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 صادــت در اقتـری دولداکثـله حـداخـم

 رژیـه انـدر عرص ی آنرانــحـبار ــآثو  
 1398بهمن   - ژیکارشناس انر  –شهرام اتفاق 

 

 

   مقدمه

کلیمه  جانبمه دوتمد دا اصتدماد انمراست یسمترط نمامالبر اا یمراط         مداخله گسترده و هم  

عظمی  و متعلم     دااانیهاط اصتدادط فراه  ساخته اسد. منایع نفد و گاز کشبات  فعاتید

 مدمر   از مراصبمد  و تمشترک یهاط گراس انن ثروت از صیاندکلیه افراد جامعه اسد و یه 

مدر ت مبضبعی مریبط یه کلیه ذننفعماس اسمد. دا    تا تبزنع ت تبتید چرخه دا آس صحیح

مه  یرخباداا نیسد و یما اناماد نم     ت از کفاند الزم یراط انن «اصتداد دوتتی»حاتی که 

مدنرند »زند.  هاط گبناگبس دامن می ها و یحراس از ناکاامدطاط  یه سلسله نامناسبتفضاط 

سمازط   هاط وایسته یه آست مانند ممیزط انرژطت یهینه و تمامی زنرمامبعهدا کشبا « انرژط

دا حما  تحقم     نمامالبر  محمی  انن انزط انرژط و نظانر آست دا داوس ن   انرژطت یرنامه

هانی از انمن عباممل    عنباس نمبنه یه سیاسی و اصتدادطاز انن اوت یراسی چند عامل  و اسد

یاشد. اوضاع آتی تباند ااهگشاط ما دا داک  محیای دا دستبا کاا انن گزااش اسد و می

( 4) تااز واصعمی  غیمر  ( نمر  3( تمبامت ) 2نااانمه انمرژطت )  ( 1انن عبامل عباات هستند از: )

( فضماط  7مبادتمهت )  هزننمه ( 6) تگرط )اگبالتباط( کیفید تنظی ( 5ت )تدنعی هاط صیمد

 .دوتتی دااط ینگاه و گرط تددط( 9و ) کشبا دا انرژط مدر  اوند( 8کسب و کاات )
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 اثر یارانه انرژی بر مدیریت انرژی در ایران -1

اسمدت وضمعید اعاماط انمرژط یمه       منتشر شمده  2019یه اتکاط گزااش آژانس یین اتمللی انرژط که دا سا  

یمه اسمتناد انمن گمزااشت ماممبع      اسمد.   اعممم شمده   1هاس ماای  جدو  شممااه  هاط فسیلی دا ج سبخد

هماط   نااانمه  و میلیمااد دالا اسمد   426کشبا جهاست حدوداً معماد    40هاط انرژط اعاا شده دا حدود  نااانه

سمن  و یمر     هماط نفتمیت گماز عبیعمیت زغما       هاط فسیلیت دا چهماا گمروه فمرآواده    یه سبخد  مباد اشااه

 اند.   ط شدهیند دسته

 
 فسیلی های سوخت به انرژی یارانه وضعیت( 1 جدول

 )میلیارد دالر( جهان در

 2014 2015 2016 2017 2018 

 181,691 142,849 102,455 136,807 248,175 جهان در نفتی های فرآورده به یارانه مجموع

 143,045 115,974 122,061 104,074 120,316 جهان در برق به یارانه مجموع

 98,543 56,983 49,576 74,998 95,739 جهان در طبیعی گاز به یارانه مجموع

 3,382 2,944 2,263 1,577 1,200 جهان در سنگ زغال به یارانه مجموع

 426,660 318,751 276,356 317,456 465,430 جهان در فسیلی های سوخت به انرژی یارانه مجموع

 

گمزااش شمده    2 شممااه  جدو  ماای  انراس دا فسیلی هاط سبخد یه طانرژ اعااط دا هماس منبعت وضعید

هاط نفتی حمدوداً معماد     یه اتکاط انن یخش از گزااشت مقداا نااانه اعاا شده تبس  انراس یه فرآواده .اسد

 میلیااد دالا یبده اسد. 26و نی  میلیااد دالا و گاز عبیعی  16و نی  میلیااد دالات یر   26

 

 
 فسیلی های سوخت به انرژی یارانه یتوضع( 2 جدول

  (دالر میلیارد) ایران در

 2014 2015 2016 2017 2018 

 26,575 16,347 10,735 18,290 39,327 ایران در نفتی های فرآورده به یارانه مجموع

 16,587 14,418 4,963 12,791 15,005 ایران در برق به یارانه مجموع

 26,044 17,895 15,480 19,375 23,672 ایران رد طبیعی گاز به یارانه مجموع

 - - - - - ایران در سنگ زغال به یارانه مجموع

 69,207 48,661 31,179 50,457 78,005 ایران در فسیلی های سوخت به انرژی یارانه مجموع

 

 مقانسمه  دا انمراست  دا فسیلی هاط سبخد یه انرژط نااانه ت یه مقانسه میزاس اعااط3همچنین جدو  شمااه 

 جهاس پرداخته اسد.   یا

 

 
 ایران در فسیلی های سوخت به انرژی یارانه( 3 جدول

 (دالر میلیارد)جهان با مقایسه در

 2014 2015 2016 2017 2018 

 426,660 318,751 276,356 317,456 465,430 جهان در فسیلی های سوخت به انرژی یارانه مجموع

 69,207 48,661 31,179 50,457 78,005 ایران در فسیلی ایه سوخت به انرژی یارانه مجموع

 %16.2 % 15.3 %11.3 %15.9 %16.8 (درصد) جهان در انرژی یارانه مجموع از ایران سهم
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 جهانهای انرژی در  یارانه - 1نمودار 

 

 هاط مهمی یراط کشبا ما اسد: یندط محتبنات گزااش نادشدهت حاوط پیامجمع

 ت تبس  انراس پرداخد شده اسد.  2018ط انرژط دا جهاست دا سا   رنن نااانهت ( ییش1

داصد از کل  16.5داصد جمعید ساکن یر اوط سیااه زمینت معاد   1.1ت انراس یا داشتن 2018( دا سا  2

 اا پرداخد کرده اسد. ( 1نااانه جهاس )نمبداا شمااه 

تیمد ناخماتد داخلمی کشمبا     داصد کل تب 15.3ت معاد  2018حا  نااانه انرژط پرداختی انراس دا سا  ( 3

 یبده اسد.  

