) رهبری فرامین .2

 .قانون اساسی، حاکم بر پژوهشگاه نیرو هستند 55و  53، 52، 44قانون اساسی: اصولی از قبیل اصول  .3

 قانون اساسی( 98اساسی )موضوع اصل  قانون از نگهبان شورای تفاسیر .4

رهبری در مورد حل معضالت نظام  مصوبات؛ (اساسی قانون 110 اصل 1 بند موضوع) نظام کلی هایتسیاس .5

رهبری در مورد حل اختالف و تنظیم روابط قوا )موضوع بند  مصوبات؛ (یقانون اساس 110اصل  8)موضوع بند 

مصوبات مجلس  و (یقانون اساس 176مصوبات شورای عالی امنیت ملی )موضوع اصل  ؛(یقانون اساس 110اصل  7

 (یقانون اساس 108رهبری )موضوع اصل خبرگان 

 اختصاربهشورای اسالمی )از این پس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حل اختالف مجلس  اتمصوب .6

 ؛(یقانون اساس 112و شورای نگهبان )موضوع اصل «( مجلس»

 عالی فضای مجازی؛مصوبات مجلس )قوانین عادی(، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات شورای  .7

 مصوبات شوراهای شهر و روستا )موضوع فصل هفتم قانون اساسی( .8

وب نامه و بخشنامه مصینیآ؛ و مصوبه کمیسیون متشکل از چند وزیر وزیرانیئتهنامه مصوب نامه و تصویبینیآ .9

 .صالحیمقامات ذیی اجرا ریساتف؛ اقدامات، تصمیمات و ، رئیس قوه قضائیه و وزیرانجمهوریسرئ

ب کمیسیون مرک عنوانبهباالترین رکن سازمانی فرادست گروه پژوهشی حقوق،  عنوانبهشورای عالی آب و شورای عالی انرژی 

اصل انطباق )حاکمیت قانون( ملزم به رعایت قواعد باالدستی حاکم بر  براساسقانون اساسی(،  138از چند وزیر )موضوع اصل 

 ( هستند.4تصمیمات خود )شکل شماره 

                                                      

 .130-101 صص، 1388 بهار، 50 شماره راهبرد، ،«ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در هنجارها مراتبسلسله بر تأملی» محمدرضا، ویژه، - 1

 .47-46 صص، 1384 هجدهم، چاپ میزان، نشر: تهران اساسی، حقوق هایبایسته ابوالفضل، قاضی، - 2
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 یباالدست نیقوان -4شکل 

 

های فرادست گروه و نیز قوانین حاکم )به شرح اشکال و توضیحات حقوق، به تحلیل سازماندر ادامه، برای شناخت گروه پژوهشی 

 پردازیم.مذکور( می

 متناظر با گروه یهانقشه راه سازمان یقیمطالعه تطب -1-1

آشنا شویم. های مشابه، این است که با ادبیات اجرایی در این خصوص هدف از مطالعه تطبیقی در بررسی برنامه راهبردی سازمان

، اندازچشمشامل  جهت سازاست. ارکان  جهت سازریزی راهبردی، تعیین ارکان برنامهطور که بیان شد، مرحله نخست همان

 ها است.و ارزش مأموریت

 (Vision) اندازچشم

شود، توصیفی است از شرایط آینده مطلوب نیز نام برده میانداز که از آن به دورنما، منظر، آینده متصور و یا آینده آرمانی و چشم

باشد. چشم افتهیدستهای خود ، تصویری است از وضعیت آینده یک مجموعه، زمانی که به اهداف و استراتژیگریدعبارتبهو 

ها، معموالً زاییده فکر و خالقیت مدیران مجموعه بوده و در ابعاد مختلفی همچون فناوری، دانش، وضعیت مالی، انداز و آرمان

 .شوندی، به تصویر کشیده مدستنیازابازار و مواردی 

 (Mission) تیمأمور

عبارت است از  ،شودرسالت، فلسفه وجودی، اهداف بنیادین و یا مقصود اصلی نیز یاد می چون مأموریت که از آن با عناوینی

تا با ایفای آن، نیازهایی از جامعه را برآورده سازد.  گرفتهبرعهدهدر قبال جامعه خود،  سازمانفلسفه وجودی و یا نقشی که 

و  شدهفیتعر، سازمانکه با استفاده از نقطه نظرات مدیران ارشد آن  سازمان استاز نیّت  یکلمأموریت یک بیان  ،گریدعبارتبه

 ازمانسمأموریت را گاهی گزاره اعتقادات، بیان فلسفه، بیان باورها و بیان اصول  هیانیبد. گرد، ارائه می«مأموریت هیانیب»در قالب 

را به شیوه سازمانها، باید مأموریت ریزی استراتژیک، پیش از تدوین استراتژیالگوهای مدیریت و برنامه براساسد. نامننیز می

 د.ای روشن تهیه کر

 

 

مصوبات هیئت 
وزیران و سایر 

مقررات

اساسی قانون  

 نظام کلی های سیاست

 

 مصوباتو  یعاد قوانین

انقالب  یعال یشورا

یفرهنگ  
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 تیمأمور نیتدو

 در هک نمایند انتخاب طوری را خود وجودی فلسفه نباید سازمانکلی بیان شود و  صورتبهفلسفه وجودی باید  یطورکلبه

تواند متأثر انداز نیز مییا بینش است. چشم اندازچشم از متأثر مأموریت. برود بین از و برسد پایان به وجودی آن فلسفه ،زمانکی

 مأموریت اندازها،چشم ،درواقع. و ... باشداز تحصیالت، تجربیات، مطالعات، تربیت خانوادگی، نیاز جامعه، تقاضاهای محیطی 

 نباید بودن کلی این اما نماید؛ بیان را سازمان کلی اهداف و باشد کلی صورتبه امکان حد تا باید مأموریت. سازندمی را هاسازمان

 .دباش جهت دهندهبلکه باید  ،محتوا بودهباشد که بی یاگونهبه

 ه شود:بایستی به پنج سؤال اساسی زیر پاسخ داد تیبیانیه مأمور در

 (سازدمی برآورده خدماتاین  ارائهدهد و چه نیازی از جامعه را با چه چیزی؟ )خدماتی که سازمان ارائه می -1

 (چه کسی؟ )مشتریان چه کسانی هستند؟ -2

 ؟(ستا )حیطه رقابتی کجا کجا؟ -3

 ()هدف بهینه سازمان چیست؟ چرا؟ -4

 ها چیست؟رقابتی سازمان در رسیدن به این هدف یهاتیفرد و مزهای منحصربهچگونه؟ )ویژگی -5

تیمأمور و اندازچشم سهیمقا -1جدول   

 اندازچشم تیمأمور

 تمرکز بر مسیر آینده سازمان های جاریتمرکز بر فعالیت

 توانیم بشویمسازمانی که می هستیم ناالسازمانی که 

 جواب دهیم هاآنبه توانیم در آینده که می نشده ییشناسانیازهای  مشغول هستیم هاآننیازهای جاری که به پاسخگویی 

 است رییتغقابل ثابت است

 آینده آرمانی سازمان فلسفه وجودی سازمان

 شودوعده انجام آن تعیین می انجام آن وجود داردتعهد به 

 از جنس رهبری است از جنس مدیریت است

 

باشد، یافت « ریپذ دیتجدحقوق برق، آب و آبفا و انرژی »ای که متمرکز بر حوزه در داخل کشور، هیچ گروه پژوهشی حقوقی

انداز های مراکز پژوهشی دارای نقشه راه اشاره کرد. در غالب این مراکز، چشمنمونه عنوانبهتوان به موارد زیر ، میحالنیباانشد. 

 است. شدهنییتعهایی، اهداف و اقدامات این مراکز است و با تحلیل شدهنییتع هاآنو مأموریت 

 1؛1400 سال برای ونیر پژوهشگاه راهبردی برنامه ،نیرو پژوهشگاه .1

 2.است مشاهدهقابلذیل  که در آدرس سند راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت .2

                                                      

 مراجعه گردد.  یفیتو ک یزیربرنامهبه دفتر  یروپژوهشگاه ن یبه برنامه راهبرد یدسترس جهت -1

2  -  https://www.ripi.ir/images/PDF/Sanad_Rahbordi_1398.pdf 
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های راهبردی، انداز، اصول بنیادین، اولویتحاوی مأموریت، چشم (2020-2015برنامه راهبردی مدرسه حقوقی ایالتی پنسیلوانیا ) .3

 ها و آینده این مدرسه است.تفصیل ارزش

حاوی  2پیسیسییمو نیز برنامه راهبردی دانشکده حقوق دانشگاه  1(2019-2022) (UTS)برنامه راهبردی دانشکده حقوقِ دانشگاه  .4

 است. هاها و اهداف این دانشکدهمأموریت، ارزش

 ی پژوهشگاه نیروهاتیدر پرتو صالحشناخت و ارکان جهت ساز گروه  -2-1

 خچهیمختصر با تار ییپس از آشناگروه پژوهشی حقوق از اجزای پژوهشگاه نیرو و مشمول مقررات داخلی پژوهشگاه نیرو است. 

 .میپردازیپژوهشگاه، م نیحقوق در ا یگروه پژوهش تیموقع انیبه ب رو،یپژوهشگاه ن سیتأس

 تاریخ در نیز آن اساسنامه و رسید تصویب به عالی آموزش گسترش شورای 4/4/1374 مورخ جلسه در نیرو پژوهشگاه تأسیس

 ،10/11/1395 مصوب «کشور های توسعهبرنامه دائمی احکام قانون( »1) ماده براساس .رسید شورا آن تصویب به 8/2/1375

 مقررات و قوانین رعایت بدون فناوری، و تحقیقات علوم، وزارتخانه عالی آموزش گسترش شورای از مجوز دارای پژوهشی مراکز

 برگزاری قانون کشوری، خدمات مدیریت قانون کشور، عمومی محاسبات قانون ژهیوبه دولتی هایدستگاه بر حاکم عمومی

 و استخدامی اداری، معامالتی، مالی، هاینامهآیین و مصوبات چارچوب در فقط ،هاآن بعدی الحاقات و اصالحات و مناقصات

 مناء پژوهشگاهت ائهی اساس این بر. کنندمی عمل رسد،می فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید به که امنائتیه مصوب تشکیالتی

ت أپژوهشگاه را دارد. البته هی 3داخلی مقررات تصویب صالحیت الزم برای مرجع در پژوهشگاه نیرو است که نیتریعالنیرو، 

 یهادائمی برنامهقانون احکام  1دایره شمول ماده  4چند دانشگاه، یامنائتیهعمومی دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبات 

                                                      

1- https://www.uts.edu.au/sites/default/files/article/downloads/UTS%20Law%20strategic%20plan.pdf 

2- https://law.olemiss.edu/about/strategic-plan  

 اعضای -: است شرح بدین پژوهشگاه کارکنان بر حاکم مقررات نیرو، پژوهشگاه امناییئته 23/5/1392 مصوبه براساس استخدامی -اداری امور حوزه در - 3

 غیر)رسته  کارمندی مشاغل کارکنان و علمییئته غیر پژوهشگران - ؛«12/1/1392 مصوب علمییئته اعضای استخدامی نامهآیین» تابع علمییئته

 مصوب نیرو پژوهشگاه معامالتی و مالی نامهآیین» معامالتی، -مالی امور در«. 12/1/1392 مصوب علمییئته غیر اعضای استخدامی نامهآیین» تابع( پژوهشی

 انجام پرداخت دستور و تسجیل تعهد، اعتبار، تأمین تشخیص، مراحل طی از پس هاپرداخت نامه،آیین این 31 ماده طبق. است حاکم «امنایئته 7/12/1395

 مجاز مقام یا پژوهشگاه رئیس عهده به پرداخت دستور و تسجیل تعهد، انجام مسئولیت همچنین و تشخیص اختیار و صالحیت ،32 ماده براساس که شودمی

 که است پژوهشگاه( مشابه عناوین یا) منابع مدیریت و مالی اداری، معاون مجاز، مقام از منظور ،4 ماده طبق. است مالی امور مدیر عهده به اعتبار، تأمین و است

 توسط اختیار تفویض ،23/5/1392 مورخ امنایئته هجدهم جلسه مصوبه براساس و ترپیش. کندمی تفویض وی به را خود مالی اختیارات پژوهشگاه رئیس

 هر در( پژوهشگاه رئیس تشخیص با مرتبط مدیران و مراکز و هاپژوهشکده روسای ها،پروژه و هاطرح مدیران مجریان، شامل) مجاز مقامات به پژوهشگاه رئیس

 68. طبق ماده بود شده دانسته بالمانع ،(امنایئته 12/1/1392 مصوب معامالتی و مالی نامهیینآ 17 ماده 1 تبصره بر ناظر) متوسط معامالت سقف تا مورد

 زمان تا ست،ا مانده مسکوت نحوی به یا و نشدهبینییشپ حکمی هاآن برای نامهآیین این در که مواردی در تواندمی نیرو پژوهشگاه معامالتی، و مالی نامهآیین

 و وانینق سایر یا و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه سایر امنای هاییئته مصوبات از پژوهشگاه، رئیس موافقت با ،امنایئته در موضوع تصویب

 .کند استفاده عمومی مقررات

اساسنامه شرکت  یبدانشگاه تهران در خصوص تصو امناییئتهدر خصوص ابطال مصوبه  1/5/1398مورخ  840به شماره دادنامه  توانیمثال م برای - 4

آراء  ینا یل، اشاره کرد )تفصامنایئته یاراتبودن اخت یضتفو یرقابلغدر خصوص  17/2/1398مورخ  185دانشگاه تهران و شماره دادنامه  هایییدارا یریتمد

 پروژه خواهد آمد( یندر گزارش بخش دوم ا

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/article/downloads/UTS%20Law%20strategic%20plan.pdf
https://law.olemiss.edu/about/strategic-plan
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، «قانون احکام دائمی 1و مقررات مندرج در ماده  قوانین»را تفسیر قضایی کرده است. با توجه به مفهوم و مصداق  1توسعه کشور

 آن بر گروه پژوهشی حقوق( حاکم تبعبههای کلی نظام( بر پژوهشگاه نیرو )و شامل قانون اساسی و سیاستاسناد باالدستی )

 اند.مستثنا شده« دولتی هایدستگاه بر حاکم عمومی مقررات و قوانین»هستند و صرفاً از رعایت 

، ذیل مرکز مدیریت و اقتصاد برق ایجاد شد. 23/5/1392 مورخ امنائتیه هجدهم جلسه مصوبه براساسگروه پژوهشی حقوق 

صنعت برق کشور در حوزه علوم انسانی و استفاده  ازیموردنهای در این مصوبه، بر نقش این مرکز در مدیریت پژوهش امنائتیه

 مورخ امنای پژوهشگاه نیروهیئت بیستم در جلسه 2کرد. دیتأک ارتباطنیدراپژوهشی  مؤسساتها و از ظرفیت دانشگاه مؤثر

 هویت یک عنوانبهتوان گروه را است. بر این اساس می شدهحیتصرپژوهشی  هایگروه تخصصی ، بر استقالل23/12/1393

(، گروه 11/11/1399نیرو مورد تحلیل قرار داد. در حال حاضر )تاریخ  پژوهشگاه به وابسته حالنیدرع و تخصصی مستقل

وقت است که در آینده نزدیک، دو عضو جدید هم شروع بکار علمی تمامعضو هیئت 2بالفعل دارای  صورتبهپژوهشی حقوق 

عضو  6تعداد پست مصوب گروه، عبارت از  3خواهند نمود. بنا بر آخرین تحوالت )توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور(،

 وقت است.کارشناس پژوهشی تمام 3علمی و هیئت

ترین عالی« رئیس پژوهشگاه»شورای گسترش آموزش عالی، پس از هیئت امناء،  8/2/1375طبق اساسنامه پژوهشگاه نیرو مصوب 

های پژوهشی و نظارت بر اجرای ت تصویب طرحمقامی است که اداره پژوهشگاه را بر عهده دارد؛ شورای پژوهشی نیز صالحی

 های پژوهشی زیر نظر ریاست پژوهشگاه قرار دارند.را بر عهده دارد. گروه هاآن

 اساسنامه پژوهشگاه نیرو، وظایف پژوهشگاه نیرو عبارت است از: 3طبق ماده 

ر وزارت نیرو به داخل کشو ازیموردندانش فنی و  ی با هدف دستیابی بهاتوسعهی پژوهشی بنیادی، کاربردی و هاطرحانجام  -1»

 .و با توجه به اصل توسعه پایدار

 .ووزارت نیر موردنظرهای تحقیقاتی انجام خدمات کارشناسی و مشاوره علمی و فنی به بخش خصوصی در ارتباط با برنامه -2

                                                      

 از بخشي عنوانبه...  و 10/11/1395 مصوب كشور توسعه هایبرنامه دائمي احكام قانون» :14/12/1395 مصوب توسعه ششم برنامه قانون 122 ماده براساس - 1

 توسعه هایبرنامه دائمي احكام قانون( 1) ماده حكم قانون، اين احكام بر -الف: گرددمي اعمال زير موارد لحاظ با و بوده حاكم برنامه قانون اجرای طول در قانون اين

 قانون بر حاکم بلکه و توسعه، ششم برنامه قانون از جزیی جهت به بودن، دائمی بر عالوه مزبور 1 ماده حکم ،یجهدرنت .«است حاكم 1395 سال مصوب كشور

 برنامه قانون اصالح هرگونه مجلس، داخلی نامهآیین قانون 181 ماده و 117 ماده( د) بند 5 جزء براساس زیرا است؛ یافته بیشتری اعتبار توسعه، ششم برنامه

 هایبرنامه دائمیقانون احکام  1توجه داشت که در ماده  ید. باباشدیم مجلس نمایندگان دوسوم یرأ نیازمند لوایح و هاطرح ضمن در یا و مستقل صورتبه

 ای یناست که آن قوان ینیمشمول قوان یرواست؛ لذا پژوهشگاه ن شدهیحتصر «دولتی هایدستگاه بر حاکم» و «عمومی مقررات و قوانین» قید دو بر کشور، توسعه

( هستند. دولتی هایدستگاه برحاکم بر همه اشخاص )و نه صرفاً حاکم  یعموم ینقوان یاسازمان مشخص( و  یکخاص حاکم بر  ینقوان یر)نظ یستندن یعموم

 ؛را پژوهشی مراکز و هادانشگاه و پژوهشی و آموزشی نظامبه مخصوص مقرراتِ و قوانین نه و دارد مدنظر را «عمومی مقررات و قوانین»مزبور  1ماده  ،دیگریانببه

 در که (مدنی قانون)مثل  عمومی مقررات و قوانین نه و است قرارگرفته حکم مورد «دولتی هایدستگاه بر حاکم» عمومیِ مقررات و قوانین مزبور، 1 ماده در نیز و

 .است حاکم همگان بر عام، هنجاریک  عنوانبه حقوقی نظام

 .128، ص 1397 یرو،پژوهشگاه ن امناییئتهو مصوبات  صورتجلسه - 2

 .نیرو پژوهشگاه جذب اجرایی هیئت محترم دبیر آبادچی، رضایی دکتر آقای جناب از 10/12/1398 تاریخ در شفاهی صورت به شدهاستعالم - 3
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گیری های مختلف علمی و تحقیقاتی و بهرهدر زمینه موردنظرهای تحقیقاتی بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه -3

 .های تحقیقاتی مرتبط و متناسب با نیازهای وزارت نیروریزی طرحمطلوب از امکانات در جهت برنامه

 .ایج تحقیقاتی نتریکارگبههای ضروری در جهت انجام فعالیت -4

5- ... 

 .وزارت نیرو ازیموردنبررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی  -6

 ...و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور از طریق  مؤسساتایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر  -7

 علمی و پژوهشی کشور ...ایجاد ارتباط مطلوب با نیروهای متخصص و مبتکر در مراکز  -8

9- ... 

، خطوط انتقال نیرو و سایر مسائل هاپستها، یروگاهننیازهای بنیادی و فنی انواع  تأمینمطالعه و تحقیق در مورد ساخت و  -10

 «مرتبط با وزارت نیرو و کارخانجات وابسته به آن.

اساس، الزم  نیدارد. بر ا رویوزارت ن یهاتیبه صالح ی، وابستگآن اساسنامه 3ماده  براساس کسو،یاز  رویپژوهشگاه نصالحیت 

 یدارا یمرکز پژوهش کی عنوانبه رویپژوهشگاه ن گر،ید یاز سو). ردیقرار گ لیمورد تحل رویوزارت ن یهاتیاست تا صالح

  .(است یختصاصا یهاتیصالح یو مقررات کشور، دارا نیقوان ریسا براساس ،رویمستقل از وزارت ن یحقوق تیشخص

 رویوزارت ن یهاتیدر پرتو صالحشناخت و ارکان جهت ساز گروه  -3-1

با توجه به اساسنامه پژوهشگاه نیرو، صالحیت )وظایف و اختیارات( پژوهشگاه نیرو تابعی از صالحیت وزارت نیرو است. ده هدف 

های وزارت نیرو است. در خصوص صالحیت در مقام اجرای هدفمند برخی از صالحیت 1ایران،ب -بزرگ سازوکارهای پویش الف

 به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از: 3هاآن نیترمهم ازجملهکه  2وزارت نیرو، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد

 قانون اولین قانون ناظر بر تشکیالت دولتی فعال در حوزه آب و برق کشور : این 1342مصوب  برق و آب وزارت تأسیس به راجع قانون

 برق ینتأمحداكثر استفاده از منابع آب و  منظوربهوزارتخانه  اين»: 1دار این مسئله بود. طبق ماده است و پیش از آن، بخش خصوصی عهده

مراكز  هآب و انتقال آن ب ینتأم ههای مربوط بها و طرحتهیه و اجرای برنامه»وزارتخانه عبارت بود از:  ينا يفشد و وظا يجادكافي برای مصارف ا

نظارت بر نحوه  ،«(ب»)بند  هاآناز  یبرداربهرهشود و اين ماده ايجاد مي« الف»، اداره تأسیساتي كه طبق بند «(الف»عمده مصرف )بند 

                                                      

1- https://a-b-iran.moe.gov.ir/  

 روز به روز کهبل است نشدهحل تنهانه متعارض، و متداخل متعدد قوانین بازتولید و تولید مشکل کشور، یگذارنظام قانون یمتأسفانه به جهت عدم کارآمد - 2

 تعیین» به حکم که رهبری معظم مقام 6/7/1398 ابالغی گذاریقانون نظام کلی هایسیاست 10 بند بر عالوه اساس، همین بر. یابدمی بیشتری عمق و توسعه

 رعایت» به حکم نیز سیاست همان 9 بند است، داده «توسعه ششم برنامه طول در کشور موجود قوانین شناسه تعیین و تنقیح تبویب، جامع، قوانین عناوین

 یا ییرتغعدم و قوانین انسجام -. ... ابهام عدم و شفافیت -: ... بر تأکید با قانونی هایطرح و لوایح انطباق برای سازوکار تعیین و نویسیقانون و گذاریقانون اصول

 حوزه نقوانی نیرو، وزارت هایصالحیت شناخت جهت است الزم قوانین، تداخل و تعدد به توجه)با  است کرده «تخصصی شناسه ذکر بدون هاآن ضمنی اصالح

 (.است دیگری پروژه انجام نیازمند خود امر این که شود تنقیح کشور انرژی

 برق، قوانین کتاب و؛ 1395 دوم، چاپ تهران، ایمنطقه برق شرکت تهران، فاضالب، و آب و برق آب، مقررات و قوانین مجموعه.ک.: ر بیشتر تفصیل برای - 3

 .19-4 صص، 1398 نیرو، پژوهشگاه تهران،

https://a-b-iran.moe.gov.ir/
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ها و رنامه، تهیه و اجرای ب«(د»شهرها و واحدهای صنعتي)بند  فاضالب، نظارت بر نحوه جاری ساختن «(ج»استفاده از منابع آب كشور)بند 

 یساتتأساداره ، «(هـ»سراسر كشور)بند یفشارقوهای ای و ايجاد شبكهمراكز تولید برق منطقه یستأس منظوربههای تولید و انتقال نیرو طرح

 ««(.ز»و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق )بند  هاآنبرداری از و بهره«( و»شود )بنداين ماده ايجاد مي« هـ»برق كه طبق بند 

 يقانون، قانون مادر در حوزه برق كشور است كه چارچوب قانون اين»با اصالحات بعدی آن:  1346 مصوب ایران برق سازمان قانون 

ماده  براساسای شد و های برق منطقهموظف به تشكیل شركت یرو، وزارت ن2نمونه، طبق ماده  یكرده است. برا یانمسائل برق كشور را ب

 «.يدم گرداعال یانتقال و توزيع برق الزم و ضرور ،تولید برای، اخذ پروانه از وزارت 5

 های وزارت نیرو را در اجرای این قانون بیان میاین قانون، صالحیت 22تا  20: مواد 1347شدن آن مصوب  ملی نحوه و آب قانون

 .1کند

 منابع از استفاده حداكثر» به نیرو وزارت هدف ،قانون  ينا 1ماده  برابر»با اصالحات بعدی آن:  1353 مصوب نیرو وزارت تأسیس قانون 

 شامل بلكه نبود برق و آب به محدود صرفاً كه يافت توسعه «و همچنین تهیه و تأمین انرژی و آب برای انواع مصارف كشور آب و انرژی

 برآورد و ختلفم منابع از استفاده برای درازمدت و مدتكوتاه هایبرنامه تنظیم و انرژی انواع درباره تحقیق» اساس، اين بر و بود انرژی انواع

 انواع ارفمص نمودن هماهنگ و مختلف هایبخش در كشور انرژی احتیاجات میزان برآورد همچنین و انرژی انواع ساالنه یدتولقابل انمیز

های حتهیه و اجرای طر» صراحتاًماده  ين. ابود برشمرده وزارتخانه اين اساسي وظايف زمره در را «كشور انرژی سیاست تعیین» و «انرژی

 وشناخت مشخصات منابع آب كشور اعم از سطحي  منظوربهانجام مطالعات »، «(ط»)بند«الزم در زمینه ... تأسیسات شیرين كردن آب شور

، («ک»های سطحي )بندآب مهار كردنبرداری از منابع آب زيرزمیني و انجام مطالعات تفصیلي برای توسعه بهره»(، «ی»)بند«زيرزمیني

شدن  يبرداری از منابع آب و اجرای قانون آب و نحوه ملكنترل بهره»(، «ل»)بند«هاآنبرداری از آب و بهره هاحداث تأسیسات مربوط ب»

وری بیشتر و بهتر منابع های جديد علمي و فني برای بهرهانجام تحقیقات الزم درباره مسائل آب و بكار بردن روش»، «(م»بند «)آن

جزء  را ،«(ع»بند«)امر تولید و انتقال و توزيع آب و برق هآالت مربوط بتهیه و تدارک و ساخت وسائل و لوازم و ماشین»( و «ن»)بند«آب

 «دانسته است. یرووظايف اساسي وزارت ن

 :ستین و نبوده «یمیگاز و پتروش ،نفت»حوزه  در یانرژ یگذاراستیس مرجع روین وزارت

 نسخ قانون موجب به مصرحاً که مادام اساسنامه این مقررات ،1353مصوب ایران نفت ملی شرکت اساسنامه 62 و 56 مواد طبق

 اساسنامه 1 ماده که چرا کرد؛ تلقی انرژی انواع تمامی در یگذاراستیس مرجع را نیرو وزارت تواننمی لذا است؛ معتبر باشد، نشده

 و 1353 مصوب نفت قانون در مقرر اختیارات و حقوق و وظايف به توجه با را خود عملیات» شرکت این که داشتمی اشعار مزبور

 اساسنامه، 1 ماده لفظی ظهور از فارغ .«نمايدمي اجرا اساسنامه اين مقررات طبق پتروشیمي و گاز و نفت به مربوط خاص قوانین ساير

 که ودب این انقالب، از پس مقنن رویه برخالف ،«نام تصریح مستلزم اشخاص» مفهوم استعمال از انقالب از پیشگذار قانون رویه

 گر،ید یاز سوشود.  تصریح مزبور قانون در شخص آن عنوان بر اینکه مگر شودنمی شخص آن شامل بعدی و قبلی مصوب قوانین

شركت ملي  هاآنهای مورد نفت و گاز و فرآورده در»: داشتیم انیب صراحتبه 1353مصوب  رویوزارت ن سیقانون تأس 8ماده 

                                                      

 و تبصره 1،2،19،27،31،40،55 مواد اسالمی، شورای مجلس 1399 شهریور مصوب زیستیطمح حوزه در منسوخ احکام و قوانین فهرست قانون موجببه - 1

 اند. نسخ شده ین،مجلس 27/4/1347شدن آن مصوب  ملی نحوه و آب قانون 60 و 58 تا 56 آن،
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فرعي و وابسته آن در حدود مفاد قانون نفت و ساير قوانین مربوط به خود عمل خواهند كرد. شركت ملي  یهانفت ايران و شركت

گ دار هم آهنپااليش و توزيع نفت و گاز را به اطالع وزارت نیرو خواهد رسانید. وزارت نیرو عهده -های تولید نفت ايران برنامه

 های کلی نظام در بخش نفت وتحقق سیاست منظوربهوزارت نفت  «ساير منابع انرژی خواهد بود. یهاها با برنامهآن برنامهكردن 

االیشی دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پریزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایینراهبری، برنامه ،یگذاراستیگاز، س

است و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی  شدهلیتشک

در حوزه  یانرژ یگذاراستیمرجع س رویوزارت ن بنابراین (.1391قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب  1کند )ماده می

 .ستینبوده و ن «یمینفت، گاز و پتروش»

 :ستین و نبوده «یاتم یانرژ»حوزه  در یانرژ یگذاراستیسمرجع  رو،ین وزارت

 و خدمات و كشاورزی و صنايع در اتمي انرژی و اشعه از استفاده برای» ،1353 مصوب ایران اتمی انرژی سازمان قانون براساس

 فني و لميع زيربنای ايجاد و اتمي صنايع ازیموردن اولیه مواد تولید و شور آب كردن شیرين هایكارخانه و اتمي هاینیروگاه ايجاد

. شد «ستأسی كشور در اتمي انرژی به مربوط امور كلیه بر نظارت و هماهنگي برقراری همچنین و مزبور یهاطرح اجرای برای الزم

 و مالي و استخدامي هاینامهینيآ و مربوط اساسنامه و قانون اين مقررات تابع منحصراً...  سازمان» نيا مزبور، قانون 2 ماده طبق

 9ماده  ،وجودنیباا .«باشد شده برده نام «ايران اتمي انرژی سازمان» از صراحتاً قانوني در آنكه مگر باشدمي خود به مخصوص اداری

این تغییر ساختار  «شود.وزارت نیرو وابسته مي هايران بسازمان انرژی اتمي » داشت:بیان می صراحتبهنیرو،  وزارت تأسیس قانون

قانون بودجه  36استناد اختیارات حاصله از تبصره ه ب 19/12/1360 در جلسه مورخ رانیوزئتیهتا انقالب اسالمی دوام آورد. 

انجام  ريوزرا مستقالً تحت نظر نخستسازمان انرژی اتمي از وزارت نیرو منتزع و وظايف قانوني خود » کرد:تصویب  13601سال 

هوری اهداف جم براساسدهد. ... سازمان مذكور مكلف است در اسرع وقت نسبت به تهیه و پیشنهاد اليحه قانوني و اساسنامه خود 

 «اسالمي ايران اقدام نمايد.

 :ستین «یروگاهیو سوخت ن یحامل انرژ عنوانبه سنگزغال» خصوص در یگذاراستیسمرجع  رو،ین وزارت

 خصوصی و تعاونی دولتی، اقتصادیِ بخش سه هر در معادن از سنگزغال تولید مسئول صنعت، معدن و تجارت )صمت(، وزارت

 تعیین»مجلس، 1379معادن مصوب  و صنایع وزارت تشکیل و معدن و صنعت امور تمرکز قانون 1ماده  2طبق بند . است

 یشترب تقاضای به وجود توجه در صالحیت وزارت صمت است. با« کشور معدن و صنعت بخش کلی ضوابط و هابرنامه ها،سیاست

 ،1396 سال انرژی ترازنامه) است بوده منفی کک، و سنگزغال زمینه در ایران تجاری تراز ها،سال بیشتر در در بازار، عرضه از

 مزبور، قانون 6 ماده موجببه 2شود.های برق استفاده میسنگ برای تولید انرژی در نیروگاهزغال (.سنگزغال بخش: 1396

 جهیزت توسعه، احداث، یهاطرح اجرای و تهیه بررسي، منظور به»( درویمیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ا

                                                      

اجرائي اعم از مركزی و  یهاهر نوع حذف ، ادغام و تبديل شكل حقوقي و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاه 1360در سال  شوديبه دولت اجازه داده م» :36تبصره - 1

 وانتقالنقلاجرائي  یهااقدامات و تغییرات مذكور ، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاه تبعبهنیز مكلف است  وبودجهبرنامهآورد و سازمان  به عملمحلي الزم بداند ، 

 .«دهد

 مجلس، هایپژوهش مرکز کارشناسی گزارش ،«ایران شویکک سنگزغال پذیریرقابت توان و کیفیت ارتقای برای فناوری توسعه الزامات» مهدی، یعقوبی، - 2

 .32 ص، 12/5/1398: انتشار تاریخ، 16557: مسلسل شماره
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 موجبهب آن اداره و شد سیتأس «اكتشافي یهاطرح اجرای و معدني مواد فرآوری و استخراج متالورژی، تولیدی صنايع نوسازی و

 درویا سیتأس قانون 2 ماده به توجه با. است 26/4/1346 مصوب( ایدرو) ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان تأسیس قانون

 مربوط عمومی هاینامهآیین و مقررات و قوانین تابع آن، به وابسته و تابعه واحدهای و هاشرکت کلیه و ایمیدرو ،1346 مصوب

 .شود برده اسم سازمان از صراحتاً قانونی در آنکه مگر باشندنمی عمومی محاسبات قانون و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات به

حامل انرژی و سوخت نیروگاهی، در اختیار مدیریتی وزارت نیرو  عنوانبهسنگ نیز زغال خصوصبهبر این اساس، حوزه معادن و 

 قرار نداشته و ندارد.

 ، که شامل انرژی برق و«اتمی انرژی» و «پتروشیمی و گاز ،نفت»، «سنگزغال» جزبهانواع انرژی،  ،گفتهشیپ مطالب بنا بر

 شوند در صالحیت وزارت نیرو قرار دارند.می 1ریپذ دیتجدهای انرژی

 کمیسیون مجلسین  1354و  1347مصوب ) (توانیر) ایران برق نیروی توزیع و انتقال تولید، مدیریت یمادر تخصص شرکت اساسنامه

و توسعه  یبرداربهره نهیدولت در زم یتصد یهاتیفعال یشرکت، ساماندهاین  لیهدف از تشک، 2طبق ماده  2(وزیرانیئته 1381و 

مطلوب از  و استفاده یورو بهره یبازده شیافزا رمجموعه،یز یهاشرکت یراهبر رو،یوزارت ن یهااستیبرق در چارچوب س صنعت

 (.6درصد متعلق به دولت است )ماده  100است. سرمایه شرکت « امکانات صنعت برق کشور

 پژوهشگاه ،(4-3-2-5( و )4-3-1االجرا، بندهای )از حیث مقررات الزم 3نیرو وزارت فناوری و پژوهش راهبری و مدیریت نامهنظام

تحقیقات آب و در کنار موسسه  اجرای پژوهش سطح ، و دریمادر تخصصهای پژوهش در کنار شرکت مدیریت سطح را در نیرو

 ها و سایر مجریان، به شرح زیر دارای صالحیت دانسته است:شرکت

 باشند:دار وظایف زیر میبوده ... عهده انرژیمراکز پژوهشی وزارت نیرو ... محل انباشت دانش مرتبط با صنعت آب و »

 ای صنعت آب و برقمدیریت تحقیقات کاربردی و توسعه 

 4های نوین در عرصه صنعت آب و انرژیریزیِ فناوریو برنامه یپژوه یاستسنگاری، آینده 

 های پژوهش کاربردی و توسعه فناوری وزارت نیروتهیه نقشه راه طرح 

 های کالن ملی پژوهش و فناوری مرتبط با وزارت نیروهمکاری در اجرای طرح 

                                                      

 انرژی يرپذ يدتجدمنابع » :مجلس 24/9/1395( مصوب ساتبا) برق انرژی یوربهره و یرپذ یدتجد هاییانرژ سازمان اساسنامه قانون 1 ماده 1 تبصره طبق - 1

 و پسماندها ، محصوالت از زيستي يهتجزقابل اجزاء( )بیومس) تودهيستز و دريايي ،(  مگاوات ده تا)  كوچك آبي ،گرماييینزم خورشیدی، بادی، انرژی شامل

 یهاسوخت حرارت، برق، تولید قابلیت كه يهتجزقابل شهری و صنعتي زائدات همچنین و وابسته صنايع وها جنگل ،(  دامي و گیاهي مواد شامل)  كشاورزی زائدات

 .«باشديم پاک و تجديدشونده هاییانرژ از حاصل منابع ساير و سوختي پیل ، هیدروژني.( باشديم دارا را شیمیايي مفید كاربردهای انواع و گازی یهاسوخت مايع،

 توسط مزبور اساسنامه اصالحنگهبان:  یشورا 19/10/1381مورخ  2231/30/81به نظر شماره  یدمؤ و( قانون برنامه سوم توسعه 4به ماده ) مستظهر - 2

ـ/ب مورخ  9444/ 72927مجلس )موضوع نامه شماره  یسرئ یراد( مورد ا1384و  1383 های)سال بعدها وزیرانیئته  یگرفت و شورا قرار( 3/5/1385ه

به  10/5/1394مورخ  2139/102/94و نظر شماره  7/2/1394مورخ  353/102/94و نظر شماره  24/4/1393مورخ  1510/102/93در نظر شماره  یزنگهبان ن

 گرفت. یراداصالح اساسنامه مزبور توسط دولت ا

 .7 و 3 صص نیرو، وزیر 16/1/1394 مورخ 100/50/10442/94 شماره نامه طی ابالغی -3

 ی... در راستا یکالن انرژ یزیرو برنامه گذارییاستدار سعهده یبرق و انرژ یهادر بخش»وزارت  ینا یرو،وزارت ن 1404 یبرنامه راهبرد 46صفحه  براساس - 4

 یوبات تا زمانمص یندر عمل، ا البته. رسدیمعتبر به نظر نم ی،به جهت تجاوز از حدود قانون یزمصوبه ن یناست. اطالق ا« کشور یعرضه انرژ یتو امن یدارتوسعه پا

 هستند. اجراقابلاند، وارد نساخته یاخدشه هاآنبر  ینظارت یکه نهادها
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 های مختلف کشور در چارچوب مصوبات شورا ...گیری از ظرفیتبهره انجام تحقیقات کاربردی و بنیادی در حوزه صنعت آب و برق با 

 کارگیری در صنعت آب و برق.سازی نتایج تحقیقات و بهتجاری» 

دارای صالحیت است. وزارت نیرو چهار وظیفه اصلی را بر عهده دارد: « ریپذ دیتجدآب، آبفا، برق و انرژی »وزارت نیرو در امور 

 آوری، انتقال و تصفیه فاضالبجمع -3 ذخیره، انتقال، تصفیه و توزیع آب -2 انتقال و توزیع برق در سراسر کشورتولید،  -1

 1.ریپذ دیتجدهای های تولید نیروی برق با کاربست انرژیمطالعه و اجرای طرح -4

 یعال هایشوراو عضویت وزیر نیرو در و ارکان جهت ساز گروه در پرتشناخت  -4-1

)کاهش تغییر اقلیم( و  ستیزطیمحاقتصاد )تأمین مالی(،  مؤلفهحقوق و سیاست انرژی را حاصل تعامل سه  2برخی متخصصان

 3دانند.سیاست )امنیت انرژی( می

 ری، وزهاآن موجببهکه  ینیهستند، که شرح آن قبالً گذشت، از آن دسته قوان رویوزارت ن تیکه راجع به صالح ینیکنار قواندر 

 این شوراهای عالی عبارتند از:غافل شد.  دی، نبااستکشور  یعال یشوراها یعضو برخ روین

 4اقتصاد یشورا

 5یاتم یانرژ یشورا

 6شورای عالی اشتغال

 7شورای عالی آب

                                                      

1- www.moe.gov.ir  

2  -  Heffron, Raphael J. (2015), Energy Law: An Introduction, Springer, pp. 3-4. 

