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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اگر هیچ تحریمی در کار نبود و جریان تجارت خارجی و مبادالت ارزی بدون کوچکترین کم و کاستی جریان میدلشت؛ 

حرکت به سمت یک اقتصاد مقاومتی قابل تصور  اقتصاد سالم، پایدار و رشد یابنده چاره ای جز باز هم برای داشتن یک

نمی بود. با بحرانهای پیش آمده در اقتصاد سرمایه داری و لیبرالی غرب در سالهای اخیر، نادرستی تئوریها و مبانی 

کاتب باطل اقتصادی نموده اند را در ورطه اقتصادی غرب آشکارتر گردیده و کشورهایی که تبعیت کورکورانه از این م

سقوط اقتصادی و اجتماعی  قرار داده است. نمونه آن بدهی قریب به هفده تریلیون دالری و جنبش وال استریت در 

آمریکا، ورشکستگی اقتصادی اغلب کشورهای اروپایی از قبیل یونان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و خیل عظیم فقرا، بیکاران 

خانمانها در این کشورهاست. مدل اقتصادی لیبرالی غرب به گونه ای طراحی شده که بایستی بخش بسیار بزرگی و بی 

از منابع طبیعی جهان را در خود ببلعد.  از طرفی به دلیل نیاز به بازار برای فروش کاالهی تولیدی، الزم است که 

شورها تبدیل شده و از پیشرفت و توسعه واقعی باز مانند. کشورهای با منابع طبیعی عظیم به بازار اجناس مصرفی این ک

این بیعدالتی بین المللی و چرخه منفی نه تنها برای کشورهای غارت شده وجود دارد، بلکه خود مردم همان کشورهای 

مفرط رنج  به اصطالح پیشرفته نیز  از عدم توزیع عادالنه ثروت و امکانات رنج برده و علیرغم حجم انبوه ثروت، از فقر

میلیون نفر در آمریکا  با مشکل گرسنگی  21حدود 1001نوامبر  29میبرند. بر اساس گزارش مجله نیوز ویک مورخ 

آمده، در کشور    worldhungerگرسنگی جهانی،"دست و پنجه نرم میکنند. همچنین مطابق گزارشی که در سایت 

میلیون نفر از دهکهای پایین است. همچنین بر اساس  210نفر از دهک باال معادل ثروت  200ایاالت متحده، ثروت 

 % از ثروت دهکهای پایین میباشد.10% از مردم آمریکا بیش از ثروت 2گزارش همان سایت ثروت 

عالوه بر وضعیتی که اشاره شد، این توهم نیز در برخی از روشنفکران دین گریز وجود دارد که کلید حل مشکالت 

نها آن با اقتصاد جهانی و خصوصا اقتصاد غرب است. این خیال باطلی است؛ چون اساسا هدف اقتصادی در پیوند خورد

از ارتباط با کشورهای دارای منابع طبیعی و موقعیتهای جغرافیای سیاسی جز بهره کشی مادی و جغرافیایی نمیباشد. به 

با کشورهای غربی و اسرائیل در  عنوان مثال دستاورد ارتباط سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف مثل رژیم مصر

زمان سادات و حسنی مبارک جز بدبختی و قبرستان خوابی و ذلت و خواری مردم و حکومت آن کشور دستاورد دیگری 
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نداشته است. اغلب کشورهای عربی دارنده منابع عظیم نفتی نیز از این ارتباط سیاسی و اقتصادی با غرب برخوردار بوده 

 نفت آنها به اتمام برسد، آیا به جز  کشوری فقیر و مفلوک بر کره خاک از آنها باقی میماند؟اند ولی اگر یک روز 

یکی دیگر از شگردهایی که در ارتباط با اقتصاد لیبرالی تحمیل شده به جهان وجود دارد تحمیل راه حلهایی است که به 

سود کشورهای مستضعف تمام میشود. به علت تفاوت شرایط اقتصادی در کشورهایی استکباری و مستضعف همیشه به 

عنوان مثال در قوانین مربوط به سازمان تجارت جهانی واردات با کمترین تعرفه حمایت میشود و محدودیتهای آن 

بایستی به حد اقل برسد. این راهبرد و راهبردهای مشابه همه در راستای منافع قدرتهای بزرگ و نابودی اقتصاد بومی 

ه توضیح است که خود همان کشورهای قدرتمند برای رسیدن به این حد از قدرت اقتصادی خالف کشورهاست. الزم ب

مثال برای تقویت صنایع بومی و صادرات در زمانی که صنایع آنها  .را عمل کرده اند وضع شده خودشان قوانین امروزی

ت ارزانتر یا بهتر سایر کشورها با کاالهای تعرفه های سنگین برای واردات وضع نموده اند تا نتواند محصوال ؛نوپا بوده

تولیدی آنها رقابت کند. البته مواردی از این استانداردهای دوگانه که وسایل ترقی اقتصاد غرب در گذشت بوده ولی در 

ت که حال حاضر برای دیگران استفاده از آنها مجاز نمیباشد و تعبیر نردبانهای بد را به خود اختصاص داده؛ آنقدر زیاد اس

 از ذکر آنها میگذریم.

از قبیل بیکاری, تنگناهای تولید داخل، ی تنها راه برونرفت از مشکالت اقتصادی و حل معضالتلذا به نظر میرسد که 

ریسک وابستگی اقتصادی به خارج و بسیاری موارد دیگر توجه به مدلی از اقتصاد است که در آن اثری از ربا، انحصارات 

اساس آن  و نبودهی، اسراف، فرهنگ مصرف گرایی بی حدو حصر و تکاثر و منفعت طلبی محض ظالمانه، فساد ادار

آن چیزی جز انتخاب رویکرد اقتصاد اسالمی و بومی نیست که در حال حاضر به  عمدتا توجه به امکانات داخلی باشد و

وری اسالمی ایران در زمینه منابع است. از آنجا که جمه "اقتصاد مقاومتی"فرموده رهبری معظم انقالب اسالمی همان 

انرژی در تراز اول جهانی است، این موضوع جزء اولین اولویتهای اقتصاد مقاومتی است. اگر مدلهای معقول و بهینه 

برای توقف خام فروشی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر  فقط در همین مورد مطالعه و به کار گرفته شوند، 

 زه اقتصاد در یک دوره نه چندان طوالنی حاصل خواهد شد.تحولی شگرف در حو

در  2312بیشتر به تبیین ادبیات موضوع پرداخت و در بهمن  2312همایش اول اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت سال 

برگزار  2312که در بهمن سال  همایش دوم عمدتا روی بحث انرژی مقاالت متعددی ارایه شد. مقاالت همایش دوم
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در دسترس عالقمندان و صاحبنظران عزیز قرار داده  این کتاب به همراه خالصه ای از سخنرانیهای آن در قالب  شد

تمامی راه حلهای منطقی ارائه شده پس از بررسی های دقیقتر و اصالحات الزم در عمل نیز  انتظار میرودمیشود. 

حاصل  توسط کلیه نهادهای ذیربط اقتصاد مقاومتی سنجیده شده و فرایند تکاملی شکل گیری ادبیات و به کارگیری

و رزمندگان  خمینی )ره( شود. امید است همانطور که در هشت سال جنگ تحمیلی تنها فرهنگ و روش اسالمی امام

توانست دشمن را به خاک مذلت نشانده و پیروزی عظیم را نصیب ملت ایران کند؛ این بار نیز با راهکار اقتصاد مقاومتی 

رانهای اقتصادی غلبه نموده و نمونه ای موفق و منحصر به فرد از اقتصاد را علیرغم تضییقات فراوان دشمن غدار بر بح

  به ملت خود و همه جهانیان عرضه نماییم؛ انشااهلل.

 

 و علی اهلل فلیتوکل المتوکلون 

 علیرضا معینی                

دبیر همایش             
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 محورهای همایش

 

 * اقتصاد مقاومتی و مدیریت مصرف* 

 

 * اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی انرژی* 

 

 * اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای نفتی* 

 

 * اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل در حوزه انرژی* 

 

 * اقتصاد مقاومتی و مهندسی فرهنگی در حوزه انرژی* 

 

 * تولید داخل اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی و ارتقای توان* 
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 محمد سعید جبل عاملی دکتر سخنرانی

 

می نمایم و تشکر می کنم که در دومین خیرمقدم عرض خدمت اساتید، مسئولین، دانشجویان و حضار محترم 

همایش ملی اقتصاد مقاومتی با موضوع انرژی در دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت کردند و از دبیر همایش نیز 

 برگزاری این همایش ارزشمند تشکر می کنم.به خاطر 

 

 

 

 

 

این همایش برگزار می شود و  ،خوشحال هستیم که در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

اش در  به اهداف راهبردیاز آغاز کار خود، سه دهه گذشت پس از  اسالمی که انقالب همچنین مسروریم

 . است ظاهر شده مدنظر خود در مواضعو پویا و منسجم ه صورت فعال نزدیک شده و ب های مختلف حوزه

و در صحنه بین است داده  نشانکارآمدی خودش را برای تشکیل حکومت و اداره جامعه جمهوری اسالمی ایران 

در  نیجها سلطهاستکبار و نظام  ،و به فضل پروردگار توانسته تاثیرگذار باشدمنطقه در ارتباط با کشورهای الملل و 

ه های جمهوری به خواست لذا مجبور است کهو است جدی مواجه شده  یعرصه سیاسی و اقتصادی با بن بست

 دهد. اسالمی ایران تن در 

دارد و کامال نمود  دستپاچگی در اقدامات انفعالیشانپاچگی شدند و این سیاستمداران نظام سلطه دچار دست

ذکر کرد این است که انقالب در دوره عمر نوپایش و در  توانمی . یکی از دالیلی که بر این ادعا مشخص است

یک نظریه پویا و  کند که را مطرح می، نظریه اقتصاد مقاومتی اقتصادی و فشارهای بین المللی شرایط سختاین 
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خود یک اقتصاد  دموکرات و در مقابل نظام سلطه با بدنه لیبرال است زنده و راهگشا و الهام بخش و امیدآفرین

 مطرح می کند.ریاضتی را با موضعی منفعاالنه 

به صورت برنامه ریزی شده ای نظریات اقتصادی خود و به سی ادعا کنند که نظام لیبرال دموکرا آنها نمی توانند

ه این ک چرا نده اباید قبول کنند که به بن بست رسید ،بپذیرنداین چون اگر  ویژه اقتصاد ریاضتی را مطرح می کند

 نظریه در مقابل نظریه فعال و ناظر به آینده اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است.

از این رو جایگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و افق بلندمدت و نظام گرا در مقابل 

قرار دارد. اقتصاد امع ریاضت اقتصادی و کاهش و محدود کردن فرصت ها و از دست دادن امید و نشاط در جو

 مقاومتی یعنی اقتصادی که انسانهای فعال و کارآمد و خالق را برای کارآمدسازی کشور توانمند می سازد. 

ی بلندمدت به آن نباید به صورت کوتاه مدت به اقتصاد مقاومتی نگاه کرد بلکه باید نگاهحال باید توجه داشت که 

 داشت.

 به دیبا بلکه شود، دهید مدت انیم و مدت کوتاه مقاطع در یمقاومت اقتصاد دینبا باید به این نکته توجه داشت که

در این میان، یکی از حوزه های مهمی که  .شود ستهینگر بلندمدت و مشخص یراهبرد عنوان به یمقاومت اقتصاد

 نیاز است تا سیاست های اقتصاد مقاومتی حول آن طراحی گردد حوزه نفت و انرژی است. 

 به نگاه های زیربنایی توجه کنیم و دیبا میبپرداز یانرژ و نفت حوزه در یمقاومت اقتصاد نییتب به میبخواه اگرلذا 

که موضوع حائز اهمیتی است  میکن فکر رانیگ میتصم و رانیمد نگاه رییتغ به باید یاقدام هر از شیپ بخش نیا در

 و الزمه ورود به بحث اقتصاد مقاومتی است.

تصمیمات بخش انرژی در سطح کالن خیلی به عوامل سیاسی و اقتصادی مربوط است و همچنین باید گفت که 

 نمی توان آن را به صورت جدا بررسی کرد و اگر این اشتباه را دچار شویم پیامدهای زیادی دارد.

ررسی میکنیم و از تولید و ابعاد گوناگونی دارد که متاسفانه ما فقط مدیریت مصرف را بدیگر اینکه حوزه انرژی 

سرمایه گذاری در بخش انرژی و کارآمد کردن آن چشم پوشی میکنیم. در حوزه منابع نیز درست است که توجه به 
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در آینده موثر منابع تجدیدناپذیر مهم است و ارزش اقتصادی آن باالست اما انرژی های تجدیدپذیر هم خیلی 

 .ه و به صرفه ترندآنها کمتر بودچرا که قیمت  خواهند بود

 و خام نفت بادر حال حاضر منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و نیروگاههای بادی و آبی 

 منابع از شتریب ریدپذیتجد یها یانرژ سهم ندهیآ یها دهه درو پیش بینی می شود که حتی  هستند رقابت در گاز

 که این مسئله را باید در سیاستگذاری حوزه نفت و انرژی در نظر گرفت. شد خواهد ریدناپذیتجد

 نیا در بلکه میکن حفظ ندهیآ یها نسل یبرا تنها نه را ها آن وکرده  انتیصنیز  یداخل یانرژ منابع از دیبا ما

درآمدهای حاصل از همچنین باید برای . میباش شاهد را یشتریب یور بهره که میکن یگذار هیسرما یا گونه به بخش

 در را نفت بخش در یگذار هیسرما از حاصل یدرآمدها توان یم این سرمایه گذاری ها برنامه ریزی کرد چرا که

 . کرد استفاده دارند یشتریب یبازده و یور بهره که یگرید یها بخش

 دانش بنیان است و لذاهمانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اقتصاد مقاومتی به مثابه یک اقتصاد 

تا اساتید و نخبگان  باشد یدانشگاه مهم مراکز و یغن یانسان منابع به یمتک دیبا کشور یانرژ بخش تیریمد

 . دانشگاهی با تولید علم متناسب با نیاز کشور در این حوزه، به حل معضالت و مسائل کشور بپردازند

 یها شرفتیپ یدانشگاه یها حوزه در ییفضا و یدفاع عیصنا مانند ییها بخش به اعتماد که داده نشان تجربه

 یها بخش تیریمد ندیفرآ در انیدانشگاه حضور ازمندین گذشته از شیب کشور نیبنابرا است؛ داشته یپ در را یمهم

 .است یانرژ خصوص به یاقتصاد مختلف
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 سید مسعود میر کاظمی دکتر سخنرانی

 

در دومین  رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به عنوان سخنران افتتاحیه سید مسعود میرکاظمیدکتر 

 انرژی حضور داشتند که متن سخنرانی ایشان به قرار زیر است:همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه 

 

 

 

نفت  درآمد کشورهای تولیدکنندهدرآمد کشورهای عضو گروه هفت از وضع مالیات بر انرژی بیشتر از در حال حاضر 

نیازی نیست که در اوپک جایگاه باالیی داشته باشیم چرا که این ت. لذا جایگاه اول در اوپک اهمیت خاصی ندارد و اس

 د.ان ریزی کرده ای ذخایر نفتی پایهمسابقه را کشورهای غربی برای افزایش تولید کشورهای دار

نیازی به افزایش تولید نفت  لذا چندانی نداشته است با توجه به اینکه قیمت نفت نسبت به سایر کاالها افزایشهمچنین 

ت. در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد و ضروریست، توسعه میادین مشترک چرا که نفت ثروت آیندگان اس ؛نیست

 است اما باید توجه کرد که اقتصاد به حوزه نفت وابسته نشود.

دشمن به دنبال این است که به رشد  است چرا کهحضور مردم ، یکی از راهکارها برای دنبال کردن اقتصاد مقاومتی

یابد تا بستر  اقتصادی کشور لطمه وارد کند که در نتیجه آن بیکاری و تورم افزایش و در مقابل رفاه و درآمد کاهش می
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مردم بتوانند باید شرایطی را فراهم کنیم که  برای همین .و لذا حضور مردم اهمیت دارد الزم برای استعمار فراهم شود

  د.به راحتی کسب و کار کنن

سازی  خصوصی در حال حاضر به جای خصوصی سازی، خصولتی سازی کرده ایم و این با حضور مردم در تناقض است.

های کشور است؛ به طوری که  شود که مدیریت آن همچنان دولتی است و نمونه آن بانک در حالی در کشور انجام می

  ند.وانند به صورت رقابتی فعالیت کنت میها ن در حال حاضر بانک

در شرایط اقتصاد مقاومتی باید خصوصی سازی به صورت صحیحی انجام شود تا به درستی وابستگی ها کاهش یابد 

پسر حاجی بودن یعنی خرج اضافه کردن؛ به همین دلیل مدیریت مصرف نه تنها در حوزه مردم بلکه در حوزه  چرا که

  .شوددولت هم باید کنترل 

چهار برابر استاندارد جهانی است در حال حاضر متوسط مصرف انرژی در کشور در مورد مصرف انرژی نیز باید گفت که 

 .برابر است 22این رقم در مقایسه با کشور ژاپن  و 

 آن هزار بشکه نفت خام 200یک میلیون و  است کهمعادل پنج میلیون بشکه در روز  نیزمصرف نفت و گاز در کشور 

های خانگی، تجاری و  شود. در کنار آن معادل سه میلیون بشکه گاز نیز روزانه در بخش های کشور می خوراک پاالیشگاه

 .میلیونی بسیار زیاد است و به معنی هدر دادن انرژی است 70رسد که این برای یک جمعیت  صنایع به مصرف می

درصد مربوط به بخش خانگی و  20از این رقم  است کهتومان هزار میلیارد  20 نیز حدودانرژی در کشور   حجم یارانه

  .ها است درصد مربوط به بنگاه 90

شود و  یک هفتم مالیات گرفته می تاحالی که در ایران نسبت به سایر کشورها تنها یک پنجم  دیگر اینکه باید گفت در

توانیم با تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت کرده و کاالیی را به قیمت پایین  باز هم نمی ،دستمزد بسیار پایین است

  .عرضه کنیم
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افزایش وابستگی به این نوع درآمدها  می یابد ووابستگی کشور به درآمدهای نفتی هر سال افزایش در حال حاضر 

دارد اما تاکنون این احکام نه تنها در دولت  وجود به نفت هم است که احکامی مبنی بر کاهش وابستگی بودجهطوری 

 .ضمن آن که هزینه اداره کشور نیز افزایش یافته است ها نیز رعایت نشده است سایر دولتنهم و دهم بلکه در 

هزار میلیارد تومان و  21به  10هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال  20معادل  29بودجه جاری کشور در سال 

و  حجم درآمدهای نفتی در تعیین بودجه بسیار قابل توجه استچرا که  هزار میلیارد تومان رسید 202به  12در سال 

 .کند مالیات تنها کمتر از یک سوم از بودجه را تامین می متاسفانه

جست و جو کرد چراکه بانک مرکزی  همین افزایش نقش درآمدهای نفتی در اقتصادتوان در  تورم را می ریشه های

ر به ریال علیرغم نیاز بازار اسکناس چاپ کند. از سوی دیگر این موضوع موجب جبور است برای تبدیل کردن دالم

  .شود که به صنعت نفت کشور برای افزایش تولید نفت فشار وارد شود می

ز باز هم دچار با تولید چهار میلیون بشکه در رو ،شد دالر فروخته می 20تا  70حتی اگر تحریم نبود و هر بشکه نفت 

 م. شدی کسری بودجه می

آن و های اقتصادی مانند مالیات، گمرک و بانک نیز اصالح شود  زمانی موثر است که سایر بخشنیز ها  یارانه  هدفمندی

توان توقع داشت تورم یک رقمی شود. شاید در ابتدا فشاری بر اقتصاد وارد شود اما در نهایت این  وقت است که می

ها به این معنی نیست که  یارانه  هدفمندید.  های اقتصادی خواهد ش و سایر نرخ افزایش نرخ اشتغالموضوع باعث 

 .های انرژی را افزایش دهیم و پول حاصل از آن را بین مردم تقسیم کنیم قیمت حامل
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 محسن خجسته مهر مهندس اقای سخنرانی

 

نیز از سخنرانان دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی بودند که متن  معاون وزیر نفتخجسته مهر،  مهندس آقای

 سخنرانی ایشان به قرار زیر است:

اهداف اقتصاد مقاومتی باید در تمام حوزه  و لذا هم اکنون بیشتر مصارف صنعت نفت از تولیدات داخلی تأمین می شود

 های اقتصادی مخصوصاً بخش نفت و انرژی مد نظر قرار گیرد. 

همچنین نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و بزرگترین مأموریت ها نیز بر  و نفت سرمایه محور، درآمدزا است صنعت

با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که به روند علمی و اقتصادی  بنابراینعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. 

ت نفت به وجود آمده است که امیدواریم با سرلوحه قرار صنعت نفت اشاره دارد، توقع و انتظارات بسیار زیادی از وزار

 اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت محقق شود.  ،دادن بایانات رهبر معظم انقالب

نگ دینی ما هم همواره مقاومت و استقامت بوده و برنامه و فرهما اقتصاد مقاومتی را یک فرایند بلندمدت می دانیم 

ه ای را نیز می طلبد. باید در جریان اقتصاد مقاومتی تهدیدها و فشارهای خارجی شناسایی و بی های پیوسته و یک پارچ

 اثرسازی شود که الزمه پیاده سازی آن کاهش وابستگی به خارج است. 

ی چرا که تجربه نشان داده آسیب ها شودمقاومتی  مانما همچنین به دنبال آن هستیم که به طور اصولی اقتصاد

در صنعت نفت به شکل های  12اقتصاد مقاومتی از سال  می کاهد.نتیجه این امر یع و بدون هدف از کارهای سر

ما به دنبال ریاضت نیستیم چرا که این امر کوتاه مدت و برای جبران کسری بودجه  اما گوناگونی مد نظر بوده است

 انجام می شود. 

و به صورت بلندمدت برنامه های  ه می شودد نظر قرار گرفتدر اقتصاد مقاومتی تمام شاخص ها از جمله رفاه مردم م

شود و در می توسعه ای را به همراه دارد. نهادهای اقتصادی نیز در روند اقتصاد مقاومتی با رویکردهای انقالبی تشکیل 

 این حوزه نیازمند روحیه جهادی هستیم. 
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دینه سازی نگاه بلندمدت و کالن در مدیریت اقتصاد نها ،یکی از مهمترین رویکردهای آغاز اقتصاد مقاومتیدر واقع 

است و اگر بحث هایی مانند اصالح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی در آن گنجانده شود به اهداف آن نزدیک می 

 شویم.

برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باید به رکن مهم بخش عرضه و تولید داخل و تقاضا و مدیریت مصرف توجه شود که 

ین روند توسعه خصوصی سازی، حمایت از تولید داخل، تأمین انرژی و اجتناب از خام فروشی از محورهای مهم آن در ا

 است.

طبق برنامه پنجم توسعه این میزان باید به یک دوم کاهش  که برابر مصرف جهانی است 1میزان مصرف انرژی کشور 

درصد به طور  12درصد از انرژی مصرفی از منابع فسیلی تأمین می شود که از این میزان  20 نیز هم اکنون یابد.

 تجاری تعلق دارد.  اختصاصی به بحث خانگی و

درصدی معادل  10برای نسل های آتی مدیریت مصرف بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت صرفه جویی 

  ورد.خمیلیارد دالر در سال برای کشور رقم خواهد 1

صندوق حمایت از تجهیزات داخلی نیز در وزارت نفت تشکیل شده و اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت پذیرفته 

ای زیرمجموعه را به بخش خصوصی واگذار ههزار میلیارد تومان از بخش 12وزارت نفت از آغاز خصوصی سازی  است.

 یشتری را به خود اختصاص داده است.در میان تمام دستگاه ها وزارت نفت سهم ب و کرده است

آوری به ارمغان آورد و باید در این زمینه به جای صادرات نفت برای کشور ارزتوسعه پژوهش و فناوری نیز می تواند 

هزار قلم از آن 200میلیون کاال در صنعت نفت به کار برده می شود که  2،1توجه بیشتری داشته باشیم. هم اکنون 

 پرمصرف هستند. 

تجهیزات داخلی برابر شده و هم اکنون وابستگی به ساخت و 2نسبت خرید داخلی به خرید خارجی  10تا  22ز سال ا

با توجه به پیشرفت های چشم گیر در صنعت نفت ساخت اولین توربین ملی در داخل کشور نیز در و  افزایش یافته است

 .مراحل نهایی قرار دارد
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 بیانهمحمد حسن قدیری ا دکتر سخنرانی

 

سخنرانی کردند که متن سخنرانی ایشان در همایش  این در نیز به عنوان سخنران مدعو محمد حسن قدیری ابیانهدکتر 

 ادامه آمده است.

 

 

شی عایدات بسیار کنیم و این خام فرو هایی با حجم هزاران تنی صادر می ای و با کشتی ما نفت خام را به صورت عمده

سوزانیم که معادل ارزش یک تن طال است و این هزینه از  میلیون لیتر بنزین می 90ما در روز حدود د. کمی برای ما دار

در حالی  د.شو تر می یشتر مصرف کند برخوردارشود و در واقع در اقتصاد ما هر کسی ب ها تامین می بیت المال و یارانه

 د. شو ا دو تن طال در کشور تولید میتنهمیزان مصرف انرژی ما روزانه معادل یک تن طال ست که ساالنه 

هزار بشکه نفت خام صادرکنیم در مجموع سهم هر ایرانی با توجه به جمعیت از بودجه  300میلیون و 1اگر ما روزی 

ارهای منتشر شود و این با آم هزار تومان آن از بخش نفت تامین می 97هزار تومان است. که تنها  221کشور حدود 

ما در کشور دچار توهم نفتی هستیم و تصورمان از درآمدهای نفتی بسیار بیش از چیزی است که د. ه دارشده بسیار فاصل

 .واقعیت دارد

ها میل مردم به مصرف انرژی کاهش یابد اما ما درصد  دهند تا با باالرفتن قیمت ها مالیات را افزایش می در غرب دولت

در این شرایط . شوند کنیم که نهایتا ثروتمندان از آن برخوردار می پرداخت میها  باالیی از هزینه انرژی را در قالب یارانه
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کسی که در ایران  .های غربی از مالیات سوخت بیش از درآمد ما در صادرات نفت خام است است که درآمدهای دولت

 .ندک ها استفاده می خانوار از یارانه 20سوزاند به اندازه مصرف برنج  یک باک ماشین بنزین می

به عنوان مثال قیمت بنزین در کشورهای  .قیمت سوخت در کشور باید واقعی شود و نرخ فعلی بسیار پایین استلذا 

یک دالر است که با قیمت بنزین در کشور ما بسیار فاصله  و 21/2، 01/1،  31/1ترکیه، هلند، هند و پاکستان به ترتیب 

 .دارد

هایی را پرداخت  فقرا یارانه شدنتر  در حال حاضر روش مدیریت ما این گونه است که برای جلوگیری از فقیر همچنین

 د.شون تر می برابر از آن برخواردار 20کنیم که ثروتمندان  می

 متی.ت و بیشتر شبیه یک اقتصاد استراحتی است تا اقتصاد مقاواسراف و اتالف سرمایه و انرژی اساقتصاد ما اقتصاد 

 2یک ساعت و  10میزان ساعت مفید کاری در سال فرهنگ کاری ما نیز این اقتصاد استراحتی را تایید می کند چرا که 

کند در  نفر یک نفر کار می 2در ایران به ازای هر  . همچنیندقیقه کاهش یافته است 11در سال جاری به  بود ودقیقه 

ها چندین  نفر یک نفر شاغل است و میزان ساعت کاری مفید آن 1صورتی که به عنوان مثال در انگلیس از هر 

 ت.برماسبرا

 ها همه به دلیل توهم درآمد نفتی تنها مطالبه گرند و ها و همچنمین جوانان به جای خلق ظرفیت در کشور ما کارخانه

 ت. ها بسیار پایین اس میزان کار آن

ز صنایع از جمله صنایع خودرو سازی به دلیل از بین رفتن ها بسیاری ا در صورت اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه

ها و فشار اقتصادی از  برخی به بهانه تحریم ت اماالل خواهند رفاضمحها رو به  تقاضاهای کاذب ناشی از یارانه

ر های کشو ی و سرمایهکنند در صورتی که در شرایط تحریم جلوگیری از اتالف انرژ های بخش انرژی حمایت می یارانه

 ت.تر اس ضروری

ی د نتایج پربارترنتر هزینه شو ها در جایی مناسب های انرژی واقعی شوند و این سرمایه های حامل ین اگر قمیتبنابرا

صنایع جدید در کشور تنها در صورتی باید شکل  د اما باید به این نکته نیز توجه کرد کهبرای کشور به ارمغان خواهد آور

 .های واقعی سود آور باشند بگیرند که با لحاظ قیمت
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 بیانیه همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی

  

العالی( از جامعه دانشگاهی کشور برای تبیین الگوی اقتصاد  مدظله)در راستای پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری 

به همت « اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی»های اقتصاد مقاومتی با موضوع  مقاومتی، دومین همایش از سلسله همایش

وپشتیبانی نهادهای ذکر و با همکاری بسیج وزارت نفت  ایران دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت

 .برگزار شدشده 

  

به عنوان الگوی متناسب با نظام جمهوری اسالمی در عرصه اقتصاد، نیازمند  تبیین و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی

دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی  .مشارکت و همکاری عناصر مومن و انقالبی دانشگاهی و مسئوالن اجرایی کشور است

بندی  سب تضارب و جمعداند تا با هدف کمک به تبیین و تحقق همه جانبه این الگو به ایجاد بستر منا رسالت خود می

آرای صاحبنظران، و ایجاد فضای ارتباطی مناسب میان مسئوالن اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی اهتمام ورزد. در این 

راستا اولین همایش اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین و معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت کلی و بدون تمرکز بر 

هش ماه سال جاری برگزار شد و در آن مباحث مبنایی و نظری الگوی مقاومتی مورد اردیب 12ای خاص در تاریخ  حوزه

بحث و بررسی قرار گرفت. در گام دوم با توجه به اهمیت حوزه نفت و انرژی در اقتصاد کشور و نیز معطوف بودن بخش 

مایش انتخاب شد. در این های استکبار جهانی به این حوزه، موضوع انرژی به عنوان موضوع دومین ه مهمی از تحریم

همایش مسایل و مشکالت حوزه انرژی بطور تخصصی توسط مسئولین و صاحبنظران دانشگاهی مورد بحث و بررسی 

  .قرار گرفت

  

ساز  شود با امید به اینکه برگزاری این همایش زمینه در ادامه به برخی از نکات مطرح شده در این همایش اشاره می

  :تحقق الگوی مقاومتی به ویژه در حوزه انرژی باشدحرکت کشور در راستای 

های نامتعارف اخیر که به عنوان آخرین سالح جبهه استکبار در عرصه جنگ اقتصادی علیه ملت مسلمان  تحریم .2

رغم ایجاد فشار و هزینه  ریزی صحیح، علی تواند با درایت مسئولین و برنامه ایران مورد استفاده قرار گرفته است، می

  .بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند بی مدت، فرصتی  ه وتادر ک
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ناپذیری و -تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که عالوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب  .1 

اد ملی است. از اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتص بازدارندگی را دنبال می

توان به وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی، مصرف غیر بهینه و تبذیر گونه، وابستگی به محصوالت  نفت و انرژی می

های مرتبط با صنعت نفت و گاز، اشاره کرد. رفع این نقاط آسیب عالوه بر همت و خواست مسئولین،  خارجی در پروژه

د بسترهای حقوقی و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب است. تفکیک ارکان مجری، سیاستگذار و ناظر در نیازمن

نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور به ویژه اصالح ساختار حاکم بر رابطه وزارت نفت و شرکت ملی نفت و همچنین 

  .ط با این امر استسازی بدنه سیاستگزاری بخش انرژی کشور از الزامات نهادی مرتب یکپارچه

  

 در موجود های فرصت از استفاده کنار در کشور، داخل در گاز و نفت منابع از ناشی افزوده ارزشگسترش زنجیره   .3

در شرایط حاضر به  موجود تنگناهای تبدیل برای کشور روی پیش راهکارهای از یکی ای منطقه تعامالت با ارتباط

توان برای جهش صادرات در بخش  فرصتی برای جهش اقتصادی کشور است. به ویژه از فرصت به وجود آمده می

  .های نفتی استفاده کرد فرآورده

  

ها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمی و فنی داخلی برای تأمین مواد و تجهیزات  ایجاد سازوکار  .2

های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی، ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای  صنعت نفت، مدیریت پروژه

صنعت نفت و گاز از دیگر راهکارهای قابل استفاده در جهت تبدیل تحریم به ابزاری برای رشد صنایع مرتبط با حوزه 

 .نفت و گاز هستند
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 منشور اقتصاد مقاومتی
های سنگین  ملت مسلمان ایران در خالل بیش از سه دهه از شروع انقالب اسالمی، بر تمامی توطئه به فضل الهی

مند خود ادامه داده است. غارتگران و خونخواران که  استکبار جهانی و دنیای کفر غلبه نموده و با سربلندی به راه شکوه

اینک در آخرین خاکریز خود یعنی جبهه افتصادی،  از جنگ تحمیلی و فتنه انگیزیهای مختلف نتوانستند کاری بکنند،

مشغول نبرد با آرمانهای امام راحل و ملت بزرگ ایران هستند. در این نبرد نیز انشااهلل همانطور که وعده خداست 

پیروزی با مومنان و شکست نصیب دشمنان مردم خواهد شد. وظیفه ما در این برهه، همانطور که رهبر معظم انقالب 

به منظر فرهنگ سازی اقتصاد  .ای فرمودند، نیاز به بکارگیری یک اقتصاد مقاومتی واقعی است ، امام خامنهاسالمی

مقاومتی گروهی از دانشجویان و اساتید با استفاده از آیات، روایات و سخن بزرگان به همراه مشورت و هم اندیشی 

منشوری شامل چهارده بند را آماده نمودند که توجه و به کارگیری آنها نقش سازنده ای در این کار دارد. البته در این 

ارزشمند همه عزیزان هستیم تا انشااهلل این منشور به صورت تخصصی برای هر نوع فعالیت مسیر منتظر نظرات 

  اقتصادی آماده شده و راهگشا باشد انشااهلل. 

 

 دکتر علیرضا معینی
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 بازاتب خبری 
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 :خبرگزاری فارس 
 میتحر لیبد یب فرصت/ یانرژ حوزه در یمقاومت اقتصاد گانه 1 یمحورها. شد مطرح یمقاومت اقتصاد شیهما رخانهیدب هیانیب در 

 .مینده دست از را

 رئیس کمیسیون انرژی گفت: . الزم است 11کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت در بودجه  :میرکاظمی در پاسخ به فارس

بودجه جاری کشور نباید درآمد صادراتی یک میلیون بشکه نفت را در بودجه ببینیم و اگر این میزان نفت صادر شد، آن را وارد 

 .نکنیم

 دانشگاه در انرژی حوزه در مقاومتی اقتصاد همایش حاشیه در سیدمسعود میرکاظمی امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 به بودجه وابستگی اجباراً و کنیم تبدیل خوب فرصت یک به را تحریم تهدیدهای: کرد امیدواری اظهار خبرنگاران جمع در ایران صنعت علم

 .دهیم کاهش را نفت

بستگی به میزان بودجه جاری و عمرانی دولت دارد و ما باید حتماً بودجه جاری را در سال آینده  11قیمت میزان نفت در بودجه   وی افزود:

 .کاهش دهیم

  های تصدی گری دولت به بخش خصوصی، باید هزینه مأموریت  و واگذاری 22رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: با توجه به اصل 

 .دولت هم به همین میزان کاهش یابد

 صادرات از درصدی باید: گفت 11 بودجه در نفت تولید بینی رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به پرسش فارس در مورد میزان مطلوب پیش

 نفت میزان این اگر چنانچه ببینیم، بودجه در نباید را نفت بشکه میلیون یک صادرات از ناشی درآمدهای الاقل و دهیم کاهش را ساالنه

 .ا وارد بودجه جاری نکنیمر آن درآمدهای هم باز شد، هم صادر

های های نفت در بازار وی تأکید کرد: همین که ایران تولید نفت خود را کاهش دهد، باید از ابعاد مختلفی خود را نشان دهد و در قیمت

 .جهانی تأثیرگذار باشد

های اقتصادی ما بدتر شده  تواند برای ما رفاه بیاورد و با افزایش صادرات نفت شاخص میرکاظمی اظهار داشت: افزایش صادرات نفت نمی

 .وری و اشتغال کاهش یافته است است، چنانکه تورم افزایش و بهره

دالر در هر  22,1قریب به  2170متوجه شدیم قدرت خرید ما نسبت به دهه  در زمان ریاست ایران بر اوپک محاسبه کردم،  وی گفت:

 .است شده بشکه

توانند  کند، تا ببینند می میرکاظمی در پایان گفت: اداره اطالعات انرژی آمریکا به صورت ماهانه گزارشی را برای سنجش بازار نفت ارائه می

ن نشان داده است که بازار جهانی نفت تحمل چنین چیزی را ندارد و این به معنای دست تر کنند، یا نه، اما ای ها را در ایران سخت تحریم

 .برتر ایران در عرضه انرژی است

 

 

 

http://www.farsnews.com/
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 خبرگزاری نسیم : 

 کننده نفت در اوپک  شدن به بزرگترین تولید  میرکاظمی با اشاره به پائین بودن قیمت جهانی نفت خام گفت: رقابت برای تبدیل

 .بوده که نباید درگیر آن شویم/ مصرف انرژی در ایران چهار برابر استاندارد جهانی استیک مسابقه منفی 

 

 

 :رجا نیوز 
 اقتصاد مقاومتی؛ اینبار در حوزه انرژی/ میرکاظمی: اقتصاد مقاومتی در زمان بحران  گزارشی از دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛

 کند/ قدیری: دچار توهم نفتی هستیم معنا پیدا می

 

 ایسنا : 
 باید درآمد روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه جاری کاهش یابد  :رییس کمیسیون انرژی 

 جویی در مصرف انرژی  میلیاردی با صرفه 1اندازی اولین توربین ملی کشور/ ایجاد درآمد  راه :معاون وزیر نفت خبر داد 

 ر در بازار رسما اعالم شود میرکاظمی در پاسخ به ایسنا: باید کاهش صادرات نفت برای تاثی 

که باید کاهش صادرات و تولید نفت خام کشور جهت تاثیرگذاری در  رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این

ه بازارهای بین المللی به صورت رسمی اعالم شود گفت: در حال حاضر قیمت نفت خام واقعی نیست که ما اصرار بر افزایش صادرات داشت

  .باشیم

 

 :خبرگزاری فردا 
 رونمایی از منشور اقتصاد مقاومتی : در دومین همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت 

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است دانش بنیان و منطبق بر پایه های مستحکم دین مبین اسالم، خودکفا، مستقل از اقتصاد و ابزارهای مالی 

بدور از ستمگری و ظلم پذیری است. این اقتصاد بر مبنای آموزه های ارزشی و اقتصادی اسالم بوده و در آن به کار و دشمنان بشریت و 

 .تولید توجه ویژه شده است

  سوخت/ سهم چهار برابری ثروتمندان از  یارانهتن طال برای 3پرداخت روزانه معادل  :مطرح کرد راهبردییک کارشناس علوم

 ها  یارانه

اقتصاد "کند اقتصاد فعلی کشور را  که ایران روزانه معادل سه تن طال یارانه برای سوخت پرداخت می با اعالم این حسن قدیری ابیانهمحمد 

  .شوند ها صنایع کشور و به خصوص خودروسازی ورشکسته می یارانه  در صورت اجرای کامل قانون هدفمندی  دانست و گفت: " استراحتی

 

 

http://www.fardanews.com/fa/news/247543/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 خبرگزاری دانشجو: 
  مهر در دومین همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت  ، محسن خجسته«خبرگزاری دانشجو»به گزارش خبرنگار اقتصادی

ها نیز بر  محور، درآمدزا است همچنین نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و بزرگترین مأموریت صنعت نفت سرمایه :اظهار داشت

 .عهده این وزارتخانه گذاشته شده است

 اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی»نمایی از منشور دومین همایش رو » 

منشور اقتصاد مقاومتی در دومین همایش ملی اقتصاد ، دست یابی به مرغوب ترین محصوالت تاکید بر حمایت از تولید داخلی و

 مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد، در این منشور بر حمایت از تولید داخلی تاکید شده است. 

  اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی»رئیس کمیسیون انرژی در همایش» 

کاظمی ضمن تاکید بر حضور واقعی مردم در اقتصاد  میر. متی استراهکار نخست اقتصاد مقاو حضور واقعی مردم در اقتصاد

 ها دولتی است.  ی آن ها ها واگذار شده هنوز مدیریت و هزینه در حالی که سهام برخی شرکت  گفت:

  اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی»قدیری ابیانه در همایش» 

سفیر سابق ایران در ایتالیا گفت: . ار توهم نفتی هستیمسال است / دچ هزینه دو روز سوخت کشور معادل کل طالی تولیدی

 تن است.  1که تولید طالی کشور سالیانه  هزینه انرژی کشور روزانه معادل یک تن طال است، در حالی

 

 :)شانا ) شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی 
 حضور با یرهبر معظم مقام مطالبات تیمحور با یانرژ و نفت صنعت در یمقاومت اقتصاد شیهما نیدوم( بهمن 19) گذشته روز 

 محل در رانیا صنعت و علم دانشگاه استیر و یاسالم یشورا مجلس یانرژ ونیسیکم سیرئ نفت، صنعت مسئوالن از یجمع

 . شد برگزار دانشگاه نیا

 

 باشگاه خبرنگاران جوان 
  باید به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کنیم 11میرکاظمی: در سال 

 

 
 

 :ایران پرتو 
  معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون بیشتر مصارف صنعت نفت از تولیدات داخلی تأمین می شود گفت: اهداف اقتصاد

 نفت و انرژی مد نظر قرار گیرد مقاومتی باید در تمام حوزه های اقتصادی مخصوصاً بخش
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 مقاالت ربگزیده
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 ه اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارباتوجه بنقد و بررسی صنعت و شبکه برق ایران 

 پرور طبا کوپایی، محمد مهدی پاک سید علی فاطمی خوراسگانی، سید مهدی بنی

 alifatemi6@gmail.com   -شریفدانشگاه صنعتی  MBAدانشجوی کارشناسی ارشد 

 smahdi.banitaba@gmail.com   -اقتصادی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد علوم

 mahdi.pakparvar@yahoo.com –هندوستان  IITدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه 

 چکیده

مقاومتی الویت اول کشور به حساب  در شرایط فعلی کشور که عرصه جنگ حوزه اقتصاد است، دستیابی به اقتصاد

ای از اصول و راهبردهاست که در همه زمینه ها قابل تسری دادن است. در این  آید. اقتصاد مقاومتی مجموعه می

میان انرژی شاید استراتژیک ترین کاالی قرن حاضر هم باشد. در این مقاله سعی بر آن داریم تا از نگاه اقتصاد 

را مورد آسیب شناسی قرار داده و راهکاری را برای مقاوم سازی آن و ایفای نقش بیشتر مقاومتی شبکه برق کشور 

 آن در عرصه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دهیم.

 

 های تولید پراکنده اقتصاد مقاومتی، انرژی، برق، اتوماسیون، شبکه هوشمند، نیروگاههای کلیدی:  واژه

 مقدمه .1

گر جهانی روبه رو های سلطهآرمانی و ایدئولوژیک خود همواره با چالش و تعارض با نظام نظام جمهوری اسالمی ایران به دلیل ذات

های خود پافشاری کند ادامه خواهد داشت و برای آن پایانی متصور بوده و خواهد بود. این تعارض تا زمانی که نظام اسالمی بر آرمان

 مقاومتی است.نخواهد بود. این تعارض مستمر و دائمی فرض ممیزه اقتصاد 

اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح  2321اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در سال 

های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید  کند که توانایی مقابله با شوک شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می

قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد و برای دستیابی به چنین اقتصادی الزم است نگاه بلند مدت به 

های اقتصادی وجود داشته باشد وزیرساخت های اقتصاد به گونه ای طراحی شود تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر  سیاست

های خاص و  المللی تحمیل شده سیاست  های بین دد. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریمنامالیمات تقویت گر

mailto:شریف%20-alifatemi6@gmail.com
mailto:smahdi.banitaba@gmail.com
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گاهی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ گردد، در اینصورت اقتصاد مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور 

 ی شده است.عبور از شرایط بحران کوتاه مدت طراح

برای دستیابی به اقتصاد مقاوم راهبردهایی طراحی شده است که مسیر را مشخص تر کرده است، این راهبردها عبارتند از: کنترل 

سوداگری و فساد، افشاسازی، رویکرد سیستمی به اقتصاد مقاومتی، سیاست های گزینشی، مشارکت فعال مردمی، تعامل بیشتر با کشورهای 

 2های همسو، جایگزینی و تنوع بخشیمنطقه و کشور

در ادامه به جایگاه بالقوه صنعت و شبکه برق ایران در تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت و راهکارهای عملیاتی برای 

 رسیدن به آنها ارائه خواهیم داد.

 جایگاه بالقوه صنعت برق در اقتصاد مقاومتی .2

i.  مردمیامکان تحقق راهبرد مشارکت فعال 

های مردمی باشند. مردم در اقتصاد هم به عنوان  گردد که محوریت آن توده العاده می اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق

های اقتصادی حاضر شوند . در بخش تولیدی، تولید مبتنی بر نقش تولیدکننده و هم به عنوان نقش مصرف کننده بایستی در صحنه فعالیت

ها باشد. در این میان باید توانمندسازی آحاد مردم به عنوان مندیهای مردمی بایستی مسیر اصلی کسب بهرهزی و عاملیت تودهتوانمندسا

های مولد اقتصادی فراهم شود. هیچ کس نباید به  ترین سیاست در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همة افراد در فعالیتمهم

دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و.... محروم از فعالیت شود. از طرف دیگر باید شرایط کسب و کار به نحوی سبب محرومیت از 

تسهیل گردد تا عالوه بر تشویق توده های مردم برای حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی ، لوازم فعالیت های آزادانه آنان را نیز فراهم 

 کند.

آبی بوده است، این  -های بزرگ حرارتی یا برق ه توسعه تولید برق در کشور دولتی و به شکل احداث نیروگاهدر سالهای گذشته عمد

درصد است. در سالهای  21در حالی است که تلفات سیستم انتقال و توزیع در طول مسیر طوالنی بین تولیدکننده و مصرف کننده حدود 

( مرسوم شده اند. تولید پراکنده طبق تعریف عبارت DG1اند که تحت عنوان تولید پراکنده )اخیر تکنولوژی های جدیدی در دنیا ظهور کرده 

است از تولید برق در محل مصرف یا در نزدیکی آن با استفاده از سیستمهای تولید برق نسبتاً کوچک که ظرفیت آنها معموالً کمتر از 

                                                      
 اقتصاد مقاومتی ، مبانی و راهبردها ،حسین عسگری 2

2 Distributed Generation 
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های گازی کوچک گرفته تا  ها بسیار متنوع است از توربین این نیروگاه باشد و به شبکه توزیع متصل میشوند. تکنولوژی مگاوات می11

 3های تجدید پذیر مانند زمین گرمایی و فتوولتایی و بادی و ... های سوختی و استفاده از انرژی پیل

گذاری  م سرمایهاقتصادی، کاهش حجهای فنی و  یکی از مهمترین ویژگی های نیروگاه تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیت

درصدی، راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در  20. ضمن آنکه بازده برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این واحدهاست

تواند به راحتی برق مورد نیاز یک  کیلوواتی می 110یک نیروگاه  .های خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است کوچکترین مجتمع

گذاری کم تسهیل  هزار دالر سرمایه گذاری الزم دارد. حجم سرمایه 210مجتمع مسکونی یا تجاری را تأمین کند که احداث آن تقریبا 

بی از قبیل ثبات در قیمت سوخت و قیمت های کوچک است. در صورتی که شرایط جان کننده حضور و مشارکت مردمی در توسعه نیروگاه

توان انتظار داشت که بخش خصوصی وارد عرصه شود و گام بلندی در  برق ، اطمینان از امکان فروش برق تولید شده و... فراهم شود می

را از طریق نیروگاههای آل آن است که در آینده ای نه چندان دور برق مصرفی کشور  راستای افزایش ظرفیت تولید برق برداشته شود. ایده

 پراکنده در محل تأمین کنیم و انرژی تولیدشده در نیروگاههای بزرگ را صرف صادرات کنیم.

برداری بسیار آسان و سریع، تولید برق با کیفیت باال، امکان استفاده از  جویی در مصرف انرژی ، احداث و بهره راندمان باال، صرفه

(، کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال انرژی از دیگر مزایای توجه ویژه به نیروگاههای CHP2گرمای حاصله به صورت همزمان)

 تولید پراکنده است.

توانند  کنندگان نهایی انرژی برق هم حائز اهمیت هستند و با مدیریت درست مصرف می ی مردم به عنوان مصرف از طرف دیگر توده

ن عبارتند از صرفه جویی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات شدت مصرف و... . دولت کمک شایانی به صنعت کنند که مصادیق آ

تواند با وضع ابزارهایی هوشمندانه مردم را به سمت مدیریت مصرف هدایت کند. این ابزارها ممکن است اقتصادی یا فرهنگی باشند.  می

شود ولی ممکن است این نتیجه عمیق و دائمی نباشد و با  جر به نتیجه میویژگی ابزارهای اقتصادی این است که در زمان کوتاه تری من

های اقتصادی به عنوان بستری برای جهت دادن به فرهنگ و  برداشتن مشوّق یا نتبیه اقتصادی به نقطه اولیه بازگردیم . در واقع مشوّق

بر است ولی در صورتی که یک رفتار به فرهنگ  هنگی زمانآید. اگرچه کار فر عادات مردم و نقطه شروعی برای کار فرهنگی به حساب می

 رود. های اقتصادی هم از بین نمی و عادت تبدیل شود پایدار خواهد شد و حتی با از بین رفتن مشوّق

ii. تحقق اصل تعامل با کشورهای منطقه و همسو 

                                                      

 تولید پراکنده و مزایای استفاده از ان، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران 3

 
4 combined heat and power 
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های  رمبنای این اصل باید درخصوص اولویتیکی از اصول مهم در اقتصاد مقاومتی، اصل تعامل با کشورهای منطقه و همسو است. ب

مربوط به شرکای تجاری کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. این اتفاق که باعث 

خوردن امنیت  گرههمبستگی اقتصادی کشورها خواهدشد، در عین اینکه از ورود دو طرف به اقداماتی علیه یکدیگر جلوگیری خواهدکرد، 

آورد. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ ها و تهدیدات مشترک را نیز به ارمغان می کشورها در مواجه با فرصت

 با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت.  جغرافیایی،

اد مقاومتی، امنیت اقتصادی کشورهای منطقه باید به امنیت ایران گره به بیان دیگر، بمنظور نیل به امنیت اقتصادی و تحقق اقتص

تواند با افزایش حجم مبادالت تجاری خود با این کشورها و یا با باال بردن سطح فناوری صادرات خود به این بخورد. جمهوری اسالمی می

رافیایی خود( را به خود افزایش دهد. در این بین کشورها وابستگی کشورهای منطقه و حتی سایر کشورها )به دلیل موقعیت خاص جغ

تواند به عنوان برگ  صادرات انرژی و من جمله برق به دلیل جایگاه استراتژیک انرژی در دنیای امروز از اهمیت واالیی برخوردار است و می

ورد نیاز کشور ازجمله کاالهای کشاورزی و برنده ای در دستان ایران قرارگیرد.  همچنین یکی از راهکارهای قابل وصول، خرید کاالهای م

 معدنی در ازای صادرات انرژی است.

های از موقعیت ژئوپلتیک و جغرافیایی استثنایی، در مسیر طبیعی خطوط انتقال انرژی )دکل برق، لوله کشور ایران با برخورداری

کشور در بین کشورهای همسایه رتبه نخست را داراست و  سوخت مایع و گاز( بین شرق و غرب جهان قرار دارد. از طرفی ظرفیت نیروگاهی

در منطقه نیز پس از کشورهای روسیه و هندوستان در جایگاه سوم قرار دارد. شبکه سراسری برق کشور نیز در بیش از سی نقطه یا به 

از انواع انرژی که صادرات آن به  دهد یکیشبکه کشورهای همسایه مرتبط بوده و یا در حال برقراری ارتباط است. این موارد نشان می

. تحقق برقراری ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه درکنار 1خوبی در مسیر توسعه قرار گیرد، برق استتواند بهکشورهای همسایه می

 :9همراه خواهدداشت تحقق یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، مزایای دیگری را نیز به

 تواند با دریافت اوج بار بین ایران و کشورهای شمالی مانند ارمنستان و آذربایجان، کشور می با توجه به تفاوت زمانی در نقاط

 های اوج بار جلوگیری کرد.انرژی الکتریکی در تابستان صادرکردن آن در زمستان، از وقوع خاموشی در زمان

  الکتریکی بین کشورها زمینه را برای استفاده بهینه از باتوجه به اینکه قیمت تولید برق تابع شرایط زمانی و مکانی است، ارتباط

جای بازکردن توانند بهکند. مثال در فصل بهار کشورهایی که از منابع سرشار برق آبی برخوردارند میاین شرایط فراهم می

 سرریز سدها، برق اضافی تولید و صادر کنند.

                                                      

 های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه،مسعود حجت، معاونت پژوهش 1

 32خبرنامه گستره انرژی، شماره  ها و مشکالت صادرات در صنعت برق ایران، مزیت 9
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 توان با تبادالت الکتریکی بین کشورهای همسایه  ای کشور، میبا توجه به وسعت کشور و عدم پراکندگی یکنواخت نیروگاهه

 )صادرات به برخی و واردات از برخی دیگر( هزینه های انتقال انرژی را تا میزان مطلوبی کاهش داد.

 ن به جای صادرات گاز، اقدام به صادرات برق نماید. تبدیل گاز به برق و صادرات آ شود که به این امکان برای کشور فراهم می

 دالیل زیر بر صادرات گاز ترجیح دارد:

 )اهمیت استراتژیک صادرات برق )گستره مصرف برق از خانوارها تا صنایع 

 فروشی گاز صرفه اقتصادی بیشتر به دلیل رونق صنایع داخلی، اشتغال زایی، ارزش افزوده بیشتر و عدم خام 

 ی از تفاوت زمان وقوع اوج مصرفگیر قابلیت مانور بیشتر در انتقال انرژی الکتریکی و بهره 

  امکان استفاده بیشتر از منابع مشترک گاز پارس جنوبی. با توجه به اینکه قطر با سرعتی زیادی از این منبع عظیم گازی

شود  هایی که باعث افزایش استخراج از این منابع می کند، شایسته است کشور ایران از کلیه روش مشترک گاز استخراج می

 .بهره ببرد

شده و در حال انجام  خوشبختانه طی بیست سال گذشته اقدامات باارزشی در راستای برقراری ارتباط الکتریکی با کشورهای همسایه انجام

کند  است. کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق و ترکیه در حال حاضر از برق صادراتی ایران در شبکه برق خود استفاده می

توان انتظار داشت با رفع مشکالت موجود در شبکه برق  صادراتی برق ایران حدود یک میلیارد دالر است. با این وجود همچنان می و تراز

برابر تراز فعلی دست یابیم و ضمن درآمدزایی برای کشور از این ظرفیت در  1کشور با همین ظرفیت نیروگاهی نصب شده به ترازی معادل 

 سازی متقابل استفاده بیشتری کنیم. با کشورهای منطقه و ایجاد وابستهراستای ایجاد تعامل 

7 

                                                      

 2310،شرکت مادرتخصصی توانیر،اسفند2310آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال  7
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iii. بخشی و کاهش آسیب پذیری تحقق اصل تنوع 

های  های نهادهای اقتصادی، بایستی ایجاد تنوع و تکثر در موارد مهم و وابسته ساز در اولویت پذیری و گلوگاه به منظور رفع نقاط آسیب

های اجرایی ایجاد   اقتصادی کشور کاهش یافته و اقتدار آن افزایش یابد. عاملیت دولت در بسیاری از حوزهکشور قرارگیرد تا وابستگی 

توانند در راستای اعمال فشار مضاعف بر کشور استفاده کنند. از این روست که سیاست  کننده انحصار است و دشمنان از این انحصار می

 بخشی و کاهش فشارها به شمار رود. می مؤثر در راستای تنوعتواند گا خصوصی سازی و کوچک سازی دولت می

آید و در صورت بروز مشکل برای آن عالوه بر تعطیلی صنعت با  های حیاتی هرکشوری به حساب می بدیهی است که برق یکی از شریان

کشور در این زمینه به حداقل ممکن  خاموشی شهرها و ... نیز روبرو خواهیم شد. لذا ضروری است تمهیداتی اتخاذ شود تا آسیب پذیری

 تنزل یابد.