 اسد.   یبده دالا  844ت معاد  2018نااانه انرژط پرداختی انراس دا سا   سرانه( 4

ط یمد  سماخته   اازش دا معادالت اصتدماد  اط ک  پرداخد حا  عظیمی نااانه انرژط دا کشبات آس اا یه نهاده

جمبنی دا مدمر ت یما حمداصل      نمازط و صمرفه   مسیر مدنرند انرژطت یهینهش ت هرگبنه اصدامی دا  اسد و یی

 (1398و  1397؛ اتفا ت 1397)اتفا  و همکاااست  او اسد. کنندگاس و تقاضاط دا یازاا اویه اشتیا  مدر 

 

 ایران در انرژی مدیریت اثر تورم بر -2

ترنن مبضبعات اسدت چراکه تأکیمد   یددا اصتدادت نکی یا اهم« تبام»از منظر هان ت ممانعد از ظهبا پدنده 

کمه   دایمااه انمن  ( 1976)هان ت هاط اصتدادط اا پی خباهد داشد.  هاط کبچ  نیزت یحراس دااد که حتا تبام

وجمبد دااد. پیمرواس نظرنمه پمبتی معتقمد       متفماوت شبدت چند نظرنه  کدام عامل مبجب افزانش نر  تبام می

 عباات اسمد از ماممبع   نقدننگی نقدننگی اسد. حا نامتبازس د هستند که تبام یه زیاس سادهت منتج از اش

 مبسسمات  و هما  یانم   نزد اشخاص هاط سپرده و( یانکی نظام از خااج) اشخاص دسد دا مسکبک و اسکناس

 مبثر هات عبامل یان  دهی وام تباس و اعتباا مرکزط و همچنین خل  یان  تبس  پب  خل  از انن اوت اعتبااط.

(  یرخی دنگرت همچبس گروهی از نهادگراناست یر انمن ایط  1395ت شاکرطاوند. ) شماا می یه نقدننگی حا  یر

 یمه  نقمدننگی و تبمدنل آس   دا جمبر  اصتدماد  نماتبانی  یانمد دا  اا دا انمراس  تمبام  هستند که عاممل کلیمدط  

و  نمی حکمرا تبتیمدت کیفیمد نظمام    سماختاا و سمازماس   وجب کرد که متأثر از مبتد جسد تبتیدط هاط ظرفید

هرچند پیرواس نظرنه پبتیت افزانش نقدننگی ییش از صمدات   .(1398)ترکمانیت  .ضعیف اسد نهادط وضعید

   پردازند. دانند و یه انتقاد از نظرنه نهادط می اط پبتی می جبر اا نیزت همچناس عااضه
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ضمه کننمدگاس خمدماتت    دانی  که تبتیدکنندگاس کاالهما و عر  که پیرو کدام نظرنه یاشی ت می اما مستقل از آس

افزاننمد تما تناسمبی     ناگزنر یر صیمد کاالهاط خبد ممی  متبازس یا اشد تبام و کاهش اازش انا  دا کشبات یه

 واصعی میاس اازش پب  و کاال یرصراا شبد. 

 پدنمده پمردازد   گرانه یه تعیین صیممد یرخمی کاالهما ممی     هاط اصتدادط که دوتد مداخله دا آس دسته از نظام

هماط   نر  کاالهانی مانند حاممل ت عنباس نمبنه گبااند. یه زانی اا یه نمانش می جدندط از یحراس وجبه ت«تبام»

شمبند.   شبندت یا یحراس هاط جدط مباجه ممی  انرژطت نا ااز که تبس  دوتد دا عب  زماس ثاید نگاه داشته می

شبد. غاتباً تمانز  افزوده می ی پب واصع اازش چراکه یا گبشد زماست هر دم یر فاصله میاس اازش واصعی کاال و

ط حسماس از کنتمر  دوتمد     هاط انرژط و اازت دا ن  یرحه ها و صیمد حامل فزاننده میاس شاخد کل صیمد

ها از ساح تدنعی دوتتیت یه ساح واصعی نزدن  یه صیمد  شبند و ما یا پدنده پرش )جامپ( صیمد خااج می

 (2شبن . )نمبداا شمااه  یازاا مباجه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های دستوری و دولتی در گذر زمان از کنترل خارج شدن قیمت - 2 نمودار

 

زند و  هاط اصتدادط دامن می آشفتگیاط از  هاط انرژط یه سلسله هانی دا صیمد ااز و حامل چنین پرش

اصل شبد. افزوس یر اننت یحراس ح هاط دنگرط مانند مسکن نیز می گیر حبزه تمعمات حاصل از آس دامن

هما نما    شبد که هزننه سازط مدر  انرژط می هاط یهینه دسته از پروژه از انن اوضاعت منار یه ناکامی آس

شدهت جبراس شمبند. )نممبداا    جبنی از محل اازش انرژط صرفه ها صراا اسد گبااط اوتیه یراط آس سرمانه

 ( 3شمااه 
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 سازی انرژی بهینه های بحران اقتصادی در مدیریت پروژه - 3نمودار 

 

 P2یه ساح  P1ها از ساح  ت شاخد صیمدt2حسار  تا مبعد تدفیه t1گبااط  چرا که حدفاصل زماس سرمانه

هماط انمرژط و نمر  ااز     افزانش نافته اسدت و دا هماس انامت محتمل اسد کمه یمه اوا  معممب ت نمر  حاممل     

 یاشند.   صبات تدنعی ثاید نگاه داشته شده یه

ت صراادادهاط مبتنی یر عملکرد 1انرژط )اسکب( خدمات کننده عرضه هاط شرکدهاط اانج فعاتید  نکی از شیبه

اسمد   3(. دا انن صراادادهات سازوکاا تأمین منایع ماتیت مقداا انرژط ذخیره شده1398اسد )مرعشیت  2انرژط

)اسمکب(ت   کماا  ط پیمماس هما  و کاافرماط پروژه ملزم یه تخدید منایع ماتی نیسد. ینایرانن محل انتفاع شرکد

دا ن  نظام اصتدادط آزاد و فماا   هستند.  E2نافته  یه ساح یهینه  E1رفانهسکاهش مدر  انرژط از ساح م

کننمدهت یمه    یراط هر دو عر  انن صراادادها سبدآوا اسد. مقداا انرژط مدرفی واحد مدر از مداخله دوتدت 

کد خمدمات دهنمده انمرژطت از اهگمبا ااانمه انمن       و شمر  تنایمد  میکاهش  ∆E شده جبنی صرفه انرژط مقداا

یهینمه   ممدنرند »گرت منامر یمه    یه ییاس سادهت نظام مبتنی یر یازاات یه شکلی خبدتنظی یرد.  خدمات سبد می

 شبد.   می« انرژط

ت مبنمانی یمراط جبمراس خمدمات     ∆Eجمبنی شمده    چه مقداا انرژط صرفه چناساما دا محی  اصتدادط کنبنیت 

همات   هاط انرژط نسمبد یمه شماخد صیممد     ناشدت ثاید ماندس صیمد حاملانرژط  دهنده خدمات طها شرکد