 .27-26صص  ،تهران: مجد یاهپوش،اکبر س یترجمه عل ی،بر حقوق انرژ یا(، مقدمه1394هفرون، رافائل ج. ) - 3

ماده،  ینا طبق. شد ایجاد «كردن امور اقتصادی كشور هم آهنگهدايت و  منظوربه» :10/12/1351کشور مصوب  وبودجهبرنامه( قانون 2ماده ) طبق شورا این - 4

اعضای  در حال حاضر با توجه به قوانین مختلف ...«شود: به نام شورای اقتصاد تشكیل مي يروزنخستای از وزيران به شرح زير و به رياست مركب از عده ييشورا»

. یکی از وزیران 5. وزیر جهاد کشاورزی، 4. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 3. وزیر امور اقتصادی و دارایی، 2(، شورا یسرئجمهور ). رئیس1این شورا عبارتند از: 

کشور  وبودجهبرنامه. رئیس سازمان 6 ،(باشندیماقتصاد  یعضو شورا یرون یر، وزجمهوریسرئ 17/10/1393مورخ  یهابالغ موجببهجمهور )به انتخاب رئیس

. رئیس اتاق 9و  10 ،(19/2/1391( قانون وزارت نفت مصوب 12. وزیر نفت )حکم ماده )8بانک مرکزی ایران )عضو غیر وزیر(،  کلیسرئ. 7)عضو غیر وزیر(، 

عنوان وچهارم قانون اساسی(، بههای کلی اصل چهل( قانون اجرای سیاست91ماده )« ب»اتاق تعاون، )حکم ذیل بند  یسبازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئ

بند )ت( ماده  اسبراس. کنندیموزیران نیز شرکت ضرورت، سایر  برحسبدر جلسات این شورا  البتهعضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد اضافه گردیدند. 

 .شودیاقتصاد انجام م یتوسط شورا شدهییننرخ تع براساسبرق  ینیتضم یدقانون برنامه ششم توسعه، خر 48

 تصویب سیاست و » مزبور، قانون 9 ماده)الف(  بند طبقشد.  یجادا ین،مجلس 1353قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب  6ماده  براساسشورا  این- 5

قانون سازمان انرژی اتمی  7ماده  موجببه، یشورا قرار دارد. شورای انرژی اتم ینا یتدر صالح «های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمیبرنامه

 .باشندیماعضا  یناز ا یکی یرون یرعضو است و وز 15 یدارا ،ایران

 .1377قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب  2موضوع ماده - 6

 .6/10/1379قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب  10موضوع ماده -. 7

http://www.moe.gov.ir/
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 1شورای عالی انرژی

 2قانون اساسی( 44)های کلی اصل چهل و چهارم سیاست یشورای عالی اجرا

 3شورای عالی استانداردو 

است و این شوراها با صالحیت  هاآندر ادامه به بررسی دو مورد مهم از این شوراهای عالی )آب و انرژی( که وزیر نیرو عضو 

 پردازیم.وزارت نیرو ارتباط وثیقی دارند، می

آب یعال یشورا -الف  

در زمینه تأمین،  یگذاراستیسهماهنگی  منظوربه» شورای عالی آب، حوزه آبهای ذیصالح در مسائل به جهت تعدد سازمان

وزرای نیرو، جهاد كشاورزی، صنايع و معادن، كشور و »از است متشکل . این شورا است جادشدهیا« توزیع و مصرف آب کشور

، يك نفر از اعضای كمیسیون كشاورزی، آب و ستيزطیمحكشور، رئیس سازمان حفاظت  یزيربرنامهرئیس سازمان مديريت و 

تشكیل مي جمهورسیرئ حكمبهناظر و دو نفر از متخصصین بخش كشاورزی  عنوانبهمنابع طبیعي با انتخاب مجلس شورای اسالمي 

يا معاون اول رياست جمهوری خواهد بود. تصمیمات اين شورا با تصويب هیأت  جمهورسیرئا با گردد. رياست عالیه اين شور

 براساس «.االجرا استربط الزمهای ذی( قانون اساسي برای دستگاه138وزيران يا كمیسیون مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم )

ی باشد؛ جلسات کمیته تخصصمصوبات اولین جلسه این شورا، وزیر نیرو، دبیر شورا می براساسنامه داخلی این شورا و نیز آیین

همچنین  4شود.شورا توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات توسط دبیرخانه ابالغ می دستور جلساتشود. شورا در دبیرخانه تشکیل می

 (وستهیپهمبهمديريت جامع ) منظوربه» مجلس، مقرر داشته است 1395مصوب  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 27ماده 

های آبريز اصلي تشكیالت ستاد آب كشور را بر مبنای حوضه -و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نیرو مكلف است: الف

 براساسها و داران است و پس از كسر هزينهداران متعلق به حقآبهدرآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه -تجديد سازمان نمايد. ... ب

 .«شودتوزيع مي هاآنرسد، بین ای كه با پیشنهاد وزارت نیرو به تصويب هیأت وزيران مينامهآيین

 یشورا موارد مطروحه در تعدادتا  شد موجب «آبیسازگاری با کم یکارگروه مل لیتشک»مصاحبه وزیر محترم نیرو،  براساس

چنین شوراهایی مشکل ساختاری دارند و  وجودنیباا. نیستند، به حداقل برسد گذاریسیاست -هماهنگیکه از جنس آب  عالی

                                                      

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تشکیل شورای 4( و )2قانون اصالح مواد ) 3ماده  براساس عالی شورای این - 1

 .است یجادشدها ،30/4/1381عالی انرژی کشور مصوب 

 جلسات در موضوع، حسب نیرو وزیر و است؛ یجادشدها، 1387 مصوب اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 41 ماده طبق عالی شورای این - 2

 .یابندمی حضور شورا

های تصویب دستورالعمل»قانون مزبور،  35شد. طبق ماده  یجادمجلس ا 11/7/1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  34ماده  براساس شورا این-. 3

رئیس  به پیشنهاد یازموردنشناسی و سایر موارد های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت، اندازهفعالیت یازموردنتخصصی 

تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی  اتخاذ تصمیم درباره» و( 12)بند  «هاآنتصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق »(، 10)بند  «سازمان

 .دارد قرار شورا این صالحیت در( 13)بند  «دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه یهاسازمان به سایر سازمان

4  -  https://swc.moe.gov.ir/getattachment/9d49edcd-ace7-4407-8219-53 ( 16/5/1399مشاهده  یخ)تار  
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ست و ا یبخشنیکار ب ،در آن یکه اصل اساس عضو شورایی هستنداست،  یبخش عملشاندستگاه که منطق  ندهینما نیچند

مشکالت  نیتریاز اصل»وزیر نیرو معتقدند  1.خواهدینم یبخشنیکار ب هانمایندگان دستگاه هم از آن شانیدستگاه یسازوکارها

یو م میاضربه خورده اریبس ینگریبخش نیکه ما از ا ییهااز آن عرصه یکیاست.  یارهیجز یو حکمران ینگریکشور، بخش

بهداشت و درمان،  ل،یاقتصاد س مه،یبه نقش و اثر ب یکه کس آورمینم ادیبه  وقتچیه. ... ستمنابع آب ا تیریمد م،یخور

ل مسئو شهیهم رویتوجه کند. ما در وزارت ن البیدر س یو فرهنگ یو امور اجتماع یشهرساز ،یو اجرائ ینظام فن ،ستیزطیمح

 یناش یهاو بحران البیس تیریسازمان در موضوع مد دهاز  شیاست. ب یمسئله فرابخش البیس. .... میشدیم یمعرف البیامر س

وزارت  یست. نقش اصلا هااز دستگاه یکی زین رویهستند که وزارت ن یاشدهفیتعر شیاز پ یقانون یهاتیمسئول یاز آن، دارا

 تواندیم یوزارت تا حد نیاگرچه اقدامات ا الب؛یاز س یشنا یهااز بحران یریشگیو انتقال منابع است؛ نه پ عیتوز ن،یتأم روین

شده انجام یهایگذارهیسرما یآورتاب شیو افزا یتیمراکز جمع یسازمنیمعمول شود؛ اما ا یهاالبیمانع از بروز خسارت در س

 یموضوع تا حد نیا یااست که متأسفانه در کشور مغفول مانده است. رد پ یگریموضوع د البیدر مقابل س هادشتالبیسدر 

نشده  نییتب یخوبآن در کشور به یآمده است؛ اما سازوکار اجرا 1348مصوب سال  لیو مبارزه با خطرات س یریشگیدر قانون پ

نگری مانع اجرای درست آن رو، بخشیوزیر نی 23/8/1395ابالغی  رویدر وزارت ن البیس تیریمدنامه علیرغم وجود نظام.« است

 3.هستند البیدستگاه در کشور مرتبط با س 15 2شده است.

کشور یانرژ یعال یشورا -ب  

 الزم هماهنگی ایجاد و( نو هایانرژی ازجمله) کشور انرژی بخش در گذاریسیاست تمرکز منظوربه» 4شورای عالی انرژی کشور

 تعیین و انرژی هایحامل انواع مصرف و تولید سازیبهینه و انرژی بخش در کشور هایظرفیت از کامل گیریبهره جهت در

 ریاست هب انرژی، مصرف و تولید از ناشی محیطیزیست هایآلودگی تقلیل ضوابط و هاسیاست تدوین نیز و آن الگوهای و ضوابط

 و معـدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور نیرو، نفت، وزرای عضویت و( جمهورسیرئ اول معاون وی غیاب در و) جمهورسیرئ

«. ودشمی تشکیل کشور ریزیبرنامه و مدیریت و ستیزطیمح حفاظت اتمی، انرژی هایسازمان رؤسای و کشاورزی جهاد تجارت،

 .5بود خواهد االجراالزم جمهورسیرئ تأیید از پس کشور انرژی عالی شورای تصمیمات

                                                      

1  -  http://news.moe.gov.ir/News-List/52738  

2  -  http://news.moe.gov.ir/News-List/52738 

3  -  yun.ir/1mw35c (16/5/1399مشاهده  یخ)تار  

 .3-2: 1385 مهرآزما، ؛1384 ،علیرضا ،خیامی و نسرین ،خیامی.ک: ر عالی شورای این سوابق از اطالع برای - 4

 دوم سالهپنج برنامه الیحه خصوص در نگهبان شورای 2/9/1373 مورخ 7145 شماره نظر و یاساس قانون 138 و 134 اصول براساس - 5

 ستیباینم هستند، یرانیوزئتیه مصوبه منشأ فاقد که قانون حکمبه افتهی لیتشک یادار یعال یشوراها مجلس، 24/8/1373 مصوب توسعه

 قانون» 3 ماده موضوع کشور یانرژ یعال یشورا اساس، نیا بر. کنند دایپ یقانون تیصالح ،یاساس قانون 134 اصل لیذ مسائل خصوص در

 مصوب «كشور انرژی عالي شورای تشكیل و ايران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 4 و 2 مواد اصالح

 فیدر خصوص وظا یدولت یهاحل اختالفات دستگاه یبرا تواندی( نمرانیوزئتیه بیتصو براساس شدهسی)و نه تأس مجلس، 30/4/1381

http://news.moe.gov.ir/News-List/52738
http://news.moe.gov.ir/News-List/52738
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تهیه کرد که به  23/1/1395را در تاریخ  «کشور انرژی راهبرد ملی سند» 1شورای عالی انرژی، بنا بر تکلیف برنامه پنجم توسعه،

سند ملی راهبرد انرژی کشور را تهیه نمود  2تصویب مجلس نرسید. سپس شورای عالی انرژی، بنا بر تکلیف برنامه ششم توسعه،

 به نسبت موظفند اجرايي هایدستگاه كلیه»نامه این تصویب موجببهرسید.  رانیوزئتیهبه تصویب  28/4/1396 جلسه که در

 است، دولت ئتیه دفتر مهر به تأيیدشده كه پیوست شرح به كشور انرژی راهبرد ملي سند مفاد تحقق جهت الزم تمهیدات انجام

 اجرایی است. همچنین برنامه 23/1/1395مفاد سند مزبور عیناً همان مفاد مصوبه شورای عالی انرژی در تاریخ  3.«نمايند اقدام

 رسیده است. رانیوزئتیهبه تصویب  24/1/1399در جلسه کشور  انرژی جامع طرح

کند و وزارت نیرو متأثر از این وضعیت است. برای نمونه، انتخاب نوع این وضعیت مدیریت غیر یکپارچه، مشکالتی را ایجاد می

فت سیاست وزارت ن براساسگیرد، های تولید برق )که تحت مدیریت وزارت نیرو هستند( قرار میسوختی که در اختیار نیروگاه

تولید آلودگی ناشی از مصرف سوخت بر عهده نیروگاه دولتی وابسته به وزارت نیرو است. نوع  شود ولی مسئولیتتعیین می

 هاینیروگاه توسط تولیدی برق از % 65 حدود ایران برق سراسری محیطی متفاوتی دارد. در شبکهسوخت نیروگاهی، اثرات زیست

 وئیل،گاز ، گاز،سنگزغال) فسیلی سوخت که است بیترتنیابه هانیروگاه نوع این در برق تولید شود و روشمی بخار تأمین

سوخت استفاده شود، هزینه سالمت  عنوانبهاگر از مازوت بجای گاز  4شود.می پاشیده کوره به خاصی هایمشعل لهیوسبه( مازوت

در این موارد،  6درصد بوده است. 41، 1396های کشور در سال از سوی دیگر، متوسط راندمان کل نیروگاه 5یابد.کاهش می

اهمیت دارد. مشکل عمده وزارت نیرو و وزارت نفت، بر سر  ستیزطیمحهای نفت، نیرو و سازمان حفاظت هماهنگی وزارتخانه

                                                      

 یانرژ یالزم را به شورا تیتواند صالحیاست که م رانیوزئتیهبا  تیصالح نیا یاعطا اریدانسته شود. اخت تیصالح یدارا ش،یخو یقانون

 واگذار کند. ر،یمتشکل از چند وز ونیسیهر کم ای( و رانیوزئتیه 27/11/1361مورخ  90466نامه شماره )موضوع تصویب

ی ابالغي از های كلي نظام در بخش انرژساله كشور و سیاستانداز بیستدولت مكلف است بر مبنای سند چشم»قانون برنامه پنجم توسعه:  125بند )ب( ماده  - 1

، سالهوپنجیستببرای يك دوره زماني  سند باالدستي بخش انرژی عنوانبهرا « سند ملي راهبرد انرژی كشور»سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه كامل كارشناسي 

تند با همكاری های نفت و نیرو موظف هسوزارتخانه -ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه، تهیه و به تصويب مجلس شورای اسالمي برساند. تبصره

را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصويب « برنامه اجرائي طرح جامع انرژی كشور»ربط های اجرائي ذیساير دستگاه

 «برسانند. وزيرانیئته

را  «كشوری طرح جامع انرژ»ربط، برنامه اجرائي های اجرائي ذیهای نفت و نیرو موظفند با همكاری ساير دستگاهوزارتخانه»قانون برنامه ششم توسعه:  45ماده  - 2

نند و به تصويب ، تهیه كتا پايان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملي راهبرد انرژی كشور مصوب شورای عالي انرژی كشور

شد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سند ملی راهبرد قانون برنامه ششم، دولت موظف  120بند )الف( ماده  2طبق جزء  ینهمچن «.برسانند وزيرانیئته

 .ندبرسا وزیرانیئتهانرژی کشور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب 

ـ مورخ 54493/ت53772شماره  نامهیبتصو - 3  .وزیرانیئته 7/5/1396ه

4-yun.ir/kzq55b (16/5/1399مشاهده  یخ)تار  

منتظر قائم با  یحرارت یروگاهاز بهبود سوخت ن یمنافع سالمت ناش ین(، تخم1396) یلطفعل ی،و عاقل یرضاعل ی،ناصر ین؛حس ی،صادق ی؛مجتب ی،جورل - 5

 .24سال ششم، شماره  یران،ا ی، پژوهشنامه اقتصاد انرژSIMPACTSاستفاده از 

 ،یدانتهران: اسپ یر،توان یمادر تخصصشرکت  یو منابع انسان یقات، معاونت تحق1396در سال  یراهبرد یریتمد یژهو یران،صنعت برق ا یلیآمار تفص یر،توان- 6

 .3ص 
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کل کشور، وزارت نفت  1398قوانین بودجه سنواتی مثل قانون بودجه سال  1الف( تبصره طبق بند ) ازآنجاکه 1مسئله گاز است.

 و( دولت سهام سود تقسیم از معاف) گازی میعانات و خام نفت صادرات درصدی از محل کل 14.5های تابعه آن سهم و شرکت

 2دارند، تمایل به صادرات گاز دارند. (صفر نرخ با مالیات و دولت سهام سود تقسیم از معاف) طبیعی گاز صادرات خالص محل از

گذار المللی )تحریم و نهادهای سیاستهای نفت و نیرو، مسائل بیندر چنین مواردی، عالوه بر نیاز به هماهنگی سیاستی وزارتخانه

 .هستند رگذاریتأثروابط خارجی( و دیپلماسی اقتصادی )وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد( نیز 

 یانقالب فرهنگ یعال یو ارکان جهت ساز گروه در پرتو مصوبات شوراشناخت  -5-1

 شورا، این مصوبات»، 4مقام معظم رهبری نظر براساس همچنین شد. ایجاد 3(ره) خمینی حضرت امام فرمان براساس شورا این

 شدهحیتصر فرهنگی انقالب عالی شورای جدید دوره آغاز ناظر بر رهبری معظم مقام 26/7/1393 مورخ حکم در .«است االجراالزم

 فرهنگی مهندسی عمومی، فرهنگ ،پژوهش و آموزش زندگی، سبک ،علم تولید همچون اساسی و کلیدی هایعرصه» است که

                                                      

 مجلس، هایپژوهش مرکز کارشناسی گزارش ،«انرژی عالی شورای موفقیت عدم دالیل. 1: انرژی وزارت تشکیل درباره» میثم، فروش،پیله و محمد نوروزی، - 1

 .7 ص، 5/4/1397: انتشار تاریخ، 15916: مسلسل شماره

 تعیین منظوربه -الف»: داردیمجلس اشعار م 4/12/1393( مصوب 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون 1 ماده)الف(  بند - 2

 میعانات ام،خ نفت) نفت ارزش از سهمي معادل ربط،یذ تابعه شركت طريق از نفت وزارت و( كشور كل یدار)خزانه دولت بین حسابيهتسو نحوه و مالي رابطه

 مصارف كلیه تباب شركت آن سهم عنوانبه گردد،يم تعیین سنواتي بودجه قوانین در كه داخلي فروش از حاصل مبالغ و صادراتي( طبیعي گاز خالص و گازی

 ناشي هایيدگآلو و محیطييستز خسارات جبران و متقابل بیع و ایيهسرما تعهدات شامل تعهدات و بدهي بازپرداخت ازجمله مزبور شركت ایينههز و ایيهسرما

 صفر نرخ با اتيمالی ازنظر سهم، اين. شوديم تعیین( سیف) بیمه و حمل هایينههز احتساب با صادرات عملیات از ناشي هایينههز و درآمد خالص نفتي هاییتفعال از

 .شودمي محاسبه

 نفت ولیدت عملیاتي یهاشركت با را الزم قراردادهای ، منابع ساير و مذكور درصدهای از خود سهم محل از است موظف ربطیذ تابعه شركت طريق از نفت وزارت

 .نمايد منعقد كشور يزیربرنامه و مديريت سازمان با موافقتنامه مبادله از پس عملیاتي بودجه چهارچوب در و شدهتمام قیمت براساس گاز و

 متوسط بورس در شدهعرضه صادراتي قیمت و است محموله هر در اولیه مبادی از صادراتي نفت بشكه يك معامالتي قیمت ، اولیه مبادی از صادراتي نفت قیمت .1

 خصوصي و يدولت از اعم پتروشیمي هایمجتمع و داخلي هایيشگاهپاال به تحويلي نفت برای همچنین و است شمسي ماه يك در اولیه مبادی از صادراتي قیمت

 .است شمسي هرماه در مشابه نفت صادراتي هایمحموله بهای متوسط( ٪ 95) درصد نودوپنج

 پخش و پااليش ملي شركت و دولت بین حسابيهتسو برای كند،مي تعیین تكلیفي قیمت كشور داخل در نفتي هایفرآورده مصرف برای دولت كه زماني تا .2

 كارگروهي پیشنهاد به كه دبو خواهد رقمي با برابر سال هر در داخلي هایپااليشگاه به تحويلي( گازی میعانات و خام نفت) نفت بشكه هر قیمت ، ايران نفتي یهافرآورده

 وزيرانیئته تصويب به 1388 مصوب هايارانه كردن هدفمند قانون رعايت با كشور يزیربرنامه و مديريت سازمان و دارايي و اقتصادی امور و نفت وزرای از متشكل

 نامهنيیآ طبق و ثبت كشور كل یدارخزانه دفاتر در حسابداری صورتبه( الف) بند( 1) جزء در مذكور قیمت با رقم اين التفاوتمابه كه شوديم داده اجازه و رسديم

 ...«.شود حسابيهتسو ماده اين اجرائي

 عالی محترم شورای که را قواعدی و ضوابط» وقت، جمهوری ریاست استفسار به پاسخ در)ره(  خمینیحضرت امام  6/12/1363 مورخ مکتوبه براساس - 3

 .«شود داده اثر ترتیب باید نمایند،می وضع فرهنگی انقالب

 4/11/1376 تاریخ در فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در رهبری معظم مقام بیانات - 4
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، در جهیدرنت .«است شدهسپرده فرهنگی انقالب عالی شورای به اسالمی جمهوری در آن ساماندهی که هستند مهمی هایحوزه

 پژوهشگاه نیرو باید تابع مصوبات این شورا باشند. ازجملهاجرایی  یهادستگاهاجرای فرمان مقام معظم رهبری،کلیه 

 یعال یشورابه تصئیب  14/10/1389مورخ  679جلسه  که در است، سند نقشه جامع علمی کشور ترین مصوبات شورااز مهم

هجری شمسی عبارت  1404انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق است. در این سند، چشمرسیده ی انقالب فرهنگ

 است از:

 جهانی هابرترین طراز در دانشمندانی با و انقالب و اسالم مکتب در شدهتیترب و سالم خته،یفره صالح،ی هاانسان از برخوردار 

 کارگیری دستاوردهای آنتوانا در تولید و توسعه علم و فناوری و نوآوری و به 

 .پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان 

، گروه پژوهشی حقوق به دنبال کسب مرجعیت پژوهشی است. برای فهم مرجعیت پژوهشی علم و فناوری اندازچشماین  براساس

 باید این اصطالح را واکاوی کرد.

 های زیر را دارند:ویژگی (high-performing research units) «مراکز تحقیقاتی با عملکرد عالی»

  شدهنیتأمهای المللی و حقوقای، تجربیات بینهای حرفهبیشتری از کارمندان دارای مدرک دکترا، جایگاهدارای تعداد 

 .صورت پیمانی )تأمین مالی از خارج از مرکز( هستندبه

 ها هستندمتمرکز بر جذب و نگهداری برترین. 

 هایی را برای عملکردهای کنند و پاداشکارکنان فراهم میهای آموزش و مربیگری را برای پیشرفت و توسعه برنامه

 .گیرندقوی در نظر می

 های اجتماعی و اخالقی هستنددارای کارمندانی با صفات و شخصیت متفاوتی از نظر ارزش. 

  ،استقالل همراه با پاسخگویی»رهبران این مراکز »(accountable autonomy)  کسب ی خود علمئتیهرا در بین اعضای

 .اندکرده

 زا هستند بیش از اینکه آن استراتژی صرفاً یک سند مکتوب باشدهای واقعی، فعال و دروندارای استراتژی. 

 کننددرآمد بیشتری به ازای هر محقق نسبت به متوسط مراکز پژوهشی با رده متوسط دریافت می. 

 نییپاتفاده از رویکرد مدیریتی از باال به کند تا برخالف اسسازد و نیز تشویق میمحققان را توانمند می (top down 

approach)1ای را آغاز کنند.یافته، همکاری سازمان 

                                                      

1- MANVILLE, C., HINRICHS, S., PARKS, S., KAMENETZKY, A., GUNESHEKAR, S., WILKINSON, B., 

& GRANT, J., (2015). "CHARACTERISTICS OF HIGH-PERFORMING RESEARCH UNITS", THE POLICY 

INSTITUTE AT KING'S COLLEGE LONDON AND RAND EUROPE, p. 6. 
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واژه ای نو و بدیع است که  مرجعیت علمی  1خود باشند.به دنبال حل مسائل  مرجع،با مراجعه به  گرانیدیعنی  یعلم تیمرجع

محور علمی  ی قطب ومرجعیت علمی به معن 2.بازگشت دارد ،تولید علمتالش برای جنبش نرم افزاری در  و رهبری برتریبه 

 3.باشدمیدانش علم و در حوزه  ممتازشدن و کسب جایگاه 

 به قدرت مرجعیت و اقتدار علمی، تالزم متقابل دارند. اقتدار به معنای قدرت همراه با مشروعیت است که برخی از آن تعبیر

آن، علما برای نفوذ در رفتار دیگران، قدرت داشته  براساساقتدار علمی نوع خاصی از اقتدار است که  4اند.مبتنی بر رضایت کرده

 5باشند و دیگران از دالیل آن نفوذ، پرسش نکنند.

 .مواجه کند چالشبا به آن را  دنیرس واندتیموضوع م نیو ا سازدیم متبادر را ایژهیو یدر ذهن هر فردی معنا یعلم تیمرجع

 تیبه مرجع یابیدر دست یعلم نهادهر  تی. موفقزندیرا رقم م آنتعامل با  وهیش دهند،یرا شکل م یعلم تیکه مرجع یمیمفاه

 رتگوناگونآن کمتر و نظرات در خصوص  یپوشانهم نیچه ا اعضای آن است. هر یذهن ریتصاو یپوشانهم زانیبرآمده از م یعلم

 6خواهد بود. هاتالش کمتر از مجموع ندییبا برآ جهیدرنتو  گریکدی مخرب مختلف، گاه موازی و گاه زیها نباشد، اقدام

( برای نی)شانگهای چ وتانگیج پژوهش دانشگاه جهیما معروف است، نت یجامعه علم انیدر م که ایدن برتر هایفهرست دانشگاه

 را ییاهها و دادهموسسه شاخص نیا و است یعلم عملکرد براساس ایهای برتر دنبا دانشگاه نیچ هایدانشگاه انیفاصله م افتنی

 هاآن. دسنجیده باش را یهای آموزش عالموسسه تیفیکاینکه  نه است؛ دهیاند، سنجبوده سهیمقاقابل یالمللنیب صورتبه که

ایی را هجنجال بندیرتبه گونهنیااند. دهکربندی طبقهی، و فن یشناسروش یبندی را در دو دستهرتبه نیا مشکالت زیخود ن

 7نیز ایجاد کرد.

ایجاد بنای مستقل علمی با استفاده » مانند ایژهیاست که معنای و یعیواژه بدمرجعیت علمی نظر مقام معظم رهبری،  براساس

 هایبا جستجوی مطلبی علمی آن را در دانشگاه»و « استفاده دنیا از نظرات ما»، «از مواد آن در میراث علمی، فرهنگی و دینی

 8دارد.« ما بیابند؛ نه اینکه در مقایسه با فالن دانشگاه رتبه بیشتری به دست آوریم

                                                      

 .18 ص، 14/5/1385 رسالت، روزنامه ،«اسالمی رویکرد با علمی مرجعیت» عبدالحمید، قبادی، - 1

 ش ی،علم و فناور یاستس ،«یادیبن یسازمفهوم یتئور یکردکشور با رو یعلم ینهادها یبرا یعلم یتمرجع یینتب» ،کمیل ،رودی و غالمرضا ،گودرزی- 2

 .76 ص، 1390 زمستان، 14

، «1404 ایران در آموزش ملی همایش اولین مقاالت مجموعه ،«کشور علمی جامع نقشه منظر از علمی، مرجعیت کسب در آموزش رسالت» رسول، پوررضا، - 3

 2.،ص1390 صنعت، و فناوری علم، گذاریسیاست پژوهشکده تهران،

انقالب  یمبان براساس یمل یتج.ا.ا در جهان با اقتدار و امن یو فناور یعلم یتارتباط اقتدار و مرجع یینتب» زاده،ینرهبر، فرهاد و حسن حس -4

 .5، ص 1394، بهار 12ش  ی،انقالب اسالم های،پژوهش«یاسالم

5 . Vrijer, Ivo de, "Scientific authority in decline? The Discussion about the HPV Vaccination viewed through the 

Eyes of the Stakeholders”, Master Thesis, University of Twente, 2012, p. 7. 

 .75 ص، پیشین ،رودی  و گودرزی - 6

 .94-90 صص، 1389 ،بر تجربه دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق یمبتن یعلم یتدانشگاه و مرجع یل،کم رودی، - 7

 ش ی،علم و فناور یاستس ،«یادیبن یسازمفهوم یتئور یکردکشور با رو یعلم ینهادها یبرا یعلم یتمرجع یینتب» ،کمیل ،رودی و غالمرضا ،گودرزی -8

 .76 ص، 1390 زمستان، 14
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 1گانه زیر قابل بیان است:14های رهبری در خصوص راهبردهای تحقق مرجعیت علمی، اولویتبا تحلیل بیانات مقام معظم 

 یاسالم -5تأسیس دانشگاه اسالمی -4تحول در حوزه علمیه  -3وحدت حوزه و دانشگاه  -2مند عرصه علمی مدیریت نظام -1

یادگیری از غرب  -9آزاداندیشی )نهضت آزادی فکر(  -8ی و تولید علم افزارنهضت نرم -7علمی  یگفتمان ساز -6علوم  یساز

پروری( جذب و حمایت نخبگان )نخبه -12تحول در نظام تعلیم و تربیت  -11 وپرورشآموزشتحول در  -10ولی شاگرد نماندن 

 و دیپلماسی علمی.تبادل علمی  -14سازی علم و فناوری بنیان و تجاریهای دانشتأسیس شرکت -13

، 2، 12، 1، 7، 10، 11الذکر به ترتیب، بندهای های فوق، نظر خبرگان حوزه علمی کشور در خصوص ترتیب اولویتحالنیدرع

 2است. 4و  14، 3، 13، 5، 8، 6، 9

. است یبازشناسقابلدر قالب شکل زیر  مفهوم وپنجستیباست که در قالب هفت مقوله و  میمفاه ای ازشبکه یعلم تیمرجع

های مشارکتی میان اعضای گروه، ضمن تعیین سطح مرجعیت، نسبت به ضروری است گروه پژوهشی حقوق با استفاده از روش

 3.های مختلف، اقدام و در ساختار و صالحیت خود بازنگری کندبازتعریف خود از جنبه

                                                      

 لمیع مرجعیت به نیل راهبردهای بندییتاولو و استخراج» محمدحسن، هاوشکی، میرزایی مجتبی، جوادی، رضا، آبادی، بلوک طهماسبی میثم، لطیفی، - 1

 .26 ص، 1397 بهار، 86ش هفتم، و بیست سال راهبرد،، («IPA) یتاهم -عملکرد یلبا روش تحل یران.ا.اج

 .همان - 2

 ش ی،علم و فناور یاستس ،«یادیبن یسازمفهوم یتئور یکردکشور با رو یعلم ینهادها یبرا یعلم یتمرجع یینتب» ،کمیل ،رودی و غالمرضا ،گودرزی - 3

 .88-80 صص، 1390 زمستان، 14
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یعلم تیمرجع ابعاد -5 شکل  

)الف(، از سه سطح اولویتی )الف(، )ب( و  در شاخه علوم انسانی جزء اولویت« علم حقوق»طبق سند نقشه جامع علمی کشور، 

های راهبرد کالن این مصوبه برای توسعه علم و فناوری در کشور، موارد زیر برای پژوهشگاه نیرو و گروه 13)ج( قرار دارد. از میان 

 است: توجهقابلپژوهشی حقوق، پژوهشی آن از جمله گروه 

 :هستند توجهقابل ر،یز موارد که است یمل اقدام چند و یمل راهبرد چند یدارا کالن، راهبرد}هر 

 اقتصاد در مؤثرتر نقشی یفایا بـه ینوآور و فنـاوری و علـم چرخـه دادن جهت: 3 کالن راهبرد
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 حقوقی؛ واسط نهادهای و «بازار تا ایده» پشتیبان خدمات ارائه مراکز ایجاد از : حمایت3اقدامات ملی راهبرد کالن  9بند 

 و دستاوردها فروش برایها پژوهشگاه وها دانشگاه تشویقی و حقوقی سازوکارهای : تدوین3اقدامات ملی راهبرد کالن  11بند 

 اتمؤسس سهامی مشارکت با انیبندانش یهاشرکت ایجاد از حمایت نظیر محققان وها پژوهشگاه، هادانشگاه برای انتفاع ایجاد

 و پژوهشی{. عالی آموزش

 دانش و اخالق بر جامعه تیریمد یابتنا و دانـش تیریمد کردن نهادینه: 4 کالن راهبرد

 اطالعات و دانش مدیریت فرایند سازی: پیاده4راهبردهای ملی راهبرد کالن  1بند 

کاربرد و توسعۀ دانش و تقویت افزا در بین سه جریان تولید و انتشار و ارتباط مستمر و هم: 4راهبردهای ملی راهبرد کالن  2بند 

 فرایند تبدیل ایده به محصول

 علمی مرجعیت نقش ایفای منظوربه علمی هایجمعیت و هاانجمن تقویت و : ساماندهی4راهبردهای ملی راهبرد کالن  4بند 

 هاسازیتصمیم در مشارکت ارتقای و

 داخلی معتبر علمی مجامع و هانشست و علمی هایهمایش کمی و : ارتقای کیفی4راهبردهای ملی راهبرد کالن  5بند 

 بازار{. نیازهای و نوآوری و فناوری و علم نگاریآینده و پایش و : رصد4راهبردهای ملی راهبرد کالن  6بند 

 کشور؛ اقتضائات و یواقع یازهاین رفع و مشکالت حل سمت به پژوهش...  یدهجهت: 7 کالن راهبرد

 ائلمس حل بر تمرکز رویکرد با اجرایی هایدستگاه به وابسته پژوهشی مراکز کارآمدی : ارتقای7اقدامات ملی راهبرد کالن  2بند 

 دانشگاهی{؛ و پژوهشی مراکز سایر در اجراقابل پژوهشی هایفعالیت انجام تقلیل و مربوطه هاینیازهای دستگاه رفع و

 ؛یانسان هیسرما یتوانمندساز و تیترب: 8 کالن راهبرد

 ؛اطالعاتی منابع به دسترسی و پژوهشگران و محققان و استادان تحقیقاتی هایمهارت : توسعۀ8اقدامات ملی راهبرد کالن  6بند 

 1شاغل متخصصان و مدیران استادان، دانشمندان، نخبگان، وقتپاره همکاری سازوکار : طراحی8اقدامات ملی راهبرد کالن  8بند 

 پژوهشی{. و آموزشی مؤسسات در و غیردولتی دولتی 2بازنشسته و

 ؛یاسالم معارف بر یمبتن...  یانسان علوم یفیک و یکم یارتقا و یسازمتحول: 10 کالن راهبرد

 دانشگاه و حوزه بین مشترک علمی هایقطب و هاپژوهشگاه و هاانجمن تأسیس از : حمایت10اقدامات ملی راهبرد کالن  5بند 

 انسانی علوم حوزه در اسالمی نظریات و هاتکوین دیدگاه و گیریشکل منظوربه

                                                      

 هر داشتن و باشند داشته دولتي شغل يك از بیش توانندنمي دولت كارمندان و وزيران جمهور،یسرئ معاونان جمهور،یسرئ»: اساسی قانون 141 اصل طبق بر - 1

 و دادگستری وكالت و اسالمي شورای مجلس نمايندگي و است عمومي مؤسسات يا دولت به متعلق آن سرمايه از قسمتي يا تمام كه مؤسساتي در ديگر شغل نوع

 آنان برای مؤسسات، و ادارات تعاوني هایشركت جز ،خصوصي هایشركت مختلف انواع مديرهیئته در عضويت يا عامل مديريت و رياست نیز و حقوقي مشاوره

 شورای تفسیری نظرات است؛ حاکم مزبور 8 بند بر اصل این حکم. «است مستثني حكم اين از تحقیقاتي، مؤسسات و هادانشگاه در آموزشي هایسمت. است ممنوع

 شماره نظریه ،20/2/1362 مورخ 8513 شماره نظریه ،3/2/1360 مورخ 2091 شماره تفسیری نظریه ،8/10/1359 مورخ 2/429م شماره نظریه قبیل)از  نگهبان

 شغل یک از بیش تصدی ممنوعیت قانون شمول اما. دارند را وضعیت همین نیز( 22/2/1373 مورخ 6772 شماره تفسیری نظریه ،5/7/1367 مورخ 2432

 است. مزبور محل تأمل 8بر بند  آن بعدی اصالحات با 11/10/1373 مصوب

 مزبور، محل تأمل است. 8آن بر بند  یبا اصالحات بعد 20/2/1395مصوب  بازنشستگان یریکارگبه ممنوعیت قانون شمول - 2



 برونداد تخصصی گروه پژوهشی حقوق

  1399، بهمن 1سال اول، شماره  
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 اسبراس دانشجو پذیرش میزان و انسانی علوم هایرشته یفیو ک کمی توسعه در : بازنگری10اقدامات ملی راهبرد کالن  20بند 

 شغلی هایفرصت وجود و جامعه نیازهای

 یاسالم نگرش با متناسب علمی منابع وجود به منوط هنر و انسانی علوم هایرشته : توسعۀ10اقدامات ملی راهبرد کالن  21بند 

 اسالمی{. مبانی بر و مسلط صالحیت دارای مدرسان و

 .یمهندس و یفن حوزه مؤثرتر نقشی یفایا یبـرا ینوآور و فنـاوری و علـم چرخـه به یدهجهت: 12 کالن راهبرد

 .هاآن رعایت بر نظارت و ترویج و مهندسی ایحرفه اخالق معیارهای : تدوین12اقدامات ملی راهبرد کالن  5بند 

رییس جمهور(  19/08/1399اقدام عملی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید )ابالغی  یهابرنامهو  هااستیس»همچنین در سند ملی 

 است: موردتوجهزیر،  یهااستیسسیاست مشخص گردیده که  5، «مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی

 های نوینبر حوزه فناوری یدتأکوری و توسعه محصوالت دانشی و نوآورانه با تقویت نوآوری، بهره -

 تقویت سرمایه انسانی ماهر و خالق و به فعلیت درآوردن انبوه منابع انسانی در سطح ملی -

ساز مسائل زیر برای گروه پژوهشی حقوق، جهت ازجملهبنا بر مراتب فوق، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در موارد مهمی 

 است:

 یدانش و فناور یدر مرزها یشتازبر پ یمبن 1404در افق  یرانج.ا.ا یانداز علم و فناورهم راستا با چشم یاندازچشم داشتن  

 و اقتضائات کشور یواقع یازهایپژوهش به سمت حل مشکالت و رفع ن دهیجهت 

 هاسازیتصمیم در مشارکت ارتقای و علمی مرجعیت نقش ایفای منظور به علمی هایجمعیت و هاانجمن تقویت و ساماندهی 

 داخلی معتبر علمی مجامع و هانشست و علمی هایهمایش کمی و ارتقای کیفی 

 بازار نیازهای و نوآوری و فناوری و علم نگاریآینده و پایش و رصد 

 اطالعاتی منابع به دسترسی و پژوهشگران و محققان و استادان تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ 

 در و غیردولتی دولتی 2بازنشسته و 1شاغل متخصصان و مدیران استادان، دانشمندان، نخبگان، وقتپاره همکاری سازوکار طراحی 

 پژوهشی و آموزشی مؤسسات

 ش تیریکردن مد نهادینه  داـن

 یانسان هیسرمامند مستمر و نظام یو توانمندساز تیترب 

                                                      

 هر داشتن و باشند داشته دولتي شغل يك از بیش توانندنمي دولت كارمندان و وزيران جمهور،یسرئ معاونان جمهور،یسرئ»: اساسی قانون 141 اصل طبق بر - 1

 و دادگستری وكالت و اسالمي شورای مجلس نمايندگي و است عمومي مؤسسات يا دولت به متعلق آن سرمايه از قسمتي يا تمام كه مؤسساتي در ديگر شغل نوع

 آنان برای مؤسسات، و ادارات تعاوني هایشركت جز ،خصوصي هایشركت مختلف انواع مديرهیئته در عضويت يا عامل مديريت و رياست نیز و حقوقي مشاوره

 یشورا یریمزبور حاکم است؛ نظرات تفس 8اصل بر بند  ینحکم ا .«است مستثني حكم اين از تحقیقاتي، مؤسسات و هادانشگاه در آموزشي هایسمت. است ممنوع

 شماره نظریه ،20/2/1362 مورخ 8513 شماره نظریه ،3/2/1360 مورخ 2091 شماره تفسیری نظریه ،8/10/1359 مورخ 2/429م شماره یهنظر یلنگهبان )از قب

 شغل یک از بیش تصدی ممنوعیت قانون شمول اما. دارند را وضعیت همین نیز( 22/2/1373 مورخ 6772 شماره تفسیری نظریه ،5/7/1367 مورخ 2432

 مزبور محل تأمل است. 8بر بند  آن بعدی اصالحات با 11/10/1373 مصوب

 مزبور، محل تأمل است. 8آن بر بند  یبا اصالحات بعد 20/2/1395مصوب  بازنشستگان یریکارگبه ممنوعیت قانون شمول - 2
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  دانشپژوهش و  ۀتوسع»و  «کاربرد»و  «و انتشار دیتول» انیسه جر نیافزا در بمستمر و هم ارتباطایجاد.» 