های حرارتی )بخاری، گازی و سیکل ترکببی( بزرگ  % از ظرفیت نصب شده( کشور در نیروگاه21درصد تولید برق ) 11در حال حاضر حدود 

ن عدد در برخی کشورها به کمتر شود. این درحالی است که ای شود و به وسیله خطوط انتقال و توزیع به مصرف کنندگان منتقل می تولید می

های تولید پراکنده و کوچک مقیاس و توجه ویژه به انرژی های  رسد الزم است تا با ترویج نیروگاه رسد. لذا به نظر می درصد می 20از 

ا خواهد بود که عمالً تجدید پذیر در روش های تولید تنوع ایجاد کنیم. مزیت دیگر نیروگاههای تولید پراکنده ظرفیت کم و تعداد زیاد آنه

 دهد و از دیدگاه پدافند غیرعامل بسیار مطلوب است. آسیب پذیری را به شدت کاهش می

 شود: در نمودار زیر ترکیب انواع نیروگاهها در ظرفیت نصب شده نیروگاههای کشور مشاهده می

2 
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هزارمگاوات برق خواهیم  290نیازمند تولید  2202سال شود تا  هزار مگاوات است پیش بینی می 90درحالی که ظرفیت تولید فعلی حدود 

تری خواهیم رسید که در نمودار دایره ای  تر و متنوع هزار مگاوات به صورت زیر تأمین شود به ترکیب منطقی200بود، در صورتی که این 

 :1زیر قابل مشاهده است

 هزارمگاوات 20های ناتمام موجود: تکمیل نیروگاه 

 هزارمگاوات 20گازی موجود به سیکل ترکیبی:  هایتبدیل نیروگاه 

  :هزارمگاوات 20احداث واحدهای تولید همزمان برق و حرارت 

 هزارمگاوات 20ای جدید: های هستهاحداث نیروگاه 

 هزارمگاوات 30های باد: استفاده از ظرفیت کشور جهت توسعه نیروگاه 

 هزارمگاوات 30: های خورشیدیاستفاده از ظرفیت کشور جهت توسعه نیروگاه 

 

 راهکار رسیدن به صنعت برق مقاومتی .3

های مهم در  شدن به یکی از مهره های بالقوه بسیاری برای تبدیل شد، صنعت برق ایران از قابلیت همانطور که در قسمت قبل اشاره

بخشی و کاهش  همسو و تنوعساختار اقتصادی مناسب ایران برخوردار است. مشارکت فعال مردمی، تعامل با کشورهای منطقه و 

میزان بسیار زیادی قابل وصول هستند. اما در حال حاضر ساختار صنعت و شبکه  پذیری سه اصلی هستند که در صنعت برق ایران به آسیب

 عبارتند از: کند. برخی از این مشکالت سمت تحقق این اهداف ایجاد می ای است که موانع زیادی را در مسیر حرکت به گونه برق در ایران به

 :های تولید برق در کشور، تولید دولتی برق و توسل به  عدم استفاده از بسیاری از ظرفیت کارایی پایین در تولید برق

باشد. این  شوند تولید برق در ایران تلفات بسیاری داشته های تولیدی با بازده پایین از جمله مواردی هستند که باعث می روش

                                                      
 گذاری انرژی یاستنیا، کارشناس س مصاحبه با مهندس حسین 1

 

حرارتی 

 بزرگ

45% 

 تولید پراکنده

6% 

 خورشیدی

18% 

 بادی

18% 

 هسته ای

6% 
 برقابی

7% 
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پذیری تولید برق در ایران را  کند و آسیب کمک تجارت برق را با کندی همراه می کشورهای منطقه بهمساله امکان تعامل با 

 دهد. افزایش می

 :خاطر فاصله طوالنی بین مکان تولید برق و  های طوالنی انتقال برق به وجود شبکه تلفات زیاد در شبکه توزیع برق

های سنتی و غیر اتوماتیک دو عامل مهمی هستند که تلفات  یابی و تعمیر شبکه توزیع برق کشور به شیوه مصرف برق و عیب

تلفات زیاد کاهش کیقیت برق تولیدی،افزایش  اند. نتیجه این شبکه توزیع برق در کشور را بسیار فراتر از حد قابل قبول کرده

 ها در تجارت برقود. پذیری شبکه برق کشور و از دست رفتن بسیاری از فرصت آسیب

 :شود  گیری بازار خرید و فروش برق باعث می عدم شکل عدم وجود ساختار بازار مناسب برای عرضه و تقاضای برق

های مرتبط با تولید و مصرف  رق و همچنین مشارکت فعال مردم در فعالیتبستر مناسب برای تنوع بخشی در تولید و عرضه ب

جویی مصرف برق و عرضه برق به  ی صرفه شود انگیزه گذاری رقابتی در بازار برق باعث می برق فراهم نشود. نبود فضای قیمت

 بازار توسط مردم کاهش یابد.

ساختار سنتی آن است.   روی صنعت برق ایران قراردارد، یادشده پیشترین مانعی که در راستای حل مشکالت  رسد اصلی نظر می به

 قرار زیر هستند: توزیع و مصرف برق در ایران به  معضالت اصلی ساختار سنتی تولید ،

 سیستم توزیع الکترومکانیکال 

 سویه بین بسیاری از نقاط مختلف شبکه برق ایران عدم وجود ارتباط یا ارتباط ضعیف یک 

  صورت متمرکز ای از برق ایران به عمدهتولید قسمت 

 ساختار سلسله مراتبی بین عناصر شبکه 

 های شبکه اندازی دستی بسیاری از قسمت راه 

 عدم ارائه بازخورد توسط نقاط شبکه 

 نیاز به قطع گسترده شبکه در صورت بروز مشکل 

 صورت دستی پایش و تست شبکه به 

  کنترل محدود روی سایر نقاطعدم وجود کنترل روی نقاط بسیاری از شبکه و 

زدن ساختار سنتی فعلی و استقرار اتوماسیون در شبکه تولید و توزیع برق است.  نیاز اصلی از میان برداشتن این مشکالت برهم پیش

های  رساختی برقی هوشمند است که از زی شود. در واقع شبکه ( شناخته میsmart gridالمللی به شبکه هوشمند ) این بستر در ادبیات بین

کنندگان  ی برق یعنی تولیدکنندگان و مصرف مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای دریافت و ارسال اطالعات عناصر مختلف شبکه
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های زیر  شده در ساختار سنتی فعلی شبکه برق کشور در شبکه هوشمند برق با پاسخ های اشاره کند. نقص صورت اتوماتیک استفاده می به

 :20شود می مواجه

 سیستم توزیع برق هوشمند سیستم توزیع برق سنتی

 دیجیتال الکترومکانیکال

 های فعال شبکه ارتباط دو سویه با کلیه المان بدون ارتباط یا ارتباط ضعیف یکسویه

 تولید غیر متمرکز تولید متمرکز

 ای ساختار شبکه ساختار سلسله مراتبی

 گیری فراگیر های اندازه سنسورها و المان محدودگیری  های اندازه سنسورها و المان

 کنترل ذاتی و بالدرنگ شبکه بدون بازخورد

 بازیابی خودکار اندازی دستی راه

 ای محدود نمودن و قطع جزیره قطع گسترده در زمان بروز مشکل

 تست و بررسی شبکه از راه دور تست و بررسی دستی شبکه

 جانبه شبکه همهکنترل  کنترل محدود شبکه

 کنندگان ارائه سرویس متنوع به مشترکین و مصرف کنندگان ارائه سرویس محدود به مشترکین و مصرف

 

سمت تحقق اصول اقتصاد مقاومتی را  استقرار شبکه هوشمند در کشور از طریق دو زمینه زیر، موجبات حرکت صنعت برق کشور به

 آورد: فراهم می

کردن  های شبکه هوشمند برق زمینه مناسب برای  برطرف با استقرار زیرساخت برق: کاهش تلفات در شبکه توزیع .2

شود. از طریق برقراری ارتباط بین نقاط مختلف شبکه توزیع  بسیاری از مشکالت مربوط به تلفات برق در شبکه توزیع فراهم می

بهینه ارائه برق را انتخاب کرد. همچنین قابلیت توان مسیر  ای و ایجاد ارتباطات دوسویه، در هر لحظه می صورت شبکه برق به

افزارهای تشخیص خودکار عیوب، امکان تشخیص سریع خطاها و  مانیتورینگ آنالین شبکه در شبکه هوشمند و فعالیت نرم

ری کند. همچنین این امکان وجود دارد که شبکه قابلیت خودتعمی جداسازی شبکه معیوب را با سرعت و کارایی باال فراهم می

 داشته باشد و در کمترین زمان ممکن قطعه معیوب تعمیر شده و به شبکه متصل شود.

                                                      

 شرکت مشاوره مدیریت آریانا-ضرورت بازنگری نگرش مدیران صنعت برق ایران از هوشمندسازی شبکه با مروری بر نقشه راه هوشمندسازی شبکه کره جنو.بی 20
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ای بین نقاط مختلف شبکه برق، زمینه  های شبکه هوشمند برق در ایجاد ارتباط دوسویه و شبکه قابلیت ایجاد بازار برق: .1

ی کافی را برای  تری از تولیدکنندگان برق انگیزه عکند. با ایجاد بازار برق، طیف متنو اصلی برای ایجاد بازار برق را فراهم می

های کوچک خصوصی و پراکنده و  های بزرگ فعلی، نیروگاه کنند چراکه عالوه بر نیروگاه ی برق پیدا می حضور در بازار و عرضه

تر از سابق خواهندشد و  ی برق فعال کنند نیز در عرضه های نو و پاک برای تولید برق استفاده می تولیدکنندگان برق که از انرژی

های تولید پراکنده و انرژی های  تر بخش خصوصی کشور به عرصه نیروگاه همین انگیزه مضاعف زمینه ساز ورود هرچه پررنگ

 نو خواهد بود.

بدی توانند باتوجه به نیازهای خود، س تری در بازار برق مواجه خواهندبود و می های متنوع همچنین مشتریان برق نیز با گزینه

 ها شود. جویی در مصرف آن مناسب از برق را خریداری کنند که باعث صرفه

 

به طور کلی اتوماسیون شبکه به صور مختلف باعث کاهش تلفات توزیع و افزایش بهره وری آن، افزایش ظرفیت تولید و راندمان آن، 

توان مدیریتی شبکه خواهد شد و این مسأله تأثیر به سزایی  تر افزایش افزایش کیفبت برق تولید شده، تنوع بخشی به تولید و از همه مهم

 در افزایش توان صادراتی کشور در زمینه برق خواهد داشت.

 :22های دیگری نیز ذیل بستر شبکه هوشمند برق قابل دستیابی هستند عالوه بر موارد فوق، قابلیت

 دهد. این امکان  ی نظارت بر مصرف برق خود را افزایش میکننده برا گیری هوشمند که توانایی مصرف استفاده از وسایل اندازه

تواند تأثیر به  گذاری هوشمند )بر حسب ساعت مصرف و تقاضای برق( همراه باشد می در صورتی که همراه با سیاست قیمت 

از تواند  کننده می ی هوشمند )خانه سبز(، مصرف سزایی در صرفه جویی مصرف برق بگذارد. همچنین در بستر خانه

های هوشمند برای کنترل درجه حرارت و روشنایی خانه خود استفاده کند و همچنین از  طریق وسایل ارتباطی مانند  کننده تنظیم

 اینترنت مصرف برق خود را مدیریت کند .

 فراهم میکند کننده برق، شبکه هوشمند این امکان را  گذاری هوشمند و با توسعه باتری های ذخیره در صورت استقرار نظام قیمت

که مصرف کنندگان، انرژی برقی را که در ساعات غیرپیک ذخیره کرده اند در ساعات پیک به شبکه بفروشند. این قابلیت ضمن 

 دهد. ایجاد درآمد برای خانوارها به شبکه توزیع نیز کمک میکند و ظرفیت شبکه را افزایش می

                                                      

 شرکت مشاوره مدیریت آریانا-کره جنو.بیضرورت بازنگری نگرش مدیران صنعت برق ایران از هوشمندسازی شبکه با مروری بر نقشه راه هوشمندسازی شبکه  22
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 ،استفاده از برق برای سرمایش و گرمایش و حتی استفاده از خودروهای الکتریکی امکان   با افزایش کارایی تولید و توزیع برق

ی وقوع این اتفاق،  اکسید کربن خواهدداشت. البته الزمه ها و دی شود. این امر تاثیر زیادی روی مدیریت آالینده فراهم می

 باشد. جمله صنعت خودروهای الکتریکی نیز می شدن صنایع مرتبط من فعال

 شود در شکل زیر قابل ارائه است: هایی که با توسعه بستر شبکه هوشمند برق ایجاد می کلی، فرصتطور  به

 

ی تاریخی این  است، اما سابقه المللی داشته ی زیادی در سطح بین های اخیر توسعه گرچه ادبیات مربوط به شبکه هوشمند برق در سال

می نیست. در اتحادیه اروپا کشورهای اتریش، بلژیک، فرانسه، دانمارک، آلمان، موضوع حتی در بین کشورهای پیشرفته دنیا چندان قدی

ها ذیل برنامه  های شبکه هوشمند برق را در دستور کار خود دارند که این طرح ایتالیا، فنالند، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس طرح

تعریف مسیر کالیفرنیا »ذیل طرحی با عنوان  PG&Eتحده آمریکا نیز شرکت اتحادیه اروپا در حال پیگیری است. در ایاالت م 1010انرژی 

جنوبی نیز نقشه راه  کند. کشور کره سازی و گسترش شبکه هوشمند را پیگیری می پیاده« 1010سمت شبکه هوشمند  برای حرکت به

 است. تعیین کرده 1030هوشمندسازی شبکه را در سه مرحله و تا سال 

 جمع بندی .4

ی انرژی یکی از مهم ترین الویت ها برای پیاده سازی اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. در این  که اشاره شد حوزههمانطور 

توان  های تولید پراکنده می ی باالیی برای این منظور برخوردار است. در صنعت برق با توسعه نیروگاه میان صنعت برق هم از ظرفیت بالقوه

های انرژی  های پراکنده و نیروگاه در بخش تولید و توزیع برق فراهم کرد ، همچنین با افزایش ظرفیت تولید نیروگاهمشارکت فعال مردم را 
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توان تعامل  توان ضمن تنوع بخشی ، آسیب پذیری کشور را کاهش داد. همچنین با افزایش توان تولید و صادرات کشور می های نو می

 اد کرد و به نوعی منافع این کشورها را به منافع کشور گره زد.بیشتری با کشورهای منطقه و همسو ایج

توان با پیاده سازی اتوماسیون شبکه و  آید که می برای رسیدن به این اهداف ساختار سنتی شبکه برق جدی ترین مانع به حساب می

تکنولوژی اطالعات است که ارتباط  شبکه هوشمند برق این مشکل را مرتفع ساخت. در واقع شبکه برق هوشمند زیرساختی مبتنی بر

یابی و خودتعمیری هوشمند تا حد زیادی موجبات کاهش  سازد و به دلیل دارا بودن قابلیت عیب دوسویه بین اعضای شبکه را ممکن می

های آینده  رفتی پیش کند. همچنین شبکه هوشمند بستری خواهد بود که تسهیل کننده تلفات و افزایش بهره وری شبکه توزیع را فراهم می

 صنعت برق خواهد بود.

 

 منابع

ضرورت بازنگری نگرش مدیران صنعت برق ایران از هوشمندسازی شبکه با مروری بر نقشه راه هوشمندسازی شبکه کره  .2

 شرکت مشاوره مدیریت آریانا-جنو.بی

 استراتژیک های اقتصادی مرکز تحقیقات ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه،مسعود حجت، معاونت پژوهش .1

های اقتصادی مرکز تحقیقات  مشکالت و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق،حسین جعفری، معاونت پژوهش .3

 استراتژیک

 32ها و مشکالت صادرات در صنعت برق ایران، خبرنامه گستره انرژی، شماره  مزیت .2

 2310ت مادرتخصصی توانیر،اسفند،شرک2310آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال  .1

 اقتصاد مقاومتی ، مبانی و راهبردها ،حسین عسگری .9

 تولید پراکنده و مزایای استفاده از ان، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران .7

8. Roadmap for Smart Grid in Iran, Hassan Farhangi, PHD,PEng,British Columbia Institute of Technology 
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 یریت بی ثباتی درآمدهای نفتی راهبردی فعال در اقتصاد مقاومتیمد

 رضا محسنی

 Mohseni_re@yahoo.comدکتری اقتصاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق)شهید عباسپور(.          

 : چکیده

بعد از تکانه های نفتی و بی ثباتی آن از چالش های مهم کشورهای مدیریت اقتصادی درآمدهای نفتی در کشورهای درحال توسعه به ویژه 

صادرکننده نفت می باشد. تحت این شرایط، اقتصاد می بایست از ویژگی اقتصاد مقاومتی برخوردار باشد بطوریکه با ابزار ها و سیاست ها 

نثی نماید. به طوری که این نوسانات حداقل تغییرات قادر باشد نوسانات داخلی و خارجی طرف تقاضا و عرضه را تا حد زیادی کنترل و خ

 .ناخواسته را بر رشد اقتصادی داشته باشد

های حاصل از صادرات نفتی و بی ثباتی واردات کاال ها و خدمات بر  ثباتی درآمد به همین منظور مقاله حاضر به بررسی رابطه بی

توان در جهت رفع و یا هدایت آن به  ثباتی می شناخت صحیح ماهیت و علل بیاقتصادی در ایران پرداخته است. زیرا با درک صحیح و  رشد

آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده ویا آنها را محدود نمود. لذا در این  های آورد و نیز از پیامد بخشهایی که اثرات جانبی کمتری به بار می

تباتی صادرات  به بررسی اثرات حاصل از بی (1988)سیستمی جوهانسن انباشتگی مبتنی بر رویکرد هم Feder(1982)اساس مدل رشد  مقاله بر

نفتی و واردات بر رشد اقتصادی ایران پرداخته و سپس به بررسی راهکارهای مدیریت آن پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که 

مدت ظاهر شده و اثر آن منفی ارزیابی شده  ثر در کوتاهمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته بلکه این ا ثباتی صادرات نفتی در بلند بی

است. لذا می توان با پس انداز مازاد درآمدهای نفتی اثرات وخیم ناشی از بی ثباتی درآمد های نفتی را مدیریت نمود. از طرف دیگر بی 

داخل می گردد اثر آن در بلندمدت و کوتاه مدت ثباتی در واردات کاالها و خدمات به دلیل آن که باعث فشار بر تولید جایگزین واردات در 

 بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار برآورد شده است.

 

 خطا.  انباشتگی سیستمی ، مکانیسم تصحیح اقتصادی ، هم بی ثباتی صادرات و واردات، رشد واژه: کلید
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 مقدمه -1

شود که بیش از هر زمان دیگر کشور در برخی کاالهای اقتصاد مقاومتی در شرایطی در فضای گفتمان اقتصادی کشور مطرح می

های خوداتکایی و خودکفایی است. رهبر معظم انقالب اسالمی با تبیین محورهای اساسی و حساس صنعتی و کشاورزی نیازمند اجرای طرح

های مختلف جبران و ماندگی در حوزهاقتصاد مقاومتی طی بیانات اخیر خود، تاکید داشتند که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، بسترهای عقب

 برطرف شود.

ها در ها به فرصتاقتصاد مقاومتی به ظاهر ترسیم شرایط ویژه و متفاوت به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از تحریم و تبدیل چالش

همزمان با وقوع رکود بزرگ  2130عین حفظ روند رشد اقتصادی کشور است. با چنین نگاهی، شرایط ویژه اقتصاد کشورهای غربی در دهه 

گرا بود، به نوعی مقاومتی گذاری و تولید صادراتریزی برای افزایش سرمایهها در راستای برنامهاقتصادی که منجر به بسیج تمامی دستگاه

ز جمله کاهش های اقتصادی در زمان جنگ جهانی دوم در کشورهایی چون آلمان و انگلستان اشود. همچنین مختصات سیاستتفسیر می

 تواند الگودهی مناسبی برای اقتصاد مقاومتی باشد.مصارف غیرضرور و محدودیت مصرف کاالهای لوکس می

المللی آن در خواستگاه اقتصاد مقاومتی در شرایط اقتصادی کشور سنخیت چندانی با خواستگاه نظری اقتصاد مقاومتی در ابعاد بین

تواند و ارد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، بدیهی است که کشور هر چقدر هم خودکفا باشد، نمیدوران رکود بزرگ یا جنگ جهانی دوم ند

نباید هم تمامی کاالها و خدمات مورد نیاز خود را به تنهایی تدارک نماید، اما مهم آنست که ضمن خودکفایی در کاالهای اساسی، بقیه 

که ممکن است کشورهای صادرکننده در حال حاضر یا در آینده موانعی برای صادرات ردیبندی نموده و در مواهای خود را اولویتنیازمندی

نظر و با رعایت پیمان با غرب تجدیدهم مستقیم یا غیرمستقیم آنها ایجاد کند، نسبت به روابط اقتصادی فیمابین با کشورهای متخاصم و 

های اقتصادی مسلمان و دوست و یا حداقل کشورهای غیر متعهد با رعایت جنبهتولی و تبری اقدام به انعقاد قرارداد و پیمان با کشورهای 

امن و امن وارداتی است. نماید. لذا، اقتصاد مقاومتی ناظر بر اتخاذ راهبردهای تجاری با هدف حرکت از مبادی ناامن به سمت مبادی نیمه

های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی است. به عبارتی، ور از مولفهمثال دیگر، تحریم نقل و انتقاالت مالی و ضرورت حفظ مجاری مالی کش

ها کنترل مبادی و مقاصد و مبالغ ارزهای انتقالی بین کشورهاست، تبادالت ارزی بین کشورها برای در شرایطی که یکی از مصادیق تحریم

شود، از مختلف، از جمله کشور مورد تحریم ایجاد می های تجاری و اقتصادی دچار چالش شده و اختالل در امور اقتصادی کشورهایفعالیت

بایست ضمن تثبیت موقعیت پول ملی در قبال ارزهای خارجی، تقویت سبد ارزی کشور، های اقتصاد مقاومتی میها و برنامهاین رو سیاست

 مد نظر قرار دهد. پیمانان راانجام معامالت کاالیی پایاپای و تشکیل اتاق پایاپای ارزی با کشورهای دوست و هم

لذا بر اساس مطالب فوق اقتصاد ایران می بایست بر درآمدهای حاصل از صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی مدیریت خاصی اعمال نماید. 

 با توجه به اینکه بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی کشور را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد لذا مدیریت درآمدهای نفتی در شرایطی

ر که اقتصاد ایران دارای سهمیه معین در تولید نفت بوده و همچنین نوسانات قیمت نفت در بازار های بین المللی، از اهمیت باالیی برخوردا
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های کشورهای در حال توسعه  ثباتی صادرات، واردات و رشد اقتصادی که عمدتا از داده است. حیطه وسیعی از مطالعات رابطه بین بی

های مقطعی صورت پذیرفته است ـ یک  اند. تقریباً تمامی مطالعات قبلی براساس داده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده دهاستفاده نمو

گونه  ها یک مقدار متوسط اثرات را برآورد نموده و هیچ های مقطعی آن است که مطالعات مبتنی بر این نوع از  داده مشکل عمده کار با داده

در بررسی چنین  Wilson(1994)و  Love(1992)نماید. تنها مطالعات معدودی نظیر  درباره کشورهای تحت بررسی ارائه نمی اطالعات بیشتری

ها تحلیلی  اند . اما در تمامی موارد از جمله دو مطالعه اخیر در رابطه با بررسی نامانایی داده های سریهای زمانی استفاده نموده ای از داده رابطه

های  برآوردی در این مطالعات رگرسیون ساختگی باشد. همانطور که در بخش  فته است و این احتمال وجود دارد که رگرسیونصورت نپذیر

باشند، در مقاله حاضر با تاکید بر رویکرد نوین اقتصادسنجی  های  مورد بررسی نامانا می بعدی این مقاله مشاهده خواهیم نمود اغلب داده

ثباتی صادرات نفت و گاز و اثر آن بر تولید ناخالص داخلی  ( به بررسی رابطه میان بی2122متدولوژی جوهانسن )سریهای زمانی در غالب 

 پردازد. در اقتصاد ایران می

شود. مبانی نظری الگوی  ثباتی بر متغیرهای مهم کالن اقتصادی پرداخته می در بخش دوم مقاله رویکرد نظری اثرات کالن و خرد بی

در بخش سوم مقاله معرفی می گردد. در بخش چهارم ضمن معرفی شاخص بی ثباتی در مطالعه حاضر، تخمین و تجزیه و مورد بررسی 

تحلیل بی ثباتی صادرات نفتی و بی ثباتی واردات کاالها و خدمات بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش چهارم به بررسی 

 گردد. های سیاستی ارائه می بندی و توصیه و در نهایت بخش پنجم جمعمدیریت درآمدهای نفتی پرداخته شده 

 ثباتی صادراتی پیامدهای کالن بی -2

های تولیدی از  الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیتهای نسبی و فراوانی نهاده براساس تئوریهای تجارت بین

گذاریهای مستقیم خارجی را  های تولیدی در این کشورها ورود سرمایه نین وفور نهادهگردند. همچ تخصصهای اولیه اقتصادی منتفع می

را به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد به کاالهای  21المللی گرایی بین تشدید نموده است. در همین حال برخی از اقتصاددانان توسعه تخصص

المللی در کاال برای یک کشور منجر به وابستگی شدید  گرایی بین دهند. براین اساس اینان معتقدند که تخصص صادراتی مورد انتقاد قرار می

ادراتی در صورت نوسانات شدید در بینی بودن قیمت کاالهای ص اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی شده اما به دلیل غیرقابل پیش

ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. به عبارت دیگر در کشورهای درحال  قیمت منجر به بی

ا سهم اعظمی از واردات ای( رفتار نموده و به لحاظ اینکه اغلب این کشوره توسعه صادرات به عنوان یک نهاده تولیدی)مواد اولیه و واسطه

دهد و منابع تامین مالی این نوع از  گردد، تشکیل می ای که بعنوان یک نهاده تولیدی استفاده می ای و واسطه آنان را کاالهای سرمایه

های  ز نهادهثباتی درآمدهای صادراتی منجر به اختالل در واردات این نوع ا گردد، لذا بی درآمدهای صادراتی تامین می واردات از محل 

 .23تولیدی شده و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد

                                                      
12

 -International Specification  
13

 -Feder(1982),Sinha(1999)  
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ثباتی درآمد ملی ظاهر شده و  تغییرپذیری و نوسانات قیمت منجر به نوسانات کالن اقتصادی گردیده که این امر در اقتصاد عمدتاً در بی

المللی است. در تئوریهای سنتی ادبیات توسعه اقتصادی بر پیامدهای  نگرایی بی بیانگر شکاف میان مزیتهای بالقوه و موثر ناشی از تخصص

ثباتی قیمت محصوالت صادراتی در  بی 21(2112براساس نظریه میردال )  22ثباتی کالن اقتصادی تاکید فراوانی گردیده است. منفی بی

نین در این شرایط کسری بودجه سیکل متقابلی از گردد. همچ باشد منجر به تورم در اقتصاد می شرایطی که قیمت به سمت پایین چسبنده 

میان کسری  29ای دنده واکنش کسری بودجه که واکنش بهینه در جهت تعادل اقتصادی است اما به دلیل وجود اثر چرخ. دهد  خود نشان می

ثباتی  بی 22(2132از آن کینز )و قبل  27(2191گردد. براساس نظریه نرکس) ثباتی درآمدهای صادراتی رابطه مثبتی مشاهده می بودجه و بی

گذاری و پیشرفتهای تکنولوژیکی  در اقتصاد شده که این امر دارای اثرات منفی بر تصمیمات سرمایه 21کالن اقتصادی منجر به نااطمینانی

ات احتمالی دهد که هیچ پایه علمی جهت ارائه هرگونه محاسب خواهد داشت. در این رابطه کینز معتقد است نااطمینانی زمانی رخ می

وجودنداشته باشد . البته پیشرفتهای اخیر در ادبیات ریسک این امکان را فراهم نموده تا از محاسبات ریسک در این رابطه استفاده 

مبتنی بر رویکردهای مختلف شدیداً مورد انتقاد  12(2112، 17و فریدمن ) 10(2112چنین تفکراتی در مطالعات بعدی توسط هیرشمن ).گردد

مدت بطور قابل توجهی واردات کاالهای ساخته شده را  ( مشاهده نمود نوسانات درآمدهای صادراتی در کوتاه2112فت. هیرشمن )قرار گر

بر  11دهد و این امر به نفع صنایع تولید داخلی خواهد بود. این منفعت ناشی از اثرات پیامدهای مثبت استراتژی جانشین واردات  کاهش می

انداز  ثباتی درآمدی منجر به افزایش نرخ پس نماید براساس تئوری درآمد دائمی بی دمن در این رابطه اشاره میرشد اقتصادی است. فری

سازد. به همین  گردد. لذا آزادسازی بازار کاالهای اولیه سهم درآمدهای صادراتی را از بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منتقل می می

 گردد. ن یکی از محورهای اصلی در مباحث مدیریت ریسک محسوب میدلیل است که فرضیه درآمد دائمی فریدم

ثباتی درآمدهای صادراتی بر اقتصاد کالن  در این بخش از مقاله به بررسی پیشرفتهای اخیر تئوریهای اقتصادی درباره پیامدهای بی

مدت تاکید بسیاری صورت پذیرفته است.  در کوتاه 13ریپذی ثباتی صادرات کاالی اولیه و رقابت پردازد. در ادبیات اقتصادی بررابطه بین بی می

 تواند منجر به نوسانات رشد اقتصادی گردد. ثباتی  اینگونه درآمدها می اما در بلندمدت بی

 مدت اثرات کوتاه 

غیر قابل  های : چارچوب تئوریکی این تجزیه و تحلیل مبتنی بر یک اقتصاد وابسته کوچک که با شوک12تجزیه و تحلیل بیماری هلندی -

براساس این تئوری تحت چنین شرایط اقتصادی بی  11باشد قرار دارد. های صادراتی محصوالت اولیه مواجه می انتظار و زودگذر در درآمد

                                                      
14

 - Guillaumont(1958) 
15

 - Myrdal(1958) 
16

 - Ratchet effect 
17

 - Nurkes(1962) 
18

 - Keynes(1938) 
19

 - Uncertainty 
20

 - Hirschman(1958) 
21

 -Friedman(1954) 
22

 - Import Substitution Strategy 
23

 - Competitiveness 
24

 . Dutch Disease Analysis 
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گردد. این پدیده  ثباتی در درآمدهای صادراتی منجر به کاهش رقابت پذیری بخش قابل تجارت سنتی ) کاالهای ساخته شده صنعتی ( می

 19به بیماری هلندی شناخته شده است.اقتصادی 

پردازیم. جهت این امر یک اقتصاد سه بخشی را در نظر بگیرید که  در این بخش به شرح مختصر پیرامون فرضیه اصلی این تئوری می

ها  معدن و بخش کاالهای صنعتی است بطوریکه قیمت محصوالت این بخش -های کشاورزی شامل بخش 17در آن دو بخش قابل تجارت

گردد و بخش سوم اقتصاد که عمدتاً شامل صنایع خدماتی و محلی است بخش غیر قابل تجارت فرض شده است.  زا تعیین می بطور برون

جهت مطالعه جزئیات بیشتر در این رابطه رجوع  12باشد. تجارت میدر برخی از مطالعات این بخش موسوم به بخش کاالهای شبه قابل 

باشد و نهاده نیروی کار نیز قادر به انتقال از  همچنین اقتصاد دارای دو نهاده تولیدی کار و سرمایه می (Devarajan & de Melo 1987.)کنید به

در حالیکه نهاده سرمایه در هر بخش ثابت و معین فرض  11.باشد ها است اما قادر به مهاجرت خارج از کشور نمی یک بخش به سایر بخش

در این  32ها و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس. پذیری کامل قیمت سایر فروض عبارتند از اشتغال کامل عوامل تولید، انعطاف 30شده است.

قیمت بخش قابل تجارت سنتی به به همین جهت از نسبت  31گیرد تجزیه و تحلیل مدل براساس متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار می

 گیرد. مورد تفسیر قرار می 33پذیری بخش غیر قابل تجارت بعنوان متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شده است که عمدتاً بعنوان شاخص رقابت

رآمدهای گردد. اگر اقتصاد با یک افزایش غیر قابل انتظار در د خالصه می 31و اثر منبع 32تئوری بیماری هلندی در دو اثرمخارج

شود. واکنش اصلی اقتصاد ) در  صادراتی کاالهای اولیه مواجه گردد این امر منجر به افزایش درآمد و به تبع آن افزایش تقاضای داخلی می

های نهادهای اقتصادی که از واکنش اندکی برخوردارند ( در برابر این شوک، افزایش تقاضای نیروی کار ) توسط  العمل کنار سایر عکس

زا فرض  تبع آن افزایش دستمزدها ) از سوی کارگران ( است. نظر به اینکه قیمت محصوالت در دو بخش قابل تجارت برون اهها ( و بهبنگ

یابد. لذا افزایش دستمزدها سود بخش صادرات سنتی ) کاالیی ( را کاهش  شده، تنها قیمت محصوالت بخش غیر قابل تجارت افزایش می

گذاری منفی اثر مخارج در بخش قابل تجارت سنتی توسط اثر  یری این شوک بر اقتصاد بیانگر اثر مخارج است. اثرپذ دهد. فرآیند اثر می

شود،  های توسعه یافته می های قابل تجارت سنتی و غیر قابل تجارت به سایر بخش منبع که منجر به تشدید انتقال نیروی کار از بخش

الص ناشی از اثر مخارج در بخش غیر قابل تجارت مبهم است. لذا در نهایت تأثیر ناشی از شوک غیر گردد. البته الزم به ذکر است اثر خ می

پذیری کشور در  گردد و این امر بیانگر کاهش رقابت قابل انتظار درآمد صادراتی منجر به کاهش ارزش پول و کاهش نرخ واقعی ارز می

های  به آن توجه نمود آن است که تئوری بیماری هلندی تنها شرایطی که شوک بایست ای که در اینجا می المللی است.نکته صحنه بین

                                                                                                                                                                     
25

 . Salter (1959) 
26

 . Gorden & Neary (1982) and Neary &Van Wijnbergen (1986) 
27

 . Tradable 
28

 . Semi tradable goods 
 ر از این فرض بررسی شده است.این تجزیه و تحلیل صرفنظ Brano &  Suchs       (1992). در مطالعه11
 در مطالعه خود نهاده سرمایه را متغیر فرض نموده است. Corden (1984). در این باره 30
32 .Nowak (1992) نماید.  در مطالعه خود قیدهای بیشتری را لحاظ می 
 ت.چنین تجزیه و تحلیلی را براساس متغیرهای اسمی نیز ارائه نموده اس Edward (1982). البته 31

33
 . Competitiveness 

34
 . Spending effect 

35
 . Resource effect 
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باشد. اگر افزایش درآمدهای صادراتی دائمی بوده  باشد صادق می درآمدهای صادراتی ) افزایش و یا کاهش ( موقتی و زودگذر می

در  و عادی   توان بعنوان یک واکنش متعارف رایطی میالعمل نرخ واقعی ارز ) در اینجا یعنی کاهش نرخ واقعی ارز ( را در چنین ش عکس

و یا کاهش آن( موقتی و زودگذر باشد تخصیص مجدد منابع درون بخشی با  درآمد صادراتی)افزایش  های شوک نمود.زمانیکه  اقتصاد تلقی 

تواند منجر به ایجاد  اقتصاد میگردد. بعنوان مثال ضد صنعتی شدن  های تعدیل با مشکالت متعددی مواجه می توجه به وجود هزینه

 های اقتصادی گردد. های تولید رقبا و مقیاس های دائمی در انباشتگی دانش تکنولوژی و یا منجر به ایجاد وقفه دائمی با توجه به هزینه وقفه

 نقش بنگاههای دولتی -

تانزی )  نماید. درآمدهای صادراتی تاکید میادبیات معاصر در رابطه با نقش بنگاههای دولتی بیشتر برروی فقر مدیریت دولتی در 

 نماید. بینی می دو نوع واکنش بنگاه دولتی را در این باره پیش 39( 2129

بنگاه دولتی ممکن است شوک ) افزایش یا کاهش ( درآمدهای صادراتی را موقتی و زودگذر فرض نموده به همین جهت این منابع -2

اگر چه این نوع 37گردند. مند می نمایند و از منافع حاصل از آن بهره گذاری می المللی سرمایه بین انداز و آنرا در بازارهای مالی را پس

بنگاه دولتی ممکن است  -321گردد. رفتار بنگاه مطابق انتظار با تئوری درآمد دائمی است اما در عمل بندرت چنین رفتاری مشاهده می

بکارگیری این فرض، بنگاه را مواجه با دو  1گذاری داخلی را افزایش دهد یهشوک درآمدهای صادراتی را دائمی فرض نموده و سرما

 سازد. مشکل می

نماید  گذاری می گذاری کینز در جایی بنگاه اقدام به سرمایه گذاریهای دولتی: براساس روش سرمایه بازدهی اندک سرمایه -الف

طع نماید لذا افزایش درآمدهای صادراتی منجر به انتقال منحنی عرضه گذاری را ق که منحنی عرضه وجوه اعتبارات منحنی امکانات سرمایه

های  های تکراری در دوره وجوه هزینه -گردد.ب گذاری بنگاه می وجوه اعتبارات به سمت پایین شده و این امر باعث کاهش بازده سرمایه

 گردد. آتی زمانیکه اقتصاد با افزایش درآمد صادراتی مواجه می

های دولتی در هر  گردد بنگاه های عمرانی نماید این امر سبب می دائمی بودن چنین درآمدهایی اقدام به اجرای پروژه اگر براساس فرض

ها شده. لذا اگر برخالف انتظار افزایش درآمد صادراتی زودگذر باشد این منجر به کسری بودجه و  دوره متعهد به تأمین مخارج این پروژه

 هایی خواهد گردید. راری جهت تأمین مالی چنین پروژههای مجدد و تک ارائه هزینه

های بازار در آنان از پیامدهای ناشی از  گی توان به آن اشاره نمود آن است که در برخی کشورها، به لحاظ ویژ ای که در اینجا می نکته

کنندگان قهوه در کشور کنیا اشاره نمود  دتوان به تولی سازد. در این رابطه می جهش درآمدهای صادراتی بیشتر بخش خصوصی را منتفع می

                                                      
36

 . Tanzi (1986) 
 اشاره نمود. Devarajanpde Melo (1987)توان به تجربه کشور کامرون در مطالعه  . در این رابطه می37

38
 . Combes (1993) 
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اما ویژگی رقابت ناقص بازارهای سرمایه که ناشی از فقر فرصتهای  31مند گردیدند. که از افزایش موقتی درآمدهای صادراتی بهره

ل تجارت است قاب گذاری است در صورت افزایش درآمدهای صادراتی منجر به تشدید فعالیتهای بخش ساختمان که یک بخش غیر سرمایه

های بهره واقعی منفی ( افزایش نیافت. لذا آزادسازی  انداز به دلیل سرکوب مالی ) نرخ های پس گردد. در این رابطه در کلمبیا، نرخ می

تواند غیر کارآمد باشد.بطور کلی  محصوالت اولیه ) سنتی ( زمانیکه بازار چنین محصوالتی از ویژگی رقابت ناقص برخوردار باشند می

ثباتی درآمدهای  های دولت )بخش عمومی( به بی ببماری هلندی در کشورها عمدتاً ناشی از ناکارآمدی واکنش Davis(1995)براساس نظرات 

صادراتی است. در حقیقت بخش دولتی مسئول تعدیل اثرات مثبت )یا منفی( بالقوه جهش درآمدهای صادراتی از طریق مداخله و معیارهای 

کننده، تعیین  که منجر به افزایش مالیات مصرف Lobbyingفعالیتهای  Romer (1985)است. بیماری هلندی براساس نظریه  حمایتی در اقتصاد

در  Collier and Gunning et al (1999)نماید.اما براساس نظر  سازی می گردد را شبیه های واردات، ایجاد چسبندگی دستمزدها و غیره می قیمت

 ها بهبود یافته است. های دولتها به این شوک شرایط فعلی اکثر واکنش

 مدت: تجزیه و تحلیل تئوریك ـ اثرات کوتاه

العمل عمومی  های درآمدهای صادراتی منجر به ایجاد ریسک و نااطمینانی گردد، این امر منجر به تغییر عکس ثباتی زمانیکه بی

 ,Kemp and Liviatian (1973)گذارد. تجزیه و تحلیل تئوریکی در این باره  در مطالعه  بنگاهها گردیده و  از اینرو بر رشد اقتصادی تأثیر می

Eaton (1979) مدت ریسک بر تخصیص منابع در غالب تجزیه و تحلیل ایستا پرداخته  ارائه شده است. در این مطالعه به بررسی اثرات کوتاه

ثباتی بر رشد اقتصادی پرداخته و به نتایج قابل توجهی دست یافت.  به بررسی تجزیه و تحلیل پویای اثرات بی Brock (1991)شده است. 

 مبتنی بر فروض زیر است. Brock (1991)چارچوب پویای مطالعه 

ـ تابع تولیدی با تکنولوژی نئوکالسیکی )بازده ثابت نسبت به مقیاس، جانشینی عوامل، 1ـ بنگاه تولیدی با فعالیت اقتصادی نامحدود.2

 زا و غیره(. عرضة نیروی کار برون

زا یک فعالیت تولیدی تصادفی را مورد  ونهای تصادفی بر ، به دلیل وجود شوکBrock(1991)ویژگی اصلی مدل مورد مطالعه 

ای و انباشت داراییهای  دهد. درآمد حاصل از چنین فعالیت تولیدی صرف تامین مالی واردات مصرفی و کاالهای سرمایه بررسی قرار می

با یک افزایش میانگین  اش را زمانیکه گریز همانطور که ریسک رفتار بهینه گردد. یک بنگاه تولیدی ریسک بدون ریسک سرمایه خارجی می

. از نقطه نظر تکنیکی این رفتار به   Kimball (1991))کند نماید بطور محتاطانه رفتار می گردد تعدیل می زا مواجه می ذخایر در ریسک برون

 Kimballعه معنی آن است که منحنی مطلوبیت نهایی فرد )یا بنگاه( ریسک گریز محدب است.لذا در اینجا براساس چارچوب پویای مطال

 پردازیم. گذاری، رشد اقتصادی و رفاه می انداز، سرمایه ثباتی بر پس به بررسی پیرامون اثرات بی (1991)

                                                      
 اشاره نمود. Cuddington (1986)توان به تجربه کشور کلمبیا در مطالعه  . در این رابطه همچنین می31
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انداز به لحاظ اهمیت نوعی ریسک که ممکن است ریسک درآمدی عامل کار یا ریسک درآمدی عامل  اثرات ریسک بر پس

در  20زا باشد واضح است. انداز در شرایطی که عرضه نیروی کار برون عامل کار بر پسسرمایه باشد متفاوت خواهد بود. تاثیر ریسک درآمدی 

اندازش را افزایش خواهد داد. این  شود پس گریز زمانیکه با یک شوک افزایش در درآمد عامل کار مواجه می این حالت یک بنگاه ریسک

پذیرد و بنگاه تولیدی زمانیکه با یک شوک  ات ناشی از ریسک انجام میرفتار بنگاه تولیدی بعنوان یک نوع بیمه خود اتکایی در مقابل اثر

انداز نموده و از آن بعنوان یک درآمد ذخیره برای زمانیکه با شوک کاهش درآمدی مواجه  افزایشی درآمدی مواجه شده این درآمد را پس

ده و مبهم است. اثرات ریسک درآمد عامل سرمایه انداز پیچی نماید. اثرات ریسک درآمد عامل سرمایه بر پس گردد استفاده می می

گردد دارای تاثیرات متفاوتی خواهد بود. بنابراین یک شوک افزایش ناشی از درآمد  همانطوریکه یک واحد سرمایه در فرآیند تولید مصرف می

درآمدی مثبت و اثر جانشینی منفی بر بنگاه تواند منجر به دو اثر متضاد گردد. پیامد شوک درآمدی عامل سرمایه دارای اثر  عامل سرمایه می

دهد. اثر  گردد را نشان می انداز می العمل بنگاه در زمانیکه ریسک افزایش یافته منجر به کاهش پس اثر درآمدی عکس 22تولیدی است.

گریز بوده در این حالت  نماید. اگر بنگاه بسیار ریسک دهد تشریح می درآمدی واکنش بنگاه که موقعیت خود را نسبت به ریسک کاهش می

گردد. در رابطه با بنگاههای تولیدی کوچک انتظار براینستکه  انداز بنگاه می اثر درآمدی بر اثر جانشینی غلبه کرده و منجر به افزایش پس

نان را به مخاطره رفتار این بنگاهها در مقابل ریسک بسیار محتاطانه باشد زیرا پیامدهای افزایش در ریسک ممکن است ماهیت و موقعیت آ

مبتنی بر فرضیه بازار سرمایه کامل قرار دارد اما بعدها در مطالعات کشورهای در حال توسعه این فرض مورد  Brock(1991)بیاندازد. مدل 

ی از و لذا بجای کاربرد فرضیه درآمد دائم 21های نقدینگی مورد استفاده گردید. تردید قرار گرفت و بجای آن از فرضیه وجود محدودیت

اندازهای احتیاطی را تا  های نقدینگی، پس یت گردد. محدود فرضیه کنیز مبنی بر اینکه مصرف جاری به درآمد جاری وابسته است استفاده می

گریز باشد(. البته اگر بنگاه حتی  دهد.)با فرض اینکه بنگاه ریسک بندی عرضه اعتبارات منجر به کاهش رفاه گردد افزایش می جاییکه جیره

نظر تکنیکی  اندازهای احتیاطی خود را افزایش خواهدداد. از نقطه های نقدینگی نیز پس پذیر باشد در هنگام مواجه شدن با محدودیت یسکر

های مذکور منجر به  اندازهای احتیاطی است و نه شرط الزم. لذا وجود محدودیت گریزی بنگاه شرط کافی جهت افزایش پس ریسک

 نماید. ای بجای فرضیه محدب بدون ایفا می گردد زیرا این فرض نقش مشابه نهایی می گسستگی در تابع مطلوبیت

های خارجی غیر ریسکی گردد. بدین  گذاریهای داخلی و یا صرف دارایی تواند صرف تأمین مالی سرمایه اندازها می اینگونه پس

واند براساس معیارهای متفاوتی صورت پذیرد. براساس تجزیه و ت گذاری می انداز یا سرمایه گیری جهت پس ترتیب در یک اقتصاد باز تصمیم

گریز جهت  گذاری بنگاه ریسک گذاری منجر به تشویق سرمایه پذیری فرصتهای سرمایه تحلیل سبد دارایی ساده کاهش ریسک

ناپذیر  گذاری انعطاف مات سرمایهگذاری داخلی زمانیکه تصمی تر آثار منفی ریسک بر سرمایه گردد. به طور دقیق گذاری در کشور می سرمایه

گذاریها توسط اثر مثبت ریسک بر بازدهی  . این اثر منفی ریسک بر سرمایه(Pindyck (1991) , Dixit (1994))گردد.  هستند تشدید می

نماید. بدین معنی  میگذاریها تعدیل و یا خنثی گردد. تجزیه و تحلیل سبد دارایی رابطه میان رشد اقتصادی ریسک را مثبت ارزیابی  سرمایه

                                                      
40

 . Leland (1987) 
41

 . Sandmo (1970) 
42

 . Deaton (1991) 
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گذاری ریسک گریز )با ریسک پایین(  پذیر با بازدهی باال و سرمایه گذاری ریسک گذاری در میان فرصتهای سرمایه ها جهت سرمایه که بنگاه

را انتخاب  گذاری با ریسک باال با بازدهی پایین مواجه هستند لذا بنگاه در صورت انتخاب هر یک از این فرصتها هر چه فرصتهای سرمایه

به لحاظ اینکه به عوامل نظیر رشد جمعیت و بهبود تکنولوژی  23گردد.رشد یکنواخت نماید منجر به افزایش بیشتر در رشد اقتصادی می

گذارد. در این حالت ریسک تنها یک اثر  گردد. به همین دلیل است که ریسک بر چنین رشدی تأثیر نمی بستگی دارد برون را فرض می

ویژگی آخر توضیح صریحی از محدودیت تئوری رشد نئوکالسیک است. اما چنین  22گذر بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. موقتی و زود

ویژگی در ادبیات توسعه یافته اخیر بصورت درونزایی تکنولوژی و عرضه نیروی کار  تصریح شده است. بر همین اساس در این حالت این 

گذاری بهبود تکنولوژی را مبنی بر این  گذارد، وجود دارد. از طرف دیگر نرخ پایین سرمایه یموضوع که ریسک بر رشد یکنواخت تاثیر م

دهد و در شرایط دیگر این احتمال وجود دارد که ریسک  فرضیه که بهبود تکنولوژی تابع مناسبی از مقدار عوامل تولیدی است، کاهش می

گذارد که به تبع  آن رفاه  ارای اثر منفی بر سرمایه سرانه رشد یکنواخت میمانع عرضه نیروی کار گردد. در مدل نئوکالسیکی، ریسک د

 کاهش خواهد یافت.

 تجزیه و تحلیل تجربیـ 

شواهد تجربی در رابطه با اثرات ناشی از ریسک بر رشد اقتصادی در مطالعات متعددی مشاهده شده است. متدولوژی متعارف 

المللی است. نتایج حاصل از این مطالعات بسیار  های بین رهیافت اقتصادسنجی با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل این مطالعات مبتنی بر 

 توان ویژگی این مطالعات را به صورت زیر تشریح نمود. پراکنده و واگرا بوده اما بطور کلی می

 ثباتی محقق شده( تفکیک ننموده است.  ی)ب 29نگر ثباتی گذشته ثباتی انتظاری( را از بی )بی 21نگر ثباتی آینده اغلب مطالعات بی

Demeocq and Guillaumont (1989) ثباتی از اهمیت خاصی برخوردار  دهند که مجزا نمودن این دو نوع بی در این رابطه نشان می

 نماید. نگر )ریسک( نقش مهمی را در تصمیمات اقتصادی بنگاه تولیدی ایفا می ثباتی آینده است بطوریکه بی

  اند که مقادیر درآمدهای صادراتی دارای روند  ثباتی )درآمدهای صادراتی( فرض نموده های بی مطالعات در محاسبه شاخصدر اغلب

ثباتی استفاده شده  بوده لذا رابطه از تفاوت میان روند قطعی و مقادیر واقعی درآمدهای صادراتی بعنوان معیاری برای بی 27قطعی

ثباتی  ین رابطه اشاره نمودند که اگر روند متغیر در اینحالت استوکاستیک باشد معیار بیدر ا Nelson and Kang (1981)است. 

 دار خواهد گردید. تورش

 های مورد بررسی این مطالعات غالباً متمایز و ناهمگن هستند نمونهKnudssen and Parnes (1975)  کشور در حال  12در مطالعه

 2121-92کشور در حال توسعه در فاصله زمانی  32در مطالعه  Yotopoulos and Nugent (1976)، 2112-92توسعه در فاصله زمانی 
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 Moranگردد.  انداز می ثباتی درآمدهای صادراتی منجر به افزایش پس نشان دادند، بی 2192-73در فاصله زمانی  Lim (1976)و 

 Demeocq andدهد.  غیرقطعی را نشان میدر این رابطه نتایج مهم و  2112-71در مطالعه خود در فاصله زمانی  (1983)

Guillaumont (1989) برآورد  2170-22انداز و درآمدهای صادراتی را در طی فاصله زمانی  ای رابطه منفی میان پس در مطالعه

به دلیل رفتار، توان  کند. چنین تفاوت و تمایز در نتایج را می این رابطه را مثبت ارزیابی می 2190-70نماید اما در دوره زمانی  می

کشور در حال  11در مطالعة Combes (1993)تشریح نمود.  22نگرش و طرز برخورد بنگاههای )تولیدی( دولتی در مدیریت ریسک

گرفت براساس یک نمونه پانل )در طول، کشورها و در  توسعه که عمده محصوالت صادراتی آنان را تولیدات کشاورزی دربر می

در  Combes (1993)دهد. همچنین  انداز آنان را افزایش می ثباتی درآمد بخش خصوصی پس د که بیده عرض، محصوالت( نشان می

های  کشور در حال توسعه که صادرات عمده آنان را محصوالت کشاورزی است با استفاده از داده 20ای دیگر شامل  مطالعه

 المللی نتایج متفاوتی به شرح زیر دست یافت. بین

 2120و  2170های  ثباتی درآمدهای صادراتی در دهه از کل جهانی )دولتی و خصوصی( به بیاند واکنش منفی پس. 

 (، در 2170های تثبیت قیمت داخلی است. زمانیکه قیمتهای جهانی در سطح باالیی قرار دارد )همانند دهه  دومین نتیجه سیاست

اندازها )اعم از دولتی و خصوصی( به دلیل عدم  هت پساینحالت مالیاتهای دولتی نقش مهمی را ایفا خواهد نمود و به همین ج

 کارایی مدیریت دولتی کاهش خواهد یافت.

 ثبات  گیرد. در شرایطی که  های دولتی را در بر نمی گردد و بنگاه اندازهای احتیاطی تنها شامل بنگاههای خصوصی می افزایش پس

اندازها منفی است. واکنش متقابل  ثباتی درآمدهای صادراتی بر پس قیمت داخلی مدنظر باشد و مورد توجه قرار گیرد، اثرات بی

که بیانگر واکنش مجانبی بنگاههای  21ای اندازهای دولتی ناشی از وجود اثر چرخ دنده منفی بی ثباتی درآمدهای صادراتی بر پس

 نماید آمد دائمی غلبه میای بر اثر در باشد. در این حالت اثر چرخ دنده ها است، می دولتی به افزایش و کاهش قیمت

Ozler& Harrigan (1988) , Kenen &Vivodas (1972)   ثباتی  اثرات منفی بی 2193-21کشور در حال توسعه در طول سالهای  19در مطالعه

دهه گذشته ثباتی بر رشد اقتصادی در طول سه  گذاری مشاهده نمودند. شواهد تجربی مبنی بر اثرات بی درآمدهای صادراتی را بر سرمایه

رابطه مثبت مشاهده گردید در صورتیکه در  Yotopoulos &Nugent(1976)دهد، بعنوان مثال، در مطالعه  نتایج بسیار متفاوتی را نشان می

 ,Moran(1983), Lancieri(1978)درمطالعه ای حاصل نشده است.همچنین هیچگونه رابطه Mc Bean(1966)و Kenen & Voivodas(1972)مطالعه

Voivodas(1974), Glezakos(1973)،Demeocq & Guillaumont (1985) ،Ozler & Harrigan (1988)  رابطه عکس میان این دو متغیر مشاهده

تواند ناشی از تفاوت در دوره زمانی مورد مطالعه و یا فقدان مدل مناسب باشد.در برخی  شده است. چنین تمایزی در نتایج مطالعات اغلب می

در  Ramey&  Ramey(1995) 10گردد. ثباتی بررشد اقتصادی حاصل می ض بودن چارچوب نظری نئوکالسیکی، اثر منفی بیمطالعات با مفرو

بینی رشد ناپایدار را همانگونه که در ابتدا بعنوان متغیر ریسک مورد بررسی قرار گرفت، از  بینی و قابل پیش ای عناصر غیر قابل پیش مطالعه
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اند. براین اساس ایشان در تجزیه و تحلیل تجربی رابطة منفی میان ریسک و رشد اقتصادی مشاهده نمودند.  یکدیگر مجزا و تفکیک نموده

گردد. در این مطالعات، این  که در حوزه کشورهای آفریقایی صورت پذیرفته است تأیید می Gymah&Brempong(19991)این نتایج در مطالعه

ر رشد اقتصادی تلقی شده و زمانیکه این اثر بر رفاه اقتصادی واقع گردد، به اثر دائمی تبدیل خواهد ثباتی ب رابطه بعنوان اثر منفی زودگذر بی

 12باشد. ثباتی قیمت بر رشد اقتصادی حاکی از وجود رابطة منفی میان این دو متغیر می گردید. در پایان شواهد تجربی مبنی بر اثرات بی

های نظری )بیماری هلندی( و بطور سازگار و هماهنگ  المللی و تجزیه و تحلیل ای بینه بطورخالصه، مطالعات تجربی مبتنی بر داده

اند این نتیجه خصوصاً در رابطه با کشورهای  ثباتی درآمدهای صادراتی بررشد اقتصادی نموده همگی تأکید زیادی بر رابطه منفی میان بی

ثباتی با  باشد.پیشرفتهای نظری عمیقی در رابطه درک اثرات ناشی از بی ادق میآفریقایی)که از درجه پایین باز بودن اقتصادی برخوردارند( ص

ثباتی زمانیکه براساس  های بی بکارگیری ابزارهای کنترلی استوکاستیک به جهت ارتقا و بهبود این موضوع صورت پذیرفته است. شاخص

رسد زمانیکه مدل متغیرهای کنترلی  بنظر می 11نمایند. ئه میمتغیرهای تجارتی موزون گردید بطور قابل توجهی برارزش مناسبتری را ارا

 نماید. تر و قویتری را ارائه می  گرایانه مناسبی ) نظیر رشد صادرات و درآمد سرانه اولیه ( را در بر گیرد نتایج واقع

 ثباتی صادراتی پیامدهای خرد بیـ 

 گیرد. کنندگان مورد بررسی قرار می ریسک رفتار تولیددر این بخش ابتدا پیامدهای اقتصاد خرد ریسک و سپس مدیریت 

 پیامدهای خرد ریسك بر رفتار تولیدکنندگان 

گردد. البته جواب این  ثباتی درآمد منجر می ثباتی قیمت به بی در این نوع از تجزیه و تحلیل پرسش اولیه این است که آیا بی

های عرضه یا تقاضا(، در  ثباتی قیمت ) یعنی شوک ر چند که منابع بیمثبت است. ه 13قیمت -پرسش بطور صریح در کشورهای گیرنده

گردد. در کشورهای  کنندگان منجر می ثباتی درآمد تولید نمایند اما در مجموع به بی ها و مقادیر کاالها نقش متفاوتی ایفا می ثباتی قیمت بی

ثباتی قیمت در دو شرایط مختلف  نده کاالی غیر تجاری باشند بیقیمت در هر حالتی که صادر کننده کاالی تجاری و یا صادر کن -گیرنده

ها و مقادیر دارای رابطه  ثباتی تقاضا قیمت ثباتی عرضه. در شرایط بی ثباتی تقاضا و دیگری در شرایط بی گیرد یکی در شرایط بی شکل می

ثباتی منجر به افزایش درآمد  رت دیگر در این حالت بیثباتی درآمدی است به عبا ثباتی قیمت به نفع بی مستقیم با یکدیگر بوده لذا بی

تواند به تثبیت درآمد تولیدکنندگان  ثباتی قیمت می ترین حالت ممکن این خواهد بود که بی ثباتی عرضه محتمل گردد. در شرایط بی می

سازد. بعنوان مثال زمانیکه  ا منتفع میکنندگان ر های قیمتی تقاضا تولید ثباتی قیمت به ازای برخی مقادیر خاص کشش بی 12منجر گردد.