 تبتمه  خم   احمدا   ترت مانند هانی یا ایعاد یزاگ عبعاً دا پروژهها خباهد شد.  منار یه ضرا و زناس انن شرکد

حاصل از اونمد   نیروگاه )یه منظبا جانگزننی مازوت نا نظانر آس یا گاز عبیعی(ت یحراس ن  یه گازاسانی یراط

 یبد.   فزاننده نر  تبامت چندیرایر خباهد
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 اثر نرخ غیر واقعی ارز بر مدیریت انرژی در ایران -3
شمکلی از  هاط یازتبزنعی دا جهمد تحقم  عمداتد نما      حامیاس پرداخد نااانهت آس اا یه عنباس نکی از سیاسد

فاس آست یر انن ایط هسمتند کمه مداخلمه    و مخات کنند نظانر آس معرفی میگبااط دا امبا اصتدادط و  سیاسد

ت «خیر عممبمی »نا « عداتد»تبافقی مانند  تحد عنباس مفهبم مبه  و غیرصایلدوتد دا سازوکاا عبیعی یازاات 

تمر   تباس تنها یا ن  معیاا ییش ها نفر اا نمی چراکه افاه و سعادت میلیبس تحاصلی جز زناس افراد جامعه ندااد

 حامیماس گر آس هستند که حتا یا معیااهماط   ( افزوس یر انن محاسبات نیز نشاس1944تر سناید.)هان ت  و ک 

انینی جامعمه و دا مسمیر تحقم  عمداتد     هماط پم   ت اعااط نااانه انرژط دا انراست یه زناس دهم  نااانه پرداخد

 (1396مبعبد نیسد. )اتفا  و همکاااست 

 د:شبن ها یه سه گروه زنر تقسی  می دا یرخی تعاانفت نااانه

محمل یبدجمه تمأمین    ها یه تدبنب مالس اسیده و از  مبضبع و مقداا انن نااانه :مدبرآشکاا هاط  ( نااانه1

گیرنمد )نما    مباد اازنایی دنباس محاسبات کشبا صمراا ممی   کشبا شبند و سپس ماای  صبانین جااط اعتباا می

 یاند یگیرند(.  

امما دوتمد دا    واسد  رسیدهن مالس تدبنب یه ها ااانهن انن مقداا و مبضبع :مدبرغیر  آشکاا هاط نااانه( 2

نماند. دا عین حا ت مقادنر انمن   اعاار آس اصدام میمبااد خاص از محل منایع عمبمی نا نظانر آس نسبد یه 

شبد و سپس ماای  صبانین جااط مباد اازنایی دنباس محاسبات کشمبا   نااانه دا ترازهاط ماتی دوتد داج می

 ا یاند یگیرند(.گیرند )ن صراا می

عمدم انتفماع   هات منایعی هستند که دا اختیاا دوتد فمراا داانمد و    محل تأمین انن نااانههاط پنهاس:  نااانه( 3

تشمکیل  ها اا  اتمللی(ت انن دسته از نااانه دا مقانسه یا نر  یازاا )داخلی نا یین انن منایع دوتد از محل فروش

ها اوشن نیسد و دا ترازهاط ماتی دوتد نما   ی پیشینت مقداا انن نااانهدهند. یرخم  دو نبع نااانه اعاان می

 (4)نمبداا شمااه ( 1397. )دمنه و همکاااست شبند مستندات صانبنی دنباس محاسبات کشبا داج نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انواع یارانه - 4نمودار 
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ند. چراکمه هممبااه دا ممباد مقمداا و     یدترنن نبع یازتبزنع منایع عمبمی هستهاط پنهاست  از انن منظرت نااانه

یمه همر سمه گمروه      تهماط انمرژط پرداختمی دا انمراس     نحبه مدنرند آس مناصشمات زنمادط وجمبد دااد. نااانمه    

 هاط پنهاس هستند.  نااانهاعااط هاط یاازط از  هاط نفتیت گاز عبیعی و یر ت نمبنه فرآواده

معامب  یمه اعاماط     اه نااانه انرژط دا انراس ییاس شمدت اتمللی انرژط دایا که دا گزااش آژانس یین چه همه آس

 تاتمللمی  یمین  آژانمس  دا اتگمبط  اط از مفروضات اسمد.  متکی یه مامبعه هاط پنهاس اسد و محاسبه آس نااانه

 شبد:   ( محاسبه می1)میزاس نااانه انرژط دا هر کشبات یه اتکاط معادته شمااه 

 

𝑆 = (𝑅 − 𝑃𝐸) × 𝐶 

𝑆 = داامق نااانه یه دالا  

𝑅 =  صیمد مرجع

𝑃𝐸 =  صیمد حامل انرژط مباد نظر دا کشبا مباد مااتعه  

𝐶 =   مقداا انرژط مدر  شده

 

(ت هزننه فرصد صایل تدبا یراط هر نبع حامل انمرژط اسمد. یمه ییماس     Rشدهت صیمد مرجع ) دا اایاه معرفی

ط )معماد  نم  یشمکه نفمد و     اتمللی و صایل فروش هر واحد حامل انمرژ  (ت صیمد یینRدنگرت صیمد مرجع )

( آس اسمد  𝑃𝐸مانند آس( اسد. اما نکته صایل اعتنا دایااه تبدنل صیمد حامل انرژط دا کشبا ممباد مااتعمه )  

که مرجع آزانس یراط انن تبدنلت نر  تعیین شده ااز دا یان  مرکزط هر کشبا اسد. از انمن اوت دا معمدود   

ان  مرکزط یا نر  یازاا آزاد ااز یرصراا اسدت میمزاس نااانمه انمرژط    کشباهانی که فاصله معنادااط میاس نر  ی

 محاسبه شده متفاوت از مقداا واصعی نااانه اعاا شده اسد.  