 ،نماید پژوهشگاه سازمانی است که در راستای تحقق اهداف و وظایف وزارت نیرو اقدام می؛ پژوهشگاه نیرو ازآنجاکه مطابق اساسنامه

و  یواقع یازهایپژوهش به سمت حل مشکالت و رفع ن یدهجهت» )صالحیت پژوهشگاه، تابعی از صالحیت وزارت نیرو است(؛

 ییاجرا هایدستگاه به وابسته پژوهشی مراکز کارآمدی ارتقای»است:  موردتوجه؛ در این راهبرد کالن، این راهبرد ملی 1اقتضائات کشور

 پژوهشی اکزمر سایر در اجرا قابل پژوهشی هایفعالیت انجام تقلیل و مربوطه هاینیازهای دستگاه رفع و مسائل حل بر تمرکز رویکرد با

؛ «3ینهای نوبر حوزه فناوری یدتأکوری و توسعه محصوالت دانشی و نوآورانه با تقویت نوآوری، بهره»همچنین سیاست « 2دانشگاهی و

 ساز است.ویژه، برای گروه پژوهشی حقوق، جهت طوربه

 هااستیآن س ین و قانون اجراآ یکل یهااستیو س یقانون اساس 44گروه در پرتو اصل و ارکان جهت ساز شناخت  -6-1

 یزيرهبا برنام يو خصوص يتعاون ،يدولت بخش سه هيبر پا رانيا يجمهور اسالم یاقتصاد نظام» :اساسی قانون 44 اصل براساس

 ،مهیب ،یكداربان ،بزرگ معادن ،يخارج يبازرگان مادر، عيصنا ،بزرگ عيصنا هیكل شامل يدولت بخش. است استوار حیو صح منظم

 و آهنراه و راه ،يرانیكشت ،ييمایهواپ ،تلفن و تلگراف و پست ،ونيزيتلو و ويراد ،يآبرسان بزرگ یهاشبكه و سدها رو،ین نیتأم

 .است دولت اریاخت در و يعموم تیمالك صورتبه كه است هانيا مانند

 .شوديم لیكتش ياسالم ضوابط طبق بر روستا و شهر در كه است عيتوز و دیتول يتعاون مؤسسات و هاشركت شامل يتعاون بخش

 يدولت یاقتصاد یهاتیفعال مكمل كه شوديم خدمات و تجارت ،صنعت ،یدامدار ،یكشاورز از قسمت آن شامل يخصوص بخش

 ونشود  جخار اسالم نیقوان باشد و از محدوده مطابق فصل نيا گريد با اصول كه ييتا جا بخش سه نيدر ا تیمالك .است يتعاون و

 و ابطضو لیتفص. است ياسالم یجمهور قانون تيموردحما نشود جامعه انيز هيما و گردد كشور یاقتصاد وسعهترشد و  موجب

 .«كنديم نیمع قانون را بخش سه هر طيشرا و قلمرو

 یاقتصاد تیفعال حق دولت -1» :مقام معظم رهبری 1/3/1384ابالغی  یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیسبند )الف(  براساس

 ار( آن از یبرداربهره و يقبل یهاتیفعال تداوم شامل) تیفعال هرگونه است موظف و ندارد را 44 اصل صدر موارد از خارج ديجد

 یهابخش به( تیفعال كاهش % 20 حداقل انهیسال) چهارم سالهپنج برنامه انيپا تا حداكثر نباشد، 44 اصل صدر نيعناو مشمول كه

 یضرور تیلفعا شروع و تداوم كشور، اداره حسن در نظام تیمسئول به توجه با. واگذار كند يردولتیغ يعموم و يخصوص و يتعاون

 مجاز نیمع مدت یبرا ياسالم یشورا مجلس بيتصو و رانيوزئتیه شنهادیپ به بنا دولت، توسط 44 اصل صدر نيعناو از خارج

 و هابنگاه توسط ليذ شرح به ياساس قانون 44 اصل صدر در مذكور یهانهیزم در تيريمد و تیمالك ،یگذارهيسرما -2 است؛

                                                      

 کشور  یمندرج در سند نقشه جامع علم 7راهبرد کالن  -1

 کشور علمی جامع نقشه سند در مندرج 7 کالن راهبرد ملی اقدامات 2 بند - 2

انقالب  یعال ی( مصوب شوراجمهوریسرئ 19/08/1399 ی)ابالغ یدجهش تول یفناورانه و فرهنگ ی،اقدام عمل یهابرنامهو  هایاستس»یسند مل 1ماده  4بند  - 3

 «یفرهنگ
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 مصارف یبرا برق واردات و دیتول شامل روین نیتأم -5-2: ... است مجاز يخصوص و يتعاون یهابخش و يردولتیغ يعموم ینهادها

 و دولت حاکمیت حفظ به با توجه ،44 اصل صدر هایفعالیت در غیردولتی و دولتی هایبخش بهینه سهم «صادرات و يداخل

 شود.می تعیین قانون طبق اقتصادی، توسعه و رشد و اجتماعی عدالت و کشور استقالل

 هایبخش ورود از پس دولت عمومی حاکمیت اعمال تداوم -1» به حکم ،یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستی( سهـبند )

ملی؛  اقتصاد بر بیگانگان سیطره و نفوذ از جلوگیری -2نظارت؛  و مقررات و قوانین اجرای و گذاریسیاست از طریق غیردولتی

 ت.داده اس «مقررات و قوانین تصویب و تنظیم از طریق غیردولتی اقتصادی هایبنگاه توسط انحصار، ایجاد از جلوگیری -3

 یواگذار»رهبری مقرر شد  معظم مقام 10/4/1385 ابالغی اساسی قانون 44 اصل کلی هایبند )ج( سیاست براساسمتعاقباً و 

 يعموم یهابنگاه و عام يسهام يتعاون یهاشركت ،يخصوص یهابخش به 44 اصل صدر مشمول يدولت یهابنگاه سهام ازدرصد  80

 «برق انتقال ياصل یهاشبكه یاستثنابه روین نیتأم یهابنگاه -5: ... است مجاز ليذ شرح به يردولتیغ

 قرارگرفته هادر گروه سه فعالیت« برق انتقال اصلی هایشبکه»قانون اساسی،  44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون براساس

 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 3باقی بماند. طبق بند )ب( ماده  مالکیت عمومی و در اختیار دولت صورتبهاست که باید 

های یتلفعا عنوانبه 1نیروی برقدولتی کشور( و بخش توزیع  یهاروگاهین) لیدتو شبخو  آبفا یهاشرکتقانون اساسی،  44

 هایبنگاه سهام مجموع ارزش از( % 80) درصد هشتاد است مکلف دولتکه  اندشدهشناختهخصوصی  شبه بخ یواگذارقابل

قانون  4در خصوص ساتبا، طبق تبصره ماده نماید.  واگذار غیردولتی عمومی و تعاونی خصوصی، هایبخش به خود را دولتی

تعهدات  سازمان موظف بود نی، ا24/9/1395انرژی برق )ساتبا( مصوب  یوربهرهو  ریپذ دیتجد یهایانرژاساسنامه سازمان 

 نونهای قایران )سابا( را در چهارچوب سیاستوری انرژی اهای نو ایران )سانا( و بهرهنرژیهای اهای سازمانناشی از تصدی

کارهای قانونی ظرف مدت یک سال تکمیل قانون اساسی، با استفاده از سازو (44های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

 کند.یا واگذار و یا تعیین تکلیف 

 :سازمان ای و شرکت کی بودن یاتوسعه سازمان آثار

 حدود صالحیتدر  یریتأثای بودن یک شرکت و یا سازمان، چه در ابتدا الزم است به این موضوع بپردازیم که سازمان توسعه

ازمان س عنوانبهو مراکز  هاشرکتسپس به این موضوع بپردازیم که در صنعت آب و برق کشور کدام  .آن شرکت یا سازمان دارد

 .انددهیرسبه تصویب مراجع ذیصالح  یاتوسعه

 یاتوسعه یهاسازمان تیصالح حدود

رعایت و با  شوندینم 44کلی اصل  یهااستیسقانون اجرای  3، مشمول محدودیت مقرر در بند )الف( ماده یاتوسعه یهاسازمان

 هانآکه موضوع فعالیت هستند اقتصادی  یهابنگاهو مدیریت در آن دسته از  یگذارهیسرمامالکیت، شرایطی، مجاز به داشتن 

                                                      

 هابرق استان یروین یعتوز یهاشرکت: نمایدیم، مقرر 1384مصوب  هااستانبرق در  یروین یعتوز یهاشرکتقانون استقالل  4برق، ماده  یعبخش توز در - 1

 خود به فروش برسانند. ینو به مشترک یداریخر یرانبرق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ا یانرژ
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در ادامه متن احکام  ندارند. یااجازهدولتی، چنین  یهادستگاهسایر  کهیدرحالاست؛  ( این قانون2) مادهه یک مشمول گرو

 .دیآیمرا داده است،  یااجازه، چنین یاتوسعه یهاسازماناستثنایی به  صورتبهقانونی که 

 دارند:اشعار می اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( الف) بند 7و  4 ،3 هایتبصره

مادر  شركت يا وزارتخانه سوی از عمومي فراخوان از پس یاتوسعه یهاسازمان طريق از توانديم دولت» :(1395)مصوب  3تبصره 

 وضوعم اقتصادی یهاطرح در دولت، مشاركت بدون یگذارهيسرما برای غیردولتي یهابخش تمايل عدم احراز و ربطذی يتخصص

 در 2خطرپذير صنايع يا و 1باال فناوری با پیشرفته صنايع در يا و افتهيتوسعه كمتر مناطق در قانون اين( 2) ماده يك گروه هایفعالیت

 محرز عمومي فراخوان اعالن از پس كهيدرصورت. كند اقدام غیردولتي یهابخش با مشترک گذاریسرمايه به كشور مناطق كلیه

 تواننديم یاتوسعه یهاسازمان ، ندارند میزان هر به را موردنظر یهاطرح در یگذارهيسرما به تمايلي غیردولتي یهابخش كه شود

 موضوع یهاطرح مشخصات است موظف رانيوزئتیه. كنند اقدام( %100) صد درصد تا موردنظر طرح در یگذارهيسرما به نسبت

 تصويب به روز وپنجچهل مدت ظرف حداكثر شوديم پیشنهاد ربطیذ وزارتخانه توسط عمومي فراخوان از قبل كه را تبصره اين

 تاريخ از ماه سه مدت ظرف كه شوديم تعیین یانامهنيیآ موجببه خطرپذير صنايع و باال فناوری با پیشرفته صنايع مصاديق. برساند

 رانيوزئتیه تصويب به و شوديم تهیه« تجارت و معدن صنعت،» و« دارايي و اقتصادی امور» یهاوزارتخانه توسط قانون اين ابالغ

 نام آن در كه) يرساناطالع پايگاه يك در عمومي فراخوان منظوربه را تبصره اين موضوع یهاطرح است مكلف دولت. رسديم

 مشخص راءاج در كه طرح پیشرفت مراحل و شهرستان استان، تفكیك به طرح اجرای محل طرح، موضوع مربوطه، یاتوسعه سازمان

 زمان زا ماه سه تبصره اين موضوع یهاطرح بررسي و عمومي فراخوان برای الزم زمانمدت حداكثر. برساند عموم اطالع به( شوديم

 اهبنگ قالب در بايد یگذارهيسرما نوع اين از ناشي دولتي قدرالسهم يا. سهام باشديم يرساناطالع پايگاه در طرح مشخصات ثبت

 اه،بنگ واگذاری عدم. شود واگذار قانون اين مقررات رعايت با یبرداربهره پروانهاخذ  از پس سال سه مدت ظرف حداكثر جديد

 موضوع اعتبارات از یاتوسعه یهاسازمان سهم است مكلف دولت. شوديم محسوب عمومي اموال در غیرقانوني تصرف حكم در

 مشخص و مستقل یهافيرد در را قانون اين( 29) ماده( 7) و( 5) ،(3) یبندهاموضوع اعتبارات از بخشي و ماده اين( 7) تبصره

 و ديريتم سازمان. دولت )كند پرداخت تبصره، اين اهداف تحقق منظوربه یاتوسعه یهاسازمان به و درج كشور كل ساالنه بودجه

 لوايح پیوست و جداگانه صورتبه سالههمه را هایگذارهيسرما و هاطرح اين مشخصات و فهرست است موظف( كشور یزيربرنامه

                                                      

 مورخ ه/48608ت/120997 شماره ینامهتصویب در که برق صنعت با مرتبط( High-Tech) باال فناوری با پیشرفته صنایع قانونی مصادیق عمده - 1

 و نترلک الکترونیک لیزر؛ و فوتونیک و اپتیک صنایع ذرات؛ نانو و خورنده هایمحیط در نانو فناوری: از عبارتند اند،شدهتعیین وزیرانیئته 24/8/1394

 ... و پیشرفته هایکابل تجهیزات نو؛ هایانرژی تولید؛ و ساخت پیشرفته تجهیزات ارتباطات؛ و اطالعات فناوری ای؛رایانه افزارهایسخت

مصوب  44 اصل کلی هایسیاست یقانون اجرا 3بند )الف( ماده  3اما با توجه به تبصره  ؛اندصنایع خطرپذیر ارائه نکرده از یفیتعر صراحتبهمقررات  هرچند- 2

است،  یدهرس جمهوریسرئ ییدبه تأ 9/1/1389 یخخصوص که در تار ینوزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در ا 19/10/1388و مصوبه مورخ  8/11/1386

 اند.دانسته شده یرخطرپذ یاپرخطر  یعمترادف با صنا ،شده در آن مصوبهیفسد صنایع پیشرفته یا صنایع نوین تعرریمصوبه، به نظر م ینا 1 یوستپ یژهوبه
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 توسعه ششم برنامه پايان تا جديد یهایگذارهيسرما مورد در تبصره اين. حكم كند تقديم اسالمي شورای مجلس به سنواتي بودجه

 «.دارد اعتبار

 هایبانك نزد شدهاداره وجوه صورتبه اولويت با را خود داخلي منابع مجازند ایتوسعه هایسازمان»: (1395)مصوب  4تبصره 

 غیردولتي یهابخش به پیشرفته فناوری با نوين هایحوزه در مصوب یهاطرح به كمك يا تسهیالت اعطاء برای دولتي ایتوسعه

 «.دهند اختصاص

( اين 2( ماده ) 2موضوع گروه )  یهاتیفعالكشور در  یاتوسعه یهاسازمانو مشاركت  یگذارهيسرما»(: 1392)الحاقی  7تبصره 

 در مورد سهم بازار موضوع تبصره  شدهنییتع، با رعايت سقف  هاسازمانقانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن 

 شدهنییتع( باشد و مازاد بر سقف  2در گروه )  یگذارهيسرما( مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و  3( بند )ب( ماده )  1) 

 .دواگذار شو یبرداربهرهاين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع  یهاتیفعالبرای 

واگذار نشده است توسط سازمان  كهيهنگام( تا 2( و )1) یهاگروهموضوع  یهابنگاهدر  هاسازمانحق تقدم  سهام سهم الشركه و

قانون  كلي اصل چهل و چهارم  یهااستیسجهت اجرای مفاد بند ) د (  هایواگذار. وجوه حاصل از  شوديماداره  ربطیذ یاتوسعه

(  ٪70. هفتاد درصد )  شوديمقانون اساسي به خزانه واريز كلي اصل چهل و چهارم  یهااستیس( قانون اجرای  29اساسي و ماده ) 

مذكور برای مشاركت با بخش  یهاسازمانكشور در اختیار  یاتوسعه یهاسازمانوابسته به  یهاشركتوجوه حاصل از واگذاری 

ين نو یهاحوزه، ايفای وظايف حاكمیتي در  تماممهین یهاطرح، تكمیل  افتهيتوسعهتوسعه اقتصادی مناطق كمتر  منظوربهغیردولتي 

 .شوديمجهت واگذاری مصرف  هابنگاه یسازآمادهر و با فناوری پیشرفته و پرخط

( قانون 44كلي اصل چهل و چهارم ) یهااستیس( قانون اجرای  29و ماده )  هااستیسبرای انجام بقیه تكالیف مذكور در بند ) د ( 

 .«شوديمعمل  هاشركتاساسي از محل وجوه حاصل از واگذاری ساير 

 کشور برق و آب صنعت در فعال یاتوسعه یهاسازمان

اساسی )به ترتیب اصالحی و الحاقی  قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای بند )الف( قانون 4و  3های تبصره موجببه

سازمان  عنوانبه. مراکزی که در صنعت آب و برق کشور اندشدهشناخته، به رسمیت ایهای توسعهسازمان 1(،11/12/1389

                                                      

 اعم است، قانون اين( 2) ماده يك گروه مشمول هاآن فعالیت موضوع كه اقتصادی یهابنگاه از دسته آن در دولت برای مديريت و گذاریسرمايه مالكیت، -الف - 1

و به  هر نحو به ،یردولتيغ يعموم بخش و تعاوني و خصوصي هایبخش با مشاركت دولتي، شركت يا و مؤسسه تأسیس ای،سرمايه هایييدارا تملك یهااز طرح

 .است ممنوع یزانهر م

 يلعدم تما احراز و ربطذی يمادر تخصص شركت يا وزارتخانه سوی از عمومي فراخوان از پس دولت مصوب ایتوسعه هایسازمان»: (1389)مصوب  3 تبصره

 يافتهكمتر توسعه مناطق در قانون اين( 2) ماده يك گروه هایفعالیت موضوع اقتصادی هایطرح در دولت مشاركت بدون گذاریسرمايه برای غیردولتي هایبخش

 پس سال سه حداكثر ظرف بايد مشاركت نوع اين از ناشي دولتي قدرالسهم يا سهام. نمايند غیردولتي یهابخش با مشترک گذاریسرمايه به اقدام میزان هر به توانندمي

صادی، یها. نوع طرحشود واگذار قانون اين مقررات رعايت با برداریبهره از  رتخانهوزا توسط بايد مورد هر در دولت گذاریسرمايه مجاز حـد و فراخوان نحوه اقـت
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 دیتول یمادر تخصصشرکت  -3 ؛شرکت توانیر -2؛ 21/6/1392پژوهشگاه نیرو در تاریخ  -1د از: ن، عبارتاندشدهشناخته یاتوسعه

 ینمب رانیوزئتیهمصوبه  براساس کیهر  تیکشور. البته حدود صالح شرکت مهندسی آب و فاضالب -4و  یبرق حرارت یروین

 به مصوبه دولت مراجعه کرد. دیخصوص با نیبودن، متفاوت است که در ا یاتوسعهبر 

( با عنوان 12/8/1392)با اصالحیه بعدی آن  21/6/1392 هـ مورخ49515/ت118320شماره  مصوبه 3بند  در رانیوزئتیه

 پژوهشگاه 1،«وکارکسب فضای بهبود و اقتصادی تحرک ایجاد و اشتغال و گذاریسرمایه و تولید موانع رفع برای تصمیماتی اتخاذ»

 افزود. ایتوسعه هایسازمان به فهرست نیرو را

مستقیم پژوهشگاه  یگذارهیسرماامکان  -(21/6/1392) رانیوزئتیهمصوبه -ای بودن پژوهشگاه نیرو با توجه به سازمان توسعه

( قانون 3( بند )الف( ماده )5اقتصادی دولت، با رعایت قانون اصالح تبصره ) یهاتیفعال 2و1 در گروه یسازیتجارنیرو در مرحله 

و قانون اصالح مواد  30/11/1392حاق دو تبصره به آن مصوب قانون اساسی و الهای کلی اصل چهل و چهارم اجرای سیاست

 2.مجلس شورای اسالمی، وجود دارد 7/6/1395مصوب  قانون اساسی 44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3)

 :حقوق یپژوهش گروه یبرا 44 اصل یساز جهت

رعایت نماید، برای مثال  یدرستبهقانون اساسی را  44باید الزامات قانون اجرای اصل  اوالًها، گروه پژوهشی حقوق در انجام پروژه

به بخش غیردولتی واگذار نماید}برای مثال،  صنعت آب و برق کشور مکلف است جز آنچه را که در انحصار خود باقی خواهد ماند،

یاز ، نهاشرکت حاکم شدن قوانین عام مرتبط با بخش خصوصی بر این ونیروی برق توزیع  یهاشرکتواگذاری سهام دولت در 

ورشکستگی و انحالل، اقدام در حوادث  ازجملهدر موارد مختلفی  رعایت اصول خدمات عمومی منظوربهقوانین کنونی  به اصالح

                                                      

 دولت. برسـد وزيران یئته تصويب به و شود تهیه مشترک طوربه جمهوری رياست راهبردی نظارت و ريزیبرنامه معاونت و دارايي و یامور اقتصاد وزارت ربط،ذی

. نمايد اعالم اسالمي شورای مجلس به سنواتي بودجه لوايح پیوست و جداگانه صورتبه سالههمه را هاگذاریيهسرما وها طرح اين مشخصات و فهرست است موظف

 .دارد اعتبار ايران اسالمي جمهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون پايان تا تبصره اينحكم 

 سهیالتت اعطاء برای دولتي ایتوسعه هایبانك نزد شده اداره وجوه صورتبه اولويت با را خود داخلي منابع مجازند ایتوسعه هایسازمان -(1389)مصوب  4 تبصره

 با درصد 49 فسق تا توانندمي هاسازمان اين همچنین. دهند اختصاص غیردولتي هایبخش به پیشرفته فناوری با نوين هایحوزه در مصوب هایطرح به كمك يا

 برداری،بهره از پس سالهسه ظرف حداكثر موظفند صورت اين در و نمايند گذاریسرمايه پیشرفته فناوری با نوين هایحوزه در مشترک صورتبه غیردولتي هایبخش

 بايد جراءا از قبل مورد هر در بند اين موضوع هایگذاریسرمايه و ربطذی ایتوسعه هایسازمان نام. نمايند واگذار قانون اين مقررات مطابق را خود قدرالسهم يا سهام

 «.شود اعالم اسالمي شورای مجلس به ساالنه بودجه لوايح پیوست و جداگانه صورتبه سالههمه هاآن فهرست و برسد وزيرانیئته تصويب به

 قانون(  3)  ماده( الف) بند(  4)  و(  3)  یهاتبصره رعايت با شوديم داده اجازه نیرو پژوهشگاه و كشور فاضالب و آب مهندسي شركت توانیر، شركت به .3» - 1

 هك سازندگان و پژوهشگران از حمايت صندوق در یدرصدچهل حداكثر مشاركت به نسبت اساسي قانون(  44)  چهارم و چهل اصل كلي هاییاستس اجرای

 متناسباً شوديم تشكیل نشیري آب تولیدكنندگان و برق و آب صنعت تجهیزات سازندگان تخصصي صنفي هایيهاتحاد وها انجمن مشاركت با و غیردولتي صورتبه

 «.شوديم افزوده ایتوسعه هایشركت فهرست به مذكور هایشركت نام منظور همین به. نمايد اقدام

 یافتهپروژه خاتمه  – یروپژوهشگاه ن یقراردادها یروزرسانبهر.ک: فصل سوم از پروژه  یشتر،اطالع ب برای - 2



 برونداد تخصصی گروه پژوهشی حقوق

  1399، بهمن 1سال اول، شماره  
 

 

 
 

 
31 

ی در ارائه ژهیوبه{ و ثانیاً و 1تقنینی دارد یگذاراستیسها در چارچوب ، حمایت از اقشار محروم و نحوه اعمال معافیترمترقبهیغ

ق آب و بربودن شرکت یا سازمان فعال در صنعت  یاتوسعهاز برخی موانع قانونی، توجه ویژه به سازمان  رفتبرونبرای  حلراه

 جهت سازقانون اساسی، برای گروه پژوهشی حقوق  44 کلی اصل یهااستیسکشور داشته باشد؛ از این دو منظر، قانون اجرای 

 است.

 نظام یکل یهااستیشناخت و ارکان جهت ساز گروه در پرتو س -1 -7

 اجمالی و به شرح ذیل مورد تبیین و تحلیل صورتبههای کلی نظام مرتبط با حوزه فعالیت گروه، در این قسمت، تمامی سیاست

 گیرند.قرار می

های زیست بر حوزه انرژی، و نیز با توجه به اثرگذاری یا اثرپذیری سایر بخششگرف اقتصاد و محیط یرگذاریتأثبا توجه به 

تصریح  هاآنهای کلی ناظر بر این امور نیز مورد تحلیل قرار گیرند که در اینجا صرفاً به عناوین باید سیاست عتاًیطبمرتبط، 

 کنیم:می

 رهبری معظم مقام 3/11/1379 ابالغی اقتصادی امنیت در نظام کلی هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 3/11/1379طبیعی ابالغی  منابع در نظام کلی هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 3/11/1379 ابالغی معدن بخش در کلی نظام هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 14/1/1389 ابالغی اداری نظام کلی هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 29/11/1389 ابالغی پدافند غیرعامل بخش در نظام کلی هایسیاست -

 (2بند )ز( 2رهبری )خصوصاً جزء  معظم مقام 21/9/1390 ابالغی سرزمین آمایش کلی هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 29/9/1391 ابالغی صنعت بخش در نظام کلی هایسیاست -

 رهبری معظم مقام 29/9/1391 ابالغی کشاورزی بخش در نظام کلی هایسیاست -

 (33و بند  2بند  2رهبری )خصوصاً جزء  معظم مقام 24/11/1391 ایرانی ابالغی سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید کلی هایسیاست -

 (224و  15و  13رهبری )خصوصاً بندهای  معظم مقام 30/11/1392 کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی هایسیاست -

                                                      

 یهاشپژوه فصلنامه ،«یو حقوق ینیتقن هاییستهبرق: با یروین یعتوز یشرکت ها یساز یخصوص» حسین، صراف، سیمایی و علی منتظر، نظری - 1

 .3 شماره، 1396 انرژی، یزیربرنامه و گذارییاستس

 نقش ايفای نیز و مسافر و كاال ترانزيت برای منطقه هوايي مرور و عبور مركز به كشور تبديل و سرزمین شرياني و اصلي ارتباطي هایراه و ريلي شبكه تقويت -2» - 2

 .دارد المللبین برق و انرژی تجارت حقوق حوزه در پژوهشی آمادگی ضرورت بر داللت حکم این( ...« برق گاز، نفت،) انرژی مبادله مركزيت

 -3...  نهايي محصول تا داخل ساخت درجه بردن: ... باال هدف با ،هاآن از گیریبهره و هاآن زيربناهای و هانوآوری و توسعه و تحقیق تقويت و هدايت -2» - 3

 به 2 بند نظر، به «.كشور تولیدی هایبخش با پژوهشي و علمي هایبخش كردن مرتبط: ... ازجمله آن، اصلي هایمؤلفه توسعه بر تأكید با بنیاندانش اقتصاد گسترش

 .دارد انرژی تولید حوزه حقوقی نیازهای به بیشتر توجه بر داللت 3 بند و است تطبیقی مطالعه به نسبت پژوهشی تولید اولویت معنای

 مكلف دولت -22...  برق صادرات بردن باال... و  -15. ... برق صادرات افزايش -: ... طريق از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذيریضربه با مقابله -13» - 4

 و تحريم هایهبرنامرصد  -: ... دارد معمول را زير اقدامات كشور، امكانات همه پويای بسیج و سازیهماهنگ با مقاومتي اقتصاد كلي هایسیاست تحقق برای است

http://epprjournal.ir/article-1-194-fa.pdf


 برونداد تخصصی گروه پژوهشی حقوق

  1399، بهمن 1سال اول، شماره  
 

 

 
 

 
32 

 (22بند  8و جزء  11بند  4رهبری )خصوصاً جزء  معظم مقام 29/6/1393 کلی علم و فناوری ابالغی هایسیاست -

های کلی نظام، این بودن سیاست آورالزامقانون برنامه ششم توسعه مبنی بر  123قانون اساسی و ماده  110و  57براساس اصول 

تدوین و انجام  خصوصبه، برای گروه پژوهشی حقوق )هاآنهای اصلی مقرر در از حیث ضرورت رعایت چارچوب هااستیس

بط مرتیی، باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهابرق،  ایفای نقش مرکزیت مبادلهای ناظر بر: کاربردی و توسعه یهاپژوهش

 است. جهت سازحقوق نیرو(، تحول و ارتقاء ، صادرات برق شیافزای، دیتول یهابا بخش یو پژوهش یعلم یهاکردن بخش

یرهبر معظم مقام 3/11/1379 یابالغ یانرژ بخش یکل یهااستیس -الف  

 هرچند است. شدهابالغ« انرژی منابع سایر کلی هایسیاست -گاز ... ب و نفت کلی هایسیاست -الف»این سیاست در دو قسمت 

 ذخایر حجم اب متناسب گاز، تولید ظرفیت افزایش»قسمت )الف( این سیاست در حیطه صالحیتی وزارت نیرو، متمرکز نیست، به 

 مرکز یجادا برای تالش و انسانی نیروی تربیت و ایتوسعه و بنیادی تحقیقات داخلی ... گسترش مصرف تأمین منظوربه کشور

حکم « انرژی شدت کاهش و مصرف سازی... بهینه 3المللبین سطح در انرژی مهندسی -فنی خدمات و دانش صدور و جذب

 بستر حقوقی الزم و متناسب است. نیتأمکند. یکی از الزامات این امر، داده است که وزارت نیرو را متأثر می

 و طیمحیزیست مسائل رعایت با آن از استفاده و کشور انرژی منابع در تنوع ایجاد»، بند )ب( این سیاست حکم به حالنیدرع

 هایانرژی فنی دانش و آوریفن کسب برای آبی ... تالش هایانرژی اولویت با ریپذ دیتجد هایانرژی سهم افزایش برای تالش

داده است که این امور ناظر بر « کشور در گرماییزمین و سوختی هایپیل و خورشیدی و بادی قبیل از هانیروگاه ایجاد و نو

 حاضر، حال در که است متناسب یحقوق یابزارها و یحقوق یطراح ازمندین ها،استیس نیا تحققاست.  روین وزارتصالحیت 

 .رسدیم نظر به هاآن فاقد کشور

های افزایش سهم انرژیو تنوع در منابع انرژی کشور های کلی، ضرورت توجه به الزامات حقوقی تحقق این سیاست یجهیدرنت

 است. جهت ساز، برای گروه پژوهشی حقوق ریپذ دیتجد

یرهبر معظم مقام 3/11/1379 یابالغ آب بخش یکل یهااستیس -ب  

 دارد:می اشعار طورنیا استیس نیابندهای مرتبط 

                                                      

 و داخلي هایاختالل و مخاطرات برابر در هنگام به و سريع فعال، هوشمند، واكنش هایطرح تهیه طريق از اقتصادی مخاطرات مديريت -. دشمن برای هزينه افزايش

 «خارجي

 .دارد داللت المللبین حقوق حوزه اهمیت بر که دارد هاتحریم با مبارزه و برق صادرات حقوقی هایزیرساخت تأمین ضرورت بیانگر 22 و 13 بندهای

 گروه فعال نقش ایفای ارتقا، و تحول این هایجلوه از کیی.« مربوط پژوهشي هایفعالیت و مراكز كیفي و كمي ارتقاء و...  انساني علوم ارتقاء و تحول -1-4» - 1

 .است آن الزم مقدمات از راهبردی برنامه داشتن که است کشور انرژی مسائل در حقوق پژوهشی

 قیمنابع حوزه تحق «وریبهره ارتقاء و منابع بهینه مصرف بر تأكید با 1404 سال پايان تا داخلي ناخالص تولید % 4 حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه افزايش -2-8» - 2

 .شوند هزینه روندهپیش وریو با بهره ینهبه یدبا

 حتماً فنی، هایبخش بر عالوه گاز، و نفت مسئله خصوص در»: 8/1/1390 تاریخ در عسلویه نفت صنعت کارکنان و مردم جمع در رهبری معظم مقام بیانات - 3

 هایجوان. باشیم داشته علمی مطالعات زمینه این در و کنیم فکر کنیم، کار - گاز و نفت اقتصاد گاز، و نفت حقوق - اقتصادی و حقوقی هایبخش روی بایستی

 در: یترؤقابل «.کرد خواهند پیدا پیشرفت شاءاهللان و کنند کار هازمینه این در توانست خواهند ما
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11834   

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11834
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 كشور آبريز هایحوضه در سرزمین آمايش و پايدار توسعه اصول براساس آب چرخة كل در مديريت جامع نظام ايجاد -1»

 آن مصرف و نگهداری و عرضه و استحصال در آب سیاسي و امنیتي و اقتصادی ارزش به توجه و وریبهره ارتقای -2

 ممكن طريق هر از كشور در آب يعیرطبیغ و طبیعي ضايعات رساندن حداقل به آب، استحصال میزان افزايش -3

 و تجهیز و آبیاری هایشبكه و داریآبخوان و آبخیزداری و سد یهاطرح اجرای در تناسب رعايت منظوربه جامع برنامة تدوين -4

 برداریبهره و استحصال در مردم نقش تقويت و فنون و دانش ارتقای و غیرمتعارف هایآب از استفاده و اراضي تسطیح

 .«مشترک هایآب منابع از استفاده اولويت و شودمي خارج كشور از كه هاييآب مهار -5

 1سرزمین فاقد تعریف شفافی است، تحقق بند  آمایش و پایدار توسعههای به دلیل اینکه در قوانین و مقررات کشور، شاخصه

 ای از ابهام قرار خواهد داشت.مزبور در هاله

 در بآ سیاسی و نیتیام و اقتصادی به دلیل نظام حقوقی سنتی کشور که مبتنی بر حاکمیت حقوقی خصوصی است، ارزش

قرار نگرفته است که موجب ایجاد  موردتوجهمزبور( در قوانین  2آن )موضوع بند  مصرف و نگهداری و عرضه و استحصال

 ای در کشور و اختالفاتی شده است.تهدیدهای منطقه

تفاهم یمراسم امضا هیدر حاش روین ریوزکند. های مشترک میمزبور نیز داللت بر ضرورت پژوهش حقوقی در زمینه آب 5بند 

با بهره یمشترک مرز یهامطالعات آب یمرکز مل یاندازمدرس، بر لزوم راه تیو دانشگاه ترب رویمشترک وزارت ن ینامه همکار

 1(.5/12/1398)خبرگزاری صداوسیما، مورخ  کرد دیتأکها دانشگاه تیاز ظرف یبردار

مهار و نظام جامع مدیریت در کل چرخۀ آب های کلی، از حیث ضرورت توجه به الزامات حقوقی تحقق این سیاست یجهیدرنت

، برای گروه پژوهشی وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آبارتقای بهره و شودهایی که از کشور خارج میآب

 ساز است.حقوق جهت

 رهبری معظم مقام 14/4/1389 ابالغی مصرف الگوی اصالح کلی هایسیاست -پ

 يمتیق ریغ و يمتیق اقدامات از متعادل یامجموعه اعمال با یانرژ مصرف در ييجوصرفه -7»: دارداین سیاست اشعار می 7بند 

 دومكي داقلح به و توسعه پنجم برنامه انيپا تا يكنون زانیم دوسوم حداقل به كشور «یانرژ شدت شاخص» مستمر كاهش منظوربه

 ...« توسعه ششم برنامه انيپا تا يكنون زانیم

 یانرژ ییکارا 2012سند، دستورالعمل  نیترمهم. ابدی شیدرصد افزا 20 دیبا یانرژ ییاروپا مقرر کرده است که کارا هیاتحاد

 : شودیاستفاده م هیاتحاد نیدر ا لیذ یکرده است؛ سه ابزار اصل کیتفک نیمصرف و تأم یانرژ ییکارا انیاست که م

 یمنابع توسط محصوالت مرتبط با انرژ ریو سا یمصرف انرژ زانیزدن برچسب و اطالعات استاندارد محصول در خصوص م -1

 2.برق و حرارت زمانهم دیتول -3و  هادر ساختمان یانرژ ییکارا یارتقا -2

                                                      

1- https://www.iribnews.ir/fa/news/2630023/ (16/5/1399مشاهده  یخ)تار  

2- M ROGGENKAMP, C REDGWELL, A RØNNE, AND I DEL GUAYO, (2016), “ENERGY LAW IN 

EUROPE”, Oxford, third edition. 
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 ی. برخردیصورت گ ییو اجرا یمواجهه قانون ی،عوامل نیتا با چن ردیقرار گ موردتوجه یعوامل مهم مصرف انرژ ییشناسا دیبا

در  1.ردیقرار گ گذاراناستیتوجه س در مرکزِ ،کل عوامل یوررشد بهره دیبا رانیدر ا یکاهش مصرف انرژ منظوربهمعتقدند که 

فقط  یرژان ییکارا یهاشد. در آلمان برنامه میتنظ یبه انرژ یکاهش وابستگ یدر پرتو یانرژ ییدر ابتدا کارا ،ییاروپا یکشورها

لمان نیز آ یبخش صنعت یریپذو به نفع رقابت یانرژ متیق شیبلکه با توجه به افزا ستین ییآب و هوا تیبا لحاظ اهداف حما

ه است. داشت ریاخ یهاسالدر  یبزرگ شرفتیپ ،یو حفظ منابع انرژ ییود کارابهب یگذاربا هدف یژانر استیس ایتالیاست. در ا

کاهش آثار  -2 ؛ یاز منابع انرژ یاستفاده منطق -1 دو امر بوده است: نیهمواره تضم یانرژ ییکارا یهاتیفعال اهدافدر نروژ 

 .یاستفاده از انرژ یستیزطیمضر مح

ار دو راهبرد مهم کاهش انتش یعامل اساس یانرژ ییدارد؛ کارا ایتانیبر یانرژ استیدر س یاانهنقش دوگ یانرژ ییکارا سیدر انگل

 2.کربن و کاهش مصرف است

و رقابت  یانرژ تیامن ،ستیزطیمحضرورت حفاظت از  ،یانرژ ریپذ دیتجدمنابع  تیاز محدود یناش یانرژ ییضرورت کارا

 نکهیا خصوصبهکرد.  یتلق رانیدر ا یانرژ ییمبنا و هدف کارا توانیالذکر را مموارد فوق یتمام 3.است یاقتصاد -یتعصن

در  ریناپذکیو تفک نیادیبن یهااز اهداف و ارزش یکی یقانون اساس 9اصل  براساس رانیا یاسالم یاستقالل در نظام جمهور

ر ب یمبتننیز  یمقام معظم رهبر یابالغ یمقاومت صاداقت یکل یهااستیسکشور است.  یارض تیوحدت و تمام ،یکنار آزاد

 شده است. یزیرهیاصل استقالل پا نیهم

 هابخش تمام در آب بهینه مصرف شدن نهادینه و وریبهره ارتقاء -8»دارد: سیاست کلی اصالح الگوی مصرف مقرر می 8بند 

 ...« :زیر هایسیاست چارچوب در کشاورزی بخش ژهیوبه

وری آب، داللت بر این دارد که از وری انرژی و مسئله بهرهسیاست کلی اصالح الگوی مصرف در مسئله بهره 8و  7تفکیک بند 

 منظر اسناد باالدستی، آب جزئی از انرژی لحاظ نشده است.