ثباتی قیمت منجر به افزایش یا کاهش ناپایداری درآمد  قرار دارد بی 1تا  0/5کشش قیمتی تقاضایی برای تولید یک بنگاه در فاصله 

دهد و بالعکس. پرسش  یش میثباتی آن را در یک زمان مشابه افزا ثباتی قیمت، متوسط درآمد و بی گردد. در سایر شرایط بی کننده می تولید
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کنندگان است. مطالعات پیشرو در پاسخ به این پرسش از مفاهیم  ثباتی بر رفاه تولید بعدی در این نوع از تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر بی

و تحلیل هزینه فایده  در توسعه اخیر ادبیات اقتصادی در پاسخ به آن ترجیحاً از تجزیه 11اند. مازاد کاالیی مارشالی سنتی استفاده نموده

ثباتی از طریق طرح بیمه  کنندگان جهت اجتناب از بی اند. بدین ترتیب در این حالت هزینه ریسک بعنوان میزانی که تولید استفاده نموده

گرش بنگاه گردد. هزینه ریسک نیز به نحوه رفتار و ن رسمی با غیر رسمی )جهت پوشش پرمیوم ریسکی( تمایل به پرداخت دارند، تعریف می

به ریسک بستگی دارد بعنوان مثال اگر بنگاه ریسک گریز باشد، هزینه ریسک دارای همبستگی مثبت با آن خواهد داشت. اما وجود هزینه 

اجرا  17المللی و هم در سطح بین 19هایی هم در سطح ملی بایست فرآیند تثبیت به لحاظ روند چنین هزینه باالی ریسک به این معنا که می

 باشد. نمی گردد،

 ـ چارچوب نظری تجزیه و تحلیل3

چارچوب تحلیلی مقاله حاضر مبنی بر دیدگاه طرفه عرضه از تغییرات در محصول کل قرار دارد. جهت انجام این امر از یک 

درون چنین چارچوب تحلیلی که رشد جمعی  12گردد. ای از مطالعات تجربی پیرامون منابع رشد اقتصادی استفاده می حیطه وسیع و گسترده

 Tyler (1981), Michalapoulos and Jay (1973), Chenery etکار نسبت داده شده است، اقتصاد از طریق تابع تولید به تغییرات در سرمایه و نیروی

al(1970), Balassa (1978) اند. با پیروی از این موضوع،  ید تعمیم دادهیک شاخص از عملکرد صادراتی را به عنوان متغیر توضیحی به تابع تول

یک چارچوبی که در آن براساس یک استدالل منطقی جهت لحاظ نمودن متغیرهای صادرات در منابع معادله رشد فراهم آورده، توسعه داده 

 شود. می

راتی تمرکز دارد، از این روی اقتصاد را های صاد از آنجائیکه این تجزیه و تحلیل روی تخصیص منابع غیربهینه بالقوه میان صادرات و بخش

نماید: یک بخش تولیدی کاالهای صادراتی و یک بخش تولید برای بازار داخلی. لذا بجای یک تابع تولید  به دو بخش مجزا تقسیم می

اتی نیز به حجم صادر ها، تابعی از عوامل تخصیص یافته به آن بخش است. عالوه براین تولید بخش غیر جمعی، تولید هر یک از بخش

نظیر توسعه کارایی و مدیریت رقابت  11ها تولید صادراتی بستگی دارد. این نوع فرمولبندی منافع حاصل از صادرات را بر روی سایر بخش

شان های وارداتی، و ... را ن المللی، معرفی تکنیکهای تولیدی پیشرفته، بکارگیری نیروی کار با کیفیت باال، جریان یکنواخت نهاده بین

گردد. این اثرات خارجی بصورت زیر در  های بازار منعکس نمی معروف بوده زیرا چنین اثراتی در قیمت  90دهد. این اثرات به عواید خارجی می

 گردد: معادله رشد ترکیب می

(2                                                                                    )           ),,( XLKFN nn 
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(1)                                                                                                                      ),( xx LKGX  

 کاربخشی.نیروی  Ln , Lx=.موجودی سرمایه کار بخشی Kn , Kx=.صادرات X=.کاالهای غیرصادراتی N=بطوریکه:

های مربوط به تخصیص بخشی عوامل تولید اولیه قابل دستیابی نبوده، لذا جهت این امر مستلزم آن است که  از آنجائیکه داده

توان  های جمعی فراهم سازد بکار گرفت. این موضوع را می وری نهایی بخشی را با استفاده از داده یک تصریحی را که امکان تخمین بهره

 یح نمود:بصورت زیر تشر

 بزرگتر از واحد بوده باشد یعنی:  وری عامل نهایی مربوطه را در هر دو بخش به اندازه فرض کنید نسبت بهره

(3                                                                       ) lFGFG llkk )()( 

 باشد. درصورت عدم نده، مشتق جزئی تابع بخش صادراتی و غیرصادراتی به عوامل تولید میده نشان L , K بطوریکه زیرنویس

گردد یک تخصیص منابعی که تولید ملی را حداکثر  =0 ها، در شرایطی که وجود اثرات خارجی و به ازای یک مجموعه معین از قیمت

(. <0 )یعنی باشد. وری نهایی عامل تولید احتماالً در بخش غیرصادراتی کمتر می دالیل، بهرهدهد. اما بنابه برخی  سازد، را نشان می می

، نوآوری،  نمایند. زیرا توسعه، رقابت گیری صادراتی در آن فعالیت می تری است که بنگاههای با جهت یکی از مهمترین دالیل محیط رقابتی

توان  وری نهایی عوامل تولید بخشی می آورد. از دالیل دیگر جهت اختالف بهره منابع بنگاه و ... را به همراه میسازگاری و مدیریت کارآمد 

ها و  همچنین نااطمینانی92بندی ارز خارجی اشاره نمود. های اعتباری و جیره هایی نظیر محدودیت به قوانین متعدد و متفاوت و محدودیت

وری که ناشی از  های بهره وری نهایی میان بخشی باشد. تفاوت تواند از جمله دالیل تفاوت بهره راتی میثباتی مربوط به بنگاههای صاد بی

 ( خواهیم داشت:1( و )2گردند. با دیفرانسیل گیری از معادالت ) وارد نمی  اثرات خارجی بوده همانگونه که در باال به آن اشاره گردید، در

(2        )                                                              


  XFLFIFN
x

n
lnk

 

(1                                                                                )xlxk LGIGX


 .. 

عواید خارجی  Fx تغییرات بخشی در نیروی کار بوده وnLو  nL گذاری ناخالص بخشی به ترتیب سرمایه Ix , In بطوریکه

نمایش دهیم و از آنجائیکه بر  Y دهد. اگر تولید ناخالص داخلی را با نهایی ناشی از صادرات را بر روی تولید بخش غیرصادراتی نشان می

 توان نوشت: باشد می می Y=N+X حسب تعریف

(9                                                                                                                           )        


 XNY 
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( 9( در معادله )1( تا )3معادالت )باشد با جایگزاری  یعنی رشد تولید ناخالص داخلی برابر مجموع رشد دو بخش صادراتی و غیر صادراتی می

 خواهیم داشت.

xLxkxnlnk LFIFXFLFIFY 








 )1(.)1(...  

(7                                  ))..(.)()(


 xlxkxxnlxnk LFIFXFLLFIIF  

)I)II گذاری کل را سرمایه xn  و رشد کل نیروی کار را 


 L)LL( xn
( 1و ) (3کنیم. با استفاده از معادالت ) تعریف می 

 توان نوشت: می

(2                              )                                                        
 









11
1 X

LGIGLFIF xlxkxlxx )..(.. 

 ( در نهایت خواهیم داشت:7با جایگذاری این نتیجه در معادله )






 XFLFIFY xlk )
1

(..



                                                              (1) 

فرض کنید میان تولید نهایی نیروی کار در یک بخش معین و متوسط تولید نفر کارگر در اقتصاد یک رابطه  Bruno (1968)با پیروی از 

 توان نوشت: خطی وجود داشته باشد به عبارت دیگر می

(20                                                              )                                        )(
L

YFl  

 ها خواهیم داشت: سازی باشد بعد از برخی ساده kF و بافرض اینکه Y لذا با تقسیم معادله بر

(22                                              )))(.()()(
Y

X

X

X
F

L

L

Y

I

Y

Y
x





















1
 

وری نهایی در طول  ( اساس کار تجربی بخش بعدی مقاله را تشکیل خواهد داد. الزم به ذکر است که اگر بهره22معادله )فرمولبندی 

( به 22گردد،بدین ترتیب معادله ) می Fx=0خواهد شد و اگر اثرات خارجی درون بخشی نیز وجودنداشته باشد.=0 های یکسان باشد بخش

 تر، جمله گردد.درحالت عمومی نئوکالسیک از مدل منابع رشد تبدیل می مدل آشنایی










xF





1
احتماالً برای کشورهای کمتر  

وری نهایی سرمایه در بخش  بعنوان بهره  ( پارامتر22باشد. تحت فرمولبندی ارائه شده در معادله ) غیرصفر می (LDC) توسعه یافته
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ناشی از افزایش  GDP را بعنوان افزایش کل TMPKx گردد. در اینجا وری نهایی سرمایه در کل اقتصاد تفسیر می رصادراتی بجای بهرهغی

ناشی از افزایش نهایی در نیروی کار بخش  GDPرا بعنوان افزایش  TMPLx نهایی در سرمایه که در بخش صادراتی تخصیص یافته است و

 توان نشان داد. می صادراتی است. بنابراین

(21                                          )       xxxxllx FGFTMPKGFTMPL 



)(

)()(



1 

ناشی از عوامل به تولید  GDP و تفاوت بین افزایش نهایی 91نماید. ( را تشریح می1(، تفسیر جمله آخر در سمت راست معادله )21)معادله 

تابعی از  GDP(( به طور ساده عبارت خواهد بود از اینکه نرخ رشد 22دهد. لذا تفسیر معادله منبع رشد )معادله ) بخش صادراتی را نشان می

یین )غیرصادراتی( به وری پا انباشتگی عوامل تولید )یعنی رشد سرمایه و نیروی کار( و منافع ناشی از انتقال عوامل تولید از بخش با بهره

 وری باال )صادراتی( است. بخش با بهره

 ـ تخمین و تجزیه و تحلیل الگو4

پردازیم. برای  ثباتی برای صادرات نفت و گاز و واردات کاالها و خدمات می قبل از تخمین الگو به بررسی روند شاخص بی

مطلق انحراف صادرات از میانگین متحرک  د شده بکارگیری قدر( پیشنها 2111ثباتی که توسط الو )  محاسبه این شاخص از معیار بی

 باشد. می ( MA(5))پنجساله آن 

گیرد.این  ( برای مطالعات سریهای زمانی پیشنهاد شده ، مورد استفاده قرار می 2111ثباتی که توسط الو )  در این مقاله از نهمین معیار بی

ثباتی   های بی همچنین در اغلب  محاسبه شاخص ت مطالعات مقطعی طراحی شده  است.ها غالبا جه امر به این دلیل است که سایر شاخص

اند که مقادیر درآمدهای صادراتی دارای روند قطعی بوده لذا رابطه از تفاوت میان روند قطعی و مقادیر واقعی درآمدهای  فرض نموده

در این رابطه اشاره نمودند که اگر روند متغیر در  Nelson and Kang (1981)ثباتی استفاده شده است.  صادراتی بعنوان معیاری برای بی

ثباتی صادرات نفت و گاز و شاخص بی  ( روند تحول شاخص بی2دار خواهد گردید. نمودار ) ثباتی تورش اینحالت استوکاستیک باشد معیار بی

به دلیل افزایش  11-12واردات کاالها و خدمات در سال های روند نمودار  دهد. ثباتی واردات کاالها و خدمات را در طول زمان نشان می

که سالهای بعد از  70-71قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی نوسان شدیدی را از خود نشان می دهد. همچنین در طول سال های 

ن دلیل در طول سال های مذکور جنگ تحمیلی است به دلیل سازندگی و ترمیم خسارات ناشی از جنگ، واردات افزایش می یابد به همی

ثباتی صادرات نفتی  به دلیل افزایش قیمت نفت در اوایل  روند شاخص بی ثباتی واردات از نوسان شدیدی برخوردار می باشد.  در نمودار بی

 2390و در اوایل دهه  به دلیل وقوع انقالب و جنگ 2310درآمدهای نفتی از نوسانات شدیدی برخوردار بوده و اما در اواخر دهه  2310دهه 

 شده است. به دلیل وقوع تحریم اقتصادی و همچنین کاهش قیمت نفت از شدت نوسانات آن  کاسته 

                                                      
 اند. . در برخی از مطالعات تجربی این جمله را بعنوان یک پارامتر ثابت مورد برآورد قرار داده2
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 ثباتی بی  ( روند تحول شاخص1نمودار )

 

گیرد.  مورد مطالعه قرار می Feder(1982)ثباتی صادرات و بی ثباتی واردات در تابع تولید نئوکالسیک مبتنی بر رهیافت  در این مطالعه بی

ثباتی  در این مطالعه معیار بی93های تولید در تابع تولید جمعی نئوکالسیک وارد نمود. صادرات را به عنوان یکی از نهاده Feder(1982) در ابتدا 

 صادراتی و بی ثباتی وارداتی نیز به مدل تعمیم داده شده است.

خواص آماری متغیرها از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع روش هم انباشتگی  انباشتگی های هم به هنگام تجزیه و تحلیل

باشند.  کند. متغیرهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی می سازگاری میان خواص آماری متغیرهای دستگاه را با تئوری آزمون می

است. اما هم انباشتگی یک استثناء بر این قاعده عمومی محسوب شده  و های نامانا نیز در حالت کلی یکی سری نامانا  سری ترکیب خطی

باشد به همین دلیل  ارتباط نزدیکی با تئوری اقتصادی دارد. زیرا تئوری اقتصادی متضمن مانا بودن ترکیبی از متغیرهای اقتصادی )نامانا( می

جهت بررسی آزمون ریشه واحد  (1988)(PP) فلیپس ـ پرون و (1979)(ADF) این تجزیه و تحلیل از دو آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

ریزی و  گردد. جهت آزمونهای معرفی شده در باال از آمارهای سری زمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه متغیرهای مدل استفاده می
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 معرفی گردیده بود. Balassa(1978).Krueger(1980)رویکرد لحاظ متغیر صادرات به نهاده تولید نیز توسط  Feder(1982)قبل از  
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به قیمت بازار   داخلی متغیر تولید ناخالص 92شود. می منتشر شده، استفاده 2321ـ71بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در طول سالهای 

دهد.  اشتغال را نشان می L باشد و می 79 موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال K متغیر، بوده( GDP) 2379 به قیمت ثابت

که از معیار  ثباتی واردات کاالها و خدمات است های بی ثباتی صادرات نفت و گاز و بی به ترتیب شاخص InstImpو   InstXoilمتغیرهای

 ( MA(5)) مطلق انحراف صادرات از میانگین متحرک پنجساله آن پیشنهاد شده و به صورت  قدر Love(1992) ثباتی که توسط بی

بوده و  I(1) نتایج حاصل از این دو آزمون حاکی از نامانا بودن متغیرهای دستگاه دارند بطوریکه کلیه متغیرها. باشد،استفاده گردیده است می

 91باشند.( وی یک ریشه واحد یا روند تصادفی هستند. )تمامی متغیرهای بصورت لگاریتمی میحا

باشد. لذا جهت این امر از  می VAR در الگوی« P» ( مستلزم تعیین طول وقفه بهینه2122هم انباشتگی به روش جوهانسن ) های تحلیل

های نسبت  و آزمون (FPE) بینی نهایی معیار خطای پیش، (HQ) هنن کوئینمعیار ، (SC) معیار بیزین شوارز، (AIC)معیار اطالعات آکائیک 

 99 .کند تعیین می P = 1 طول وقفه را P,....,41 های های مذکور برای طول وقفه گردد. آماره استفاده می LR درستنمایی تعدیل شده

دهند. آزمون تریس و آزمون حداکثر مقدار ویژه نیز یک  نشان می P = 1های هم انباشتگی را به ازای طول وقفه  ( نتایج آزمون1جدول )

 دهد. % را میان متغیرهای الگو مورد تایید قرار می1داری  رابطه بلندمدت تعادلی در سطح معنی

های هم انباشتگی (: آزمون2جدول)  

 آزمون ماکزیمم مقدار ویژه آزمون تریس

 فرضیه صفر فرضیه مخالف آماره آزمون %11مقدار بحرانی  فرضیه مخالف آماره آزمون %11مقدار بحرانی 

22/91 92/71 1r 27/33 31/32 1r 0r 

21/27 12/32 2r 12/17 21/22 2r 1r 

71/11 21/10 3r 23/12 17/20 3r 2r 

21/21 22/1 4r 19/22 91/2 4r 3r 

 

                                                      
92

 ستفاده از این دوره زمانی به دلیل بروز نبودن آمار اشتغال در کل کشور می باشد. از طرف دیگر با اجرای مدل در این دوره و اجرای شبیهالزم به ذکر است علت ا 

 ( نتایج مناسبی را فراهم می سازد که در مقاله اشاره شده است.21سازی آن برای دوره های آتی )بعد از سال 
 ارائه نشده است.نتایج جهت خالصه نویسی مطالب 91
 نتایج جهت خالصه نویسی مطالب ارائه نشده است.99
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کار و موجودی سرمایه هردو دارای اثر مثبت بر رفت نیروی  ( نشان داده شده است. همانطور که انتظار می2رابطه بلندمدت تعادلی در جدول)

( 01/0بوده که نسبت به کشش عامل سرمایه ) 22/0باشد.کشش نیروی کار برابر  تولید ناخالص داخلی بوده وسازگار با انتظارات نظری می

 باشد و این امر حاکی از کاربری تولید است. بزرگتر می

ثباتی  باشد. این امر حاکی از آن است که محدودیت و بی ر مثبت بر تولید ناخالص داخلی میثباتی واردات در بلندمدت دارای اث متغیر بی

ثباتی  یابد. در طرف متقابل اثر بی ها و خدمات به افزایش تولید داخلی رقیب واردات منجر شده و رشد اقتصادی افزایش می واردات کاال

 باشد. اما مقدار اثر آن در بلندمدت ناچیز می صادرات نفت و گاز دارای اثر منفی بر تولید داخلی است

(: رابطه بلند مدت تعادلی1جدول)  

)(07/0)(62/0)(02/0)(81/0)( InstXoilLnInstIMPLnKLnLLnGDPLn  

(02/0(                     )02/0(                   )29/0(           )39/0) 

 اعداد داخل پرانتز انحرف معیار ضرایب می باشند.

مدت و بلندمدت بطور صریح از یکدیگر تفکیک  رویکردهای سنتی اقتصادسنجی، ساختارهای کوتاهانباشتگی برخالف  های هم در تحلیل 

شوند. الگوی کوتاه مدت تحصیح خطا یک مکانیسم باز خور تلقی شده که مطابق آن متغیر وابسته )تولید ناخالص داخلی( نسبت به عدم  می

کند. قضیه نمایش گرنجر به  مذکور حصول به رابطه تعادلی بلندمدت را تضمین میگردد. در واقع مکانیسم باز خور  تعادل دستگاه تعدیل می

ها مستلزم یک الگوی تصحیح خطای  از متغیر  ای همین موضوع اشاره دارد. مطابق این قضیه یک رابطه تعادلی بلندمدت میان مجموعه

های اقتصادی ندارد. معادله تصحیح خطای تولید  تئوریمدت است. این موضوع یک مبنای کامالً آماری داشته و هیچ ربطی به  کوتاه

 شود. ناخالص داخلی درحالت عمومی بصورت زیر تصریح می

   
i

tiiti

i

iti InstIMPLnKLnLLnGDPLn )()()()( 1321    

 

  

i

ttiti VECMXoilLn 14 )(   

 

),0( 2iidVt   

 ( نشان داده شده است.3نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای کوتاه مدت نیز در جدول )

 GDPLn)( برای معادله تولید ناخالص داخلی ECM (:3جدول )
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P-Value  آمارهt متغیر ضریب 

01/0 01/1- 02/0- Intercept 

02/0 22/1 22/3 )(LLn 

0001/0 20/3 29/0 )(KLn 

09/0 17/2 09/0 )(InstIMPLn 

01/0 32/1- 03/0- )(InstXoilLn 

02/0 93/1- 21/0- 
1tECM 

  19/0 R2 

  77/2 D.W 

  (19/0)19/2 Serial Correlation 

  (21/0)21/17 Heterokedasticity 

  (71/0)99/0 Normality 

  (17/0)32/9 RESET Ramsey 

 

العمل  منجر به ایجاد ریسک و نااطمینانی گردد، این امر منجر به تغییر عکسهای درآمدهای صادراتی  ثباتی در کوتاه مدت زمانیکه بی

که سازگار با تئوری  97ثباتی منفی بوده  مدت نیز اثر بی گذارد. در الگوی کوتاه عمومی بنگاهها گردیده و از اینرو بر رشد اقتصادی تأثیر می

باشد. این نتیجه خصوصاً در  اند، می درآمدهای صادراتی بر رشد اقتصادی نمودهثباتی  بیماری هلندی که تأکید زیادی بر رابطه منفی میان بی

ثباتی درآمدهای نفتی به دلیل آنکه  منفی بودن اثربی 92باشد. رابطه با کشورهای که از درجه پایین باز بودن اقتصادی برخوردارند، صادق می

دهد و از طرف دیگربه لحاظ  به سزایی در فرآیند تولید داشته ،تشکیل میای که نقش  ای و واسطه اغلب واردات ایران را کاالهای سرمایه

ثباتی در آن منجر به  اینکه منابع تامین مالی واردات نیز از محل درآمدهای صادراتی است، لذا کاهش در درآمدهای صادراتی و یا بی

ای داخلی جانشین واردات می گردد و درنهایت باعث افزایش ثباتی درکاالهای وارداتی می گردد اما این امر باعث افزایش تولید کااله بی

                                                      
 مشاهده گردیده است. Ozler &Harrigan (1988)  ،Demeceocq &Guillaumont(1985)  ،Gymah-Brempong(1991). این نتیجه همچنین در مطالعات2

68
 -Demecoq and Gillaumont(1989) , Guillaumont (1994) , Dawes (1996) 
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ای را از سوی متغیرهای الگو شده بر متغیر وابسته نتیجه گرفت.  توان علیت درون نمونه مدت تنها می تولید می شود. براساس الگوی کوتاه

باشد. این امر به مفهوم درون  ناخالص داخلی می به عبارت دیگر معنی داری ضرایب متغیرهای الگو شده حاکی از علیت متغیرهای به تولید

 زایی متغیر وابسته است.

های خودهمبستگی، واریانس  گردد آزمون ( مشاهده می3گونه که در جدول ) جهت ارزیابی الگوی کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی همان

 باشد. دار بوده و فاقد مشکالت مذکور می یدرصد معن 1نتایج همگی در سطح  .ناهمسانی، نرمالیتی و رمزی استفاده شده است

است. همانطوریکه مشاهده می گردد ضریب مذکور دارای  1tECMیکی از مهمترین نتایج الگوی کوتاه مدت ضریب جمله تصحیح خطا

با ثبات بودن و همگرایی در رسیدن به عالمت منفی مورد انتظار و از نظر آماری معنی دار است. کوچکتر از واحد بودن این ضریب به معنی 

باشد. به عبارت بهتر، سیستم زمانی که با شوک خارجی مواجه می گردد قادر خواهد بود به سمت روند تعادلی بلندمدت حرکت  تعادل می

مدت به بلندمدت  نماید. مقدار این ضریب از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه هرچه به سمت یک نزدیک باشد سرعت تعدیل از کوتاه

حاکی 1tECMداری ضریب  سریعتر می باشد و هرچه به سمت صفر نزدیک گردد این حرکت به کندی صورت می گیرد. همچنین معنی

ده)عوامل زا بوده و بیانگر رابطه علیت بلندمدت از سمت متغیرهای الگو ش از آن است که متغیر وابسته)تولید ناخالص داخلی( در مدل درون

برآورد شده و  -21/0تعیین کننده( به متغیر تولید ناخالص داخلی است. همانطوریکه مالحظه می گردد ضریب جمله تصحیح خطا برابر 

 درصد عدم تعادل الگو در کوتاه مدت تصحیح شده و به سمت روند تعادلی حرکت می کند. 10حاکی از آن است که در هر دوره حدود 

صورت  (VECM)ودن ضرایب متغیرهای با وقفه و جمالت تصحیح خطا که براساس الگوی تصحیح خطای برداری دار ب آزمون معنی

زایی متغیر وابسته را  زایی، یا درون شود، لذا این آزمون تنها برون پذیرد همانطورکه ذکر گردید آزمون علیت گرنجر درون نمونه تفسیر می می

کند. تجزیه و تحلیل اثرات  سازد اما اطالعاتی در مورد خواص پویایی دستگاه ارائه نمی شخص میبه مفهوم گرنجر در داخل دوره نمونه م

گیرد. روش  صورت می (IRFs) العمل آنی و توابع عکس (VDCs)های ایجاد شده در دستگاه با استفاده از تجزیه واریانس  متقابل پویا از تکانه

توان  را می VDCsکند. لذا  گیری می زایی متغیرها را ماورای دوره نمونه اندازه تجزیه واریانس قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برون

اریانس خطای های وارد شده به متغیرهای مختلف دستگاه، در و آزمون علیت خارج از دوره نمونه نامگذاری کرد. در این روش سهم تکانه

گردد. بطور مثال اگر متغیری مبتنی بر مقادیر با وقفه خود بطور بهینه قابل  مدت و بلندمدت مشخص می بینی یک متغیر کوتاه پیش

های وارد شده به متغیرهای الگوی تقسیم  بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانه پیش بینی باشد، آنگاه واریانس خطای پیش

( تفکیک 2گیری کنیم. جدول ) . بدین ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر روی تغییر متغیرهای دیگر در طول زمان اندازهشوند می

دوره )سال(، سهم هر یک از متغیرهای دستگاه در تغییرات متغیر تولید ناخالص  30بینی متغیر تولید ناخالص داخلی  را برای  خطای پیش

شود. همانطور که  ت )سال اول و دوم (، میان مدت )سال سوم تا پنجم( و بلندمدت )از سال ششم به بعد( نشان داده میداخلی در کوتاه مد

های مربوط به خود این متغیر توضیح  های زمانی مختلف زمانی عمدتاً توسط تکانه گردد، نوسانات تولید ناخالص داخلی در افق مالحظه می

 11گردد، بیش از  ها که شامل سیاستهای صنعتی، تغییرات تکنولوژیکی، سیاستهای تجاری و نظایر آن می انهشود. در واقع این تک داده می
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درصد و در  22دهند. این سهم در میان مدت به حدود  بینی تولید ناخالص داخلی را در کوتاه مدت توضیح می درصد واریانس خطای پیش

گذارد. در این رابطه متغیر  ای را به نمایش نمی های ویژه ر طول زمان ثابت مانده و پویاییگردد که د درصد بالغ می 23بلند مدت به حدود 

 29/22درصد و در بلند مدت  32/22درصد و در میان مدت  01/7ثباتی صادراتی در درجه دوم اهمیت قرار دارد بطوریکه در کوتاه مدت  بی

مدت حدود  دهد. متغیر اشتغال در درجه سوم اهمیت قرار داشته بطوریکه درکوتاه بینی تولید ناخالص داخلی را توضیح می درصد خطای پیش

دهد.  بینی تولید ناخالص داخلی را توضیح می درصد خطای پیش72/0درصد و در بلند مدت حدود  17/0درصد و در میان مدت حدود  22/0

درصد و در بلندمدت  21/0درصد و در میان مدت  07/0اه مدت متغیر بی ثباتی وارداتی در درجه چهارم اهمیت قرار دارد بظوریکه در کوت

درصد و در  01/0دهد. و در نهایت نهاده موجودی سرمایه در کوتاه مدت  بینی تولید ناخالص داخلی را توضیح می خطای پیش 20/0حدود 

 دهد. وضیح میبینی تولید ناخالص داخلی را ت درصد خطای پیش 20درصد و در بلند مدت  21/0میان مدت حدود 

 بینی متغیر تولید ناخالص داخلی (: تفکیک خطای پیش2جدول)

 InstXoilLn)( InstIMPLn)( KLn)( LLn)( GDPLn)( سال

2 0/200 00/0 00/0 00/0 00/0 

1 73219/11 222717/0 012101/0 070127/0 019712/7 

3 31112/22 171022/0 021211/0 210123/0 11117/22 

2 21223/29 372397/0 032332/0 232122/0 30711/23 

1 01790/21 222110/0 023713/0 219277/0 32312/22 

9 23239/22 101222/0 211127/0 222230/0 72122/22 

7 22019/22 110200/0 112102/0 220192/0 00017/21 

2 11101/23 121902/0 302310/0 202123/0 07912/21 

1 21102/23 922032/0 372931/0 200217/0 09217/21 

20 79229/23 939211/0 239701/0 017111/0 03200/21 

30 91102/23 723939/0 992119/0 201312/0 29392/22 

 

رفتار پویای متغیرهای  IRFSباشد.  می VECMیا  VARیک نمایش میانگین متحرک از الگوی  VDCsهمانند  (IRFs)العمل آنی  توابع عکس

ها معموالً به اندازه یک انحراف معیار  دهند. این تکانه الگو را به هنگام ضربه )یا تکانه( واحد بر هر یک از متغیرها در طول زمان نشان می
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گویند. مبدأ مختصات یا نقطه شروع حرکت متغیر پاسخ، مقادیر مربوط به وضعیت پایدار  د میشوند، لذا به آنها تکانه یا ضربه واح انتخاب می

العمل آنی پویایی دستگاه به تکانه واحد اعمال شده از سوی هر یک از متغیرهای  دستگاه )بدون حضور تکانه( است. با استفاده از تابع عکس

باشند در اینجا نیز از توابع  ل آنی متعامد به قرار گرفتن متغیرها حساس میالعم گردد. از آنجائیکه توابع عکس دستگاه مشخص می

ثباتی  ای به اندازه یک انحراف معیار به بی ( تأثیر تکانه یا ضربه1گردد. نمودارهای ) استفاده می 91(2112العمل آنی پسران و شین ) عکس

گردد در اولین نمودار بدنبال تکانه بی ثباتی وارداتی،  ر که مالحظه میدهد. همانطو وارداتی و صادراتی را بر متغیرهای دستگاه نشان می

گیرد.  درصد افزایش یافته و باالتر از وضعیت پایه )بدون حضور تکانه( قرار می 9/1متغیر تولید ناخالص داخلی در همان دوره اول به میزان 

گیرد. اثر تکانه  درصد باالتر از تعادل قدیم )وضعیت پایه( قرار می 1/1پس از آن تولید ناخالص داخلی به حداکثر مقدار خود در دوره دوم

یابد. دومین نمودار  مذکور بر تولید ناخالص داخلی با اندکی نوسان مضحل شده و در بلند مدت در سطح محور افقی به حالت پایدار دست می

 23/0ر تکانه مذکور بر تولید ناخالص داخلی در دوره اول به میزان اثر تکانه بی ثباتی صادراتی را بر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. اث

گیرد. اثر این تکانه بطور صعودی تا دوره دوم افزایش یافته و در این دوره به حداکثر  درصد کاهش یافته و پایین تر از وضعیت پایه قرار می

پس از آن اثر این تکانه بطور تدریجی مضمحل شده و در بلند گیرد.  درصد باالتر از وضعیت تعادل قدیم قرار می 23افزایش خود حدود 

 گردد. امتداد خط افقی پایدار می مدت در

 ثباتی وارداتی و صادراتی بر متغیرهای دستگاه العمل آنی تعمیم یافته ناشی از تکانه وارد بر بی (: توابع عکس1نمودار)
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 ـ مدیریت اقتصادی درآمدهای نفتی4

ست که قادر است نوسانات داخلی و خارجی طرف تقاضا و ای های تعبیه شده در آن به گونهاقتصادی است که مکانیزماقتصاد مقاومتی 

 .ای که این نوسانات کمترین تغییرات ناخواسته را بر تولید ناخالص داخلی برجای نهد عرضه را تا حد زیادی کنترل و خنثی نماید. به گونه

های دولت  ها و هزینههای مالی دولت در قالب تغییر در نرخ مالیاتها در اقتصاد کالن، سیاستن این مکانیزمتری ترین و معروف شناخته شده

های مالیاتی کاهش داده کند. به عنوان مثال، در دوران رکود، نرخ سازی تکانه وارده به طرف تقاضا عمل می است که در جهت خنثی

آن ها یکی از مهمترین روش توان مقاوم کرد؟ و در دوران رونق برعکس. اما اقتصاد را چگونه مییابد  شود و یا هزینه دولت افزایش می می

اش مصون نگاه دارد.  کند که اقتصاد را در مقابل نوسانات قیمت کاالهایی عمده صادراتی ای هزینه  است که درآمدهای ارزی خود را به گونه

نماید. اقتصاد ایران در این ارتباط دارای  رآمدهای ارزی را در صندوق ذخیره ارزی تجمیعاقتصاد بصورت تک محصولی نباشد و منابع مازاد د

شمسی نگرش سنتی در مورد برداشت از ذخایر نفتی وجود داشت. به این شکل که بهره  10تجارب تاریخی است. بطوریکه تا پیش از دهه 

مورد قیمت گذاری در بازار نفت و در مجموع در اوپک توانمند سازد. با در نظر برداری از منابع نفتی باید به شیوه ای باشد که ایران را در 

گرفتن حضور خارجیان در جریان استخراج نفت در آن زمان، این توانمندسازی به شکل خارج کردن خارجیان از شبکه بهره برداری نفت 

کشورهای نفت خیز نیز مشاهده گردید. هدف از این خواسته،  مورد توجه قرار گرفت. البته این هدف با شدت و ضعف های متفاوتی در سایر

ر دستیابی به انبوهی از منابع مالی بود که می توانست نیازهای توسعه ای اقتصاد ملی را برآورده سازد. سابقه مدیریت بر درآمدهای نفتی د

بر می گردد. هدف اولیه این بود که با انجام سرمایه  2317ایران به تشکیل سازمان برنامه و بودجه و تدوین برنامه عمرانی اول در سال 

انی گذاری زیربنایی و ایجاد صنایع مادر با کمک درآمدهای نفتی، زمینه تبدیل ثروت به دارایی های مولد فراهم شود. اما در دوره برنامه عمر

اعظمی از درآمدهای نفتی صرف تامین و پنجم با افزایش سطح درآمدهای نفتی و اجرای نظام یکپارچه سازی درآمدهای دولت، بخش 

با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای  2311-11افزایش هزینه های جاری دولت شد. به عنوان مثال در سال های 

توان با عایدات  دولتی، بخش عمده ای از این منابع صرف نیازهای جاری کشور شد. در این سال ها زمامداران کشور با این تصور که می

نفتی و تزریق آن به اقتصاد یک شبه ره صدساله را طی کرد و به سرعت در راه صنعتی شدن قدم برداشت، اقدام به تزریق سریع درآمدهای 

 نفتی به اقتصاد نمودند. اما این امر نتایج زیر را به دنبال داشت:

متناسب با افزایش عرضه نیروی کار و خدمات زیربنایی همراه  افزایش سریع تقاضا برای نیروی کار و خدمات زیربنایی به طور -

نشد. از این رو اقتصاد کشور با کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود زیرساخت ها نظیر نیروی برق و خدمات بندری مواجه 

 شد و این موارد موجب تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی شد.

درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور موجب افزایش بی سابقه ذخایر بانک مرکزی شد و همین  مازاد موازنه بازرگانی به دلیل تزریق -

امر با تقویت پایه پولی و افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر شد. در واقع سیاست انبساطی پولی نیز با سیاست مالی انبساطی 

 همراه شد.
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ارز واقعی منجر شد و به این ترتیب توان رقابتی صنایع داخلی کاهش به رغم ثبات نرخ ارز اسمی، تورم داخلی به افزایش نرخ  -

یافت. اعمال سیاست درهای باز به منظور کنترل تورم و همچنین واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای به شکل چشمگیری 

 واردات را افزایش داد.

ت حقوق مستشاران نظامی خارجی و گسترش هزینه میل به نظامی گری و خریدهای گسترده تسلیحات پیشرفته از خارج، پرداخ -

 های جاری ارتش شد.

با بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه های آن و پیشی گرفتن مخارج از درآمدهای نفتی در سال های بعدی، دولت گرفتار  -

 کسری بودجه شد.

دن عملیات نفتی و پایین نگه داشتن هزینه های ، سیاست مشهود در مورد بهره برداری از نفت، در کوچک کر90تا اواخر دهه  12از سال 

نفتی خالصه می شد. از آنجا حضور خارجیان در این دوره بسیار محدود و نامحسوس بود، تهدیدی که پیش از آن در نظر گرفته می شد، به 

می باشد اما به دلیل برخی  طور کلی رفع شده بود. در این دوره پیوسته اعالم می شد که هدف اصلی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

 مسائل از جمله جنگ، این امر محقق نشد.

به دلیل کاهش شدید در آمدهای نفتی، موضوع اقتصاد بدون نفت به عنوان محور اصلی برنامه ریزی توسعه در  90در سال های میانی دهه 

می بود که درآمدهای ارزی تنها در حدی ایجاد شود که  ایران مطرح شد. در این روش ماهیت بهره برداری از منابع نفتی باید به گونه ای

لب کشور بتواند صنایع کارخانه ای را موتور محرکه توسعه ملی نماید. در این سال ها برنامه ریزان با عنایت به این نکته که تا آن زمان اغ

صل از صادرات نفت را برای تامین هزینه های متغیرهای اقتصادی تابع درآمدهای نفتی کشور بوده است، استفاده از درآمدهای ارزی حا

جاری کشور نادرست شمردند و بیان کردند که راه رهایی از این وضعیت به کار گرفتن روش هایی است که صادرات غیرنفتی کشور را 

ر پس الگوی اقتصاد بدون افزایش دهد و درآمدهای نفتی را برای تامین مالی در سرمایه گذاری تولیدی به کار گیرد. در واقع تفکری که د

نفت وجود داشته است این است که ایران هیچ گونه کنترلی بر منافع نفتی ندارد لذا تنها راه چاره برای حفظ این منابع آن است که هرچه 

 درآمد از نفت حاصل می شود به سرمایه مولد تبدیل شود تا بتواند برای رفاه آیندگان به کار گرفته شود.

ملیاتی ایران در زمینه ایجاد سیاست جدیدی در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی به صورت ایجاد نهادی برای ذخیره اولین تجربه ع

باز می گردد. در قانون بودجه سال مذکور دولت ملزم شد که درصدی از درآمدهای نفتی را در حساب ویژه  2371درآمدهای نفتی به سال 

ی نگاه دارد و از موجودی این حساب برای باز پرداخت بدهی های خارجی کشور در مواقع اضطرار استفاده به نام حساب ذخیره تعهدات ارز

نماید. اما در عمل این حساب دارای ساختار و اهداف واضحی نبود و موفق عمل نکرد. به واقع از این حساب برای پرداخت بدهی بنگاه های 

 ایرانی مابه التفاوت نرخ ارز استفاده شد.

بازمی گردد که حساب ذخیره ارزی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت. این کار به منظور  2371دومین تجربه ایران به سال 

ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از صدور نفت در بودجه و جلوگیری از ورود مستقیم شوک های نفتی به اقتصاد کشور انجام شد. 
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 2320قانون برنامه سوم مورد پذیرش و تصویب قرار گرفت و به موجب آن دولت مکلف شد از سال  90قالب ماده  حساب ذخیره ارزی در

مازاد درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام در پایان هرسال نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه در حساب ذخیره ارزی حاصل از 

 د.درآمد نفت خام نزدبانک مرکزی نگهداری کن

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اعالم شد که در آن تغییر نگاه به درآمدهای نفت و گاز وجود داشت و این درآمد از  2327در سال 

منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی بدل شدند. اساسنامه صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه پنجم توسعه 

 اده از مزیت نفت و گاز در زنجیره خدمات صنعتی و پایین دستی، به شرح زیر در مجلس تصویب شد:برای استف

 درصد از منابع حاصل نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی. 10واریز ساالنه حداقل  -

توسعه سرمایه گذاری در داخل و ارائه تسهیالت از منابع صندوق به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی با هدف تولید و  -

 خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

 قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه. -

اصلی کالن خود کامال دور شده  برداشت های پیاپی دولت از حساب ذخیره ارزی کارشناسان را به این نتیجه رساند که این حساب از اهداف

است و بیشتر به محلی برای تامین بودجه دولت تبدیل شده است. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست های کلی برنامه 

پنجم، صندوق توسعه ملی را با تعریف و کارکردی جدید جایگزین حساب ذخیره ارزی کرد. هدف مجمع از تاسیس این صندوق واریز 

درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق و قطع ارتباط مالی دولت با این بخش از درآمدهای نفتی بود. ارزیابی الیحه برنامه در  10ساالنه 

، اهداف و دالیل تغییر حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه و نیز "صندوق"و  "حساب"این خصوص مستلزم تامل در تفاوت میان ماهیت 

ولت با این دو مفهوم می باشد. هدف از تاسیس صندوق با ماهیت جدید آن است که در یک نظام تصمیم گیری برخوردار چگونگی برخورد د

از چند قوه، با حمایت از بخش غیردولتی و ایجاد گردش مالی در این بخش، صندوق در توسعه کشور نقش موثری ایفا کند. عالوه بر 

در داخل و هم در خارج کشور سرمایه گذاری انجام دهد. این صندوق نقش تکمیلی نهادهای  پرداخت تسهیالت، این صندوق می تواند هم

 سرمایه گذاری و بانک مرکزی را دارد و به ثبات اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم انداز کمک خواهد کرد.

گاز و درآمدهای حاصل از آن و ضرورت قطع وابستگی  با نگاه به برنامه پنجم مشاهده می شود که با وجود اهمیت تغییر نگاه به نفت و

هزینه های جاری دولت از درآمدهای نفتی، این ضرورت ها به صورت اهداف کمی در الیحه بیان نشده است. بدیهی است تصریح اهداف 

زیابی عملکرد آن را با توجه به کمی این سیاست ها در الیحه، شرایط واریز و برداشت از صندوق را در هر دوره تعیین می کند و امکان ار

 اهداف تعیین شده مقدور می سازد.

لذا از دیدگاه نظری دالیل متعددی وجود دارد که براساس آن می توان ضرورت رعایت نوعی احتیاط را در هزینه درآمدهای نفتی مورد 

 توجه قرار داد که عمده ترین این دالیل به شرح زیر است:
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 و تنظیم بازار در واکنش به تغییر درآمدهای نفتی.کاهش نوسانات مصرف داخلی  -

 وجود هزینه های تعدیل در صورت بروز شوک های نفتی. -

 الزام به حفظ منابع برای نسل های آتی -

 موازی، اقتصاد الگوی چهار از ترکیبی بایست¬می موجود، شرایط به توجه با ایران اقتصاد در مقاومتی اقتصاد های¬لذا اجرای مولفه

 از برخورداری امکان که حاکم المللی¬خاص اقتصاد ایران و شرایط بین های¬مولفه بر تاکید با واقع، به. باشد آل¬ایده و دفاعی ترمیمی،

 چهار در توان¬می را مقاومتی اقتصاد کند،¬می محدود کشور برای را جهانی نسبی های¬مزیت منظومه و المللی¬بین کار¬تقسیم منافع

 ارائه داد. تکمیل قابلِ مبنایی تعریف عنوان به را تلفیقی تعریف یک و نمود تعریف مکمل قالب

 گیری بندی و نتیجه جمع -

دهد و از طرف دیگر کوچک و  از آنجائیکه قسمت اعظم صادرات کشورمان را محصوالت اولیه نظیر نفت خام و مواد اولیه تشکیل می

های غیر  گردد در صورت مواجه شدن با شوک جهت واردات کاالها و خدمات سبب میوابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی 

گردد.. برهمین  قابل انتظار و زودگذر در درآمدهای صادراتی چنین محصوالتی به کاهش رقابت پذیری بخش قابل تجارت سنتی منجر

پردازد.  اتی واردات کاالها و خدمات برتولید ناخالص داخلی میو گاز( و بی ثب  نفتی)نفت ثباتی صادراتی اساس این مقاله به بررسی تاثیر بی

های مقطعی آن است که این مطالعات یک  های مقطعی مورد بررسی قرار گرفته یک مشکل با داده اغلب مطالعات گذشته بصورت داده

سازد. از طرف   رهای تحت بررسی فراهم نمیای اطالع زیادی در رابطه با کشو دهند و چنین رابطه رابطه میانگین را مورد برآورد قرار می

باشد لذا این  های سریهای زمانی است. اما از آنجائیکه اغلب متغیرهای سریهای زمانی نامانا می مبتنی بر استفاده از داده  دیگر این مقاله

ـ فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون  امکان وجود دارد که با رگرسیون ساختگی مواجه گردیم به همین دلیل از آزمونهای ریشه واحد دیکی

( جهت 2122باشد. در ادامه نیز از رویکرد هم انباشتگی جوهانسن ) بودن تمامی متغیرهای مدل می I(1)استفاده گردید که نتایج حاکی از 

تابعی از عوامل نظیر جمعیت شناسایی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و اثرات پویایی استفاده گردید. از آنجائیکه رشد اقتصادی در بلندمدت 

تواند بر چنین رابطه بلندمدتی اثر بگذارد به همین دلیل به تخمین یک مدل هم انباشته مقید پرداخته و  ثباتی صادراتی نمی و.... بوده لذا بی

بت بوده. این رابطه بلندمدت یک رابطه بلند مدت تعادلی مورد تایید قرار گرفت مطابق انتظارات نظری ضرایب نهاده نیروی کار و سرمایه مث

ثباتی صادراتی بخش اعظمی از عدم تعادل جهت حصول به یک رابطه  تعادلی مذکور با ثبات بوده بطوریکه تولید ناخالص داخلی و متغیر بی

یماری هلندی که تأکید زیادی ثباتی منفی بوده که سازگار با تئوری ب  مدت نیز اثر بی بلندمدت تعادلی پایدار را بر عهده دارد. .در الگوی کوتاه

باشد. این نتیجه خصوصاً در رابطه با کشورهایی که از درجه  ، می ثباتی درآمدهای صادراتی بر رشد اقتصادی نموده بر رابطه منفی میان بی

مین مالی واردات نیز از محل از طرف دیگربه لحاظ اینکه منابع تاباشد.  پایین باز بودن اقتصادی برخوردارند)ازجمله اقتصاد ایران(، صادق می

ثباتی درکاالهای وارداتی می گردد اما این امر  ثباتی در آن منجر به بی درآمدهای صادراتی است، لذا کاهش در درآمدهای صادراتی و یا بی

 باعث افزایش تولید کاالهای داخلی جانشین واردات می گردد و درنهایت باعث افزایش تولید می شود.
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 گردد. هادات این مقاله به شرح زیر ارائه میدر نهایت پیشن

 ثباتی صادراتی و کنترل نمودن آنان در جهت تقویت و توسعه صادرات صنعتی کشور. ـ شناسایی عوامل اثرگذار بر بی2

ادی ایران ها و درآمدهای افزایش ناگهانی در بخش صادرات کشور زودگذر بوده و با توجه به ساختار اقتص ـ از آنجائیکه غالباً شوک1

گذاریهای  پذیر بودن ( مناسب است از چنین درآمدهای زودگذری جهت خرید داراییهای خارجی با بازدهی باال و یا سرمایه )کوچک و قیمت

های کاهشی مواجه گردید از طریق درآمد حاصل از  خارجی استفاده گردد تا از این طریق زمانیکه بخش صادارت صنعت و معدن با شوک

 گذاریهایی، تامین مالی و حمایت الزم صورت پذیرد. یهچنین سرما

های درآمدهای صادراتی. چرا که  بینی مبنی بر زودگذر یا دائمی بودن شوک ـ تدوین و ایجاد مدیریت دولتی کارآمد جهت شناسایی و پیش3

 باشد. پیامدهای هر یک از این دو نوع شوک بر اقتصاد متفاوت می

 های زودگذر و یا دائمی درآمدهای صادراتی. ی صنعتی و معدنی جهت اجتناب از شوکتر نمودن کاالها ـ رقابتی2

 تجمیع مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و استفاده کارآمد از آن در پروژه های اقتصادی. -1

 فهرست منابع :

 مجموعه آمارسریهای زمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی. .2

 ج.ا.ا. سالهای مختلف.ترازنامه بانک مرکزی  .1

 .2312بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، .3

(، توسعه پایدار در سایه درآمدهای نفتی،همایش ثروت ملی و توسعه پایدار، صندوق توسعه 2312کرامت فر، مهدی و قائدرحمتی، علی) .2
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 مدیریت اجرایی دانشگاه صنعتی شریف ددانشجوی کارشناسی ارش

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، کارشناس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

 مدیریت اجرایی دانشگاه صنعتی شریف دارشدانشجوی کارشناسی 

 چکیده

در این مقاله چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت مورد بررسی و نقد می شود. برای این منظور به ریشه های نهادی مشکالت موجود در 

تامین مالی پروژه ها و صنعت نفت پرداخته می شود. مشکالتی از قبیل خام فروشی، توسعه نیافتن مطلوب زنجیره ارزش نفت، مشکالت 

غیره. مطالعه چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت نروژ به عنوان یک کشور موفق در صنعت نفت و بررسی تاریخچه قانونی چیدمان نهادی 

 حاکم بر صنعت نفت کشورمان ما به اصالحاتی ساختاری برای نیل به اهداف مطلوب در صنعت نفت رهنمود می سازد. اصالحاتی از قبیل

انتقال مالکیت مخازن نفت از شرکت نفت به وزارت نفت و تدوین اساسنامه جدید شرکت نفت بر این مبنا، جداسازی نهادهای سیاست گذار 

 و ناظر از مجری و تشکیل نهادی جهت نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و تشکیل نهادی جهت تامین مالی پروژه ها.

 مقدمه

صنعت کشور، نقش بسیار پررنگی در اقتصاد کشور دارد. حجم باالی این صنعت، گستردگی صنایع و  صنعت نفت به عنوان درآمدزاترین

خدمات مرتبط به این صنعت  این قابلیت را می دهد که لوکوموتیو توسعه کشور باشد. اما توسعه هر صنعتی نیازمند تعیین و تدوین مناسب 

گر رابطه دولت و بخش خصوصی نهادهای دولتی درگیر  و مدل دخالت های دولت و نهادهای در گیر در آن صنعت می باشند. به عبارت دی

غیره مسائلی هستند در صورتی که بصورت مناسب تعریف شوند می توانند موجب توسعه آن صنعت گردند. در این مقاله به بررسی این 

پاالیش می پردازیم. برای این منظور ابتدا برخی الزامات  موارد در صنعت نفت ایران و تا حدی صنایع مرتبط با آن یعنی صنعت پتروشیمی و

اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت که با مباحث نهادی و ساختاری مرتبط هستند بحث می گردد. سپس چیدمان نهادی فعلی مطرح شده و 

م بر صنعت نفت نروژ به عنوان یک سپس به تاریخچه قانونی مرتبط با این بحث اشاره خواهد شد. در نهایت با بررسی چیدمان نهادی حاک

 کشور موفق در صنعت نفت برخی اقدامات اصالحی مورد نیاز در حوزه چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت ذکر خواهد شد.
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 برخی الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت

اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت که با  در این قسمت با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و بحث اقتصاد مقاومتی، برخی الزامات

 بحث چدمان نهادی مرتبط هستند عنوان می شوند.

 توسعه زنجیره ارزش افزوده در اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشی 

شف نفت یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت، توسعه زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی است. متاسفانه کشور ما از آغاز ک

تا به حال بخش قابل توجهی از نفت استخراج شده را بصورت خام به کشورهای دیگر صادر می نماید. طبیعتا کشور های خریدار نفت 

تجاری کشور در -دریافتی را در پاالیشگاهها مورد استفاده قرار داده و از نفت خام فراورده تولید می نمایند. به عبارت دیگر سیاست صنعتی

ت، به گونه ای بوده که در زنجیره ارزشی که از میدان نفتی شروع می شود و تا محصوالت پایین دستی ادامه دارد، به استخراج حوزه نف

نفت خام و صادر کردن آن بسنده کرده و منافع فراوان تبدیل نفت خام به محصوالت پایین دستی را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است. 

ل و منافع امنیتی از مواردی هستند که کشور با اتخاذ این سیاست ها سخاوتمندانه از آنها چشم پوشی کرده است. در درآمد زایی، اشتغا

شرایط تحریم که فروش نفت خام با مشکالتی مواجه شده است، لزوم تبدیل نفت به فراورده و صادرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 است.

 تحریم ناپذیری 

اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت تالش برای تحریم ناپذیری در این حوزه می باشد. برخی از مصادیق مهم تحریم هایی که در حوزه دیگر بعد 

انرژی بر کشورمان تحمیل شده، تحریم بنزین، تحریم سرمایه گذاری و تحریم برخی تکنولوژی ها و قطعات مورد استفاده در صنایع 

ارهای حاکم بر این صنعت دچار مشکالتی هستند که آسیب پذیری کشور در موارد فوق را افزایش می هستند. در حال حاضر برخی ساخت

 دهد.

 بهره برداری صیانتی از مخازن نفت 

یکی از مشکالتی که در صنعت نفت کشور وجود دارد عدم بهره برداری مطلوب و صیانتی از مخازن نفتی است. در حال حاضر ضریب 

% می باشد. اهمیت این نرخ به گونه ایست که 21% می باشد. رقم مشابه در کشوری مانند نروژ حدود 11و در حدود برداشت نفت بسیار کم 

 از درصد یک برداشت افزایش بگیریم، نظر در بشکه میلیارد 900 را ها میدان درجای ذخایر گر "همانطور که وزیر محترم نفت معتقد است: 

[. به نظر 2]".سال نفت کشور باشد 90درصد آن می تواند معادل فروش  20ل نفت کشور و برداشت سا 9ی تواند معادل فروش م رقم این

می رسد ریشه این اختالف زیاد بین ضریب برداشت در ایران و سایر کشورها را نمی توان با مسائل فنی و تکنولوژیک توجیه کرد بلکه این 

 دارد.امر ریشه در ساختارها و نهادهای حاکم بر صنعت نفت 
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 ارتقای توان تولید 

یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل و استفاده از تجهیزات داخلی است. این در حالیست که در بسیاری از حوزه های 

دند. هرچند این صنعت در کشور مانند صنعت نفت، بسیاری از تجهیزاتی که قابلیت تولید داخل را دارند، از کشورهای خارجی تامین می گر

مشکل می توانند ریشه های متعددی داشته باشد، اما به نظر می رسد یکی از ریشه های آن به ساختار نهادی برگردد. به عبارت دقیق تر، 

 مشکالتی که در حوزه تامین مالی پروژه ها بوجود می آید، عمال پیمانکاران را به تامین تجهیزات از شرکت های خارجی سوق می دهد.

 عاملیت مردم 

عاملیت مردم یا به عبارت دیگر، مردمی سازی صنعت نفت یکی از محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت است. این امر نیز به 

بحث خصوصی سازی های از یک طرف و ایجاد ساز و کاری جهت تامین مالی پروژه ها با منابع داخلی از طرف دیگر برمی گردد. در این 

وم که در واقع تامین منابع مالی از منابع داخلی می باشد از اهمیت باالیی برخوردار است که به نظر می رسد در صنعت نفت حوزه بحث د

 بطور مطلوب به آن پرداخته نشده است. ریشه های سیستماتیک این مساله قابلیت بحث مفصل دارد که در این نوشته نمی گنجد.

 ساختار فعلی وزارت نفت

توان در سه دسته  وزارت نفت را می توان بطور کلی در نمودار زیر نشان داد که در آن زیر مجموعه های وزارت نفت را می ساختار فعلی

کلی جای داد. چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت)که در واقع معاونت های عملیاتی وزیر نفت هستند(، معاونت های ستادی و سایر امور) 

 المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت نیز در بخش سایر گنجانده شده اند.(بینبرای سادگی موسسه مطالعات 

 

 وزیر نفت

سایر امور  
 ستادی

 :معاونتهای

مهندسی و ساخت داخل، حقوقی و مجلس،  
بین الملل، منابع انسانی، برنامه ریزی و 
 نظارت بر منابع هیدروکربوری، پژوهش

شرکت اصلی  2
نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش و )

 (پخش
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 : شرکت ملی نفت ایران

این شرکت یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است که ریاست مجمع عمومی آن به عهده رئیس جمهور و ریاست هیأت مدیره اش به 

خود فعالیت  2319ی آن بعد از انقالب همچنان با اساسنامه خرداد ماه سال  اساسنامهعهده وزیر نفت می باشد و با توجه به ارئه نشدن 

نموده که در این اساسنامه این شرکت با موضوعیت اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فالت قاره 

گیری از  ه در داخل و خارج کشور تاسیس گردیده است. این شرکت با بهرهصنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابست و اشتغال به عملیات

، پژوهش و فناوری، اکتشاف، هماهنگی ونظارت بر نظارت و تولید نفت و گاز، برنامه ریزی  مدیریت امور بین الملل  نُه مدیریت با عناوین

 و مدیریت ن مناطق نفت خیز؛ وظیفه برنامه ریزی،سازماندهیتلفیقی، توسعه منابع انسانی، امور مالی، امور حقوقی، طرح کمک به عمرا

 کلیه انجام و فروش ارزیابی، همچنین و دریا و خشکی در گاز و نفت جدید منابع توسعه و استخراج و اکتشاف به مربوط های فعالیت راهبری

 مختلف در بازارهای جهانی بر عهده دارد. ای نفتی را به صورتهایه فرآورده انواع و خام نفت واردات و صادرات به مربوط عملیات

 : شرکت ملی گاز ایران

تاسیس شده و  مسئولیت هماهنگی در امور گازرسانی ، نظارت بر تولید )دیسپچینگ(، پاالیش، ذخیره سازی  2322شرکت ملی گاز در سال 

به تصویب رسیده و  2319این شرکت در آبان سال ی  و بازگانی گاز کشور را برعهده دارد این شرکت نیز کامال دولتی بوده و اساسنامه

 براساس آن موضوع این شرکت عبارت است از:

تهیه و به عمل آوردن انواع گاز از جمله گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، گاز مایع و گاز مصنوعی و ایجاد وسایل و تأسیسات الزم  -2

 برای نیل به این مقصود.