یه عنباس مثا ت صیمد هر تیتر ینزنن اا یا احتسار دو نر  متفماوت از دالا و اثمر آس یمر مقمداا نااانمه انمرژط       

 کنی :   محاسبه می

 

(𝑅)  عمرج یراط ینزنن صیمد جهانی  =  ن  دالا

(𝑃𝐸) صیمد حامل انرژط مباد نظر دا انراس =  هزاا واحد پبتی  

 دالا  = چهاا هزاا واحد پبتی  : نر  یان  مرکزط 1

 دالا  = ده هزاا واحد پبتی  : نر  یازاا آزاد 1

 
  نم  چهماام دالا   از انن اوت یا احتسار نر  مرجع یان  مرکزطت صیمد فروش هر تیتر ینزنن دا انراس معاد

سند اسد و یا احتسار صیمد مرجع ن  دالاط یراط هر تیتر ینمزننت انمراس یمراط همر تیتمر ینمزننت        25نا 

که یا احتسار نمر  یمازاا آزادت    کند. دا حاتی کنندگاس خبد اعاا می سند نااانه یه مدر  75اط معاد   نااانه

 نم   مرجمع  صیمد احتسار یا و اسد سند 10 نا ادال ده  ن  معاد  انراس دا ینزنن تیتر هر فروش صیمد

 کننمدگاس  مدمر   یمه  نااانمه  سمند  90 معاد  اط نااانه ینزننت تیتر هر یراط انراس ینزننت تیتر هر یراط دالاط

کننمدگاس ینمزننت دا واصمع ییسمد داصمد       دا انن وضعیدت نااانه انرژط اعاانی یه مدمر  .کند می خبد اعاا

ات آژانس یر اساس نر  غیرواصعی و دستباط ااز دا یان  مرکزط اسد. اصم   (ت ییش از محاسب75/90 ×100)
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میلیمااد دالا   14ت حدوداً معماد   2018اتتفاوت ییسد داصدط یراط نااانه انرژط انراست تنها دا سا   انن مایه

هاط پنهماس   کااهاط مبثر مدنرند انرژط دا انراست وااد کردس مقداا کل نااانه نکی از ااه. شبد تخمین زده می

انرژط دا یبدجه مدبر کشبا اسد. اما یا احتسار نر  غیر واصعی و دستباط اازت انن مقمادنر نیمز دا داخمل    

 یبدجه غیرواصعی خباهند یبد.

 ایران در انرژی مدیریت های تصنعی بر اثر قیمت -4
اوزافمزوس تقاضماط    ت نماننده کمیسیبس عمراس مالس دا گفتگبنی یا اادنب اصتدادت افمزانش 1398دا تیرماه 

خبداوهاط شخدی اا نکی از معضمت فزاننده کشبا اعممم کمرد. یمه تبصمیف نماننمده      اطت یا  سفرهاط جاده

هاط جدند داکشبا اسد. دا هماس یرناممه اادنمبنیت    مبکبات افزانش انن تقاضا یه منزته ضروات احدا  جاده

 تبسمعه جاط کبشمش یمراط    ت اذعاس داشد که یههاط اصتدادط دا وزاات اا و شهرسازط مدنرکل دفتر اازنایی

هاط جدند دا کشبات یاند نگراس نگهدااط و یازسازط هشمتاد و پمنج همزاا کیلمبمتر ااه اصملی و       ها و جاده ااه

 (1398 اصتدادت وچهاا هزاا کیلبمتر ااه شرنانی دا کشبا یاشی . )اادنب  فرعی و سی

 اط از سبط مسافراست ناشی از انتخار اصتدادط انشماس  ادهاشتیا  فزاننده یراط سفرهاط جتردندط نیسد که 

ترنن گزننه انشاس ید   صرفه یه اط اا یه مقروس جاده هاط پانین ینزنن و گازوئیلت سفرهاط صیمد ت چراکهاسد

کننمدگاس و   هاسد کمه عمئممی اا یمه مدمر      کااکرد عبیعی صیمدوضعیدت حاصل انن دا واصع کرده اسد. 

هماط یمازاا شمبندت     گزنن صیممد  هاط دستباط جاط عبعاً هنگامی که صیمد و کنند یره میکنندگاس مخا تبتید

 نایند.   عمئ  مخایره شده تغییر می

خباهنمد   ناگزنرهات  خانه نتیاه انن اوضاع و احبا  انن خباهد یبد که نمانندگاس مالس و مدنراس ااشد وزاات

از جمله ها یاشند.  وفدل معلب  ط ااهکااهانی یراط حلوجب یبد تا یه جاط نافتن علد اصلی یحراست دا جسد

کننمد و هنمبز اصتدمادط     اتمللمی سمبخد مدمر  ممی     تبتید خبداوهانی که یسیاا ییش از حد متعاا  یمین 

تمداوم تبتیمد و فمروش خبداوهمانی یما مدماا         چراکه .نپبنر اسد دا سانه چنین شرانای امکا و نمانند می

خمبداو اسمد. )نممبداا    گبااط سمبخد و   دوتد دا امر صیمد  داا و مداخلهغیراصتدادط سبخدت ناشی از انح

 (5شمااه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکسیدکربن در برنامه استاندراد کشورهای مختلف میزان مصرف بنزین و انتشار دی  – 5نمودار 
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 تپتروشیمی تسازطفبالد آتبمینیبمتدا حبزه  یر و فعا  شده یسیااط از صنانع انرژط تمام ط محاسبه صیمدمبنا

هما نما مقانسمه     س صرفه یبدس تمداوم فعاتیمد آ   هستند و اازنایی یههاط غیرواصعی  هات صیمد و نظانر آس سیماس

هماط   سمتلزم دسترسمتی یمه داده   اتمللی دشمباا اسمد. کمنش اصتدمادط م     یا یازااهاط واصعی یینعملکردشاس 

 هماط  صیممد مداخله دوتد دا اصتداد و از جمله تعیمین   هرگبنه اصتدادط واصعی از محی  کسب و کاا اسد و

 افزاند.  و دستباطت دم یه دم یر انن یحراس ناکااآمدط می تدنعی

 

 ایران در انرژی مدیریت بر گری تنظیم اثر کیفیت -5
 حضمبا دا امبا مباف  یاشی ت جانی که انمن   4«دوتد»آفرننی  یا حضبا و نقشکه تا چه میزاس  نظر از آس صر 

منظمبا   جهمانی هرسماته یمه    یانم  . یاشمی  وجبد داشته یاشدت یاند صادا یه اازنایی کیفیمد آس   آفرننی نقش و

 منتشمر  و دا کشباهاط گبناگبس تمدونن  اااازنایی   شاخد شش گزااشاتی از حکمرانیت نظام اازنایی کیفید

 گمرط  تنظی  کیفید( 3ت ) 6دوتد اثریخشی( 2ت ) 5تروانس /  خشبند وجبد عدم و سیاسی ثبات( 1) کند: می

 10 .ح  اعتراض و پاسخگبنی( 6ت )9(فساد یا مباازه) فساد کنتر ( 5ت )  8صانبس حاکمید( 4)ت  7اگبالتباط()

یمه   گرط )اگبالتباط( د تنظی هاط نظام حکمرانیت تنها یه یراسی شاخد کیفی از میاس شاخدجا  ما دا انن

دسمته   گرطت یمه اس  تنظی  کیفید. پردازن  می سرزمینی هر دا انرژط مدنرند یر اثرگباا عبامل عنباس نکی از

منمد نممبدس اممبا اصمم       مقراات و صاعده هات وضع سیاسد اجراط و تدونن دا نظام حکمرانی هاطِ از تبانانی