ارتقاء  و کشور «یشاخص شدت انرژ»کاهش مستمر های کلی، ضرورت توجه به الزامات حقوقی تحقق این سیاست یجهیدرنت

 است. جهت ساز، برای گروه پژوهشی حقوق، آب نهیشدن مصرف به نهیو نهاد یوربهره

 

 

                                                      

، «کوآ(-)کاربرد روش بالنچارد یراندر ا یمصرف انرژ برشدت یورو موقت بهره یدائم یهااثر شوک»(. 1393رضا. ) ی،و محسن یمصطف ،یاسد یبن - 1

 .65-41، صص 10، ش 3دوره  یران،ا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ

2- M ROGGENKAMP, C REDGWELL, A RØNNE, AND I DEL GUAYO, (2016), “ENERGY LAW IN 

EUROPE”, Oxford, third edition. 

در  محیطییستز ی،انرژ ییکارا اییسهمطالعه مقا» ،(1396) یدحسینفر، س یمسعود و سجاد فر،یونیو هما یمهد ی،بهرام و خداپرست مشهد ی،فتح - 3

-85، 81 و پنجم، ش یستسال ب ی،اقتصاد هاییاستها و س، فصلنامه پژوهش«یرقابت یطستانده مطلوب و نامطلوب در مح یکردبا رو توسعهدرحال یکشورها

 یهانفت )به روش داده ۀمنتخب صادرکنند یدر کشورها زیستیطمحدر بهبود  یانرژ یینقش کارا» ،(1395محمدرضا ) پور،یو لطفعل یهعط یان،شارک ؛121

 .130-106، 11و سوم، شماره  یستسال ب ی،ا، مجله اقتصاد و توسعه منطقه«(ییتابلو
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 رهبری معظم مقام 9/4/1394 ابالغی توسعه ششم برنامه کلی هایسیاست -ت

...  یانرژ شدت كاهش و گاز و نفت صنعت ارزش یرهیزنج لیتكم -11»: دارداین سیاست اشعار می 77و  14، 13، 11بندهای 

 یهدفمندساز كاملتحقق  -14 اسیمقكوچك و پراكنده یهاروگاهین گسترش و نينو و ريپذ ديتجد یهایانرژ سهم شيافزا -13

 ارتقاء وتحول -77 ... ياجتماع عدالت یهاشاخص ارتقاء و یانرژ شدت كاهش ،یوربهره و اشتغال د،یتول شيافزا جهت در هاارانهي

 ...« يانسان علوم

کاهشی نبوده است بلکه افزایش  تنهانهمیزان شدت انرژی در ایران  چراکههای کشور است؛ کاهش شدت انرژی یکی از اولویت

در مصرف  ییجوصرفه ،یمقام معظم رهبر 15/4/1389 یمصرف ابالغ یاصالح الگو یکل استیس 7بند تر پیش 1نیز یافته است.

برنامه پنجم توسعه و به  انیتا پا 2یکنون زانیم دوسومکشور به حداقل  «یشاخص شدت انرژ»کاهش مستمر  منظوربهرا  یانرژ

 کاهش شاخص ی،بند هدف اصل نیدر ا). بودح قرار داده یبرنامه ششم توسعه مورد تصر انیتا پا یکنون زانیم دومکیحداقل 

در  یاساس، شدت انرژ نیا بر. 3 (است ییکارا شیافزا،عامل آن نیترمهماز عوامل تحقق آن، و بلکه  یکیاست که  یشدت انرژ

 یعن)یبرنامه ششم  انیو در پا افتییم لی( تقل0. 3/17به ) یعنیآن عدد  دوسومبه  دیبا 1394در سال  یعنیبرنامه پنجم  انیپا

 دهی( رس0.30به عدد ) 1394در سال  یشدت انرژ زانیم آنکهحال. ابدیب لی( تقل0.13) یعنیبه نصف آن عدد  دیبا4(1400سال 

 آور هستند.کلی نظام الزامهای سیاست ،قانون برنامه ششم توسعه 123طبق ماده  این در حالی است که است.

سهم  شیافزا و کشور «یشاخص شدت انرژ»کاهش های کلی، ضرورت توجه به الزامات حقوقی تحقق این سیاست یجهیدرنت

 ساز است.، برای گروه پژوهشی حقوق جهتاسیمقپراکنده و کوچک یهاروگاهیو گسترش ن ریپذ دیتجد یهایانرژ

یرهبر معظم مقام 26/8/1394 یابالغ ستیزطیمح یکل یهااستیس -ث  

 خاک آب، هوا، قبیل از) حیاتي منابع مندنظام و هماهنگ جامع، مديريت -1»دارد: ها، اشعار میاین سیاست 11و  8، 4، 1بندهای 

 انگاریجرم و غیرمجاز هایآلودگي انواع انتشار از ممانعت وپیشگیری  -4 ... بومزيست پايداری و توان بر مبتني( زيستي تنوع و

 ...سارتخ جبران به آنان الزام و زيستمحیط كنندگانتخريب و كنندگانآلوده بازدارنده و مؤثر مجازات و ستيزطیمح تخريب

 ناسبم ابزارهای از استفاده با ستيزطیمح با سازگار هایفناوری و هاگذاریسرمايه تشويق وحمايت  -11 ... سبز اقتصادگسترش  -8

 ظیرن المللیبین اسناد قالب در بشر بوده و حقوق سوم نسل مصادیق زیست، ازمحیط بر حق «.سبز مالیات و عوارض ازجمله

 جهتآناز جامعه آن در که حقی. است قرارگرفته شناسایی مورد بشر حقوق سوم نسل میثاق طرح ریو، اعالمیه استکهلم، اعالمیه

                                                      

 .3 ص، 10/3/1399 مورخ گزارش آریانا، مدیریت مشاوره شرکت ،«ایران در انرژی وریاز بهره یتیروا» - 1

در  یشدت انرژ یزانم ین. کمتر1389در سال  یااست  1388در سال  یشدت انرژ یزانابهام دارد که منظور از آن، م جهتینازا «یکنون یزانم»عبارت  - 2

در سال  یشدت انرژ یزانلذا م 2.یافت( کاهش 0.25به عدد ) 1389در سال  مجدداًو  یافت یش( افزا0.26به عدد ) 1388تا سال  یزانم ینبود که ا 1382سال 

است، به نظر  15/10/1388 هایارانهقانون هدفمند کردن  یبتصو یختار ینکهاست. با توجه به ا 1388در سال  یشدت انرژ یزانتر از ممتفاوت یاربس 1389

 .است 1388در سال  یشدت انرژ یزانمذکور، همان م یکل یاستدر س «یکنون یزانم»که منظور از عبارت  رسدیم

 .98-55، صص 15، ش 4دوره  یران،ا ی، پژوهشنامه اقتصاد انرژ«کنندهیین: اجزا و عوامل تعیراندر اقتصاد ا یانرژشدت » ،(1394) یازاده، زکرفرج - 3

 .باشدمی شمسی هجری1400برنامه، سال  ینا یانیسال پا ،برنامه ششم یبدر تصو یرتأخ یلبه دل- 4
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 هک هستند افراد این یتدرنها است، متافیزیکی واقعیتی جامعه ازآنجاکه ولی شود؛می حق صاحب اشخاص، نه و است جامعه که

 1.شوندمی تلقی سالم زیستمحیط بر حق صاحب فردیتشان، مناسبت به نه و جامعه در عضویت دلیل به

 حیات آن در بايد بعد هاینسل و زامرو نسل كه زيستمحیط حفاظت اسالمي، جمهوری در» :قانون اساسی 50اصل  براساس

 زيستمحیط يآلودگ با كهآن غیر و اقتصادی هایفعالیت روينازا. گرددمي تلقي عمومي ظیفهو باشند، داشته رشدی به رو اجتماعي

 در خصوص این اصل: «.است ممنوع كند، پیدا مالزمه آن جبرانیرقابلغ تخريب يا

است و نسل حاضر باید در  ینسل ینبقانون اساسی و حقی  45های عمومی موضوع اصل زیست، یکی از مصادیق ثروتمحیط -1

 مصوب زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون 11تبصره ماده  براساسبرداری از این حق، حقوق نسل آتی را رعایت کند. بهره

 که در کارخانجاتی که عواملی و منابع مورد در تواندزیست میمحیط حفاظت سازمان رئیس آن، بعدی اصالحات و 28/3/1353

 و کار ادامه از ممانعت دستور قبلی، اخطار بدون دارد، بر در فوری را فراهم آورده است و خطرات زیستمحیط آلودگی موجبات

 11 ماده موضوع هایكارگاه و كارخانجات مسئوالن يا صاحبان»قانون مزبور،  12ماده  براساسبدهد. همچنین  را هاآن فعالیت

 اجازه به منوط ورمزب فعالیت يا كار ادامه. نمايند تعطیل و متوقف را ممنوع شده فعالیت يا كار سازمان، دستور ابالغ محضبه مكلفند

 تپرداخ يا و سال يك تا روز يك و شصت از ایجنحه حبس به تخلف صورت در. بود خواهد داریتصالح دادگاه رأی يا سازمان

 .«شد خواهند محكوم مجازات دو هر به يا و 2ريال هزارپنجاه تا يك و هزار پنج از نقدی جزای

 موظفند ی دولت و ملت است و شهروندان، وظیفهسویکای عمومی )دولت و ملت( است. از زیست، وظیفهحفاظت از محیط -2

 مشارکت وظیفه این انجام در حفاظتی، هایبرنامه و دولت با همکاری طریق از دوم و زیستیطمح تخریب عدم طریق از اول

ین ا ،حالیندرعزیست، حق ملت بر دولت و آحاد ملت نسبت به یکدیگر است؛ لذا باید از دیگر سو، حفاظت از محیط .کنند

 شرايطي در»، 20/3/1383قانون مدیریت پسماند مصوب  18ماده  براساسنیز دانست.  هاآنوظیفه شهروندان را یکی از حقوق 

 عاملین و متخلفین پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت و سازمان اخطار با دارد، انسان و محیط برای فوری خطر آلودگي، كه

 رفع به بادرتم بالفاصله و نموده متوقف شودمي زيستمحیط تخريب و آلودگي بروز به منجر كه را اقداماتي فوراً موظفند آلودگي

 را عاملین و متخلفین و رسیدگي موضوع به نوبت از خارج قضايي مرجع استنكاف، صورت در. نمايند محیط پاكسازی و آلودگي

براساس این ماده مردم و نهادهای حکومتی  «3.نمود خواهد پاكسازی و آلودگي رفع به ملزم شدهتعیین جريمه پرداخت بر عالوه

 هاینسل رشد کنندهزیستی که تضمینقانون اساسی، داشتن محیط 50دارای تکلیف هستند. با توجه به اینکه مستفاد از اصل 

قوه  قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف 156اصل  2آتی باشد، یکی از حقوق شهروندان است، و با توجه به بند  و حاضر

                                                      

 ،1392 تابستان ،36 شماره ،13 دوره اسالمی، حقوق نامهپژوهش ،«سالم زیستمحیط بر حق فلسفی مبانی بر تأملی» اسماعیل، کشاورز، و علی مشهدی،  -1

 .70-47 صفحه

 باریک سال سه هر مرکزی بانک یلهوسبه شدهاعالم تورم نرخ تناسببه اخیرالذکر، نقدی مجازات، 1/2/1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 28 ماده براساس - 2

 .است تعدیل قابل وزیرانیئته تصویب با

 .1375 مصوب( تعزیرات)بخش  اسالمی مجازات قانون 688 ماده به کنید رجوع بیشتر اطالعات کسب برای - 3
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قانون اساسی( اقدامات  158های خویش )موضوع اصل توانند به استناد صالحیتاین قوه و دادستان کل می یسرئقضائیه است؛ 

در جهت صیانت از این حقوق و تکالیف،  25/4/1396قانون هوای پاک مصوب  1مختلفی را جهت تضمین این حق انجام دهد.

 احکامی را مقرر کرده است.

قانون اساسی  50یابد، تصریح ذیل اصل های اقتصادی نمود میزیست در فعالیتجه به اینکه مصداق بارز تعدی به محیطبا تو -3

« غیر آن و»زیست باشد، ممنوع است. تصریح بر عبارت ها جنبه حصری ندارد و هر فعالیتی که مخل به محیطبر این نوع فعالیت

و  28/3/1353زیست مصوب قانون حفاظت و بهسازی محیط 7ماده  براساسهت در این اصل به همین جهت است. به همین ج

 مقررات و قانون با سازمان تشخیص به هاآن از برداریبهره يا و عمراني هایطرح از يك هر اجرای هرگاه»اصالحات بعدی آن، 

 همكاری اب تا نمود خواهد اعالم مربوط مؤسسه يا وزارتخانه به را مورد سازمان باشد داشته مغايرت زيستمحیط حفاظت به مربوط

 تصمیم طبق نظراختالف وجود صورت در. آيد عمل به تجديدنظر مزبور طرح در مشكل رفع منظوربه ربطذی هایسازمان

 .«شد خواهد عمل جمهوریسرئ

، نادرست «زیست منجر گردد، مانعی نداردهای اقتصادی که به تخریب قابل جبران محیطفعالیت»برخی معتقدند این نظر که  -4

قانون اساسی که مفهوم وصف است، مفهوم مخالف گرفت و ثانیاً، آن نظر و تفسیر با  50توان از ذیل اصل است؛ زیرا اوالً، نمی

زیست یط، تخریب محعالوهبهاست و نباید ذیل اصل مزبور را مغایر با صدر آن اصل تفسیر کرد.  محور مغایررویکرد تفسیری غایت

 50تواند قابل جبران باشد. نظر مزبور در مورد ذیل اصل های ذاتی آن )زیباشناسانه، مذهبی، تاریخی و ...( نمیبا توجه به ویژگی

رسد؛ زیرا اوالً، اطالق تفسیر فوق نادرست به نظر می 2ر تقریر قانون اساسی است.گرایانه دقانون اساسی ناشی از تفکری انسان

زیستی است که متضمن مطلق نیست؛ بلکه هدف این اصل، حفاظت از محیط طوربهزیست غایت این اصل، حفاظت از محیط

اضر های حتضمین رشد نسل شرطبهزیست بعد باشد. لذا تخریب محیط هاینسل و زامرو رشد برای نسل به رو اجتماعی حیات

قانون اساسی، ذیل این اصل نیز در جهت تضمین  50تواند قابل جبران باشد. ثانیاً، با توجه به دلیل قبلی و صدر اصل و آتی، می

است.  شدهاستفاده« روینازا»ن اصل از عبارت است و به همین جهت در ابتدای ذیل ای مقررشدهآتی  و حاضر هایرشد نسل

یم بود که این امر با فرض حکباشد، ذیل اصل مزبور لغو می جبرانیرقابلغزیست ، اگر چنین بود که ذاتاً تخریب محیطعالوهبه

ا اساسی، در کنار دالیل پیشین، ب قانون تقریر در یانِگراانانس بودن مقنن اساسی، منافات دارد. همچنین نسبت دادن تفکری

توجه به وجود مجتهدان طراز اول در مجلس خبرگان قانون اساسی و تأیید قانون اساسی توسط امام خمینی و سایر مراجع تقلید 

 رسد.و درست به نظر نمی منصفانه، 1368و عدم اصالح آن در بازنگری سال 

                                                      

، 1392 پاییز، 63 شماره قضایی، حقوق هایدیدگاه ،«ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق در زیستمحیط از حفاظت» محمدحسین، آبادی،قوام رمضانی -1

 .137 ص

، 1393 زمستان و پاییز، 2 شماره، 5 دوره تطبیقی، حقوق مطالعات ،«فرانسه و ایران حقوق در زیستمحیط بر حق ماهوی یساز یاساس» علی، مشهدی، -2

 .563-564 ص
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منابع آب مند مدیریت جامع، هماهنگ و نظامضرورت توجه به الزامات حقوقی تحقق از جهت های کلی، این سیاست یجهیدرنت

برای  ،ستیزطیمحهای سازگار با ها و فناوریگذاریتشویق سرمایهو های غیرمجاز پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیو 

 ساز است.پژوهشی حقوق جهتگروه 

زیر جهت  جینتاهای فرادست خود و با توجه به قوانین باالدست گروه، با توجه به وابستگی گروه پژوهشی حقوق به سازمان

 ساز گروه نتیجه گرفته شد.تعیین ارکان جهت

باید  1404علمی در جهان در افق طبق سند نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، کسب مرجعیت 

الملل و انداز گروه براساس اسناد باالدستی، وضعیت کشور و روابط بینمدنظر راهبردی گروه پژوهشی حقوق قرار گیرد. چشم

 1404های گروه و سرعت تحوالت مسائل و حقوق انرژی در جهان، کسب مرجعیت پژوهشی در سطح ملی در سال ظرفیت

 تعیین شد.

های پژوهشگاه نیرو است. بر این اساس، تأمین گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو، در وهله اول، وابسته به صالحیت تیمأمور

برنامه راهبردی پژوهشگاه  براساسی گروه است. هاتیمأمورکارشناسی( پژوهشگاه نیرو، از  -)نه علمی 1نیازهای حقوقی پژوهشی

گذاری شده است که باید در برنامه راهبردی گروه نیز لحاظ حوزه برق و انرژی کشور، هدفهای نیرو، پیشرو بودن در نوآوری

شود. در وهله دوم، با توجه به وابستگی پژوهشگاه نیرو به وزارت نیرو، تأمین نیازهای حقوقی پژوهشی )به ترتیب از نوع کاربردی، 

برق واجد  نیتأمقوانین و مقررات، در حوزه  براساسوزارت نیرو ی گروه است. هاتیمأمورای و بنیادی( وزارت نیرو، از توسعه

های انرژی کشور از طریق سازمان ساتبا مسئولیت دارد. در سایر حوزه ریپذ دیتجدهای صالحیت اساسی است و در حوزه انرژی

ریزی پژوهشی الزم را انجام ها نیز برنامهباید گروه در این زمینهی فعال وزیر نیرو در شوراهای عالی، رگذاریتأثنیز با توجه به لزوم 

 دهد.

 یوراشی، عضویت فعال در اتم یانرژ یشورا، عضویت فعال در پاالیش و توزیع نفت و گاز ،های تولیدبرنامهلزوم داشتن اطالع از 

بودن از پشتیبانی پژوهشی است که در رشته  مندتوسط وزارت نیرو مستلزم بهره شورای عالی آبی و عضویت فعال در انرژ یعال

 حقوق، تنها سازمان موجود، گروه پژوهشی حقوق است.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 هشناخت پژوهشی فعالیت عنوانبه فعالیتی که است این در( کارشناسی -علمی فعالیت ازجمله) هافعالیت سایر از پژوهشی فعالیت تفکیک و تمییز مالک - 1

 در علم حقوق، تهران، مخاطب، یقمحمدجواد، روش تحق ید،)جاو باشد نوآوری دارای پژوهش، ارکان سایر یا و تحقیق نتیجه تحقیق، روش ،مسئله در که شودمی

 (.79-78، صص 1391
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 رویحقوق پژوهشگاه ن یپژوهش گروه تیأمورم

 گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو سازمانی است:

و  3بومی دانش حقوقی تولید و توسعهدر  مؤثرایفاکننده نقشی  2،ایاصول حرفهمبتنی بر  1پژوهش محورو  آفرینارزش

 یهایانرژآب و آبفا، برق و در حوزه  5تجربیات پیشرفته بشریگیری از آخرین با بهره 4پذیررقابتکننده خدمات ارائه

 7ای و جهانی.در سطح ملی، منطقه 6)در حدود صالحیت وزارت نیرو( تجدید پذیر

 

 حقوق یپژوهش گروه تیمأمور -7 شکل

                                                      

 نیرو پژوهشگاه یتمأمور -یک: از است مستخرج باشد،( آن مدیریت و پژوهش)انجام  پژوهشی -2 و افزودهارزش دارای -1 باید گروه فعالیت که مؤلفه دو این - 1

 پژوهش ارکان در افزودهارزش ایجاد و نوآوری مستلزم که پژوهش ذات -سه گروه، مصوب عنوان -دو ،1400سال  یبرا یروپژوهشگاه ن یدر برنامه راهبرد مندرج

 .است

 14 بند خصوصبه کیفیت و یزیربرنامه مدیریت دفتر 1398 ماهید ابالغی نیرو پژوهشگاه سازمانی بیانیه: از است مستخرج مؤلفه این - 2

 کشور. یسند نقشه جامع علم -1مستخرج است از:  مؤلفه این - 3

 .9 و 4 بندهای خصوصبه کیفیت و یزیربرنامه مدیریت دفتر 1398 ماهید ابالغی نیرو پژوهشگاه سازمانی بیانیه: از است مستخرج مؤلفه این-. 4

 .نیرو وزارت مأموریت عنوان ذیل نیرو، وزارت 1404 راهبردی برنامه: از است مستخرج مؤلفه این - 5

 .نیرو وزارت 1404 راهبردی برنامه -2 نیرو، پژوهشگاه اساسنامه -1(: تصویب تاریخ ترتیب)به  از است مستخرج مؤلفه این- 6

 .نیرو وزارت 1404 راهبردی برنامه -2 ،کشور یسند نقشه جامع علم -1مستخرج است از:  یاییحوزه جغراف مؤلفه  7
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حقوق یپژوهش گروه تیفعال سطوح -8شکل   

 گروه اندازچشم

متناسب مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی و  افتهیتوسعهای جامعه»، جمهوری اسالمی ایران 1404انداز سند چشم براساس

گاه اول جای»که بتواند به  یاگونهبهاست  شدهمیترس« دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری برخوردار از»و « تاریخی

 دست یابد.« اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی

ی ایران، سازمانی است بالنده که با انداز جمهوری اسالموزارت نیرو در افق چشم ،وزارت نیرو 1404انداز سند چشم براساس

زاری افافزاری و سختهای غنی نرممحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و اثربخش، ظرفیتبرخورداری از مدیریت دانش

آب »، «برق مطمئن و پایا»کند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به: عمل می یاگونهبهخود اتکاء، 

بری مرکز راه عنوانبهدر جهان پیشرو شناخته و نیز « خدمات بهداشتی فاضالب»و « های ملیسالم و کافی متناسب با ظرفیت

 1برق در منطقه تثبیت شود.

، با اعتبار جهانی و پیشرو در انیبندانشای است موسسه روین پژوهشگاه پژوهشگاه نیرو، 1404انداز شمسند چ براساس

 2.های صنعت برق و انرژینوآوری

                                                      

1-https://www.moe.gov.ir  

2-.  https://www.nri.ac.ir/  

ملی

منطقه ای

جهانی

https://www.moe.gov.ir/
https://www.nri.ac.ir/
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های حقوق برق، آب و آبفا و انرژی» در حوزه 2: مرجع پژوهشی1هجری شمسی1404پژوهشی حقوق در سال  گروهانداز چشم

پژوهشی حقوق،  گروهانداز چشمخواهد بود . به سخن دیگر، « ملی»در حدود صالحیت وزارت نیرو در سطح « تجدید پذیر

 نفعان قرار گیرد.و سایر ذی گذاراناستیسمرجع پژوهشی در صنعت آب و برق کشور و مورد استناد 

 تیمأمور هیانیب

 
حقوق یپژوهش گروه تیمأمور هیانیب -9 شکل  

                                                      

 :1404 سال انتخاب دالیل - 1

 یشمس یهجر 1404در افق  یرانا یاسالم یجمهور یانداز علم و فناورچشم. 1

 نیرو وزارت 1404 راهبردی برنامه. 2

سال  حقوق از ینقشه راه گروه پژوهش ی. اجراهاآنمرتبط با  ینکشور و قوان یآب و انرژ هاییاستسدر حوزه  هاآن یرتأثو  یداخل یاسیس تغییرات. 3

 همراه است. یرون یدجد یرآن، آغاز به کار وز تبعبهو  یدجد جمهوریسرئاست که با انتخاب  1400

پس از سال  ی،بر حوزه حقوق آب و انرژ زیست،یطمح -3اقتصاد و  -2و حقوق،  یاستس -1( یبگانه )به ترتسه یرگذارعوامل تأث یندبرآ ینکهبا توجه به ا یجهدرنت

 است. شدهیطراح 1404سال  ینقشه راه، برا یمتحول خواهند شد، افق زمان 1404

 .شدند بیان ترپیش که است االجراییالزم باالدستی اسناد به مستظهر پژوهشی مرجعیت گذاریهدف - 2

مدیریت پژوهش در حوزه حقوق برق، آب و آبفا و انرژی های تجدید پذیر و تالش مستمر جهت پیوند دانشگاه و صنعت

امکان سنجی، طراحی، مشاوره و نظارت بر پژوهش های حقوقی حوزه برق،آب و آبفا و انرژی های تجدید پذیر

ق  و حقو( از ایده تا پدیده)سازی مطالعات حقوقی جهت رفع نیازهای پژوهشگاه نیرو و وزارت نیرو از جمله قراردادهای تجاری
مالکیت فکری

های بومی و موازین فقهی و تالش برای پیوند حوزه و دانشگاهتوجه به ویژگی

استفاده از دانش حقوقی پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آن

تجدید پذیر  و نوآورانه حوزه حقوق برق،آب و آبفا و انرژی های( به ترتیب از نوع کاربردی، توسعه ای و بنیادی)حمایت از تحقیقات 
و توسعه آن

پذیرپژوهش حقوقی حاکمیتی، راهبردی، کالن، بلندمدت و با ریسک باالی حوزه حقوق برق،آب و آبفا و انرژی های تجدید

تاثیر بر قانونگذاری، مقررات گذاری و سیاست گذاری کشور

ایجاد، توسعه و اکتساب دانش حقوقی

شگیری از  ایجاد و به روز رسانی بانک اطالعاتی پژوهش ها و شبکه های متخصصین و دانش در جهت بهینه سازی پژوهش و پی
موازی کاری

توجه به مالحظات سیاسی ، بین المللی ، اقتصادی و زیست محیطی در حوزه حقوق برق،آب و آبفا و انرژی های تجدید پذیر
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 1ارزش هیانیب

 
 حقوق یپژوهش گروه ارزش هیانیب -10 شکل                                                 

                                                      

 یرمد 8/10/1398مورخ  19943/100/98شماره  یشده در نامه داخلاعالم یروپژوهشگاه ن یسازمان یانیهاز ب یت،انداز و مأمورچشم ینعنوان و عناو یندر ا - 1

 :است شدهگرفتهبهره  یرز یآن به نشان یمندرج در تارنما یروانداز پژوهشگاه نپژوهشگاه و سند چشم ینا یفیتو ک یزیربرنامه
https://www.nri.ac.ir/About-the-Institute/Introduction-to-Research/Document-of-future-perspective#3928188--  

(16/5/1399مشاهده  یخ)تار  

برق،آب و آبفا و انرژی های تجدید پذیرمرجعیت دانش و پژوهش در حوزه حقوق 

(و نه صرفا حل اختالفات)پژوهش حقوقی به مثابه تنظیم روابط اجتماعی 

آینده پژوهشی و استفاده از تجارب پیشرفته بشری به همراه مالحظات بومی

خردگرایی، خود باوری ، دانش محوری ، خالقیت و نوآوری

یادگیری و بهبود مستمر

شایسته ساالری و به گزینی و جذب پژوهشگران خالق و کارآمد و حمایت از آنها

تعامل و همکاری سازنده و مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و متخصصان

امانت داری، وفای به عهد، صداقت، خوش رفتاری، رازداری ، جلب اعتماد و تکریم ذینفعان

پایبندی به نظم و قانون و صیانت از حقوق همه اشخاص

عدالت، شفافیت، پاسخگویی و سالمت اداری و حرفه ای

از قبیل اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل ، محیط  برق،آب و آبفا و انرژی های تجدید پذیرحقوق حوزه توجه به دانش های مرتبط با 
زیست ، مدیریت و آینده نگاری
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 بودن ذینفع عمق و میزان تحلیل -11شکل                                                                               

 

های رسد تنها مرجع موجود فعال پژوهشی در حوزه حقوق برق، آب و آبفا و انرژیبوم، به نظر میشناسایی و تحلیل زیست براساس

و سازمان ساتبا، به  یمادر تخصصهای ، گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو است. دفاتر حقوقی فعال در شرکتریپذ دیتجد

ای و کاربردی های حقوقی بنیادی، توسعههای جاری و محدودیت نیروی انسانی، امکان انجام پژوهشدلیل حجم باالی فعالیت

در صنعت آب و برق را ندارند. این امر به نوبه خود، موجب ایجاد فرصت برای گروه پژوهشی حقوق است که بتواند این خأل را پر 

 کند.

 1پروژه اول مرحله یریگجهینت

نقشه  گیری از روشی و با بهرهنگارندهیپروژه حاضر از نوع آ ریزی راهبردی اهمیت حیاتی برای رشد مراکز پژوهشی دارد.برنامه

انجام این بوم( است. برای های مشارکتی و تعاملی )شناخت زیستروش( و Roadmap( )متخصص محور یهااز روش)راه 

ن شود. بر تعیی« چگونگی رسیدن به مقصد»و « مقصد»گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو، « موقعیت فعلی»، باید ریزیبرنامه

، شناخت و تحلیل محیط جهت سازتعیین ارکان  پردازد.می سؤاالتاین اساس، گزارش مرحله اول به تحلیل اجمالی پاسخ به این 

ا که ب است گروه پژوهشی حقوقخود  ،یراهبرد طیاز ارکان مح انجام شده است. سؤاالتگروه در این گزارش برای پاسخ به این 

 . اندقرارگرفتهاست و نیز ذینفعان مورد تحلیل اجمالی  قرارگرفته( مورد تحلیل SWOTروش )

های این گروه را باید در نظام جایگاه و انداز و ارزشو چشم تیمأمورگروه پژوهشی حقوق، وابسته به پژوهشگاه نیرو است. 

 رو،یبا توجه به اساسنامه پژوهشگاه ناصل انطباق و در حوزه حقوقی تعریف و تحلیل کرد.  براساسهای پژوهشگاه نیرو صالحیت

                                                      

 است.  یلو تکم یهحقوق، در دست ته یگروه پژوهش یقاتیپروژه نقشه راه تحق 3و  2مراحل  ید،گرد یانگفتار ب یشکه در پ گونههمان - 1

تمامی اشخاص به  
خصوص  

دانشگاهها و مراکز  
پژوهشی

شورای عالی  
انرژی و تمامی  
مقامات ذیصالح  
در حوزه انرژی

وزارت نیرو و 
شرکتهای تابعه و  

وابسته

پژوهشگاه نیرو
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 جهت سازدر فصل اول این گزارش، ارکان  است. رویوزارت ن تیاز صالح یتابع روی( پژوهشگاه ناراتیو اخت فی)وظا تیصالح

، وریپژوهشگاه ن یهاتیصالح، متناظر یهانقشه راه سازمان یقیمطالعه تطبگروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو، در پرتو 

 انقالب یعال یمصوبات شورای آب و انرژی(، عال یشوراهای )نظیر عال یدر شوراها روین ریوز تیعضو، رویوزارت ن یهاتیصالح

تبیین و تحلیل  نظام یکل یهااستیسو  هااستیآن س یآن و قانون اجرا یکل یهااستیو س یقانون اساس 44اصل ی، فرهنگ

 شد.

کشور در خصوص گروه و با اتخاذ رویکردی فعال و مسئوالنه  االجرایو تحلیل اسناد باالدستی و قوانین و مقررات الزم بامطالعه

انداز گروه، کسب مرجعیت پژوهشی در سطح ملی در سال و با نگاهی به برنامه راهبردی پژوهشگاه و سایر نهادهای مشابه، چشم

در حدود « رژیحقوق آب و ان»مرجع پژوهشی در حوزه  1404تعیین شد. بر این اساس، گروه پژوهشی حقوق در سال  1404

آن  اشتانب و تجربیات یافتهسازمان خواهد بود که با ایجاد و مدیریت شبکه دانش و تبادل« ملی»صالحیت وزارت نیرو در سطح 

انداز علم و چشم، الزامات 1404گیرد. دالیل انتخاب سال نفعان قرار میو سایر ذی گذاراناستیسکشور، مورد استناد  دردو 

 یاسیس راتییتغو  رویوزارت ن 1404 یبرنامه راهبردی، و الزامات شمس یهجر 1404در افق  رانیا یاسالم یجمهور یفناور

 است.)تغییر دولت(  یداخل

مؤثر  ینقش فاکنندهیا ،یابر اصول حرفه یمبتن پژوهش محورو  نیآفرارزش است یسازمان رویحقوق پژوهشگاه ن یگروه پژوهش

در حوزه  یربش شرفتهیپ اتیتجرب نیاز آخر یریگبا بهره ریپذکننده خدمات رقابتو ارائه یبوم یانش حقوقو توسعه د دیدر تول

 یدارا -1 دیگروه با هایتیکه فعال مؤلفهدو  نیا .یو جهان یامنطقه ،ی( در سطح ملرویوزارت ن تی)در حدود صالحی آب و انرژ

مندرج در برنامه  رویپژوهشگاه ن تیمأمور -1آن( باشد، مستخرج است از:  تیری)انجام پژوهش و مد یپژوهش -2و  افزودهارزش

در  افزودهارزش جادیو ا یذات پژوهش که مستلزم نوآور -3عنوان مصوب گروه،  -2، 1400سال  یبرا رویپژوهشگاه ن یراهبرد

در « آب»است و حوزه  شدهحیتصر «یبرق و انرژ»بر حوزه  رویپژوهشگاه ن یدر برنامه راهبرد هرچند ارکان پژوهش است.

در  تیفعال یبرا یاندازاست و چشم یآب، فاقد گروه حقوق قاتیموسسه تحق نکهیاست، با توجه به ا امدهیپژوهشگاه ن تیمأمور

 نکهیبر ا یمبن رویوزارت ن یحقوق رکلیموسسه وجود ندارد، و با توجه به ابراز و درخواست مد نیدر ا زین یبخش پژوهش حقوق

در  زی، حوزه آب نکشور  ازیو با توجه به ن ابد،یورود  زیحقوق آب ن یهادر حوزه پژوهش رویحقوق پژوهشگاه ن یگروه پژوهش

 گروه درج شده است. تیمأمور
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جدی  موردتوجهشده و ییشناسایاز نامروزه این  .توسعهدرحالسازی دانش، هم ارزش است و هم نیاز امروز جوامع یتجار

سازی دانش است. یتجاری، حرکت در مسیر اجامعههر در یافتگی توسعهاز دالیل مهم  چراکهاست؛  قرارگرفتهدولتمردان 

ست، زیرا ا ضروری ده است و در جامعه ایرانی، امریاز علم و دانش، در تمام جوامع امری پسندیسازی و یا تولید ثروت یتجار

که این دو  مهندسی –ی فنی هارشتهمتعدد در  آموختگاندانشی دارای اجامعهی جوان است و هم اجامعهجامعه ایرانی هم 

 برخوردار کرده است.، دوچندانسازی را از اهمیتی یتجارموضوع در ایران اسالمی، 

یت پژوهشی و اختصاصی مأمورسازی دانش در صنعت برق و نظر به یتجارها و یفناورتوسعه و حمایت از توسعه  ضرورتبهنظر 

 2مدیریت تحقیقات صنعت برق ینهیدرزمکه پژوهشگاه نیرو در صنعت برق کشور دارد و با توجه به وظیفه جدید پژوهشگاه نیرو 

 یروزرسانبه» ی با عنواناپروژهمحترم وزیران،  ئتیهتوسط « ایسازمان توسعه»یک  عنوانبهگاه نیرو و شناسایی پژوهش

سازی در پژوهشگاه نیرو، با به تصویب رسید. در این پروژه، برخی قراردادهای تجاری« سازی پژوهشگاه نیروقراردادهای تجاری

و توجه به برنامه جامع علمی کشور،  قانون اساسی و ...( 44کلی اصل  هاییاستسرعایت الزامات قانونی حاکم )قانون اجرای 

 سعهساله و قانون برنامه ششم تویستب اندازچشمهای اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی نظام در بخش علم و فناوری، سند یاستس

های قانونی برای رفع موانع یتظرفنوشتار حداکثر استفاده از »به  ،از این گزارشامیدوارم ده است. ی شروزرسانبهایران، ج.ا. 

 .دکننتعبیر « سازی در پژوهشگاه نیرویتجار

 هفتانی مهدی آقای و سلوک مسعود آقای: پروژهاصلی  همکاران

 منتظر و خانم دکتر مینا حسینی. نظری علی دکتر آقای: پروژه افتخاری همکاران

و  صمیمانه تشکر مجری محترم پروژه(؛) یاسد یرضادکتر عل یجناب آقاو از  ادشدهیهمکاران  یکایک ازالزم است  ینجاا در

 حسین مهدی زاده دکترمدير پروژه:                                                                                                   یم.نما یقدردان

 

                                                      

 .باشدیمپژوهشگاه نیرو   سازییتجارقراردادهای   یروزرسانبهاز هشت فصل پروژه  فصلیکگزارش  مندرج در این برونداد  - 1

 یرو.محترم ن یروز 16/1/1394مورخ  100/50/10442/94نامه شماره  یط یابالغ یرووزارت ن یپژوهش و فناور یو راهبر یریتنامه مدنظام - 2

 نام گزارش:  تعیین مقررات حاکم بر قراردادهای تجاریسازی در پژوهشگاه نیرو1

و اکتساب فناوری سازییتجارواحد مجری پروژه: گروه پژوهشی حقوق          مجری پروژه: دفتر   

برزگر خسرویناظر پروژه: دکتر محمد   
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 مقدمه:

 گذاریسازی در پژوهشگاه نیرو، ابتدا الزم است اصل مجوز سرمایهبرای تبیین و تعیین مقررات حاکم بر قراردادهای تجاری

شود که  پاسخ داده سؤالیگر، ابتدا باید به این دعبارتبهپژوهشگاه نیرو در بخش تحقیق و توسعه در صنعت برق مشخص شود. 