رح هـــای احداث خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی همچنین تهیه و احداث مطالعه و تهیه و تنظیم و اجــرای طــ -1

 وسایل حمل ونقل و توزیع و ذخیره سازی انواع گاز و مشتقات آن.

حفاظت و نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تأسیسات مربوط به انواع گاز و  -3

 مشتقات آن.

 نقل وتوزیع و فروش انواع گاز و مشتقات آن. حمل و -2

 صدور انواع گاز و مشتقات آن به خارج از کشور و فروش آنها به منظور صادرات. -1

تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و طرز استفاده از وسایل توزیع گاز و همچنین استانداردهای مربوط به صنعت گاز براساس  -9

 استانداردهای ملی و بین المللی.
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 : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 در هرعملیات  مسئولیت توسعه شرکت این . میباشد  ایران جمهوری  اسالمی نفت دولت  وزارت  شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به

تولیدی ابا واحد کوچک ر  خود فعالیت شرکت ،این شمسی هجری 2323 سال در تاسیس بدو در. دارد عهده بر را کشور پتروشیمی صنعت

 .میباشد خاورمیانه در پتروشیمی های فرآورده کننده صادر و کننده تولید دومین حاضر حال در و نموده آغاز  شیراز کود شیمیایی

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

باالدستی ) اکتشاف و تولید بر اساس اصل تفکیک فعالیت های  2370شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اسفند ماه 

نفت خام و گاز ( از پایین دستی )پاالیش ، انتقال نفت خام و فرآورده ، صادرات ، واردات و توزیع فرآورده های نفتی ( در وزارت نفت 

 .آغاز شد 2372تاسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 

نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد کردن و بهبود بخشیدن  و در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های

 این شرکت دولتی وظایفی همچون : .به پاالیشگاهها را به انجام رسانده و برنامه ساخت پاالیشگاه های جدید را در دست اجرا دارد

 های کشور های نفتی در پاالیشگاه و تولید انواع فرآورده  پاالیش نفت خام -2

ها و مبادی  های نفتی از پاالیشگاه های کشور و همچنین انتقال فرآورده ال نفت خام از مبادی تولید و پایانه خزر به پاالیشگاهانتق -1

 وارداتی به انبارهای تدارکاتی پخش و مراکز توزیع

 تامین بخش عمده انرژی و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور -3

 سازی در سراسر کشور االیشی ،انتقال و ذخیرههای پ ها و پروژه اجرای کلیه طرح -2

 های نفتی صادرات روزانه مواد نفتی به خارج از کشور از طریق پایانه -1

ها در تامین به موقع سوخت و خوراک صنایع، از جمله تامین خوراک  تداوم گردش چرخهای عظیم صنعت، کشاورزی و نیروگاه -9

 تولید در کشورهای پتروشیمی به منظور استمرار روند  مجتمع

 های خانگی و تجاری در مناطق شهری و روستایی در اقصی نقاط کشور تامین سوخت مصرفی در بخش -7

 تاریخچه قانونی مرتبط با ساختار وزارت نفت

و که وزارت نفت تشکیل نشده بود، صرفا شرکت ملی نفت وجود داشته است و همه فعالیت های مرتبط با حوزه نفت گاز  2312قبل از سال 

سایر مواد هیدروکربوری در حیطه وظایف شرکت ملی نفت قرار می گرفت. به عبارت دیگر وظایفی که که درحال حاضر به عهده شرکت 

 2312ملی گاز، شرکت ملی پخش و پاالیش و شرکت ملی پتروشیمی است، جزو وظایف شرکت ملی نفت قرار داشته است. تا قبل از سال 

تغییر کرده و درآن تغییراتی داده شد که عمال تغییرات ساختاری جدی محسوب نمی شوند. شاید مهم تری چند بار اساسنامه شرکت نفت 
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این تغییرات را تغییر در اعضاء و رئیس هیات مدیره دانست. برای مثال در یکی از تغییرات رئیس هیأت مدیره از شاه به نخست وزیر تغییر 

 کرد.

وزارت نفت بطور قانونی تاسیس گردید، پس از تشکیل وزارت نفت شرکت ملی نفت و  70قالبطی قانون مصوب شورای ان 2312در سال 

فعالیت های آن به چهار شرکت جداگانه تفکیک شد که هر یک متولی امور مربوط به نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش بودند و 

ت شش ماهه ای که در قانون فوق به وزارت نفت برای تدوین متولی همه این فعالیت ها وزارت نفت تعیین شد. متاسفانه علیرغم مهل

. از آن زمان 72های تابعه این وزارتخانه تدوین و تصویب نشده استاساسنامه شرکت های تابعه داده شد تا کنون اساسنامه ای برای شرکت

ند قبل می باشد. عناوین و توضیح مختصری تا به حال پنج قانون دیگر در این رابطه تصویب شده است اما کماکان وضعیت ساختاری همان

 از قوانین مصوب در رابطه با بحث ساختار سازمانی وزارت نفت عبارتند از:

   توضیح: در این قانون وزارت نفت تاسیس می گردد.(2312,7,2مصوب  الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت( 

  توضیح: مهلت مقرر 2312,21,21مصوب  تأسیس وزارت نفت  الیحه قانونی 3الیحه قانونی راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده(

 ( در قانون پیشین برای سازماندهی تشکیالت وزارت نفت تمدید شد

  توضیح: تصریح وظایف وزارت نفت مانند صیانت از 2311,3,11مصوب  الیحه قانونی متمم الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت(

 ( گذاری و...منابع، حفظ تاسیسات، بسط تکنولوژی، سیاست

  :توضیح: تاکید و بازتصویب محتوای قوانین قبلی 7/7/2399قانون نفت   تاریخ تصویب( ) 

  و تشریح وظایف آن از جمله نظارت بر « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» )توضیح:  11/3/2310قانون اصالح قانون نفت

 ( و... 22اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی، اجزای اصل 

  بازتصریح اختیارات وزارت نفت مانند سیاست گذاری و...)توضیح:  21/1/2312قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 

 برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و که  قانون برنامه پنجم)توضیح: وزرات نفت در آن موظف است 211ماده

برداری بدون حق  ی صاحب صالحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهرهگاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتها

الذکر از  مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق

 ( اید.نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سالمتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نم

 

                                                      
 2312,7,2مصوب  قانون تأسیس وزارت نفت   -70
 به همین دلیل این شرکت ها عموما با عنوان شرکتهای تابعه وزارت نفت شناخته می شوند. -72
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 مشکالت ناشی از ساختار فعلی وزارت نفت

 عدم بهره برداری صیانتی از مخازن 

همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از مشکالت موجود در صنعت نفت کشور عدم بهره برداری صیانتی از مخازن نفتی است که نمود آن در 

ال در جمع شدن بین ناظر و مجری در صنعت نفت و ثانیا % می باشد. ریشه های این مساله را می توان او11ضریب برداشت حدود 

قراردادهای نامطلوب بیع متقابل دانست. بدین ترتیب که در صنعت نفت ایران، برخالف کشورهای موفق در حوزه نفت، شرکت ملی نفت 

می تواند هر دو وظیفه را به عمال هم مجری پروژه ها بوده و هم ناظر اجرای مطلوب پروژه ها. مسلما به لحاظ سیستمی شرکت نفت ن

خوبی انجام دهد. تجربه دیگر کشورهای نیز نشان می دهد که نقش نظارتی باید به نهادی خارج از نهاد مجری یعنی وزارت نفت منتقل 

می دهد که شود. قراردادهای بیع متقابل نیز به گونه ای نظام انگیزشی بهره بردار را به سمت بهره برداری زود هنگام از مخازن سوق 

 موجب صدمه دیدن مخازن می گردد.

در ساز و کار گذشته هیئت مدیره شرکت ملی نفت خود مسئول نظارت بر امورات خود بودند که این امر امکان بروز فساد و ناکارآمدی این 

وزیر  -2مشتمل بر نه نفر ) سال در قانون اصالح نفت، هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی 11بخش را باال می برد هر چند بعد از گذشت 

رئیس کل بانک  -2  وزیر امور اقتصادی و دارایی -3  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه -1  نفت به عنوان دبیر هیأت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  -9  رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی -1  مرکزی جمهوری اسالمی ایران

( وظیفه نظارت بر اعمال حق  دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت -2  دادستان کل کشور -7  جلس شورای اسالمیم

اند اما همچنان چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت مشخص  حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را به عهده گرفته

افراد حاضر در آن موجب عدم تمرکز به روی جزئیات و بسنده نمودن به اتفاقات در سطح کالن این حوزه  نشده است. از طرفی پراکندگی

گردیده و در نتیجه تنها خروجی این هیأت در صورت تشکیل شدن ارائه گزارشهای ساالنه کل نگر خواهد بود. بنابراین با وجود اینکه 

های مربوطه کمک دهد ولی  کالن و رو به جلو و همچنین منسجم نمودن تمام ارگان های ریزی تشکیل چنین هیأتی می تواند در برنامه

 تواند مشکالت موجود را برطرف نماید. اکتفا به آن نمی

 توسعه نیافتن زنجیره ارزش و خام فروشی 

می باشد. آمار یکی از مشکالتی که صنعت نفت کشور با آن مواجه است، توسعه نیافتن مطلوب زنجیره ارزش و فروش خام نفت 

واردات بنزین نشان دهنده نیاز کشور به توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز و عدم تامین این نیاز توسط صنعت نفت کشور 

است. به عبارت دیگر در حال حاضر ما در ازای بخشی از صادرات نفت خام به واردات بنزین مورد نیاز می پردازیم. تحلیل اینکه 

شرکت اصلی بر می  2ستی به میزان الزم توسعه نیافته است، به عدم تعریف رابطه اقتصادی مناسب  بین چرا صنایع پایین د

 گردد.



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

76 
 

 توسعه نیافتن مطلوب صنعت نفت ایران 

هرچند که صنعت نفت ایران پیشرفت ها و افتخارات زیادی نصیب کشورمان کرده ولی وضعیت و توان کشور در این حوزه 

 ن نیست.شایسته قدمت صد ساله آ

گیری در کشورهای دیگر  در حال حاضر شرکتهای ایرانی در بخشهای باالدستی و پایین دستی نفت و گاز نه تنها فعالیت چشم

اند این  اند بلکه در داخل نیز عملکرد خوبی نداشته و در جهت تحقق برنامه پنجم توسعه پیشرفت قابل توجهی ننموده ننموده

 اند در کنار رفع نیاز داخل در سطح بین المللی نیز ورود نمایند. زی، نروژ و ... به خوبی توانستهدرحالی است که کشوری چون مال

 نداشتن رفتار شرکتی توسط شرکت نفت 

متاسفانه شرکت ملی نفت ایران اقداماتی به اختیار و یا به اجبار انجام می دهد که با رفتارهای یک شرکت تجاری در تعارض 

از منابع شرکت ملی نفت برای انجام برخی پروژه های عمرانی در شهرستان ها استفاده می کند. این امر  است. برای مثال دولت

دارد که عمال شرکت نفت را از داشتن رفتار شرکتی محروم  نفتریشه در خلط شدن رفتارهای حاکمیتی و شرکتی در شرکت 

 کرده است.

  بجای وزارت نفتتصمیم گیری در مورد میزان تولید توسط شرکت نفت 

یکی از اصلی ترین وظایفی که حاکمیت در صنعت نفت در جهان به عهده دارد، تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت و تعیین 

تکلیف و تصمیم گیری در مورد میادین نفتی است. این موارد در دنیا در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می گیرند. این در 

برداری از میادین نفتی در اختیار شرکت ملی نفت  تصمیم گیری در رابطه با میزان تولید، فروش و بهرهحالیست که در ایران 

ایران می باشد. ریشه این امر در مالکیت شرکت ملی نفت بر میادین نفتی است. بدین ترتیب که مالک بودن شرکت ملی نفت 

داده است. این در حالیست که در کشورهای موفق در حوزه نفت و اختیارات مزبور را از وزارت نفت گرفته و به شرکت ملی نفت 

 گاز مالکیت نه در اختیار شرکت های نفتی بلکه در اختیار وزارت نفت که دارای نقش رگوالتوری است، می باشد.

 محدود شدن وزارت نفت به حوزه های پارلمانی و اپک 

ختیارات حاکمیتی بجای وزارت نفت در داختیار شرکت نفت است. مشکالت ساختاری در وزارت نفت به گونه ای است که عمال ا

ریزی کالن مربوط شده ولی  گذاری و برنامه وظایف حاکمیتی به وظایفی گفته می شود که مربوط به بخش نظارتی، سیاست

مالی کارمندان  وظایف تصدیگری به بخش اجرایی امور اطالق می شود. بروزات این امر در بحث های مالی وزارت خانه، تامین

های تابعه به خصوص شرکت ملی  ی این وزارت با شرکت وزارت خانه و غیره دیده می شود. از ابتدای تشکیل وزارت نفت رابطه

ها بوده  ای طراحی شده که در قسمتهای مختلفی از جمله نیروی انسانی، بودجه و ساختار متکی به این شرکت نفت ایران به گونه

توان بیان نمود که وزارت نفت  بستگی وزارتی با ساختار قوی، کارآمد و مستقل شکل نگرفته است و عمالً میو در نتیجه این وا
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گیرد. اهمیت و شدت این وضعیت به حدی است که به گفته یکی از صاحب نظران حوزه نفت،  زیر نظر شرکت ملی نفت قرار می

 .71تدر حال حاضر وزارت نفت عمال حوزه پارلمانی شرکت نفت اس

 مشکالت تامین مالی پروژه های نفتی 

توسعه هر صنعتی نیازمند ابزارها و نهادهای تامین مالی خاص خود می باشد. حجم زیاد سرمایه های مورد نیاز پروژه های 

 صنعت نفت و صنایع مرتبط، اهمیت این امر را برای این صنعت دو چندان می نماید. به عبارت دیگر توسعه صنعت نفت نیازمند

در نظر گرفتن ابزارها و نهادهای تامین مالی تخصصی این حوزه است. این در حالیست که نظام تامین مالی مطلوبی برای تامین 

های شرکت های تابعه وزارت نفت در تامین  مالی پروژه ها در کشور دیده نشده است. شاهد این امر نیز مشکالتی است که پروژه

 . این مشکالت پس از تحریم های مرتبط با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز تشدید شده است.مالی پروژه ها با آن مواجه اند

الزم به ذکر است که در حال حاضر برای توسعه صنایع الکترونیک، صنعت مسکن، کشاورزی و غیره بانک ها یا صندوق هایی 

 وجود ندارد. تخصصی وجود دارند، این در حالیست که چنین نهادی برای توسعه صنعت نفت

 نبود شفافیت در فعالیت های نفتی 

باعث شده تا قوانین تصویب شده موجب  2319تهیه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت و در نتیجه استفاده از اساسنامه سال 

تداخل هر چه بیشتر وظایف وزارت نفت و این شرکت شود بنابراین عالوه بر مشخص نبودن مسئول و همچنین مرجع پاسخگو 

های این دو نهاد را از هم متمایز دانست. همچنین نبود، ابهام و یا تطابق پیدا نکردن  توان برخی قسمت ر بسیاری از امور نمید

ها به سمت عدم شفافیت باعث ناکارآمدی شده و در مجموع به دلیل عدم  بعضی قوانین این حوزه و از طرف دیگر تمایل دولت

چند در قوانین جدید با پاسخگو کردن وزیر نفت به جای ریاست جمهور سعی شده مطالبه  پاسخگویی فساد آور خواهد بود. هر

 باشد. مجلس از صنعت نفت بیشتر شود ولی همچنان ابهام در قوانین و نبود شفافیت گریبانگیر این حوزه می

 مرور تجربه کشور نروژ

ید نهادی می پردازیم. با توجه به اینکه کشور نروژ در ادبیات این در این قسمت به مرور تجربه یک کشور موفق در اداره صنعت نفت از د

 حوزه یک کشور موفق شناخته می شود، در این بخش به مرور تجربه این کشور در این حوزه پرداخته می شود.
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 تاریخچه صنعت نفت نروژ

که برای نظارت بر بخش نفت این کشور در دهة  73مرکانتیلیستیهای دولت بر مبنای مدل نئو  ساختار صنعت نفت نروژ با توجه به سیاست

باشد. لذا بررسی روند پیشرفت  های ساختاری و نهادی می ریزی و ابداع شده بود با ساختار کنونی کشور ایران دارای شباهت هفتاد طرح

تواند در راستای بهبود وضعیت صنعت نفت  های اخیر می دهی آن در دهه صنعت نفت این کشور و تجدید نظرهای به عمل آمده در سازمان

 کشور به کار گرفته شود.

میلیون نفر از جمله کشورهای نفتی بوده که بعد از کشف نفت در  1کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 321111کشور نروژ با مساحتی معادل 

دهی آن در راستای  ه در حوزه نفت و گاز و جهتهای نفتی متعدد توانسته است با ایجاد ساختاری هوشمندان و گذر از بحران 2190سال 

میلیون بشکه نفت خام و همچنین 1پیشرفت کل جامعه خود را در کنار کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دهد. این کشور با تولید روزانه حدود 

 27گردد. هرچند نفت و گاز بالغ بر  بیلیون مترمکعب گاز به عنوان دومین صادر کننده گاز و پنجنمین صادرکننده نفت جهان معرفی می200

درصد از کل صادرات این کشور را در برگرفته اما این عامل موجب تاثیر منفی بر دیگر منابع درآمدی و صادراتی این کشور نشده بلکه روند 

ه منابع نفت و گاز تنها پیشرفت صنایع دیگر و حداکثرسازی ارزش افزوده آنها بیشترین منفعت را نصیب این کشور نموده است به طوری ک

اند. همچنین این کشور در صادرات اقالمی  درصد از درآمدهای نروژ را به خود اختصاص داده 19و  (GDP)درصد از تولید ناخالص ملی  12

 ای دارد. همچون اسلحه، شیالت، چوب و کاغذ و صنایع معدنی همچون آلومینوم نیز فعالیت گسترده

 

 102272نفت خام در سال : میزان صادرات 2نمودار 
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 102071: میزان صادرات گاز در سال 1نمودار 

با افزایش تقاضای شرکتهای بین المللی نفت و گاز برای دستیابی به منابع نفتی نروژ حاکمیت نروژ بر فالت قاره اعالم شد  2193در سال 

در پارلمان نروژ به تصویب رسید. با تصویب این ده فرمان  79ده فرمان نفتی  2172و مالکیت آن به دولت این کشور واگذار گردید. در سال 

 پارلمان نروژ در نظر داشت تا:

 ها در فالت قارة این کشور نظارت و کنترل داشته باشد. بر کلیة فعالیت-2

 های جدید در صنایع نروژ شود. درآمد حاصل از ذخایر نفت صرف توسعة فعالیت -1

 لوله به خاک این کشور انتقال یابد. ین موجود در فالت قارة نروژ از طریق خطنفت و گاز استحصال شده از میاد -3

 های نفتی که صالح بداند مداخله کند. های فعالیت دولت در کلیة جنبه -2

 یک شرکت ملی نفت تأسیس شود. -1

 ساختار اجرایی و مدیریتی نفت نروژ به سه قسمت تقسیم شد: 2171در سال 

 پرداخت؛ مشی اصلی و همچنین اعطای امتیازات می چون وضع قوانین، تعیین اصول و خط وزارت نفت که به اموری .2

سازمان مدیریت نفت که مدیریت امور جاری صنعت نفت، اکتشاف و نظارت و کنترل را بر عهده دارد و شرکت ملی نفت که  .1

 دار منافع تجاری دولت در صنایع نفت بود. عهده
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 10المللی،  های بین تأسیس شده و مقرر شد تا در قراردادهای مشارکت دولت با شرکت 2171شرکت ملی نفت نروژ که در سال  .3

اویل واگذار شود. مزایایی که به استات  های تحت قرارداد به شرکت ملی نفت یا همان شرکت استات درصد از هریک از بلوک

در مالکیت مستقیم میادین کشف شده سهم زیادی داشته که  ساخت تا عالوه بر این اویل تعلق یافته بود، دولت نروژ را قادر می

االمکان به درجة باالیی از ریسک گریزی نیز نایل شود. لذا این امر زمینه آشنایی این شرکت با ادبیات کار در حوزه  باشد، حتی

 ت.ساخ های الزم برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم می نفت و بسترسازی جهت برخورداری از توانمندی

المللی کاسته شد. در نیمة  های بین زنی شرکت های نروژی و به ویژه استات اویل، از قدرت چانه در نتیجة اعطای امتیازات متعدد به شرکت

ها این  های نفتی مسووالن نروژ برگزیده شد. هدف درازمدت نروژی عنوان نهادی کلیدی برای اجرای سیاست اول دهة هفتاد استات اویل به

گذار و احتماالً سهامداران جزء تنزل  های مشاور، سرمایه المللی نفت در بخش نفت نروژ به تدریج به شرکت های بین نقش شرکت بود که

ارزش ذخایر نفت  2120های نفت به دلیل وقوع انقالب در ایران و شروع جنگ عراق علیه ایران در سال  دنبال افزایش سریع قیمت یابد. به

چشمگیری افزایش یافت. به موازات افزایش درآمدهای نفتی نروژ، ادارة سیاسی بخش نفت نیز از اهمیت بیشتری برخوردار نروژ به طور 

گشت. در نتیجه اقتصاد نروژ تبدیل به اقتصادی شد که مبتنی بر نفت بوده و استات اویل بخش اعظمی از درآمدهای دولت را تأمین 

های نفتی در یک شرکت )استات اویل( مسائل جدی پیرامون تقسیم رانت  م حاصل از فعالیتنمود. احتمال تجمع درآمدهای عظی می

کرد. استات اویل درصدد بود تا برای جذب هرچه بیشتر سرمایه و ممانعت از خروج  اقتصادی میان استات اویل و خزانة دولت را مطرح می

شد، پتانسیل  کرد بیشتر می ای که استات اویل جذب می سبت سرمایههای خود را تاحد ممکن گسترش دهد. هرچه ن آن از شرکت فعالیت

یافت. امتیازات فراوان و فراگیری که دولت به استات اویل داده بود، سبب شده بود تا خود دولت در معرض  رشد این شرکت نیز افزایش می

ساخت تا با سایر عوامل متصدی صنعت نفت  قادر می تری قرار گیرد. سرمایة بسیار باالی استات اویل نیز این شرکت را های جدی ریسک

های صنعت نفت نروژ این شرکت را به سطحی از خود  نروژ روابط نزدیکی را برقرار کند. به طوری که روابط استات اویل با سایر بخش

های  های مشارکت دولت در فعالیت مهکردند. قوانین موجود در توافقنا گذاران اصلی نیز تصور آن را نمی مختاری رسانده بود که حتی سیاست

گیری و توسعة  کارگیری کاالها و خدمات نروژی تاکید داشتند که این مساله به نفع استات اویل بوده و روند شکل نفتی به طور صریح بر به

ها، دولت را قادر  کردند. احتیاط بیش از حد سیستم اعطای امتیاز طرح های صنعت را تسریع می چنین روابطی میان آن و سایر بخش

کردند. بنابراین  هایی اعطا کند که از خدمات و کاالهای ارائه شده استات اویل استفاده می های مورد نظر را فقط به شرکت ساخت تا طرح می

ز آنجا که شد. اما ا های فعال در صنعت نفت نروژ می حذف امتیازات استات اویل سبب ایجاد خلل در روابط میان این شرکت و سایر شرکت

ها نیازمند ایجاد  استات اویل و ساختار نظارتی نروژ بیش از حد با یکدیگر آمیخته شده بودند، قطع روابط میان این شرکت و سایر شرکت

 ها بود. تغییراتی در نظام اعطای طرح

کنندة منافع دولت بودند،  تأمین های مختلفی که نمود برای حفظ قدرت و تداوم نظارت و کنترل، از شرکت بر این اساس دولت تالش می

های غیردولتی و نیز تمایز هرچه بیشتر بخش  فاصله گرفته و به استقالل برسد. بخشی از این برنامه که با هدف کاهش نقش شرکت
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انجامید و  ها و نهادهای متمرکز دولتی می زدایی قدرت از سازمان شد که به تمرکز گرفت، شامل اقداماتی می خصوصی و دولتی انجام می

 کرد. ها و نهادهای اقتصادی و اجرایی دولت مرکزی را نیز تشدید می کنترل سیاسی دولت بر سازمان

با توجه به ضرورت مهار رشد و کاهش گسترش استات اویل، دولت تالش نمود تا با تقسیم درآمد نفت میان استات اویل و  2120در دهه 

ی درآمد دولت و همچنین کاهش امتیازات وسیع و حداقل نمودن تاثیر  ه عنوان تامین کنندهی دولت بر وظایف اجرایی این شرکت ب خزانه

نفوذ آن بر عملکرد فعالیت سایر شرکتها ساز و کار جدیدی را بر حوزه نفت و گاز حاکم نماید. بدین ترتیب طرحی ارائه شد تا سهم دولت و 

کامل از یکدیگر مجزا شده و بازار به سمت آزادسازی بازارهای مالی حرکت نماید.  طور استات اویل از منافع حاصل از هر یک از میادین به

 2121رفت. از این رو در سال  سازی صحیح و کارای حوزه نفت و گاز به شمار می اما دولتی بودن این شرکت به عنوان مانع بزرگ خصوصی

قسیم شد. یک قسمت مربوط به مشارکت تجاری شرکت و قسمت های شرکت استات اویل در بسیاری از امتیازات به دو قسمت ت دارایی

 .نام گرفت که همچنان تحت نظارت استات اویل بود (SDFI77) دیگر منابع مالی مستقیم دولت

ی دوم این دهه با روند جهانی نزول قیمت نفت همراه شد و این امر موجب کسری شدید بودجه  روند تغییرات ساختاری نفت وگاز در نیمه

نروژ و همچنین تبدیل صنعت نفت از یک صنعت بسیار پردرآمد به صنعتی که سودآوری آن در حد متعادل و معمولی همچون  دولت

ده نیز تبدیل شده و نیاز به تغییر  بسیاری از صنایع دیگر گردد. حتی افزایش این روند نزولی سبب شد تا صنعت نفت به صنعتی زیان

طرفی دیگر نیازی نبود که دولت نروژ با استفاده از قوانین و مقررات ویژه درآمدهای کالن این صنعت های مربوطه تشدید شود. از  سیاست

ها گنجانده شده بود و نیز نقش  را به نفع کشور و جامعه، مورد مداقه قرار دهد. تمهیدات و مقرراتی که پیش تر در نظام اعطای امتیاز طرح

کرد در مراحل اولیة  شد که دولت نروژ را موظف می در چارچوب سیاست صنایع نوپا تعریف میکلیدی استات اویل در صنایع نفت عمدتاً 

گیری خود را به پایان رسانده بود  که صنایع نفت نروژ مراحل اولیة شکل 2110گیری از صنایع ملی حمایت کند. بنابراین در اوایل دهة  شکل

دیگر برای دولت توانی برای حمایت  2129ها در سال  این با توجه به سقوط قیمتشد. عالوه بر  دیگر به حمایت دولت نیازی احساس نمی

از صنایع نفت باقی نمانده بود. در نتیجه صنایع نفت نروژ نیز به صنعتی معمولی همچون سایر صنایع تبدیل گردید و لذا مجبور بود در 

المللی  های بین وجود آمده، شرایط کار در فالت قارة نروژ برای شرکت ت بهالمللی نیز با دیگران رقابت بپردازد. با توجه به تغییرا عرصة بین

دادند. در نتیجه تصور عمومی  ها در این منطقه از خود نشان می بسیار مناسب شده بود، بنابراین عالقة زیادی برای مشارکت در طرح

ها بر تأکید بیشتر بر ضرورت حمایت از صنایع نفت  ی نروژترتیب که سیاست قبلی  گردانندگان کلیدی صنعت نفت نروژ تغییر یافت بدین

شد و استات اویل ابزاری بود در دستان دولت برای نظارت و  المللی نفت مطرح می های بین عنوان شریک شرکت مبتنی بود، دولت به

کردند.  المللی با یکدیگر مبارزه می ینمدیریت اما طبق سیاست جدید، صنعت نفت نروژ صرفاً رقیبی بود در کنار سایر رقبا که در عرصة ب
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و ظهور بازارهای انرژی 2112در سال  EEA72 عواملی چون ایجاد روابط جدید با اتحادیة اروپایی با پذیرش موافقتنامة منطقه تجاری اروپایی

 داخلی نیز در تغییر این سیاست مؤثر بودند.

ل دولتی بودن، انحصار در بخش باالدستی نفت و منابع گاز، قوانین حمایتی در این راستا شرکت استات اویل با مشکالتی متعددی از قبی

دانست  این شرکت مالکیت کامل دولتی را مانعی می 2110درصدی رو به رو بود. از طرفی در اواخر دهه  10دولت و حق مشارکت بیش از 

خیز جدید مانند آمریکای التین، جنوب شرقی  ر مناطق نفتگذاری د برای دستیابی این شرکت به مناطق نفتی سایر نقاط جهان زیرا سرمایه

های  رسید تنها راه ممکن برای مشارکت در طرح نظر می طلبید و به آسیا، غرب آفریقا و منطقة خزر منابع مالی بیش از حد توان آن را می

ئتالفی بدون وجود سهام قابل خرید استات اویل المللی و چنین مشارکت و ا های بین موجود در این مناطق ائتالف و مشارکت با سایر شرکت

ترتیب فرصت الزم برای ایجاد ائتالف و  بایست خصوصی شده و بدین عمالً غیرقابل دسترس خواهد بود. بنابراین بخشی از استات اویل می

 المللی فراهم آید. های خصوصی بین مشارکتهای درازمدت با شرکت

درصد دیگر از سهام  21درصد سهام استات اویل در بازار بورس اسلو و نیویورک فروخته شد و  10 بیش از 1002بدین ترتیب در ژوئن سال 

درصد به  21نیز  (SDOE) المللی نگاه داشته شد. از مالکیت مستقیم دولت های بین آن نیز برای مشارکتهای استراتژیک با سایر شرکت

توانست  عنوان یک شرکت خصوصی دیگر نمی جی فروخته شد. استات اویل بهو چند شرکت خار Norsk Hydro درصد به 1/9استات اویل، 

برای مدیریت منافع دولت در  Petoro نام عهده بگیرد. در نتیجه یک شرکت دولتی به در میادین نروژ را به (SDOE) مدیریت منافع دولت

ت و استات اویل فروش ذخایر فیزیکی نفت و گاز اس71 میادین نفت و گاز این کشور تأسیس شد. شرکت یاد شده، یک شرکت مادرتخصصی

 عهده دارد. آن را به

های خارجی نگهداری نموده و این  صورت سهام، اوراق قرضه و سهام شرکت دولت نروژ درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود را عمدتا به

درآمد دولت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. شده که  مساله وضعیت مالی نروژ را در شرایط خوبی قرار داده است و مانع از آن 

کنندة  خود تأمین SDOE کاهد زیرا مالیات اخذ شده از این شرکت و سهم مستقیم از عالوه بر این از وابستگی دولت به استات اویل نیز می

کند. باید توجه داشت که مدل  میطور جدی، کنترل  بخشی از درآمدهای دولت است. به طور کلی دولت جریان نقدی بخش نفت را به

ای است که مالکیت و کنترل دولت را تقویت  گونه سازی بخشی از استات اویل هنوز به سازمانی و مالکیت بخش نفت نروژ با وجود خصوصی

گذار را برگزیده  کند. از طرفی دولت نروژ در حوزه مدیریت توسعه نفت و گاز به جای ایفای نقش یک دولت متصدی، نقش دولتی سرمایه می

تا از این طریق نفوذ خود را در بخشهای مختلف حفظ نموده و مدیریت خود را بدون دخالت مستقیم اعمال نماید، در ضمن سهم خود را نیز 

 .ها دریافت نماید از منافع حاصله در تعامل با سهم واقعی شرکت
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باشد به گونه ای طراحی شده است که بین وزارت نفت و گاز  عروف میساختار صنعت نفت نروژ که در حال حاضر به عنوان مدل نروژ نیز م

های فعال در این حوزه و در  ی با مسئولیت مدیریتی و نظارتی و همچنین شرکت گذار و و شرکتها و سازمانهای تابعه نروژ به عنوان سیاست

های شدید و  ر هماهنگ و منسجم ، با اعمال نظارتای  شفاف و بدون ابهام تعریف نماید که عالوه بر ساز و کا قسمت تجارت رابطه

 پی کمترین فساد قانونی در آن وجود داشته باشد. در پی

 

های نفت، کار و  در حال حاضر صنعت نفت نروژ تحت نظارت پارلمان این کشور و تحت حاکمیت دولت و از طریق نهادهایی چون وزارت

 نماید. های مدیربت صنعت نفت، سازمان نظارت و ایمنی فعالیت می سازمانامور مدیریت، محیط زیست، امور ساحلی و 

 نهادهای ناظر بر صنعت نفت نروژ

پس از مرور اختصاری سیر تاریخی صنعت نفت نروژ نهادهایی که در اداره صنعت نفت نروژ دخیلند به اختصار اشاره مورد اشاره قرار می 

 گیرند.

 (:Stortinget) 20مجلس نروژ

ها و موضوعات مهم و اساسی در این حوزه بایستی به  های نفتی با وضع قوانین مختلف در نروژ بوده و  پروژه هارچوب کلی فعالیتتعیین چ

 های اجرایی را نیز بر عهده دارد. مجلس ارائه شود همچنین وظیفه کنترل و نظارت بر دولت و سیاست
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 دولت نروژ:

ها و اجرای آنها به مجلس نروژ پاسخگو باشد.  رعهده داشته و بایستی نسبت به این سیاستهای نفتی را ب دولت اختیارات اجرای سیاست

های تابعه و نهادهای نظارتی استفاده نموده و مسئولیتهای مختلف را بر اساس زیر  ها، شرکت خانه برای انجام این وظیفه دولت از وزارت

 تقسیم نموده است.

 :22وزارت کار و اداره امور دولت

نار وزارت نفت و انرژی نروژ، وزارت کار و اداره امور دولت وجود دارد که مسؤولیت کلی و مهم آن، نظارت بر فضای کاری صنعت نفت در ک

 .و ابعاد ایمنی و اضطراری آن است

 : PSA   21سازمان نظارت و ایمنی صنعت نفت

د چارچوبهای قانونی جهت اطمینان از وجود استانداردهای داخلی و این سازمان وابسته به وزارت کار و اداره امور دولت بوده و وظیفه ایجا

 در فعالیت های نفتی و گازی شرکتهای فعال در فالت قاره نروژ را دارد.  بین المللی رعایت ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست

 :23وزارت دارایی

نماید. )مالیات بر شرکتها، مالیات خاص،  های مختلف نفت و گاز فعالیت می مسئول تعیین میزان مالیات و دریافت آن بوده که در بخش

 تولید شده از فعالیتهای نفتی(NOx و  CO2مالیات بر 

 :22های نفتی دفتر مالیات

وزارت دارایی را برعهده دارد. این دفتر جهت اطمینان از درستی و  این دفتر قسمتی از اداره مالیات نروژ بوده که وظیفه ارائه گزارش به

 های مربوطه تاسیس شده است. ها و پرداخت های موجود بر مالیات تطابق با سیاست

 :21های غیرمستقیم سازمان گمرک و مالیات

مطابق  NOxاز مالیات مربوط به  های نفتی جهت اطمینان از پرداخت و میزان مالیات دریافتی ی اصلی آن توجه به فعالیت وظیفه

 باشد. های موجود می سیاست
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 :29صندوق بازنشتگی

 به نمایندگی از این وزارت مدیریت اجرایی آن را برعهده دارد. Norgesوزارت دارایی مسئول این صندوق بوده و بانک 

 :27وزارت امور ساحلی

 ی کافی را برای مهار آن داشته باشد.این وزارت وظیفه دارد در هنگام نشت نفت به دریا و ساحل آمادگ

 اداره امور ساحلی نروژ:

 این اداره مسئولیت ارائه توضیحات در رابطه با کیفیت و چگونگی آمادگی برای مهار نشت نفت را برعهده دارد.

 وزارت بهداشت و سالمت:

 باشد. عه میهای الزم در بخش سالمت این حوزه و جام به طور کلی این وزرات مسئول اجرای فعالیت

 :22وزرات محیط زیست

 باشد. این وزارت مسئول نظارت و انجام اقدامات الزم در جهت حفاظت از محیط زیست می

 :21های آب و هوایی آژانس آلودگی

ارت محیط های الزم را در این جهت به وز ی آلودگی انجام داده و مشاوره کننده های کنترل های الزم برای انجام فعالیت گیری این آژانس پی

 زیست میدهد.

 :10وزارت نفت نروژ

وزارت نفت و انرژی نروژ به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی در صنعت نفت نروژ متشکل از چهار اداره بوده که امور مربوط به 

دن شرکتهای نفت و گذاری، اعطای امتیاز و نظارت را به عهده دارند. اداره تکنولوژی،صنعت و محیط زیست در جهت بین المللی کر سیاست

گذاری انرژی،  گاز، تحقیق و توسعه ، حفاظت از محیط زیست؛ اداره انرژی و منابع آب در امور مربوط به منابع آب و برنامه ریزی، سیاست

ه و بازاریابی تولید برق، مدیریت انرژی های نو، تعیین قسمتهای مربوط به اعطای امتیاز انحصار؛ اداره نفت و گاز در اکتشاف، تولید و توسع
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و همچنین اداره امور اجرایی و اقتصادی در راستای اعمال نقش و سهم دولت در ارتباط با منافع مالی مستقیم، آنالیزهای اقتصادی)سیاست 

 درآمدی(، نیروی انسانی، ارتباطات و اطالعات سرویس های داخلی، ایمنی و امور اضطراری فعالیت دارند.-نظام مالیاتی-گذاری

 12NPDن مدیریت صنعت نفت سازما

های تخصصی مرتبط جهت نظارت بر  با توجه به حجم وسیع اقدامات اکتشاف و تولید نفت و گاز در نروژ یک نهاد نظارتی متشکل از تیم

ن ای تحت عنوا های شرکتها و پیمانکاران با سیاستهای اتخاذ شده موسسه ها و فعالیت روند توسعه میادین نفت و گاز و تطابق روش

 :تاسیس شد که بعنوان زیرمجموعه وزارت نفت و انرژی وظایف زیر را بر عهده گرفت "سازمان مدیریت نفت و گاز نروژ"

 های نفتی فعال در میادین نروژ نظارت فنی بر فعالیت شرکت -2

 های صنعت نفت مدیریت اطالعات و داده -1

 تحقیقات -3

 المللی های بین فعالیت -2

 های مربوطه حصول اطمینان از تطابق فعالیتها با قوانین و دستورالعملاعمال نظارت مالی و اداری جهت  -1

 ارائه مشاوره به وزارت نفت و انرژی در ارتباط با اکتشاف و تولید منابع طبیعی فراساحلی -9

 

 : Petoro ASشرکت 

واگذار شد. این  Petoro AS به شرکت دولتی SDFI با واگذاری بخشی از سهام شرکت استات اویل به بخش خصوصی، مدیریت کل سهام

 :گانه ذیل از طرف دولت به آن محول شده است شرکت یک سازمان کوچک و صرفاً نظارتی است و وظایف سه

 مدیریت بر مجموعه سهام SDFI 

 نظارت بر چگونگی عملکرد شرکت استات اویل در زمینه بازاریابی و فروش نفت و گاز حاصل از میادین زیرمجموعه سهام SDFI 

 بر سیستم مالی مجموعه نظارت SDFI 

های نفتی را  های اجرایی پروژه این شرکت، یک شرکت نفتی محسوب نشده و حق دخالت و مشارکت در بخش Petoro AS طبق اساسنامه

 های جاری شرکت مذکور توسط دولت نیز هیچ سهمی دریافت نکرده و هزینه SDFI ندارد. همچنین این شرکت از درآمدهای حاصل از سهام

 .شود تأمین می

                                                      
91 Norwegian petroleum directorate 
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 : Gassanova SFشرکت 

به عنوان بازوی اجرایی دولت برای ساخت و اجرای  1002داری کربن را داشته و از سال  این شرکت مسئولیت مدیریت منافع دولت در نگه

 شود. ها و زیرساختهای طراحی شده برای انبار و حفظ کربن شناخته می برنامه

 : Statoil ASAشرکت 

 باشد. درصد از سهام این شرکت می 92کشور فعالیت نموده و دولت نروژ دارای  20المللی در حوزه نفت و گاز هم اکنون در  این شرکت بین

 : Gassledهای  کمیته

آوری  هایی با اعضای مشخصی تشکیل شده است به عنوان صاحبان رسمی انتقال گاز نروژ وظیفه هماهنگی و جمع این نهاد که از کمیته

 فعال در حوزه نفت و گاز را برعهده دارد.شرکتهای 

 : Gassco ASشرکت 

را برعهده دارد. این شرکت به عنوان اپراتوری بی طرف و  Gassledو خدمت رسانی به  NCSاین شرکت مسئولیت انتقال گاز از جانب دولت 

 باشد های گاز می کنندگان از خطوط لوله های فعال در این حوزه و استفاده کارا حلقه اتصال شرکت
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 صنعت نفت نروژ

 پارلمان نروژ

 دولت

 وزارت نفت  و انرژی 

تکنولوژی،صنعت  محیط 
 زیست

بين المللي كردن شرك تهاي 
 نفت و گاز

 تحقیق و توسعه

 حفاظت از محیط زیست

ب
 
 انرژی و منابع ا

ب و برنامه ریزی 
 
 منابع ا

 سیاست انرژی 

 تولید برق 

 انرژی های نو

قسمتهای مربوط به امتیاز 
 انحصار

 نفت و گاز

 اک تشاف

 تولید و توسعه

 بازاریابی

 امور اجرای  ی و اقتصادی

اعمال نقش و سهم دولت در 
 ارتباط با منافع مالی مستقیم

نالیزهای اقتصادی
 
سیاست )ا

مدی-نظام مالیاتی-گذاری 
 
 (درا

 نیروی انسانی

ارتباطات و اطالعات سرویس 
 های داخلی

 ایمنی و امور اضطراری 

سازمان مدیریت صنعت نفت 
 نروژ

نظارت بر فعالیتهای نفتی 
 شرک تها

مدیریت اطالعات و داده 
 های صنعت نفت

 تحقیقات

 فعالیت های بین المللی

کنترل مالی و اداری در بخش 
 پایین دستی نفت

مشاوره به وزارت نفت در 
 رابطه با اک تشاف

 وزارت دارای  ی وزارت امور ساحلی وزارت محیط زیست

 صندوق بازنشتگی دولت

 اداره مالیات بر نفت

 وزارت کار و مدیریت دولتی

نظارت بر فضای کاری 
 صنعت نفت

نظارت بر ابعاد ایمنی و 
 سازمان نظارت و ایمنی نفت اضطراری 

 نظارت بر فضای کاری 

محیط -نظارت بر بهداشت
 زیست

 نظارت بر امور اضطراری 

نظارت ایمنی بر شرک تهای 
 فعال
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 مدل مطلوب

در این قسمت به اختصار پیرامون مدل مطلوبی که باید در صنعت نفت پیاده شود صحبت می شود. با توجه به مشکالتی که در صنعت نفت 

اصالح چیدمان نهادی حاکم بر  کشور مشاهده و ارائه شد و با توجه به تجربه کشور نروژ و با در نظر گرفتن بستر قانونی فعلی اقداماتی برای

 صنعت نفت باید برداشته شود، عبارتند از:

 تفکیک نقش سیاستگزار، مجری و ناظر 

برای اصالح ساختار وزارت نفت و در واقع اصالح چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت، الزم است تا نقش سیاست گزار و ناظر از مجری 

های الزم در رابطه با میادین نفتی را نفت به جایگاهی دست یابد که بتواند سیاست گذاری جدا شود. الزمه این امر این است که وزارت

د انجام داده و ابزار نظارت بر پروژه ها را داشته باشد. برای این منظور الزم است تا مالکیت مخازن از شرکت نفت به وزارت نفت منتقل شو

در آن شرکت نفت مالک مخازن نباشد. بدیهی است در غیر این صورت وزارت  است که تهیه اساسنامه جدید شرکت نفتکه الزمه آن 

 نفت ابزاری برای نظارت و اعمال نظارت خود نداشته و در عمل نظارت موثری نخواهد داشت.

 

 در خواست شرکت نفت و دیگر شرکت های رقیب داخلی و خارجی جهت فعالیت در باالدست 

ظارت وزارت نفت را فراهم نمود و از طرفی زمینه رقابت بین شرکت های نفتی را فراهم کرد، می توان برای اینکه بتوان از یک سو زمینه ن

سازمانی ذیل وزارت نفت راه اندازی کرد که پیشنهادات انجام پروژه ها را از شرکت های مختلف)از جمله شرکت ملی نفت ایران( دریافت 

واگذار نماید. مسلما این سازمان نظارتی بر فرایند انجام پروژه نظارت کرده و در صورت عدم کرده و با بررسی پیشنهادات ایشان پروژه ها را 

انجام مناسب پروژه توسط پیمانکاران)برای مثال عدم بهره برداری صیانتی از مخازن( می تواند جریمه های مختلفی از جمله قطع همکاری 

قانون برنامه  211این است که وزارت نفت مالک مخازن باشد. الزم به ذکر است که مادهبا پیمانکار را وضع نماید. مسلما پیش نیاز این امر 

پنجم توسعه نیز چنین تکلیفی برای وزارت نفت در نظر گرفته است. که در آن پروانه بهره برداری از مخازن به شرکت ها منتخب وزارت 

 نفت اعطا شود.

  پروژه های این وزارت خانهاصالح ساختاری در راستای حل مسائل تامین مالی 

همانطور که پیشتر ذکر شد، بخشی از مشکالت تامین مالی پروژه های این وزارت نفت ناشی از نبود نهادی تخصصی برای تامین مالی این 

ر می رسد. درالزم به نظ صندوق تامین مالی پروژه های نفتی و  یا  بانک انرژیپروژه هاست. برای این منظور تشکیل بانکی تحت عنوان 

 %( را داشته باشد.10الزم به ذکر است که این بانک یا صندوق می تواند کامال دولتی بوده و یا وزارت نفت بخشی از سهام آن)مثال 
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 نتیجه گیری

در حال حاضر مشکالت زیادی در صنعت نفت وجود دارد که ریشه در مشکالت ساختاری دارد. مشکالتی از قبیل خام فروشی، توسعه 

 نیافتن مطلوب زنجیره ارزش، مشکالت موجود در تامین مالی پروژه ها، عدم بهره برداری صیانتی از مخازن و غیره که در متن مقاله به آنها

اشاره شد. مطالعه چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت نروژ نیز نشان می دهد که چیدمان نهادی کامال متفاوتی از چیدمان نهادی موجود 

جهت توسعه مطلوب صنعت نفت مورد نیاز است. با توجه به مشکالت موجود، تجربه کشور نروژ و با توجه به بستر قانونی   در کشورمان

موجود جهت رسیدن به وضعیت مطلوب تصویب اساسنامه جدید شرکت نفت و انتقال مالکیت مخازن از شرکت نفت به وزارت نفت، 

 راهم کردن زمینه رقابت شرکت های مختلف برای انجام پروژه ها الزم به نظر می رسند.تشکیل سازمان نظارت بر اجرای پروژه ها و ف
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 لزوم تدوین استراتژی انـرژی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

 ارسالن ظاهری بیرگانی

 کارشناس مهندسی نفت، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 

 

 چکیده

ى  ى با جبهه در مقابلهبه سبب ماهیت نظام اسالمی و چالش های آن با نظام سلطه، ما امروز در یک میدان وسیعى 

های روز دنیا در تضاد  بینی با منافع ابرقدرت بینی خاصی است و این جهان ایم؛ اقتصاد کشوری که دارای جهان دشمن قرار گرفته

یابد. از این  ای به شکلی بروز می با چنین کشوری پایدار بوده و در هر دوره  است، اقتصاد خاصی خواهد بود، چرا که دشمنی

ای طراحی شود که از کیان آن در برابر تهدیدها حفاظت  های کشوری مثل ایران به گونه اید همه راهبردها و سیاستروی ب

قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب   کند، جمهوری اسالمی ایران که همیشه در معرض دشمنی

شود. انرژی، پیش نیاز رشد اقتصادی ملت ها محسوب می شود،  مقاومتی تعبیر میبا این وضع داشته باشد که از آن به اقتصاد 

از این رو  به موازات رشد جمعیتی کشورها و همچنین توسعه اقتصادی آنها، نیاز به انرژی نیز بیشتر خواهد شد. این امر کشورها 

یابی به خودبسندگی انرژی افزایش دهند. ایران نیز را بر آن داشته است تا در گام نخست، تولید منابع داخلی خود را برای دست

های راهبردی خود را به سمت و سوی  سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است و باید در حوزه انرژی، سیاست

نداشته باشد؛ اگر  های روز جهان سوق دهد، ما امروز باید فکر روزى را بکنیم که کشور ما نفت تعدد و تنوع در استفاده از انرژی

نکنیم، آن روزى که نفت تمام می شود، ما نیستیم، اما اثر سوء این عمل ما آن روز خواهد بود. وابستگی اقتصاد ما به نفت یک 

میراث شوم صد ساله و یک نقطه ضعف اساسی است، که در این رویارویی و این نبرد اقتصادی دشمن بصورت جدی بر روی 

،  راهبرد و استراتژی ما در زمینه انرژی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی تدوین گردد تا در کنار فائق آن حساب باز کرده است

 آمدن بر این نقاط ضعف، مسیر رشد و بالندگی را نیز در پیش بگیریم.

 

ی انرژی، قتصاد مقاومتی، انرژی، نفت، گاز، ذغال سنگ، برق آبی، هسته ای، امنیت انرژی، استراتژاهای کلیدی:  واژه

 مصرف بهینه، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های تجدیدناپذیر
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 مقدمه

غرب که از  توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. 29/09/2321اولین بار در تاریخ « اقتصــاد مقاومتی»اصطالح 

سال گذشته از هیچ اقدامی برای ممانعت  33هراس بوده و هست، در برای ملت های مسلمان و آزادیخواه در « الگوشدن انقالب اسالمی ایران»

 از این کار فروگذار نکرده و در عرصه های نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جنگ های تمام عیاری را علیه ایران به راه انداخته است.

ناتو یا شبیخون فرهنگی، در عرصه سیاسی،  در عرصه نظامی، هشت سال جنگ تحمیلی، در عرصه فرهنگی به تعبیر مقام معظم رهبری

 را به کار برده است.« تحریم های هوشمند و فلج کننده»پروژه انزوای سیاسی و در عرصه اقتصادی، به زعم خود 

ا ما ر« نقاط ضعف اقتصادی»با آمریکا و دنیای غرب هستیم، دشمن که به خوبی « جنگ تمام عیار اقتصادی»ما باید بپذیریم که در یک 

ی علیه ایران تبدیل و شریان های «تهدید»را به « نقاط ضعف»تشخیص داده است، تالش دارد تا با برنامه ریزی و تحریم های شدید، این 

یک سیاست راهبردی است که با اشراف کامل به نقشه های دشمن، تالش می کند تا این « اقتصاد مقاومتی»اقتصادی ما را مختل کند، در واقع 

 تبدیل کند.« فرصت»را به  «تهدیدها»

برگ برنده ایران در تمام عرصه های یاد شده، حضور گسترده و قاطعانه مردم بعنوان اصلی ترین حامی نظام و گوش به فرمان رهبری 

ر مقابل نظام بوده است، در این مرحله نیز هدف نهائی دشمن از این تحریم های گسترده این است که با تحت فشار قرار دادن مردم، آنها را د

، اما مقام معظم «ملت ایران»عنوان می کنند نه « دولت ایران»قرار دهد، اگرچه مسئوالن آمریکائی در اظهارات خود، هدف از این تحریم ها را 

راى این است نیست! دروغ می گویند؛ اصالً طرف، ملت ایران است. تحریم ب می گویند ما طرفمان ملت ایران: »رهبری در این باره می فرمایند

ى ملت با نظام جمهورى  که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهورى اسالمى داریم زیر فشار تحریم قرار می گیریم؛ رابطه

 .29/09/2321«اسالمى قطع بشود. هدف اصالً این است

وریت؛ تحریم خرید نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و موج جدیدی از تحریم با مح 1020در سال  2111غربی ها با تصویب قطعنامه 

بانک های ایران، تحریم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به خصوص در بخش انرژی، تحریم حمل و نقل دریائی و هوائی ایران، تحریم 

 ور کار خود قرار داده اند.تجاری )ممنوعیت فروش کاال از اقالم با فناوری پیشرفته تا خودرو سواری به ایران( را در دست

ی است که اقتصاد ما از گذشته تا کنون به آن دچار بوده است و به واقع باید «بیماری اعتیاد»یکی از اصلی ترین نقاط ضعف اقتصادی ما 

 شدید داشته و دارد. اعتیاد و وابستگی« طالی سیاهی به نام نفت»، به مواد مخدر و «اعتیاد»گفت این اقتصاد، همچون یک فرد دارای بیماری 
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 11استراتژی

استراتژی به مفهوم هدف نیست بلکه اقدامات و برنامه هایی برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، می باشد. استراتژی چگونگی دستیابی 

ژی به اهداف را مشخص می کند و به این که اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید تعیین شوند کاری ندارد. به تعبیری استرات

 آینده و برنامه ریزی برای آن است و ابزاریست که اهداف دراز مدت بواسطه آن قابل تحقق می باشد. شناخت

است: اولین بخش اهدافی که باید به آنها دست یافت. دومین بخش استراتژی  در واقع استراتژی یک عنصر در یک ساختار چهار بخشی

منابع برای این منظور است. سومین بخش تاکتیک ها به مفهوم استفاده عملی از  های مورد نظر برای دستیابی به آن اهداف چگونگی تخصیص

منابع اختصاص یافته می باشد. چهارمین بخش خود منابع و راه ها و روش ها هستند. بر این اساس استراتژی معموالً شکاف بین اهداف و 

 .13تاکتیک ها را پر می کند

 

 انواع منابع انرژی :

 12رانرژی تجدید ناپذی : 

 می باشند. 12انرژی هسته ای، 17زغال سنگ ،19، گاز طبیعی11انرژی های تجدید ناپذیر شامل نفت

 11انرژی تجدید پذیر: 

 می باشند. 202و خورشید 203، بـاد201، زمین گرمائی202، برق آبی200انرژی های تجدید پذیر شامل سوخت های زیستی یا بیوماس
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 استراتژی چیست؟ علی صلح جو-13

94-Nonrenewable 

95-Oil 

96-Natural Gas 

97-Coal 

98-Nuclear 

99-Renewable 

100-Biomass 

101-Hydropower 

102-Geothermal 

103-Wind 

104-Solar 
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 2131و پیش بینی آن در سال 1991جهانی در سال  سبد مصرفی انرژی -1شکل 

مشخص است، نفت و گاز همواره دارای جایگاه خاصی در سبد انرژی مصرفی جهان بوده ، بطوریکه در سال  1همانطور که در شکل 

نی های انجام شده نشان می دهد که طی دو درصد از انرژی مصرفی کشورها به این دو حامل اختصاص داشته است، پیش بی 90قریب  2110

 دهه آینده، )علی رغم کاهش تدریجی سهم نفت خام و نیز رشد فزاینده تقاضای جهانی دیگر انرژی های اولیه و بویژه انرژی های غیر فسیلی(،

 خواهد بود. 1030درصد در سال  13نفت و گاز همچنان دارای سهمی غالب به میزان 

 

 209لماسی انرژی و دیپ 201امنیت انرژی

توجه شود، ساختار قدرت آینده، قدرت سایبرنتیک است. قدرت سایبرنتیک، دو ستون اصلی  -در جهان آینده -اگر به منابع نوین قدرت ملی

معطوف به ها، بایستی  گذاری دهد، پس به همین نسبت، نیمی از سیاست دارد: اطالعات و انرژی. در نتیجه نیمی از توان ملی را انرژی تشکیل می

 207 ها و برنامه های ملی گردد. ارتقاء موقعیت عینی انرژی در طرح

به جهت اهمیت انرژی در دنیای امروز، کشورها می کوشند با روش های گوناگون به امر کسب، تثبیت و حفظ امنیت انرژی خود بپردازند. 