 (2019شبد. )یان  جهانیت  صتدادط تبس  یازنگراس یازاا میهاط ا شبد که منار یه تسهیل فعاتید می

+( نسمبد داده  2.5تما   -2.5دا همر کشمبات نم  مقمداا کممی ممایین )       گرط تنظی  یراط نشاس دادس کیفید

 -2.5گرط اسد و نزدنکی یه سماح )  گر کیفید یاالط تنظی  (ت نشاس+2.5تر یبدس یه ساح )  شبد. نزدن  می

 (ت خبر از ناتبانی و ضعف دا آس دااد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های ارزیابی نظام حکمرانی گری )رگوالتوری( از مجموعه شاخص شاخص تنظیم - 6نمودار 
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گمرط میماس کشمباهاط انمراست افغانسمتاست ترکیمهت مماتزطت گرجسمتاس و          ت کیفید تنظی 6دا نمبداا شمااه 

یمه یعمدت    2007هماط   که دا نمبداا مشهبد اسدت از حباتی سا  سچنا عریستاس سعبدط مقانسه شده اسد. آس

گرط دا چهاا کشبا ترکیهت ماتزطت گرجستاس و عریستاس سعبدط یه ساح یاالط صمفر صمعبد    کیفید تنظی 

هسمتند.   +(2.5)  کرده اسد و دو کشبا ماتزط و گرجستاست دا حا  پیمانش مسیر صعبدط یه سمد سماح 

 1.13هانیت یمه سماح منفمی     ت یا عی نمبدس فراز و نشیب1996دا سا   2.1فی کشبا افعانستاس از ساح من

صمراا دااد. انمراس نیمز از سماح     صعبد کرده اسد و دا هماس سا ت از مبصعیتی یهتمر از انمراس    2018دا سا  

)یما سماح    2017اسیده اسد و وضعید آس نسبد یه سما    1.3ت یه ساح منفی 1996دا سا   1.42منفی 

 یدتر شده اسد.  ( 1.2منفی 

یه نممانش داآممده     7شمااه که دا نمبداا  چناس اونکرد دوتد دا انراست دا یار واصعی کردس صیمد ینزنن آس

گرط پانین دا تاانخ کشبا اسد. تثبیمد صیممد ینمزننت عمی ممدتی       اسدت ن  نمبنه ساده از کیفید تنظی 

دامن زده اسمد و منامر یمه مدمر  منمایع       هاط اصتدادط اط از ناکااآمدط نزدن  یه هفد سا ت یه مامبعه

پیامد افزانش شبانه و ناگهانی صیمد نیز پمس از ممدتی    از انن اوت مناسب شده اسد.نای هان عظیمی دا محل

کمه اونکمرد    دا حاتیهاط اجتماعی یبده اسد.  اط از تمعمات اصتدادط و یحراس نزدن  یه هفد سا ت سلسله

( و 8تبانسد انتخار ن  اوند تدانای )مانند نممبداا   نن دا کشبات میجانگزنن یراط واصعی کردس صیمد ینز

 .هاط اجنماعی یاشد هاط اصتدادط و یحراس پرهیز از ایااد شبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقعی گری تنظیم رویکرد در بنزین نرخ تغییرات – 7 نمبداا

 1398 تا 1392 های سال حدفاصل
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 گری فرضی ن در رویکرد تنظیمبنزی نرخ تغییرات – 8نمودار 

 1398تا  1392های  حدفاصل سال

 

 انمرژط  ااهبمرد  ملمی  سمند »کشبات انتشاا محتبانی یه نام  تاانخ دا کیفید گرط یی ن  نمبنه دنگر از تنظی 

مبه  اسد کمه یمبد و    و کلی هانی اط از ااهبرد هاط وصفی و مامبعه ت سندط حاوط دستباعملاسد« کشبا

اثر یبده اسد و نقشی دا مدنرند انرژط کشبا انفا نکرده اسد. )اتفما  و همکماااست    ت یینببدش عی انن مد

1396)   

یخش اعظ  آس یمه عمبا غیمر    دا حا  حاضر .پی.جی )که ا  خانگی و گاز مانع گازوئیلهاط غیرواصعی  صیمد

اوط ناوگماس   شهماط عظمی  پمی    هاط دنگرط از یحمراس  شبند(ت نمبنه عنباس سبخد خبداو مدر  می صانبنی یه

 حمل و نقل داخلی دا کشبا هستند. 

 ایران در انرژی مدیریت اثر هزینه مبادله بر -6
گمراس   ت مبادتمه کنندت  هاط مبادالتی نا معاممتی نیز ناد می هزننه که از آس یا نام 11هاط مبادته هزننهدا غیار 

)متبسملی و همکماااست    .مبادتمه کننمد  هاط یمازااط کمتمرط    یخد آس اا دااند که کاالها و خدمات اا یا صیمد

اعممع دایمااه    آواط وکسمب  جمع هاط مامبع هزننه عباات اسد از: مبادته هاط ( ن  تعرنف از هزننه1390

هماط انعقماد صمراادادت     فروشندهت خرنداا و کیفید کاال نا خدمتی که مبضبع مبادته اسمدت یمه هممراه هزننمه    

هاط حقب  ماتکید و تضمین اعمما  انمن حقمب      چنین هزننه و ه دنگرت  گراس یر عملکرد ن  تهlادبنظاات م

گیمرط   ( هزننه اندازه1) یرد )هماس منبع(: هزننه مبادته نام می اثرگباا یرنبا  از چهاا عامل  .(1384)انانیت 

( 3) .( شیبه انعقماد صمرااداد و ممحظمات مریمبط یمه آس     2) .هاط اازشمند کاال نا خدمد مشخدات و ونژگی

( ساختاا اخمصی / اعتقادط جامعه. یمه انمن اعتبماات    4. )یینی تضامین الزم دصی  حقب  عرفین و پیشتعرنف 

اونکردهمانی یازشمناخد کمه     تمباس دا زممره   اا ممی هزننه مبادتمه   نظام حکمرانی یرکیفید  یراسی تأثیرات

نمژادت   غنمی ). اوشمن سمازد  گمراس داوس یمازاا اا    هاط یمازط  ها نا ناکامی ترط از کامیایی تدبنر اوشنکبشد  می

   (1391 همکاااست و صادصی ؛2007سیلبنا و همکاااست ؛ 1396
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 مبـادلــه هـزینـه بر آن مستقیم آثار و حکمرانی نظام کیفیت - 9 نمودار

 

 هر فعاتیتی نظیر آس اثر یگمبااد.  گرط صادا اسد تا مستقی  و غیر مستقی  یر مدنرند انرژط و تنظی  کیفید

هات ضبای  و اونکردهماط مریمبط یمه حمبزه      گرط: عباات اسد از مقرا نمبدس اونه مستقی  کیفید تنظی  اثر