« یردولتیغبخش »به  (D&R)های دولتی خود برای تحقیق و توسعه ی نقدی از محل بودجهآورده تواندآیا پژوهشگاه نیرو می

 ،3یسازیتجاراختصاص دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام شرایط و مقدمات الزم برای مشارکت مالی پژوهشگاه نیرو در 

 قرار گیرد؟ مدنظرباید 

تفکیک شود. زیرا « سازیتجاری فاز»از « فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری»باال، ضرورت دارد که  سؤاالتبرای پاسخ به 

ه بخش تحقیق و توسع»یگر در دعبارتبهو یا « فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری»در  پژوهشگاه نیرو جدید هایگذارییهسرما

 گیرد.یمقرار ن قانون اساسی، 44اصل  کلی هایسیاستی اجرا، مشمول مقررات قانون «صنعت برق

قانون  56، از معیار مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده «سازیتجاری فاز»از « فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری»برای تفکیک 

 (یآورفنعلوم، تحقیقات و عتف )( که به تصویب شورای عالی 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 یم.اکردهیروی پابالغ شده است،  19/12/1394مورخ  2211/12/3و به شماره یده رس

   یسازیتجارمراحل مختلف   -بخش اول
 مدل قراردادی: قرارداد محرمانگی -مرحله افشاء ایده                                                                                     -1

رای ی باعمدهایده است. صاحب ایده در این مرحله نگرانی  یر، افشاءخطرپذگذاری یهسرماسازی و یتجاراولین مرحله در فرایند 

شدن لیتبدسرقت ایده دارد. در نظام حقوقی ایران اسرار تجاری از حمایت برخوردار است. لیکن ایده یک شخص قبل از ارزیابی و 

رو تنها ظرفیت ینازا. استی صنعتی( مصداق اسرار تجاری به معنای دقیق آن هاطرحو  هاشهنقبه نمودهای خارجی )نظیر 

ایده  شود از افشاءیمکننده اطالعات متعهد یافتدرآن  موجببهموجود برای حمایت از صاحب ایده، قرارداد محرمانگی است که 

اهمیت رازداری  جبران شود. کننده ءافشا، باید از ناحیه صاحب ایده بهکلیه خسارات وارده  صورت یناخودداری کند. در غیر 

محرمانگی در قالب  موفقیت قراردادها(، توجه به ابعاد گوناگونتضمین  ازلحاظهای حقوقی طرفین و هم یتمسئول ازلحاظ)هم 

ازداری، صرفاً با انعقاد کند. مضافاً آنکه قبل از عقد قرارداد همکاری مشترک، موضوع حفظ ریک قرارداد جداگانه را توجیه می

 شود.قرارداد محرمانگی میسر می

 

                                                      

، 21/8/1391  مورخ  هـ 46513/ت 141602شماره  یان بهبندانشی هاشرکتنامه اجرایی قانون حمایت از آئین 1 سازی در بند د مادهیتجارتعریف  براساس -3

دهای جدید که شامل تمامی فراین هایییا فناور هایدهمرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ا هاییتفعالاست:  شدهیفتعربه این شرح  سازییتجار

)مکمل( و پرداخت حق االمتیازهای مرتبط،  یازموردن هاییفناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناور یگذارمرتبط ازجمله ثبت اختراع، ارزش

 الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال( و هایییدیهها و دریافت تأ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونیساز)نمونهجذب سرمایه و منابع 

سنجی  همشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، انداز هاییتشامل فعال) سازییهمچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجار

 .شودیو خدمات آزمایشگاهی( م
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 مدل قراردادی: مشارکت در تولید دانش فنی -مرحله تولید دانش فنی                                                                    -2

ین مصداق آن دانش فنی است. دانش فنی از ترمهمسازی، تبدیل ایده به نمود خارجی است که یتجاردومین مرحله در فرآیند 

سازی یتجارهای قانونی در خصوص این مرحله از یتحمابنابراین ؛ گرددیماسرار تجاری محسوب  مستقالًمرحله ایده گذر کرده و 

ی مشارکت در سوبها ر هاآنمیان طرفین،  گرفتهشکلیافته و اعتماد کاهش ء،کافی است. در این مدل قراردادی، نگرانی از افشا

 عنوانبهیت پژوهشگاه نیرو، ضمن حفظ منافع پژوهشگاه مأمورتولید دانش فنی سوق داده است. در این مدل قراردادی با رعایت 

ش فنی توسعه و تولید دان منظوربهگذار، تالش شده است تا حداکثر انگیزه الزم برای ورود بخش خصوصی یهسرمادستگاه دولتی 

 سازی آن(، فراهم شود.یتجارسازی و در ادامه یبوم)با هدف 

 مدل قراردادی: مشارکت در تولید نمونه صنعتی -مرحله تولید نمونه صنعتی                                                             -3

بان ی اولیه دارد. صاحهاتستنیاز به تجهیزات خاصی جهت تولید و  بر است. از سوی دیگرینههزو  برزمانتولید نمونه صنعتی 

محروم هستند. مدل قراردادی تولید نمونه صنعتی، تعهدات و حقوق طرفین در  غالباًی نوپا از این امکانات هاشرکتایده و 

ولید نیرو، عواید ناشی از تگذاری صورت گرفته توسط پژوهشگاه یهسرماراستای تولید نمونه صنعتی را مشخص کرده و در عوض 

 کند.یممحصول صنعتی و همچنین مالکیت فکری مربوط به آن را تعیین 
 

 سازی محصول نهایییتجارمدل قراردادی: تولید انبوه و  -سازی(                                 یمحصول )تجارمرحله بازاریابی و فروش  -4

های فنی نیتکنستوان انتظار داشت مهندسان و ینمی تخصصی مدیریت بازرگانی است. هارشتهفروش یکی از  و امروزه بازاریابی

مطلع باشند. بازاریابی خارجی با توجه به مشکالت تحریم نیز امروزه امری  کامالًاز دانش مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت 

 رچندهممکن است محصولی  ،است. بدون بازاریابی موفق زم، الیری متخصصین امر در این حوزهکارگبه بنابراین؛ تخصصی است

. در این مدل قراردادی، حقوق و تعهدات طرفین با بازنگرددهای صورت گرفته نیز ینههزنظیر، جایگاه خود را پیدا نکرده و یب

 د.شویمده طرفین، تعیین حاصل از فروش، با توجه به آور« تسهیم درآمد»و مکانیزم  شدهمشخصهدف بازاریابی و افزایش فروش 

 سازییتجارمدل قراردادی: ارائه خدمات جانبی  -مرحله فروش و توسعه بازار                                                          -5

ی ردعوی رقابتی، دعوی مربوط به مالکیت فک شدنمطرح، ممکن است در طول فروش مشکالتی نظیر پس از رونق اولیه فروش

و مشکالت مالی و مالیاتی بروز نماید. همچنین ممکن است نیاز به بازبینی استراتژی ورود به بازار یا توسعه بازار باشد. مدل 

یکپارچه از خدمات حقوقی،  طوربهدهد که بتوانند یمقراردادی خدمات جانبی به صاحبان محصوالت تجاری این امکان را 

 درصدی از عواید عنوانبهشوند و هزینه آن را  مندبهره، توسعه بازار و مدیریت استراتژیک مالیاتی، مالی، گمرکی و صادراتی

تواند از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت یمخدمت پرداخت نمایند. در این مدل پژوهشگاه  دهندهارائهتوسعه فروش به 

این خدمات اقدام نموده و در قالب قرارداد آن را به  به ارائه« با رعایت تشریفات قانونی»برق یا ایجاد یک موسسه تخصصی 

 ی خصوصی متقاضی ارائه کند.هابخش
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 از ایده تا تولید محصول نمونه()گذاری پژوهشگاه نیرو در فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری سرمایه -بخش دوم

قانون اساسی  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست ،«توسط پژوهشگاه نیرو یگذارهیسرماموضوع »قانون حاکم بر  نیترمهم

طابق ماز یکسو،  .کندمیهای اقتصادی دولت را تعیین یتفعالباشد که این قانون، قلمرو با اصالحات بعدی( می1386)مصوب 

« شندبامیقانون ن این الزامات مشمول ،تحقیقات و فرهنگ، های سالمت، آموزشهای حوزهفعالیت» این قانون، 3 ماده 2صدر تبصره 

دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری  یهاهرگونه توسعه توسط بخش»همان تبصره، مطابق قسمت دومو از سوی دیگر، 

ای خواهد بود که مطابق الیحه( تحقیقات و فرهنگ، های سالمت، آموزشهای حوزهفعالیت)ها به بخش غیردولتی در این حوزه

 گذارونقانبه تصویب  تاکنون، الیحه که این ،«رسدسال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می یکظرف مدت 

نماید،  بر آن صدق« تحقیقات»آن دسته از اقدامات پژوهشگاه نیرو که عنوان »توان نتیجه گرفت که بنابراین می. نرسیده است

 «.گیردقانون اساسی ، قرار نمی 44صل های کلی امشمول الزامات قانون اجرای سیاست

 هرچندقات کرد. عبارت تحقی باید ابتدا تعریف آن را در متون قانونی جستجو، «تحقیقات»از کلمه  گذارقانونتبیین قصد  منظوربه

استای قانون در راست. البته در یک قانون و یک مقرره که  نشدهفیتعر گذارقانون، لیکن توسط کاررفتهبهن قانونی ومت در برخی

 .4اندذکرشدهالذکر نیستند؛ دامنه تحقیقات )و نه تعریف آن( فوق

مجلس شورای اسالمی،  4/12/1393مصوب  (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 56ماده 

( قانون 50موضوع ماده) یهادستگاه( قانون مدیریت خدمات کشوری و 5اجرائی موضوع ماده) یهادستگاهکلیه »: داردیماشعار 

مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل  15/8/1384( مصوب 1الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

( و 6( و )1فصول) یاستثنابهای یافته هزینهرات تخصیص( از اعتبا%1دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد )

 . های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کننددولتی از هزینه یهاشرکتدر مورد 

 بیبه تصوه ربط کهای تحقیقاتی دستگاه ذیمذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت یهادستگاه -تبصره

به شورای عالی علوم،  بارکیاین ماده را هر شش ماه  کرد نهیهزرسد مكلفند نحوه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می

 ...«.تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند

تنها مستند قانونی عتف، به تصویب رسید. این دستورالعمل  یعال یشورا 25/12/1394 مورخ در جلسه ،56 دستورالعمل ماده

است. در جدول ماده  شدهفیتعر« تحقیق و توسعه»با عنوان  توأمانو « عبارت توسعه»به همراه « تحقیق»است که در آن کلمه 

. انددهشمشخصهای تحقیق و توسعه و معیارهای آن و فعالیت یبنددستهاین دستورالعمل )که به تعاریف پرداخته است(،  یک

که مرحله تحقیق  آن استآید، این گزارش از صراحت متن آن برمی اد این جدول، آنچه که در راستای هدفبه دلیل تفصیل مف

 طعاًقریابی سازی و بازاهایی نظیر تجاریشود و فعالیترا شامل می «تا قبل از تولید تجاری محصول یا خدمت»و توسعه صرفاً 

                                                      

قانون اساسی نیست، لیکن  44کلی اصل  هایسیاست ها در لفظ تحقیقات در قانون اجرایدر آن ذکرشدهاستناد به این متون، به معنای قبول معنی  اگرچه - 4

 های نظارتی نیز قابل استناد است.تا حدودی به تبیین آن کمک کرده و در برابر دستگاه
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 پژوهشگاه شوند و، تحقیق و توسعه محسوب می«تولید تجاری یاز مرحله ها تا قبلفعالیت»بنابراین  تحقیق و توسعه نیستند؛

 2ها هزینه کند و نسبت به مازاد نیز، حکم صدر تبصره ای را در این فعالیتهزینه افتهیصیتخصباید یک درصد از اعتبارات  نیرو

گذاری در قانون اساسی جاری بوده و پژوهشگاه نیرو صرفاً مجاز به سرمایه 44کلی اصل  هایسیاست قانون اجرای 3 ماده

 .باشداین دستورالعمل میهای مندرج در فعالیت

قانون  44ل کلی اص یهااستیساجرای  تاریخ تصویب قانون قبل از تحقیقاتی پژوهشگاه نیروهای فعالیتکه نظر به این نتیجه:

 پژوهشگاه (، صالحیت این05/02/1375ی پژوهشگاه نیرو )مصوب اساسنامه ،ینهزموجود داشته و در این ( 08/11/1386) اساسی

تساب فاز تحقیقات تا اک»در  پژوهشگاه نیرو جدید هایگذارییهسرما بنابراین؛ صنعت برق معین کرده است را در انجام تحقیقات

 44اصل  کلی هایسیاستی اجرا، مشمول مقررات قانون «صنعت برقبخش تحقیق و توسعه »یگر در دعبارتبهو یا « فناوری

 رعایت کند: انتخاب طرف قرارداد، پژوهشگاه نیرو باید مقررات زیر را منظوربهگیرد. البته یمقرار ن قانون اساسی،

 ؛ پژوهشگاه نیرو 5رعایت اساسنامه -1

ید وزیر تائبه  10/04/1397 که در تاریخ 07/12/1395نیرو مصوب پژوهشگاه  ی مالی و معامالتینامهیینآرعایت مقررات  -2

 لوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.محترم ع

 پژوهشگاه نیرو. یامنائتیه 07/21/1395مصوب « 6ی انجام مناقصه و مزایده در معامالت عمدهدستورالعمل نحوه»رعایت -3

 7.مجلس شورای اسالمی 1390/ 16/11 مصوب وکارکسبمستمر محیط  قانون بهبود 22رعایت ماده -4

                                                      

 دارد؛یمدر مقام تعیین وظایف پژوهشگاه نیرو مقرر  شورای گسترش آموزش عالی( 05/02/1375اساسنامه پژوهشگاه نیرو )مصوب  3ماده  - 5

ا توجه به بیاز وزارت نیرو به داخل کشور و موردنی با هدف دستیابی به دانش فنی و اتوسعهی پژوهشی بنیادی، کاربردی و هاطرحاساسنامه: انجام  3ماده  1بند 

 اصل توسعه پایدار.

 کارگیری نتایج تحقیقات.های ضروری در جهت بهاساسنامه: انجام فعالیت 3 ماده 4بند 

، خطوط انتقال نیرو و سایر مسائل مرتبط با هاپستها، یروگاهنین نیازهای بنیادی و فنی انواع تأماساسنامه: مطالعه و تحقیق در مورد ساخت و  3ماده  10بند 

 ارت نیرو و کارخانجات وابسته به آن.وز

 000/000/500/4از  یشها بآن یهکه مبلغ برآورد اول ی، معامالت1399که در سال   شوندیم یمدسته کوچک ، متوسط  و بزرگ تقس 3به  یمعامالت دولت -.6

 . شودیباشد ، معامله بزرگ محسوب م یال،ر

 هامانكارییاجرائی مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود ازجمله پ یهادستگاه یکلیه»دارد: یممقرر  وکارکسبمستمر محیط  قانون بهبود 22ماده  - 7

تعاونی و خصوصی ازلحاظ ضوابط عمومی  یهاها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشو امثال آن

 یهاژوهشپدر گزارش نظارتی مرکز «. دتعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهن یهاانتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش

 79است یكی از موانع اجرای این حكم، شبهه مغایرت آن با ماده  است.  در گزارش دبیرخانه شورای گفتگو نیز آمده اجرانشده« 22حكم ماده »مجلس آمده است 

 ماهید – 15623شماره مسلسل  -220مجلس شورای اسالمی، کد موضوعی:  یهاپژوهشبه نقل از گزارش نظارتی مرکز « قانون محاسبات عمومی است. 

 زارت امور اقتصادی و دارایی، مراجعه کنید.در و وکارکسبو بهبود محیط  ییمقررات زدا یئته. برای اطالع بیشتر به 1396
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محترم وزیران )با  ئتیه 17/02/1396 مصوبگذاری یهسرما یهانامشهود در طرح هایییدارا یگذارارزش نامهیینآرعایت  -5

 (.04/10/1398اصالحیه مورخ 

 فناوری تحقیقات تا اکتساب گذاری پژوهشگاه نیرو در فازیهسرمامواد قانونی مرتبط با  -3-1جدول 

 یرتأثحوزه و نحوه  یقانونمادهعنوان  ردیف

کلی  هایسیاست قانون اجرای 3 ماده 2تبصره  1

 قانون اساسی 44اصل 

های حوزه تحقیقات، مشمول الزامات قانون اجرای یتفعالاین تبصره،  موجببه

 گیرند.ینمقانون اساسی، قرار  44های کلی اصل یاستس

های توسعه دائمی برنامهقانون احکام  1ماده  2

 10/11/1395مصوب 

قانون اجرای  3ماده  2های حوزه تحقیقات، مطابق تبصره یتفعالبا توجه به عدم شمول 

قانون اساسی، پژوهشگاه نیرو مستغنی از استناد به معافیت  44های کلی اصل یاستس

 ی توسعه کشور است.هابرنامهمندرج در قانون احکام دائمی 

 وکارکسبمستمر محیط  قانون بهبود 22ماده  3

 مجلس شورای اسالمی 1390/ 16/11 مصوب

بایست به اشخاص خصوصی و یمتعیین طرف قرارداد، در صورت شرایط برابر،  منظوربه

 تعاونی، اولویت داده شود.

 05/02/1375اساسنامه پژوهشگاه نیرو مصوب  4

 آموزش عالی گسترش یشورا

سازی، شامل: مشارکت در تولید دانش فنی و مشارکت در یتجاردر تنظیم قراردادهای 

 تولید نمونه صنعتی، رعایت مفاد اساسنامه پژوهشگاه نیرو، ضروری است.

پژوهشگاه نیرو مصوب  مالی و معامالتی نامهآیین 5

07/12/1395 

سازی، شامل: مشارکت در تولید دانش فنی و مشارکت در یتجاردر تنظیم قراردادهای 

 نامه مالی و معامالتی پژوهشگاه نیرو، ضروری است.ینآئولید نمونه صنعتی، رعایت مفاد ت

نامشهود در  هایییدارا یگذارارزش نامهیینآ 6

 گذارییهسرما یهاطرح

محترم وزیران )با  ئتیه 17/02/1396مصوب 

 (04/10/1398اصالحیه مورخ 

های نامشهود باید با رعایت ییدارای گذارارزشنامه، یینآبا توجه به تعاریف مندرج در این 

ی انامه، انجام شود. با توجه به اینکه در پژوهشگاه نیرو مصوبهیینآفرآیندهای مقرر در این 

های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 1در این خصوص وجود ندارد، لذا علیرغم حکم ماده 

 .نامه است، پژوهشگاه نیرو مشمول این آئین8کشور

( قانون الحاق برخی مواد 56دستورالعمل ماده ) 7

( 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

لوم، ع یعال یشورا 25/12/1394جلسه مصوب 

 آوریتحقیقات و فن

. تاس، مجاز محصول نمونهمشارکت مالی پژوهشگاه نیرو در تولید دانش فنی تا تولید 

های یستمسیزی برای تولید یا ایجاد ربرنامههای تولید، یتفعالالبته باید توجه داشت که 

 شوند.ینمهای تحقیق و توسعه محسوب یتفعالکنترل تولید، 

                                                      

 یهاوزارتخانه یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا یکه دارا یعلم و فناور یهاها و پارکو فرهنگستان یو پژوهش یمراکز و مؤسسات آموزش عال ،هادانشگاه - 8

 یهاگاهحاکم بر دست یو مقررات عموم ینقوان یتبدون رعا باشند،یم ربطیذ یمراجع قانون یرو سا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور یقاتعلوم، تحق

ها و فقط در چهارچوب آن یمناقصات و اصالحات و الحاقات بعد یقانون برگزار ی،خدمات کشور یریتکشور، قانون مد یقانون محاسبات عموم یژهوبه یدولت

و بهداشت،  یو فناور یقاتعلوم، تحق یرانوز ییدکه حسب مورد به تأ امنایئتهمصوب  یالتیو تشک یاستخدام ی،ادار ی،معامالت ی،مال هاینامهیینمصوبات و آ

 ییدح به تأمسل یروهایوابسته به ن یقاتیو تحق یها و مراکز آموزش عالو در مورد دانشگاه جمهوریسرئ ییدها به تأو در مورد فرهنگستان یدرمان و آموزش پزشک

 .کنندمی عمل رسد،یمسلح م یروهاینستاد کل  یسرئ

http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_56_64657.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_56_64657.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_56_64657.pdf
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 سازی )از محصول نمونه تا تولید انبوه(یتجارفاز  در گذاری پژوهشگاه نیرویهسرما -بخش سوم

(، 9از ایده تا تولید محصول نمونه)پژوهشگاه نیرو در فاز تحقیقات تا اکتساب فناوری  یگذارهیسرمادر بخش دوم آموختیم که 

در این مرحله،  یگذارهیسرماقانون اساسی،  44کلی اصل  یهااستیستحقیق و توسعه محسوب شده و طبق احکام قانون اجرای 

سازی )از محصول نمونه تا باشد. اما در فاز تجاریون مزبور و اصالحات بعدی آن نمیقان یهاتیمحدودو  هاتیممنوعمشمول 

 .افتیدستاکاوی شود تا بتوان به قوانین و مقررات حاکم بر پژوهشگاه نیرو، تولید انبوه(، موضوع باید بیشتر و

 یقانون اساس 44اصل کلی  یهااستیس یقانون اجراتحلیل  -یک

سازی )از محصول نمونه تا تولید انبوه(، ابتدا الزم است یتجارگذاری در فاز یهسرماشناخت الزامات پژوهشگاه نیرو برای  منظوربه

قانون اساسی، به سه گروه  44های کلی اصل در قانون اجرای سیاستها )این فعالیتهای اقتصادی دولت با انواع فعالیت

 ، اجازه دهید ابتدا از گروه سوم آغاز کنیم.هااین فعالیتتبیین بهتر  منظورهبآشنا شویم.  اند(شدهیمتقس

 هستند. « یرقابل واگذاریغ»شود که را شامل می« اقدامات حاکمیتی دولت» اقتصادی دولت،های گروه سوم فعالیت

، دولت هافعالیت در گروه دوم شود کهرا شامل می« حاکمیتی دولت -اقدامات تصدی»های اقتصادی دولت، فعالیتگروه دوم 

، انجام هرگونه دولتدرصدی  20اطمینان از رعایت سقف حداکثر  منظوربه .2باشدمیگذاری درصد مجاز به سرمایه 20حداکثر تا 

های یادشده در بازار با های اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتتوسط دستگاه موردنظرهای گذاری در فعالیتسرمایه

ربط رسیده گذاری درج و به تصویب مراجع ذیگذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایهحاظ مبلغ سرمایهل

 .3باشد

ی هابخشباید مالکیت فعلی دولت کالً به  شود کهرا شامل می« اقدامات تصدی دولت»، های اقتصادی دولتگروه اول فعالیت

وع که موض یاقتصاد یهادولت در آن دسته از بنگاه یبرا یریتو مد گذارییهسرما یت،مالک .ی واگذار شودو خصوصیردولتی غ

 یامؤسسه و  یستأس ای،یهسرما هایییتملک دارا یهاقانون است، اعم از طرح ین( ا2ماده ) یکها مشمول گروه آن یتفعال

 . 4ممنوع است یزاننحو و به هر م ، به هریردولتیغ یو بخش عموم یو تعاون یخصوص یهامشارکت با بخش ی،شرکت دولت

تأمین برق با توجه به  یهاتیفعال، رانیوزئتیه 28/12/1392مورخ  هـ50393/ت192437شماره    نامهبیتصو 2مطابق ماده 

 :شودمی یبندطبقهن اساسی به شرح زیر ( قانو44کلی اصل ) یهااستیس( قانون اجرای 2ماده )

 ؛گروه سهالف ـ شبکه اصلی انتقال برق در 

 ؛ب ـ شبکه توزیع برق در گروه دو

 .نیروگاهی( در گروه دو یادورهتعمیرات  ازجملهو سایر خدمات مرتبط  هاروگاهینج ـ تولید برق )مالکیت و مدیریت 

 

                                                      

1-Prototype  

 .اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 3 ماده ج بند - 2

  همان -3

  اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 3 ماده الف بند - 4
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 های اقتصادی دولت: پژوهشگاه نیرو در گروه سوم فعالیت یگذارهیسرما

 .منحصراً در اختیار دولت است ،مشمول گروه سه یهابنگاهو  هاتیفعال، مالکیت و مدیریت در یگذارهیسرمابا توجه به اینکه 

لی اص یهاتیفعالسازی )از محصول نمونه تا تولید انبوه( در هریک از یتجارگذاری جدید در فاز پژوهشگاه نیرو، امکان سرمایه

  را دارد.انتقال برق 

 اقتصادی دولت یهاتیفعالگروه دوم ای در سازمان توسعه اثر

ای، از مزایای یک سازمان توسعه یمندبهرهاقتصادی گروه اول و دوم، باید با  یهاتیفعالگذاری جدید پژوهشگاه نیرو در سرمایه

 1قانون اساسی، معاف 44کلی اصل  یهااستیسای از رعایت برخی از الزامات قانون اجرای های توسعهسازمان صورت پذیرد؛ زیرا

 اند.شده

قانون  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 3را به بند الف ماده  7تبصره  30/11/1392مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

روه های موضوع گیتفعالی کشور در اتوسعهی هاسازمانگذاری و مشارکت یهسرما»دارد: می تبصره مقرر این .، الحاق نموداساسی

شده در مورد سهم بازار موضوع یینتع، با رعایت سقف هاسازماندر چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن  ( این قانون و2( ماده )2)

( باشد و مازاد بر سقف 2گذاری در گروه )یهسرما( مجاز است، مشروط به اینكه موارد مشارکت و 3( بند )ب( ماده )1تبصره )

ی واگذار شود. سهام، سهم الشرکه و حق تقدم برداربهرهسال از شروع  های این گروه حداکثر ظرف سهیتفعالشده برای یینتع

 .«شودیمربط اداره یذی اتوسعهکه واگذار نشده است توسط سازمان یهنگام( تا 2( و )1ی )هاگروهی موضوع هابنگاهدر  هاسازمان

 عنوانبه ، پژوهشگاه نیرورانیوزئتیه 21/6/1392 مورخ 118320ت/ 49515مصوبه شماره  براساسکه ینابا توجه به : نتیجه

گذاری مذکور، امکان سرمایه 7در تبصره  شدن از مزایای مندرج مندبهرهبا  یروپژوهشگاه ن شده است؛یینتع «ایسازمان توسعه»

 .  کشور را دارد برقید و تولشبکه توزیع  یهاتیفعالسازی )از محصول نمونه تا تولید انبوه( در هریک از یتجارجدید در فاز 

 اقتصادی دولت یهاتیفعالگروه اول در  یاتوسعهسازمان  اثر

، ممنوع است، مگر در شرایط ی اقتصادی دولتهایتفعالگذاری دولت در گروه اول توان گفت که سرمایهقاعده کلی می عنوانبه

 فقط تا پایان برنامه همآن ها،یتفعالدولت در گروه اول جدید گذاری یهسرمااجازه داده است. بدین ترتیب  گذارقانونخاصی که 

 :استمنوط به رعایت الزامات زیر  ششم توسعه،

 گذاری است؛یهسرمامجاز به « ایتوسعه سازمان» یقطریک: دولت فقط از 

                                                      

را در همین برونداد تخصصی در بخش نقشه راه گروه پژوهشی حقوق، مالحظه  یاتوسعههای گزارش مربوط به توسعه صالحیت سازمان از طریق سازمان -1

 فرمایید.  
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یر و یا در مناطق خطرپذو یا صنایع  (High- Tech)تواند در صنایع پیشرفته با فناوری باال می منحصراً «یاتوسعهسازمان »دو: 

 قانون اساسی 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 3( بند الف ماده 2)اصالحی 3تبصره  .1گذاری کندیافته، سرمایهتوسعهکمتر 

ومی ای پس از فراخوان عمتوسعههای تواند از طریق سازماندولت می:»داردمقرر می یاسالممجلس شورای  07/06/1395مصوب 

ت گذاری بدون مشارکغیردولتی برای سرمایه یهاربط و احراز عدم تمایل بخشذی یاز سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصص

یا در صنایع پیشرفته با و  یافته( این قانون در مناطق کمتر توسعه2های گروه یک ماده )اقتصادی موضوع فعالیت یهادولت، در طرح

 کهیدرصورت .غیردولتی اقدام کند یهاگذاری مشترك با بخشطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهفناوری باال و یا صنایع خ

موردنظر را به هر میزان  یهاگذاری در طرحغیردولتی تمایلی به سرمایه یهاپس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخش

وظف است م رانیوزئتیهگذاری در طرح موردنظر تا صد درصد اقدام کنند. توانند نسبت به سرمایهای میهای توسعهندارند، سازمان

مدت  شود حداکثر ظرفربط پیشنهاد میموضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی یهامشخصات طرح

شود که ای تعیین میهنامموجب آیینوپنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری باال و صنایع خطرپذیر بهچهل

شود تهیه می« صنعت، معدن و تجارت»و « امور اقتصادی و دارایی»های ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانه

منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه موضوع این تبصره را به یهادولت مكلف است طرح .رسدمی رانیوزئتیهو به تصویب 

ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفكیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت رسانی )که در آن نام سازمان توسعهاطالع

وع موض یهازمان الزم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحمدت شود( به اطالع عموم برساند. حداکثرمشخص می ءطرح که در اجرا

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع  .باشدرسانی میاین تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالع

ا رعایت مقررات این قانون برداری بباید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره گذاریسرمایه

دولت مكلف است سهم  .شودواگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

( این 29) ( ماده7( و )5(، )3( این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای )7) ای از اعتبارات موضوع تبصرههای توسعهسازمان

ره، منظور تحقق اهداف این تبصای بههای توسعهمستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان هاییفدقانون را در ر

ها را گذاریها و سرمایهریزی کشور( موظف است فهرست و مشخصات این طرحدولت )سازمان مدیریت و برنامه .پرداخت کند

                                                      

/ه مورخ 48608/ت120997شماره  ینامهیب( مرتبط با صنعت برق که در تصوHigh-Tech) باال فناوری با پیشرفته صنایع قانونی مصادیق عمده -1

رل و الکترونیک کنت یزر؛و ل یکو فوتون یکاپت یعخورنده و نانو ذرات؛ صنا هاییطنانو در مح یاورعبارتند از: فن اند،شدهیینتع وزیرانیئته 24/8/1394

 ...و پیشرفته هایکابل تجهیزات نو؛ هایانرژی تولید؛ و ساخت پیشرفته تجهیزات ارتباطات؛ و اطالعات فناوری ای؛یانهرا یافزارهاسخت

 یمجلس شورا 07/06/1395قانون اساسی مصوب    44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست24)( و 6(، )3قانون اصالح مواد ) 1ماده  -2

 یاسالم
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حكم این تبصره در مورد  .نواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کندصورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سساله بههمه

 «.های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار داردگذاریسرمایه

 نتیجه:

 به شرح ذیل است: سازی )از محصول نمونه تا تولید انبوه(یتجارفاز جدید پژوهشگاه نیرو در  یگذارهیسرماجواز یا عدم جواز 

/ت 118320شماره  نامهبیتصو

 21/6/1392مورخ هـ  49515

 دهششناختهی اتوسعهسازمان  عنوانبه، پژوهشگاه نیرو نامهبیتصواین  موجببه

 است.

چنانچه محصول یا خدمت موضوع 

 باشد 3ی در زمره گروه گذارهیسرما

 100حفظ مالکیت  شرطبهمجاز است و  کامالًی توسط پژوهشگاه نیرو گذارهیسرما

درصدی موضوع قرارداد، خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بخش 

 خصوصی نیز مجاز است.

چنانچه محصول یا خدمت موضوع 

 باشد 2ی در زمره گروه گذارهیسرما

های کلی اصل قانون اجرای سیاست 3بند الف ماده  7طبق شرایط مندرج در تبصره 

 ی جدید توسط پژوهشگاه نیرو مجاز است.گذارهیسرمااساسی،  قانون 44

چنانچه محصول یا خدمت موضوع 

 باشد 1ی در زمره گروه گذارهیسرما

های کلی اصل قانون اجرای سیاست 3بند الف ماده  3طبق شرایط مندرج در تبصره 

 ی جدید توسط پژوهشگاه نیرو مجاز است.گذارهیسرما، اساسی قانون 44

 

برق  نیتأم یهاتیفعالتمامی ;، رانیوزئتیه 28/12/1392هـ مورخ 50393ت/192437شماره    نامهبیتصو 2ماده  نکته: وفق 

 موضوعاً منتفی است. های اقتصادی دولت،فعالیت 1در گروه  یگذارهیسرماا ، لذاندشدهیبندطبقه 2و در گروه  3در گروه 

 

 تحلیل سایر قوانین -دو

ق صنعت بر ازیموردنزی محصوالت سایتجاردر فاز جدید گذاری بررسی صالحیت پژوهشگاه نیرو، جهت انجام سرمایه منظوربه

 :ایمرا نیز واکاوی نموده الًیذولید انبوه(، قوانین )از محصول نمونه تا ت

 توسعه کشور یهابرنامهتحلیل ماده یک قانون احکام دائمی  -الف

ژوهشگاه پ یامنائتیهپاسخ دهیم که آیا  سؤالکنیم تا به این را تحلیل می های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه یکماده 

پژوهشگاه نیرو در فاز  جدید گذارییهسرمای ی توسعه کشور، اجازههابرنامهقانون احکام دائمی  یکماده  موجببهتواند یمنیرو 

قانون  44های کلی اصل خارج از الزامات مندرج در قانون اجرای سیاست»را ولید انبوه(، ت )از محصول نمونه تاسازییتجار

 حاکم پژوهشگاه نیرو بر انند گذشته،هم ،اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون الزامات یا صادر نماید؟« اساسی

 .«است؟

 صادره از دیوان عدالت اداری؛ ابهام در متن ماده یک قانون احکام دائمی و مروری بر آراء
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. کلمه عمومی در این ماده خود دارای اندشدهاین ماده از قوانین عمومی کشور مستثنی  موجببهپژوهشی  مؤسساتو  هادانشگاه

وانین قباید رعایت کنند؟ یا اینکه منظور  بالاستثناءی دولتی هادستگاهابهام است. آیا منظور از این عبارت قوانینی است که همه 

 ی را تصویب نمایند.امصوبهتوانند در موردی که قانون خاص وجود دارد، ینم هادانشگاهعمومی از حیث موضوع است و 

نامه مدیرکل دفتر تنقیح  ،عمومی دیوان عدالت اداری ئتیه 12/6/1398مورخ  1073 ی وحدت رویه شمارهرأ برابر -یک

ای هقانون احکام دائمی برنامه یکماده  موجببهها را دانشگاه ابطال شد. این اداره کل،، مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 احکام قانون 1با توجه به اینکه اوالً: ماده ی: رأاین  براساسگان معاف دانسته بود. یری بازنشستکارگبهتوسعه کشور از قانون منع 

 و قوانین رعایت از صرفاً را پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه ،1395 سال مصوب کشور توسعه یهابرنامه دائمی

 یریکارگبه ممنوعیت قانون :ثانیاً ؛هستند خاص قوانین رعایت به مکلف مذکور مراجع لیکن است، کرده مستثنی عمومی مقررات

 که شودیم محسوب خاص قانون یک موضوعی لحاظ به 1397 سال مصوب آن اصالحیه و 1395 سال مصوب بازنشستگان

 ماده موضوع اجـرایی یهادستگاه بر عالوه گردیده مقرر و استشده مشخص مذکور قانون خود در آن مستثنیات و مشمولین

 استفاده کشور کل عمومی بودجه از انحاء از نحوی که به ییها، کلیه دستگاه1386سال  مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون 5

 مؤخرترین کرده، محدودتر را مذکور قانون مستثنیات دایرهکه آن اصالحیه مضافاً دارند، قرار مذکور قانون شمول در کنندیم

 ممنوعیت قانون و پژوهشی نیز مشمول عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه بنابراین است، 1397 سال درگذار قانون اراده

 مقررات و قوانین تنقیح و تدوین لوایح، اداره مدیرکل 9/7/1397-158821/74/7 شماره نامه و هستند بازنشستگان یریکارگبه

رسی داد آیین و تشکیالت قانون 88 ماده و 12 ماده 1 بند به مستند وشده وضع قانون با مغایر فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .1شودیم ابطال 1392 سال مصوب دیوان عدالت اداری

دانشگاه تهران در خصوص  یامنائتیهدر خصوص یک تصمیم  دیگریی رأعمومی دیوان عدالت اداری، در  ئتیه -دو

 موجبهب ئتیهامناء ندانسته است. این  ئتیهنموده و مطلق مسائل مالی را در اختیار  اظهارنظرگذاری و تشکیل شرکت یهسرما

ه شرکتی است که متعلق به با عنایت به اینکه اوالً: مورد شکایت اساسنام»نماید: یممقرر  1/5/1398مورخ  840ی شماره رأ

 آن فعالیت اساسنامه، 8 ماده شرح به شرکت تأسیس اهداف به توجه با و است محسوب دانشگاه تهران است و شرکت دولتی

 مجلس عهده بر دولتی یهاشرکت اساسنامه تصویب اساسی، قانون 85 اصل طبق طرفی از. است شدهیطراح اقتصادی و مالی

ر واگذا رانیوزئتیهداخلی یا  هاییسیونه کمب را آن تصویب کهشده داده اجازه مجلس به صرفاً وقرارگرفته  اسالمی شورای

یاً: اگرچه ثان ؛اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیستدر  ازآنچهنماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر 

 یهاائمی برنامهد احکام قانون 1 ماده و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجمساله پنج برنامه قانون 20طبق حکم بند )ب( ماده 

امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین  ئتیهاداری، مالی و تشکیالتی تابع مصوبات  ازلحاظها ، دانشگاهکشور توسعه

 اینکه ماک شود،ینم اساسی قانون اصول شامل استثناء این اساسی قانون اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاهمستثنی شده

                                                      

 ه کنید.یزان مراجعمانتشارات از  ی( نوشته دکتر جواد محمودیردولتیغو  ی)دولت یرانا یهادانشگاه یبر نظام حقوق یدرآمدبرای اطالعات بیشتر به کتاب  -1
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: ثالثاً؛ است کرده صادر معنی این تأیید در را 17/11/1396-1169عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره  ئتیه نیز ازاینیشپ

 ونقان آن اعتبار مدت انقضاء به توجه با ایران اسالمی جمهوری توسعه سومساله پنج برنامه قانون 154 ماده( الف) بند به استناد

 تصویب با را دولتی یهاشرکت تأسیس نیز کشوری خدمات مدیریت قانون 4: ماده رابعاً ؛نیست استناد قابل شکایت طرف سوی از

 به تهران مشعر دانشگاه یامنائتیه 26/06/1390 مورخ مصوبه 11 بند نتیجه در. است دانسته مجاز اسالمی شورای مجلس

 1شده و مستند به بند وضع قانون مغایر و اختیار حدود از خارج تهران دانشگاه هایییدارا مدیریت شرکت اساسنامه تصویب

 «.شودیم ابطال 1392 سال مصوب ریادا عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88و ماده  12ماده 

 پژوهشگاه یامنائتیهکه قائل به اختیار یدرصورتحتی با وصف آرای صادره از دیوان عدالت اداری که شرح آن گذشت،  -سه

 انبوه(، ولید)از محصول نمونه تا ت سازییتجارپژوهشگاه در فاز جدید گذاری یهسرمابرای تصویب مقرراتی در خصوص مجوز  نیرو

عمومی دیوان  ئتیه 17/2/1398مورخ  185ی شماره رأ است. در« غیرقابل تفویض»این اختیار باید توجه داشت که باشیم، 

امناء  ئتیهتفویض اختیار در این خصوص برای  توسعه، یهابرنامه یدائم احکام قانون 1 ماده درنظر به اینکه  عدالت اداری،

 29/8/1391-1001244آن بخشنامه شماره تبع و به 1امناء ئتیهمصوب  نامهیینآ 128است، بنابراین ماده  نشدهبینییشپ

 ماده و 12 ماده 1 بند به مستند و دانسته شد اختیارات حدود از خارج و قانون خالف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

رویکرد دیوان  مجدداً ،ی دیوانرأد. این گردی ابطال 1392 لسا مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88

اند. دنماید که حتی آن را قابل تفویض هم نمیهای توسعه کشور را تائید میقانون احکام دائمی برنامه 1در تفسیر مضیق از ماده 

 .ستین ، همسو2های تجاری و فناورانهیتفعالامناء با اصل سرعت در  ئتیهیرقابل تفویض بودن اختیارات غ

 83مقررات جاری نظیر اصل در قوانین و »که: ، نظر داده است 3مشورتیدر یک نظریه  ، قضائیههمچنین اداره کل حقوقی قوه 

وانتقال و واگذاری اموال غیرمنقول در خصوص نقل 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  69و ماده  قانون اساسی

است و این امر صرفاً محصور در ماده  شدهیینخاصی تع ها، مقررات و ضوابط و ترتیباتمتعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن

صورت اموال باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و بهنمی 1366 مصوب قانون محاسبات عمومی 115

 ز و مؤسساتها، مراکهای توسعه کشور در معافیت دانشگاهاختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه

های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که وانتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است؛ بنابراین دانشگاهنقل

                                                      

بهداشت  یروز 1391 یبهشتکشور مصوب ارد یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک هایدانشگاه علمییئته اعضای استخدامی اداری نامهآئین 128 ماده -1

 یتهه عهده کمموسسه ب یاز سو نامهیینآ ینمطروحه در خصوص مفاد ا سؤاالتو  یربه ابهامات و تفاس ییپاسخگو یتمسئول»: داردمی اشعار ( یدرمان و آموزش پزشک

 .«گرددیم یامناء تلق ئتیهمصوبه  منزلهبه یتهکم یماتبوده و مجموعه مصوبات و تصم یروز یممستق یرمجموعهز یتهکم ینخواهد بود. ا یروز ینفره منتخب از سو 5تا  3