وابستگی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حقوقی با یکدیگر منجر به مطرح شدن مفهوم جدیدی به نام دیپلماسی انرژی شده است. دیپلماسی 

گیری ابزارهای دیپلماتیک و ایجاد بسترهای تعاملی در حوزه ی مسائل مربوط به انرژی است. همچنین گره خوردن جایگاه انرژی، به کار

« برنامه و استراتژی انرژی»ای، بر اهمیت  کشورمان با مساله نفت و انرژی و تعامل آن با مسائل جهانی و منطقه»  استراتژیک و ژئوپولتیک»

از منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از نفت و انرژی تنها در صورتی حاصل خواهد شد که در سطح   ده است، چراکه بسیاریکشور در این زمینه افزو
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قرار گیرد.لذا با توجه به جایگاه خاص ایران در این حوزه و حساسیت ها و پیچیدگی   ها، مورد توجه و پیگیری ملی و با هماهنگی کلیه دستگاه

 .مسائل سیاسی و اقتصادی، استفاده از یک چارچوب قوی و کارآمد بسیار ضروری استهای منحصربه فرد آن در 

 

 آسیای جنوب غربی )خاورمیانه( و انـرژی

حوزه خلیج فارس از نقش منحصر به فرد این منطقه در تأمین انرژی و نفت خام   اهمیت منطقه آسیای جنوب غربی و  به ویژه کشورهای

ترین عامل تأمین انرژی جهان خواهد بود.  اصلی  دیگر جهان، همچنان  های و با توجه به محدودیت ذخایر در حوزهمورد نیاز جهان حکایت دارد 

بخشیدن به منابع انرژی در جهان صورت گرفته است، نفت و گاز همچنان یکی از ی اخیر برای تنوع  هایی که در طی چند دههرغم تالشعلی

 (3شود. )شکل یمنابع مهم انرژی در جهان محسوب م

فارس  فارس و دریای خزر قرار دارد. وجود وابستگی فراوان جهان به منابع نفت خلیج ی خلیج تقریباً دو سوم ذخایر موجود جهان در حوزه

 ی اخیر، به حضور نظامی خود در این منطقه بیفزاید. موجب شده است که آمریکا در طی سه دهه

 

 

 غربی جنوب آسیای در% 71 از بیش –نقشه ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهان  -4شکل 

  آسیای جنوب غربی، به خوبی قابلیت ایفای نقشی که برای  مشترکند که ذخایر موجود در کشورهای  برآوردهای موجود، همه در این نکته

این نقش، فراهم آوردن تمهیداتی است که   گرفته شده است را دارند، لکن الزمه فعلیت یافتناین منطقه در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در نظر 

 دهند. های آن را تشکیل می مهمترین مولفه« زمان، منابع مالی و فن آوری»
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به این منطقه از جهان  پیشرفته  آوری محدودیتی در انتقال منابع مالی و فن« هیچگونه»کند که عرضه، ایجاب می  اهمیت انکارناپذیر امنیت

 مورد نیاز، با مخاطره مواجه سازد.  تواند جهان را در تأمین انرژی در این زمینه، می  باشد. به عبارت دیگر، وجود هر گونه محدودیت  وجود نداشته

202 

 انـرژی در ایران

مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است. در است و   ایران، یکی از مهمترین کشورهای برخوردار از ذخایر عظیم انرژی در منطقه

در حوزه دریای عمان تا کنون هیچ کشوری به اندازه ایران از منابع هیدروکربوری  12همچنین با اکتشاف منابع عظیم هیدرات گازی در سال 

های راهبردی خود  ید در حوزه انرژی، سیاستبهره مند نیست . لذا از آنجا که ایران سرشار از منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است، با

 های روز جهان سوق دهد، ما امروز باید فکر روزى را بکنیم که کشور ما نفت نداشته باشد. را به سمت و سوی تعدد و تنوع در استفاده از انرژی

بع انرژی و میزان تولید و مصرف آن در طبیعتاً برای رسیدن به چنین اهداف و چشم اندازهائی باید ابتدا درک صحیحی از وضع موجود منا

کشور داشته باشیم و پس از آن با ترسیم یک افق روشن در راستای سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی، با شناخت نقاط ضعف و قوت 

 مان به سوی آینده گام برداریم.ما باید نقاط ضعف مان را برطرف و نقاط قوت مان را تقویت کنیم.

 

 201نفـت

 (1شکل ) 220از لحاظ منابع نفتی رتبه چهارم و از لحاظ منابع گازی رتبه دوم جهان را در اختیار دارد.ایران 

 

                                                      
  (SPA) 10220استراتژی انرژی خاورمیانه تا سال   وزیراسبق نفت ایران در کنفرانس  بیژن زنگنه202

109Oil   
 2011 110 According to Oil & Gas Journal, as of January  
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 2111 ژانویه –نمودار ایران دارنده چهارمین ذخایر نفتی اثبات شده جهان  -6شکل 

 

درصد  22میلیارد بشکه از آن قابل برداشت است، نزدیک به  211میلیارد بشکه نفت درجا که  900طبق جدید ترین آمار، ایران با داشتن 

 (7شکل ) 222 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی، رتبه دوم دنیا را در اختیار دارد. 31منابع نفتی دنیا و همچنین با دارا بودن نزدیک به 

 

 2111 –نمودار ایران دارنده دومین ذخایر گازی اثبات شده جهان  -8شکل 

 

 

                                                      
رتبه  -در شرایط کنونی از نظر ضریب برداشت -میلیارد بشکه معادل نفت قابل تولید 399رستم قاسمی، وزیر نفت در مجلس : ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز  با 222

 نخست ذخایر هیدروکربنی جهان را دارد.
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 : 112تنگه هرمز

جمهوری اسالمی ایران، به واسطه ی قرار داشتن در موقعیت ژئوپلتیکی منحصربه فرد در خاورمیانه و برخورداری از منابع غنی 

تنگه ی هرمز را می توان شاه راه اصلی نقل و انتقال منابع نفتی به هیدروکربوری دارای جایگاه ویژه ای در حوزه ی انرژی است؛ از سوی دیگر 

برنده ی کشور در فضای جهانی  کشورهای واردکننده ی نفت از خاورمیانه دانست که امکان کنترل آن توسط ایران می تواند از برگه های

ش واسط و انتقال دهنده ی نفت و گاز منطقه به خارج از منطقه محسوب شود. موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم می سازد تا بتواند نق

 و یا در میان کشورهای منطقه را از راه شبکه های خطوط لوله ایفا نماید.

 

 

 نقشه تنگه استراتژیك هرمز و میزان عبور و مرور انرژی و تجهیزات از آن -9شکل 

 

جهان است، که کشورهای غربی و هم پیمانان منطقه ای  223نقطه استراتژیک 22کیلومتری هرمز، یکی از  32,1، تنگه  20مطابق شکل 

نه به آنها، خصوصاً پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران با اشراف به واقعیت های موجود تالش کردند با اجرای طرح های متعدد و البته پرهزی

 اشاره کرد، که مهم ترین آنها:« طراحی خط لوله های انتقال نفت»همیت حیاتی آن بکاهند و در این راستا می توان به زعم خود به نوعی از ا

در غرب  222با هدف انتقال نفت از ظهران در شرق عربستان به بندر ینبع 2120در سال « پتروالین»کیلومتری  2100الف( خط لوله 

 عربستان در کنار دریای سرخ.
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113Strategic point 
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 هزار بشکه در روز 100عراق به بندر جیهان ترکیه با ظرفیت « کرکوک»ه ب( خط لول

 هزار بشکه در روز 100ج( خط لوله عراق از طریق سوریه به بندر بانیاس با ظرفیت 

 شیخ نشین امارات متحده عربی« فجیره-حبشان»کیلومتری انتقال نفت  370د( خط لوله 

 بررسی آمارها نشان می دهد:

بشکه بوده است، که کشورهای نفت خیز منطقه  23,179,000کل نفت تولیدی جهان روزانه بصورت میانگین معادل  1022در سال  -2

% نفت دنیا را تولید کرده 31,9)بیست و هفت میلیون و ششصد و نود هزار( بشکه در روز معادل  17,910,000آسیای جنوب غربی با تولید روزانه 

متعلق به شش کشور حوزه خلیج فارس )ایران ، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین( % آن 17,2اند، که از این میزان 

 بوده است.

درصد نفت جهان از تنگه  11تا  12از آنجاکه تولید کنندگان نفت بخشی از تولیدات خود را صرف مصارف داخلی می کنند، لذا حدود  -1

 عبور می کند.هرمز به مقصد کشورهای مصرف کننده 

درصد نفت ایران  10درصد نفت قطر،  200درصد نفت کویت،  200درصد نفت عربستان سعودی،  22آمارها نشان می دهد که امروزه  -3

 درصد نفت عراق از این تنگه عبور می کند. 12و 

درصد  10»ن المللی محسوب می شود، بلکه ، یکی از مهم ترین تنگه های بی«فروند شناور 10000تردد سالیانه »تنگه هرمز نه تنها با  -2

)عمدتاً به مقصد ژاپن، آمریکا، اروپای غربی و « میلیون بشکه نفت خام 27تا  29,1روزانه »معادل « صادرات نفت تولید کنندگان خلیج فارس

درصد از نفت عبوری از دریا و بیش  20 عبور»دیگر کشورهای آسیایی( از این تنگه می گذرد و عبور این میزان نفت خام از تنگه هرمز به معنای 

 از این آبراهه استراتژیک است.« درصد از کل نفت دنیا 10از 

از تنگه هرمز « توسط قطر LNG 221میلیون تن  31بیش از»و « تسلیحات نظامی آمریکا به مقصد کشورهای خلیج فارس»همچنین  -1

میلیون بشکه نفت  32الی  30حدود  1010گذرند و پیش بینی می شود تا سال درصد نفت ژاپن و چین از تنگه هرمز می  70می گذرد. بیش از

 در روز از تنگه هرمز بگذرد.

و شاخص های بنیادین و اصلی ثبات قدرت « امنیت انرژی فراتر از یک موضوع صرفاً اقتصادی است»برمینای آنچه گفته شد، مسلماً  -9

وط و مسیرهای انتقال انرژی است که ایران اسالمی با داشتن قابلیت های متعدد از جمله برتر و حفظ هژمونی یک کشور در کنترل منابع، خط

 بعنوان شاهراه استراتژیک و مهم برای نفت جهان بخوبی می تواند در موقعیت های حساس ایفای نقش کند.« تنگه هرمز»
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 229گاز طبیعی و ذغال سنگ 

اکنون ، تعدادی ازکشورهای بزرگ صنعتی ، به منظور مهار رشد تقاضای جهانی نفت و ، بعد از اولین شوک نفتی ت 2170از نیمه دوم دهه 

مقابله با تداوم صعود قیمت های نفت ، سهم ذغال سنگ را در سبد انرژی بخصوص در بخش تولید برق افزایش داده اند . در نتیجه به تدریج 

درصد  10، امروز سوخت نزدیک به  22شکل بطوریکه مطابق ، است مصرف جهانی ذغال سنگ بخصوص در بخش تولید نیرو افزایش یافته

( گاز در سال، از ذغال سنگ تأمین می شود و در حال حاضر 20TCF میلیارد متر مکعب ) نزدیک به 110برق ایالت متحده امریکا ، معادل حدود 

 در سال متصاعد می شود. CO2گیگا تن  2گیگاوات برق در جهان با استفاده از سوخت زغال سنگ تولید و از این بابت  2000دو سوم، حدود 

 

 
 

10دسامبر  -ژی های اولیه مختلف نمودار سهم سوخت نیروگاه های برق آمریکا از انر -21شکل 

                                                      
116Natural Gas & Coal 
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گرفته شده ، گویای میزان بسیار نگران  1003و درسال  2120تصویر های ماهواره ای یخ های قطب شمال که به ترتیب در سال های 

 9/2ره زمین می باشد و نشان می دهد که در این مدت بالغ بر ک  227کننده تأثیر گذاری سیاستگذاری مصرف انرژی دو دهه اخیر در اکولوژی

 (23میلیون کیلومتر مربع از سطح یخ های قطب شمال کامالً آب شده و مضافاً ضخامت یخ های باقیمانده نیز کاهش یافته است . )شکل 

 

 

 2113و  1981قطب شمال به ترتیب در سال های تصاویر ماهواره ای یخ های  -14شکل 

 

در طول دو دهه اخیر مجامع علمی جهان، بصورت پی گیر نسبت به خطرات جبران ناپذیرافزایش گرمایش کره زمین و لزوم جایگزینی 

های اخیر توجه جامعه جهانی  ذغال سنگ با گاز طبیعی هشدار داده اند . نهایتاً متعاقب اجالس و پروتکل کیوتو و بخصوص بعد از بروز طوفان

نسبت به اهمیت و ضرورت پردازش به مسائل زیست محیطی کره زمین و از جمله جایگزینی ذغال سنگ با گاز طبیعی بصورت جدی تر جلب 

 گردیده است .

                                                      
 Ecology شناخت محیط زیست  227
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 2131تا سال نمودار مصرف ذغال سنگ در مناطق مختلف جهان و پیش بینی آن  -1515شکل 

 

که بصورت طبیعی برای میلیون ها  1در نتیجه استفاده فزاینده از ذغال سنگ در سبد انرژی جهانی میزان گازهای گلخانه ای در یونیسفر

سال همواره در محدوده الزم برای حفظ گستره مطلوب گرمای کره زمین تثبیت می شد، طی دو دهه اخیر به مقدار قابل مالحظه ای افزایش 

 (16و بروز مشکالت خارق العاده و غیر قابل برگشت زیست محیطی کره زمین شده است.) شکل  2یافته و باعث پدیده گرمایش

 

 2111تا  1951نمودار افزایش و ترکیب فجایع و بالیای طبیعی در سال های  -17شکل 

 

 

                                                      
1Unisphere 
2Global warming 
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 عواقب گرم شدن کره زمین

الف( بروز مشکالت زیست محیطی و افزایش حوادث و بالیای طبیعی مانند طوفان ها و گرد باد ها ، آتش سوزی های شدید در جنگل ها، جزر 

و مد و حرکت افقی آب دریا ، سیل، قحطی و خشکسالى، هجوم حشرات و غیره است. که در چند دهه گذشته افزایش چشم گیری داشته است .) 

 (22شکل 

ب( اثرات گرمایش زمین در آسیای جنوب غربی به صورت خشکسالی و افزایش قابل توجه میزان آلودگی هوا بر اثر طوفان های خاکی و 

 از صحرای آفریقا آغاز 1001خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها در سال های اخیر مشهود است. توفان عظیم ذرات گرد و غبار از اواسط ماه می 

شد و در اوایل ماه جوالی به عراق و پس از آن به ایران رسید. این توفان می تواند از طریق اقیانوس اطلس و دریای کارائیب به بخش های 

 جنوبی آمریکای شمالی به خصوص ایالت فلوریدا برسد.

 1120درصد رشد به  30گذشته با با توجه به پیگیری های مذکور و مالحظات زیست محیطی ، مصرف جهانی گاز طبیعی طی یک دهه 

میلیارد متر مکعب و تا  1000درصد رشد به  70با  1011مصرف جهانی گاز طبیعی تا سال . افزایش یافته است 1007میلیارد متر مکعب در سال 

ظرفیت تولید ، پاالیش  1011بنابراین می بایستی تا سال . میلیارد متر مکعب خواهد رسید 9000به دو برابر میزان فعلی یعنی حدود  1030سال 

 2. میلیارد متر مکعب افزایش داده شود 1000و انتقال گاز طبیعی در جهان بمیزان بالغ بر 

سال مصرف با نرخ برداشت موجود کفایت میکند و بنابراین منابع برای  91خوشبختانه مخازن شناخته شده گازی جهان برای بیش از 

تریلیون متر مکعب ذخایر گازی بعد از روسیه دومین دارنده ذخایر  31از طرف دیگر ایران اگر چه با . دارد افزایش میزان مصرف گاز طبیعی وجود

درصدی مواجه بوده است . در کشور روزانه  229مصرف گاز طبیعی در ایران هم طی یک دهه گذشته با رشد چشمگیر گازی جهان است، اما 

 200رسد و نزدیک به  میلیون مترمکعب گاز به مصرف صنایع و منازل مسکونی می 100شود که  میلیون مترمکعب گاز تولید می 900نزدیک به 

شود. در نتیجه این رشد چشمگیر اکنون ایران بعد از روسیه و امریکا و کانادا چهارمین  های گاز تزریق می میلیون متر مکعب نیز به داخل چاه

 . مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان می باشد تولید کننده گاز و بعد از امریکا و روسیه سومین

لذا نقش جمهوری اسالمی ایران که بعد از روسیه ، باالترین سهم ذخیره گاز طبیعی در جهان را دارا می باشد در تأمین افزایش تقاضای 

 . جهانی برای گاز طبیعی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد

 

 

 

                                                      
 گاز علیه زغال سنگ، تازه های انرژی، موسی دفتریان2
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 1هیدرات های گازی

ی از نظر فیزیکی ظاهری شبیه به برف داشته و شبکه جامد و کریستالی از ملکول های آب می باشند که با پیوند هیدرات های گاز

هیدروژنی به یکدیگر متصل شده اند و ملکول های گازی با وزن ملکولی کم را در خود حبس کرده اند. ملکول های آب به عنوان میزبان عمل 

 1 .بس می کنندکرده و ملکول های گازی را در خود ح

هیدرات در محل هایی که فشار زیاد یا دمای کم وجود داشته باشد، تشکیل می شود و از این رو کاوش های آن در مناطق سردی مثل 

قطب و کانادا و منطقه سیبری و نیز کف اقیانوس ها در جریان است. این از آن جهت است که از هیدرات گازی به عنوان منبع عظیم برای 

 292اتمسفر و صفر درجه سانتیگراد( حدود  19انرژی یاد می شود چون از لحاظ تئوری در یک حجم از هیدرات گازی متان )در فشار تامین 

 .حجم گاز متان وجود دارد

 اند که وسعت آن به درحالی که منابع هیدرو کربوری دنیا در حال اتمام است، پژوهشگران ایرانی گنجی را در دریای عمان کشف کرده

این در حالی است که ذخایر نفتی و گازی دنیا در حال کاهش است و وابستگی به منابع  3 .بزرگی تمام موجودی نفت و گاز کشور است

 هیدروکربوری هر روز افزایش می یابد، به همین دلیل کشورهای صاحب انرژی به دنبال انرژی های جایگزین هستند تا بتوانند از آنها همانند

 .دروکربوری استفاده کنندانرژی های هی

 

 

 21و رشد گرایش به هیدرات گازی در قرن  2151تا   1851نمودار تعادل انرژی جهانی در سال های  -19شکل 

                                                      
1Natural gas-hydrates 

 هیدرات های گازی تحولی شگرف در آینده، مجتبی کریمی1
 12/01/2312مصاحبه خبرگزاری فارس با مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی 3
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مترمکعب گاز ارزش  292اگرچه استخراج هیدرات گازی هزینه بر است ولی هر متر مکعب از هیدرات گازی پس از استخراج معادل 

بخصوص در قرن  20مطابق شکل  .حرارتی ایجاد می کند به طوری که می توان از این منابع در آینده به جای منابع هیدرو کربوری استفاده کرد

 میالدی جهان تمایل زیادی به سمت بهره برداری و مصرف هیدرات های گازی نشان خواهد داد. 12

تعارف گاز هستند که در اعماق زمین و در بلورهای یخی تجمع کرده اند و منابع عظیمی آز آن در آب های هیدرات گازی منابع غیر م

هم اکنون منابع هیدرات گازی تنها در کشور کانادا تولید می شود ولی در کشورهای ژاپن، روسیه و  .ها است دریای عمان و بخش ایرانی این آب

اند به این منابع دست پیدا  ز این منابع در حال انجام است که هنوز هیچ کدام به نتیجه نرسیده و نتوانستهآمریکا نیز، مطالعاتی برای برداشت ا

 .کنند

برداری از منابع متعارف  برتر از تکنولوژی بهره برداری از این منابع بسیار هزینه های بهره اگرچه امروز اعالم می شود که امروزه تکنولوژی

شود که منابع متعارف هیدروکربوری و به عبارتی نفت و گاز  های گازی زمانی محرز می تصادی بودن برداشت از هیدراتنفت و گاز است، ولی اق

 .رو به کاهش باشد، بدین معنا که با پایان منابع نفت و گاز ذخایر هیدرات گاز مطمئن ترین منبع سوخت در اختیار کشورهای دنیا خواهد بود

 

 1انرژی برق آبی

هزار گیگاوات ساعت در  21های برق آبی ایران  است و  هم اکنون میزان تامین انرژی از نیروگاه سومین کشور جهان در سدسازیایران 

هزار گیگاوات  20های صورت گرفته، باید این رقم به  ریزی درصد انرژی تولیدی در کشور است و در برنامه 20سال است که این میزان فقط 

 (11و  12)شکل  1 .ساعت برسد

 

                                                      
1Hydropower 

 2312آبان  22مجید نامجو وزیر نیرو خبرگزاری فارس به نقل از 1
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 2119تا  1971نمودار تولید انواع انرژی های اولیه در ایران بین سال های  -23شکل 

 

 

 سال آینده 21نمودار پیش بینی ظرفیت نصب نیروگاه برق آبی در ایران برای  -24شکل 

 

 1انرژی هسته ای

امروزه در روابط بین الملل دستیابی به علوم و فناوری پیش رفته یکی از عناصر بسیار مهم در قدرت توسعه ی پایدار به شمار می رود. 

بدون تردید دستیابی به انرژی پاک و حساس هسته ای عالوه بر افزایش وجهه ملی، زمینه ی بسیار مناسب برای دستیابی به قله های علم و 

                                                      
1Hydropower 
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اهم می سازد. بخش های کشاورزی، پزشکی و انرژی برق به برکت انرژی هسته ای به اوج پیشرفت و تعالی علمی دست یافته اند. توسعه را فر

 2 جمهوری اسالمی در چشم انداز بیست ساله خود برای آنکه بتواند قدرت اول منطقه شود، نیازمند انرژی هسته ای خواهد بود.

را انرژی هسته ای  12این وظیفه بر دوش نفت قرار گرفت و چشم انداز قرن  10تی بود، در قرن زغال سنگ تجسم رشد صنع 21در قرن 

رقم خواهد زد. یکی از مهم ترین راه های استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ساخت راکتورهای هسته ای جهت تولید برق است. جمهوری 

لی به دنبال ساخت نیروگاه برق اتمی می باشد و استفاده از برق هسته ای را یک شرط اسالمی ایران نیز با توجه به پایان پذیر بودن منابع فسی

 الزم و ضروری می داند چرا که به اصل پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی اعتقاد دارد.

خروج از بحران انرژی  دغدغه اصلی جهانِ عادت کرده به مصرف انرژی در دو دهه آینده تولید انرژی است و ساخت نیروگاه برق تنها راه

 در دهه های آینده است. نیروگاه اتمی اقتصادی ترین نیروگاهی است که ساخته می شود.

 2000مگاوات برق در سال نیاز دارد که نیروگاه اتمی بوشهر،  10000با نگاهی به روند رو به رشد کشورمان، ایران در بیست سال آینده به 

  1 مگاوات( از آن را تامین می کند و احداث نیروگاه های دیگر برای رفع این نیاز ضروری است. 3000د مگاوات )و در عالی ترین کارکرد خو

میلیون بشکه نفت خام مصرف می شود که در صورت تامین از طریق انرژی هسته ای،  210مگاوات برق حدود  10000گفتنی است، برای تولید 

 .میلیارد دالر صرفه جویی خواهد داشت 1ساالنه 

درصد و برآوردی که از  2درصد به  9نیاز کنونی ایران به برق بیش از آن چیزی است که پیش بینی شده بود. با رشد سالیانه نیاز به برق از 

 می شود، ایران به هیچ عنوان نمی تواند تنها متکی به نفت و گاز خود باشد. 1011میلیون نفر در سال  200رشد جمعیت تا شمار 

شیوه ای پایدار و سازگار با محیط زیست برای تولید انرژی، آسیب پذیری اقتصاد کشورهای گوناگون نسبت به آشفتگی ضرورت یافتن 

های مرتبط با منابع سوخت فسیلی و وابستگی رو به رشد دنیا به منطقه آسیای جنوب غربی، از جمله چالش هائی است که بهره گیری از انرژی 

 ا بسیار وسوسه انگیز جلوه می دهد.هسته ای را به منظور رفع آنه

، یک  131مگاوات روز ارزش حرارتی دارند، در حالی که یک گرم اورانیوم  0.92مگاوات روز و یک تن نفت  0.39یک تن زغال سنگ 

میلیون برابر نفت  2.9میلیون برابر زغال سنگ و  1.7حدود  131توان نتیجه گرفت که یک گرم اورانیوم  مگاوات روز ارزش حرارتی دارد. لذا، می

 بازده انرژی حرارتی دارد.

 

 

                                                      
 سیر تحوالت پنجاه ساله انرژی هسته ای در ایران، مهدی علیخانی صدر  2
 17/09/29مصاحبه وزیر نیرو، خبرگزاری فارس  1
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 2انرژی بـاد

، همزمان با اولین شوک قیمتی نفت، تمایل شدیدی به انرژی باد ایجاد شد؛ هرچند در این زمان تمرکز اصلی بر  2170در اواخر دهه 

، امکان ایجاد منبع انرژی ثابت و قابل اطمینان را فراهم نمودن انرژی الکتریکی حاصل از انرژی باد به جای انرژی مکانیکی بود. این روش

 همراه با دیگر منابع انرژی، به عنوان پشتیبان شبکه الکتریکی فراهم نمود.

، انرژی باد به عنوان یکی از منابع پایدار مهم، دوباره پدیدار شد. در طول آخرین دهه قرن بیستم، توان جهانی استفاده  2110در اواخر دهه 

به بعد، به حدود یک ششم  2120باد در هر سه سال تقریباً دو برابر شده است. هزینه های برق حاصل از نیروی باد، از اوایل دهه از انرژی 

زان رسیده است و به نظر می رسد که این روند ادامه یابد . امروزه حدود یک درصد از الکتریسته جهان توسط انرژی باد تولید می شود و این می

درصد  20حدود  1010بر این مبنا است که تا سال  1درصد و یا بیشتر می رسد. استراتژی انجمن جهانی انرژی باد 10ورها به حدود در برخی کش

 3 از انرژی مصرفی جهان را از انرژی باد تأمین کند.

 

 پتانسیل انرژی باد در ایران

داد که بسیاری از نواحی ایران، از جمله نواحی ساحلی دریای عمان ایران نشان  2بررسی آمار ده ساله وزش باد در ایستگاه های سینوپتیک

ر و جزایر خلیج فارس، نواحی ساحلی استان خوزستان و نواحی شرقی کشور به همراه چند نقطه پراکنده مانند: منجیل، رفسنجان، اردبیل و بیجا

د دارد. البته در بسیاری از نقاط دیگر کشور هم در زمان های محدودی بادخیز هستند و در آنها توان تولید برق بادی، بویژه در فصل تابستان وجو

 از سال توان تولید برق بادی وجود دارد.

بر اساس این یافته ها، ایستگاه های سینوپتیک از نظر سرعت وزش باد، در چهار گروه مختلف قرار می گیرند: گروه اول در بیشتر زمان 

؛ گروه دوم در برخی زمان های سال در بخش هایی از شبانه روز توان بادخیزی باالیی دارند؛ گروه سوم در های سال توان بادخیزی باالیی دارند

زمان های محدودی از سال دارای توان بادخیزی دارند و گروه چهارم در تمام طول سال توان بادخیزی درخور توجهی ندارند. در پایان سال 

کشور تولید کننده برق بادی، در رتبه سی ویکم قرار  91مگاوات تولید برق بادی در بین   9/32 میالدی کشور ایران، با مجموع توان 1001

ز گرفته است. در بسیاری از مناطق کشور ایران، منابع آب سطحی کم است و در واقع امکان تولید برق آبی وجود ندارد، یا به علت دور بودن ا

که سوخت فسیلی مصرف می  -ه آنها با مشکل همراه است و احداث نیروگاه های بخاریمراکز بزرگ صنعتی و شهری کشور، سوخت رسانی ب

بسیار پرهزینه است. تنها راه رساندن انرژی الکتریکی به این مناطق، اتصال به شبکه سراسری است که آن هم با مشکالت زیادی، از   -کنند

                                                      
1Wind Energy 
2
World wind energy website 2002 

3
 اسالمی واحد نجف آبادامیر گندمکار، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد  

4
 Synoptic stations 
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حال، دو منبع انرژی در ایران به وفور یافت می شود: اول انرژی خورشید و دوم قبیل اتالف انرژی و هزینه باالی نگهداری همراه است. با این 

 انرژی باد.

آسمان بیشتر نقاط ایران در بیشتر زمان های سال صاف و آفتابی است و لذا انرژی تابشی خورشید در تمام طول سال در این مناطق فراهم 

دیگری برای بسیاری از نقاط کشور است. از نظر اقتصادی هم استفاده از انرژی بادی است. وزش بادهای قوی و مداوم، منبع انرژی بسیار مهم 

برای تولید برق مناسب تر است، زیرا بهای تولید هر کیلووات ساعت برق از سوخت های فسیلی خیلی بیشتر از توربین های بادی است و لذا 

 ضروری است.برآورد و پیش بینی انرژی باد برای تولید برق بادی در ایران 

بر اساس میانگین ساالنه سرعت باد، نواحی ساحلی دریای عمان و جزایر خلیج فارس، نواحی ساحلی استان خوزستان و نواحی شرقی 

کشور به همراه چند نقطه پراکنده مانند: منجیل، رفسنجان، اردبیل و بیجار بادخیزترین مناطق کشور و سواحل دریای مازندران، دامنه های 

 البرز و دامنه های شرقی و جنوبی زاگرس آرام ترین مناطق کشور هستند.جنوبی 

متر بر ثانیه( در ایستگاه های کشور را نشان می دهد. بر اساس این نقشه،  2گره )  2، درصد وزش بادهای با سرعت باالتر از 25شکل 

متر بر ثانیه( است و از این نظر، رتبه اول را دارد. پس   2گره ) 2ی باد با سرعت باالی درصد زمان های سال دارا 99ایستگاه رفسنجان در حدود 

درصد در رتبه دوم جای دارد، ایستگاه های الیگودرز، تربت جام، خور بیرجند، سیری، کیش، جاسک، زرینه اوباتو،  92از آن، ایستگاه زابل با حدود 

 متر بر ثانیه( دارند. 2گره ) 2ها باد با سرعت باالی  درصد زمان 10منجیل و چابهار هم در بیش از 

 

 

 متر بر ثانیه( در ایستگاه های کشور 4گره )  8درصد وزش بادهای با سرعت باالتر از   -26شکل 
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جوالی که به طور کلی، در کشور ایران ما ههای آوریل تا آگوست )فصل های بهار و تابستان( بسیار بادخیز هستند و در دو ماه ژوئن و 

آبی گرمترین ماه های سال هستند، بیشتر نقاط ایران دارای توان تولید انرژی بر ق بادی هستند و از آنجاکه در این ماه ها تولید انرژی برق 

به نظر می  کاهش می یابد مصرف انرژی الکتریکی افزایش می یابد، لذا استفاده از انرژی پاک و رایگان باد برای تولید برق بادی بسیار ضروری

 رسد.

از نظر زمان روز، بجز ایستگاه زابل که در هنگام صبح بادخیزتر است، دیگر ایستگاه های کشور در ساعات بعدازظهر و بویژه هنگام عصر، 

ای دستگاه بادخیزتر از زما ن های دیگر روز هستند و با توجه به اینکه این زمان، گر م ترین زمان های روز است و مصرف انرژی الکتریکی بر

 های خنک کننده افزایش می یابد، لذا می توان از انرژی بادی برای تولید انرژی الکتریکی مکمل در این مواقع استفاده نمود.

نتیجه اینکه کشور ایران، از جمله مناطقی است که دارای پتانسیل انرژی بادی زیادی است و می توان با استفاده از این انرژی که 

 گان و سازگار با محیط زیست است، میزان قابل توجهی انرژی الکتریکی تولید نمود.تجدیدپذیر، رای

نواحی شرقی کشور ایران، از جنوب شرق تا شمال شرق، بادخیزترین منطقه کشور است و در بیشتر زمان های سال دارای توان تولید برق 

دریای عمان، نواحی غربی کشور در استان های کردستان، کرمانشاه،  بادی است. پس از آن، جلگه خوزستان، جزیره ها و سواحل خلیج فارس و

ن لرستان و همدان و نواحی کوچک و پراکنده شامل: منجیل، اردبیل، فیروزکوه، رفسنجان و اردستان هم در بسیاری از زمان های سال دارای توا

روم و کمتر توسعه یافته است که میزان تولید انرژی الکتریکی در تولید برق بادی هستند. بیشتر نواحی بادخیز کشور ایران از مناطق خشک، مح

از  آنها کم است و همچنین رساندن انرژی الکتریکی به این نواحی هم هزینه های زیادی دارد. لذا، ایجاد مزارع تولید برق بادی در این نواحی

ه منظور مقابله با گرمای هوا است و بادخیزترین زمان در ایران هم ضروریات است. بیشتر مصرف انرژی الکتریکی در ایران، در فصل تابستان و ب

 فصل تابستان است. تولید انرژی برق بادی در ایران هم از نظر پراکندگی مکانی و هم از نظر زمانی بسیار حایز اهمیت است.

 

 2انرژی خورشیدی

کند. از کل انرژی منتشر شده توسط خورشید، تنها در  می کیلووات ساعت انرژی ساطع   2.2*2010به طور متوسط خورشید در هر ثانیه 

کند. کشور ایران  دریافت می Btuمیلیون  90رسد. این بدان معنی است که زمین در هر ساعت تابشی در حدود  % آن به سطح زمین می27حدود 

ه لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط ای واقع شده که ب درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه 20تا  11در بین مدارهای 

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده  1100تا  2200ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین  جهان در باالترین رده

فتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه روزآ 120است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 

 اصلی ترین کاربرد انرژی خورشیدی تامین انرژی الکتریسیته به دو روش زیر است: .است

                                                      
1Solar Energy 
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 ها الف( تولید برق با استفاده از فوتوولتاییک

 ب( تولید برق با استفاده از گرمایش خورشیدی

و به طور متوسط یک   تابشی خورشید بر سطح زمین در یک روز می باشد% از انرژی 3انرژی مصرفی کل جهان در یک سال تنها معادل 

 کیلوگرم کربن دی اکسید در سال جلوگیری کند. 200کیلوواتی فتوولتائیک می تواند از انتشار  3سیستم 

 

 2انرژی زمین گرمائی

ش آغاز گردید و اینک با تالش کارشناسان ، سال پی 30کشف منابع زمین گرمائی در ایران توسط یک شرکت ایتالیایی و وزارت نیرو حدود 

 چند چاه اکتشافی در مشکین شهر به بهره برداری رسیده و قادر است در آینده برق  و آبگرم مصرفی روستاها و شهرهای مجاور را تامین کند.

کین شهر ـ سبالن ـ دماوند ـ آذربایجان ایران دارای پتانسیل زمین گرمائی قابل توجهی است تخمین زده می شود که از منابع زمین گرمائی مش

 .گیگاوات برق تولید کرد 1/7می توان 

 

 1بهره وری و شدت مصرف انرژی در ایران

در ایران نیز باالست و در این  3اگر چه ایران یک کشور غنی از لحاظ منابع انرژی است، اما شدت مصرف انرژی یا به تعبیری شدت انرژی

 (22)شکل  2 زمینه فاصله زیادی با استاندارد های جهانی دارد.

بهره وری انرژی در  1002در ایران نیز در مقایسه با استاندارد های جهانی بسیار پائین است، بطوریکه در سال  1بهره وری انرژیاز طرفی 

دالر تولید ناخالص داخلی ایجاد شد، در حالی که  132نفت انرژی،  مصرف هر بشکه معادلدالر بود، به عبارت دیگر با  132ایران معادل 

 (26شکل  دالر بود.) 2211دراتحادیه اروپا  دالر و 739میانگین جهانی این رقم 

 

                                                      
1Geothermal Energy 

لید کاالها و خدمات را شدت بهره وری انرژی میزان تولید کاال و خدمات به ازای مصرف هر واحد انرژی را بهره وری انرژی و میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تو1

 شدت انرژی می نامند .مصرف انرژی و یا به طور خالصه، 
3Energy Intensity 

ی آید، لذا یا باید قسمت در مورد کشورهای صادر کننده حامل های انرژی از آنجا که بخشی از تولید ناخالص ملی این کشورها از طریق صدور حامل های انرژی به دست م2

یا حجم صادرات حامل های انرژی را به مصرف انرژی این گروه کشورها افزود تا شدت انرژی به  مربوط به صدور حامل های انرژی را از تولید ناخالص ملی آنها کسر نمود و
، شدت انرژی در این دست آمده کشورها کامالً قابل مقایسه باشند، بدیهی است چنانچه این تعدیل در شدت انرژی کشورهای صادر کننده حامل های انرژی صورت گیرد

به  .وجهی افزایش خواهد یافت، میزان افزایش شدت انرژی این گروه کشورها به حجم صادرات حامل های انرژی وابستگی تام خواهد داشتگروه کشورها به میزان قابل ت

م، شدت انرژی میلیون بشکه در روز نفت صادر می کرد، اگر این میزان را به مقدار مصرف داخلی حامل های انرژی اضافه کنی 1,2( حدود 1002عنوان مثال ایران )در سال 
بشکه به ازای هر هزار دالر تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که نسبت به کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال  9,2بشکه به  2,1از  1002ایران در سال 

 (.Error! Main Document Onlyو   .Error! Main Document Onlyشکل ) توسعه به مراتب بیشتر است./ بر طبق گزارش بانک مرکزی ایران
5Energy Productivity 
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سال   -سایر کشورها شدت مصرف انرژی در ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی در مقایسه با  -28شکل 

2118 

 

 

 2111 -درصد سهم درآمد هیدروکربنی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب -27شکل 
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 2118سال   -بهره وری انرژی در ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی در مقایسه با سایر کشورها  -31شکل 

 

جامعه ایرانی در حوزه ی بنزین برای اتومبیل، مصرف خانگی نفت و گاز برای گرمایش و مصرف الکتریکی برای لذا در حال حاضر 

 (11و  12 شکل ) 2 روشنائی عمیقاً با اصراف روبروست.

 

 

و سایر  LPGنمودار مصرف انواع فرآورده های نفتی )نفت کوره ، سوخت های حمل و نقل هوایی، بنزین ،  -31شکل 

 2119تا  1971محصوالت( در ایران بین سال های 

 

                                                      
1http://www.eia.gov/cabs/iran/Full.html 
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 2119تا  1971نمودار عرضه انواع انرژی های اولیه در ایران بین سال های  -31شکل 

 

 نفت در ایران:چند نکته پیرامون 

 2111برای اولین بار در ایران، در مسجدسلیمان کشف شد و صدور آن از سال  2127الف( نفت، کاالیی استراتژیک که روز پنجم خرداد 

 نویسد: در این باره می« Oil Persian»یعنی یکسال پیش از وقوع جنگ جهانی اول ـ آغاز شد، نویسنده انگلیسی کتاب  -م  2123ش / 

 10 از متجاوز و کرد فوران نفت بود، رسیده پا 2220 عمق به کنی چاه عملیات که[ 2127 سال خرداد 1] 2102 سال مه ماه 19 روز …»

 زحمتی ایرانیان برای ولی داد نجات را انگلستان دریایی نیروی ، جنگ دو طی که شد آغاز صنعتی ترتیب این به. زد باال حفاری دستگاه از پا

 «مجموع مزاحمت های سیاسی دولت های بزرگ بیشتر بود.اد کرد که از ایج

ها، یک جهش بزرگ در نظام اقتصادی کشورشان و به مانند خون در رگ اقتصاد بریتانیا بود، در  ب( دستیابی به نفت ایران برای انگلیسی

ها در همه آنها  ، رویدادهایی است که انگلیسی اعمال نفوذ دائمی بر دولت های قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و یا اشغال خاک ایران  حقیقت

 کردند و آن حفظ منابع نفتی ایران بود. یک هدف مشترک را دنبال می

اما وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از گذشته موجب  1در جهان اول است« مجموعه ذخایر نفت و گاز»ج( کشور ایران، از لحاظ 

هاست که همچنان نفت را به صورت خام صادر و درآمد حاصل  شده است. در کشور ما، متاسفانه سال "اقتصاد تک محصولی"شکل گیری یک 

 (31مصرف می کنیم.) شکل  "بودجه جاری"از آن را نیز در 

                                                      
 20/03/2312گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 2
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به طور میانگین  1ت نفتمیلیارد بشکه نفت درجا است اما همه آن قابل استحصال نیست. ضریب بازیاف 900د( هم اکنون ایران دارای 

میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است. در چنین شرایطی و با  219درصد است، یعنی به نوعی می توان گفت از این میزان نفت درجا تنها 19

 2 کرد. سال دیگر می توان نفت تولید و از این منبع عظیم خدادادی استفاده 229توجه به میزان تولید روزانه نفت ایران، تقریباً 

به  هـ( اکثر مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و در طول این دوره تولید نفت آنها کاهش یافته و یا به عبارتی وارد دوره نیاز

 شده اند. 3فرایند بازیافت ثانویه

 

 

 2111تا  1977نمودار تولید و مصرف نفت در ایران بین سال های  -33شکل 

 

 مقام معظم رهبری پیرامون موضوع نفت می فرمایند:

ها سال دیگر، دنیا محتاج نفت و گاز است؛ این یک مطلبِ مسلّم است. استکبار و قدرتهاى استکبارى میدانند که رگ حیاتشان به  تا ده

ى نفت و گاز امتیاز بدهند و از  مجبور باشند براى تهیهنفت و گاز وابسته است. آن روز که نتوانند این نفت ارزان را به دست بیاورند، آن روز که 

 4 بار است. زورگوئى دست بردارند، آن روز براى آنها مصیبت 

ها به شما مردم و مردم سایر کشورهایی که امروز  ها بود و بنا بود آن اگر این نفتی که دست کشورهای این منطقه است، در دست اروپایی

د، برای هر استکانش جان شما را می گرفتند!... امروز به خاطر خیانت بعضی از کشورهای تولید کننده نفت و نفت تولید می کنند، بفروشن

                                                      
1Oil Recovery Factor 
2Enhanced Oil Recovery = EOR 
3Enhanced Oil Recovery = EOR 

 02/02/2312معظم رهبری مقام 2
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گر بین المللی، به جای اینکه نفت، وسیله ای در دست کشورهای تولید کننده آن برای کسب سود یا استفاده سیاسی  شان با دزدان غارت دستی هم

هاست، نفت مال ماست؛ اما  ن وسیله ای در دست مصرف کنندگان قرار دارد!... در حقیقت نفت در مشت آنو اقتصادی باشد، به عکس به عنوا

 .1سیاستش در دست دیگران است! چنین سرمایه ای مایه دردسر است

 

 نقطه ضعف آشکار اقتصاد ایران:

در « نقطه ضعف آشکار»، یک «سرمایه بین نسلی»اما آنچه مسلم بنظر می رسد، این است که وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، این 

ی «تهدید»را به « ضعف»اقتصاد ماست که دشمن در این جنگ تمام عیار اقتصادی، بصورت ویژه بر روی آن تمرکز کرده است تا این نقطه 

 جدی علیه ما تبدیل کند.

نیم. یکى از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه نیاز ک ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى

بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. ما باید به جائى برسیم که اگر یک روزى به خاطر قضایاى سیاسى، اقتضائات سیاسى، یا 

مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. اگر یک روزى اقتصاد  اقتضائات اقتصادى در دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثالً براى

اش در دنیا  کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسالمى در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذارى

 2 العاده است. ما باید به اینجا برسیم. فوق

« خام فروشی»، باید بپذیریم که «درآمد»است و نه « سرمایه»ان به نفت را تغییر دهیم، باید بپذیریم که نفت یک ما باید نوع نگاهم

 بدترین نوع استفاده از این سرمایه تمام شدنی است.

روی این روش ما این نفت را ضایع می کنیم؛ البته این، کار امروز و دیروز نیست؛ دهها سال است که بنای اقتصاد و پیشرفت کشور 

گذاشته شده است و یک شبه هم نمی شود آن را عوض کرد. آن روزی انسان در قضیه نفت احساس رضایت می کند، که کشور قادر باشد با 

 اختیار خودش اعالم کند که من مصلحت می دانم امروز تولیدم را فالن قدر کم کنم. امروز می خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت

سوخت، بدترین استفاده از نفت است و دنیا الی ماشاء اهلل استفاده های بهتر از سوخت نفت را کشف می  -ا در کارهای غیرسوخت مصرف کنمر

 3آن روز ما می توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم. -کند و پیش می رود

فروشی بخواهد مملکت را اداره کند یعنی با  ه درآمد کسی با نفتما باید بفهمیم بین سرمایه و درآمد فرق است، نفت سرمایه است ن

 4 فروشی، نفت را باید تبدیل کرد به یک سرمایه دیگر از آن درآمدش باید استفاده کرد. سرمایه

                                                      
 23/03/2373مقام معظم رهبری 2

 19/1/2310مقام معظم رهبری 1

 11/3/2321مقام معظم رهبری 3

 آیت اهلل جوادی آملی2
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 نقش اقتصاد مقاومتی:

ببندد و این شدنی نیست مگر با  اقتصاد مقاومتی ما باید تمام تالش و توان خود را برای حل هرچه سریع تر این معضل اساسی به کار

 پایبندی به الزامات اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین الزامات اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری شامل موارد ذیل می شود:

 مردمى کردن اقتصاد: -1

واند یک تحول به وجود بیاورد؛ و که اعالم شد، می ت 22مردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاست هاى اصل 

 2 این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائى انجام گرفته و تالش هاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصى را باید توانمند کرد.

 کاهش وابستگى به نفت: -2

ى ماست. ما اگر بتوانیم از همین  الهکاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد س

 1 فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم.

 مدیریت و تعادل در مصرف: -3

هاى دولتى، هم  سراف و تبذیر. هم دستگاهى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از ا مسئله

ى تعادل در  ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. یک بُعد دیگرِ این مسئله هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده دستگاه

 3 مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم.

 یارانه ها : استمرار هدفمندی -4

 2 ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است. هدفمند کردن یارانه

گام دوم هدفمندی یارانه ها باید به گونه ای باشد که بنگاه های اقتصادی و همه مصرف کنندگان حامل های انرژی به سمت مصرف 

واقعی سازی بهای سوخت یکی واقعیت انکار ناشدنی است، اما باید سازکار مناسب برای پیاده کردن این هدف درنظر  .بهینه انرژی حرکت کنند

میزان قاچاق سوخت و شدت مصرف انرژی در کشور افزایش یافته است، این میزان در ابتدای اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها  .گرفته شود

اکنون شدت مصرف انرژی در کشور که چهار برابر میانگین مصرف جهانی است نشان می دهد که سیاست بسیار کاهش مطلوبی داشت اما هم 

 (32)شکل  1 .هدفمندی یارانه ها ضمن استمرار باید به درستی اجرا شود

                                                      
2
 03/01/2312مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام  

1
 همــان 
 همــان3
 همــان2
 جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس1
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 2122-2117بینی آن بین سال های میزان رشد تقاضای انرژی الکتریسیته در ایران و پیش  -35شکل 

 

 ى حداکثرى از زمان و منابع و امکانات: استفاده -5

بیند که فالن  ى کمترى انسان مى از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح هائى که سالهاى متمادى طول می کشید، امروز خوشبختانه با فاصله

 2 بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت کرد. بهرهکارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به 

 حرکت بر اساس برنامه: -6

وارد می شود و به « اقتصاد مقاومتى»هائى است که به  الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه یکى از کارهاى اساسى است. تصمیم هاى خلق

باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست هاى اقتصادى کشور در هر مقاومت ملت ضربه می زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم 

 1 مورد شود. زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى

 

 نتیجه گیری:

مردم و مسئوالن ما باید واقعاً بپذیرند که ما در یک نقطه بسیار حساس به سر می بریم، همبستگی ملت و نظام در این برهه تاریخی می 

یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاى » عبور دهد و به تعبیر رهبر انقالب : « پیچ تاریخی»وبی از تواند کشور را به خ

                                                      
 03/01/2312ار کارگزاران نظام مقام معظم رهبری در دید2
 همــان1
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مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان  -از جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزها -دشمن 

 «.ئى دیگر وجود نخواهد داشتتکرار چنین چیزها

برای تدوین یک سند جامع در حوزه ی انرژی جمهوری اسالمی ایران، می بایست افزون بر توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و 

قرار گیرد، تهدیدهای احتمالی نیز بر مبنای اقتصاد مقاومتی و با نگاه به وجود یک دشمن جدی در عرصه اقتصاد و انرژی به خوبی مورد بررسی 

مردم در استفاده صحیح و بهینه از انرژی امری است ضروری، اما بنظر می رسد با توجه به اهمیت روزافزون « سبک و شیوه زندگی» اگرچه 

انرژی در معادالت جهانی و به تبع آن اهمیت امنیت عرضه و تقاضای انرژی در بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، داشتن یک 

است و به « اولویت جدی و اساسی»جامع، مسنجم، هدفمند و در برگیرنده همه ابعاد برای نیل به اهداف مشخص یک « استراتژی انرژی»

از منظور ارتقاء موقعیت عینی انرژی ایران در منطقه و جهان تدوین و تبیین اهداف و سیاستگذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی که 

 می توان به موارد ذیل اشاره کرد، امری حیاتی است: اصلی ترین آن

 حرکت به سمت خودکفـائی در دانش و تکنولوژی های مورد نیاز در زمینه انرژی -1

دست یابی به دانش های بنیادی و تحقیقات مهندسی و سرعت بخشیدن به تجارتی کردن تکنولوژی های توسعه یافته به واسطه سرمایه 

 گذاری در تحقیقات

 متنوع ساختن منابع تامین انرژی ایران -2

این اقدام با افزایش سهم انرژی های هسته ای و تجدیدپذیر در مقابل انرژی های فسیلی )مانند نفت، گاز و زغال سنگ( که عالوه بر آثار 

انات جهانی انرژی، مسأله مثبت زیست محیطی، عرضه انرژی را خواهد افزود و در دراز مدت با استقالل بخشیدن بیشتر به کشور از نوس

 استراتژیک انرژی را مرتفع خواهد ساخت.

 

 

 2119 –نمودار سهم انواع انرژی اولیه در سبد عرضه انرژی ایران -41شکل 
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 2119تا  1971نمودار تولید الکتریسیته بوسیله انواع انرژی در ایران بین  -36شکل 

 

به جزء نفت و گاز طبیعی و انرژی برق آبی، مابقی انرژی های اولیه سهم بخصوصی در سبد انرژی ایران  37و  21مطابق شکل های

 ندارند.

 افزایش انعطاف پذیری و کارائی در مصرف انرژی -3

 کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت -4

زده است، واقعیت این است که امروزه بیش  سرنوشت اقتصاد ایران را رقمصنعت نفت ایران و بویژه صدور نفت بیش از یک سده است که 

درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است، این یک چالش جدی است و اگر روزی بالیی بر سر قیمت نفت بیاید، اقتصاد هم به موازات آن  10از 

 (38)شکل  2سقوط خواهد کرد. با این حال باید فکری برای این چالش اندیشید

 

                                                      
 2321دکتر احمدی نژاد در مراسم تودیع و معارفه وزیر نفت سال 2
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 میالدی 2111تا 1861نمودار نوسانات قیمت نفت در سال های  -43شکل 

 

 جلوگیری حداکثری از خام فروشی نفت و عرضه نفت بصورت خام -5

از آنکه بعنوان بیش «سرمایه بین نسلی»بدترین نوع استفاده از نفت است و در واقع تاکنون این« خام فروشی»به تعبیر مقام معظم رهبری

 در دست دولت ها بوده است.« درآمد»مورد توجه باشد، بعنوان« سرمایه»یک 

 افزایش مصرف گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی پاک -6

د انتقال، با سرعت، سهم خو  آوری تر و نیز به دلیل تحوالت به وجود آمده در فن دلیل توجه روز افزودن به محیط زیست سالم  گاز طبیعی به

مهمی از جمله ایران، در منطقه وجود دارند که بر اهمیت نقش این منطقه در   افزایش خواهد داد، در این زمینه نیز کشورهای  را در سبد انرژی

 افزایند. تأمین انرژی مورد نیاز جهان آینده می

 افزایش تولید و مصرف منابع انرژی تجدید پذیر -7

 ش حمل و نقلافزایش مصرف دیگر سوخت ها در بخ -8

 ایجـاد اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی در حوزه انرژی -9

 مدرنیزه کردن زیرساخت های انرژی -11

 )گسترش استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف و ...( استفاده از روش های نوین در صرفه جوئی -11

 قاضا در بازار انرژی را به دنبال خواهد داشت(.) که به دنبال خود کاهش رشد تافزایش ضریب بهره برداری از منابع انرژی  -12
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و میدان گازی پارس جنوبی در  توجه به تولید صیانتی و توسعه میادین نفت و گاز، به ویژه میادین مشترک -13

 1414راستای سند چشم انداز 

 :2202بر طبق سند چشم انداز، صنعت نفت و گاز ایران باید در افق 

که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر الف( حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپك 

 رقبای این جایگاه می باشد.

 با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک.ب( دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی 

 به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور.جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیشی دستیابی به  ج(

به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کاالهای پتروشیمیایی دستیابی به  د(

 هیدرو کربوری کشور.

 نفت و گاز در منطقه. گاه اول فناوریجاینیل به  ه(

برداری از میادین مشترک و تعیین  میدان نفتی و گازی در کشور داریم، اما اولویت اصلی حرکت به سمت بهره 217اکنون در حدود  ما هم

شترک نفتی و گازی است. با های م ایران تقریباً با تمام کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، ترکمنستان دارای میدان .تکلیف آن است

ترین  شود و مهم میلیارد مترمکعب گاز در کشور فراهم می22/2میلیون بشکه نفت و همچنین  9/1توسعه میادین مشترک امکان تولید روزانه 

 2 اولویت بخش نفت توسعه میادین مشترک است.

ن به منظور توسعه و بهره برداری هرچه سریعتر از این میدان نفتی مشترک بین ایران و همسایگان خود به توجه جدی مسئوال 19وجود 

سال صادرات نفت خام تولیدی کشور است.  210میادین نیازمند است، در میدان پارس جنوبی ارزش گازی که ذخیره شده است، معادل درآمد 

سال کل ساکنان کره زمین تامین  20رژی این میدان بزرگترین میدان گازی جهان است در خلیج فارس که در صورت برداشت کامل گاز آن، ان

کیلومتر مربع آن در آب  9000کیلومتر مربع آن در آب های سرزمینی ایران و  3700کیلومتر مربع است که  1700مساحت این میدان  .می گردد

 های سرزمینی قطر قرار دارد.

ین دو کشور ایران و قطر، مشترک است. با وجود مشترک بودن میلیارد بشکه نفت درجا، ب 9/2ای بالغ بر  الیه نفتی پارس جنوبی با ذخیره

هزار  31هزار بشکه نفت در روز توسط طرف قطری، برداشت روزانه  210برداری قریب به  الیه نفتی پارس جنوبی با میدان الشاهین قطر و بهره

 . 1برابر ایران است.  23حدود  بشکه در فاز اول این طرح تاکنون محقق نشده است و برداشت نفتی قطر از پارس جنوبی

 

                                                      
  2312تیر  1گزارش وزیر نفت در مجلس شورای اسالمی دوشنبه 2
 گزارش اداره کل نظارت و بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور 1
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 استفاده از درآمدهای نفت جهت حمایت از تولید ملی -14

ى ایرانى احترام نگذاریم، تولید ملى شکل نمی گیرد؛ و اگر تولید ملى شکل نگرفت، استقالل اقتصادى این  ما تا به کار ایرانى و سرمایه

ى اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و  یعنى در مسئله -اى تحقق پیدا نکرد  جامعهکشور تحقق پیدا نمی کند؛ و اگر استقالل اقتصادى یک 

ى حرفها،  اى تحقق پیدا نکرد، بقیه استقالل سیاسى این کشور تحقق پیدا نمی کند؛ و اگر استقالل سیاسى یک جامعه -روى پاى خود بایستد 

ند، پایدار نکند، متکى به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسى و جز حرف، چیز دیگرى نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوى نک

 2 کشور ما به اقتصاد قوى و پایدار احتیاج دارد..فرهنگى و غیره تأثیرگذار باشد
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 راهبرد های اصلی اقتصاد مقاومتی فلسفه، ضرورت و

 دکتر علیرضا علی احمدی

 حامد نجفی جزه

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت

 اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی، یدانشجوی دکترا

 

 

 چکیده:

د این مقاله در پی پاسخ به فلسفه، ضرورت و راهبرد های اصلی اقتصاد مقاومتی است. در بخش اول مقاله و در پی پاسخ به ضرورت اتخاذ رویکر

آموزه های اسالم در باب جدال پایان ناپذیر استدالل می شود که طراحی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر  اقتصاد مقاومتی مباحثی عنوان می گردد. 

حق و باطل تا زمان ظهور منجی، یک ضرورت تاریخی است و به جهت ویژگی های جمهوری اسالمی ایران و تشدید تحریم ها در پارادایم 

خچه تحریم های صورت جنگ نرم یک ضرورت مقطعی می باشد. پس از آن در پی پاسخ به راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی، انواع و تاری

ای مورد بررسی قرار می گیرد تا نقاط تمرکز و گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران با نگاهی تحلیلی و از طریق روش مطالعات کتابخانه

محورهای اصلی دنیای غرب در جنگ اقتصادی روشن شود. جهت یافتن ابعاد و مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی،  به کمک روش رویش 

ی ظریه ها، محورهای اصلی در طراحی اقتصاد مقاومتی از منظر فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین می گردد. این مقاله در پی پاسخ به پایه هان

محور اصلی اشاره می نماید. ذیل هر محور، چالش ها و راهکارهای موجود مورد بررسی قرا گرفته  22اصلی تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی  به 

 است.