عمبا مسمتقی  یمر ممدنرند انمرژط اثمر        انرژطت مانند مداخله دوتد دا تعیین صیمد سبخد و خبداو کمه یمه  

دشبااسمازط   کننمدگی نما   تسمهیل : نقمش  گمرط  تنظمی   کیفیمد اثر غیرمستقی   (9 شمااه نمبداا)گبااد.  می

عممبمی   حمبزه  یمه  مریمبط  اونکردهاط و ضبای  هات اونهاصتدادط اا پی داادت مانند مقرا نمبدس  طها فعاتید

هماط گمرکمی نما     چبس مدبیات مریبط یه یهره یانکیت تغییرات ناگهانی دا نر  ااز دوتتیت تغییر دا تعرفه ه 

افزاند و مدنرند انرژط اا تحد تأثیر  هاط مبادته می هعبا غیر مستقی  یر هزنن مقراا جدند ماتیاتی و ... که یه

 (10 شمااه نمبداا)دهد.  صراا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی مدیریت بر گری تنظیم کیفیت غیرمستقیم و مستقیم اثرات  - 10نمودار 
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   انرژی مدیریت بر کار و کسب شاخص اثر – 7
کشمبا   190دا فضماط کسمب وکماا یمراط      اتبه سمهبتد  دا آخرنن گزااش منتشر شده تبس  یان  جهانیت

ه خبد اختدماص  هاط کمتر اا ر ترنن فضاط کسب و کاات اتبه جهاس منتشر شده اسد. کشباهانی یا مناسب

هماط یماالتر اا از آس خمبد     نامناسمب اسمدت  اتبمه    هما  ب و کماا دا آس فضاط کسم دهند و کشباهانیی که  می

هما و   ت یهتمرنن 2و  1بزنلند و سمنگاپبات یما داشمتن امتیازهماط     یندطت نی که دا انن نظام امتیاز کنند. چناس می

. عباممل  شمبند  شناخته می هاط دنیاط کسب و کاا ت یدترنن190و  189اانتره و سبماتی یه داشتن امتیازهاط 

 کسمب و کماات اجمراط    نم   مبثر دا انن نظام امتیازیندط عبااتند از: میزاس سمهبتد نما دشمبااط دا شمروع    

 ها.  واشکستگی و نظانر آس حل و فدل دشبااط نا ل ماتیاتیت سهبتدصراادادهات مسائ

فاصمد فضماط   اود کمه   شماا ممی  دا انن سیست  امتیازیندطت دا زمره کشباهانی یه 127انراس یا کسب امتیاز 

ت جیبمبتی  116ا ت اوگانمد 118مناسبی یراط کسب و کاا اسد. دا انن فهرسدت کشباهاط مانند غنا یما اتبمه   

هاط یسیاا یهترط از منظر فضاط کسمب و کماا دا مقانسمه یما      ت دا مبصعید70و ونتنام  108تاس ت پاکس112

ممدنرند انمرژط دا چنمین یسمترط یما      هماط اصتدمادط دا حمبزه     انراس صراا دااند. تردندط نیسد که فعاتید

 اط مباجه خباهد شد.  مشکمت عدنده

 

 انرژی در کشور غیر بهینه  مصرف فزاینده روند – 8
یرایمر کشمباهاط    1.6یرایمر ترکیمه و نزدنم  یمه      2.5ت شدت انرژط )عرضه اوتیه( دا کشمبات  2016سا   دا

افزوس یمر   (11شمااه ( )نمبداا 1396یبده اسد. )ترازنامه انرژطت  OECD اصتدادط تبسعه و همکااط سازماس

 ه اسد.اننت اوند شدت انرژط دا جهاس کاهشی و دا انراست یرخم  اونکرد جهانیت فزانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2016تا  1990( از GDPروند فزاینده شدت انرژی کشور )اولیه به  – 11نمودار 
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میلیااد معاد  یشکه نفد یرآواد شده اسمد کمه    3.1دا حدود  1396جمع منایع اوتیه انرژط کشبا دا سا  

میلیمااد   1.85ا حمدود  میلیااد و سه  مدر  داخلی از آس د 1.25سه  صاداات و غیره از انن مقداات حدود 

دا مقانسمه یما تبتیمد ناخماتد      تکشمبا دا انرژط  داخلی مدر یه انن اعتباات  (12شمااه )نمبداا یبده اسد. 

تداوم انن اوضاعت شرانای اا اص  شبد که  یینی می و پیش زناد اسد یسیاا و دا صیاس یا سه  صاداات داخلی

و غیمر   کااط تبآم یا اسرا نفتی و گازط کشبات صر  مداا  کل تبتیدات چنداس دوات  اط نه دا آنندهزند که 

 داخلی شبد.   یهینه 

 

 
 

 

 
 

 1396جریان انرژی کشور در سال  – 12نمودار 
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 داری دولتی گری و بنگاه پایان برای تصدی اشتیاق بی – 9
یمه چهماا گمروه     «ط اصتدمادط ط آزاد اتبه»ط فرنزات کشباهاط جهاس از منظر  یر اساس نظام اازنایی مؤسسه

  (4)جدو  شمااه  اند. تقسی  شده

 
مشهبد اسدت انراس دا گروه غیرآزادترنن اصتدادهاط جهاس صراا دااد و انن امر یه منزتمه حمداکثر    که چناس ه 

هاط مریبط یه صنعد انمرژط )شمامل یمر ت گماز و      هاط اصتدادط و از جمله حبزه وتد دا عرصهافرننی د شنق

هما انحدمااط و دا غیمار     یاره دوتد دا تممامی انمن عرصمه   هاط نفتی و ...( اسد. تقرنباً حضبا و س فرآواده

و مقانسمه آس  « صیمد تمام شده خدمات دوتتی»از انن اوت امکانی یراط اازنایی یخش خدبصی واصعی اسد. 

انسانی مازادت پمانین یمبدس کمااانیت وجمبد     میسر نیسد. وجبد نیروط « هاط ممکن دا یازاا حداصل صیمد»یا 

هماط   هات از دنگمر ونژگمی   هاط گزا  یراط انن آس هاط مبازط و اضافیت و صر  هزننه ها و زنرمامبعه سازماس

 (1395؛ آزادطت 1393دا انن حبزه اسد. )زنگنهت  دوتتی دااط ینگاه و گرط تددط

 

ت 98سما   زمسمتاس  کشمبا دا   یمزاگ  دگی هباط شمهرهاط نکی از دالنل افزانش آتبیه گزااش منایع اسمیت 

یرخمی از منمایعت علمد مدمر       هاط تبتید یمر  یمبده اسمد.    ئیل و مازوت دا نیروگاهاستفاده از سبخد گازو

)یمه  هاط تبتید یر   تأمین گاز عبیعی مباد نیاز نیروگاه عدم امکاس ناشی ازها اا  دا نیروگاه مازوت و گازوئیل

از و یرخمی   (1394؛ یمر  نیمبزت   1398)انسنات اعمم کردند دتیلی افرانش مدر  گاز عبیعی دا فدب  سرد( 

کشمباهاط دنگمر یمه    صاداات گازوئیل و مازوت تبتیدط یه عدم امکاس اا ناشی از  انن جانگزننیت کااشناساس

پیرواس نظرنه دوم یر انن یماوا هسمتند کمه     دالنلی مانند پانین یبدس کیفید گازوئیل تبتیدط انراس دانستند.