 و اریتج هاییتخصوص ، اصل سرعت در فعال یندر ا یعسر یماتو لزوم اتخاذ تصم یفناور سازییتجار هاییوهمسائل مربوط به ش یاییبا توجه به پو -2

 .است کنندهیینتع و مهم بسیار فناورانه،

 7/98/384:  هیشماره نظر 13/06/1398:  هینظر خیتار -3
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 115وانتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و ازجمله مقررات ماده تی هستند، در نقلبردار اموال دولبهره

 .«باشندمی 1366قانون محاسبات عمومی 

 مشخص شود:  مسئلهاز ماده یک، استفسار از مجلس شورای اسالمی الزم است تا حکم  هابرداشتنتیجه: با توجه به اختالف 

 ( استفساریه:متن )پیشنهادی

همجوز سرمای توانندها میپژوهشگاه ها ودانشگاه یامنائتیهتوسعه کشور،  یهابرنامه یقانون احکام دائم 1ماده  استناد به با آیا»

 قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون الزامات یا یندرا صادر نما سازییتجار یالزم برا هاییتفعال یهکل گذاری جهت

 «است؟ ها حاکمپژوهشگاه ها ودانشگاه بر همچنان ،اساسی

 نتایج تحقیقات یسازیتجار منظوربه انیبندانششرکت  سیتأس -ب

به تصویب مجلس شورای اسالمی  1393( که در سال 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  43ماده 

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد و مشارکت در ها و دانشگاه» :داردیم مقرررسیده است، 

 ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقیونه درصد سهام آن متعلق به دانشگاهبنیان که حداکثر چهلدانش یهاشرکت

و  یعلمئتیهو دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای  یعلمئتیهسهام متعلق به اعضای 

به  79009در دستورالعمل شماره  20/4/1395، در تاریخ این مادهجزئیات اجرایی . «سازی نماینددانشجویان خود را تجاری

 ی رسیده است.آورفنتصویب وزارت علوم، تحقیقات و 

صره   شور مقرر    یهابرنامهماده یک قانون احکام دائمی  7در همین زمینه، تب سعه ک صره  »: داردیمتو سترش و  ــــ به 7تب منظور گ

ــی آموزش عالی و مهارت ــبت به تحقق موارد زیر اقدام کند یآموزارتقای کیفیت و اثربخش ــت نس ــای  -1: ، دولت موظف اس اعض

 انیبندانش خصوصی صد درصد یهاهمان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شرکت یامنائتیبا موافقت ه توانندیم یعلمئتیه

ها برای انعقاد قرارداد پژوهشــی مســتقیم و یا این مؤســســات و شــرکت  .ها مشــارکت کننداقدام و یا در این مؤســســات و شــرکت 

 .«ت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستندمداخله کارکنان دولت در معامال اجرائی، مشمول قانون منع یهاغیرمستقیم با دستگاه

 دانشگاه تهران یگذارهیسرمامطالعه موردی پرونده سازمان 

سازمانی با عنوان سازمان توسعه و  17/8/1389سازی  در تاریخ یتجارهای یتفعالدر دانشگاه تهران با هدف چابک سازی 

صوبه دانشگاه تهران مستند م یامنائتیهاین دانشگاه تشکیل گردید.  یامنائتیهمصوبه  براساسگذاری دانشگاه تهران یهسرما

امنا، قرار داده بود لیکن  یهائتیهی توسعه کشور و همچنین قانون هابرنامهقانون احکام دائمی  1خود در این خصوص را ماده 

 شرح ذیل است: سازمان بازرسی با آن مخالفت کرده است. بخشی از دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به

بند مذکور ناظر بر  -اوالً کهیدرحالامناء مصوب گردیده،  یهائتیهقانون تشکیل  7از ماده « ب»مستند به بند  مصوبه این

التی این بند ساختار تشکی موضوع یگردعبارتبه، استتابع شرایط خاص مقرر در آن بند  همآنتشکیالت اداری موسسه بوده که 

در چارچوب  کهآنگذاری دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض یهسرماکه سازمان توسعه و  ستاو اداری دانشگاه 
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بایست پیشنهاد تشکیل سازمـان فـوق را بـه وزارتخانه مربوط ارائه تـا بـا یمدانشگاه  یامنائتیهاین ساختار نیز قرار گیرد، 

تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده یزی کشور به ربرنامههماهنگی سازمان مدیریت و 

به استناد ) 18/7/1389در جلسه مورخ  (تبصره 14ماده و  19مشتمل بر )فصل دهم آن  موجببه ادشدهیو اساسنامه سازمان 

 دانشگاه تهران، رسیده است. یامنائتیهامنا( به تصویب  یهائتیهقانون تشکیل  7بند )ب( ماده 

ذاری گیهسرمادانشگاه تهران مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و  یامنائتیهآن قانون، به  7یک از بندهای ماده یچهدر 

های دانشگاه عنوان و از طریق یتمزیری بهینه از منابع، امکانات و گبهره منظوربهاساسنامه اهداف اقتصادی  3که براساس ماده )

نماید( داده نشده یمسازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح یتجار منظوربهو نهادها  مؤسساتی تجاری و هاشرکتیس تأس

و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بوده و مآالً خارج از حدود اختیارات 

ی ذیل آن هاتبصرهی توسعه کشور و هابرنامهقانون احکام دائمی  1ماده  موجببه. همچنین استامناء دانشگاه موصوف  ئتیه

ایجاد سازمان دولتی  کهآنباشند. ضمن یمیان بندانشی هاشرکت( صرفاً مجاز به تشکیل یعلمئتیهاعضای ) هادانشگاه

صورتجلسه  1رو ابطال بند ینازا. است گذارقانونگذاری دانشگاه تهران( نیازمند تجویز یهسرماهمچون سازمان توسعه و )

 «.است موردتقاضادانشگاه تهران  یامنائتیه

ی توسعه کشور، هابرنامهقانون احکام دائمی  1رسد با تفسیر مضیق سازمان بازرسی از اختیارات حاصله از ماده یمبه نظر 

سازمان  موردقبولاست و  1امنا یهائتیهقانون  7یر موسعی از اساسنامه پژوهشگاه یا بند ب ماده نیز تفس« یس شرکتتأس»

های دولتی نیز رویه حقوق عمومی در ایران نشان داده است که اساسنامه شرکت چراکهبازرسی کل کشور قرار نخواهد گرفت، 

 2برسد. رانیوزئتیهباید به تصویب 

قانون احکام  1 ماده 7 استدالل سازمان بازرسی کل کشور آمده است، این سازمان با اشاره به تبصرهکه در  طورهمان حالنیباا

یان بندانشمجاز به تشکیل شرکت  صرفاًپژوهشی را  مؤسساتو  هادانشگاه یعلمئتیهی توسعه کشور، اعضای هابرنامهدائمی 

سازمان توسعه و  ازآنجاکهاست.   انیبندانشهای مختص شرکتنیز  2قانون الحاق  43نموده است و معافیت مندرج در ماده 

عمومی  تئیهمبنی بر تشکیل آن توسط  امنائتیهیان نبوده است، مصوبه بندانشگذاری دانشگاه تهران، یک شرکت یهسرما

                                                      

 سازمان بیتصو -ب » :داردیم اشعار مذکور یهائتیه اراتیاخت حدود نییتب مقام در امناء یهائتیه لیتشک قانون 7 ماده  -1

 بیتصو به کشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان یهماهنگ با مربوط یهاوزارتخانه شنهادیپ به که یضوابط براساس موسسه یادار

 «.دیرس خواهد یفرهنگ انقالب یعال یشورا

مجلس  22/9/1366، مصوب هامؤسسات تابعه وزارتخانه ها وقانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکت واحدهماده - 2

 طبق که هاوزارتخانه تابعه هایشرکت و مؤسسات تغییر و اصالح در اساسنامه هرگونهاین قانون، تصویب و یا انجام  موجببه»شورای اسالمی 

 مورا سازمان یدتأی و ربطیذجلس شورای اسالمی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت م از مجوز کسب با شوند،می یا یجادشدها قانونی مجوزهای

 «.بود خواهد وزیرانیئته عهده بر استخدامی و اداری
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 صورتبهون احکام دائمی را قان 1ی نظارتی ماده هادستگاهتوان استنباط کرد، یماست. از این رویه  شدهابطالدیوان عدالت اداری 

 نمایند.مضیق تفسیر می

به تصویب مجلس شورای  1393( که در سال 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  43بنابراین ماده 

 بنیانهای دانششرکتبه موضوع  ی توسعه کشورهابرنامهقانون احکام دائمی  1 با تبصره ماده 1395اسالمی رسیده است، در سال 

ص داده یان تشخیبندانشکه پس از تشکیل به تشخیص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یدرصورتشده است و  دیتأک

 رفاًصتخصصی است و در اساسنامه پژوهشگاه نیرو  کامالًسازی یک فعالیت یتجار ازآنجاکه شود، فعالیت آن منعی نخواهد داشت.

تواند یم)در صورت تشکیل(  انیبندانشاست، این شرکت  شدهاشاره «نتایج تحقیقات در صنعت برق یریکارگبهکمک »به 

از  گذاری نماید.یهسرما ،بدون محدودیت «سازییتجاری تحقیق، توسعه و هاپروژهدر »پژوهشگاه  یسازیتجاربازوی  عنوانبه

، باشدیمقوانین جاری کشور  موجببه هاشرکتو مزایای قانونی این  هایتمعافی از مندبهرهدیگر مزایای قانونی این پیشنهاد، 

 .نیستند 1337مصوب  کارمندان در معامالت دولتی منع مداخله راجع به قانونمشمول  هاشرکتالخصوص که این یعل

یآورفنپژوهش و  یهاصندوق  -ج  

و  انیبندانشو مؤسسات  هاشرکتو ارتقای نظام مالی کشور، در حمایت از  ریپذرقابتقانون رفع موانع تولید  44ماده  موجببه

بخش  یگذارهیسرمامشارکت و  یهانهیزمایجاد  منظوربه» مقرر شد:5/8/1389و اختراعات مصوب  هاینوآور یسازیتجار

، دولت یاتوسعهکاربردی  یهایفناورو  هاپژوهش باألخصپژوهشی و فناوری،  یهاتیفعالغیردولتی و حمایت کمی و کیفی از 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 100غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ) یهاصندوقمجاز است در تأسیس 

و باید  باشدیمدولتی موجود  یهاصندوقمشارکت کند و موظف به تقویت  17/1/1379فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

نامه اجرایی و سود تسهیالت مالی باشند. اساس یهادستگاهمجاز به استفاده از وجوه اداره شده  هاصندوقخاذ کند که این ترتیبی ات

ن، جایگاه سازمانی، آ ازیموردنمشارکت بخش دولتی، نظام بانكی و بخش غیردولتی در تأمین منابع  نامهنییآصندوق جدیدالتأسیس و 

ر کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکث یزیربرنامهبه پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و  هاصندوقاهداف و وظایف این 

 .«1رسدیم رانیوزئتیهظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب 

 .دارندعهدهیان را بر بندانش هایی پژوهش و فناوری ارائه خدمات مالی ویژه به کارآفرینان متخصص، نوآور و شرکتهاصندوق

ین تأمپذیر یک روش یسکرگذاری یهسرما. 2پذیر استیسکرگذاری یهسرما، بحث هاصندوقی اصلی فعالیت هاحوزهیکی از 

                                                      

ی هاپژوهشیردولتی در عرصه فناوری و حمایت از غگذاری بخش یهسرمامشارکت و تسهیل در  یینهزمایجاد  باهدفی پژوهش و فناوری هاصندوق- 1

 ی و ایجاد شدند.گذارهدفقانون برنامه چهارم توسعه،  45قانون برنامه سوم توسعه و ماده  100کاربردی در ماده 

 .73 ص نیرو، پژوهشگاه ناشر، 1396 بهار نوآوری، و پژوهش برای پایدار مالی ینو همکاران، تأم یومرثک یدری،ح - 2
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و  هاطرحین روش مالی مؤثرترین و ترمهم عنوانبهشده و امروزه یطراحی دوره مخاطره هاشرکتمالی نوین است که مخصوص 

 .1سطح دنیا مطرح است ی نوآور درهاشرکت

و  برقها در صندوق پژوهش و فناوری صنعت سازی ذاتاً یک عملیات تجاری و انتفاعی است، انجام این فعالیتتجاری ازآنجاکه

 5ماده  ژهیوبه) ی صندوق مزبورگذاری و مشارکت در تولید دانش فنی با اساسنامهیهسرماشود؛ از یکسو، انرژی توصیه می

 های لیتهای دولتی بر فعاگذاریمقررات دست و پاگیر مربوط به معامالت و سرمایه( همخوانی دارد و از سوی دیگر، 2اساسنامه

بق ط کهآن ژهیوبه. باشدنمیحاکم شده است(  هاآن)که در اساسنامه، تصریح به غیردولتی بودن  های پژوهش و نوآوریصندوق

یس صندوق جدید نیز در این راستا وجود تأس امکان یر و ارتقای نظام مالی کشور،پذترقابقانون رفع موانع تولید  44حکم ماده 

 .دارد

دولتی ایتوسعه هایبانک نزد «شدهارهدا وجوه» نیرو در قالب پژوهشگاه یگذارسپرده -د  

ونی های قانمحترم وزیران، استفاده از ظرفیت ئتیهتوسط « یاتوسعهسازمان »یا  عنوانبهنظر به شناسایی پژوهشگاه نیرو 

گذاری در تحقیق و توسعه برای تولید محصول نمونه یهسرما ینهیدرزممستقل  حلراهیک  عنوانبه ی،اتوسعهی هاسازمان

کلی اصل های یاستسقانون اجرای  3بند الف ماده  4این ظرفیت قانونی در تبصره  شود.سازی آن، پیشنهاد میصنعتی و تجاری

از محل منابع داخلی پژوهشگاه نیرو،  توانندیمای های توسعهآن سازمان براساس، موجود است که 3چهل و چهارم قانون اساسی

                                                      

 همان - 1

ه، یاران صورتبه یو حقوقخدمات مالی و تسهیالتی به اشخاص حقیقی  ارائه. 1»: استموضوع فعالیت صندوق عبارت  -5ماده  - 2

برای اجرای  یانامهضمانتخدمات  ارائهمتعلقه و  جرائم، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیالت و بلندمدتو  مدتکوتاهتسهیالت 

 مؤسساتو  هابانکیا هدایت منابع مالی دولتی ،  جذب و  .2؛هاپژوهشنتایج  سازییتجارپژوهشی،فناوری ،نوآوری و  یهاطرح

 یهاطرحدر  (vc) یرخطرپذ گذارییهسرما  .3 ؛در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق هاصندوقاعتباری مجاز و سایر 

پژوهشی و فناوری و  یهاشرکت یتوانمندسازدر ایجاد، توسعه، راهبری و  گذارییهسرمامشارکت و   . 4فناوری؛ پژوهشی و 

 هارحطتسریع و تسهیل در اجرای  منظوربهپژوهشی و فناوری در قرارداد  یهاطرحتضمین پرداخت تعهدات و اقساط . 5؛یانبندانش

 .«هاطرحجلوگیری از وقفه در اجرای  منظوربه هاییداراو ترهین اموال و  یقتوفو قراردادها و 

 التیاعطاء تسه یبرا یدولت یاتوسعه یهاصورت وجوه اداره شده نزد بانکبه یتخود را با اولو یمجازند منابع داخل یاتوسعه یهاسازمان 3-

 وانندتیها مسازمان ینا یناختصاص دهند. همچن یردولتیغ یهابه بخش یشرفتهپ یبا فناور یننو یهامصوب در حوزه یهاکمک به طرح یا

ر و د یندنما گذارییهسرما یشرفتهپ یبا فناور یننو یهاصورت مشترک در حوزهبه یردولتیغ یهابا بخش( %49ونه درصد )تا سقف چهل

. نام یندقانون واگذار نما ینقدرالسهم خود را مطابق مقررات ا یاسهام  ی،بردارصورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره ینا

برسد و فهرست  رانیوزئتیه یببه تصو یدبند در هر مورد قبل از اجرا با ینموضوع ا هایگذارییهو سرما ربطیذ یاتوسعه یهاسازمان

 .اعالم شود یاسالم یبودجه ساالنه به مجلس شورا یحلوا یوستصورت جداگانه و پساله بهها همهآن
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ی هاطرحای دولتی قرار دهند تا در قالب تسهیالت یا کمک به های توسعهدر اختیار بانک« 1شدهوجوه اداره» صورتبهمبالغی 

 رسد مشارکت پژوهشگاه نیرویمبا فناوری پیشرفته، به بخش غیردولتی اختصاص داده شود. به نظر  ی نوینهاحوزهمصوب در 

 های زیر است:شرطیشپ، مستلزم رعایت ینهزمدر این 

 باشد؛« ی نوین با فناوری پیشرفتههاحوزه»یردولتی باید در غهای بخش طرح -

نابراین ب؛ باشندیم« ی بودناتوسعه»و « دولتی بودن»است که دارای دو خصیصه  یی قابل انجامهابانکشده، صرفاً با  ادارهوجوه  -

 وجود ندارد؛« یاتوسعهغیر »های دولتی یردولتی و حتی بانکغهای ها و بانکامکان اختصاص این وجوه در صندوق

ت کرد بتوان این معنا را برداش بساهچبکار رفته است، « تسهیالت»که در مقابل  در این تبصره قانونی« کمک»با توجه به لفظ  -

 با فناوری پیشرفته، اختصاص یابد. هایبه طرح بالعوض، صورتبهتواند یمکه این وجوه 

 

 : یریگجهینت

یازسنجی و ن، تولید ثروت بر پایه دانش، خالقیت، نوآوری،  یسازیتجار»توان گفت: یمسازی، یتجاردر یک تعریف خالصه از 

سازی، عامل مهمی برای انگیزه بخشی به نخبگان یتجار«. کردن عملی نیازهای روزمره و روزانه صنایع و مردم است برطرف

موتور  یقین این دو،بهو نخبه( و هم سرمایه، فراوان دارد و  آموختهدانشی که هم جوان )اجامعهجوان در جامعه ایرانی است. 

عت یاز صنموردن، در پیوند دادن سرمایه، دانش و خالقیت، برای تولید یک محصول سازییتجارسازی است. هنر یتجارپیشران 

 است.

 گفت: توانیمخالصه  طوربه، یسازیتجار باهدف یگذارهیسرماپس از بررسی قوانین و مقررات حاکم بر پژوهشگاه در خصوص 

 یهاتیمحدودو  هاتیممنوعمشمول  ،تحقیقات نتایج یسازیتجارپژوهشگاه از مرحله تولید نمونه صنعتی تا  یگذارهیسرما

قانون اساسی است، مگر در مواردی که در خود قانون، اصالحات بعدی آن یا  44اصل  یهااستیسمذکور در قانون اجرای 

قانون اساسی بیان کرده است، عدول  44اصل  کلی یهااستیساز احکامی که در قانون اجرای  گذارقانونقوانین دیگر،  موجببه

، گرفته یل و بررسی صورتتحل براساسبندی نهایی و جمع عنوانبه. ها پرداخته شدبدان لیتفصبه برونداد،کرده باشد که در این 

 گردد:به ترتیب اولویت، راهکارهای ذیل پیشنهاد می

 ؛اقتصادی دولت یهاتیفعال 2و3در گروه   یسازیتجارر فاز د نیرو مستقیم توسط پژوهشگاه یگذارهیسرما راهکار اول:

قانون رفع موانع  44ماده از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق با رعایت   یسازیتجارتوصیه به انجام فاز  راهکار دوم:

 ( و اساسنامه آن صندوق .9/2/1394) ریپذرقابتتولید 

                                                      

 یتعه فعالو توس گذارییهمنظور تحقق اهداف سرمابه یدولت یهاشرکت یاز محل منابع داخل یبودجه سنوات ینقوان یوستکه در پ یوجوه اداره شده:  اعتبارات -1

انک با ب یتقرارداد عامل یقاز طر یالتسود تسه یارانهو  یقیتلف یالتدر قالب تسه نامهیینآ ینا 3و تحقق اهداف مندرج در ماده  یو تعاون یخصوص یهابخش

 یرماهکل کشور، در ت 1397واحده قانون بودجه ماده 18بند ب تبصره  ییاجرا نامهیینآ 1در ماده  یفتعر یناست. ا یدهگرد ینیبیشواگذارنده اعتبار پ یعامل برا

 است. یدهرس وزیرانیئته یببه تصو 1397
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بند الف  4؛ با رعایت تبصره دولتی ایتوسعه هایبانک نزد «شدهاداره وجوه» نیرو در قالب پژوهشگاه یگذارسپردهراهکار سوم: 

 های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.یاستسقانون اجرای  3ماده 

به  الحاق برخی موادقانون  43با رعایت ماده   انیبندانششرکت  سیتأساز طریق نیرو پژوهشگاه  یگذارهیسرما راهکار چهارم:

مورخ  79009مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل  شماره  4/12/1393مصوب  (2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 توسعه کشور.  یهابرنامهماده یک قانون احکام دائمی  7صوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره م 20/4/1395

رای قانونی ب  یهاتیظرفنوشتار حداکثر استفاده از  »توان به یم، این پروژه را آمدهدستبهبا توجه به نتایج و دست آوردهای 

یقات تحقانجام  ینهیدرزمپژوهشگاه نیرو که رسالت مدون و مشخصی تعبیر کرد. « سازی در پژوهشگاه نیرویتجاررفع موانع 

ن ای در« تحقیق و توسعه» گسترش هدفمند بهسازی، یتجارسال است که با انعقاد قراردادهای  سالیان ودارد  برق صنعتدر 

نامید که حمایت از یک ایده به « تحقیق و توسعه هدفمند»توان یمهمت گمارده است. این تحقیق و توسعه را زمانی  صنعت،

تولید انبوه یک محصول جدید، منجر شود. بدیهی است که هدف اصلی پژوهشگاه نیرو برای ورود به فاز  بهبلوغ رسیده، 

ی یدرآمدزاتواند به یمسازی موفق، یتجاردر کنار انجام این رسالت ملی،  هرچندین نیازهای صنعت برق است؛ تأمسازی، یتجار

 هم منجر شود.

 پروژه کارشناسی تیم - احترام با
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 07/06/1395مصوب  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با آخرین اصالحات و الحاقات 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست .8

 .مجلس شورای اسالمی

  1358./24/5مصوب  یقانون اساس .9

 .مجلس شورای اسالمی 4/12/1393مصوب  (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) .10

 .مجلس شورای اسالمی 1390/ 16/11 مصوب وکارکسبمستمر محیط  قانون بهبود .11
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 .مجلس شورای اسالمی 22/9/1366، مصوب هامؤسسات تابعه وزارتخانه ها وقانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکت .12

 .1396 ماهید – 15623شماره مسلسل  -220مجلس شورای اسالمی، کد موضوعی:  یهاپژوهشگزارش نظارتی مرکز  .13

 .1391جمهوری، آذر مجموعه اساسی معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ معاونت حقوقی ریاست .14

 .رانیوزئتیه 21/6/1392 مورخ 118320ت/ 49515مصوبه شماره  .15

 ای.توسعه سازمانیک  عنوانبه پژوهشگاه نیرو یینتع یینهدرزم وزیرانیئته همصوب .16

ید وزیر محترم علوم، تائبه  10/04/1397 )که در تاریخ 07/12/1395پژوهشگاه نیرو مصوب  ی مالی و معامالتینامهیینآمقررات  .17

 تحقیقات و فناوری رسیده است.(

 .یرون یروز 16/1/1394مورخ  100/50/10442/94نامه شماره  یط یابالغ یرووزارت ن یپژوهش و فناور یو راهبر یریتنامه مدنظام - .18
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  پژوهشی. محورهای  در ابتدا الزم است که مروری داشته باشیم بر فلسفه و هدف از تشکیل

 ؛های دانشی مبتنی بر برنامهنگر در حوزههای آيندهتمرکز بر فعالیت منظوربه»

مرکز بر ت منظوربهبا هدف برقراری جريان پژوهشی متناسب با نیازهای صنعت برق و انرژی کشور و ايجاد پويايی در پژوهشگران 

 های هدفمند، فعالیت

 پژوهشگران در موضوعات تخصصی،افزايی در میان کاری و ايجاد همپرهیز از پراکنده

های است که گام نخست در انجام پژوهش جادشدهيا« محور پژوهشی»های پژوهشی پژوهشگاه نیرو، چند در ذيل هر يک از گروه

 .1است برنامه محورهدفمند و 

را ايجاد،  «هشیپژو هایمحور»ضمن قدردانی از معاون محترم پژوهشی و مديران و همکاران محترم اين معاونت که ساختار 

یمدر گروه پژوهشی حقوق، آشنا  شدهلیتشکمحورهای پژوهشی  اندازچشم؛ در ادامه، با عناوين و ندينمایمراهبری و هدايت 

 .ميشو

 

       « های تجدید پذیرحقوق برق و انرژی»  پژوهشی محور  -1

هجری شمسی، تالش وافر برای  1400در سال  های تجديد پذيرحقوق برق و انرژیبرگزاری همايش ملی  اين محور، با

 دارد. مدّ نظر تولید ادبیات مکتوب در اين حوزه دانشی را 

 را در نظر دارد.« محور  المللیینبيابی داخلی و  و منبع یسنجعلم » اين محور  انجام  همچنین

 

 علی نظری منتظر  –با احترام 

 

                                                      
1 - https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4313 (11/01/2021). 

 

گروه پژوهشی حقوق  پژوهشیمحورهای   

 

 

گروه پژوهشی حقوق  پژوهشی تشکیل شده درمحورهای   
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  « حقوق آب و آبفا» پژوهشیمحور  -2

 اقدامات مدنظر اين محور عبارتند از: 

 محور.  یالمللنیبو منبع يابی داخلی و  یسنجعلم انجام  –يک 

و  مقررات منسوخ، منقضی شده ،  نیقوانپااليش    منظوربهبازنگری در قوانین و مقررات  مربوط به آب و آبفا،  -دو

 حوزه آب و آبفا. حقوقی ی  هاچالشدر پاسخگويی  به  هاآنفاقد اعتبار و ... و شناسايی نقاط ضعف و قوت  

ی  بهینه از منابع برداربهرهی  تمامی  ذينفعان و ذيمدخالن  چرخه آب  برای حفاظت  و هاتیظرفی از ریگبهره -سه

 . ستيزطیمحکشور  و  توسعه پايدار با حفاظت از منابع آب، خاک و  آب

 منصور آزادی -با احترام        

  « حقوق عمومی »  پژوهشی  محور -3

 اقدامات مدنظر اين محور عبارتند از: 

 محور  یالمللنیبو منبع يابی داخلی و  یسنجعلم نجاما -يک

 )امانی(نقشه راه ارتقای توان کشور در حقوق برق -دو

 ايجاد شبکه متخصصان -سه

 ايجاد شبکه دانش -چهار

 بازنگری و پااليش اسناد، قوانین و مقررات با رويکرد از پايین به باال باندهيد  -پنج

 

 محمد برزگر خسروی -با احترام                                              

   «المللی گذاری بینحقوق قراردادها، تجارت و سرمایه»  پژوهشی محور  -4

 اقدامات مدنظر اين محور عبارتند از: 

  محور  یالمللنیبع يابی داخلی و و منب یسنجعلم انجام -يک

 اختالفات صنعت برق و تدوين قواعد آن وفصلحلمرکز  سیتأسحقوقی و اقتصادی  یهاضرورتپروژه تبیین  -دو

 (؛ در حال مذاکره -)پیمانی          

 برق از طريق فناوری زنجیره بلوک و آثار یالمللنیبداخلی و  یگذارهيسرماو مزايای حقوقی تجارت و  هاچالش -سه

 آن بر حق دسترسی به برق )طرح بهتام(.          

 مهدی هفتانی   -با احترام 

 « حقوق مالکیت فکری » پژوهشیمحور  -5

  .شودیمکه در اين برونداد، گزارش آن تقديم خوانندگان گرامی در اين محور، دو اقدام انجام شد 
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 «.محور یالمللنیبع يابی داخلی و و منب یسنجعلمانجام »از:  عبارتستمدنظر اين محور  اقدام جديد

 حسین مهدی زاده -با احترام 

 « زیست حقوق محیط»  پژوهشی محور  -6

 اقدامات مدنظر اين محور عبارتند از: 

 محور. المللیینبع يابی داخلی و و منب یسنجعلم  -يک      

در صنعت برق در خصوص الحاق به  شدهانجاماقدامات  آخرين اطالعات، بروزرسانی و بررسی یآورجمع -دو

 .پاريس نامهتوافق

 تجديد پذير )مزايا و معايب(. یهایانرژبررسی اثرات توافق پاريس بر صنعت برق و  -سه

 

 مسعود سلوک -با احترام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برونداد تخصصی گروه پژوهشی حقوق

  1399، بهمن 1سال اول، شماره  
 

 

 

 
70 

 

 

 

 وجهت مورد ایران آموزش عالی در نظام تاکنون متأسفانهباشد که یمتخصصی رشته حقوق  یهاشاخه رشته حقوق انرژی یکی از

 نآ ی حقوق،هادانشکدهی از در برخ که باشدیم)حقوق نفت و گاز( چند سالی  ی آنهاشاخهو فقط یکی از  قرار نگرفته کافی

 شود.یمتدریس  ارشد و دکترا ی بسیار محسوس خود، در مقطع کارشناسیهاکاست و کم باهم 

ه به پنج شاخ دکترا دورهو سپس در  گردیدیم یاندازراه «انرژی حقوق» ارشد دوره کارشناسی باید ابتدا واقعیت این است که

 یر( منقسمپذیدتجدهای نوین و یانرژ و حقوقی اهسته برق، حقوق آب، حقوق حقوق و گاز، نفت حقوق)تخصصی حقوق انرژی 

 خود در دوره کارشناسی ارشد، تحقیقاتی هاییتفعالو  پایان نامه متناسب با عنوان دوره حقوق انرژی، آموختگانو دانش گردیده

 دهند. دکترا ادامه تحصیل در دوره گانهپنج یهارشته یکی از در

 مذاکرات یری را وارد ساخته که در موضوعناپذجبران هاییانزآن، گانه پنجدر شعب  نبود متخصصین رشته حقوق انرژی

جناب  رونی پژوهشگاهو موافقت ریاست محترم  با پیشنهاد اینجانب حقوق وپژوهشی  گروه یستأسی، آثار آن دیده شد. با اهسته

 در دستور کار قرار گرفت 1394از سال  طراحی دوره کارشناسی ارشد حقوق انرژی موضوع زاده،یقاض محمدصادقدکتر  آقای

شورای تحول  26/04/1396ی مربوطه در یکصد و سی و نهمین جلسه مورخ هاسرفصلدروس و  به همراه که النهایه دوره مزبور

 انقالب فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت. ر شورای عالیو ارتقاء علوم انسانی د

  دکتر علی یار ارشدی                                                                                                                      

 )مدیر سابق گروه پژوهشی حقوق(

های کشوردانشگاهآخرین وضعیت اجرای رشته حقوق انرژی در   

پس از طی فرآیندهای . این دانشگاه، ه استقرار داد وق انرژی را مورد موافقت قطعی،دانشگاه شهید بهشتی، اجرای رشته حق

آوری نموده است. برای اجرای این رشته، درخواست رسمی خود را تقدیم وزارت محترم علوم، تحقیقات و فن ریزی آموزشیبرنامه

سال آغازین قرن جدید شمسی، شاهد حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق انرژی، در صنعت انرژی به امید آنکه در 

در زمینه طراحی، تصویب و اجرای رشته حقوق انرژی، به سهم ناچیز خود، صمیمانه  از تمامی تالشهای انجام شده کشور باشیم.

 حسین مهدی زاده                                                                     سپاسگزارم.                                           

  عضو هیات علمی و مدیر گروه

 

 رشته کارشناسی  ارشد حقوق انرژی
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 همایش حل و فصل اختالفات در صنعت انرژی

 

 

 

 

، وزارت نیرو و ی مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهرانموسسه، به همت حل و فصل اختالفات در صنعت انرژیملی همایش 

 .دشبرگزار سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو در محل ، 1398 آذرماه  11و  10روزهای  در وزارت نفت

ه ب رد. نهاد داوری در صنعت انرژیای داشدههای جهانی، جایگاه تعریفالمللی و کنوانسیونبینملی، نهاد داوری در قراردادهای 

توافق داوطلبانه و  با تواندیم نهاد داوری .برخوردار است دوچندانیی موارد اختالف، از اهمیتی مهندس – دلیل ماهیت فنی

با تحکیم نهاد داوری،  د.شده، قرار دهمند و از قبل طراحیوفصل اختالف را در یک مسیر ساختارخردمندانه دو طرف قرارداد، حل

 .شودمی میسر بُرد –حرکت در مسیر قراردادهای بُرد 

 

 

 

اریخ در تکه  ،تهرانموسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه با پژوهشگاه نیرو تفاهم نامه این عکس یادگار یک تفاهم نامه است. 

با امضای این تفاهم نامه، افتخار میزبانی همایش ملی حل و فصل اختالفات در صنعت انرژی، به  .به امضا رسید 1398آبان  12

سسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه مو رسید. الزم است که از زحمات یکایک همکارانپژوهشگاه نیرو گروه پژوهشی حقوق 

)به ویژه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیران و همکاران  بخشهای مختلف پژوهشگاه نیرو تهران و از لطف و همراهی

 م. یکه امکان برگزاری شایسته این همایش را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نمای ایشان(
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 کتاب قوانین برق       

       تمام قوانین در یک قانون جامع()

 «کد قانون برق»

 

 

 

« ایوسعهسازمان ت»با توجه به ماموریت خاص پژوهشگاه نیرو در صنعت برق کشور و نظر به شناسایی پژوهشگاه نیرو به عنوان یک 

تدوین قانون جامع » روژهی مدیریت تحقیقات صنعت برق، پی جدید این پژوهشگاه در زمینهتوسط هیأت محترم وزیران و وظیفه

، مراحل تدوین آن به پایان رسید و در روز پژوهش و در حاشیه 1397به تصویب رسید که در آذرماه  1395در مهرماه «  قصنعت بر

مهندس مهاجری معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی آقای ، با حضور 1398در سال  پژوهش و فناوری وزارت نیروجشنواره 

 .رونمایی گردید

 ، سعی شده است تااصالحی قوانیناز طریق تنقیح غیرشده است. در این کتاب فصل، تنظیم 18بخش و  6کتاب قوانین برق در 

به امید آنکه گامی کاربردی و هرچند  فراهم شود، االجرا در صنعت برقرات الزممجریان قانون به قوانین و مقرشهروندان و « دسترسی آسان»

مداری برداشته باشیم، چرا که بدون شک، شرط اول اجرای قانون، دسترسی آسان همه ذینفعان و مراجعان کوچک، در مسیر قانونمندی و قانون

 است. 1« تمتن قانون و مقررا»و مجریان، به 

گذاران( و مجریان قانون )کارگران، کارشناسان، مدیران، مهندسان، رو، مردم عزیز )مشترکین و سرمایهی مخاطبان کتاب پیشعمده

 .باشندهای تخصصی فعال در امور تولید، انتقال و توزیع برق( میاندرکاران امور فنی، شرکتدست

ین اند(، دسترسی به قوانموفق به چاپ جلد پنجم مجموعه قوانین و مقررات وزارتخانه شده اقدامات دفتر حقوقی وزارت نیرو )کهپاس به

رف مستلزم ص« هابندی موضوعی آندسته»وخم عناوین متعدد قانونی برای مرتبط با صنعت برق، سرعت گرفت، هرچند عبور از پیچ

همکاری آقای بهزاد بقایی و کارشناسی و ممارست سرکار خانم راهبری جناب آقای دکتر ارشدی و وقت بسیار شد که این مهم با 

این پروژه، آقای مهدی  بزرگواران، بسیار سپاسگزارم. همچنین از همکاران افتخاری زمین، به سرانجام رسید که از اینسمانه جانِ

  نمایم.می خانی و آقای دکتر علی نظری منتظر که آخرین اصالحات را اعالم نمودند، صمیمانه تشکرفرهاد

 مدیر پروژه: دکتر حسین مهدی زاده

 

                                                      
و  روزآمدتوانند برای دسترسی به متن یم، متقاضیان 09/02/1399یف برای  مردم مصوب  تکلنامه  انتشار  و دسترسی آزاد  به اطالعات  متضمن حق  .و یوهش 11برابر با ماده   1

 ، مطالبه کنند. ای آن مصوبه را بر عهده دارداجر صادر کرده و یا  مسئولیت  آن رای که اموسسهیاز  را از موردنحاوی  آخرین اصالحات و الحاقات تنقیحی مقررات، اطالعات  
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 (ECT)معاهده منشور انرژی          

 

 

 

ABOUT THE ENERGY CHARTER TREATY (ECT) 

 
In the early 1990s, after the end of the Cold War, the Dutch Prime Minister at the time, 

Ruud Lubbers, took the initiative to establish cooperation in the field of energy between 

the East and the West. His efforts paved the way for the Energy Charter Treaty (ECT) 

which was signed in December 1994 at Lisbon and entered into force in April 1998. 

The ECT establishes a unique multilateral legal framework for facilitating international 

energy cooperation. Its key principles, namely, openness of energy markets, investment 

protection and non-discrimination stimulate foreign direct investment and cross-border 

trade. As of 1 March 2020, the ECT has 56 Signatories and Contracting Parties 

(including the European Union and EURATOM). 

The Energy Charter Secretariat is based in Brussels, Belgium. It is headed by Secretary-

General Urban Rusnák. The main functions of the Secretariat include: 

 Monitoring the implementation of the ECT; 

 Assisting governments in enhancing their investment climate through various instruments; 

 Offering support for dispute settlement and conflict resolution; 

 Developing regulation and model agreements for cross-border energy projects; 

 Organising capacity building and training sessions related to the ECT; 

 Assisting Observer countries with ECT accession 
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 است که در این زمینه تاکنونیکی از موضوعات بین المللی که مورد توجه گروه پژوهشی حقوق  می باشد: پیمان منشور انرژی 

 اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

 بهنامی نشر -«آثار حقوقی الحاق ایران  به معاهده منشور انرژی»تالیف کتاب با عنوان   -1

 عضویت  و مشارکت در کارگروه پیمان منشور انرژی در وزارت نیرو؛ -2

« معاهده منشور انرژی»ا  به موضوع  شد که یکی از این پنلهنل برگزار پ 4در همایش حل و فصل اختالفات در  ضنعت انرژی ،  -3

 سخنرانی انجام گردید. 4اختصاص یافت.  در این  پنل تخصصی 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 معاهده منشور انرژی و الزامات داوری آنعنوان پنل : 
 

 هیأت رئیسه پنل
 دکتر میر شهبیز شافع

 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 دکتر حسین مهدی  زا ده

 ت علمی  پزوهشگاه نیروأعضو هی

 ی نیاسرتیعدکتر مالک شر

 وهشگده محیط زیستپژوهشگر پژ

   

 :سخنرانان پنل
های حقوقی روسیه با منشور انرژی و احتمال تکرار وضعیت مشابه چالش»با موضوع  دکتر اسدا... صحرانورد -1

 .«نسبت به ایران

 .«تعهدات دولت میزبان براساس پیمان منشور  انرژی »با موضوع دکتر سید امیرحسام موسوی  -2

 .«بررسی شرط داوری و حل اختالف در قراردادهای صنعت برق»با موضوع  دکتر علی نظری منتظر -3

 .«صالحیت ایکسید در دعوای ماسدار  علیه دولت اسپانیا»با موضوع  راحله سید مرنضی حسینیدکتر  -4
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 «(ECT)ایران به معاهده منشور انرژی الحاق  حقوقیآثار » خالصه ای از کتاب

لیسبون به امضا رسید. در آوریل در  1994دسامبر  17نوعی پیمان چندجانبه است که در  (ECT)1 پیمان منشور انرژی 

خود به  ، پنجاه و شش کشور این معاهده را امضاء نموده و یا در مراجع قانونگذاری2020الزم االجرا شد. تا یکم مارس  1998

معاهده، عضویت در معاهده منشور  40براساس ماده  باشد.پیمان منشور انرژی می 2تصویب رسانده اند. ج.ا.ایران، عضو ناظر

 باشد. انرژی شامل یک مرحله مقدماتی و چهار مرحله اصلی می

موضوعات مربوط به انرژی را ترین شده است که بنیادیماده، تنظیم  50بخش مشتمل بر  8معاهده منشور انرژی از      

منشور جز الینفک معاهده محسوب  48موجب ماده باشد که بهپروتکل می 2پیوست و  19گیرد. این معاهده دارای دربرمی

 شود.می

 برخی اهداف معاهده منشور انرژی

به اصل برخورداری از باالترین  گذاری و توسعه آن براساس اصل عدم تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی با توجهحمایت از سرمایه -1

 حقوق و مزایای اعطایی به اتباع خارجی دیگر و به سایر کشورها؛

 تجارت آزاد مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی؛ -2

 های اجرایی حقوقی برای تداوم جریان بدون وقفه انرژی؛ترانزیت آزاد با ضمانت -3

 المللی الزامی؛داوری بین -4

 الملل؛ضو در بخش انرژی، در جهت هماهنگی و انطباق با اصول حقوق بینتوسعه قوانین کشورهای ع -5

 سازی در بخش انرژی و حفظگذاری و بهینهانتقال تکنولوژی، دایر نمودن بازارهای مالی و اعتباری، توسعه شرایط رقابت و سیاست -6

 زیست؛محیط

 ؛ مزایا و معایب الحاق ج.ا. ایران به معاهده منشور انرژی

 یران به معاهده منشور انرژی متضمن چه منافع و یا مخاطراتی خواهد بود؟الحاق ا

 الف( بررسی مزایای الحاق ایران به معاهده منشور انرژی

 دو نکته اساسی را باید در زمره مزایای الحاق ایران به معاهده منشور انرژی موردتوجه قرار داد:

گذار به دست آورده و از انتقال مطمئن امکان بیشتری برای جذب سرمایه اول: کشور ایران با داشتن منابع غنی انواع انرژی،

 انرژی و امنیت آن به مقصد نهایی بهره خواهد برد.