 اقتصاد مقاومتی، تحریم، جهاد اقتصادی، وابستگی به نفت، سیاست تجاریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

دالیل مختلف در طول تاریخ به   های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به استفاده از تحریم

ی صورت گرفته علیه ایران، در طی زمان از تحریم نفت ایران در زمان اند. در بررسی تحریم ها های اقتصادی متوسل گردیده تحریم

نخست وزیری دکتر مصدق گرفته تا تحریم های یک جانبه آمریکا در پی تسخیر النه جاسوسی و قانون مجازات ایران و لیبی و .... و 

فتی اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا، شدت و تحریم های ن 1020-1009همچنین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در طی سالهای 

و اثر تحریم ها به طور پیوسته افزایش یافته، اگرچه اعمال تحریم ها بر کشور اثرات خسارت باری را در بعضی حوزه ها به جا گذاشته 

وز موفقیت های لکن در حوزه های دیگری که کشور نیاز جدی داشته است، اعمال تحریم ها باعث بکارگیری نیرو های داخلی و بر

چشم گیری گشته است. لکن به دلیل نداشتن یک استراتژی واحد، شاهد عکس العکمل های ناهمگون و بعضا متفاوتی در سازمان ها 

و نهادهای مختلف کشور در مبحث مقابله با تحریم هستیم. عمر سی و چند ساله تحریم ها پس از پیروزی انقالب اسالمی علیه 

اثر آن در طی زمان، تحریم را به یک متغیر برون زای جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور بدل نموده است که ایران و افزایش شدت 

ضرورت طراحی اقتصادی جدید، با کارکردها و مولفه هایی نوین را تبیین می نماید. آنچه در ادامه مقاله مورد مداقه قرار می گیرد 

ابعاد این اقتصاد نوین خواهد بود که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یک اقتصاد توضیحات تفصیلی در رابطه با فلسفه، ضرورت و 

 باشد.مقاومتی می

 تداوم جدال حق و باطل و لزوم اتخاذ  رویکرد اقتصاد مقاومتی

ا و رخدادها در مقیاس ه الملل بوده و توانایی تأثیرگذاری در طرح شود که دارای موقعیت ممتازی در روابط بین به کشوری گفته می 2ابر قدرت

های اثرگذار در هر نماید که توانایی الزم را جهت طراحی و اجرای پروژه ، ابر قدرت را کشوری توصیف می1جهانی را دارد. آلیس الیمن میلر

مان بوده و در واقع قادر نقطه از جهان داشته باشد و حتی در برخی مواقع قادر به استفاده از این توانمندی در چندین نقطه از جهان به طور همز

چنانچه شاخصه ها و مولفه های اصلی و اساسی جهت تعیین ابرقدرت ها در یک سیر   (Miller, 2005).درجهان باشد هژمونیبه ایجاد یک 

رقابت کشورها در برتری و تسلط قدرت نظامی اصلی ترین  -2121سال  -قرار گیرد، تا قبل از پایان جنگ دوم جهانیتاریخی مورد بررسی 

عنصر در تعیین ابرقدرت جهانی به شمار می آمد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم مولفه دیگری به تسلط و برتری نظامی به عنوان عنصر 

 وژیک و اقتصادی بود. در این میان حلقه برتری قدرت نظامی کمرنگ تر شد و مقدمات دوران جنگ سرد رااصلی افزوده شد و آن هژمونی تکنول

را دوران جنگ سرد می دانند، دورانی که در آن دو طرف اصلی درگیر در جنگ،  2110تا  2110فراهم نمود. تحلیل گران تاریخی سالهای 

 ه آمریکا بودند.کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایاالت متحد

                                                      
1 Super Power 

 استاد رشته امور امنیت ملی در مرکز کارشناسی ارشد نیروی دریایی آمریکا 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C


 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

127 
 

لت هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از باالترین قابلیت های اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دو

اروپایی بود، برای رهبری امور اقتصادی جهان می باشد.از این رو پس از جنگ جهانی دوم آمریکا که از یک سو شاهد  زوال قدرت های تجاری 

و از سوی دیگر با خیزش یک قدرت پرخطر ضد سرمایه داری یعنی اتحاد جماهیر شوروی روبرو بود با ورود فعاالنه به عرصه امور امنیتی بین 

 (168-167: 1387.)شیرخانی، الملل، مدیریت توسعه جهان را بدست گرفت

سیس نهادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی چون سازمان ملل، بانک جهانی، در طول این سالها ایاالت متحده از طریق مشارکت فعال در تا

( و ... رفته رفته حلقه دیگری را به عنوان یکی از مهمترین WTOصندوق بین المللی پول، معاهده گات و بعدها ایجاد سازمان تجارت جهانی)

 هژمونی اقتصادی و ارائه یک سبک زندگی با مقبولیت جهانی بود. شاخص های تعیین ابر قدرت جهانی اضافه نمود که آن مولفه، متمرکز بر،

ناکارآمدی خود را در  2170الگوی رشد اقتصادی این کشور از اواسط دهه  2190تا  2130های  در این میان با وجود رشد سریع شوروی در دهه

ن یک راه حل از مباحث نظری اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شد، نه تنها به عنوا 2120های مختلف به نمایش گذاشت و نهایتاً در پایان دهه  حوزه

 (1391)واعظی، بلکه به همراه خود ساختار سیاسی اتحاد جماهیر شوروی را نیز از صفحه جغرافیای سیاسی جهان حذف کرد

رفت  از دو قطبی به شمار می ( در کنار ایاالت متحده آمریکا یکی2110-2110و اتحاد جماهیر شوروی سابق که در سراسر دوران جنگ سرد )

دچار فروپاشی کامل شد و اینچنین مقارن با فروپاشی شوروی و  2112ساخت در سال  که داعیه ارائه الگویی بهتر برای حیات بشری را مطرح می

ده قدرت جهانی بدل رشد باالی اقتصادی ایاالت متحده و تسلط سبک زندگی آمریکایی، برتری قدرت اقتصادی به مهمترین مولفه تعیین کنن

 گردید.

با داعیه ارائه الگوی جهانی  2171طی همین سالها، زمینه شکل گیری انقالب اسالمی در ایران فراهم شد و جمهوری اسالمی ایران در سال 

ی تمدن اصیل اسالمی برای تکامل حیات بشری و دستیابی به جامعه آرمانی و مبارزه همه جانبه با ظلم و ستم استکبار جهانی و با هدف بازساز

در عصر جدید و زمینه سازی برای برپایی حکومت عدل جهانی در جغرافیای ایران تشکیل شد و با بیرون راندن نظام سلطنتی که میراثی از 

نظام سلطه به استعمار کهنه ابرقدرت ها بر ایران بود فصل جدیدی از جدال مستمر حق و باطل را فراهم نمود، چرا که باعث قطع منافع دیرینه 

درت سرکردگی آمریکای جهانخوار در ایران گردید و به تدریج موجبات بیداری مسلمانان و مستضعفین عالم را فراهم نمود. در این میان دو ابر ق

مهور جهانی که شکل گیری قدرتی نوظهور با داعیه ارائه الگویی جهانی را خطری جدی برای خود می دیدند با تحریک صدام حسین)رییس ج

تا  2120ساله طی سالهای  2سابق عراق( مقدمات شکل گیری یک جنگ نظامی تمام عیار را بر علیه ایران فراهم نمودند. اگرچه وقوع جنگی 

خسارات زیادی را به زیر ساخت های اساسی و نیروی انسانی مستعد به ایران وارد نمود، لکن موجبات شکست استراتژی برتری قدرت  2122

 جهان گردید و زمینه اثرگذاری حکومت  نوپای ایران اسالمی را در معادالت منطقه ای و جهانی زمینه ساز شد.نظامی در 
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میالدی و آشکار شدن شواهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مولفه  10همزمانی پایان جنگ تحمیلی علیه ایران اسالمی در سالهای پایان دهه 

فرهنگی و اقتصادی تغییر داد و عمال به شکل گیری آرایش  -بودن در سطح جهانی را به مولفه های فکریهای اصلی و تعیین کننده ابرقدرت 

جدیدی در سطح جهانی منجر شد. صف آرایی دوجبهه حق و باطل، که طالیه داری جبهه حق را جمهوری اسالمی ایران و طالیه داری جبهه 

 باطل را آمریکا و اسرائیل به عهده گرفتند.

 تحریم علیه ایران و ضرورت بکارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی انواع

 تعریف تحریم و جنگ اقتصادی

دست کاری روابط  "نظریه های تحریم رابطه مستقیمی با بکارگیری قدرت اقتصادی دارد و بنا به تعریف رابرت ژیلپین تحریم اقتصادی یعنی

 ( Jil Meron, 1990: 10)"اقتصادی به منظور اهداف سیاسی

 برخی تحریم اقتصادی را جزئی از مهارت های دیپلماتیک می دانند. این برداشت بیشتر به قرن های پیشین مربوط بوده است. در اوضاع کنونی،

استراتژی برپا کردن جنگ اقتصادی در جریان خصومت های جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی است. مخصوصا 

الگوی تحریم دچار تغییر شده است؛ به طوری که از تحریم اقتصادی به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر  2110بعد از 

 (Lopez and Cortright, 1995: 18) یاد می شود.

م آورده شده است که شدت اثر به جهت شناخت دقیق تر تحریم ها در ذیل یک دسته بندی بر اساس تعداد طرف های مشارکت کننده در تحری

 و نفوذ آن نیز به ترتیب ذکر شده افزایش می یابد. این تقسیم بندی را در اصطالح تقسیم حقوقی تحریم ها نامگذاری می نماییم.

 تقسیم بندی حقوقی تحریم ها

 :1.  تحریم های یکجانبه1.2.2

ر دیگر که این نوع تحریم ها با دستور رئیس جمهوری فعلی و یا . تحریم های اعالم شده توسط رییس جمهوری یک کشور بر علیه کشو2

 رئیس جمهورهای بعدی قابل لغو می باشد مثل تحریم های اعمال شده نفتی توسط روسای جمهوری آمریکا.

آن کشور دارد، . تحریم های اعالم شده توسط مجلس قانون گذاری یک کشور که به صورت قانون در آمده و لغو آن نیاز به مصوبه مجلس 1

 مثل قانون داماتو مصوب سنای آمریکا بر علیه ایران.

 

 

 

                                                      
1 Unilateral 
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 :1. تحریم های چندجانبه2.2.2

تحریم ها در همراهی بیش از یک کشور صورت می پذیرد. بخشی از تحریم های آمریکا و متحدانش و همچنین تحریم های اتحادیه اروپا در 

 زمره این نوع تحریم ها قرار میگیرند

 :2تحریم های فراگیر)جامع(. 3.2.2

ا مانند تحریم های شورای امنیت یا اتحادیه اروپا علیه یک کشور که تاثیرات منفی بیشتری را ممکن است به همراه داشته باشد. این تحریم ه

و اشغال توسط  سال از جنگ 20معموال بلند مدت بوده و در بسیاری از موارد قابل حذف نمی باشد. آنچنانکه کشور عراق پس از گذشت 

نیروهای اشغالگر آمریکایی هنوز تحت تحریم های شورای امنیت قرار دارد و تنها اجرای بعضی از مفاد آنها با سخت گیری کمتری انجام می 

 (14-13:  89.)یاوری، محسنی، شود

 تقسیم بندی اقتصادی تحریم ها

 لی قرار می گیرند.دسته ک 3به جهت اقتصادی، تحریم های اعمال شده علیه کشورها در 

 تحریم تجاری)سخت(

هدف از این نوع تحریم ایجاد محدودیت در مبادالت تجاری در بخش واقعی اقتصاد بوده و معموال کاالهای خاص با مصارف خاص 

هزینه را هدف گیری می نماید و به جهت وسعت بازارهای جهانی معموال نظارت بر اجرای آنها با سختی های زیادی همراه بوده و 

 هایی را برای کشور اعمال کننده دارد. مهمترین موارد تحریم های تجاری عبارت است از:

 سهمیه بندی، تحدید و توقف کلی صادرات و واردات؛ -2

 ای عمومی؛ای، شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف و پذیرش امتیاز تعرفهسیاست تبعیض آمیز تعرفه -1

 های مشترک و ممنوع کردن صادرات تکنولوژی؛و پروژه های تجاریتعلیق و لغو موافقت نامه -3

 تهیه لیست سیاهی از معامالت تجاری در حال انجام توسط کشور هدف؛ -2

 (11-7: 1387)آذری و همکاران، های آموزشی.قطع، تعلیق و لغو کمک های فنی و برنامه -1

 نرم(-تحریم مالی)سخت

                                                      
1 Multilateral 
2 Comprehensive 
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پولی ناظر به بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد می باشد. در -مبادالت و خدمات مالیهدف از این نوع تحریم ها، ایجاد محدودیت در 

این نوع از تحریم حجم گسترده ای از کاال و خدمات مشمول تحریم گردیده و در موارد خاص مثل دارو و مواد غذایی استثنائا اجازه 

 ز مورد استفاده به راحتی قابل کنترل و نظارت می باشد.ار 2مبادله صادر می گردد. این نوع تحریم به جهت تعریف فرآیند تسویه

 مهمترین انواع تحریم های مالی عبارت است از:

 ممنوعیت بیمه و سایر خدمات مالی؛ -5

 مالیات بر صادرات کشور؛ -2

 ایجاد محدودیت های مالی و بانکی؛ -3

 تحریم نقل و انتقاالت مالی؛ -4

 مسدود کردن دارایی های خارج از کشور؛ -1

 یت در واردات نفت خام و واردات فرآورده های نفتی؛ایجاد ممنوع -6

 ایجاد اختالل در گشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور؛ -1

 (.11-7)همان: ایجاد موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی؛ -8

 تحریم اطالعاتی)نرم(

 است:این نوع از تحریم مبتنی بر منع مبادله اطالعات می باشد که بر دو بخش فوق قابل تقسیم 

 : مانند اطالعات نرخ های ارز از طریق بازار فارکسالف( تحریم اطالعات بازار

 : انتقال اطالعات مالی بین بانکی از طریق شبکه سویفتب( تحریم اطالعات انتقال منابع

ک کشور در استفاده از % معامالت و تجارت هر کشوری از طریق شبکه سویفت انجام می پذیرد و تحریم ی10جالب است اشاره شود که حدود 

انجام می  1این زیر ساخت عمال به معنای حذف کشور مذکور از صفحه مبادالت تجاری است. این نوع از تحریم معموال با هدف تغییر رژیم

 پذیرد.

 تاریخچه تحریم علیه ایران

ملی شدن صنعت نفت که دولت استعمارگر  و در جریان نهضت« محمد مصدق»ی نخست وزیری دکتر  اولین تحریم ایران بر می گردد به دوره

 (Ferier,1982: 454).انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت وقت ایران استفاده کرد

                                                      
1 clearing 
2  Regim Change 
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ها علیه ایران توسط ایاالت متحده طرح ریزی و به اجرا درآمده است. ابتدا به بررسی مختصری در این ای از تحریماز آنجایی که بخش عمده

 می پردازیم. زمینه

 تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به پنج دوره اصلی تقسیم بندی کرد که هر یک ویژگی خاصی دارند

 دوره گروگان گیری؛ 2122-2171 دوره اول:

 عراق؛ -دوره جنگ ایران 2122-2122 دوره دوم:

 دوره بازسازی؛ 2111-2121 دوره سوم:

 جمهوری کلینتون، مهار دوجانبه؛ دوره ریاست 1002-2113 دوره چهارم:

 .1002دوره پس از یازده سپتامبر  دوره پنجم:

 های انجام گرفته در هر دوره پرداخته می شود.در ادامه به ارائه توضیحاتی مختصر درباب تحریم

 

 این گرفت. انجام آمریکا سفارت ریگروگانگی واکنش به در 1980 سال در ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا اقتصادی تحریم اولین دوره اول:

 به نظامی تجهیزات فروش و بود لغو رسیده امضا به پهلوی رضا محمد زمان در که را نظامی تجهیزات دالر صدها میلیون فروش قرارداد تحریم

 را آمریکا و بین ایران تجاری مبادالت کلیه و نمود مصادره را آمریکا در ایران دولت های دارایی میلیارد دالر 12 نمود، قانونی غیر را اسالمی جمهوری

اتحادیه  جمله از دیگر، کشور چندین نمود. متعاقبا قطع را اسالمی جمهوری با دیپلماتیک خود مناسبات کلیه متحده ایاالت دولت کرد. همچنین ممنوع

 این ساختند. متوقف را ایران از نفت خرید و کردند ممنوع را جمهوری اسالمی به وام اعطای و نظامی تجهیزات فروش و پیوستند آمریکا به ژاپن و اروپا

 شرکتهای مطالبات دلیل به ایران های دارایی از قابل توجهی بخش اما گردید، لغو آمریکایی گروگانهای سازی آزاد از پس ، 1981 ژانویه 19 در تحریم

 نشد. مسترد آمریکایی

 

 عراق، – ایران جنگ آغاز با .ماند تیره همچنان جمهوری اسالمی و دوکشورآمریکا بین سیاسی و اقتصادی مناسبات تحریم، لغو علیرغم دوره دوم:

 از وجلوگیری ایران به نظامی فروش تجهیزات از جلوگیری آنها عمده هدف که داد سازمان ایران علیه را ای گستره های اقتصادی تحریم ریگان دولت

 (31: 2117)زمانی، .بود جنگ در ایران پیروزی
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 دوره سوم)دوران بوش پدر(:

"منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق "قانون 2111در سال 
تصویب شد. این قانون صادرات کلیه ماشین آالت و تجهیزاتی را که به  2

 های اقتصادی به ایران پایان داد.طور غیر مستقیم دارای کاربرد نظامی هستند، منع کرد و به تمام کمک

 لیبی: دوران کیلینتون(-چهارم)دوران مهار دوجانبه و قانون تحریم ایراندوره 

 تدوین سیاست مهار دو جانبه توسط دولت کلینتون. :1993سال  .2

دولت کلینتون، به دلیل حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگ.نه مشارکت شرکت های  :1995مارس  .1

 ت ایران منع کرد.آمریکایی را در توسعه صنعت نف

 کلینتون همه مبادالت اقتصادی با ایران را تحریم کرد. :1996مه  .3

های مالی با تصویب و هرگونه مبادالت مالی با ایران منع شد و از کمک "ضد تروریسم و مجازات مرگ"قانون  :1996آوریل  .2

 مل آمد.کشورهایی که تجهیزات و خدمات در اختیار ایران قرار می دهند، جلوگیری به ع

این قانون دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از  1؛"لیبی-تحریم ایران"تصویب قانون  :1996اوت  .1

 بیست میلیون دالر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات کند.

ا تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکت های غیر ( ب2111سپتامبر  10)2372شهریور  11کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در 

 "بنیامین گیلمن"آمریکایی را که فناوری صنعت نقت را در اختیار ایران قرار می دادند، تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح 

داشت در قالب قانون  رئیس صهیونیست کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو

( در کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای کلینتون رسید و برای مدت 2119اوت  1)2371مرداد  22مجازات ایران و لیبی در 

تحریم های احتمالی تعامل عدم صدور مجوز صادراتی، ممنوعیت دریافت وام از  (.2: 1387)اسماعیلی،پنج سال اجرا شد

امتناع از ارائه فرصت های خرید دولتی توسط آمریکا و ممنوعیت واردات از شرکت متخلف به آمریکا از مفاد  موسسات مالی آمریکا،

 (.112: 1385)صادقی یارندی و طارم سری، این طرح بوده است

اشتند، دولت کلینتون صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کاالهای آمریکایی به ایران را د 23011بخش نامه  :1997اوت  .9

 منع کرد.

دولت کلینتون اعالم کرد شرکت های توتال فرانسه و شرکای آن به سبب سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم  :1998مه  .7

 مستثناست. "لیبی-قانون تحریم ایران"نخواهند شد و از تحریم مربوط به 

                                                      
1 Iran-Iraq Arms Nonproliferation 
2 Iran-Libya Sanction Act(ILSA), 1996. 
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 را وتو کرد. "رانمنع گسترش توانایی موشکی ای"دولت کلینتون قانون تحریم  :1998ژوئن  .2

سازی ایران تحریم موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک 20دولت کلینتون  :1999و ژانویه  1998ژوئیه  .1

 کرد.

 ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد کرد.کلینتون با صدور بخش نامه :1999آوریل  .20

دولت آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران صادر کرد و کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد صدور  :1999سپتامبر و نوامبر  .22

 قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و  هنوز ضمانت دارند، از قانون تحریم مستثنا کرد.

"منع گسترش قوه نظامی ایران"قانون  :211نوامبر  .21
آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران بود.  تصویب شد که هدف 2

 به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

 آلبرایت وزیر خارجه آمریکا، تحریم برخی از صادرات غیرنفتی از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو کرد. :2111مارس  .23

؛ این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند، از دریافت "قانون اعتبارات کشاورزی"تصویب  :2111اکتبر  .22

 ضمانت نامه های صادراتی آمریکا محروم کرد.

 تاکنون)دوره بوش پسر و باراک اوباما( 2111دوره پنجم: از سال 

سترش قوه نظامی ایران( به سبب فروش قطعات صنعتی به ای)با استفاده از قانون منع گتحریم شرکت کره: 2111ژانویه  .2

 ایران

 ای و دو شرکت چینی به سبب فروش قطعات صنعتی به ایرانتحریم شرکت کره :2111ژوئن  .1

 لیبی برای یک دوره پنج ساله.-تمدید قانون تحریم ایران :2111اوت  .3

 طعات و کاالهای صنعتی به ایرانتحریم چند شرکت مالدیویایی، ارمنی و چینی به سبب فروش ق :2113مه  .2

بر اساس این قانون، جرج بوش دستور مسدود کردن دارایی افرادی که در  :2115ژوئن سال 2 13382دستور اجرایی  .1

اند و عضوی از شبکه حامیان چنین فعالیت هایی هستند، صادر های کشتار جمعی همکاری داشتهای و سالحفعالیت هسته

در دسامبر  23112. این اقدام با صدور دستور اجرایی (8: 1387س شورای اسالمی، )مرکز پژوهش های مجلکرد

 3به منظور مسدود کردن دارایی اشخاص مظنون به حمایت و ارتکاب اعمال تروریستی به اجرا درآمد. 1002سال 

 پس از بیان مختصری از تحریم های یک جانبه آمریکا،

                                                      
1  Iran Nonproliferation Act, 2000. 
2  Executive Order 13382 (June 28,2005) 
3  Executive Order 13224(December 23,2001) 
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علیه ایران نیز انجام گرفته که از ذکر آنها در این نوشتار خودداری می نماییم. شدت تحریم های  در این میان تحریم های ریز و درشت دیگری

اعمالی بر ایران زمانی شدت گرفت که به بهانه پیمان منع گسترش سالح های هسته ای، پرونده ایران، به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده 

 قطعنامه هایی را بر ضد ایران تصویب نمود.  23تا  22مواد  و  2شد و شورای امنیت نیز در قالب فصل هفتم

، هفت قطعنامه بر ضد ایران تصویب شد که شماره ها و تاریخ تصویب قطعنامه ها در ذیل آورده شده  1020تا سال  1009در این میان از سال 

 است که نشان دهنده قوت گرفتن تحریم های اعمالی می باشد.

(، قطعنامه 1002)مارس 2203(، قطعنامه 1007)مارس 2727(، قطعنامه 1009)دسامبر 2737(، قطعنامه 1009)جوالی2919ـ قطعنامه 2

 (1020)ژوئن 2111(، قطعنامه 1001)سپتامبر 2227(، قطعنامه 1002)سپتامبر 2231

صرفا به بیان اهم قطعنامه های فوق پرداخته  از آنجایی که بررسی دقیق مفاد و مصوبات قطعنامه های فوق خارج از حوصله این مقاله است،

دی بر خواهد شد. در این قطعنامه ها عالوه بر اینکه تحریم مالی ایران منعقد گردیده است، به طور مستمر افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی متعد

آن و تشدید تحریم ها در صورت عدم تغییر رفتاریا تحریم ها اضافه گردیده اند. ویژگی تحریم های شورای امنیت، الزام کشورها به رعایت مفاد 

 انجام اصالحات مورد نظر تحریم کننده است.

، نیز با تحریم نفت ایران توسط آمریکا، تحریم ایران وارد فاز جدیدی شد. بر طبق این قانون که به قانون اختیارات دفاع ملی 1022در اواخر سال 

سیده است، هر کشوری که به خرید و فروش نفت و یا فرآورده های نفتی ایران بپردازد مشمول تحریم موسوم است و به امضای اوباما ر 1آمریکا

 1021اکتبر  21در   3های مالی ایاالت متحده می گردد. تنها چند ماه پس از تحریم فوق، اتحادیه اروپا نیز به تبعیت از آمریکا با تصویب قانونی

یتی هر گونه خرید، فروش، انتقال نفت خام و یا فرآورده های نفتی و همچنین سرمایه گذاری در میادین نفت ایران را تحریم کرد. موارد فوق کل

از پیش  از تحریم های اعمال شده می باشد که ضرورت طراحی روش های نوین مقابله و خصوصا ضرورت مقاوم سازی اقتصاد کشور را بیش

. بنابراین اقتصاد 2نمایان می سازد. البته طراحی اقتصاد مقاومتی با عنایت به موارد تبیین شده، در ادبیات اقتصادی متعارف نیز مصداق دارد

 مقاومتی رویکردی فعال است که طی آن محور های جدیدی علیه جبهه باطل طراحی می شود.

است که ریشه صف آرایی و چگونگی شکل گیری تقابل فکری و عملیاتی بین ایاالت متحده آمریکا بیان این تاریخچه از این  نظر حائز اهمیت 

ت و جمهوری اسالمی ایران را به عنوان دو طرف جدال حق و باطل یادآور می شود. بنا بر اعتقادات ما شیعیان نبرد نهایی در جهان که به صور

ی همه جانبه علیه ظلم و ستم و بیداد و ناحقیها خواهد بود که با ظهور حضرت نبرد میان دوجبهه حق و باطل صورت می پذیرد نبرد

با پیروزی جبهه پیروان حق به پایان می رسد و تا آن زمان، جغرافیای ایران به جهت محوریت در  -منجی عالم بشریت-مهدی)سالم اهلل علیه(

                                                      
 اقدام در موارد تهدید 2

2 National Defense Authorization Act for Fiscal year 2012 
 CFSP/635/2012قانون به شماره  3
 پوآست نمونه ای در این مورد می باشد  ئولکتاب اقتصاد جنگ نوشته پا 2
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باطل استفاده نماید و از جنبش های عدالتخواهانه و بیداری اسالمی جبهه حق بایستی از همه ظرفیت های خود برای مبارزه، حداکثری با 

حمایت و در جهت زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت تالش می نماید. اگر به بررسی محورهای عملیاتی این نبرد در طول سی و چند سال 

آن آمریکا در راستای فشار، ضربه  دنیای غرب و در راس گذشته پرداخته شود تحریم های اقتصادی به عنوان مهمترین ابزار اقتصادی در حرکت

 و حتی تالش برای حذف نظام اسالمی کامال مشهود است.

اى را حل کردیم، مشکالت حل خواهد شد، خطا  ى انرژى هسته اى بهانه است. آن کسانى که خیال میکنند اگر ما مسئله ى انرژى هسته مسئله

ى حقوق بشر را مطرح میکنند، مسائل گوناگون را مطرح میکنند، که اینها بهانه است.  مطرح میکنند، مسئله اى را ى انرژى هسته میکنند. مسئله

 (1389مقام معظم رهبری، ى فشار است، میخواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ میخواهند انقالب را زمین بزنند.) مسئله، مسئله

فتار دشمن، برگرفته از تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با نحوه و چگونگی جنگ دشمن آنچه عنوان شد عالوه بر بازخوانی و تحلیل ر

با انقالب اسالمی در سالهای اخیر است.برخی از بیانات ایشان در رابطه با جنگ اقتصادی که ضرورت پرداختن به این مقوله خصوصا نقطه 

 ازد، در ذیل آورده شده است:تمرکز دشمن یعنی بحث تحریم را به روشنی تبیین می س

 ضرورت مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن و شکل گیری اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(

هایش انسان شروع کند، یکى مسئلهترینى اساسى دارد. از واضحى این است که دشمن امروز بر روى چند نقطه تکیهدهندهى شواهد نشانهمه

، ناظر به این بخش قضیه است. به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب «سال جهاد اقتصادى»اینکه ما امسال گفتیم  ى اقتصاد است.

هاى اقتصادى، منتهى بشود به نومیدى مردم، یکى از کارهاى اساسى ى اقتصاد، که منتهى بشود به فلج پایهراندن و پس راندن کشور در زمینه

 (1391ی، مقام معظم رهبراست. )

سیر تاریخی تاکیدات مقام معظم رهبری، نشان از تمرکز دشمن در جنگ اقتصادی دارد، که ضرورت تدوین طرحی جامع جهت شناسایی دقیق 

یان وضعیت فعلی و آتی دشمن و راهکارهای مقابله با آن را در قالب جهاد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی هر چه بیشتر نما

 می سازد.

از این منظر می توان عناوین مطرح شده به عنوان شعارهای سال را، توسط مقام معظم رهبری مقدمه ای بر اهمیت چاره اندیشی اقتصادی علیه 

ى مسائل  ى کامل در زمینه هائى بود براى ایجاد یک منظومه ترفندهای دشمن و شکل گیری اقتصاد مقاومتی دانست.این شعارهاى سال حلقه

ى جهاد اقتصادى، و امسال  ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله ى جلوگیرى از اسراف، مسئله قتصاد؛ یعنى اصالح الگوى مصرف، مسئلها

ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائى است که میتواند حرکت  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه

 (1391مقام معظم رهبری، ى اقتصاد ساماندهى کند) ا در زمینهعمومى کشور ر
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 تعریف اقتصاد مقاومتی

 توان به چهارگونه تعریف نمود. بر اساس تعریف های صورت گرفته اقتصاد مقاومتی را می

 اقتصاد موازی

دیده می شود، عدم آمادگی و یکی از نکاتی که در بدنه اجرایی کشور خصوصا وزارت خانه ها و مراکز پیشرو در حوزه تحریم ها 

های  تجهیز فکری، سیاستی و نیروی انسانی متناسب با جنک اقتصادی است. فلذا انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی

 مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد بطوری که نهادهای جدید قدرت واکنش سریع به این حمالت و ضربات را داشته باشد.

های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از  ه به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. البته این الگو در مدلاین امر البت

ی امور عمومی  ی سیاستگزاری و اداره های چندالیه تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام

های خصوصی در  نهاد، خیریه و بنگاه های مردم توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان می برخوردارند. به عنوان مثال

 (1391پیغامی، ی غربی نام ببریم.) یافته ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه ی بهداشت و سالمت یا حتی در عرصه عرصه

رو خواهد بود، زیرا مثالً   ی اجرا با سؤاالت نوینی روبه عرصهمشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در 

ی دولتی و عمومی  مالی کشور در دو الیه -ی پولی بخشی به عرصه در یک کشور و سامان« بانک مرکزی موازی»هیچ تصوری از 

 وجود ندارد.

 اقتصاد ترمیمی

ساختارها  "ترمیم"و  "گیری خلل"، "زدایی آسیب"، "سازی وممقا"تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی 

های نهادهای موجود،  و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. در این رویکرد به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

های ضعف و  خواهیم که کانون صمت میکاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثالً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت 

ها یا نیازهای انقالب اسالمی  بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم

د، مجبور به هایی از تاریخ اقتصادی خو یافته نیز در برهه بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. کشورهای توسعه

 (همانسازی ساختارهای اقتصادی شدند.) مقاوم

های نوین کرد؛  های فسیلی با سایر سوخت میالدی، اقدام به جایگزینی سوخت 2123و  2171مثالً غرب پس از دو شوک نفتی 

 شود. صد دالر نیز دچار شوک نفتی نمی های باالی یک طوری که امروزه با قیمت به
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 اقتصاد دفاعی

ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید  "پدافندشناسی"و  "آفندشناسی"  ،"شناسی هجمه"سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه  تعریف

دهند. بنابراین وقتی به  ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می

ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت  های هجمه ایم که ابزارها و شیوه فتهاقتصاد مقاومتی دست یا

خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد 

 (همان).شد

 اقتصاد الگو

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خالف سه  است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه چهارمین تعریف نیز این

هستیم که هم  "آلی اقتصاد ایده"دانستند، در این رویکرد، ما در پی مدت می تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه

ساز  بخش و کارآمد بوده و زمینه اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهاماسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد 

 ( همانباشد.)« تمدن بزرگ اسالمی»تشکیل 

 

 راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی

 اصالح الگوی مصرف

هاى دولتى، غیر  دستگاه  ى مدیریت و اصالح مصرف، جزو ابعاد مقاوم سازی اقتصاد کشور است؛ نهادهای متنوعی نیز چون مسئله

دولتی، بنگاه های خصوصی و خانوارها، با آن درگیر می باشند. حال سوال این است که با توجه به گستردگی حوزه های تحت پوشش 

 اصالح الگوی مصرف بایستی از کجا آغاز نمود؟

شود که با رویکرد اقتصاد مقاومتی کدام بخش آن باید  قبل از پاسخ به سوال فوق بایستی یک تعیین قلمرو ازحوزه مصرف صورت گیرد تا معلوم

 مورد تدقیق بیشتری قرار گیرد.

 به دو دسته کلی تقسیم می شود: 2به طور کلی مصرف

 مصرف نهایی کاال و خدمات .2

                                                      
1 Consume or consumption 
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 مصرف واسطه ای .1

 .مات اشاره شده استدر کتاب های اقتصاد خرد به عوامل متعددی به عنوان عوامل موثر بر مصرف نهایی و واسطه ای کاال و خد

 در ذیل بعضی از این عوامل به اختصار آورده شده است:

 ایمان .2

 درآمد .1

 قیمت کاال یا خدمت .3

 قیمت کاال یا خدمات جانشین یا مکمل .2

 تکنولوژی )و کیفیت( کاال یا خدمت .1

 تکنولوژب )و کیفیت( کاال یا خدمت مکمل .9

 انتظارات از آینده .7

 سلیقه مصرف کننده .2

 اجتماعی مصرف کنندهموقعیت فردی و  .1

 مصرف دیگران .20

 (218-12: 1371.)داوودی،  نوع کاال یا خدمت از لحاظ ضرورت مصرف و ... .22

تدا از آنجا که در صورت تشدید تحریم ها ضربه پذیری کشور در حوزه واردات مواد غذایی و کاالهای اساسی باال خواهد بود، پیشنهاد می شود اب

اساسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد . نگاهی به آمارها نشان می دهد واردات بعضی از محصوالت ی کاالهای واردات کشور در حوزه

تی کشاورزی و همچنین فرآورده های نفتی)عمدتا بنزین(  )به جهت ارزش دالری( در صدر اقالم وارداتی قرار می گیرد که از منظر اقتصاد مقاوم

سرانه آنها و کاهش وابستگی کشور به واردات این دسته از کاالها اتخاذ گردد. جدول ذیل  بایستی تدابیر سیاستی جدی جهت کاهش مصرف

)گزارش آمار تجارت داشته اند را، نشان می دهد. 21برخی از اقالم استراتژیک که سهم وارداتی عمده ای)از جهت ارزش دالری( در سال 

 (14-13: 1391خارجی ج.ا.ا، 

 ارزش)میلیون دالر( کاال ردیف

 2020 دانه ذرت دامی 2

 2022 برنج 1

 213 کنجاله 3
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 771 قطعات گوشت بی استخوان 2

 701 قند و شکر از نیشکر 1

 میلیارد دالر 20حدود  2کل اقالم کشاورزی 9

 92210 مجموع واردات 7

 .سهم اقالم کشاورزی در کل واردات1جدول شماره 

 نقطه ورود تبیین شده الزم است در موراد زیر برنامه ریزی الزم صورت پذیردبا عنایت به 

 اصالح الگوی مصرف و خانوار .2

 اصالح الگوی مصرف و تولید کننده .1

 اصالح الگوی مصرف و دولت .3

 اصالح الگوی مصرف و نظام توزیع .2

 اصالح الگوی مصرف و ضایعات .1

 (18-13: 1388)عزتی، اصالح الگوی مصرف و قانون گذاری و نظارت .9

هر یک از موارد ذیل بایستی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد که خارج از حوصله این مقاله است. لکن در یک جمع بندی مختصر می توان 

گفت اصالح نظام تولید و توزیع، اتخاذ سیاست های تجاری مناسب، تغییر بخشی از سبد مصرفی خانوار بر اساس جانشین سازی با کاالهای 

 نیز سیاست های تشویقی و حمایتی دولت می تواند نقش مهمی در اصالح الگوی مصرف داشته باشد. دیگرو

 مصرف کاالی ایرانی

ی آن وجود تقاضای مناسب و مستمر برای محصوالت تولیدی، ایجاد و توسعه صنایع به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله

و استمرار فرآیند تولید، همچنین داشتن دانش، تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر جهت دسترسی به سرمایه مالی کافی جهت راه اندازی 

 باشد.تولید  می

بنابراین استفاده از ظرفیت تقاضای داخلی یکی از راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تولیدات داخلی می باشد. از این رو کشورها 

اقتصاد  2یاست های تجاری درون گرایی را وضع می نمایند. از نظر فردریک لیستمعموال در حمایت از صنایع نوزاد و نوپای خود، س

                                                      
 مشتمل بر جمع کل محصوالت کشاورزی، صنایع غذایی و همچنین کود و سموم 2
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دان مشهور آلمانی، کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن می باشند بایستی سیاست های حمایتی مناسبی را برای صنایع داخلی خود 

 (116: 1368)قدیری اصل، وضع نمایند

 ارد:وی در باب کشورهای در حال توسعه بیان می د

های ضعیف، حمایت از ایشان در مقابل رقابت خارجی است. ولی این حمایت، باید نه  تنها راه رشد، توسعه و نموّ نیروهای تولیدی ملت

: 1352)نهاوندی .ها محدود گردد عمومی باشد و نه دائمی؛ بلکه باید به مرحله بسط و توسعه اقتصادی ممالک و پیدایش و نموّ آن

249) 

مصرف کاالی ایرانی است، هم به جهت رشد و توسعه صنایع داخلی و هم به  کی دیگر از راهبردهای مقاوم سازی اقتصادبنابراین ی

جهت کاهش وابستگی به خارج در صورت تشدید تحریم ها. اینکه در چه کاالهایی و از طریق چه مکانیزم هایی بایستی اقدام به 

 صله این مقاله بوده و خود نیازمند پژوهشی جداگانه است.ترویج مصرف کاالی ایرانی نمود، خارج از حو

 اقتصاد مردمی

خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصالحات ساختاری است و فرآیندی است که بر طبق آن مالکیت شرکت ها و بطور کلی دارایی ها از 

)دانش جعفری، ی آن بنگاه و یا آن دارایی افزوده شود. بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود و این پدیده موجب می گردد به کارای

1391) 

البته از منظر بحث های نظری موضوع برتری مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی یک بحث قدیمی است و محدود به بحث های دهه 

ز ممالک پادشاهی اروپا، می توان با در هریک ا» های اخیر در مورد خصوصی سازی نمی شود. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می نویسد: 

از  فروش و یا اجاره امالک شاهی، مبالغ درآمد قابل توجهی برای دولت استحصال نمود. آثار چنین اقدامی قطعاً نسبت به وضعیت کنونی استفاده

کرد آن ارتقاء پیدا می کند و کشت زمین ها توسط دربار بهتر است. اگر زمین های در اختیار دربار تبدیل به امالک خصوصی شود، قطعاً عمل

 (824: 1744)آدام اسمیت،  محصوالت کشاورزی در این زمین ها افزایش می یابد.

شتاب  2322قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال  22سیاست های خصوصی سازی در ایران پس از ابالغ سیاست های کلی اصل 

 گرفت.

متی خصوصا با توجه به افزایش روز افزون تحریم ها در حوزه های تجاری، مالی، اطالعاتی نفت و یکی از راهبرد های اصلی اقتصاد مقاو

حمل و نقل و ... استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. بر این اساس می توان بسیاری از حوزه های تحریمی را که دولت قادر به اداره 

                                                                                                                                                                           
1 Friedrich List 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35598


 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

141 
 

درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و ایجاد نوسانات قابل مالحظه در  آن نیست به بخش خصوصی واگذار نمود. از طرف دیگر کاهش

بودجه دولت واگذاری بخشی از صنایع و خدمات را بیش از پیش الزم می سازد. واگذاری فروش و تبدیل نفت خام، تامین و انتقال ارز 

یلی در یک جمع بندی از حوزه های تحریمی و مورد نیاز کشور و ... نمونه هایی از این موارد است. الزم است در یک تحقیق تفص

به عنوان راهنمای واگذاری به بخش خصوصی از طرف دیگر   22مشکالت بودجه ای دولت از یک طرف و سیاست های کلی اصل 

 مجموعه های اولویت دار در واگذاری به بخش خصوصی احصا گردد.

 

 کاهش وابستگی به درآمدهای نفت

ی را جهت حضور دولت در اقتصاد بیان می کنند که از آن جمله می توان به ارائه کاالی عمومی، مبارزه با اقتصاد دانان دالیل متعدد

 هدفهای و هابرنامه دهندهنشان که است سندی عنوان به دولت انحصار، تنظیم بازارهایی با اطالعات نامتقارن و ... اشاره نمود. بودجه

دولت ها به  درآمدی تأمین مهمترین منابع از یکی عنوان به تامین می شود لکن مالیات باشد که از طریق منابع مختلفی می دولت

 (41: 1388)نیکی اسکویی، حساب می آید.

در بعضی کشورها منابع درآمدی دیگری نیز برای تامین مالی دولت ها وجود دارند. منابع طبیعی و مواد معدنی از جمله مهمترین منابع 

سال گذشته، همواره یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت، منابع حاصل  200ه موارد است، در ایران نیز طی تامین مالی در اینگون

.)بانك نشان می دهد 2327تا سال  2317از فروش نفت خام بوده است. شکل زیر درصد منابع نفتی و مالیاتی دولت را از سال 

 اطالعاتی سری های زمانی اقتصادی  بانك مرکزی(
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 . درصد منابع درآمدی دولت از نفت و مالیات1شکل شماره

% منابع درآمدی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام بستگی دارد. لکن به علت اینکه 10همانطور که مالحضه می شود به طور متوسط 

اقتصاد، مشکالت و ناهنجاری هایی را عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شکل ارزی می باشد حضور بی قاعده این درآمدها در 

 می باشد. 2ایجاد می نماید. یکی از جدی ترین مشکالت احتمال بروز بیماری هلندی

 درآمدهای تأثیر آن در که بود ایمقاله عنوان واقع در و پدیدارشد 1977 نوامبر در لندن اکونومیست مجله در بار اولین برای هلندی بیماری اصطالح

 The Dutch)  .شده است بررسی کشور این اقتصاد بر هلند( به متعلق شمال)محدودة دریای در طبیعی صادرات گاز و کشف از حاصل ارزی

Disease, 1977: 82-83) 

به دنبال کشف گاز طبیعی در هلند، این کشور که واردکنندة سنتی گاز بود به صادرکننده آن تبدیل و در نتیجه، عواید ارزی خارجی هنگفتی 

کشور مزبور شد . با این حال، متعاقب این رخداد، قیمت ها )به ویژه در بخش کاالهای غیرقابل تجارت( و نرخ ارز واقعی افزایش پیدا کرد  نصیب

شور . در نتیجه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان هلندی قدرت رقابت پذیری و سهم شان از بازار جهانی را از دست دادند و رشد اقتصادی در این ک

 (De silva,1994به شدت کاهش یافت.) ،

رونق نفتی و به طورکلی رونق در بخش منابع طبیعی صادراتی از چند طریق عملکرد اقتصادهای برخوردار از منابع طبیعی را متأثر می سازد 

 که عمده ترین آنها عبارتند از :

                                                      
1  Dutch Disease 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80
 درصد نفت

 درصد مالیاتی



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

143 
 

( اثر 2و   2( اثرجابجایی منابع تولید3ت خوب، ( تضعیف حکمرانی و حاکمی1تحریک رفتارهای رانت جویانه و فساد اقتصادی،  (2

 (71: 1388)خضری،  1مخارج

 عالوه بر مباحث یاد شده ایجاد نوسان در قیمت و صادرات نفت خام)آنچنانکه با تحریم نفتی ایران مبتال به کشور می باشد( می تواند باعث

را در اقتصاد کشور به همراه دارد. با عنایت به مشکالت مطرح  ایجاد کسری های بودجه جدی در دولت شود که عواقب و مشکالت خاص خود

شده و تشدید تحریم ها الزم است تا با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر روی کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی صورت پذیرد. بررسی 

ان به دولتمردان جهت خروج اقتصاد کشور از یک اقتصاد سال گذشته نیز،  نشان دهنده تاکیدات مکرر ایش 10فرمایشات  مقام معظم رهبری در 

 نفتی است.

ی بنابراین اصالح ساختار دولت و نظام بودجه ای آن یکی از اولویت های اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد. اصالح نظام بودجه ریزی کشور بایست

 افزایش درآمدها، صورت پذیرد. -1کاهش هزینه ها  -2بر اساس دو رویکرد 

بخش اول، واگذاری بسیاری از دستگاه ها دولتی، صنایع و خدمات به بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت بخش های نظارتی و قاعده در 

 گذاری توصیه می گردد و در بخش درآمدی نیز اصالح نظام مالیاتی، توسعه پوشش نظام مالیاتی، توسعه برخی صنایع با ارزش افزوده باال چون

و ... تنها مواردی است از اقداماتی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل انجام است. توضیخات مبسوط در این مورد خارج از صنایع دانش بنیان 

 حوصله این مقاله بوده و بایستی به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

 مبارزه با  مفاسد اقتصادی

ستقیم در نا کارآمدکردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصادی در عرصه مفاسد و جرائم اقتصادی از جمله مواردی است که تاثیری م

ن فردی و اجتماعی دارد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری می باشد. به عنوا

 مثال برخی از جرائم و مفاسد کالن اقتصادی به شرح زیر می باشد:

دریافت تسهیالت غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیالت بانکی،تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیالت بانکی و 

که خود نظارت بر عدم انحراف آنها، پولشویی، رشا و ارتشا، اختالس)بویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه های دیوانساالری و دیوانساالران( و ... 

 (33: 1388)زمانی، سبب بروز حجم بسیاری از جرائم کوچکی است که توسط مجرمان خرده پا بروز می کند.

                                                      
1 The resource movement effect 
2 The spending effect 
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بر تشدید تحریم ها شرایط اقتصادی کشور را از جهات گوناگونی از جمله حوزه مفاسد اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. برخی از این موارد که 

 و سازوکارها اقدام نمود به شرح ذیل می باشد:اساس آن بایستی به بازطراحی سیاست ها 

 عدم شفافیت در آمار و عملکرد بسیاری از دستگاه های دولتی)کاهش نظارت همگانی و کارشناسی( .2

 تشدید اثرات فساد و ناکارآمدی اقتصادی بعضی از مدیران بر اقتصاد کشور به علت افزایش ضربه پذیری اقتصاد بابت تحریم ها .1

 نقل و انتقاالت ارز به علت تحریم های مالی و افزایش زمینه برای مفسدین اقتصادی جهت پولشوییبروز مشکالت در  .3

 کاهش میزان قاچاق کاال به علت افزایش نرخ ارز بر اثر تحریم های مالی و نفتی .2

 تافزایش زمینه جهت واگذاری بسیاری از فعالیت های شبه ناک دستگاه های دولتی به بخش خصوصی چون فروش نف .1

 سهمیه بندی بعضی اقالم و کاالها و چند نرخی گشتن نرخ ارز که زمینه بروز فساد را افزایش می دهد .9

 ایجاد نوسان در نرخ ارز و سوء استفاده بعضی از فروشندگان در افزایش قیمت ها در صورت نبود سیستم نظارتی کارآمد .7

 اصالح سیاست های تجاری با توجه به تحریم های تجاری و مالی

جادله درباره تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی از پیشینه طوالنی برخوردار است. مرکانتی لیست ها اتخاذ سیاست های م

محدودکننده واردات را تشویق میکردند. درقرن هجدهم الکساندر هامیلتون در امریکا و در قرن نوزدهم میالدی فریدریک لیست در 

اردات کاالهای انگلیسی )قدرت اقتصادی آن زمان( را برای رشد صنایع کارخانه ای داخلی توصیه آلمان وضع تعرفه های وارداتی بر و

(، کلمنس و ویلیامسون  O`Rouck,2000( . اروک ) Irwin,2000aتأکید می شد) 2میکردند. در اواخر قرن نوزدهم بر جانشینی واردات

(Clemence & Williamson, 2001: (و ایروین )Irwin,2000b )  همبستگی مثبت بین تعرفه های وارداتی و رشد اقتصادی را برای اواخر

پس از جنگ جهانی دوم دیدگاهی بین اقتصاددانان ، سیاست گزاران و برخی نهاد  قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تأیید کرده اند.

اه صنعتی شدن و رشد اقتصادی است. های بین المللی شکل گرفت که بر اساس آن اتخاذ سیاست جانشینی واردات سریع ترین ر

.)سلمانی، محور راهبردهای توسعه اقتصادی شد 2170و  2190،2110بدین ترتیب سیاست جانشینی واردات طی دهه های 

1383 :41) 

 می باشد که عده ای معتقد بر اتخاذ این رویکرد در سیاست های تجاری می باشند. 1استراتژی دیگر استراتژی توسعه صادرات

                                                      
1  Import Substitution 
2  Export Promotion 
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سال اخیر، فشار تحریم ها بر ایران شدت گرفته است. اثرگذاری این تحریم ها  20سالهای بعد از انقالب و به خصوص طی طی 

خصوصا در حوزه ی تجاری، الزم می نماید تا تحریم را به عنوان یک متغیر برون زای اثر گذار بر وضعیت تجاری در نظر گرفت و 

 سیاست های تجاری را بازنویسی نمود.

ا توجه به تشدید تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، بایستی در قالب یکی از دو بند ذیل اقدام به تغییر سیاست های تجاری ب

 نمود:

 تغییر شرکای تجاری و افزایش سطح مبادالت با کشورهای هم پیمان سیاسی و همسایه 

 اساسی اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در بعضی اقالم حساس و کاالهای 

الزم به ذکر است وضعیت تجاری ایران با کشورهای پیرامونی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. جدول ذیل وضعیت تجاری ایران 

 نمایش می دهد. 10و  21با کشورهای همسایه را طی سالهای 

کشورهای 

 همسایه

 تغییرات تغییرات تغییرات تجارت صادرات واردات

 تجارت صادرات واردات 1390 1389 1390 1389 1390 1389

 2512- 1202 3714- 21950 24462 4515 3313 17435 21149 امارات

 527- 370 897- 4508 5035 1433 1063 3075 3972 ترکیه

 154- 151- 3- 391 545 365 516 26 29 سوریه

 92- 7- 85- 173 265 100 107 73 158 عمان

 51- 75 126- 877 928 621 546 256 382 پاکستان

 34- 19- 15- 25 59 9 28 16 31 بحرین

 15- 34 49- 248 263 109 75 139 188 عربستان

 12- 5- 7- 140 152 107 112 33 40 ارمنستان

 6- 4 10- 84 90 77 73 7 17 قطر

 2.71- 2.73- 0.02 28.8 31.51 28.78 31.51 0.02 0 یمن

 2 12 10- 75 73 67 55 8 18 گرجستان

 19 41 22- 229 210 136 95 93 115 کویت
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 20 31 11- 213 193 195 164 18 29 تاجیکستان

 23 97 74- 503 480 465 368 38 112 آذربایجان

 28 129 101- 575 547 526 397 49 150 ترکمنستان

 56 15 41 214 158 76 61 138 97 ازبکستان

 788 710 78 5271 4483 5150 4440 121 43 عراق

 820 935 115- 3929 3109 2750 1815 1179 1294 هند

 859 860 1- 2207 1348 2197 1337 10 11 افغانستان

 790- 4330 5120- 41640 42431 18926 14596 22714 27835 جمع

 )منبع: گمرک ج.ا.ا(. وضعیت تجارت ایران با کشورهای پیرامونی2جدول شماره 

روند نزولی نیز داشته  10واردات کشور از حوزه های پیرامونی است که در مورد بعضی کشورها در سال  3/2که مشاهده می شود حدود همانطور 

 است. اتخاذ رویکردهایی که منجر به افزایش مراودات با این کشورها شود مطمئنا در صدر پیشنهادات تجاری به منظور مقاوم سازی اقتصاد به

 بخشی از پیشنهادات سیاستی جهت افزایش مراودات در ذیل آورده شده است:حساب می آید. 

 احداث شهرک های صنعتی مشترک در مناطق مرزی .2

 توسعه بازارچه های مرزی و تسهیل نقل و انتقال در آن از طریق استفاده از ظرفیت های ترانزیتی .1

 در مورد کشورهای هدف 2تجاریحذف برخی از مدارک الزم جهت مبادالت تجاری و افزایش شاخص آزادی  .3

 استفده از ظرفیت مناطق آزاد .2

 ایجاد اتحادیه های گمرکی .1

 بازتوزیع ثروت بر اساس مدل های کاهش سطح فقر

یک از فاکتورهای اساسی در مقاوم سازی اقتصاد، افزایش مقاومت در سطح عامالن اقتصادی می باشد، که به طور قطع نتیجه طبیعی 

بین جامعه است. در زمینه تعریف فقر مکاتب مختلف تعاریف متعددی را ارائه نموده اند. به عنوان مثال در آن کاهش سطح فقر در 

، گزارش 1991)بانك جهانیتعاریف سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می شود.

خود مفهوم فقر را به گونه ای بسط داد که محرومیت  1002-1000البته بانک جهانی در گزارش سال (. 1991توسعه جهانی 

                                                      
1 Trade Freedom 
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)بانك مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب پذیری و در معرض خطر بودن، بی پناهی وبی نوایی را نیز در بر می گیرد.

 (13: 2111-2111جهانی، 

روزه با تحول در نظریه های توسعه اقتصادی، مبحث توسعه از نظریات مارکسیست ها و اقتصاد دانان کالسیک درباره علل فقر که بگذریم ام

 انسانی مورد توجه قرار گرفته و سازمان ملل نیز هر ساله گزارشی را تحت این عنوان منتشر می سازد. در این گزارش توسعه انسانی به صورت

زه گیری می شود و در عین حال توزیع درآمد و یک شاخص مرکب مشتمل بر سه عامل سطح درآمد سرانه، برخورداری از آموزش و سالمت اندا

 (173-171: 1384)هادی زنوز، برابری جنسیتی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

اشد و با توجه به ویژگی های گروه های فقیر در ایران، اکثر محققین بر این ایده اتفاق نظر دارند که بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران می ب

 (99-98: 1386)پروین، فقیر را خانواده های فاقد فرد شاغل تشکیل می دهند اکثریت گروه های

ها و طبقات پایین دست جامعه گردد بایستی محور اساسی در طرح از این رو پیاده سازی سیاست هایی که منجر به افزایش اشتغال در دهک

مالیاتی مناسب  از یک سو و توزیع مناسب یارانه ها از سوی دیگر  ریزی های سیاستی قرار گیرد. در حوزه توزیع درآمد نیز طراحی سیستم های

 می تواند به باز توزیع ثروت در جامعه و کاهش اختالف طبقاتی کمک شایانی بنماید.

فقر و تبیین آنچه از منظر اقتصاد مقاومتی مبنای مبارزه با فقر قرار می گیرد نوع نگاه به پدیده فقر است. در اکثر مطالعات در زمینه تعریف 

شاخص هایی برای اندازه گیری فقر، تالش های مناسبی صورت گرفته است. لکن در بحث مبارزه با فقر مساله این است که فقر را از چه جنسی 

ن به بدانیم؟. البته تالش هایی که جهت توزیع مجدد درآمد و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد به جای خود الزم است، لک

نظر نگارنده فقر بیشتر از جنس ندانستن و نتوانستن است تا از جنس نداشتن. از این منظر، خصوصا با توجه به تحقیقات صورت گرفته که 

بیکاری را جزو عوامل بسیار جدی بر پدیده فقر در ایران می داند بعضی سیاست های سازمان های حمایتی از جمله کمیته امداد محل تردید 

ت. چرا که برخی مشاهدات میدانی از مناطق تحت پوشش کمیته امداد نشان می دهد کمک های نقدی این سازمان، به شکل قابل جدی اس

ها از های اجتماعی و توزیع ثروت و فرصتتوجهی بر میزان بیکاری در بین خانوارهای منطقه موثر بوده است. فلذا کاهش سطح فقر و نابرابری

اومتی است و با این نوع نگاه افزایش آموزش و خلق فرصت هایی جهت رشد و شکوفایی اقشار آسیب پذیر بایستی در اصول اساسی اقتصاد مق

 راس سیاست های اقتصادی و فرهنگی دولت قرار گیرد.

 مدل های جدید در تجارت( -بازسازی سیستم پولی)تقویت پول ملی

شود. این امر عالوه بر اینکه منافع عظیم ناشی از درآمدهای دالری  االت متحده انجام میالمللی با واحد پول ای % مبادالت بین90امروزه بیش از 

، امکان استفاده ابزاری از دالر را برای این کشور فراهم نموده است. (1389)نریمانی، سایر کشورها را به اقتصاد امریکا ارزانی داشته است
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المللی گردید و  جنگ جهانی دوم، موجب افزایش تقاضای مبادالتی برای یک واحد پول بینهای پس از المللی طی سال رشد و توسعه تجارت بین

روا افزایش  المللی شناخته شد، لذا تقاضای دالر به عنوان یک ارز جهان از آنجا که بعد از کنفرانس برتون وودز دالر امریکا به عنوان واحد پول بین

ر، این امکان برای آمریکا فراهم بوده است تا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مبادالتی پول یافت. به دلیل افزایش تقاضای مبادالتی دال

 المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. این فرایند از طریق خریدهای گسترده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بین

 (.1388)نریمانی، ال توسط ایاالت متحده، تحقق یافته استبعد از برچیده شدن یکجانبه نظام پایه ط

ترین بازار خدمات مالی جهانی تبدیل شود. المللی باعث شده است تا ایاالت متحده و خصوصا نیویورک به مهممحوریت دالر در نظام مالی بین

آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک  همچنین از آنجا که انجام معامالت به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی

گیرد. به  مرکزی صورت نگیرد؛ لذا مبادالت تجاری به دالر در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، صورت می

 شود. طوریکه تمام مبادالت دالری تحت نظارت فدرال رزرو تسویه می

الملل به دالر آمریکا، این امکان برای ایاالت متحده فراهم شده است تا بتواند به دالیل  فراگیر شدن مبادالت بین بعد از کنفرانس برتون وودز و

 سیاسی کشورهای مورد مخاصمه خود را تحریم اقتصادی کند و مانع از انجام مبادالت تجاری آن کشور با سایر کشورها شود و از آنجا که شبکه

های کمی  کند، استفاده از این ابزار برای ایاالت متحده در عین حالی که هزینه وگاه را برای تجارت بین الملل ایفا میالمللی نقش گل بانکی بین

 دارد با اثر بخشی حداکثری همراه است.

مهمترین ابزار آمریکا را بیان تاریخچه ای از تشکیل نهادهای پولی بین المللی و تقویت دالر به عنوان ارز جهان روا از این منظر اهمیت دارد که 

 در اعمال و نظارت بر اجرای تحریم ها نشان میدهد.