هاط کشبا و جانگزننی آس یا گاز عبیعیت  اههاط مازوت و گازوئیل دا سبد سبخد نیروگ افزانش سه  سبخد

و  یهماا  انمراست  یر  یازاا فدلی گزااش  -14و  13ا  داده یبد. )نمبداا  98حتا دا فدب  گرم یهاا و تایستاس 

 (98تایستاس 

دا ساختاا ن  اصتداد دوتتمیت کافیسمد یمدانی  کمه دوممین       تیراط داک نکی از وجبه ناکااآمدطاز انن اوت 

هماط   صادا یه تأمین گاز عبیعی مباد نیروگاهنا و پنامین داانده منایع نفتی جهاست ع گازط جهاس داانده منای

ها اا دا ساح کیفید و اسمتانداادهاط   و نا امکاس تبتید و صاداات گازوئیل و نظانر آس تبتید یر  خبد نیسد

 فریزر ی موسسه اقتصادیدر گزارش آزادی بندی طبقه نظام( 4 جدول

 Aگروه 
 :42 تا 1ط  اتبه

 آزاد اصتدادهاط 

 اماااتتمانند نروژت کانادات نیبزنلندت 

  و... اناالت متحده

 Bگروه 
 :82 تا 43 ط اتبه

 آزاد نسبتاً اصتدادهاط 

اندونزطت فرانسهت مکزن ت  مانند

 ماتزطت سبئد و...

 Cگروه 
 :122 تا 83 ط اتبه

 آزاد غیر نسبتاً اصتدادهاط 

آذایانااست عماست اوسیهت چینت  مانند

 عریستاس و...

 Dگروه 
 :162تا  123ط  اتبه

 اصتدادهاط کاممً غیر آزاد 

انراست عرا ت ونزوئمت تیبیت چادت  مانند

 سبانه و ... اتازنرهت آنگبالت
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کل فراننمد استحدما ت فمراواطت    اه هاط تبتید یر  یه همر نیروگاهاکثرند مال  که  . دا حاتیاتمللی ندااد یین

 دااط دوتد اسد.   گرط و ینگاه هاط نفتی دا سیاره تددط انتقا  و تبزنع گاز عبیعی و سانر فراواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98و  97های تولید برق کشور در بهار  مقایسه ترکیب سوخت نیروگاه – 13نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 98 و 97 بهار در کشور برق تولید های وگاهنیر سوخت ترکیب مقایسه - 14نمودار 
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 بندی جمع
 هاط اصتدادط پیشِ اوط مدنرند انرژط کشبا عباات هستند از:   دشبااط

هماط انمرژط    کننمده  و مدمر  هاط انمرژطت   گبااط یر اوط حامل ها و از جمله صیمد ( دوتد دا تعیین صیمد1

 کند. می مداخله خبداومانند 

 خمبداو  ماننمد  انمرژط  هاط کننده مدر  و انرژطت هاط مبادته حاملتبتید و  اوط یردوتتی گسترده ( انحداا 2

 وجبد دااد.  

کم  اازش  یسمیاا  (ت دا جهماس یماالترنن میمزاس نااانمه انمرژط     اعاماط   )یه دتیل هاط انرژط دا انراس حامل( 3

 هستند.

شمده انمرژط و شماخد     بیمد هماط تث  و انااد فاصله دائمی میاس صیمدافزانش نر  تبام دا اصتداد کشبا ( 5

 ت ید  یه اوندط دائمی شده اسد.   ها صیمدفزاننده 

دا عرصمه ممدنرند    ترط فزوساهمید  گرط کیفید تنظی هاط نظام حکمرانیت شاخد  از میاس مامبعه شاخد( 6

  اسد. دهپانین یب همبااه یسیاا عی چند دهه گبشتهت انرژط دااد و کیفید انن شاخد

تبانسمد   ممی  انرژط سازط یهینه هاط پروژهاسدت  زناد کااط نرژط دا انراس تبیم یا اسرا مدر  ااز آناا که ( 7

مبازاتت فرصد مغتنمی اا یراط تبسعه کسمب و کااهماط کبچم      مااتی یراط کاهش یحراس انرژط یاشد و یه

یبدس هزننمه   ت متأثر از یاالانرژط سازط یهینه هاط ط پروژه شده صیمد تماماما دا یخش خدبصی فراه  سازد. 

  هستند.مبادتهت غاتباً غیر اصتدادط 

هاط اصتدمادط خدبصمی دا    ( انراس اتبه یسیاا نامناسبی دا فضاط کسب و کاا دااد و انن امر فعاتید ینگاه8

 سازد.  او می یه هاط زنادط او یخش انرژط اا یا دشبااط

هما دا آننمده یما یحمراس      سمد و تبتیمد آس  یر دا انراس یسیاا زناد ا ( صیمد تمام شده واصعی محدبالت انرژط9

 مباجه خباهد شد.

 

ماتی و سیاسمی  گسترده هاط  تنها دا سانه حماند تمدنرند انرژطپرهزننه هاط  پروژه طاجرات از انن او

سا  گبشته یه انن  20مبف  دا انن عرصه عی نسبتاً هاط  دوتد میسر اسد و یراسی فهرستی از پروژه

نافتمهت اممرط خبدجمبشت     که مدنرند انرژط دا صاعده کشباهاط تبسمعه  حاتی دایخشد.  اعتباا میادعا 

آس نا ترجیحاً یمدوس  ن  و متکی یه سازوکاا یازاا اسد و غاتباً یا حداصل مداخله اصتدادط دوتد خبدتنظ

هماط کبچم ت نقشمی فعما  و کمااآفرنن دا آس انفما        ونژه شرکد یه تشبد و یخش خدبصی متحق  می

ادامـه  . یند نادشده اسمد  9دا وضعید  وضعیتی دا انراست نیازمند تغییره چنین نایی ی کنند. دسد می

  عیار رهنمون خواهد ساخت. به سمت یک بحران تمام را وضعیت موجود, اقتصاد کشور
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 منابع:  
 چاپ تاانخ  4151: شمااهاوزنامه دنیاط اصتدادت یه اجتماعیت  عداتد و سبخد نااانه(ت 1396)محمبدناست علی؛  شهرام؛ اتفا ت :