                                                      
1 - Energy Charter Treaty 

ها درباره المللی و ارائه دیدگاهکنندگان در جلسات بینتر با شرکتهایی جهت ارتباط نزدیکترین فایده عضویت ناظر، ایجاد فرصتمهم - 2

موارد مختلف و نیز امکان مشورت با سایر کشورها و آشنایی با مباحث مطروحه در کنفرانس و آمادگی جهت الحاق ایران به معاهده منشور 

 .انرژی است
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های خارجی )در مقابل خطراتی مانند سلب مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم، رفتار های شرکتگذاریدوم: صیانت از سرمایه

گذار و بالمآل بندهای معاهده( از اهداف اصلی معاهده است که باعث ایجاد اعتماد برای سرمایهآمیز و یا نقض هرکدام از تبعیض

 شود.گذاری خارجی در ایران میتشویق سرمایه

 باشند که عبارتند از:فایده دیگر نیز می 3ی فوق، الحاق به این معاهده متضمن باشند که عالوه بر دو نکتهاما برخی معتقد می

نه های مربوط به استفاده بهیها و سیاستریزینظر و اطالعات در رابطه با برنامهعنوان بازار و مجمعی برای تبادلمنشور انرژی بهمعاهده  -

 محیطی؛از انرژی و همچنین مسائل زیست

 گرفته است؛گذاران به منابع انرژی در پیشمعاهده منشور انرژی روشی متوازن برای دستیابی سرمایه -

الحاق به معاهده، شرایط و قوانین حاکم بر اکتشاف، توسعه و مالکیت منابع باید شفاف و در دسترس بوده و این قوانین  در صورت -

آمیز هم نباشد و لذا زمانی که سرمای گذاری خارجی هم سو با قوانین ملی کشوری تحقق یابد این معاهده، خط ارتباطی بین تبعیض

 1د بود.گذاری و دولت میزبان خواهسرمایه

 ب( بررسی معایب الحاق ایران به معاهده منشور انرژی

 ، ، با فرض لغو عضویتمعاهده 47ماده  3بند  در ابتدا الزم به ذکر است که اگر در تبیین معایب معاهده، به خطا رویم، مستند به

 .اشتدتعهدات کشور میزبان در قبال سرمایه گذار خارجی، ادامه خواهد  2سال 20تا 

 باشد:به این معاهده متضمن معایبی بدین شرح میالحاق 

ای از سوی کشورهای مختلف قرارگرفته است و های گستردهکه کشور ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی در معرض تحریمازآنجایی -

 دولت میزبان سرمایه محسوبعنوان یک گذاران خارجی بهانداز مناسبی برای سرمایهلذا با فرض الحاق به معاهده، بازهم فرصت و چشم

گردد. درواقع در وضعیت کنونی، پیوستن ایران به چنین معاهداتی صرفاً ایجادکننده تعهدات خواهد بود و از مزایای ناشی از معاهده نمی

 ای نخواهد برد.بهره

زات ویژه از کشورهای صاحب منابع ها و گرفتن امتیاگذاریطور که صراحتاً در آن ذکرشده است، صیانت از سرمایههدف منشور، همان -

ی منشور انرژی آوری که در معاهدهدیگر، مفاد الزامعبارتازجمله در زمینه ترانزیت انرژی از قلمروی سرزمینی این کشورها است. به

ت مانور کشور عضو آور مذکور قدرگذار نقش اساسی دارد و لذا مقررات الزامبرای سرمایه برای دولت عضو وجود دارد، در کاهش ریسک

دیگر طبق مفاد این معاهده بیانباشند، را از بین خواهد برد. بهباألخص کشورهایی مانند ایران که صاحب منابع عظیم انرژی می

 یترین اختالف با دولت ایران، اقدام به اقامه دعوا علیه دولت نزد مراجع داورتواند در حاالت مختلف و با ظهور کوچکگذار میسرمایه

تاکنون چندین مناقشه  1998الملل کرده و از حقوق خود دفاع کند. الزم به ذکر است که از زمان نافذ شدن این معاهده در سال بین

 3وفصل شده است.های میزبان براساس مفاد معاهده منشور انرژی مورد رسیدگی قرارگرفته و حلگذاران و دولتبین سرمایه

المللی خواهد شد. کما اینکه در گذاران در مراجع ملی و بینلذا همین امر قطعاً سبب طرح دعاوی متعدد علیه ایران از سوی سرمایه

گذار علیه کشورهای های سرمایهدعوای حقوقی از سوی شرکت 135گذرد، تاکنون سال گذشته که از عمر معاهده می 20طول 

                                                      
 5-6، اداره ارتباطات و روابط با مجامع انرژی، صص.1393غفاری سید محمدرضا، بررسی آثار پیوستن ایران به پیمان منشور انرژی، - 1

را در می آید برای یک دوره ورد اج. مقررات این معاهده در مورد سرمایه گذاری های انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ... از تاریخی که خروج یک طرف متعاهد از معاهده به م 2

 ساله از چنین تاریخی کماکان اعمال خواهد شد.  20

3  - http://www.taadolnewspaper.ir/131/55848 
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 شده که در چند مورد دعاوی در جریان رسیدگی بودهالمللی اقامهاند در مراجع بینمنشور را پذیرفته تولیدکننده انرژی که عضویت این

 1اند.شدهو در موارد دیگر کشورهای تولیدکننده، محکوم

 

Number of Arbitration Cases under the ECT: 135 cases2 

 
نظرهای ی داوری، اختالفوفصل اختالف در حوزهگذاری و حلسرمایه ویژه در بخشمیان مقررات منشور انرژی و مقررات ایران به -

این مقررات به لحاظ مغایرت  زیادی وجود دارد که در فرض الحاق ایران به معاهده، تمام این مقررات باید اصالح گردند. اصالح

قانون اساسی( و در  139اصل پذیر نبوده )مانند پذیرش داوری برخالف ها با قانون اساسی، قطعاً امکانبرخی از آن

 برخی دیگر نیز با مشکالت فراوان در مجلس شورای اسالمی مواجه خواهد شد.

 ،منشور 7براساس ماده  باشد.گذار میبه این معاهده موضوع صادرات انرژی توسط سرمایه یکی دیگر از معایب الحاق -

به  خود خواهد بود و دولت متعاهد نیز مجازردنظر گذار مجاز به صادر کردن انرژی تولیدشده به کشورهای موسرمایه

های های اشغالی و یا دولتگذار قصد صادرات تولید انرژی تولیدی به سرزمینحال اگر سرمایه باشد.جلوگیری از آن نمی

ود خ تنها هیچ مکانیسمی جهت جلوگیری از آن وجود ندارد بلکه باید خطوط انتقالمتخاصم با ایران را داشته باشد نه

 .گذار قرار دهددر اختیار سرمایه (7را )بر طبق ماده 

گذاران سرمایه باشدمنشور( نیز از دیگر معایب آن می 11گذار )ماده لزوم صدور روادید برای کارکنان کلیدی سرمایه -

 جهت واردکردن عناصر اطالعاتی دشمن به سرزمین ایران دست یابند. ،این امکان خارجی ممکن است با

 

                                                      

میلیارد دالر خسارت به شرکت  50اقدام به طرح دعوا علیه دولت روسیه کرد و این دولت محکوم به پرداخت  Yukos در بارزترین مورد، شرکت یوکاس - 1

 رسماً عضویت خود در این منشور را لغو نمود. 2009میالدی شد. بعدازاین دعوا روسیه در سال  2004یوکاس در سال نفتی 

 

2  - https://www.energychartertreaty.org/cases/statistics//2021. 
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 محترم کتاب انجام گرفته است( 1گیری کلی )این نتیجه گیری توسط مولفیننتیجه

معاهده منشور انرژی براساس معاهده اروپایی انرژی، الگوهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین بسیاری از معاهدات 

مناطق مختلف جغرافیایی کشور میزبان جهت گذاران به جهت دسترسی سرمایه به وجود آمده است. ،گذاریدوجانبه سرمایه

شده  برداری و در مراحل فروش طراحی گردیده و بر همین اساس تعهداتی در معاهده برای دولت عضو مقررحفاری، کشف، بهره

این  شده است، اما معاهده به موازاتبه رسمیت شناخته معاهده، 18است؛ البته، اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی در ماده 

توانند گذاران میمعاهده، سرمایه 16براساس ماده  نیز مبادرت کرده است. ینی تعهداتی به نفع سرمایه گذارانب، به پیشاصل

اند را ادعا کنند. فواید و مزایای معاهده منشور انرژی و همچنین معاهدات قبلی و بعدی که کشورهای متعاهد به شأن پیوسته

ای که آنان از مزایای سایر معاهدات که دولت عضو به گونهبه ،گذاران بودهبرای سرمایه نفع کلیدی اده متضمن یکدرواقع این م

 د.مند خواهد شآن پیوسته است، بهره

ز ا آزاد نیروی انسانی و پرسنل کلیدیکارگیری طور که گفته شد جابجایی آزادانه سرمایه و ارز خارجی، صادرات انرژی، بههمان

ها هستند که در صورت الحاق ایران، دولت ایران مشمول ها براساس این معاهده موظف به اجرای آناست که دولتدیگر تکالیفی 

 د.ن خواهد شرعایت الزامات ناشی از آ

گذاری در آن برای ، سرمایهود منابع عظیم نفت و گاز در کشوربه دریای آزاد و وجایران به دلیل دسترسی  از طرف دیگر

گوناگون را های ها به بهانهباشد؛ اما نباید موانع موجود بر سر راه ایران ازجمله اعمال تحریملیتی جذاب میهای چندمشرکت

راموش کند. نباید فدهد بلکه تعهداتی نیز ایجاد میتنها این مشکالت را کاهش نمینه نادیده گرفت؛ چراکه الحاق ایران به معاهده

گذاران در برابر کشورهای صاحب منابع انرژی و ارائه ابزار قانونی برای حمایت از از سرمایهکنیم که معاهده اصوالً برای حمایت 

های ها طراحی گردیده است و در صورت الحاق، باید همواره خود را برای دعاوی حقوقی و پرداخت غرامتگذاریاین سرمایه

 احتمالی آماده کنیم.

ندیشیده است که این امر با اصل انی ،نظام داوریای جز توسل بهری از موارد چارهنیز منشور در بسیا وفصل اختالفدر زمینه حل

از سویی باید پذیرفت معاهداتی همچون معاهده منشور انرژی و ایکسید و ... معاهداتی  قانون اساسی در تضاد آشکار است. 139

یران به عنوان کشور غنی از منابعی همچون نفت و از حامی حقوق سرمایه گذاران می باشند. اگذار محور هستند و بیش سرمایه

د، به با توجه به اصول انقالبی خوگاز و سایر منابع انرژی محرک اصلی سرمایه گذاران است اما دولت ایران بیش از هرچیز 

تر طعاً نزدیکرسد عدم الحاق به معاهده منشور انرژی، قبا توجه به جمیع جهات به نظر میلذا  دهد؛حاکمیت ارزش بیشتری می

 به صواب خواهد بود.

باشد، لذا ( ممنوع میمعاهده 46طبق ماده  باشد که با عنایت به اینکه اعمال حق شرط )بردر پایان ذکر این نکته ضروری می

از  ،تواند در صورت تمایل به الحاقدولت ایران قادر به درج شروط خود در زمان الحاق به این معاهده نخواهد بود و فقط می

کند را اعالم کرده که د و متن منشور برداشت میالحاق ایران( آنچه را که از موا اعالمیه تفسیری )در فرض پذیرشصدور طریق 

المللی بعدها در صورت بروز اختالفات احتمالی بتواند به اعالمیه تفسیری خود استناد کند. هرچند که توجه مراجع اختالف بین

 حث فراوان دارد.گونه تفاسیر جای ببه این

                                                      
شدی، سعید غفاری ، محدثه نائب اقا، نرگس سادات حسینی، شقایق گلزار ، اکرم مقدم مولفین کتاب آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده منشور انرژِی عبارتند از: دکتر علی یار ار  -1

 گلزار
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قرارداد هوشمند،  نمونه اولیه یسازادهیپو  ، فاز دوم: طراحیاست؛ فاز اول: شناخت قرارداد هوشمند شدهانجاماین پروژه در سه فاز 

 .هوشمند قرارداداستفاده از  یسنجامکانفاز سوم: 

 .نمایم یقدردانصمیمانه  ،پروژه محترممجری و مدیر از  همچنین پروژه، نیا همکارانکلیه  از به نوبه خود دانمیمالزم 

 

 احترام با 

 زاده یمهد نیحس

 حقوق یپژوهش گروه ریمدعضو هیأت علمی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یحقوق یبر قراردادها ینمونه قرارداد هوشمند مبتن یساز یادهو پ یطراح »گزارش  پروژه 

 «یروپژوهشگاه ن

 : خانم مهندس شیدا سید فرشیمجری پروژه     حقوق پژوهشی گروه :واحد مجری

 علی کرمانشاهیدکتر آقای ناظر پروژه:              دکتر  الهه حبیبیخانم مدیر پروژه: 
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    :1گزارش پروژه

، به سابو یکبه نام ن یکاییدان آمررمزنگار و حقوق نویس،توسط برنامه 1994بار در سال   یناول یمفهوم قرارداد هوشمند برا 

. «کندیو اجرا م یمقرارداد را تنظ یطاست که شرا یوتریکامپ یپروتکل  تراکنش یکقرارداد هوشمند »شد:  یفصورت تعر ینا

گاری شده است. بدین قرارداد هوشمند یک توافق خودکار و قابل اجرا بر روی فناوری بالکچین و ارزهای رمزنبه عبارت دیگر 

ای کم، ها را با هزینهتوان آنشوند و میمعنا که با استفاده از منابع کدنویسی در کامپیوتر به صورت غیر متمرکز طراحی می

 ینشبکه در نظر گرفت. تفاوت ا یثبت اطالعات و گزارش بر رو یستمنوع س یک توانیرا م ینبالکچاستاندارد و اجرا نمود. 

شبکه به اشتراک  یهمه اعضا یانم یستم،نوع س ینا یشده رو یرهاست که اطالعات ذخ ینا یگرد هایستمیبا س یستمس

برای ایجاد یک  است. یرممکنغ یبااطالعات ثبت شده تقر یامکان حذف و دستکار یو با استفاده از رمزنگار شوندیگذاشته م

نویسی و ویرایش قرارداد، انتخاب یک قالب ریزی و تعیین روشی برای برنامههایی مانند برنامهقرارداد هوشمند، نیازمندی

قرارداد هوشمند،  استقرارسازی، بازیابی و انتقال قرارداد هوشمند، انتخاب یک پروتکل شبکه جهت استاندارد جهت ذخیره

نویسی و تبدیل قرارداد به کد برنامه و در نهایت انتخاب روشی جهت در دسترس قراردادن ت برنامهانتخاب افرادی با مهار

در این راستا جهت طراحی و ایجاد یک قرارداد هوشمند الزم است تا یک  باشند.قرارداد هوشمند برای ذینفعان ضروری می

 متدولوژی مناسب برای تولید و توسعه آن تعیین شود. 

های نمونه قرارداد هوشمند، متدولوژی اسکرام از نوع چابک انتخاب گردید. با توجه به فازهای ژه با توجه به ویژگیدر این پرو

 PUF22-0های یک نمونه قرارداد هوشمند بر اساس تحلیل قرارداد حقوقی ای از نیازمندیاین متدولوژی در ابتدا لیستی اولیه

ی سپارامه و سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد در خدمات پژوهشی )بروناین قرارداد تحقیقاتی، توافقنتهیه شد. 

پژوهش( مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف )شامل مجری و کارفرما( بیان شده است و 

ت و استخراج لیس «ناخت قرارداد هوشمندش» با توجه به تحقیقات انجام گرفته در مرحله اول پروژهباید به امضای هر دو برسد. 

، یک معماری سطح باال معرفی جهت تبدیل به قرارداد هوشمند PUF22-0حقوقی از قرارداد  مندی و کیفیوظیفه هانیازمندی

د شمنگردید. در این معماری سه بخش وجود دارد. برنامه قرارداد هوشمند، یک برنامه کاربردی جهت تعامل کاربران با قرارداد هو

طراحی و  » سازی شده جهت اجرای قرارداد هوشمند. در تولید و توسعه انجام گرفته در مرحله دومو بستر بالکچین شبیه

، عالوه بر مشکالتی مانند عدم توانایی و مهارت الزم در برقراری ارتباط میان برنامه «سازی نمونه اولیه قرارداد هوشمندپیاده

موانعی از جمله عدم وجود بستر ارز مجازی جهت پرداخت بانکی و نیاز به حذف موارد ضروری از کاربردی و قرارداد هوشمند، 

سنجی استفاده از قرارداد امکان » قرارداد حقوقی جهت هوشمندسازی شناسایی گردید. تمامی این موارد در مرحله سوم پروژه

ز وضعیت کنونی بالکچین در ایران، گردآوری شد. در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این راستا، مطالبی ا «هوشمند

رسانی تکنولوژی بالکچین فعالیت داشتند. عالوه بر های اخیر در زمینه تحقیقات و خدمتهایی در سالنیز موسسات و شرکت

ان برق و سه سازم بررسی وضعیت کنونی کشور و اخبار در رابطه با وجود مجوزهای قانونی، مصاحباتی با سه سازمان در صنعت

در سه حوزه متفاوت و غیربرق انجام گرفت. سپس تنایج مصاحبات و مطالب گردآوری شده، بر اساس معیارهای کمی و کیفی و 

                                                      
  1398پاییز  - 5شماره -  ، نویسنده سرکار خانم  دکتر الهه  حبیبیخبرنامه گروه پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات  - 1

https://www.nri.ac.ir/Portals/0/images/Research/group/ICT/doc/autumn%20Newsletter-Final-2(1).pdf
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ائه های کمی و کیفی اربا توجه به ویژگیسنجی ایجاد قرارداد هوشمند مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین حقوقی بررسی و امکان

های مالی و زمانی، بسیار مورد توجه قرار داد هوشمند با زیرساخت بالکچین و با درنظر گرفتن تمامی هزینهشده، ایجاد یک قرار

پذیر است. اما یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و استفاده از قرارداد هوشمند، قوانین و مجوزهای الزم برای گیرد و امکانمی

شکل ها با مست به صورت باالدستی ابالغ شوند تا استفاده از قرارداد هوشمند در سازمانبایانجام این کار است. این قوانین می

مواجه نگردد. از سوی دیگر، وجود قوانینی جهت استفاده از رمزارزهای موجود یا تصویب رمزارزهای داخلی در استفاده از قرارداد 

شود و بدین ترتیب از دید فرهنگی و استفاده از رمزارزها می نهوشمند بسیار اثرگذار خواهد بود. این امر منجر به فراگیر شد

 گیرد.تر انجام میها در ایجاد قرارداد هوشمند، بسیار آساناجتماعی نیز آموزش و ترغیب سازمان

 توانند به عنوان پیشنهاد جهت ادامه این پژوهش قابل بررسی باشند:های پروژه موارد زیر میآموخته با توجه به دانش

 اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی بالکچینراه .1

 گذاری مبتنی بر بالکچینهای تولید محتوا و به اشتراکایجاد شبکه .2

 هااستفاده از بالکچین به عنوان بستری برای تایید اعتبارسنجی صحت داده .3

 .تحقیقات در زمینه تولید رمزارز پژوهشی .4
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، شناخته به عنوان نخستین تالیف مدون در حوزه حقوق برق در جهانبا کمی اغماض، ، 2کتاب حقوق تجارت برق در اتحادیه اروپا

استاد  3توسط دکتر پتری مانتیساری 2015در سال  ،ابزارهای حقوقی برای تولید کنندگان برقبا بیان  شود. این کتابمی

فصل  12ی در اکتاب با رویکرد بسیار نوآورانه دانشکده حقوق فنالند تالیف و توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسیده است. این

ای مولف، این کتاب برای رشتهگاه بینبا توجه به نق در اتحادیه اروپا پرداخته است. های حقوقی تجارت بربه بررسی جنبه

نی، منبع غ با ترجمه اینبه امید آنکه  پژوهشگران حقوق انرژی، اقتصاد انرژی و حتی مهندسین برق نیز قابل استفاده است.

 .دتوسعه ادبیات حقوق برق در کشور، بیش از پیش فراهم شوزمینه 

های عینی برق و بازارهای عمده فروشی برق نخست، تشریح ویژگی :نویسنده چهار هدف مهم را از چاپ کتاب عنوان کرده است

ی تادر راستوانند از ابزارهای حقوقی گونه میچتولید کنندگان برق ، دوم ارهای انرژی است؛و تفاوت آن با سایر انواع انرژی و باز

  ست؛ا کنندگان برقر اتحادیه اروپا از دیدگاه تولیدتشریح مقررات بازارهای داخلی برق د نیل به اهداف خود استفاده کنند؛ سوم،

بررسی جنبه های  ار است.کنندکان برق و با تمرکز بر رفتار واقعی بازدگاه تولیدسازی در حقوق تجارت برق از دی، تئوریو چهارم

حقوقی سیاست های حمایتی از انرژی های تجدید پذیر و همچنین طبقه بندی قراردادهای تامین برق از جمله دیگر نکات مفید 

 و قابل توجه کتاب است. 

 می باشد. فصل  12 ایراکتاب د

 فصل اول: معرفی

 پرداخته شده است. ،فروشی برق در این فصل به معرفی ساختارها و مفاهیم کلیدی بازارهای عمده

                                                      

تشکر  ، کمالاز همکاری جناب آقای دکتر وحید قربانی، همکار محترم گروه اقتصاد برق و انرژی، در ترجمه برخی اصطالحات مرتبط با اقتصاد برق و انرژی  - 1

 را داریم.  

 EU Electricity Trade Law-2  

Petri Mantysasri- 3  

 

 حقوق  تجارت برق در اروپا

 مترجم : آقای مهدی هفتانی1 

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشگاه   )دانشجوی دکترای

 شهید بهشتی
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 فصل دوم: ترسیم چشم انداز

 در فصل دوم مولف به توضیح مفاهیم زیر پرداخته است:

  کنندگان در بازارهای برقمعرفی تفصیلی ساختار و مشارکت -

  فروشیکنندگان بازار عمدههای بازرگانی تولیدکنندگان برق و مشارکتمعرفی مدل -

  کی مربوط به برقمعرفی اجمالی قوانین فیزی -

  بایست در بازار فیزیکی برق مدیریت شوندای که میمعرفی موضوعات خاص و ویژه -

 های متنوع رقابتی بحث در خصوص مدل -

  شود.تلقی « خدمت»عنوان تواند بهدر چه شرایطی تأمین برق و ترانزیت آن، می -

 فصل سوم: معرفی مقررات بازارهای برق

دهد رژیم مقررات گذاری یم به دستی اساسی مقررات گذاری در بازارهای برق در اتحادیه اروپا هاجنبهاین فصل یک معرفی کلی در خصوص 

ی انرژی و انتشار کارآمدگذاری بازارهای مالی؛ مقررات گذاری گذاری بازارهای برق؛ مقرراتشود: مقرراتیمبازارهای برق از اجزای بسیاری تشکیل 

 ی؛ و حقوق رقابت.  اگلخانهگازهای 

 فصل چهارم: بازارهای برق

ا سایر ی هابورس( یا متمرکز )دوجانبهمستقیم )  شود. تجارت برق ممکن استی  میساختاربندبازارهای برق رقابتی  به دو روش 

 .این فصل به مورد اخیر می پردازد 1ی شده( باشد.دهسازمانبازارهای  

 مالی انتقال فصل پنجم: بازارهای

ی هاحراجشود، این فصل به بررسی متدهای تخصیص  بازار محور  )یمجا که ظرفیت انتقال در بازار انتقال تخصیص داده از آن

 پردازد.یا غیر بازار محور  )قراردادهای دوجانبه( در زمینه انتقال برق میضمنی یا آشکار( و 

 فصل ششم: بازارهای متصل شده)یکپارچه(

  ترزرگبتوانند از یک بازار یمحال ینباای برق  هاشرکتهستند. ی امنطقهیا  های فیزیکی، بازارهای برق، ملییتمحدود لبه دلی

دشوندگی  بازار، نق  شود. اتصالیممحسوب  کردن بازارهای فیزیکی نزدیک به همراه برای یکپارچهیک بازارهاشوند. اتصال  مندبهره

ک د یایجا برای هاتالش ی ازاگوشهشود. اتصال بازار یم کنندگانمشارکت جذابیت برایدهد و سبب یم یشافزارا  و حجم بازار

منافع بزرگی را به ارمغان بیاورد. این فصل به بررسی مقررات حاکم بر  شودیمبینی یشپاست که برق  بازار واحد )یا داخلی(

 ادغام یا اتصال بازارهای داخلی به یکدیگر پرداخته است.

 فصل هفتم: برق تجدیدپذیر و بازار انتشار

                                                      
1- Krause T (2003), p. 4. 
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ی عبارت گذارهم مقرراتازار. بیشتر ابزارهای مب گذاری است تا ناشی ازتر ناشی از مقرراتپذیر بیشها در برق تجدیدگذارییهسرما

اتصال    برای هاینههزو دیسپاچینگ؛ تخصیص  یت در دسترسیاولوجایگزین؛  هاییستمسهای قیمتی و یاستساست از: مجوزها؛ 

  1(ETSمبدأ. برنامه تجارت انتشار اتحادیه اروپا ) یری خالص؛ و ضمانتگاندازهو انتقال؛  توزیع بردارانبهره به شبکه؛ وظایف

قرار داده  سیرذکور را از دیدگاه حقوقی مورد برشود. فصل هفتم موارد میم ن ابزارحقوقی در این خصوص  محسوبیترمهم

 است.

 فصل هشتم: قراردادهای بلند مدت تامین برق

اال ک در فصل هشتم به این سوال اساسی پرداخته شده است که برق کاال است یا خدمت و بر این اساس چه مقرراتی بر تجارت

ر این د ،یا خدمات برق حاکم است. بر این اساس رویکرد قوانین در کشورهای مختلف نسبت به خدمت یا کاال تلقی کردن برق

 فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.

 فصل نهم: قراردادهای تعادل)بازار(

تفاده یی اسقراردادهاشود از یم محسوب فرکانس سیستم که  تعادل در سیستم حفظتسهیل  سیستم انتقال برای برداربهره

  .شدقائل به تمایز  توانیم  قراردادهااز  دودستهکند. بین یم

 شود.  یمکاهش عدم  تعادل در آغاز )قبل از  تزریق به شبکه( طراحی   منظوربهیی که  قراردادهادسته اول، 

ی اهلحظ( را بعد از بسته شدن بازار ) خدمات جانبی فعاالن بازار  ی تعادلی هستند که تعادل در زمان  واقعیقراردادها ،دسته دوم

 کند . این فصل به بررسی این قراردادها پرداخته است. یمتسهیل 

 فصل دهم: قراردادهای انتقال

ین  ظرفیت أمت قراردادهایی برای ین شود. قراردادهای فیزیکی انتقال،تأم ،یت انتقالو ظرفها یستمسبدون اتصال به  تواندینمبرق 

 انتقال است . 

ه  سیستم انتقال که شبک برداربهره  معموالً)کننده  خدمت انتقال ینتأمانتقال  یک قرارداد بین: )الف( یک   دوجانبهقرارداد 

)ب(  یک  (؛2کندیم یبرداربهرهرا  ،ممکن استهایی که  چنین  فعالیت بازرگانی در کشور ها،یستمسو یا تجارت  هوگرمدیریت 

تقیم که یک مس یدکننده برق که مستقیما به شبکه وصل است یا یک مشتریتول، یک کنندهیعتوزخدمت انتقال )یک  مشتری

حقوق ها، ادهای انتقال، مقررات حاکم بر آنباشد. در فصل دهم مولف به مطالعه انواع قرارده از شبکه را در اختیار دارد( مینقط

 راردادها پرداخته است.و تعهدات طرفین در این ق

 

 

                                                      
1- See NASDAQ OMX, Trading Appendix 2/Clearing Appendix 2, Contract Specifications, Commodity Derivatives (24 

November 2014), Part B, section 3.2.1. 
2- Article 17(4) of Regulation 714/2009. For Regulation 1228/2003, see de Hauteclocque A and Rious V (2010). 
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 فصل یازدهم: قراردادهای مالی

برق منتهی به . قراردادهای مالی دارد)مشتقات( تمرکز  ققراردادهای مالی بری حقوقی هاجنبههای خاص یژگیواین فصل بر 

 ی معاملههاطرفشود. اکثریت یممبادله  دوجانبهی برق یا بازارهای هابورسشوند. این قراردادها در ینمبرق  ین فیزیکیتأم

شوند. قالب عرفی قراردادهای یم گذارییهسرمای هاشرکتو  هابانکی معامالتی شامل هاطرفبرق هستند. سایر  یهاشرکت

 ند.رآتی و اختیار )نسبت به سایر انواع( رواج بیشتری دا شوند. قراردادهاییماختیار و معاوضه  مالی برق شامل قراردادهای آتی،

 انواع این قراردادها در این فصل بررسی شده است.

 فصل دوازدهم: ابزارهای مالی مشتقه در بازارهای انتقال

یا  بلندمدت ی بازار محور است برای تخصیصهاروشهدف استفاده از  در اتحادیه اروپا، مدل –بازار محور  خصیصی تهاروش

  .است اییهناحفرامرزی و درون   ظرفیت انتقال مدتکوتاه

 میانتواند برای بازار  یم. مبادله دائم  هاستآنی هردویا یرعلنی غعلنی  و  یهاحراجی بازار محور به معنای استفاده از هاروش

ی( باید در قالب حقوق  فیزیکی انتقال  یا حقوق مالی  انتقال  به مرزدرون) اییهناحدرون  بلندمدتظرفیت  استفاده شود.  روز

یی که بازار  محور نیستند برای  نمونه شامل رزرو ظرفیت هاروش –ی غیر بازار محور هاروش ر تخصیص داده شود.فعاالن بازا

که یقتوشود.  یمانجام  سهم تناسببه یصتخص یسم هر کس زودتر آمد نوبت اوست ومکان، بلندمدتانتقال براساس  قراردادهای  

ی هاوشرمتداول است که از  ترکیبی از  شودیمتر در آینده  تخصیص داده یطوالنفاصله ظرفیت انتقال  به جریان برق  در یک

 و غیر بازار محور استفاده شود. فصل پایانی کتاب انواع این قراردادها را مورد مطالعه قرار داده است. ورحمبازار 

 در آینده نزدیک، توسط گروه پژوهشی حقوق چاپ می شود. کتاب حقوق تجارت برق در اتحادیه اروپاترجمه 
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 هشی حقوق مالکیت فکری می پردازیم:در این بخش از برونداد، به بیان برخی از نقطه نظرات و مطالب تهیه شده در محور پژو

ایی ی و کارفرم، سپس به چالش مراجع صنعتپرداختهابتدا به بیان فواید عملی حمایت از مخترع )و یا حمایت از طراح صنعتی( 

پرداخته و درنهایت « استخدام یا قراردادناشی از »صنعتی و یا طرح« ناشی از استخدام یا قرارداد»در زمینه حمایت از اختراع

 م.یدانمالکیت فکری می حقوق نامهحل را در تصویب نظامراه

 

 ذکر است:قابل دو محور اصلی در 2اختراع حق حمایت از فواید عملی 

 اعطاء حقوق انحصاری؛ -یک 

 و یا کیفری علیه ناقض حق. حقوقی امکان طرح دعوی -دو 

 

 اعطاء حقوق انحصاری -یک

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ، نگارش شده است.توسط دکتر حسین مهدی زاده این مطالب -1

صورت انحصاری و موقت )و مشروط به رعایت تکالیف مقرر است که مخترع و سازنده اختراع در اثر ثبت اختراع و بهحق اختراع: حقی  -2

 باشد.دارا می اختراع در خصوص برداریت و اعطای مجوز بهرهاو وارد در قانون مربوطه( در جهت استعمال، انتقال، فروش، عرضه

   فعالیت های  محور پژوهشی حقوق  مالکیت فکری  

 1نامه حقوق مالکیت فکری در پژوهشگاه نیرو اهمیت و ضرورت تصویب نظام

 

1310سال 
مخترعاعطاء حقوق انحصاری به مبداء •

1379سال 
پدید آورنده نرم افزاراعطاء حقوق انحصاری به مبداء •

1386سال
طرّاح صنعتیاعطاء حقوق انحصاری به مبداء•
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 اختراعات ناشی از ثبت اختراع در خصوص حقوق انحصاری ؛1386مصوب  ، طرحهای صنعتی و عالئم تجارتیثبت اختراعات قانون

ست ا معنی حق اختراعی حق اختراع فرایند به عبارت بسیار ساده به تفصیل ذکر کرده است.را به و اختراعات محصولی فرآیندی

فرآیند  اختراع در مورد حق .1کندمی از محصوالت حمایت تنها کند و حق اختراع محصولمی یک فرایند ساخت حمایت که از

اختراع فرایند صرف، استفاده شخص ثالث  دیگر، تحت حقعبارتبه شودمی صرف، قلمرو حمایت منحصراً محدود به فرایند تولید

قضی نهیچ  ،تولیدشده که بدان شکل محصولی فروش شود اما استفاده یامحسوب می« نقض حق اختراع»شده، ثبت از فرایند

 .2شودمحسوب نمی

حقوق ناشی از » نماید:مقرر می 1386مصوب  ، طرحهای صنعتی و عالئم تجارتیثبت اختراعات قانون 15 ماده« الف»بند 

 :به ترتیب زیر است اختراعگواهینامه 

برداری بهره .، مشروط به موافقت مالک آن استاختراع در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک شدهثبتبرداری از اختراع بهره -الف 

 :خواهد بود به شرح آتی شدهثبتاز اختراع 

 :فرآورده باشد خصوص دراختراع  کهدرصورتی -1

 ، فروش و استفاده از فرآورده، عرضه برای فروش، صادرات و وارداتساخت -اول     

 ، فروش یا استفاده از فرآوردهعرضه برای فروش قصدبهذخیره  -دوم     

 :موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد کهدرصورتی -2

 استفاده از فرآیند -اول     

 کاالهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند بهخصوص  در( این ماده ( بند )الف1انجام هر یک از موارد مندرج در جزء ) -دوم     

 «.آیددست می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 31و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ص  (، دانشکده حقوق1صنعتی ) آموزشی حقوق مالکیت(، جزوه 1390-1391حبیبا، سعید، ). 1
 . همان2
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 و یا کیفری علیه ناقض حق: حقوقی امکان طرح دعوی -دو

 را نقض کند، «حق انحصاری مخترع»هر شخص ثالثی که  و یا کیفری علیه حقوقی طرح دعویامکان قانونی برای 

 :وجود دارد

 

                                    
   

  محاکم  حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع در رسیدگی به دعاوی« 1310اختراعات مصوب  عالئم و قانون ثبت»برابر

 (. قانون 46عمل می آمد )ماده  به شهر تهران

  این  موردحمایت حقوق هر کس «1379های رایانه ای مصوب افزارنرمحمایت از حقوق پدیدآورندگان  قانون»برابر

 قانون الزم االجرا( 13گردد )ماده محکوم می نقدی ت، به حبس و جزایقانون را نقض نماید عالوه بر جبران خسار

  عمد مرتکب و هر شخصی که با علم «1386مصوب  ، طرحهای صنعتی و عالئم تجارتیثبت اختراعات قانون»برابر 

 پرداختعالوه بر جبران خسارت به  شده ومجرم شناخته ،دکننقض را  اح صنعتیو یا طرّ مخترع که حقوق عملی شود

 قانون(. 61و ماده  15بند ب ماده شود )محکوم می هاآن نقدی یا حبس و یا هردوی جزای

 

 چالش حوزه اختراع و یا طرح صنعتی در مراکز صنعتی و کارفرمایی

ه بطکه را و یا رابطه قراردادی )فرض مسئله درجایی است در رابطه استخدامی حمایت از حق اختراع چالش پذیرش عملی نظام

نظام »ت توان گفدر این فرض، بازهم می آیا –صنعتی برقرارشده باشد  متخصص و بنگاه و یا رابطه قراردادی بین یک استخدامی

 دارای فواید عملی است؟(« حمایت از حق اختراع

 ، موارد زیر، تصریح شده اند:1386 مصوب ، طرحهای صنعتی و عالئم تجارتیثبت اختراعات قانون 5 مادهدر 

 مخترع تعلق دارد؛ به شده منحصراًاختراع ثبت حقوق» -

کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خالف  که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق بهدرصورتی -

 قرارداد شرط شده باشد. در آن

 «اختراع قید شود. مخترع در گواهینامه نام -

حقناقض
حق

مخترع   انحصاری 
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این  مادی مخترع در گواهینامه اختراع(، چالشی وجود ندارد. در زمینه حقوق ذکر نامدر زمینه حقوق معنوی مخترع )ازجمله 

ا به ارفرما است. لذمتعلق به کناشی از اختراع،  مادی کلیه حقوق ،گذارقانونبنا بر پیش فرض آید که چالش اساسی پیش می

 . )سال آغاز اعطاء حقوق انحصاری به مخترع( شمسی 1310 قبل از سال گردیم بهبازمیکه  رسدنظر می

بتواند کسب درآمد کند  ، مخترعتا از این مسیر مخترع است به هدف اصلی و اساسی حمایت از اختراع، اعطای حقوق انحصاری

 فت حقوقشود به دریاکسب درآمد مخترع محدود می قرارداد، ناشی از و یا اختراعات استخدام که در اختراعات ناشی ازدرحالی

}هرچند بدیهی است که حقوق بگیر، باید تمام توان خود را به خدمت بگیرد، اما در برخی از موارد، متاسفانه از کارفرما.  ماهانه

رق غ ،همه ارزد ونمی و خالقیت به زحمات فراوانش نوآوری»اند گفته اینجاست که به نظرمچرخد{. در بر روی پاشنه دیگری می

 .«ندشومی روزمرگی در

 حل:راه

ر آن تصمیم گیر د االجرا توسط باالترین رکنالزم مادر تخصصی باید یک دستورالعمل هایها و شرکتها، پژوهشگاهدر دانشگاه

 ، سهم همکاراجازه داده است گذارقانون به تصویب برسد و مطابق آنچه که ، هیأت مدیره و ...(و یا شرکت )هیأت رییسه سازمان

 شود. تعیین قطعیبه طور  نوآور،

 و ثبت اختراع مادی ناشی از الزم االجراء، چه بخشی از حقوق مطابق یک دستورالعمل و نوآور ما اگر بداند که همکار متخصص

بل از ق ایشدهگیرد، انگیزه محاسبهتعلق می به شخص وی )البته و حتماً پس از تجاری سازی و کسب درآمد( یا طرح صنعتی

آن  مادی و خود را در مزایای کندو در مسیر نوآوری، هدفمند حرکت می خود دارد (یبه بلوغ رسیده)ایده  ایده افشاء و بروز

 داند.اختراع، سهیم می

 درصد» عمل، ارزش قائل باشند، باید در و نوآوری برای بروز خالقیت که مدیران ارشد سازمان میزان ، به همانبه نظر می رسد

اگر در صنعت برق، همکاران متخصص و فهیم این صنعت بتوانند کاالها و  دهند. برای مثال را افزایش« سهم همکار نوآور

 برسانند؛ آثار زیر را در پی دارد. تولید داخل مرحله نوآوری به صنعت را با اختراع و موردنیاز محصوالت

  .رسدمی 1خودکفایی و تولید به خالقیت و نوآوری اوالً: جامعه از این

ها کاال ای در تولید کاالها و محصوالت موردنیاز صنعت دارد، همانسو سهم نوآورانهمتبوع فرد خالق و نوآور، از یک انسازم ثانیاً:

ایی برای سازمان درآمدزبرای کارفرما،  سهم باقیماندهاند و از سوی دیگر، از محلّ بوده آن وارداتی بسا تا قبل ازو محصوالتی که چه

 خواهد شد.