به بعد تصویب  79، قانون منع سرمایه گذاری و تجارت علیه ایران را از سال 2بر اساس این مکانیزم، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری

شدید تحریم ها بر علیه ایران، انواع دیگر تحریم های مالی را علیه ایران به اجرا و اجرا نمود. البته آمریکا به مرور زمان و براساس سیاست ت

 گذاشته است

بنابراین در شرایطی که یکی از مصادیق تحریم ها کنترل مبادی و مقاصد و مبالغ ارزهای انتقالی بین کشورهاست،  طراحی روش های تامین و 

 اری بایستی در صدر راهبردهای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.نقل و انتقال ارز به منظور تجارت و سرمایه گذ

پای از این منظر تثبیت موقعیت پول ملی در قبال ارزهای خارجی، تقویت سبد ارزی کشور، انجام معامالت کاالیی پایاپای و یا تشکیل اتاق پایا

و هم پیمان، جابجایی نقدی ارز، تخصیص ارز ارزی با کشورهای دوست و همچنین تشکیل شبکه های بانکی مشترک با کشورهای دوست 

                                                      
1 Office Of Foreign Asset Control(OFAC) Department of Treasury 
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ناشی از صادرات به مشتریان متقاضی واردات کاال در خارج از کشور و ... می تواند به عنوان محورهای اصلی در طراحی سیاست های ضد 

 این مقاله است.تحریمی قرار گیرد. البته هر یک از محورهای فوق نیازمند توضیحات مفصل و مبسوطی است که خارج از حوصله 

 توسعه شرکت های دانش بنیان -حرکت از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به 

بنیان است؛    مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانشنظر من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد 

مقام معظم رهبری، ).هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد   این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه

1391) 

رها و تشکیل حلقه های نظام ملی نوآوری، مجموعه تاسیس پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و انکوباتورها، تشکیل فنبازا

اقداماتی را تشکیل می دهد که فعالیت های تولید علم در کشور را به نوآوری و تولید محصوالت و خدمات جدید گره می زند و 

دانش و فناوری های نو  موجبات تولیدات کیفی با ارزش افزوده باال می شود و بتدریج از اقتصاد وارداتی به اقتصاد درونزا مبتنی بر

تبدیل می شود. در کشور ما نیز اقدامات گسترده ای برای فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری شکل گرفته بگونه ای که بخشی از 

 دستاوردهای آنها به مرحله تجاری سازی و کسب سهم بازار رسیده است.

 خدماتیبازتوزیع منابع یارانه ای سهم صنعت و بنگاه های تولیدی و 

و  -در تولید، در اشتغال  -ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است؛ که اینها میتواند هم رونق ایجاد کند  هدفمند کردن یارانه

ى اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در  ى رشد تولید کشور، رشد اقتصادى کشور، مایه هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه

 .المللى پیدا میکند. این کار بایستى به انجام برسد حقیقى و آبروى بین دنیا اقتدار

آزاد سازی نسبی قیمت حاملهای انرژی، موجب افزایش قیمت تمام شده آندسته از کاالها و خدماتی می شود که تولید و تأمین آنها 

مت حاملهای انرژی که طبق قانون باید به بخش نیاز به مصرف انرژی دارد. لذا سهم یارانه های ناشی از آزادسازی نسبی سطح قی

صنعت و بنگاههای اقتصادی تعلق گیرد، باید توسط مسئولین ذیربط چاره اندیشی و مورد اقدام قرار گیرد تا آنان نیز با نقدینگی ناشی 

 .از آن بتوانند برای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی واحدهای تحت مدیریت خویش اقدام نمایند
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 افزایش بهره وری عوامل تولید)کاهش زمان انجام پروژه ها(

طرحهائى که سالهاى متمادى طول میکشید، امروز خوشبختانه  .ى حداکثرى از زمان و منابع و امکانات. از زمان باید حداکثر استفاده بشود استفاده

بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت  ظرف هجده ماه به بهرهبیند که فالن کارخانه در ظرف دو سال، در  ى کمترى انسان مى با فاصله

 (1391مقام معظم رهبری، ).کرد

های ناتمام در کشور افزایش یابد، از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه و آغاز استهالک و تخریب زودرس از آنجا که هر چه پروژه

هایی که بهره برداری از آنها بتعویق بیفتد، موجب تورم در جامعه و عدم اشتغال سرمایه گذاری بناها و مستحدثات پروژه می شود و از سوی دیگر

-بموقع برای متقاضیان کار می شود، لذا بایستی برای حل مشکالت اقتصادی کشور با یک حکم حکومتی، هیأتی نسبت به اولویت بندی پروژه

های جدید گرفته شود. از طرفی عدالت سرزمینی اقتضا ده و جلوی کلنگ زنی و آغاز پروژههای ناتمام برای تسریع در سرمایه گذاری اقدام نمو

 ها بر اساس آمایش سرزمینی صورت پذیرید.بندی پروژه دارد، اولویت

 ثبات نسبی در قوانین و سیاست ها و حرکت بر اساس برنامه

اقتصاد »هائى است که به  ساعه و تغییر مقررات، جزو ضربهال حرکت بر اساس برنامه، یکى از کارهاى اساسى است. تصمیمهاى خلق

وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند « مقاومتى

 .مورد شود سیاستهاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى

ات در قوانین و سیاستها و حرکت بر اساس برنامه ها است، لیکن در شرایط خاص و خصوصاً با توجه به تصمیمات زود به ضمن آنکه اصل بر ثب

زود و پیاپی دشمن و تغییر تاکتیکها و افزایش مصادیق تحریمها از سوی نظام سلطه بایستی ستاد تدابیر ویژه بصورت ویژه در صحنه حضور 

گویی بموقع به تحریمها و موارد استثنائی عمل نماید و این موضوع ممکن است منجر به تغییر سیاستها و یا برنامه داشته باشد و در راستای پاسخ

ر ها و یا حتی استثناء قائل شدن برای قوانین و مقررات جاری شود. در این راستا ممکن است، ترکیب ستاد تدابیر ویژه نیاز به ترمیم و حضو

 و قضائیه نیز داشته باشد که با صالحدید مقام معظم رهبری باید عمل شود.نمایندگانی از قوای مقننه 

 افزایش اشتغال و کارآفرینی در بخش ها با ارزش افزوده باال

ى مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به  این  تحریم ها دلیلى است براى همه

ه پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید کارآفرینى، ب

 (1389مقام معظم رهبری،  ).موظف بدانند
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ه با آثار تصمیمات یکی از مسایل اساسی کشور حفظ اشتغال و توسعه کارآفرینی برای افراد جویای کار در جامعه می باشد. بدیهی است در مواجه

 دشمن و اعمال تحریم ها ممکن است عده ای نیز در شرف بیکاری قرار گیرند و یا سهم تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری از منابع خارجی

-حمایت از افرادی دچار محدویت هایی شود، در چنین شرایطی است که باید تدابیر و سیاستها را بگونه ای تجدید نظر نمود تا تأمین اجتماعی به

ی طرح که بیکار می شوند، بر آید، از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاریهای جدید منتها در حوزههای دارای ارزش افزوده باالتر و دارا

 اقتصادی پر بازده استفاده شود و فرصتها از دست نرود.

 

 آمریکا و اروپابه مخاطره انداختن بهره برداری از امنیت انرژی منطقه توسط 

 (همان).ى چیزهائى که مورد نیاز کشور است اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد. و بقیه

 راه کارهای برون رفت از تحریم و توسعه اقتصاد مقاومتی

 تقویت بلوک های منطقه ای از قبیل: .7,2

 اتحاد آسه آن و چین 

 )اتحادیه اقتصادی کشورهای آمریکای التین)آلبا 

 اکو اتحادیه 

 اتحادیه کشورهای آفریقا 

 تقویت سیستم های مالی موازی دالر 7,1

  جایگزینی دالر توسط واحد پولی صندوق بین المللی پول یا همانSDR 

 ایجاد نظام های ارزی منطقه ای 

 های پایاپای ارزی نامه موافقت 

 ایجاد استاندارد کاالیی برای پول 

 ه ریالفروش نفت و گاز در بورس نفت و بورس گاز بر پای 3,1

 :برخورداری از تجربه جهانی در این زمینه 

 تجربه کشور نروژ در فروش نفت به واحد پول ملی اش)کرون(

 برنامه ریزی روسیه برای فروش نفت بر حسب روبل در بورس نفت سن پترزبورگ



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

152 
 

 همراه سازی کشورهای تولیدکننده نفت برای فروش نفت در بورس های یکدیگر 

 نفت سن پترزبورگ روسیه و متقابال فروش نفت روسیه در بورس نفت کیش ایران فروش نفت ایران در بورس

 .    افزایش اعتبار پول ملی در عرصه بین الملل7,2

 افزایش امنیت سرمایه گذاری خارجی بویژه در حوزه نفت و گاز .7,1

 امکان انتشار اوراق قرضه با پشتوانه نفت برای سرمایه گذاری های جدید و توسعه .7,9

 فت و گاز کشورمیادین ن

 شفاف سازی ساز و کار فروش نفت خام، پیشگیری از تخلفات و فساد احتمالی از سوی شرکت های خارجی و انجام تبانی .7,7

 کنترل بخشی از بازار نفت توسط کشورهای صادرکننده نفت .7,2

 دالر ایجاد زمینه برای قیمت گذاری نفت به واحد پول ملی کشورهای صادرکننده و کاهش تقاضای مبادالتی .7,1

 شکل گیری قیمت های جدید و رقابتی در بازار نفت

 توسعه خدمات جانبی بورس نفت از قبیل بیمه، بانک، حمل و نقل و ...     7,20

 ایجاد بورس بین المللی مواد   7,22

 فروش آلومینیوم، فوالد، مس و ... در بورس مواد

 ایجاد شبه پول جدید بین المللی بر پایه انرژی و مواد  7,21

  سهام و اوراق عرضه شده در بورس های انرژی و مواد با ارزهای بین المللی همچون دالرجایگزینی 

 انجام معامالت اقتصادی داخلی و خارجی با استفاده از سهام و اوراق بورس های انرژی و مواد 

 انبههای دو ج های خارجی بر پایه پول انجام مبادالت اقتصادی با پول کشورهای مقابل یا تجارت با طرف    7,23

 مبادالت تهاتری    7,22

 استفاده از اوراق ضمانتی مانند برات در انجام معامالت: بازار تهاتری ایرانیان 

 ایجاد بیمه بین المللی تجارت و دریانوردی    7,21

  تأسیس بیمه چندملیتی با مشارکت کشورهایBRICS و ایران 

 تأسیس یک بیمه چندملیتی در اتحادیه شانگهای با مشارکت ایران 

 ه برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ایرانبهر   7,29

 ایجاد وابستگی های متنوع اقتصادی با کشورهای منطقه   7,27

 خرید  نفت و گاز طبیعی از کشورهای اطراف 
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 بهره گیری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران در انتقال انرژی 

  جهانخرید گاز ترکمنستان، آذربایجان، قطر و ایفای نقش بازیگر بزرگ انرژی در 

 خرید گندم و جو مازاد روسیه، قزاقستان و صادرات گوشت و محصوالت باغی به آنها 

 ... خرید برنج مازاد از پاکستان به جای خرید از ویتنام، تایلند و 

 ... اتصال خطوط ریلی کشور به کشورهای همسایه شامل پاکستان، آذربایجان و 

 ورود به بازار جهانی مواد و تجهیزات پیشرفته    7,22

 حمایت اعتباری از شرکت های دانش بنیان و بنگاه های اقتصادی کشور به منظور ورود در مناقصات بین المللی 

 اختصاص یارانه و ارایه قیمت های بسیار نازل در فروش مواد و تجهیزات پیشرفته 

 ایجاد شبکه انتقال پیام مالی بین المللی    7,21

 راه اندازی شبکه ای موازی شبکه سوییفت 

 جاد بازار ارزی موازی بازار فارکسای    7,10

 تعیین نرخ های مبادله ارزی مستقل از بازار فارکس 

 دیپلماسی و جنگ روانی    7,12

  تبلیغات گسترده در بستن تنگه هرمز با عنایت به هدف آمریکا در منطقه خلیج فارس)آرامش یا تنش(  منافع آمریکا به

 ا تنش آنجهت امنیت انرژی متقارن با آرامش منطقه است یا ب

کشور عمده تولید کننده اوپک از طریق آمریکا تحریم شده اند کشورهایی همچون ونزوئال ، آنگوال، عراق ، لیبی ،  7سال اخیر  31در 

% ذخایر نفتی جهان چه بوده است. که مشخص 31نیجریه ، ایران و اکوادور  که باید مشخص شود هدف آمریکا از تحریم بیش از 

ی از سیاست های آمریکا جهت امنیت انرژی می باشد که از توسعه میادین جلوگیری و مدیریت توزیع و تولید را می کند تحریم بخش

 داشته باشد

 استفاده از ظرفیت مردم   7,11

  فروش نفت به مردم در قالب قراردادهای آتی به صورت ریالی و هزینه کرد آن در پاالیشگاه های ناتمام و یا احداث

 پاالیشگاه های کوچک
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 استفاده از ظرفیت کشورها بدون تبادل پول   7,13

  خرید پاالیشگاه ، پمپ بنزین ، پتروشیمی در کشورهایی که پول ایران در آن قراردارد و قادر به پرداخت آن نیست مثل

اقدام روسیه ، چین و هند، که از این طریق ایران نفت خود را جهت صادرات به پاالیشگاه خود در کشورهای ثالث برده و 

 به تولید فراورده وصادرات آن نماید.)مصداق: فروش پاالیشگاهی در مالزی(

 ایجاد بازارهای جدید   7,12

 استفاده از ظرفیت پایین بسیاری از کشورها مثل چین در ذخیره استراتژیک 

 ایجاد شبکه های بازاریابی گسترده و ورود بخش خصوصی جهت فروش 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

گفته شد، نتیجه گیری می شود که نبرد میان حق و باطل یک نبرد همیشگی است و تا زمانی که ایران طالیه داری جبهه بنابر آنچه 

حق را بر عهده دارد آماج تحریم های پی در پی خواهد بود که ضرورت طراحی یک اقتصاد مقاومتی با مولفه ها ونقاط تمرکز جدید را 

میان دو راهبرد اساسی جهت مقابله وجود خواهد داشت. یک راهبرد استفاده از راهکارهای  بیش از پیش نمایان می سازد. در این

کوتاه مدت و موقتی است که اگرچه منفعالنه بوده و اعمال آن روز به روز سخت تر می گردد، لکن در بعضی موراد راه گشاست. 

ی کشور و اعمال راهکارهای بلند مدتی است که منجر به راهبرد دوم که راهبرد اساسی و بلند مدت می باشد، توجه به ظرفیت ها

استقالل اقتصادی کشور گشته و زمینه ساز تشکیل اقتصاد مقاومتی است. در این میان مواردی چون،  اصالح الگوی مصرفی مردم و 

ه های سنواتی دولت بر دولت، ایجاد الزامات اساسی جهت توسعه خرید کاالی ایرانی، مردمی کردن اقتصاد، طراحی نوین در بودج

اساس رویکرد کاهش هزینه ها و طراحی منایع نوین درآمدی که زمینه ساز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت می باشد، 

 بازتعریف روابط تجاری بر اساس منافع ملی و ... به عنوان محورهای اصلی طراحی اقتصاد مقاومتی توجه و بازبینی قرا گرفتند.
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 فرصتهای ایجاد شده برای اصالحات اقتصادی در اثر تحریم نفت و گاز

 سید علی روحانی

 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

 چکیده

تر و  تحریمهای به مراتب گسترده  انقالب اسالمی دارد. اما در سالهای اخیر،تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران، عمری به قدمت 

ای که به اذعان مقامات غربی، تحریمهای فعلی علیه جمهوری اسالمی،  شدیدتری علیه کشورمان به تصویب رسیده است؛ به گونه

ای است که کلیه  این تحریمها به گونه شدیدترین تحریمهایی است که در طول تاریخ علیه یک کشور اعمال شده است. گستردگی

 شود. گذاری، انرژی، حمل و نقل، زیرساختهای ارتباطی و علم و فناوری را شامل می های تجاری، مالی، سرمایه عرصه

این تحریمها از یک سو به دلیل محدودیتهای فراوان تحمیلی، شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور و خصوصاً صنایع مختلف 

اند؛ اما از سوی دیگر به دلیل همین محدودیتها، فرصتهای بسیار مناسبی برای اصالحات زیرساختی در اقتصاد کشور و  ردهایجاد ک

خصوصاً در صنایع نفت و گاز بوجود آورده است. در این مقاله با تحلیل اثرات تحریمها )خصوصاً تحریمهای سه سال اخیر( بر خرید 

های نفتی و  کان فروش نفت و کسب درآمد برای دولت، خروج شرکتهای خارجی از پروژهتجهیزات نفتی برای شرکت نفت، ام

 های صنعت نفت، بخشی از فرصتهای مذکور تشریح خواهد شد. همچنین تأمین مالی پروژه

توسعه  بر این اساس، ایجاد فرصت بسیار مناسب برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اصالحات نهادی و قانونی برای

دستی نفت و گاز، اتکا بر توان تولید داخل در تأمین مواد و تجهیزات پیشرفته صنایع نفت و گاز، تغییر نقش ایران در  صنایع پایین

های نفتی، اصالح سازوکارهای فروش نفت و ورود  بازار جهانی نفت وگاز، ورود شرکتهای بزرگ داخلی به عرصه مدیریت پروژه

های نفتی و الزام تسریع در هدفمندسازی  جارت نفت، توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای پروژهبخش خصوصی به عرصه ت

های انرژی، مهمترین فرصتهایی هستند که تشدید تحریمها در اختیار نظام اقتصادی و به طور خاص صنعت نفت کشور قرار  یارانه

 دهد. می

 

 حات زیربنایی: تحریم، برکات تحریم، نفت و گاز، اصالکلمات کلیدی
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 مقدمه

به دلیل اهمیت باالی حوزه انرژی و مزیت نسبی کشور در این حوزه، فشارهای دشمنان و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتاً بر بخش 

ر بخش نفت گذاری د با تحریم سرمایه 2111نفت و گاز مترکز بوده است. این تحریمها از ابتدای انقالب اسالمی کمابیش وجود داشت و در سال 

و گاز ایران یک مرحله تشدید گردید. لیکن در دو سال اخیراز یک سو تحریمهای به مراتب شدیدتری بر ضد این بخش اعمال گردید 

)تحریمهای مالی و بانکی، تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت، تحریم فروش تجهیزات صنعت نفت و گاز و...(، و از سوی دیگر اجرای این 

کننده(. لذا تحریمهای  های متناسب از سوی کشورهای تحریم ا جدیت بیشتری دنبال شد )با نظارت دقیقتر و تعریف مشوقها و جریمهتحریمها ب

گذاری در میادین نفت و گاز جدید، تأخیر در تجهیز و نوسازی  اخیر منجر به بروز مشکالت متعددی در این حوزه شده است. کاهش سرمایه

تحریم تجهیزات نفتی و لذا افت تولید این مخازن، دشوار شدن فروش و انتقال نفت و لذا افت صادرات نفت و  مخازن پیشین به دلیل

 های نفتی، از مهمترین مشکالت ناشی از تحریمهای حوزه نفت و گاز است. فرآورده

صالح ساختارهای اقتصادی و به طور خاص ها، تحریمهای مذکور فرصتهای بسیار مناسبی را، به منظور ا با این حال و با وجود این هزینه

دهد. در این بخش از مقاله به مهمترین ساختارهای معیوب موجود و فرصتهای  ساختارها و قواعد موجود در بخش انرژی، در اختیار کشور قرار می

گیرد، فرصتهایی است که تحریمهای حوزه  یایجاد شده در اصالح آنها اشاره خواهد شد. الزم به ذکر است مواردی که در ادامه مورد اشاره قرار م

کنند. تحریمهای اخیر فرصتهای متعدد دیگری نیز برای اصالحات نهادی در سایر بخشهای اقتصاد  نفت و گاز، مستقیماً در این حوزه ایجاد می

 کند. اند که پرداختن به آنها بحث مفصل دیگری را طلب می کشور ایجاد کرده

 به درآمدهای نفتی کاهش وابستگی بودجه دولت

ای که رهبر معظم انقالب بارها و به مناسبتهای مختلف  های دلسوزان نظام بوده، به گونه کاهش وابستگی بودجه به نفت، همواره یکی از دغدغه

 اند: بر مسئله لزوم استقالل اقتصاد کشور از نفت تأکید داشته

  ببندیم را نفت چاههای در ما که است این -نباشد تحقق قابل زودیها این به است ممکن البته که –آرزوی واقعی من 

 1ا و محصوالت غیر نفتی بنیاد نهیم.کااله اساس بر را خود اقتصاد و

 خواهم در  دولت باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعالم نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال دیگر، می

 2باید به نفت احتیاج نداشته باشد.چاههای نفت را ببندم... دولت 

                                                      
 23/01/2373ته معلم بیانات در دیدار کارگران و معلمان در روز کارگر و هف 2
 02/02/2371بیانات در جمع زائران امام هشتم  1
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  آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به دست بیاوریم و در چاههای نفت را پلمب کنیم، آن روز برای

 1خوریم. ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخائرمان می

 2کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است. یکی از بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی 

کرده که حداکثر  با این حال، از ابتدای تولید و صادرات نفت در ایران، همواره بودجه دولت متکی به نفت بوده و منافع دولتهای مختلف ایجاب می

جدول زیر سهم درآمدهای مستقیم نفتی از  استفاده از درآمدهای نفتی در طول دوره هر دولت انجام گیرد )برای مصارف جاری یا عمرانی(. در

های سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی(. در این جدول درآمد  آوزده شده )منبع: داده 2327تا  2321کل منابع بودجه ساالنه دولت در سالهای 

ت. همچنین در سالهای دهه نفت شامل درآمد حاصل از فروش نفت خام ، فروش فرآورده های نفتی و در برخی سالها فروش گاز طبیعی اس

 باشد. شامل درآمد ناشی از مابه التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می 2370و  2390

 

های البته باید توجه داشت، میزان وابستگی بودجه دولت و به طور کلی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، یقیناً بیش از این است، چرا که درآمد

آورد )به عنوان مثال، بخش زیادی از تحقیقاتی که در کشور صورت  قیم نیز چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمینفتی مذکور، به طور غیر مست

گیرد وابسته به درآمدهای نفتی دولت است، و یا سود شرکتهای دولتی فعال در صنعت نفت، عمالً وابسته به نفت است ولی در درآمدهای  می

 شود(. مستقیم نفتی محاسبه نمی

                                                      
 01/09/2327بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی  2
 19/01/2310های اقتصادی کشور  بیانات در دیدار فعاالن بخش 1
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رتی که اوالً درآمدهای غیر مستقیم نفتی را نیز به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، و ثانیاً برداشتهای انجام شده در طول سال )تحت در صو

درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل  70تا  90عنوان متمم بودجه( از حساب ذخیره ارزی را نیز به حساب آوریم، در سالهای اخیر، نفت حدود 

 ست.داده ا می

 هرچند اتکاء بودجه به نفت، متناسب با نوسانات قیمت نفت، نوسان داشته، لیکن هرگز چینش نهادی الزم برای استقالل بودجه دولت از منابع

مدت برای  سازی نشده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل تلقی موقتی بودن کاهش قیمت، از روشهای کوتاه نفتی طراحی و پیاده

کارت موبایل(. در زمانهای افزایش  شد )از انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی گرفته تا ثبت نام حج تمتع و سیم ان کسری بودجه استفاده میجبر

ما گردید. ا شد و با پایین نگه داشتن نرخ ارز، باعث آسیبهای جدی به تولیدات داخلی می قیمت نفت نیز این درآمدها به اقتصاد کشور سرازیر می

ای تولید  سازی بین دوره گرفت و هیچگونه بهینه مستقل از شرایط قیمت و بازار نفت، تولید نفت کشور همواره در حداکثر مقدار ممکن صورت می

 نسلی به تولید نفت وجود نداشته است. نفت و نگاه بین

دار بودن این تحریمها، کاهش محسوسی را در  دلیل دنبالهتحریم صادرات نفت و گاز، منجر به دشوار و پرهزینه شدن صادرات نفت گردیده و به 

)منابع غیر رسمی که در واقع  2و به نقل از منابع رده دوم 1021تولید نفت خام کشور موجب شده است. بر اساس گزارشات ماهانه اوپک در سال 

 کل زیر بوده است )ارقام بر حسب میلیون بشکه در روز است(:خریداران و دالالن بازار نفت هستند(، تولید نفت خام ایران دارای روند نزولی به ش

 

Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 

3.559 3.553 3.531 3.456 3.419 3.348 3.193 3.152 2.963 2.797 2.724 2.723 2.626 
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سال اخیر سازوکارهایی به این منظور طراحی شده است.  21بایست تدریجاً صورت گیرد و  فرایندی است که میاستقالل بودجه کشور از نفت، 

نخستین تمهیدی بود که در برنامه سوم توسعه و به منظور میرا کردن نوسانات درآمدهای نفتی و جلوگیری از انتقال این « حساب ذخیره ارزی»

ر اندیشیده شد؛ لیکن به دلیل سهولت دسترسی دولت و مجلس به این حساب، این سازوکار در سالهای نوسانات به بودجه و درون اقتصاد کشو

 بعد اثربخشی خود را تدریجاً از دست داد.

صندوق »سازوکار دومی که به این منظور طراحی شد و امکان دسترسی دولت و مجلس به درآمدهای نفتی را تا حد قابل قبولی کمتر کرد، 

% از منابع حاصل از صادرات نفت 10این قانون، حداقل  22بود که موجب قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل گردید. به موجب ماده  «توسعه ملی

گردد. این سهم ساالنه به میزان سه درصد افزایش  های نفتی( به صورت ساالنه به این صندوق واریز می )نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده

 شود. % از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به این صندوق افزوده می10چنین یابد. هم می

غیر با وجود این تمهیدات، گرایش دولت به اتکا بر درآمدهای نفتی همچنان باقی بوده و از آنجا که منافع بسیاری از دستگاههای دولتی و حتی 

ند استقالل بودجه از نفت وجود نداشته است. شرایط فعلی بهترین فرصت برای ایجاد دولتی، به همین مسئله گره خورده، امکان تسریع در رو

 بسترهای نهادی الزم برای الزام دولت به قطع اتکاء بودجه به نفت است؛ چرا که به صورت برونزا، درآمدهای دولت حاصل از نفت تدریجاً در

 های خود، با این شرایط سازگار شود. بایست با مدیریت درآمدها و هزینه حال کاهش است و دولت می

اکنون زمان مناسبی است برای طراحی سازوکاری که طی آن دولت امکان استفاده از درآمدهای نفتی را به عنوان منابع بودجه ساالنه نداشته 

رفته با این درآمدها، به عنوان های انجام گ گذاری باشد )به طور کلی یا حداقل برای بودجه جاری(، و در عوض، سود ساالنه حاصل از سرمایه

ده منابع درآمدی دولت در بودجه ساالنه لحاظ گردد. نکته بسیار مهم اینست که در شرایطی که دولت برای تأمین درآمدهای بودجه، امکان استفا

دی و موانع ایجاد شده از ناحیه نفع حاکمیتی با چنین اصالحات نها از درآمدهای نفتی به میزان قبلی را ندارد، میزان مخالفت دستگاههای ذی

 شود. نفع، به مراتب کمتر از شرایطی است که درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت عاید دولت می افراد و نهادهای ذی

 توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز

 2,9، به 77ای اجرا شده تا سال  توسعه هزار بشکه در روز بود، با طرحهای 900ظرفیت پاالیشگاهی کشور که در اوایل پیروزی انقالب حدود 

، بنا بر سیاستهای حاکم در وزارت نفت، توسعه پاالیشگاهها از دستور کار شرکت نفت خارج شد. اما 22تا  77میلیون بشکه در روز رسید. از سال 

هزار بشکه در روز افزایش  200تنها  تا کنون نیز که سیاستهای وزارت نفت در این خصوص تغییر کرده، ظرفیت پاالیشگاهی کشور 21از سال 

 داشته است.
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های پاالیشی است. هرچند این تحلیل  شود، مشکالت تأمین مالی پروژه آنچه غالباً به عنوان علت کندی روند توسعه پاالیشگاهها مطرح می

های  گذاری کافی در پروژه . عدم سرمایهیابی کرد توان همین مشکالت تأمین مالی را نیز ریشه ظاهراً درست است، اما با نگاهی عمیقتر می

پاالیشگاهی ریشه در مشکالت قانونی دارد که مانع از ورود سرمایه کافی )چه از سوی بخش دولتی و شرکت نفت و پاالیش، و چه از سوی 

اند اشاره  فعلی شده بخش خصوصی( به این حوزه است. در ادامه به دو قاعده معیوب در نظامات مالی شرکت ملی نفت که منجر به وضعیت

 گردد: می

% از کل ارزش نفت )نفت خام و میعانات گازی( صادراتی و مبالغ واریزی نقدی 22,1» به موجب بند سوم قانون بودجه ساالنه کل کشور،  .1

نفت و  در اختیار شرکت ملی« های پتروشیمی و سایر شرکتها بابت خوراک پاالیشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع

 گیرد. شرکتهای تابعه قرار می

های  از سوی دیگر به موجب قانون، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش موظفند نفت و گاز خوراک پاالیشگاهها و پتروشیمی .2

که قیمت  10سال ها قرار دهد. در  تر از قیمت نفت و گاز صادراتی است در اختیار این مجتمع کشور را به قیمت مصوب، که همواره پایین

 دالر تعیین شده بود. 32دالر بود، قیمت مصوب برابر  200نفت صادراتی به طور متوسط حدود 

کند که  دهد که در شرایط عادی که محدودیتی در فروش نفت و گاز وجود ندارد، منافع شرکت نفت اقتضا می توجه به دو قانون فوق نشان می

نسلی حاصل از تولید نفت و گاز(،  را به کار گیرد )بدون توجه به منافع سایر نسلها و حداکثرسازی درآمد بین اوالً حداکثر ظرفیت تولید روزانه خود

تنها در و ثانیاً حداکثر مقدار ممکن از نفت و گاز استخراج شده را صادر کند و تا حد ممکن از فروش نفت به پاالیشگاههای داخلی امتناع نماید. 

 تواند حداکثر درآمد ساالنه را داشته باشد. نفت میاین شرایط است که شرکت 

ای برای توسعه صنایع پاالیشی و پتروشیمی وجود نداشته باشد، نه از جانب  ای طراحی شده که کمترین انگیزه بنابراین قوانین فعلی به گونه

ی نفت و گاز )به دلیل ناتوانی در تأمین خوراک(. نکته ها فروشنده نفت و گاز )به دلیل کاهش درآمد ساالنه( و نه از جانب تولید کننده فرآورده

ای طراحی شده که  جالب توجه در اینجا آنست که تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی در این خصوص وجود ندارد. یعنی سازوکارها به گونه

 پاالیشی، متضرر شوند!هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی )یعنی شرکت نفت و شرکت پاالیش و پخش(، در صورت توسعه ظرفیت 

در شرایط تحریم که امکان فروش نفت خام وجود ندارد، حتی با وجود قواعد معیوب فعلی، دولت و به طور خاص شرکت نفت برای تأمین درآمد 

به  دستی نفت و گاز را تسهیل کند و از سوی دیگر فروش خوراک انگیزه خواهد داشت تا از یک سو ورود بخش خصوصی به صنایع پایین

دستی نفت و گاز شده و زنجیره  های پاالیشی و پتروشیمی داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب تحریمها منجر به رونق صنایع پایین مجتمع
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دهد که افزایش اشتغال و خصوصاً به کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه را به دنبال خواهد  ارزش افزوده در این بخش را توسعه می

 داشت.

ای که موانع توسعه  توان به اصالح قوانین معیوب فوق امیدوار بود، به گونه چنین در صورت ادامه روند فعلی در محدودیت صادرات نفت، میهم

گذاری در این حوزه  پاالیشگاههای داخلی که ریشه در سازوکارهای فروش داخلی شرکت ملی نفت دارد از میان برداشته شده و انگیزه سرمایه

 یابد.افزایش 

 استفاده از توان علمی و فنی داخل برای تولید مواد و تجهیزات صنعت نفت

در کشور مطرح شد. عواملی نظیر قیمتهای کاذب تجهیزات صنعت نفت و  70موضوع توسعه توان ساخت داخل در صنعت نفت، عمدتاً از دهه 

ایران در صنعت نفت به عنوان اهرم فشار علیه کشورمان از یک سو؛ و  مطالبه سودهای باال از سوی سازندگان خارجی و سوء استفاده از وابستگی

افزاری( در داخل کشور از سوی دیگر منجر به طرح این دغدغه در  افزاری( جامعه و توسعه زیرساختهای صنعتی )سخت افزایش سطح علمی )نرم

 حمایت از توسعه توان ساخت داخل در وزارت نفت عبارتند از: سال اخیر به منظور 21ربط شدند. برخی از اقدامات انجام شده طی  نهادهای ذی

 .حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکتهای داخلی برای کمک به حصول فناوری و مهندسی معکوس 

  شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت »سوق دادن شرکت کاالی نفت تهران از خرید خارج به ساخت داخل و تغییر نام آن به

 و برچیده شدن دفاتر خرید خارج از کشور.« تهران

  تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت به منظور شناسایی توانهای داخلی و ایجاد بانک اطالعاتی از آنها و همچنین

 کاالهای مورد نیاز صنعت نفت، با اختیار ترک تشریفات مناقصه.

نفت و گاز، بسیاری از مواد و تجهیزات مورد نیاز این صنعت، بعضاً علیرغم وجود دانش  با وجود این تغییرات، پیش از تشدید تحریمهای حوزه

توان به عنوان ریشه این رفتار در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارتند از: عدم  شد. علل متعددی را می فنی تولید آنها، از خارج از کشور تأمین می

توسعه تولید داخل، عدم اعتقاد به کیفیت تجهیزات و مواد تولید داخل، تبعیض میان شرکتهای ریزی بلندمدت مدیران صنعت نفت برای  برنامه

داخلی و خارجی در انجام تعهدات )خصوصاً تعهدات مالی و پرداخت مطالبات معوق( از سوی دولت، دسترسی شرکت نفت به منابع ارزی فراوان و 

نافع فردی و بعضاً بروز فساد در خریدهای خارجی )با سوء استفاده از امکان ترک تشریفات ها، ترجیح م جویی ارزی در پروژه عدم نیاز به صرفه

 مناقصه( و...
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های نفتی،  ها و تحریم بنزین، نه در فراورده وابستگی کشور به واردات در حوزه نفت و گاز، خصوصاً پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه

ای که  برداری از واحدهای اکتشاف، استخراج، پاالیش و پتروشیمی است، به گونه و تجهیزات الزم برای بهرهبلکه عمدتاً در سرمایه، دانش فنی 

 پیش از تشدید تحریمها:

 گذاران داخلی بسیار ناچیز بود و تعداد زیادی از میادین نفت  در صنایع باالدستی نفت مانند استخراج و اکتشاف نقش شرکتها و سرمایه

 شد. برداری شده و دانش فنی الزم نیز به داخل منتقل نمی وسیله پیمانکاران و شرکتهای خارجی تأمین مالی و بهرهو گاز کشور به 

 های کشور  های پاالیش نفت خام به ویژه شکست برشهای سنگین هنوز به طور کامل بومی نشده بود و احداث پاالیشگاه فناوری

 شد. تحت لیسانس شرکتهای خارجی انجام می

  شدند. % تجهیزات مورد نیاز در صنایع باالدستی نفت از خارج از کشور وارد می10از بیش 

تشدید تحریمها باعث افزایش زمان، هزینه و ریسک خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز از شرکتهای خارجی شد و لذا شرکت نفت و شرکتهای 

داخلی شدند. به عنوان مثال دانش فنی ساخت برخی از کاتالیستهای مورد نیاز در وابسته به آن مجبور به تأمین این اقالم از طریق تولیدکنندگان 

صنایع پاالیش و پتروشیمی پیش از تشدید تحریمها در داخل کشور موجود بود، لیکن به دالیل مذکور، از جانب دستگاههای دولتی مورد حمایت 

تر شدن تحریمها شرکتهای دولتی به انعقاد قرارداد  صورت نگرفته بود؛ اما با جدیگذاری برای تولید آنها در مقیاس صنعتی  قرار نگرفته و سرمایه

 با تولیدکنندگان داخلی رو آوردند.

قراردادهای همکاری منعقد شده میان وزارت و شرکت نفت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاهها نشان از موفقیت تحریمها 

تر شدن تحریمها در کنار تأکیدات مکرر رهبر معظم انقالب بر حمایت از  حوزه داشته است. همچنین پس از جدیدر پیشبرد دانش فنی در این 

های داخلی در ساخت مواد و تجهیزات صنعت نفت و گاز، درون وزارت نفت ایجاد  تولید ملی، سازوکارهای نهادی الزم برای استفاده از پتانسیل

توان ساخت داخل و کمیته حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت و نیز تنظیم سند توسعه ساخت داخل  شده است. تشکیل شورای عالی توسعه

توان اقدامات مثبتی در این جهت قلمداد کرد. البته هنوز ضمانتی وجود ندارد که در صورت رفع تحریمها، خریدهای دولتی  در صنعت نفت را می

 مانت نیاز به اصالحات نهادی در بخش انرژی دارد که به برخی از آنها اشاره شد.از شرکتهای داخلی همچنان ادامه یابد. این ض

شود )البته  بخش کوچکی از اثرات مثبت تحریمها بر حمایت از تولید داخلی، طی یک سال اخیر به فعلیت رسیده که به مواردی از آنها اشاره می

 ها است(: مسئوالن وزارت و شرکت نفت در مصاحبهشده از سوی   این موارد مستند به آمارهای غیر رسمی ارائه
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 اند، از جمله  دست صنعت نفت داشته های باالدست و پایین بسیاری از شرکتها دستاوردهای قابل توجهی در ساخت تجهیزات حوزه

د نیاز جهت های درون چاهی، تأسیسات سرچاهی، ابزارآالت صنعت حفاری، ابزارهای مور ساخت قطعات مکانیکی نانو، ساخت رشته

 نگاری و... لرزه

  درصدی از ساخت داخل صورت  20ماهه(، استفاده  31در ساخت پاالیشگاههای فازهای جدید پارس جنوبی )موسوم به فازهای

 1گیرد. می

  2است.  قلم ساخت داخل شده 3100خیز جنوب،  قلم کاالی پرمصرف صنعت در مناطق نفت 2000از 

  عد(، تعداد اقالم خریداری شده از خارج در صنعت نفت با کاهش موجه بوده و در مقابل خریدهای به ب 22در شش سال اخیر )از سال

 3دهد. برابری را نشان می 2داخلی افزایش 

 کننده فراورده، به جای نفت خام المللی به عنوان عرضه ایفای نقش ایران در بازارهای بین

شود  کنندگان مهم نفت خام در جهان شناخته می در حال حاضر کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین صاحبان ذخایر نفت و گاز و یکی از عرضه

% تولید 1,1% ذخایر اثبات شده و 1,2، ایران 1021در سال  BPو نقش مهمی در بازار جهانی نفت و گاز دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی 

 % تولید کل گاز طبیعی جهان به ایران اختصاص دارد.2,9% ذخایر اثبات شده و 21,1نفت خام دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین  کل

فروشی منابع طبیعی مانند نفت از یک سو و محدود بودن خریداران نفت از سوی دیگر باعث شده که اوالً مزیت نسبی کشور در  با این حال خام

و گاز مورد استفاده قرار نگرفته و زنجیره ارزش افزوده و تولید ثروت و اشتغال ناشی از آن در داخل کشور شکل نگیرد )به گونه(، و  بخش نفت

% 1درصدی ایران در نفت خام، توان پاالیشی کشور تنها  1,1زنی کشور در فروش منابع طبیعی کاهش یابد. با وجود توان تولید  ثانیاً قدرت چانه

 دهد. ل ظرفیت پاالیشی دنیا را تشکیل میاز ک

تر از بازار نفت خام است، یک راهبرد  تر و رقابتی تر، متنوع های نفتی و محصوالت پتروشیمی به مراتب گسترده از آنجا که بازار جهانی فراورده

ت. به این معنی که صادرات نفت خام و گاز مهم مقابله با تحریمهای نفتی، یک گام به پیش بردن زنجیره ارزش افزوده در بخش نفت و گاز اس

های نفت و گاز باشد. تحریمهای اخیر  طبیعی به شکل فعلی کامالً قطع گردد و خامترین محصوالت صادراتی کشور در حوزه نفت و گاز، فراورده

ولی به دلیل قواعد و ساختارهای معیوب اند، مسیری که سالها آرزوی سیاستگذاران کشور بوده  حوزه انرژی ما را مجبور به طی این مسیر کرده

 فرمایند: محقق نشده بود. رهبر معظم انقالب در این خصوص می

                                                      
 23/22/12نقل از خبرگزاری تسنیم  2
 23/22/12نقل از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران،  1
 نقل از مدیر عامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت ایران 3
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المللی، به جان این که نفت  شان با دزدان غارتگر بین امروز به خاطر خیانت بعضی از کشورهای تولید کننده نفت و همدستی

ای  استفاده سیاسی و اقتصادی باشد، به عکس به عنوان وسیلهای در دست کشورهای تولیدکننده آن برای کس سود یا  وسیله

در حقیقت نفت در مشت آنهاست ...  2کنندگان قرار داد. درست مثل جنسی که توی سرش خورده باشد!  در دست مصرف

 1ای مایه دردسر است. نفت مال ماست ولی سیاستش در دست دیگران است. چنین سرمایه

 توسط شرکتهای داخلی مدیریت پروژه های بزرگ نفتی

های توسعه میادین نفت و گاز کشور باعث شده بود در سالهای پس از جنگ، کشورهای مختلفی نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان،  سود باالی پروژه

دریجی این ( منجر به خروج ت2111گذاری در بخش انرژی )از سال  گذاری کنند. تحریمهای سرمایه ها سرمایه انگلستان و چین در این پروژه

های ملی در حوزه نفت و  های مذکور گردید. این امر از یک سو باعث کند و بعضاً متوقف شدن روند توسعه فازهای مختلف پروژه شرکتها از پروژه

 تواند داشته باشد. انرژی گردید، اما از سوی دیگر فرصتهای مهمی برای نظام علم و فناوری کشور داشته و می

ها از شرکتهای  های نفتی باعث شد تا وزارت نفت و شرکت نفت مجبور شوند برای پیشبرد این پروژه خارجی از پروژهخروج شرکتهای بزرگ 

را به عناصر داخلی واگذار نمایند. ورود   بزرگ داخلی و یا کنسرسیومی از این شرکتها استفاده کنند و طی قراردادهایی مدیریت این پروژها

افتاد، اما به دلیل سوء مدیریت بخش نفت و  های نفتی امری است که باید مدتها پیش از این اتفاق می یت پروژهشرکتهای داخلی به عرصه مدیر

 گاز کشور )با نگاه خوشبینانه(، به تعویق افتاده بود.

وزارت نیرو به منظور  های بزرگ به شرکتهای داخلی، پیش از این توسط وزارت نیرو انجام شده بود؛ زمانی که تجربه واگذاری مدیریت پروژه

کرد، اما از یک سو  بازسازی لطمات ناشی از جنگ و به منظور تأمین نیاز فزاینده به انرژی برق، باید ساخت نیروگاههای متعددی را آغاز می

ها به  این پروژه دانش فنی ساخت نیروگاه به طور کامل در داخل کشور وجود نداشت و از سوی دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان واگذاری

های نیروگاهی ایران(، به عرصه  )مدیریت پروژه« مپنا»اندازی شرکت  طور کامل به شرکتهای خارجی مقدور نبود. در این مقطع وزارت نیرو با راه

 دهی نمود. های نیروگاهی وارد شد و در یک فرایند تدریجی انتقال تکنولوژی در این حوزه را سامان مدیریت پروژه

سال فعالیت، عالوه بر  10و با هدف توسعه ظرفیت نیروگاهی برق کشور تأسیس گردید، تدریجاً در طول  2372پنا که در سال شرکت م

مگاوات(، با استفاده از تجربه بدست آمده در انتقال  11000های نیروگاهی کشور )با ظرفیت  % از پروژه10مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای 

                                                      
 23/01/2373بیانات در دیدار کارگران و معلمان در روز کارگر و هفته معلم  2
 02/02/2371بیانات در جمع زائران امام هشتم  1
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گروه »شرکت زیرگروه، تحت عنوان  33ی دیگری نظیر نفت و گاز و حمل و نقل ریلی نیز ورود کرده و در حال حاضر با ها تکنولوژی، در حوزه

 کند. به طور کلی شرکت مپنا از بدو تأسیس چهار مرحله توسعه را طی کرده است: فعالیت می« مپنا

لی نیروگاه شامل توربین، ژنراتور و سیستمهای کنترل توسط مرحله اول: در این مرحله عملیات مهندسی و طراحی و تأمین تجهیزات اص .1

گیری  های مهندسی و طراحی نیروگاه، عملیات اجرایی و تأمین تجهیزات جنبی در داخل و با بهره شد و فعالیت شرکتهای خارجی انجام می

 گرفت. از توان شرکتهای داخلی صورت می

تأمین تجهیزات جانبی و عملیات اجرایی توسط شرکتهای   راحی و مهندسی نیروگاه،مرحله دوم: در این مرحله ضمن اینکه فعالیتهای ط .2

 شد. ژنراتور و سیستمهای کنترل نیز با استفاده از توان داخل ساخته می  شد، تجهیزات اصلی نیروگاه شامل توربین، داخلی انجام می

و همچنین ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه )توربین، ژنراتور، مرحله سوم: در این مرحله عالوه بر طراحی، مهندسی و عملیات اجرایی  .3

گذاری خارجی انجام  گذاری مستقیم در نیروگاههای برق با روشهای  و  ، و با جلب سرمایه سیستمهای کنترل و...( در داخل کشور، سرمایه

 شد. می

حوزه عمل این شرکت   های نیروگاهی و صنعت برق، پروژهمرحله چهارم: در این مرحله با استفاده از تجربیات سه دوره قبل شرکت مپنا در  .4

 یابد. های باری و مسافری( و همچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گسترش می به صنایع ریلی )ساخت لوکوموتیو و واگن

زارت نیرو )از طریق گروه مپنا(، بر رود. استراتژی انتقال تکنولوژی در و گروه مپنا یکی از تجربیات موفق در زمینه انتقال تکنولوژی به شمار می

برای خریدهای یکجا و بزرگ از   خریدهای کالن استوار گردیده. در واقع وزارت نیرو به جای خریدهای جزئی و پراکنده از سازندگان مختلف،

کند.  ل تکنولوژی ترغیب میکند و به این ترتیب شرکت خارجی صاحب تکنولوژی را نسبت به انتقا ریزی می صاحبان تکنولوژی مناسب برنامه

 این استراتژی، الگوی بسیار مناسبی برای صنعت نفت نیز هست و باید توسط وزارت نیرو مدیریت شود.

های بزرگ و انتقال تکنولوژی در صنعت برق، صنعت نفت به این سمت حرکت نکرد. علت این امر را باید در  با وجود تجربه مدیریت پروژه

ت دنبال کرد، یعنی رابطه معیوب وزارت نفت با چهار شرکت اصلی حوزه نفت و گاز، مناسبات مالی این شرکتها با دولت ساختار نهادی صنعت نف

گذاری، نظارت و اجرا در بخش  از جانب شرکت نفت شده، و مهمتر از همه، تقسیم نامناسب نقشهای قاعده« قید بودجه»که باعث عدم احساس 

گذاری و اجرا را دارد، به این معنی که یک نهاد )که  ناسب نهادی در هر حوزه اقتضای تفکیک دو نقش قاعدهنفت و گاز. توضیح آنکه چینش م

گذاری و تعریف استانداردها، مقررات و قواعد بازی را بر عهده بگیرد، و نقش اجرا به نهاد مستقل دیگر  باید ذیل دولت تعریف شود( نقش قاعده

 تر است از بخش خصوصی باشد( سپرده شود.)که بنا بر مالحظات کارایی، به
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بایست در نقش رگوالتور عرصه نفت و گاز، قواعد، قراردادها، تعهدات متقابل و استانداردهای  بر این اساس در وضعیت مطلوب، وزارت نفت می

اید بر اساس قواعد وضع شده توسط ها نیز ب مربوط به فعالیت شرکتهای نفت و گاز را تعیین کند؛ شرکتهای نفتی، پاالیشگاهها و پتروشیمی

ه وزارت نفت عمل کرده و در چارچوب آن قواعد بازی کنند. این تفکیک نقشها، باید در روابط مالی وزارت نفت و شرکتهای نفتی نیز ظهور داشت

 باشد و وزارت نفت به لحاظ مالی کامالً مستقل از شرکتهای نفتی باشد.

مالی و اختیارات تعریف شده برای وزارت نفت و شرکتها نفتی )یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، در حال حاضر و با توجه به مناسبات 

گذاری صنعت نفت و گاز و بازارهای  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش و پخش(، عمالً وزارت نفت نقش جدی در قاعده

 حتی نظارت بر حسن اجرا( به شرکتهای چهارگانه مذکور سپرده شده است. گذاری و اجرا )و مربوطه ندارد و عمالً هر دو نقش قاعده

های بزرگ نفتی و کسب تجربه و انتقال تکنولوژی در این حوزه، تعریف ضوابط و قواعد صحیح  الزمه ورود شرکتهای داخلی به مدیریت پروژه

ای قابل تحقق نخواهد بود. تحریمهای اخیر  ود به صورت ریشهتوسط وزارت نفت است. این مهم تا زمانی که سازوکار نهادی مذکور اصالح نش

 قواعد چارچوب در حتی –در بخش نفت و گاز باعث شد شرکت نفت، مانند وزارت نیروی بعد از جنگ، با محدودیت منابع جدی مواجه شود و 

 هم تواند می صحیح مدیریت با و بلندمدت در امر این. باشد نداشته داخلی شرکتهای به بزرگ های پروژه واگذاری جز ای چاره -فعلی معیوب

 گذاری، نظارت و اجرا را ممکن سازد. ک نقشهای قاعدهتفکی هم و شود حوزه این در تکنولوژی انتقال به منجر

 اصالح سازوکارهای بدوی فروش نفت و گاز

ملی نفت است )در واقع چهار شرکت اصلی حوزه  بر اساس قوانین موجود، فروش نفت و گاز به شرکتهای داخلی یا خارجی در انحصار شرکت

دستی حوزه نفت و گاز، متوقف باشد بر تأمین خوراک از  نفت و گاز(. این امر باعث شده هر گونه فعالیت خصوصی در داخل کشور در صنایع پایین

ز را دارد، و نه فروش آن به بخش جانب شرکت ملی نفت. از طرفی چنان که اشاره شد، منافع شرکت ملی نفت اقتضای صادرات نفت و گا

خصوصی داخلی. در صورتی که این مسائل را در کنار عدم شفافیت موجود در سازوکارهای تعیین قیمت فروش نفت در برخی قراردادهای فروش 

 نفت قرار دهیم، عمق مسئله بیشتر درک خواهد شد.

ها، ورود بخش  دید. لذا یکی از راهکارهای مقابله با این تحریمتحریم نفتی باعث محدود شدن شرکت ملی نفت ایران در فروش نفت گر

جانبه میان بانک مرکزی، وزارت نفت و  خصوصی به خرید و فروش نفت خام تشخیص داده شد. به همین منظور در تیرماه سال جاری توافق سه

درصد نفت خام ایران توسط این کنسرسیوم به  30تا  10کنسرسیوم متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به امضا رسید که به موجب آن 
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علیرغم این توافق و بر اساس اطالعات منتشر شده، هنوز سهم بخش خصوصی از تجارت نفت ایران بسیار  2بازارهای جهانی صادر خواهد شد.

 گرفته در طول سالها انحصار تجارت نفت توسط دولت دانست. توان منافع شکل اندک است که علت این امر را نیز می

ود بخش خصوصی منجر به تنوع خریداران و فروشندگان نفت ایران سازی است و ور به هر حال یکی از راهبردهای مقابله با تحریم، متنوع

شود. در شرایط تحریمی، هرچند منافع شرکت ملی نفت اقتضای عدم ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام و حفظ انحصار این شرکت را  می

 ه بازار نفت خام مفید تشخیص داده شد.ای که ورود بخش خصوصی ب داشت، لیکن شرایط تحریم نظامات انگیزشی را تغییر داد به گونه

در صورت تحقق توافقات صورت گرفته در صادرات نفت توسط بخش خصوصی، و همچنین حذف ممنوعیت خرید و فروش نفت خام توسط 

حصار گردد، از یک سو رانت ناشی از ان بخش خصوصی در داخل کشور، عالوه بر آنکه فروش نفت تسهیل شده و تحریمها تا حدی خنثی می

گردد. البته ورود بخش  رود و از سوی دیگر فعالیت بخش خصوصی در صنایع پاالیش و پتروشیمی تسهیل می دولتی در این حوزه از بین می

اندازی بورس نفت به منظور تضمین شفافیت بازار و  خصوصی به بازار نفت خام الزاماتی دارد که مهمترین آنها حفظ شفافیت بازار نفت است. راه

تواند راهگشا باشد. در واقع بورس نفت از دو جهت زیرساختی حیاتی برای صنعت نفت و به طور خاص برای مقابله با  هش مفاسد احتمالی میکا

شود: نخست برای بیشینه کردن قیمت فروش نفت )از طریق افزایش تعداد متقاضیان و ایجاد رقابت میان آنان(، و  تحریمهای نفتی محسوب می

 دستی نفت. های پایین ان زیرساخت الزم برای تأمین مالی پروژهدوم به عنو

 ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنایع نفت و گاز

گذاری، به طور خاص در  هایی که علیه نظام جمهوری اسالمی به کار گرفته شد، تحریم سرمایه ترین انواع تحریم یکی از مهمترین و قدیمی

بود که پس از مدتی در قالب  3و داماتو 1د. نخستین دور جدی تحریمها که در زمان کلینتون به تصویب رسید، طرح گیلمنصنعت نفت و گاز بو

( به تصویب رسید. به موجب این قوانین، هرگونه همکاری )شامل تأمین مالی، مدیریت پروژه، ضمانت قرارداد، ILSA) 2قانون تحریم ایران و لیبی

ز سوی شرکتهای آمریکایی )و چندی بعد، غیر آمریکایی( در توسعه میادین نفتی ایران مشمول تحریمهایی از قبیل منع فروش تجهیزات و...( ا

 شد. موسسات مالی و صادرات و واردات آمریکا از اعطای وام به شخص خاطی و منع خرید دولتی از شرکت خاطی می

گذاری در حوزه نفت و گاز، تضعیف  ران به درآمدهای نفتی، هدف از تحریمهای سرمایهبا توجه به وابستگی بودجه دولت و به طور کلی اقتصاد ای

ای حدود ده  تدریجی صنایع نفت و گاز از طریق ممانعت از بازسازی و توسعه میادین نفتی است. طبیعتاً اثرات این نوع تحریم در بلندمدت )بازه

شود متفاوت است. این  گیری می یا تحریم فروش نفت که در دور جدید تحریمها پی سال( بروز خواهد کرد و با فشارهایی نظیر تحریم بنزین

                                                      
 21/02/12ی ایسنا و خبرگزار 27/02,12خبرگزاری مهر  2
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دهد صبر مقامات آمریکایی در براندازی نظام سیاسی جمهوری اسالمی و امیدواری آنها به اثرگذاری این نوع فشار  مسئله به وضوح نشان می

 بوده. 1021بسیار بیش از سال  2111تدریجی، در سال 

، اثرات 1020( عملیاتی نشدند، لیکن با تشدید تحریمها در سالهای پس از 11گذاری هرچند در ابتدای تصویب )یعنی سال  رمایههای س تحریم

اند. این مسئله از یک سو باعث اخالل در روند توسعه میادین  های نفتی ایران داشته جدی در خروج شرکتهای نفتی اروپایی و آسیایی از پروژه

 های نفت و گاز. اما از سوی دیگر فرصت بسیار مغتنمی است برای اصالح سازوکارهای تأمین مالی پروژهنفتی ایران شد، 

شد و عمالً شرکتهای داخلی در  پیش از دور جدید تحریمها، غالب میادین نفتی در قالب قراردادهای بیع متقابل به شرکتهای خارجی واگذار می

ها نیز عموماً فاینانس خارجی بود و  خراج( نقش خاصی نداشتند. همچنین مدل تأمین مالی این پروژهحوزه باالدستی نفت و گاز )اکتشاف و است

 شد. ها، در قالب اوراق مشارکت وزارت نفت انجام می حداکثر مشارکت اقتصاد ملی در تأمین مالی این پروژه

استفاده از فاینانس خارجی از میان رفت و با توجه به نیاز وزارت گذاری، عمالً امکان  با تشدید تحریمها و خصوصاً جدی شدن تحریمهای سرمایه

ر کار نفت به جذب منابع مالی برای توسعه میادین، استفاده از سایر روشهای متداول تأمین مالی و حتی ابداع روشهای تأمین مالی جدید، در دستو

های نفتی در قالب قراردادهای سلف موازی  فروش نفت و فراورده پیشوزارت نفت قرار گرفت. روشی که تا کنون بیشتر بر روی آن تأکید شده، 

 سازی در صنعت نفت و گاز هستند که برخی از آنها عبارتند از: است که البته هنوز عملیاتی نشده است. روشهای متعدد دیگری نیز قابل پیاده

های پاالیشی و پتروشیمی که دارای سود باال با دوره  پروژههای بزرگ از طریق فروش سهام پروژه خصوصاً در  تأمین مالی پروژه .1

 بازگشت سرمایه اندک هستند.