 1117389: خبر شمااه  1396/07/1
 30 :انتشاا شاوات تاانخنامه مهندسی م فدل(ت مدنرند منایع ملی و پبپبتیس  اصتدادطت 1397) ؛اتفا ت شهرام؛ محمبدناست علی 

  79 ت پیاپی97خرداد 

 ( ت تزوم1396اتفا ت شهرام؛ محمبدناست علی؛) دنیماط اصتدماد یمه شممااه     کشمبات اوزناممه   انرژط ااهبرد ملی سند دا یازنگرط 

 .3360906: خبر شمااه ت12/12/1396 چاپ تاانخ ت4280

 ( انراس دا صدا اعااکنندگاس نااانه انرژط دا جهاست اوزنامه1397اتفا ت شهرام؛ ) چماپ  تاانخ  ت4539 شمااه یه اصتداد دنیاط 

 3493055: خبر شمااه ت1397/11/14

 آداس:   دا انراست دا انرژط ط ههزنن ت(1397) شهرام؛ اتفا تhttps://www.aparat.com/v/tnOox 

 آداس دا انراست دا انرژط ط هزننه ت(1398) شهرام؛ اتفا ت  :https://www.aparat.com/v/9tv8S 
 ( ت یرنامه یهااستاس: مالس و تبسعه ااه1398اادنب اصتدادت) شهرام اتفا : هاط کشبات مدنرند سبخد و انرژطت مهماناس یرنامه :

هماط اصتدمادط و    ازنمایی کااشناس انرژطت صدنف یداط: سخنگبط کمیسیبس عمراس مالست محسن صادصی: مدنرکل دفتمر ا 

 .ونقل وزاات ااه و شهرسازطت سید ایبتفضل مبسبط: عضب کمیسیبس عمراس مالس واط حمل یهرهمدنرند 

 ت 8139/2/1 چماپ  تماانخ نااانه انرژط مخل فرانند تبسعه دا کشبات خبرگزااط اصتداد آنمنمنت   (1398) اتفا ت شهرام؛
 350125خبر  شمااه

 ( ت سناش و تحلیل هزننمه 1391صادصیت حسین؛ وفانی نگانهت اضا؛ آصاندیت مرن ؛)       هماط مبمادالتی دا اصتدماد انمراست مرکمز

 نامه علمی و پژوهشی مالس و ااهبرد.  هاط مالست فدل پژوهش

  ت از5  شممااه .  3  دواه ت1385 تایسمتاس  و یهاا دطتاصتدا ( نشرنه جستااهاط1385) مبادتهت هزننه اصدمت علی؛ اصتدادندیرط 
 208تا  157 صفحه

 ت 1384یراسی مبانع نهادط کااانی نظام اصتدادط یمازاا دا اصتدماد انمراست چماپ دوم      – یازاا نا نایازاا(ت 1384؛ )انانیت محسن

 انزط کشبا. انتشااات سازماس مدنرند و یرنامه

 نشر عل ت 1398چاپ ملیت  پب  اازش سقبط و تبامی اکباد - انراس اصتداد(ت  1398) ؛ترکمانیت علی دننی.  
 ت انتشااات دنیاط اصتداد1394ت چاپ اصتدادط عملکرد و آزادسازط (ت1394) نژادت مبسی؛ غنی 

 ت انتشااات دنیاط اصتداد1396ت چاپ اصتداد و دوتد دا انراس(ت 1396) نژادت مبسی؛ غنی 

 ( ت اصتداد کم1395شاکرطت عباس؛)انتشااات اافع ت 1395هات جلد دومت چاپ شش   ها و سیاسد ست نظرنه 

 ( ت 1944هان ت فردانش فبست)نگاه معاصر ت نشر1395سبم  ت چاپفرندوس تفضلی و حمید پاداشت یرگرداس ااه یردگی  

 نشر آمااه ت 1398چاپ دوم (ت خدبصی سازط پب ت یرگرداس امیراضا عبدتی و محمد جبادطت 1976ت )هان ت فردانش فبس 

  ( تادند حیات اصتدمادطت چماپ   1390نیکب نسبتیت علی؛ سمیعی نسبت مدافی؛ )متبسلیت محمبد؛ مشهدط احمدت محمبد؛
 ت انتشااات دانشگاه امام صاد . 1390او  

 پژوهشمی  شگمزاا (ت 1397)محمبدزاده امینه؛ : علمی ناظر هات فرنبش؛ حاجی زادهت علیرضا؛ عبداهلل ناظمیت عاتیه؛ نیلبفر؛ دمنهت 

 کمس سازماس یرنامه و یبدجه  اصتداد دفترکااشناساس انراست  اط نااانه نظام

 ( ت تاریه سبپراسکب دا1398مرعشیت سید احساست) نظراس انرژط انرانیاس  دییت یاشگاه صاحب 
 ( ت 1393زنگنهت ییژست) :ممرداد  21: انتشماا  تماانخ ت خبرگمزااط عدمر انمراست    هستند مازاد نفد وزاات نیروهاط ندفوزنر نفد 

 350153 خبر کدت 1393

 ( ت 1395آزادطت ناصر؛)ت دااد وجمبد  نیمرو  وزاات دا ممازاد  نیروط 700 و هزاا 25 :نیرو وزاات انسانی منایع تبسعه دفتر معاوس

 3662665 خبر کدت 1395 اادنبهشد 29خبرگزااط مهرت 

  و ت وزااات نیر98ت یهاا انراس یر  یازاا فدلی گزااشگزااش فدلی 

 نیرو وزااات ت98 تایستاس انراست یر  یازاا فدلی گزااش فدلی گزااش  
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 انتشاا تاانخت او پیش زمستاس دا گاز کمببد و ها نیروگاه دا مازوت مدر  ممنبعید( 1394نیبزت ) اسانی یر   پانگاه اعمع 

 11496: خبر کدت 1394 آیاس 03

 ( ت1398خبرگزااط انسنات) 98111309418: خبر کدت 1398 یهمن 14ت اسد جدط مستاسز دا خانگی یر  صاع هشداا 

  ت وزاات نیرو1398ترازنامه انرژط 

 First tomatoes and peas harvested on Mars and moon soil simulant, Wageningen University and 

Research Centre, Published on sciencedaily 
 Silva, C. L. d.,  Saes, M. S. M., 2007, Governance structure and transaction cost: relationship between 

strategy and asset specificity, University: UniFAE, FEA/USP. 
 Doing Business2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies, World Bank Report 
 Worldwide Governance Indicators (WGI), World Bank Report 
 Energy subsidies – IEA Report 
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