اش خود و خانواده مادی و نوآوری وی دارد، نیازهای میزان خالقیت رابطه مستقیم با خالق و نوآور با کسب درآمدی کهثالثاً: فرد 

غیر  و پژوهشیکاران )اعم از اعضای هیات علمی، به عبارت دیگر، افزایش انگیزه مادی کلیه هم کند.می تأمین را به شایستگی

 .هدف اصلی از تدوین چنین نظام نامه ای است پژوهشی(

                                                      

در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری،  مجازند های اجرائیدستگاه»مقرر نمودند که:  که در برنامه ششم توسعه با این هدف است - 1

شده است، ایجاد و حاصل دولتی پژوهشی و فناوری ها و مؤسساتچارچوب قرارداد با دانشگاهرا که در  فنی و تجهیزاتی مالکیت فکری، دانش

 (قانون برنامه ششم توسعه 64 )بند خ ماده« واگذار نمایند و مؤسسات یادشده هادانشگاه به
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حل بدین ترتیب، راه برقرارشده است.« و طرح صنعتی در آن سازمان نظام حمایت از حق اختراع» گفت تواندر اینجاست که می

 دیدهبه پ بیتا دستیا خلق ایده برای« فرصت» بتواند این چالش را به یک است که 1«االجرادستورالعمل الزم»یک  اساسی، تدوین

الزم به ذکر است که هیات رییسه محترم پژوهشگاه نیرو، کلیات نظام نامه مالکیت فکری را در مهرماه  .بدیل نمایدو محصول، ت

 اند. به تصویب رسانده 1399سال 

 

 2ش های بررسی و فرآیند ثبت اختراعآشنایی با رو

 مقدمه: 

دانش و تولید حمایت از گذاری و سرمایهاقتصادی و صنعتی بدون در حوزه ویژه ه ب رشد و پیشرفت کشورهادر عصر حاضر، 

 ددکرده و درصکشورها بر اقتصاد دانش بنیان تاکید  از این رو، بسیاریممکن نیست. سازی دستاوردهای آن تجاریفناوری و 

دهد نشان میجهانی  م کنند. تجربههستند تا با تغییر در ساختارهای حقوقی و اقتصادی خود، زمینه تحقق چنین امری را فراه

 . امکان پذیر نیست ،و مبتکران مبدعانکه پیشرفت در علم و فناوری بدون فراهم آوردن چتر حمایتی از 

 مراحل اختصاری ثبت اختراع. ونگذار برای ثبت اختراع وپیش شرطهای قاناین مقاله در دو بخش تنظیم شده است. 

 برای ثبت اختراع؛پیش شرطهای قانونگذار  -بخش اول

در روش اعالمی یا روش بدونِ  .4شوداستفاده می 3آزمایی )تحقیقی( و مختلطدر دنیا برای ثبت اختراع از سه روش اعالمی، پیش

مقرون به صحت تلقی « ادعای مخترع»گیرد، در این روش، صورت می« ادعای مخترع»رسیدگیِ قبلی، ثبت اختراع بر اساس 

مخترع و بدون  براساس صرف ادعای« اعالمی روش». در 5رسدبه ثبت می« ادعای مخترع»بقه ثبت، شده و به شرط عدم سا

بر این اساس  .6کنندوی اقدام می ثبت اختراع نسبت به شکلیِ اظهارنامه، شرایط صرف رعایتگونه رسیدگی ماهوی و بههیچ

ورقه اختراع به هیچ وجه برای »کرد که: بق(، تصریح می)قانون سا 1310مصوب  قانون ثبت عالئم و اختراعات 36است که ماده 

 «. قابل استفاده بودن و یا جدیدبودن و یا حقیقی بودن اختراع، سندیت ندارد...

                                                      
عمل یف، دستورالعمل اجرایی مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران، دستورالآیین نامه های مصوب در کشور، از جمله: آیین نامه حقوق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه صنعتی شر.1

وسی، آیین اجه نصیر الدین طمالکیت فکری صنعت نفت، آیین نامه حقوق مالکیت فکری جهاد دانشگاهی، آیین نامه اجرایی حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه خو

 اسالمی، خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری دانشگاه خوارزمی. نامه  مالکیت فکری )معنوی( دانشگاه آزاد

  عرفان منش، نگارش شده است. نیمحمدحسو دکتر  توسط دکتر حسین مهدی زاده این مقاله . 2

رد، روش بررسی پیش آزمایی در برخی از کشورها از هر دو روش استفاده می شود، برای مثال در کشور سوئیس، در مورد اختراعاتی که در زمینه ساعت و دارو انجام می گی . 3

   (.61: 1390)تحقیقی( و در سایر زمینه ها با استفاده از روش اعالمی نسبت به ثبت اقدام می کنند)حبیبا، 
 60با، پیشین، ص . حبی4

 59. همان، ص 5

 457-456، صص میزاننشر حقوق مالکیت صنعتی، تهران: (، 1390) اسدا...امامی، .  6
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غلبه  ،1386مصوب  اختراع ثبت قانونکه تا قبل از وضع  دهدمینشان بررسی قوانین و مقررات مربوطه  در نظام حقوقی ایران،

را در ثبت اختراعات پذیرفته  «ثبت اعالمی روش» 1310 ثبت اختراعاتقانون  36 ماده .ثبت اعالمی است روشبا استفاده از 

 «ثبت سابقهصرف عدم »صراحت داشت. بدین ترتیب  ،و امکان طرح دعوا خالف مفاد آن «اختراع ورقهعدم سندیت »و بر بود 

این بنابر. 1شدنمیکافی بود و شرایط ماهوی بررسی  ،ضی )مخترع(ثبت اختراع به نام متقا پروانهبرای ثبت و صدور  راع،آن اخت

داشت باید در دادگاه مطرح شود و هر کس بر خالف آن، ادعا یا اعتراضی ها متوجه مخترع میدر روش اعالمی، تمام مسئولیت

 .2دکن، حقیقتِ موضوع را احراز دادگاه به وسیله بررسی مدارک و یا ارجاع امر به کارشناسسازد تا 

نسبت به بررسی ماهوی اختراعِ  ،روش پیش آزمایی )تحقیقی(، با بهره جستن از افراد متخصص در حوزه های مختلف علوم در

 مقرر در قانون، و هم ازنظر وجودِ شرایطِ ماهوی اختراع هم ازنظر شکلی . در این روش، ابتدا موضوع3مخترع، اقدام می نمایند

و عالیم تجاری  6رسد که در قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی. به نظر می5شودن مطالعه میوسقم آو صحت 4شودمی بررسی

 )قانون الزم االجراء(، قانونگذار روش پیش آزمایی )تحقیقی( را پذیرفته است.1386مصوب 

تی در مالکیت صنع در فرایند ثبتروش پیش آزمایی )تحقیقی(، که اعمال  گذاردنمیهیچ تردیدی را باقی ، ررسی مفاد قانونب

در زمینه ثبت  .7موردنظر بوده و تحولی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاد، در ایران نیز محقق شده است 1386قانون مصوب 

 باشد:گیری به شرح زیر میاختراع، دالیل این نتیجه

آن  دارندهو به  شودمیاختراع سندی است که برای حمایت از اختراع صادر  گواهینامه، 1386مصوب قانون  3 مادهمطابق  -الف

ه سخن ب «اختراع گواهینامهسندیت داشتن »از  ،قانون سابق 36 ماده. در این ماده مقنن برخالف کندمیحقوق انحصاری اعطا 

 .میان آورده است

اق انطب ازنظرثبت اختراع را  اظهارنامه ،(الکیت صنعتیم ادارهمرجع ثبت )که  کندمیتصریح  ،1386مصوب قانون  13 ماده -ب

قانون ثبت اختراع، اجرایی  نامهآیین 28 مادهدر کند )میبررسی و سپس اقدام به ثبت « نامهآیینشرایط مندرج در قانون و »با 

                                                      
 492، ص 49دوره ، خصوصی حقوق مطالعات فصلنامه در سیستم ثبت مالکیت صنعتی ایران، حق دسترسی به اطالعات (،1398) نسرینطباطبائی حصاری، .  1

 60 حبیبا، پیشین، ص.  2

 . همان 3
 458. امامی، پیشین، ص  4

 490ص  پیشین،طباطبائی حصاری، . 5

مالکیت صنعتی را موظف به بررسی مطابقت اظهارنامه با مفاد برخی مواد این قانون دانسته و  ادارهدر خصوص ثبت طرح صنعتی،  1386مصوب قانون  27 مادههرچند مفاد   .6

 هاییستمس رسانیاطالعکامل موردنظر مقنن نبوده، لکن لزوم تأمین کارکرد  طوربهثبت تحقیقی  شیوهصنعتی  هایطرحآورد که در خصوص  به وجودممکن است این ابهام را 

نون که در خصوص ثبت طرح اجرایی این قا نامهآیین 82 مادهو توجه به  مورداشاره 39و  13مواد  ازجملهثبتی توسط مقنن و توجه به فلسفه و هدف موجود در سایر مواد قانون 

)طباطبائی  ت بودثب شیوهصنعتی هم باید قائل به تحقیقی بودن  هایطرحکه در ثبت  کندمیشرایط مقرر در قانون را الزم دانسته، باب این تفسیر را باز  همهصنعتی بررسی 

 (.490: 1398حصاری، 

 490. طباطبائی حصاری، پیشین، ص  7
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شرایط ماهوی اختراع  و متخصصان و کارشناسان برای احراز ربطذیاستعالم توسط مرجع ثبتی از مراجع ، امکان 1386مصوب 

 ؛است ، پیش بینی شدهنخست ذیل همین ماده تبصرهدر 

که نسبت به تأمین و  داندمیدولت را مجاز  بنیان،دانش هایشرکتحمایت از  منظوربهپنجم توسعه  برنامهقانون  17 ماده -ج

ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز  هزینهپرداخت بخشی از 

 ارائهو امالك کشور موظف است صرفاً پس از  اسنادثبتسازمان »: داردمیمقرر  این ماده 3 تبصرهاختراعات اقدام کند )بند و( 

 شودنمییعنی این حمایت موجب  ،«ثبت اختراعات اقدام نماید گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصالح نسبت به

 .1نادیده گرفته شود «جدید اختراعِ ممیزی و بررسی صحتِ»که 

 مراحل اختصاری ثبت اختراع: –بخش دوم 

 ،1386در بخش اول مقاله، مشخص گردید که اداره مالکیت معنوی، مطابق قانون و آیین نامه مربوط به ثبت اختراعات مصوب 

د زیر ، با طی فرآینبرای اثبات اختراع خود باید از روش پیش آزمایی )تحقیقی( تبعیت نماید. لذا در صورت داشتن شرایط الزم

 اقدام کرد.« 2گواهینامه اختراع»سبت به دریافت توان نمی

شرط  «ثبت»صنعتی(،  هایمالکیت صنعتی )اختراعات، عالئم تجاری و طرح حقوقدر اول از همه، باید خاطر نشان کرد که 

 .گیرد، به مخترع تعلق می3به سخن دیگر، ثبت اثر الزامی است و حقوق انحصاری، پس از صدور گواهینامه اختراع حمایت است.

در حال حاضر مرکز مالکیت معنوی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در قوه قضاییه مرجع ثبت 

درخواست ثبت ابداع و اختراع را در قالب  بایستی، میثبت اختراعبرای  باشد.در کشور می اختراعات ملهمالکیت صنعتی از ج

 نمود.به مرجع ثبت تسلیم  "اظهارنامه"

متقاضیان  و استالکترونیکی امکان پذیر در حال حاضر به صورت  همانند دیگر امور مربوط به ثبت اختراعتسلیم اظهارنامه اختراع 

در زمان ثبت  نمایند.می معنوی مالکیت مرکزاظهار نامه خود را تسلیم اداره اختراع  http://ipm.ssaa.irاز طریق آدرس 

 الکترونیکی اظهارنامه، مراحل زیر باید انجام شود:

 هخالص و عنوان مخترع، مشخصات ابالغ، کننده دریافت قانونی، نماینده اظهارنامه، اظهارنامه شامل مالک درج اطالعات -1

 تقدم حق ادعای اختراع،

 ضمائم بارگذاری -2

 ضمائم و اطالعات بازبینی -3

 اظهارنامه شماره دریافت و هزینه پرداخت -4

تجاری اطالعات مربوط به مالک  عالئم و صنعتی های طرح اختراعات، ثبت قانون اجرایی نامه آیین 5 در مرحله اول، طبق ماده

 شخص» یکه متقاض یو در صورت مشخصات شغلیو  تیتابع ،ی و اطالعات تماسکدپست ،ینشان ،یشماره مل، اختراع از قبیل نام

                                                      
 494. همان، ص  1

2 Certificate of Invention - 

 .، حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را بیان نموده است.1386قانون ثبت اختراعات مصوب  15ماده  - 3 
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این ر دشود. درج می تیتابعو « یاشخاص حقوق»شناسه ملی اقامتگاه، محل و شماره ثبت،  ت،یاست ذکر نام، نوع فعال «یحقوق

و در صورت وجود بیش از  اجباری استی، رانیرایغ ای یرانیا ی(حقوقشخص  ای یقیحق)شخص مالک  کیافزودن حداقل ، مرحله

 یک مالک، تعیین میزان مالکیت ضروری است.

، نیمالک ایاگر مالک شود. ی وارد میقانون ندهینماپس از درج اطالعات در خصوص مالک یا مالکین اظهارنامه، اطالعات مربوط به 

 ءمضاصاحبان ا است، «یشخص حقوق» نیمالک ایاگر مالک  .وجود ندارد یقانون ندهینما یبه معرف الزامی ،هستند یقیشخص حق

ها بالغابایست دریافت کننده باشد. همچنین در این قسمت، میی میقانون ندهینمارسمی آن شرکت،  لیوک و یاموسسه  یاشرکت 

ی قانون دگاننیاز نما یکی ای نیاز مالک یکی است که شامل مالک، یقیشخص حق کی کننده ابالغ صرفاً افتیدر نیز معین گردد.

 .کند، دریافت میامکیو ارسال پ یکیآدرس الکترونسامانه و همچنین  قیاز طراختراع را تمام مکاتبات اداره که  شودمی

یا  مخترعگردد. درج می یقانون ندهینماو  همانند اطالعات مربوط به مالک یا مالکین اظهارنامهمشخصات مخترع در ادامه، 

، گرددن دیاختراع ق ثبت نامهیچنانچه مخترع بخواهد نام وی در گواههستند. باید در نظر داشت  یقیحق یشخص لزوما مخترعین

 .گرددمی وستیپو ضمائم اظهار نامه درخواست بخش در  نامهینام مخترع در گواه دینامه عدم قطی مراتب 

 و جنبه نوآورانه کهگردد  تنظیم صورتیبه  دیبا عنوان اختراع است. اختراععنوان و خالصه بخش بعد از مرحله اول، وارد نمودن 

راعات در از اخت یاریبس یمختلف و خصوصاً کشور ما جستجو ی. در کشورهابیان نماید ایمختصر و گو را به طور فنی یبرجستگ

ادارات اختراع و  یبرا یاریبس تیاهم یدارا گیرد و از این جهت،می «عنوان اختراع» یواژه ها دیبنابر کل یاطالعات یبانکها

اختراع  یفن یهایژگیو نیو مب ایاختصار، گو نیدر ع دیبا «عنوان» از این رو، .باشدیکارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع م

 ازیافراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت ن ریسا گردد تایموجب م ،بهتر سوابق یجستجو تیباشد تا عالوه بر قابل

 یفیتوص دیها نباواژه دیکل نیا نمایند. باید توجه شود کهو اجازه استفاده با مالک اختراع منعقد  دیخر یالزم را برا یقراردادها

 1.شود یخوددار نیتریو فن نیاتربیز ن،یتریعال ن،یمثل بهتر، بهتر یداشته باشند و از درج عبارات یغاتیو رنگ و صبغه تبل

، مطابق حدود ادعا باشد نییتع یبرا ریتفس یمبنا تواندیو نم رودیاطالعات اختراع به کار م انیب یفقط براکه  فیخالصه توص

کند تا در  نییکه اختراع به آن تعلق دارد را تع یایفن نهیزم ماًیمستق دیبا ،قانون ثبت اختراعات یینامه اجرا نیآئ 13با ماده 

 .ردیمورد استفاده قرار گ ییسوابق اختراع ادعا یجستجو

 :رعایت گردد دیبا ریدر خالصه اختراع نکات زبه عالوه، 

 دیاختراع را اجماالً روشن نما یاصل یکاربردها ایآن و کاربرد  یاساس راه حل ارائه شده برا ،یمشکل فن -1

 انیشکل ب نیاختراع به بهتر یهایژگیها وباشد تا براساس آن یاضیمعادالت ر ای ییایمیش یهامشتمل بر فرمول بنا به اقتضا -2

 .شود

ارجاع  یهانشانه دیخالصه هر قسمت با حیارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توض عاخترا حیتوض یکه برا یدر صورت -3

 .ها در داخل پرانتز ذکر گردداز نقشه کیدهنده به هر

 اختراع. یایش و مزاارز انیعدم ب -4

                                                      
1-  http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1 
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سوء  هجیدر نت ای لیافشاء به دلی، الملل نیب ای یداخل یرسم شگاهیافشای اختراع در نما، عنوان و خالصه اختراعدر بخش درج 

افزاری دارد یا خیر و همچنین پیشنهاد مرجع استعالم )مرجع ی، اینکه آیا اختراع جنبه نرمقبل حقیذ ایاستفاده اشخاص ثالث 

 گردد.کننده شروط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی( نیز مشخص میبررسی 

نامه د، این مسئله در اظهارافشاء شده باش یالملل نیب ای یداخل یرسم شگاهینما کیشرکت در  جهیاختراع در نت در صورتی که

همراه با درج  دهیرس ربطیمسئوالن ذ دییرا که به تأ شگاهینما نیشرکت در ا یگواه دیبا یمتقاض ،فرض نیدر اذکر می گردد. 

بصره تمطابق با  .دینما وستیگذاشته شده است، در بخش ضمائم پ شیمذکور به نما شگاهیمطلب که اختراع فقط در نما نیا

 حصالیادارات ذ ایاست که توسط دولت  یشگاهینما یرسم شگاهیمنظور از نما ،قانون ثبت اختراعات یینامه اجرا نیآئ 26ماده 

زار برگ یالمللنیو در سطح ب سیپار ونیکشور عضو کنوانس کیدر  صالحیاشخاص ذ ایتوسط دولت  ایو  شودیم لیتشک یداخل

 دهیرس رانیا یاسالم یجمهور یهایندگینما دییبه تأ دیبا یرسم شگاهینما ربطیمسؤوالن ذ یگواه ری. در فرض اخگرددیم

 باشد.

مدارک دال بر  یتمامبایستی ، میافشا شده باشد ی،حق قبلذی ایسوء استفاده اشخاص ثالث  جهیدر نت ای لیاختراع به دل اگر

 نرم بهاختراع جن ایآ همچنین، در این بخش، مشخص می شود که شود. وستیسوء استفاده شخص ثالث در بخش ضمائم پ

، یمستیس :سه دسته)نرم افزارها  کیانفورمات یشده توسط شورای عال نییطبق طبقه بندی تع . در این صورت،افزاری دارد

 .گرددتعیین میطبقه نرم افزار  ی(،خدمات و کاربردی

، نظام ثبت 1386ی مصوب و عالئم تجار یصنعت یقانون ثبت اختراعات، طرح هابا توجه به اینکه پس از الزم االجرا شدن 

قانون ثبت اختراعات،  یینامه اجرانیآئ 28ماده  1تبصرهز اجرا می شود، مطابق با مجو« تحقیقی»اختراع در ایران به صورت 

 یماهو طیاحراز شرا یامر برا شناساناز متخصصان و کار ایو  یدولت ای یاعم از خصوص ربطیاز مراجع ذ تواندیمرجع ثبت م

و ه داشت ینبه مشورت. اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جدیاستعالم و کسب نظر نمای( گام ابتکاری و کاربرد صنعت)اختراع 

تواند در این متقاضی می .ردیگمیها صورت منعقده با آن ینظر از مراجع و اشخاص مذکور براساس قراردادهااستعالم و کسب 

در پیوست این راهنما، فهرستی از مراجع  .نمایدانتخاب  ستیمراکز موجود در لمیان از مرحله، مرجع استعالم پیشنهادی خود را 

 استعالم آمده است.

 ،1386قانون ثبت اختراعات مصوب  9ماده طبق  تواند ادعای حق تقدم خود را ثبت نماید.در آخرین قسمت از مرحله اول، می

 یمعنو تیاز مالک تیحما یبرا سیپار ونیحق تقدم مقرر در کنوانس یاهیاعالم یتواند همراه با اظهارنامه خود، طیم یمتقاض

 ای کیتواند براساس  یحق تقدم م .دیآن را درخواست نما ی( و اصالحات بعد1883مارس  20) یشمس یهجر 1261مورخ 

ه است شد میمذکور تسل ونیهر کشور عضو کنوانس یبرا ایباشد که در هر کشور  یالملل نیب ای یامنطقه ای یاظهارنامه مل ندچ

 شامل آن خواهد بود. سیپار ونیمذکور در کنوانس یتهایدرخواست حق تقدم حما رشیو با پذ

ثبت اختراع به  یسال حق تقدم خواهد داشت که برا کیاظهارنامه  میتسل خیثبت اختراع از تار یمتقاض 1قاعده حق تقدم بنابر

توسط  یگریاظهارنامه د فاصله نیدر ا وقتی و دیثبت اختراع بنما یمراجعه و تقاضا سیپار ونیعضو کنوانس گرید یکشورها

                                                      
1- Priority Right  
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د را اظهارنامه خو نیریاز سا که زودتر ی، شخصگرددثبت اختراع آن کشور  یاداره مل میسلکشور، ت همان ای کشورها ریاتباع سا

 یمانه زفاصل نیو اگر در ا می باشدمقدم  گرانید بر کرده است، میتسل سیپار ونیعضو کنوانس یاز کشورها یکی یدر اداره مل

أ مبد شورک مقدم در هاظهارنام میتسل خیاز تار که بعد نیرینسبت به سا ،کند مراجعهثبت اختراع  یبرا یبه آن اداره مل، سال کی

 1.حق تقدم خواهد داشت ،نموده اند میاظهارنامه تسل

 یاهاادع ایادعا  ،اختراع فیتوصگردد. در میان ضمائم، می بارگذاریدر سامانه  ی که در باال به آن اشاره شد،ضمائمدر مرحله بعد، 

 ( اهمیت فراوان دارد.در صورت لزوم)ها نقشه اینقشه  و اختراع

کند. هر اختراع  نییتع یفن یهااز آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه تیرا که حما یعناصر اختراع دیاختراع با یادعا

 ایرآورده و ف کیبه  یابیدست ندیفرا ند،ی، فراادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ایچند ادعا باشد. ادعا  ای کیمشتمل بر  تواندیم

 یینامه اجرا نیآئ 11مطابق ماده نیباشد. همچن یمفهوم اختراع کیراجع به  نکهیو فرآورده باشد، مشروط بر ا ندیااز فر یبیترک

 باشند: ریز طیشرا یو منجّز بوده و دارا حیصر دیادعاها با ایقانون ثبت اختراعات، ادعا 

 صورت تعدّد در هاآن یبیترت یگذاراختراع و شماره تیها با توجه به ماهـ معقول بودن تعداد آن1

 .مدلل شده باشد و اثبات فیاختراع فراتر نرود و به طور کامل در توص فیـ از اطالعات افشاء شده در توص2

 .دینما انیرا با استفاده از جمالت مثبت، ب تیقابل حما یفن یهایژگیـ و3

 مانند  یممکن از به کار بردن عبارات حدامتناع گردد و تا فیتوص ایها اجتناب، از ارجاع به نقشه رقابلیـ جز در موارد غ4

 .شود یخوددار« ها نشان داده شدهدر نقشه کهطورهمان»  ای« آمد فیطور که در توصهمان»

صفحه نقشه و عالمت مشخص  شماره ادعا، انیفهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از ب یکه برا یصورتـ در  5

 .ننده آن در داخل پرانتز ذکر گرددک

 اختراع نباشد. یایاجرا و مزا وهیـ مشتمل بر ش 6

خالصه هر قسمت  حیه باشد، پس از توضها، نمودارها و جداول ضرورت داشتاختراع ارجاع به نقشه حیتوض یکه برا یدر صورت

باشد که امکان  ینحو ها بهنقشه تیوضوح و شفاف ، نمودار و جدول استفاده کرد و آن را در ضمائم اضافه کرد.از نقشه توانمی

 باشد. سریآن م یبردارریتصو ای ریتکث

ای از اطالعات خالصه ،مرحله نیدر ا شود.می ضمائماطالعات وارد شده و  ینیبازبپس از بارگذاری ضمائم مربوطه، نوبت به 

موردی را  کهیتمام موارد اجباری را چک و در صورت نیز آنها، سامانه دییتاو بودن  حیدر صورت صح قابل مشاهده است ه،وارد

 کند تا نقص رفع شود.رسانی میرا اطالع غامیپ خالی مانده و یا صحیح درج نشده باشد،

ورت صه ب یرانیا نیبرای مالک هانهیهز پرداخت باشد.مرحله پایانی می شماره اظهارنامه افتیو در نهیزپرداخت هپس از تأیید، 

 ،ثبت اظهارنامه 2هزینه پرداختآیین نامه اجرایی،  114ماده  5و بند  111ماده  8بند  برابر با .گرددیم افتی( درنی)آنال برخط

 رد.نخواهد ک جادیا یبرای متقاض یحق چگونهیاظهارنامه فاقد اعتبار بوده و ه ،نگردد پرداخت انجامکه  یصورت و دراجباری است 

                                                      
1-  http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1 

 اجباری است ،ثبت اظهارنامه هزینه پرداختآیین نامه اجرایی،  114ماده  5و بند  111ماده  8بند  برابر با  -2
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وان تثبت اختراع میاقدامات انجام شده از سوی اداره  و پرونده تیوضع نیمشاهده آخر، اظهارنامه رییگیپشایان ذکر است برای 

 ت آن مطلع شد.از وضعی با مراجعه به سامانه و استفاده از شماره اظهارنامه و رمز عبور،

در  دهد واظهارنامه را مورد بررسی قرار می ، اداره ثبت اختراع در مرکز مالکیت معنویاظهارنامه و ضمائم آن تسلیمپس از 

صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خالصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده 

 30. متقاضی ظرف باشدکه از طریق سامانه قابل مشاهده مینماید مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می ،باشد

اظهارنامه باطل و کان لم یکن تلقی  ،در غیر اینصورت .روز مهلت دارد تا نسبت به اصالح یا تکمیل مدارک و ضمائم اقدام نماید

یکبار  ،تواند با ذکر دالیلمی ،روزه قادر به تکمیل مدارک و ضمائم نباشد 30ظرف موعد متقاضی در در عین حال، اگر  .گرددمی

 1.تواند فقط برای یکبار با درخواست وی موافقت نمایدد و مرجع ثبت میکنتمدید مهلت را از مرجع ثبت درخواست 

 اختراع از موضوعات ، و احراز اینکهشده باشدمطابق قانون و آئین نامه تنظیم  و اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد زمانی که

اختراع مورد نظر  ،واژهای استنباطی از ادعا و توصیف و خالصه اساسبر اداره ثبت اختراع کارشناس قابل ثبت و حمایت است، 

راع اداره اخت و در صورتیکه اختراعاتی مشابه اختراع مورد ادعا در سیستم )بانک اطالعات داده ( نمایدمیرا در سیستم جستجو 

ادعا و سوابق  دانش فنی موردتواند میمتقاضی  کند.میمشاهده نماید طی ابالغیه وجود اختراعات مشابه به متقاضی اعالم 

جدید بودن و گامهای ابتکاری و مزایای اختراع خود را نسبت به  )با ذکر دلیل(، صورت مستدله را تحلیل نماید و ب اعالمی

اهوی برای احراز شرایط ماظهارنامه، کارشناس رسیدگی کننده  ،در صورت پذیرش استدالل متقاضی کند.اختراعات پیشین بیان 

مراجع  )فهرست نمایدصالح میمراجع ذییکی از مبادرت به استعالم از  گام ابتکاری و کاربرد صنعتی( ثبت اختراع )جدید بودن،

 3قابل مشاهده است.از طریق سامانه  در اکثر مواردپاسخ استعالم نیز  (. 2استعالم

مرجع ثبت طی اعالمیه  ،تایید نمایدحیث شرایط ماهوی پس از بررسی، اختراع را از  (،Examination Center)اگر مرجع استعالم 

امانه سو همچنین مبلغ مورد نیاز ثبت را در  )آئین نامه 30نامه اختراع موضوع ماده )تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی

نماید تا گواهینامه روز از تاریخ اعالمیه نسبت به پرداخت هزینه اقدام  30ظرف  می بایستی. متقاضی می دهدقرار  ثبت اختراع

 4د.شوثبت اختراع برای وی صادر 

ی قاضاستعالم(، متمرجع )مساعد نبودن نظر  دکنتایید نحیث شرایط ماهوی پس از بررسی، اختراع را از اگر مرجع استعالم، 

 ثبت اختراع، برای یکبار حق اعتراض دارد.

 منابع

 .میزاننشر حقوق مالکیت صنعتی، تهران: (، 1390) اسدا...امامی،  -

 .، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1) صنعتیجزوة آموزشی حقوق مالکیت ( 1390-1391)حبیبا، سعید  -

                                                      

1-  http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1 

2- http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1  

3 . http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1 

4 .. http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?pageid=597&g=88&p=1&showitem=1 
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 حقوق مطالعات فصلنامه در سیستم ثبت مالکیت صنعتی ایران، اطالعاتحق دسترسی به  (،1398) نسرینطباطبائی حصاری،  -

 .49دوره ، خصوصی

 ؛1386 مصوبقانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و عالیم تجاری  -

 ؛1386مصوب قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و عالیم تجاری اجرایی  نامهآیین -

- http://iripo.ssaa.ir 

 

 

 

ضمیمه مقاله: جمهوری اسالمی ایران افزون بر قوانین و مقررات داخلی، در معاهدات بین المللی متعدد در حوزه مالکیت فکری 

 ها ملحق شده ذیالً ارائه گردیده است.باشد که فهرستی از قوانین و مقررات داخلی و معاهداتی که ایران به آننیز عضو می
 الف. فهرست قوانین ملی مالکیت فکری ایران1

 مصوب قانون

 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

 1352 قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

 1379 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

 1382 قانون تجارت الکترونیکی

گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهالقانون ثبت ارقام   1382 

 1383 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی

 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری

مالکیت فکری ایرانو مقررات ملی مرتبط با فهرست قوانین ب.   

 مصوب قانون  

 1379 قانون مطبوعات

گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت از سرمایه   1380 

ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاست های 

قانون اساسی 44کلی اصل   

1384 

ابالغیه در خصوص سیاست های کلی توسعه بخش های غیر 

 دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی

1384 

 1385 قانون ساماندهی مد و لباس

                                                      

 ، به دلیل نسخ صریح، در این جدول نیامده است1310قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  - 1

http://iripo.ssaa.ir-/
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سرمایه گذاریسیاست های کلی تشویق   1389 

 1389 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

 1389 سند نقشه جامع علمی کشور

قانون سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت 

 صنعتی از نقشه جامع علمی کشور

1392 

 

 

 
 ج- قوانین و معاهدات بینالمللی در وضعیت حاضر1

معاهدهنام  ردیف  اعضا نسخه 
وضعیت 

 عضویت ایران
 سال الحاق سال تصویب

1 
کنوانسیون پاریس در حمایت 

 از مالکیت صنعتی

 1338 1883 عضو است 177 معاهده اصلی

 --- 1900 عضو نیست 23 اصالحیه بروکسل

 --- 1911 عضو نیست 36 اصالحیه واشنگتن

 --- 1925 عضو نیست 33 اصالحیه الهه

 1338 1934 عضو است 44 اصالحیه لندن

 1334 1958 عضو است 52 اصالحیه لیسبون

 1377 1967 عضو است 195 اصالحیه استکهلم

2 
معاهده همکاری حق اختراع 

PCT 

معاهده اصلی با اصالحیه 

2001و  1979  
 1392 1970 عضو است 152

3 
توافقنامه مادرید در ارتباط با 

المللی عالئمثبت بین  

 1382 1891 عضو است 55 معاهده اصلی

 عضو نیست 10 اصالحیه بروکسل
1900 

 
--- 

 --- 1911 عضو نیست 14 اصالحیه واشنگتن

                                                      

توسط آقای دکتر محمد حسین عرفان منش آماده « امه های بین المللی راجه به طبقه بندی مالکیت صنعتیموافقت ن»در این زمینه، مقاله ای با عنوان  - 1

 گردیده است که در صفحه اختصاصی گروه پژوهشی حقوق )در قسمت تازه های حقوق انرژی( در سایت پژوهشگاه نیرو در دسترس می باشد.  

http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=37
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=38
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معاهدهنام  ردیف  اعضا نسخه 
وضعیت 

 عضویت ایران
 سال الحاق سال تصویب

 --- 1925 عضو نیست 13 اصالحیه الهه

 --- 1934 عضو نیست 18 اصالحیه لندن

 --- 1957 عضو نیست 17 اصالحیه نیس

 1382 1967 عضو است 56 اصالحیه استکهلم

4 

پروتکل توافقنامه مادرید در 

المللی ارتباط با ثبت بین

و  2006اصالحیه  عالئم با

2007 

 1382 1989 عضو است 101 معاهده اصلی

5 

 بمنظور مادرید توافقتنامه

 یهانشانه نصب از جلوگیری

غیرواقعی یا فریبنده بر  منبع

 کاالها

 1383 1891 عضو است 36 معاهده اصلی

 --- 1911 عضو نیست 14 اصالحیه واشنگتن

 --- 1925 عضو نیست 18 اصالحیه الهه

 --- 1934 عضو نیست 23 اصالحیه لندن

 1383 1958 عضو است 25 اصالحیه لیسبون

 1383 1967 عضو است 25 اصالحیه استکهلم

6 

توافقنامه لوکارنو در 

المللی بندی بینطبقه

های صنعتیطرح  

معاهده اصلی با اصالحات 

1979 
 1396 1968 از مؤسسان 55

7 

درباره  سیموافقتنامه ن

کاالها و  یالمللنیب یبندطبقه

اهداف ثبت  یخدمات برا

 عالئم

 با اصالحات یمعاهده اصل

 بعدی
 1396 1957 عضو است 84

2013تأسیس  از مؤسسان 40 معاهده اصلیمعاهده مراکش برای تسهیل  8  --- 

http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=39
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=40
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=41
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=18
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=33
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=10
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=11
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=12
http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=9
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معاهدهنام  ردیف  اعضا نسخه 
وضعیت 

 عضویت ایران
 سال الحاق سال تصویب

دسترسی اشخاص نابینا و 

دارای نقص بینایی به آثار 

 منتشره

االجرا نشده است()الزم  

9 
 سازمان مؤسس کنوانسیـــون

معنوی مالکیت جهانــــی  

معاهده اصلی با اصالحات 

1979 
 1380 1967 عضو است 191

10 

 مورد در لیسبون موافقتنامه

 المللی بین حمــایت و ثبت

مبدأ و ثبت  اسامی از

المللی آنهابین  

 1383 1958 عضو است 28 معاهده اصلی

 1383 1967 عضو است 27 اصالحیه استکهلم

 عضو نیست 0 اصالحیه ژنو
2015تأسیس   

االجرا نشده است()الزم  
--- 
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ICJ 

International Court of 

Justice 

Press Release  

No. 2021/5 

3 February 2021 
 

در دعوای مطروحه توسط 

جمهوری اسالمی ایران علیه 

 ایاالت متحده آمریکا،

 دیوان بین المللی دادگستری

 صالحیت رسیدگی دارد.

1399بهمن  15  

 

Islamic Republic of Iran v. United States of America 

 
The Court finds that it has jurisdiction, and that the Iran’s Application is admissible, 

(This judgment is final, without appeal and binding on the parties),  

1 By fifteen votes to one, 

Finds, consequently, that it has jurisdiction, on the basis of Article XXI, paragraph 2, 

of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955, to entertain 

the Application filed by the Islamic Republic of Iran on 16 July 2018, and that the said 

Application is admissible 

 

ود، بینی  بهمان گونه که از بررسی و ارزیابی  مجموع دفاعیات  کتبی و شفاهی طرفین قابل پیش 1399بهمن ماه  15در تاریخ 

توسط ایاالت متحده آمریکا دادگاه  دادگستری بین المللی )رکن قضایی سازمان ملل متحد( رای خود در ردّ ایرادات مطروحه 

( با اعاده 1955) 1334نسبت به صالحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا به دلیل  نقض پیمان مودت مورخ 

دادگاه دادگستری بین المللی با رد همه ایرادات  1های  یک جانبه و غیر قانونی و احراز صالحیت رسیدگی را صادر کرد.تحریم

صالحیت رسیدگی نسبت به دعوای ایران  را تنها با یک رای مخالف پذیرفت؛ یعنی فقط قاضی اختصاصی دولت آمریکا   آمریکا

 .  2در این تصمیم  صالحیتی  با دادگاه همراه نبود. البته او هم برخی از ایرادات صالحیتی آمریکا را وارد ندانست

  

                                                      

 .2، صفحه 18/11/99، منتشر شده در روزنامه ایران مورخ «تمهیدات الزم برای توفیق نهایی در الهه»جنیدی، لعیا، مقاله با عنوان  - 1

 همان. - 2
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 پژوهشگاه سازییتجارقراردادهای  یروزرسانبهپروژه  وبینار 

 

 سخنران: مهدی هفتانی
 

 

: عنوان سمینار  

پژوهشگاه یسازیتجارقراردادهای  یروزرسانبهارائه نتایج پروژه    

:عنوان سمینار  

 NRI New Commercialization Contracts 

:ختصری از رزومه سخنرانشرح م  

 پژوهشگر گروه حقوق پژوهشگاه نیرو ، 

، دانشگاه شهید بهشتییالمللنیب یگذارهیسرمادانشجوی دکتری حقوق تجارت و    

مورد ارائه در سمینار: خالصه عناوین  

پژوهشگاه نیرو یسازیتجارآسیب سنجی قراردادهای  (1  

پژوهشگاه نیرو یسازیتجارمقررات حاکم بر قراردادهای  (2  

یسازیتجارجدید قراردادهای  یهامدلارائه  (3  

ارائه خواهد شد. «پژوهشگاه یسازیتجارقراردادهای  یروزرسانبهپروژه »در این پروژه نتایج حاصل از   

برگزاری: زمان  

  10-11:30ساعت  18/12/99دوشنبه 



 