 های پاالیش و پتروشیمی های بزرگ از طریق صکوک اجاره و اقسام دیگر صکوک خصوصاً در پروژه تأمین مالی پروژه .2

قال بدهی )مثالً تسویه بدهی شرکت به وزارت نیرو تأمین نقدینگی شرکتهای دارای مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روشهای انت .3

 با مطالبه آن شرکت از وزارت نفت(

تأسیس بانک صنعت نفت )یکی از پیشنیازهای توسعه یک صنعت خاص، تأسیس بانک مربوطه در آن حوزه است، برای تجهیز و  .4

 تخصیص منابع در آن صنعت خاص(

های مرتبط با حوزه نفت و  دار از صنایع و فناوری تخصصی، مشروط و زمان تأسیس صندوقهای توسعه فناوری به منظور حمایتهای .5

 گاز
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 لزوم هدفمند شدن یارانه های بخش انرژی

مدت تحریمهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش تولید و فروش نفت است. در این حالت دولت به  یکی از اثرات مهم و کوتاه

های زاید و دوم افزایش  بایست در دو جهت به شکل همزمان اقدام کند: نخست کاهش هزینه احتمالی میمنظور کاهش کسری بودجه 

 درآمدهای ناشی از سایر منابع درآمدی.

 های های بخش انرژی است. آنچه در جداول قانون بودجه به عنوان هزینه ها و به طور خاص، یارانه ای دولت، یارانه یکی از مهمترین اقالم هزینه

های مختلف است. در بخش انرژی و برای اقالمی نظیر بنزین، گازوئیل، برق  های مستقیم دولت برای یارانه شود، هزینه ای دولت ذکر می یارانه

های محاسبه شده اندک است، لیکن در صورتی که هزینه فرصت مربوط به این  های مستقیم اندکی داشته، یارانه و... از آنجا که دولت هزینه

التفاوت صادرات و فروش داخل آنها( را نیز در نظر بگیریم، مقدار یارانه واقعی پرداخت شده توسط دولت به مراتب بیشتر خواهد  م )یعنی مابهاقال

 بود.

بر این اساس، یکی از راهبردهای دولت به منظور کاهش کسری بودجه ناشی از تحریم، افزایش قیمت حاملهای انرژی و متناسب کردن قیمت 

های  ادراتی با قیمت فروش داخلی این اقالم است. این امر منجر به منطقی شدن قیمت نسبی حاملهای انرژی و به نوعی هدفمند شدن یارانهص

ای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر درآمدهای ناشی از فروش حاملهای  های یارانه این بخش خواهد شد. به این ترتیب از یک سو هزینه

 کشور افزایش خواهد یافت. انرژی در داخل

گیرد. در کشورهایی که  ای، افزایش درآمدهای دولت از سایر منابع نیز در شرایط تحریم مد نظر دولت قرار می های یارانه در کنار مسئله هزینه

بع طبیعی، دولت ناگزیر صاحب منابع طبیعی نیستند، مهمترین منبع درآمدی دولت، مالیات است. در صورت کاهش درآمدهای ناشی از فروش منا

خواهد بود بسترهای الزم برای افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کند. مهمترین بستر برای یک نظام مالیاتی، شبکه اطالعاتی کامل از 

روت در تضاد است، ها است. در شرایط عادی، به دلیل آنکه شفافیت اطالعات با منافع صاحبان قدرت و ث ها، مبادالت و دارایی درآمدها، هزینه

ها غلبه  امکان تحقق بسترهای مذکور بسیار کم است. اما در شرایطی که دولت با مضیقه مالی مواجه باشد، انگیزه کسب درآمد بر سایر انگیزه

ور مالیاتی، کرده و محرک تحقق بسترهای اطالعاتی الزم برای نظام مالیاتی نظیر اجرای طرح تجمیع بانکهای اطالعات اقتصادی )سازمان ام

  گمرک، اطالعات حسابهای بانکی، مبادالت مسکن، خودرو و...( خواهد بود.
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 های کوچک برای تحقق اقتصاد مقاومتیجایگاه توسعه پاالیشگاه

 ، عباس ملکییاسر کنعانی ممان

 دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه صنعتی شریف 

 صنعتی شریفدانشگاه  دانشیار دانشکده مهندسی انرژی،

 

 چکیده

صادرات نفت خام برای ایران از دو جهت  های نفت جهان است.ایران، اولین کشور دارنده ذخایر هیدروکربوری و یکی از بزرگترین صادرکننده

نه تأمین درآمد مورد نیاز کشور و حفظ امنیت ملی حائز اهمیت است. اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا خام فروشی نفت خام بهترین گزی

درات و مصرف ایران، به ارزیابی توسعه های تولید، پاالیش، صاانتخابی برای نفت ایران است. در این مقاله پس از بررسی وضعیت نفت در بخش

شود. در این چارچوب، ایجاد ارزش افزوده محیطی پرداخته میسیاسی و زیست -ظرفیت پاالیشی در چارچوب بررسی مسائل اقتصادی، امنیتی

-و تامین نیاز داخلی به فراورده بیشتر از نفت و تکمیل زنجیره ارزش افزوده آن، تأمین امنیت کشور از طریق تجارت فراورده با کشورهای منطقه

های های مدرن کوچک در مقابل پاالیشگاههای نفتی، مبین ضرورت توسعه ظرفیت پاالیشی هستند. سپس، با نشان دادن مزایای پاالیشگاه

 گردد.های برتر در شرایط حاضر، پیشنهاد میعنوان پاالیشگاهمقیاس بزرگ، این گزینه به

 

 االیشگاه کوچک، زنجیره ارزش افزوده نفتنفت، پهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

ونقل کشورها محسوب های صنعتی و حملهای انرژی، کاالیی راهبردی برای تداوم فعالیتنفت به عنوان یکی از مهمترین حامل

عالوه بر  ]1[. 2شودنام برده میهای دنیا دلیل اهمیت نفت در کشورهای صنعتی است که از این ماده به عنوان خون درون رگبه ]2[شود. می

 ]3[ها که از ارزش افزوده باالتری برخوردارند، به کار می رود. این، این ماده به عنوان ماده اولیه در ساخت کاالهای نفت پایه نظیر پالستیک

اج، با انجام فرایند پاالیش، نفت به البته به منظور استفاده از نفت چه به عنوان سوخت و چه به عنوان ماده اولیه، الزم است پس از استخر

 ]2[های موجود باشد. ، بنزین، دیزل و... تبدیل شود که قابل استفاده در تجهیزات صنعتی و ماشینLPGتری مانند های سبکفراورده

شود. قدرتمندی محسوب می بنابراین، نفت بیشتر از آنکه یک کاال باشد تمهیدکننده قدرت است و از این نظر، کشور دارنده ذخایر نفت، کشور

و  2321تولید نفت ایران در سال   ]1[کشور ایران، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان و همچنین چهارمین تولید کننده نفت دنیا است. 

، از مقدار مذکور به 3عه اقتصادیدلیل نیاز کشور به درآمدهای ارزی برای توسبه 1میلیون بشکه در روز بوده است. 3,1و   2,1ترتیب برابر به 2310

این ترتیب، میزان صادرات است. بهمیلیون بشکه نفت خام تحویل پاالیشگاههای داخلی و بخش دیگر آن صادر شده 2,7صورت روزانه به میزان 

 میلیون بشکه در روز بوده است. 1,1نفت در سال نود، 

 

 چارچوب سیاست گذاری انرژی -2

مزی است که در سطح استراتژیک سازمان یا کشور به منظور هدایت نیروهای موجود به سوی اهداف سیاست به معنای خطوط قر

در سطح کالن، سیاست گذاری انرژی درون چارچوب بررسی مسائل اقتصادی، زیست محیطی و  ]9[معین آن سازمان یا کشور تدوین می شود. 

 گذاری انرژی است.استدهنده مدل مفهومی سینشان 2شکل ]7[گیرد. امنیتی شکل می

                                                      
وی در تبیین  شود که نفت هم از جهت تأمین درآمد کشورهای صادرکننده و هم از جهت تأمین انرژی کشورهای صنعتی حائز اهمیت است.میاشاره در مقدمه کتاب  2

 «ا کاالیی راهبردی است.نفت حقیقت» نویسد:اهمیت نفت می
 است.آوری شدهدر این مورد آمارهای رسمی وجود ندارد و این اعداد از خبرگزاریهای رسمی جمع 1
جهان سوم نویسد: کشورهای صادرکننده نفت به استثنای نروژ، کانادا، روسیه و چند کشور دیگر در زمره کشورهای ها میها و فرصت، چالش12مابرو در کتاب نفت در قرن  3

 خاطر عدم تنوع درآمدها عموما به درآمد حاصل از صادرات منابع وابسته هستند.هستند و نیاز به توسعه و باالبردن سطح رفاه اجتماعی دارند. از طرف دیگر به
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 ]7[مدل مفهومی سیاست گذاری انرژی -39شکل 

 مهم ترین نکته در سیاست گذاری انرژی، تشخیص وزن هر کدام از اهداف و معیارهاست. روابط میان این معیارها است که بیانگر چگونگی تأثیر

شود. چراکه های تعیین کننده محسوب میدهی متناسب با هر کدام از این اهداف از فعالیتهر کدام از این عوامل در نتیجه نهایی است. وزن 

 ای خواهد برد که ممکن است در تناقض با اهداف دیگر باشد.توجه نمودن به هر کدام از اهداف مشخص شده در مدل، سیاست ها را به نقطه

ی انرژی مستلزم بررسی اهداف اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی است. یکی از گذارگذاری نفت به عنوان بخشی از سیاستبنابراین، سیاست

قدر است؟ در پاسخ به گذاری نفت باید به آن پرداخته شود پاسخ به این پرسش است که میزان بهینه پاالیش نفت خام چهمسائلی که در سیاست

تجارت فراورده و موضوعات دیگر نیز در تعیین مقدار بهینه ظرفیت پاالیشی  گیرد یااین سوال آیا فقط تامین نیازهای داخلی مورد توجه قرار می

 موثر است؟

شود و با استناد به آن سیاست افزایش ظرفیت صورت کلی، وضعیت نفت ایران در تولید، پاالیش، مصرف و صادرات بررسی میدر ادامه، ابتدا به

 شود.پاالیشی کشور ارزیابی می

 وضعیت نفت ایران-3

ایران،  21ر ایران، واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یک کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان شناخته شده است. در سال کشو

با این حال، به دالیل گوناگونی هنوز نتوانسته است موقعیت ویژه خود را در جهان نفت  ]1[چهارمین کشور تولیدکننده نفت در دنیا بوده است. 
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نعی نظیر سوء مدیریت در تخصیص منابع به منظور سرمایه گذاری در منابع مشترک، عدم توجه کافی به جذب سرمایه گذاری دست آورد. موابه

خارجی، عدم تعامل صحیح با شرکتهای بزرگ نفتی دارنده فناوری و سرمایه، رشد افسار گسیخته مصرف داخلی، نبود عزم و اراده مشترک در 

وجود آمده در حوزه صادرات نفت و انتقال ارز، منجر به کاهش سرعت های اخیر بهپروژه های موازی و چالش نهادهای متولی انرژی و اجرای

 کشور برای رسیدن به اهداف مورد نظر شده است.

 شود.به منظور بررسی دقیق تر موضوع، در ادامه وضعیت تولید، پاالیش، صادرات و مصرف نفت و فراورده های نفتی تبیین می

 تولید-3-2

( داشت، روند افزایشی خود را با شیب 2390تا  2319های تولید نفت ایران پس از افت شدیدی که در اوایل انقالب اسالمی )سال

های نشان دهنده میزان تولید روزانه نفت ایران در طول سال 1رسید. شکل 2321میلیون بشکه در روز در سال  2,2کمی  شروع کرد و به حدود 

میلیون بشکه در روز  3,1با نیم میلیون بشکه کاهش، به  2310است. طبق آمارهای غیر رسمی میزان تولید نفت خام در سال  2321تا  2329

 ]2[رسیده است. 

 

 ]11[و  ]9[1391-1346متوسط تولید روزانه نفت ایران طی سالهای  41شکل 

باشد. طبق آمار چهارمین کشور دارنده نفت در جهان و همچنین چهارمین کشور تولید کننده نفت میمطابق با آمارهای رسمی موجود، ایران 

 ]1[سال خواهد بود.  200برای ایران بالغ بر  2گزارش های رسمی، در صورت ادامه وضعیت فعلی در تولید نفت، شاخص طول عمر آماری نفت

 

                                                      
های ص به نحوه برداشت از منبع، استفاده از روششود. البته میزان صحت این شاخ، شاخصی است که برای محاسبه عمر آماری ذخایر پایان پذیر استفاده میR/Pشاخص  2

 تواند کمتر از مقدار ذکر شده باشد.ثانویه و ثالثیه در استخراج منابع و مدیریت صحیح مخازن وابسته است و در عمل می
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 پاالیش-3-2

این نکته ضروری است که از ابتدای تشکیل شرکت نفت تاکنون، سیاست های شرکت در بررسی وضعیت صنعت پاالیش توجه به 

های ملی نفت ایران صادرات حداکثری نفت خام بوده و هست. به همین دلیل، ظرفیت پاالیشی فعلی کشور، تنها به میزانی است که فراورده

 د به مصرف داخلی برسد یا صادر شود.حاصل نیاز داخلی را تأمین کند. بنابراین، نفت پس از استخراج یا بای

ساخت پاالیشگاه در کشور، روند افزایشی مصرف فراورده های نفتی بوده  2های اخیر موتور محرک اصلی و عامل فشاربنابراین، در طول سال

 (3ها ساخت پاالیشگاه به دالیلی متوقف شده است.)شکلاست. البته در برخی دوره

 

 ]9[ متوسط پاالیش روزانه نفت خام 41شکل 

های داخل کشور افزایش یافته است؛ اما این به معنای افزایش شود که مقدار متوسط نفت تحویل داده شده به پاالیشگاهمشاهده می 3در شکل

وت مفهومی وجود دارد؛ یعنی های مختلف نیست. توضیح آنکه میان ظرفیت پاالیشی و میزان نفت پاالیش شده تفاظرفیت پاالیشی در سال

ای ظرفیت یک پاالیشگاه ظرفیتی است که برای آن طراحی شده است ولی ممکن است عمال نفت بیشتری پاالیش شود و پاالیشگاه در نقطه

 باالتر از ظرفیت طراحی خود کار کند.

های شی آن است که در حال حاضر تقریبا تمام پاالیشگاهبه بعد افتاده است و نتیجه این کمبود ظرفیت پاالی 2372های این اتفاق در طول سال

ای حدود دو برابر ظرفیت به عنوان مثال، پاالیشگاه اصفهان در نقطه ]1[کنند. کشور در نقطه ای بیش از نقطه ظرفیت طراحی خود  کار می

نمایش  2321های اصلی کشور را در سال گاهظرفیت اسمی )طراحی( و عملی پاالیش 2به کار گرفته شده است. شکل 2321اسمی خود در سال 

                                                      
2 Market push 
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ها، افت ها عبارت است از عدم تناسب ظرفیت اسمی و عملی که منجر به افت بازدهی پاالیشگاهدهد. بدین ترتیب، مشکل دیگر پاالیشگاهمی

 شود.کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش عمر تجهیزات پاالیشی می

 

 1389مقایسه ظرفیت اسمی و عملی پاالیشگاه های کشور در سال  42شکل 

 2321منبع: ترازنامه انرژی ایران، وزارت نیرو، 

روند افزایشی داشته که نشان از  2321تا  2323های ها در طول سالدهد که شاخص نسبت ظرفیت عملی به اسمی پاالیشگاهنشان می 2جدول

کاهش داشته است که دلیل این امر  29به  21شود که مقدار این شاخص از سال همچنین مالحظه میهای اخیر است. ضرورت توسعه در سال

 ]22[اجرای طرح کارت هوشمند سوخت است. 
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: ظرفیت اسمی و نسبت ظرفیت عملی به اسمی پاالیش نفت خام در پاالیشگاه های کشور طی سال 1جدول 

 ]9[1383-89های 

 پاالیشگاه

 2321ظرفیت در سال 
 نسبت ظرفیت عملی به اسمی  )درصد(

 )هزار بشکه در روز(

 2321 2322 2327 2329 2321 2322 2323 عملی اسمی

 110.8 112 115.4 109.8 105.9 97.2 95.9 387.6 350 آبادان

 177.8 183.1 180.3 187.8 181.9 187.9 175.4 355.5 200 اصفهان

 121 111.4 115.5 117.9 120.9 110.5 119.9 181.5 150 اراک

 112.9 112.1 106.7 107 113.4 110.3 110.3 248.4 220 تهران

 96 136.2 87.9 84.3 116.5 116.6 113.2 307.3 320 بندرعباس

 93.2 99.8 101.6 95 99.4 99.9 100.6 102.6 110 تبریز

 146.8 92.5 147.9 149.7 96.1 96.2 88 22 15 کرمانشاه

 154.6 141.2 146.8 146 147.2 130.9 128.1 61.8 40 شیراز

 142.3 152.7 154.8 155.4 153.1 139.7 148.1 28.5 20 الوان

 119 126.8 117.7 116.4 123.1 119.5 117.7 1695.2 1425 جمع

 

 صادرات-3-3

حفظ امنیت ملی اهمیت داشته است و خصوصا به دلیل تأمین از گذشته، صادرات نفت برای ایران از دو جهت تأمین درآمد ملی و 

است. در بخش پاالیش مطرح گردید که صادرات نفت ایران اولویت باالتری نیز صورت گرفته رویدرآمد ملی از طریق خام فروشی نفت، زیاده

 دهد.نشان می 2321الی  2329های ر طول سالروند تولید و صادرات نفت خام ایران را د 1نسبت به پاالیش آن در داخل داشته است. شکل
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 ]9[1389تا  1346روند تولید و صادرات نفت خام طی سالهای  43شکل 

 1افزایش چشمگیری داشته است. در جدول 2372های داخلی در طول سالهای پس از شود که مقدار نفت تحویلی به پاالیشگاهمشاهده می

 آمده است. 21تا  27های واردات و صادرات نفت خام برای سال موازنه تولید،

 ]9[1387-89های  : موازنه تولید، واردات و صادرات نفت خام طی سال2جدول 

 شرح
 میلیون بشکه در سال هزار بشکه در روز

2327 2322 2321 2327 2322 2321 

 1439 1433.5 1470.1 3942.4 3927.4 4016.5 تولید نفت خام

 831.9- 800- 862.7- 2279.1- 2191.7- 2357.2- صادرات مستقیم

نفت خام خوراک پاالیشگاه 

 ها
-1653.6 -1677.3 -1663.3 -605.2 -612.2 -607.1 
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 مصرف فراورده های نفتی-3-4

شود؛ از که به آنها اصطالحا کاالهای نفت پایه گفته می تواند پایه تولید محصوالتی مانند پالستیک باشدنفت ماده ایست که از یک طرف می

طرف دیگر به عنوان سوخت در تولید کاالهای بیشماری مانند: محصوالت پتروشیمی، مصالح ساختمانی، آلومینیوم و سوخت بخش حمل و نقل 

 د.شود. به هر صورت برای استفاده از نفت در هر دو کاربرد باید آن را پاالیش کراستفاده می

مصرف فراورده های نفتی ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. چرا که بیشترین سهم مصرف مربوط است به بخش حمل و نقل 

ای در سبد گاز سهم عمده، بنزین و نفتLPGهای مصرفی به گونه ایست که که در ایران همواره سیر صعودی داشته است. ترکیب فراورده

 شود.مشاهده می  2321تا  2323روند میزان مصرف فراورده های نفتی از سال  3بخش دارند. در جدولمصرف انرژی این 

 ]9[ 1383-89های عمده نفتی طی سال های  : مصرف فرآورده3جدول 

 جمع نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع سال/ شرح

 لیتر(مصرف فرآورده های نفتی )میلیون 
      

2323 4199 22159 7753 27348 13740 75199 

2322 5032 24266 7499 28751 14589 80137 

2321 5107 26867 7241 31429 15661 86306 

2329 4648 24169 7871 32690 17350 86727 

2327 4118 24496 7126 33852 18649 88241 

2322 4635 23619 6811 34026 20479 89571 

2321 4477 22365 5312 34711 15495 82360 

 1.5 2.0 4.1 6.1- 0.2 1.1 متوسط رشد ساالنه طی دوره )درصد(

 سهم فرآورده های نفتی )درصد(
      

2323 5.6 29.5 10.3 36.4 18.3 100.0 

2322 6.3 30.3 9.4 35.9 18.2 100.0 

2321 5.9 31.1 8.4 36.4 18.1 100.0 

2329 5.4 27.9 9.1 37.7 20 100.0 
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2327 4.7 27.8 8.1 38.4 21.1 100.0 

2322 5.2 26.4 7.6 38 22.9 100.0 

2321 5.4 27.2 6.4 42.1 18.8 100.0 

 ها.پاالیشگاه ( به استثنای مصارف2
      

 

شود. واردات فراورده تأمین میهای داخلی و بخش دیگر از طریق بخشی از فراورده های نفتی مورد مصرف در داخل کشور از طریق پاالیشگاه

به نمایش گذاشته شده است. فراورده  9های کشور طبق آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در شکلترکیب تولید پاالیشگاه

% است و در 11شود های سنگین سهم باالیی در این ترکیب دارند. به عنوان مثال، سهم نفت کوره که از فراورده های سنگین محسوب می

-نتیجه تولید نفت کوره در مجموع بیش از نیاز داخلی است، لذا مازاد نفت کوره تولید شده به کشورهای دیگری چون ژاپن و سنگاپور صادر می

 دهد.نشان می 2321تا  2323مقادیر صادرات و واردات فراورده های نفتی را طی سالهای  2جدول  ]23[و  ]21[شود. 

 

 ]14[1386ترکیب محصوالت پاالیشی در سال  44شکل 

-تر مانند بنزین انجام میشود که صادرات در فراورده های سنگین مانند نفت کوره و واردات در  فراورده های سبکدیده می 2با مالحظه جدول

شوند و در کشور خارج و فراورده های سبک به کشور وارد میشود. این بدان معنی است که فراورده های سنگین تر که ارزش کمتری دارند از 

 نتیجه برایند مالی صادرات و واردات فراورده به مقدار برابر، منفی است.
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 ]9[1383-89: صادرات و واردات فرآورده های عمده نفتی طی سال های  4جدول 

       
 )میلیون لیتر در روز(

 2321 2322 2327 2329 2321 2322 2323 فرآورده / سال

 صادرات
       

 29.32 22.5 24.95 27.99 38.86 36.87 37.27 نفت کوره

 0.46 2.5 0.84 0.22 - 1.46 3.35 نفت گاز

 - 0.06 0.5 0.14 0.27 0.32 0.6 نفت سفید

 23 - - 0.16 - - - سوخت جت )هزار لیتر در روز(

 واردات
       

 14.9 21 20.61 19.05 27.5 24.81 22.67 بنزین موتور

 3.7 2.7 2.7 2.9 5 4.2 5.6 )هزار لیتر در روز( LL 200بنزین هواپیما 

 661 800 790 758 638 769 827 گاز مایع )تن در روز(

 4.25 4.99 7.66 6.96 5.09 0.29 0.17 نفت گاز

 ● 1.2 2.5 1.1 - - - برش سنگین نفتی از پتروشیمی

        
 تحلیل سیاست افزایش ظرفیت پاالیش نفت-4

-طبق مدل ارائه شده در سیاست گذاری انرژی، برای تحلیل سیاست افزایش ظرفیت پاالیش نفت باید به سه هدف اقتصادی، امنیتی

 سیاسی و زیست محیطی توجه شود.

 اقتصادی -2

 ارزش افزوده قابل قبولی است و موجب افزایش درآمد کشور های پاالیشی دارای بازگشت سرمایه و بازگشت سرمایه: پروژه

 ]21[ 2است.

                                                      
دالر در هر بشکه  7ها در حدود بطور عمومی سودآوری ارزی این پروژه دهنده سودآوری این پروژه هاست.مطالعات اقتصادی انجام شده بر روی پروژه های پاالیشی نشان 2

شود. در این زمینه الزم است به نکته دیگری توجه شود؛ در شرایط اقتصادی کنونی که اقتصاد جهانی در رکود است میزان سود است که عدد قابل قبولی محسوب می
 ش یافته است که این موضوع به سودآوری این صنعت به طور عمومی ارتباطی ندارد.ها به دلیل کاهش تقاضای محصوالت نفتی کاهپاالیشگاه
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  زنجیره ارزش افزوده: پاالیش نفت خام اولین قدم در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت و توزیع ارزش افزوده در سطح

های مختلف اقتصادی و بخشاست، نفت کاربردهای بسیاری در صنایع گوناگون آمده 2-3ملی است؛ مطابق با آنچه در بخش 

 دارد، لذا، کاربرد نفت در صنعت موجب تولید کاال و افزایش ارزش افزوده در سطح ملی خواهد شد.

 سیاسی:-امنیتی -1

ای ایران در صادرات نفت فقط با کشور ترکیه است. اما بازارهای متعدد فراورده در کشورهای ای: در حال حاضر، تعامل منطقهتعامل منطقه

و پاکستان وجود دارد که در صورت فعال شدن این بازارها امنیت ملی ایران ارتقا خواهد داشت.  ]22[، افغانستان ]27[و  ]29[دیگری چون عراق 

ای های همسایه از نظر امنیت اقتصادی و امنیت ملی بر صادرات نفت به کشورهای غیر منطقهبه طور کلی، صادرات فراورده های نفتی به کشور

 ]21[مزیت دارد. این بازارها به عنوان بازارهای اصلی و در دسترس موجب توسعه اقتصاد منطقه ای و یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. 

گردد تعامل سازنده در منطقه است. تعامل مورد ل تهاجم های کشورهای بیگانه مییکی از متغیرهایی که موجب افزایش امنیت کشور در مقاب

-نظر، به معنای داشتن مراوداتی است که به سبب آنها، کشورها منافع مشترکی داشته باشند و به خطر افتادن یکی از آنها موجب تحمیل هزینه

 و به نوعی از اتحاد میانشان سود ببرند. هایی بر دیگری باشد تا بدینوسیله، کشورها حامی همدیگر باشند

صادرات نفت به کشورهای دیگر در واقع نوعی از این مراودات است که موجب شده تاحدودی کشورهای واردکننده نفت ایران برای حفظ منافع 

را کشورهای واردکننده فراورده، عمدتا از میان خود، منافع ایران را نیز در نظر بگیرند. اما با واردات فراورده نفتی این مالحظه بیشتر خواهد شد؛ زی

کشورهای همسایه خواهند بود و همچنین، کشور واردکننده نفت ایران در صورت لزوم میتواند نفت وارداتی خود را از محل دیگری که نفت 

یشگاه های مورد نیاز ساخته نشده باشد، خطر مشابه ایران را دارد تهیه کند )مانند عراق( اما در صورتی که صادرات فراروده نفتی قطع شود و پاال

 بزرگتری متوجه تامین فراورده مورد نیاز کشور خواهد بود. به همین دلیل صادرات فراورده های نفتی موجب ارتقای سطح امنیت کشور میشود.

ای تعیین کننده امنیت ملی است. مطابق با های سبک مانند بنزین و دیزل یکی از فاکتورهدر همین زمینه، مسئله تأمین تقاضای داخلی فراورده

کنند و ظرفیت عملی آنها بیشتر از ظرفیت طراحی یا های کشور در نقطه بهینه خود کار نمیمطرح شد، هم اکنون عمده پاالیشگاه 2-3آنچه در 

 شود.پتروشیمی تامین می های مورد نیاز صنعت و حمل و نقل نیز از طریق محصوالتاسمی است. عالوه بر این، بخشی از فراورده

یابی این واحدها ضروری است. بدین ترتیب، با در نظر ها صرفا در مکانمحیطی پاالیشگاهمحیطی: توجه به مسائل زیستزیست -3

 توان مکان مورد نظر برای احداث پاالیشگاه را شناسایی کرد.محیطی میداشتن مسائل اقتصادی و زیست

افزوده از نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، تأمین امنیت کشور از طریق تجارت فراورده با کشورهای منطقه و  بنابراین، سه عامل ایجاد ارزش

 محیطی، مبین ضرورت توسعه ظرفیت پاالیشی هستند.سیاسی و زیست-تامین نیاز داخلی به فراورده در چارچوب بررسی اقتصادی، امنیتی
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 راهبرد مناسب افزایش ظرفیت-5

های کوچک با ظرفیت زیر هزار بشکه در روز، یا از پاالیشگاه200های بزرگ با ظرفیت باالی توان از پاالیشگاهالیش نفت خام میبه منظور پا

های بزرگ مزایای قابل های کوچک نسبت به پاالیشگاههزار بشکه در روز استفاده کرد. اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احداث پاالیشگاه 20

 د:توجهی دار

گذاری از توان های پاالیشگاهی نیازمند صرف سرمایه زیادی هستند که به گفته کارشناسان این مقدار سرمایهتأمین مالی: پروژه .2

بخش خصوصی فعلی ایران خارج است. از طرف دیگر، طبق قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

گذاری به بعد، سرمایه 2329از سال  2های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیان و اجرای سیاستفرهنگی جمهوری اسالمی ایر

اند. اما، های دولتی نیز محروم شدههای بزرگ از سرمایهاین ترتیب پاالیشگاه. به1های پاالیشی ممنوع شده استدولتی در پروژه

ها از بازار تر و امکان تأمین مالی این نوع پاالیشگاهنقدینگی مورد نیاز سهلهای کوچک به خاطر حجم کوچکتر تأمین مالی پاالیشگاه

 سرمایه به راحتی قابل انجام است.

ای علیه نظام جمهوری های بزرگ در اختیار کشورهایی است که مواضع خصمانهتأمین تجهیزات: فناوری های مورد نیاز پاالیشگاه .1

ای روبرو شده ها با مشکالت عدیدهشرایط فعلی تأمین تجهیزات و خدمات این نوع پاالیشگاه دلیل درهمیناسالمی ایران دارند و به

های کوچک کشورهایی هستند که روابط نسبتا خوبی با ایران دارند و تامین تجهیزات این نوع اما، دارندگان فناوری پاالیشگاه 3است.

 تر است.پاالیشگاه از این کشورها ساده

اند که ترکیب محصوالت های کوچک دادهاند، این امکان را به پاالیشگاهی که در پاالیشگاه کوچک استفاده شدههای مدرن فناوری .3

های جدید موجب افزایش کیفیت باشند. تغییر فناوری مورد استفاده در پاالیشگاههای قدیمی خود داشتهبهتری نسبت به فناوری

 است.محصوالت و افزایش سودآوری پروژه شده

احدهای کوچک پاالیشگاهی این ظرفیت را دارند که بطور کامل توسط مردم )بخش خصوصی( راه اندازی شوند. همین امر موجب و .2

ورود بخش خصوصی )عمال مردم( به صنعت پاالیش و تقویت آن خواهد شد. و این توانمندسازی آحاد مردم برای حضور موثر در 

 ]21[قاومتی نیز هست های اقتصادی یکی از اصول اقتصاد مفعالیت

 

 

                                                      
 شود:  شرح زیر تعیین می قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به - 3ماده در سایت سازمان خصوصی سازی آمده است:  2

( این قانون است، اعم ازطرحهای 1وضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة )گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که م مالکیت، سرمایه -الف 
 غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است. های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش تملک داراییهای سرمایه

 استثنا شدند که عبارتند از پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و آناهیتادو پروژه به دلیل نیاز داخلی از قانون مذکور  1
 های پاالیشگاهی ایران عمدتا در اختیار امریکا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر بوده است.فناوری 3
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 نتیجه گیری-6

های نفتی، بیان شد که سه عامل ایجاد های تولید، پاالیش، صادرات و مصرف فراوردهدر این مقاله، پس از بررسی وضعیت نفت ایران در بخش

فراورده تبیین کننده ضرورت توسعه ارزش افزوده در نفت و تکمیل زنجیره ارزش، تجارت فراورده با کشورهای منطقه و تامین نیازهای داخلی به 

ظرفیت پاالیشی هستند. در ادامه به ترسیم وضعیت افزایش ظرفیت پاالیشی پرداخته شد و با در نظر گرفتن شرایط حاضر، پاالیشگاه کوچک به 

های کوچک یکی از ز پاالیشگاهعنوان یک گزینه راهبردی در افزایش ظرفیت مطرح گردید. بنابراین، افزایش ظرفیت پاالیشی کشور با استفاده ا

 راهبردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی خواهد بود.
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 اقتصاد مقاومتی در جایگاه استراتژی ملی انرژی
 

 مجید صحراگرد

 

 

 چکیده

ای رقم رود که استراتژی اقتصاد مقاومتی به گونهبا عنایت به بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، انتظار می

 2ی اقتصادی، با اهداف تهدیدهای دشمن نیز مقابله نماید.بخورد که ضمن تقویت رشد و توسعه

ی ی صنعتی است.  توسعهیابی به توسعهی اقتصادی، دستاز این منظر، بهترین گزینه جهت ایجاد رشد و توسعه

 ای استوار گردد که در شرایط سخت و دشوار مانندبایست بر اساس پایهصنعتی در شرایط مقابله با تهدیدات دشمن می

 تحریم، توان مقابله و مقاومت داشته باشد و دچار خدشه نگردد.

توان از طریق هر یک از این ی صنعتی و صنعتی شدن وجود دارد که میبه طور کلی، چهار پارادایم برای توسعه

 ها، به این مهم دست یافت.پارادایم

گیرد، و با توجه به شرایطی که قرار میمبنای صنعتی شدن « صنعت پایه»ی صنعتی، یک صنعت به عنوان در توسعه

ی تواند مبنای توسعهیک صنعت پایه دارد، تنها چهار صنعت )شامل کشاورزی و تغذیه، حمل و نقل، نظامی، و انرژی( می

گیری برای صنعتی شدن، چهار و جهت« صنعت پایه»صنعتی باشد. بنابراین، با مبنا قرار گرفتن هر یک از این چهار 

ی مناسب و بومی کشور را انتخاب و سپس بر «صنعت پایه»بایست گیرد. لذا ابتدا میشکل می« ی صنعتیتوسعه پارادایم»

 ی صنعتی را دنبال نمود.اساس آن توسعه

با شرایط بومی و موقعیت جمهوری اسالمی ایران، قرار دادن هر یک از صنایع کشاورزی، نظامی، و حمل و نقل به 

تواند مشکالت و مخاطرات زیادی را به دنبال ی صنعتی در شرایط تهدید، فشار و تحریم میسعهعنوان صنعت پایه در تو

ی صنعتی، بهترین گزینه در انتخاب پارادایم در توسعه« صنعت پایه»داشته باشد، اما قرار گرفتن صنعت انرژی به عنوان 

 ی صنعتی کشور است.توسعه

                                                      
های د، به رشد ملی لطمه بزند. ... این شعارهای سال حلقههدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. ... هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد کشور متمرکز شو» -2

 03/01/2312در دیدار کارگزاران،  )مدظله العالی(، بیانات مقام معظم رهبری...«ی مسائل اقتصادی؛ ی کامل در زمینهبود برای ایجاد یک منظومه

های شدید ها و خصومتاقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیهمین اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن »
29/01/2312در دیدار دانشجویان،  )مدظله العالی(، بیانات مقام معظم رهبری«ی رشد و شکوفایی کشور باشد.تواند تضمین کننده می  
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ی صنعتی ی اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، پارادایم توسعهابی به توسعهیترین پارادایم در دستبنابراین، مناسب

ی صنعتی و صنعتی شدن کشور پایه است. در صورت انتخاب این پارادایم، استراتژی ملی صنعتی و همچنین توسعه انرژی

 گیرد.ی صنعت انرژی شکل میبر مبنای توسعه

ای طراحی بایست که استراتژی ملی انرژی به گونهی، میی صنعت انرژبرای تحقق صنعتی شدن بر مبنای توسعه

آهنگ حرکت کنند. از این جهت، استفاده از مدل گام و همگردد که تمامی سطوح کشور و جامعه برای این منظور، هم

-به عنوان یک استراتژی رفت و برگشتی، تحقق اهداف را طی یک حرکت رفت و برگشت میسر می« شاتل استراتژی»

ریزی استراتژی ملی انرژی قرار گرفته است. هدف این استراتژی تبدیل شدن کشور ایران به ه مبنای طرحسازد ک

باشد، که از طریق حرکت رفت و می« های انرژی، دانش انرژی و همچنین تکنولوژی انرژیی انرژی، فرآوردهصادرکننده»

استراتژی ملی انرژی در طیف مختلفی از انواع انرژی برگشت در سطوح استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی محیط 

آید. لذا اتخاذ شاتل سازی سطوح مختلف محیط استراتژی ملی انرژی بدست میای و تجدیدپذیر، و نیز فعالفسیلی و هسته

، با سازی و گسترش این صنعت در ابعاد مختلف، ضمن ایجاد اشتغال و رونق در تولیداستراتژی در صنعت انرژی و فعال

تواند شود. این توسعه میی صنعتی و صنعتی شدن کشور میافزایش نفوذ صنعت در سطوح مختلف کشور، موجب توسعه

ها، رشد و در اقتصاد مقاومتی، وجه آفندی و تهاجمی علیه تهدیدهای دشمن باشد و عالوه بر خنثی نمودن فشارها و تهدید

 2شکوفایی اقتصادی کشور را به ارمغان آورد.

 

ی صنعتی، صنعت پایه، انرژی پایه، استراتژی ملی ی اقتصادی، پارادایم، توسعهاقتصاد مقاومتی، توسعهواژگان کلیدی: 

 انرژی.

 

 

 

 

 

 
                                                      

مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه اقتصاد مقاومتی  ی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاداقتصاد مقاومتی فقط جنبه» -2

)مدظله ، بیانات مقام معظم رهبری«دهد که حتی در فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.دهد و اجازه مییعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می

 .29/01/2312ن، در دیدار دانشجویا العالی(
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 مقدمه

یابی ی دشمنان جمهوری اسالمی ایران به منظور مقابله با انقالب اسالمی و همچنین ناکارآمدسازی این انقالب در دستی خصمانهمواجهه

ی  عظیم مردم در پشتیبانی از جایی که انقالب اسالمی از سرمایههای مختلف و متعددی صورت گرفته است. از آناف خود، در عرصهبه اهد

زدگی مردم از انقالب را هدف قرار داد، و رسیدن به آن، و این را برد؛ دشمنان این انقالب، ایجاد شکاف میان مردم و انقالب و دلخود، بهره می

 نمایند.های مختلف و به اشکال گوناگون دنبال میهدر عرص

باشد. در این عرصه، دشمن با متمرکز شدن بر روی ی اقتصاد میهایی که هدف دشمنان انقالب قرار گرفته است، عرصهیکی از عرصه

ی اقتصادی کشور و همچنین اشتغال هاقتصاد، سعی بر آن دارد که از ابزارهای مختلف فشار، تحریم و تهدید استفاده کرده و به رشد و توسع

ی مشکالت گاه مردم به واسطهلطمه وارد سازد و به طبع آن، رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، سپس معیشت مردم را دچار مشکل کنند، آن

 2زده شده و از نظام اسالمی جدا شوند.به وجود آمده از انقالب دل

علیه نظام اسالمی،  1هدف قرار دادن اقتصاد کشور، و استفاده از دکترین آنفوالنزای نیویورکیاز این رو، دشمنان انقالب اسالمی ضمن 

ها مملو از نفرت و بغض نسبت به نظام و مسئوالن کنند. سعی بر آن دارند که از طریق اعمال فشار اقتصادی و تحریم شهروندان ایرانی، قلب آن

 ی اقتصاد متمرکز شده است.منان انقالب در عرصههای دشاز این روست که، اقدامات و استراتژی

ی با ارائه العالی( )مدظله، مقام معظم رهبری«بهترین روش مقابله با دشمن، حمله به استراتژی دشمن است و نه خود دشمن»جایی که از آن

گونه که آن را نیز اعالم نمودند. اما همان، ضمن شناسایی و توجه دادن به اهداف پیش روی دشمن، رمز مقابله با «اقتصاد مقاومتی»ی ایده

بایست با مورد توجه قرار دادن شرایط، ضرورتی است که می« اقتصاد مقاومتی»کنند، تبیین ایشان از دانشجویان، اساتید و اقتصاددانان مطالبه می

 3الزامات و ارکان مربوطه انجام شود.

باشد. با بررسی بیانات  این ایده می« چگونگی»و « چرایی»، «چیستی»است، تبیین ابعاد  لذا، آن چه که در تبیین اقتصاد مقاومتی مورد نیاز

چه موجب گردد، اما آنی اقتصاد مقاومتی مشخص میو یا به عبارتی فلسفه« چرایی»و « چیستی»تا حدودی ابعاد  العالی( )مدظلهمقام معظم رهبری

توان اقتصاد مقاومتی است که بر اساس این چگونگی، می« چگونگی»پرداختن به  تبیین گردد،« دکترین اقتصاد مقاومتی»گردد که می

 (2استراتژی، تاکتیک و تکنیک الزم را استخراج کرد. )شکل 

 

                                                      
 .03/01/2312العالی( در دیدار کارگزاران،  بیانات مقام معظم رهبری)مدظله -2

 . 30/02/2329دکترین آنفوالنزای نیویورکی،  -22ریزی استراتژیک کلبه کرامت، جلسه ی طرحعباسی، حسن، دوره -1
 .29/01/2312العالی( در دیدار دانشجویان،  بیانات مقام معظم رهبری)مدظله -3
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 ماهیت دکترین -1شکل 

 

 ی اقتصاد مقاومتیفلسفه

اقتصاد مقاومتی »شود که اومتی، مشخص میی اقتصاد مقپیرامون ایده العالی()مدظلهبا بررسی صورت گرفته در بیانات مقام معظم رهبری

 گیرد. مورد نیاز است. در ادامه نکاتی از آن، مورد اشاره قرار می« اقتصاد مقاومتی چرا»و « چیست

 

 وضع موجود اقتصاد

قابله با های داخلی است که در شرایط مها و ظرفیتی اقتصادی دارای توانمندیدهد که کشور در عرصهتحلیل وضعیت موجود نشان می

 دشمن قرار دارد.
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های مناسب، های مختلف، به طور مثال زیر ساختکشور در روند پیشرفت قرار دارد و با توجه به توانمندی و ظرفیت ایجاد شده در بخش

البته چنین  توان انتظار داشت که یک فصل جهش در پیشرفت را رقم زند، کههای قوی و با تجربه، میسطح علم و توانایی علمی، و مدیریت

 2جهش الزاماتی نیز دارد.

های شدید با ها و خصومتاما از سوی دیگر، وضع اقتصادی کشور در شرایط فشار، تحریم، و همچنین تهدید قرار دارد که دشمنی

 1های مختلف همراه است.ترفندهای همیشگی و به شکل

 الزامات اقتصاد مقاومتی

 ، اقتصاد مقاومتی دارای دو الزام اساسی است:العالی(له)مدظبا توجه به بیانات مقام معظم رهبری

 قانون اساسی. 22مردمی کردن اقتصاد با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و اجرای اصل  -2

 3های اقتصادی درآمدزای.کاهش وابستگی به نفت و از طریق افزایش سایر فعالیت -1

 

 ارکان اقتصاد مقاومتی

 رود علی رقم وجود فشارها و تهدیدها، بنای اقتصاد مقاومتی استوار گردد.ارکانی است که انتظار میاقتصاد مقاومتی دارای 

-مدیریت مصرف، که دارای دو بُعد است: بُعد نخست، مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر و بُعد دیگر، استفاده از تولید داخلی می -

 باشد.

 دادن به اقتصاد ملی. ها در جهت شکلهدفمند کردن یارانه -

 ی حداکثری از زمان و منابع و امکانات.استفاده -

 زند.الساعه و تغییر مقررات، که به اقتصاد مقاومتی مقاومت ملت ضربه میهای خلقحرکت بر اساس برنامه و دوری از. تصمیم -

می است که از این باید صیانت کرد و نگذاشت که از وحدت و همبستگی. در کشور ایران خوشبختانه ملت متحدند؛ این دستاورد خیلی مه -

 2بین برود.

 تکیه به مردم. -

 بایست به آن تکیه کرد.زای اقتصاد است و میحمایت از تولید ملی، به ویژه صنعت کشاورزی، که بخش درون -

 2و امیدبخشی است.ی باز بنیان جادههای اقتصادی دانشبنیان و فعالیتهای دانشبنیان. شرکتاقتصاد دانش -

                                                      
 .29/09/2321العالی( در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور،  بیانات مقام معظم رهبری )مدظله -2
العالی( در دیدار رئیس  و  بیانات مقام معظم رهبری )مدظله  29/01/2312العالی( در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت،  بیانات مقام معظم رهبری )مدظله -1

 .01/09/2312اعضای هیئت دولت، جمهوری و 
 .03/01/2312العالی( در دیدار کارگزاران،  بیانات مقام معظم رهبری )مدظله -3
 همان. -2
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 معنای اقتصاد مقاومتی

-اقتصاد مقاومتی بدین معناست که یک اقتصادی وجود داشته باشد که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، و هم آسیب

ای دشمنان که همیشگی و به ای باشد که در مقابل ترفندهپذیری را کاهش دهد. به عبارت دیگر، وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی به گونه

 1های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.شکل

 3ی رشد و شکوفایی کشور باشد.همچنین اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم تضمین کننده

گام با ایجاد رشد د که این اقتصاد، همرواقتصاد مقاومتی عنوان شد، انتظار می« چرایی»و « چیستی»با توجه به مالحظاتی که در خصوص 

 ها و تهدیدها مصون نگه داشته و فضارها را خنثی نماید.ای باشد که بتواند اقتصاد کشور را از تحریمی اقتصادی، به گونهو توسعه

 

 صنعتی شدن، مبنای اقتصاد مقاومتی

ا، استحصال منابع، تبدیل مواد به کاال، عرضه، فروش، خرید، و فرآیند کلی اقتصاد، هفت گام کلی را دربر دارد که به ترتیب شامل تقاض

 2(1و مشتری محور. )شکل  -تولید محور -ی کلی تقسیم نمود: تقاضا محورتوان به سه دستهشود. این هفت مؤلفه را میمصرف، می

 

 

 فرآیند کلی اقتصاد -2شکل 

                                                                                                                                                                           
 .01/09/2312العالی( در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت،  بیانات مقام معظم رهبری)مدظله -2
 همان. -1
 .29/01/2312دیدار دانشجویان، العالی( در  بیانات مقام معظم رهبری )مدظله -3
 .2327، آبان 22عباسی، حسن، درآمدی بر دکترین تطبیقی اقتصاد، ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره  -2
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محوری را مبنای  ی تقاضامحور، تولیدمحور و مشتریو یا هر یک از سه دستهی فرآیند اقتصاد توان هر یک از هفت مؤلفهدر اقتصاد، می

 های اقتصاد را توسعه داده و شکوفایی اقتصادی را رقم زد.ی آن، دیگر بخشتوسعه قرار داده و از طریق توسعه

ختلف جهت ایجاد توسعه مورد های گوناگونی در کشورهای می اقتصادی مطرح شده است و روشتا کنون نظریات مختلفی برای توسعه

توان اتخاذ کرد. اما به های متعددی را میکه کدامیک از ابعاد اقتصاد، مبنای توسعه قرار گیرد، استراتژیاستفاده قرار گرفته است. با توجه به این

از، استراتژی صنعتی شدن، استراتژی شود: استراتژی پولی، استراتژی اقتصاد بی اقتصادی عنوان میطور کلی شش استراتژی مجزا برای توسعه

 2ی سوسیالیستی.انقالب سبز، استراتژی توزیع مجدد، استراتژی توسعه

ی توان دریافت که ثقل اقتصاد مقاومتی بر روی دستهبا توجه به نکاتی که پیرامون اقتصاد مقاومتی، و الزامات و ارکان آن مطرح شد، می

-های فرآیند اقتصاد در نسبت با بخش تولید و صنعت، تنظیم میبطن اقتصاد قرار دارد و دیگر مؤلفه تولید محور و به عبارتی دیگر صنعت در

ی مسائل اقتصاد بوده ی کامل در زمینههایی برای ایجاد یک منظومههای گذشته که همانند حلقهگردد. از سوی دیگر، با دقت در شعارهای سال

 1قتصادی در اقتصاد مقاومتی، تولید و صنعت است.ی اشود که مبنای توسعهاست، مشاهده می

-توان بیان کرد که اقتصاد مقاومتی از طریق توسعه بر مبنای تولید و صنعت حاصل میاقتصاد مقاومتی، می« چگونگی»بنابراین، در تبیین 

و پیشرفت در تولید، موجب شکوفایی اقتصاد ی صنعتی و صنعتی شدن آغاز شده و با ایجاد رشد گردد. از این رو، در اقتصاد مقاومتی با توسعه

 نماید.صورت با فشارها و تهدیدهای دشمنان مقابله میگردد و بدینمی

باشد، لذا به طور های اقتصاد و وابسته نمیی دیگر بخشی صنعتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، به توسعهچون صنعتی شدن و توسعه

 3ی اقتصادی است.ای مقاوم و پایدار در توسعهوجود دارد این توسعه، پایهی صنعتی مستقل امکان توسعه

ای خواهد بود، زیرا ی صنعتی پایدار دنبال نماید، دارای پیشرفت تضمین شدهاش را از طریق یک توسعهی اقتصادیکشوری که توسعه

 ی صنعتی را مد نظر قرار داد.بایست یک توسعهیی مستقل است. پس برای دستیابی به یک پیشرفت تضمین شده، مدارای یک توسعه

 

 ی صنعتی پایدارتوسعه

ی صنعتی یک کشور، را ها، توسعهتوان از طریق هر یک از این پارادایمبرای توسعه صنعتی و صنعتی شدن، چهار پارادایم وجود دارد که می

 مشخص گردد.و مبنای صنعتی شدن « صنعت پایه»بایست رقم زند. از این رو ابتدا می

 ، سه ویژگی مد نظر است:«صنعت مادر»و یا « صنعت پایه»در تعریف، 

                                                      
 .92-12، صص 2371کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر، محمدحسین هاشمی، نشر نی، اول،  -2
 .03/01/2312العالی( در دیدار کارگزاران،  )مدظلهبیانات مقام معظم رهبری  -1
 .21، زمستان 30بیدآبادی، بیژن، استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران، فصلنامه راهبرد، شماره  -3
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 نیاز متناسب با آن صنعت، نیاز بنیادی، پایه و پایدار باشد. -الف

 دیگر نیازها، تابع و وابسته به نیاز آن صنعت باشد. -ب

 ی آن صنعت، ایجاد و یا توسعه یابند.صنایع دیگر به تبع توسعه -ج

ی صنعتی و صنعتی شدن را در توسعه« صنعت پایه»ر صنعت وجود دارد که دارای این شرایط بوده و ظرفیت قرار گرفتن به عنوان تنها چها

یک کشور را داشته و یا دارد. این چهار صنعت عبارتند از: صنعت کشاورزی و تغذیه، صنعت حمل و نقل، صنعت نظامی، و صنعت انرژی. )شکل 

3) 

بایست با توجه به موقعیت، ی صنعتی مناسب، میبرای جمهوری اسالمی ایران و انتخاب پارادایم توسعه« یهصنعت پا»در بررسی 

 گیری نموده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.های موجود در کشور، اقدام به تصمیمها و محدودیتتوانمندی

 

 ی صنعتیهای توسعهپارادایم -3شکل 
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جایی که شود، و از آنی عمدتاً خشک و نیمه خشک، به عنوان یک کشور کم آب شناخته میتن در یک منطقهی قرار گرفایران به واسطه

هایی مواجه است با محدودیت« صنعت پایه»در صنعت کشاورزی و تغذیه، آب نقش کلیدی و حیاتی دارد، ایران در انتخاب این صنعت به عنوان 

 باشد.ی صنعتی تغذیه پایه مقدور نمیهی پایدار از طریق پارادایم توسعو توسعه

ی دستانه استوار است لذا توسعهی نظامی که بر دفاع و عدم حمله پیشهای کشور در حوزهاز سوی دیگر، با توجه به اعتقادات و سیاست

ت نظامی به صورت نامحدود ی صنعی نظامی و به تبع آن توسعهی نظامی متناسب و وابسته به تهدیدات و دشمن بوده و امکان توسعهحوزه

 باشد.های کشور میهای ایدئولوژیک مواجه است و مغایر سیاستی صنعتی نظامی پایه، با محدودیتوجود ندارد، پس انتخاب پارادایم توسعه

ی ی بر صنعت پایهو تولید خودروی پیکان مبتن 2میالدی، روند صنعتی شدن ایران در آن زمان با ایجاد شرکت ایران ناسیونال 2197از سال 

ی صنعتی و صنعتی شدن کشورحاصل  رغم گذشت نزدیک به نیم قرن تالش در این عرصه، توفیقی در توسعهحمل و نقل آغاز شد. اما علی

ست. این تأثیر نبوده، و همواره این صنعت وابسته مانده انشده است البته برخی مشکالت ناشی از محدودیت منابع و نبود علم و تکنولوژی نیز بی

ی دهد که پارادایم توسعههای صورت گرفته، نشان میها و تالشها، پافشاریی تاریخی و مشکالت این صنعت در کشور، با وجود هزینهتجربه

 ر باشد.ی پایدار کشور به ویژه در شرایط تحریم و فشای مناسبی برای توسعهتواند گزینهصنعتی حمل و نقل پایه در ایران ناموفق بوده و نمی

های انواع انرژی است که وجود این ی موقعیت خود، در وضعیت منحصر به فردی از لحاظ دارا بودن ذخایر و ظرفیتکشور ایران به واسطه

توان یافت که دارای این مزیت باشد. پس در منابع محدودیت خاصی ای است که معدود کشوری را میتنوع در منابع انرژی نیز فرصت ویژه

دارد. همچنین با توجه به توانمندی و قدمتی که برخی صنایع انرژی در کشور دارد و در چند سال گذشته نیز توانسته است تحت فشار و وجود ن

گام و یا با اختالف کمی در جریان های تجدیدپذیر( همی پایداری دست یابد و در مقایسه با دیگر صنایع )مانند صنایع انرژیتحریم به توسعه

ی پایدار کشور داشته باشد. بنابراین توان این انتظار را داشت که صنعت انرژی بتواند قابلیت یک صنعت پایه را برای توسعهقرار دارد، میپیشرفت 

 ها وی صنعتی، دارای توانمندیهای توسعهپایه برای جمهوری اسالمی ایران، نسبت به دیگر پارادایمی صنعتی انرژیی پارادایم توسعهگزینه

 (2تری است. )شکل های مناسبقابلیت

 

                                                      
تبدیل شده است. « شرکت ایران خودرو»م به میالدی( تأسیس شد. این شرکت پس از تغییر نا 2197شرکت ایران ناسیونال توسط تالبوت انگلیسی و در زمان هویدا ) -2

با اختالف زمانی اندکی نسبت به ایران ناسیونال، در کره جنوبی آغاز به کار کرد و توانست موجبات صنعتی شدن و  2191الزم به ذکر است که شرکت دوو در سال 
 نماید. ها در صنایع مختلف، فراهمی صنعتی کره جنوبی را با گسترده نمودن فعالیتتوسعه
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 ی صنعتی انرژی پایهپارادایم توسعه -4شکل 

 

ی انرژی پارادایم توسعه»ها و منابع خدادادی، انتخاب ی کشور، و همچنین وجود ظرفیتها و تجربه چندین سالهبا بررسی بر توانمندی

رسد. اما پس از مشخص نمودن پارادایم توسعه، برای تحقق این توسعه الزم است ی صنعتی کشور ضروری به نظر میی توسعهدر عرصه« پایه

ریزی استراتژی ملی انرژی در افقی بلندمدت و نوید بخش، چگونگی دستیابی به آن افق را مشخص کرد. لذا در گام بعد، ابعاد که با تبیین و طرح

 ی صنعت کشور فراهم گردد.گیرد تا چهارچوب مناسبی برای توسعهیهای استراتژی ملی انرژی مورد مداقه و بررسی قرار مو الیه

 طرح استراتژیك ملی انرژی

و « ملی»ی  استراتژی منطبق است. محیط استراتژی ملی انرژی، همپوشی دو حوزه« محیط»فراگیر سازی استراتژی ملی انرژی بر 

 گیرد.انرژی را در بر می« محیط جهانی»
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 -1محیط استراتژیکی انرژی: سطح استراتژی استراتژیکی انرژی؛  -2شود: بندی میبه چهار الیه تقسیممحیط استراتژی ملی انرژی 

محیط تکنیکی  -2محیط تاکتیکی انرژی: سطح استراتژی تاکتیکی انرژی؛ و  -3محیط عملیاتی انرژی: سطح استراتژی عملیاتی )میانی( انرژی؛ 

 2(1انرژی: سطح استراتژی تکنیکی انرژی.)شکل 

-طرح استراتژیک ملی انرژی با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، منابع گوناگون انرژی، سطح و کیفیت صنعت و تکنولوژی، اراده

-تواند در هر چهار سطح، به تفکیک به قرار زیر ریخته میی رهبران، خواست عمومی، دانش فنی، و... کشور جمهوری اسالمی، به اختصار می

 (1ل شود: )شک

 های آن و همچنین دانش و تکنولوژی آنطرح استراتژیکی انرژی: صدور انرژی و فرآورده -1

روز افزون است؛ از این منظر، صدور روز افزون « صادرات»مبتنی بر این طرح در محیط استراتژیکی انرژی، ثقل حرکت و کانون توجه، بر 

-و علوم مرتبط، و  همچنین تکنولوژی متنوع انرژی و صنایع مرتبط، در این سطح میهای انرژی، دانش تخصصی انرژی انواع انرژی، فرآورده

 ها و غلبه بر فشارها ایجاد کند.تواند ابزاری جهت شکسته شدن تحریمباشد. نیاز مبرم کشورها به منابع انرژی در کشور می

 ع مختلف انرژیگاه قدرت ملی به منابطرح عملیاتی )میانی( انرژی: توزیع و تقسیم تکیه -2

گاه قدرت ملی کشور از یک منبع انرژی، به منابع گوناگون انرژی تغییر نموده و تکیه به آن منابع، به نسبت منطقی مبتنی بر این طرح، تکیه

ت تحقق ثبات ملی و گاه قدرت ملی، به منابع گوناگون انرژی، در جهشود. تقسیم و توزیع تکیهو متناسب )و نه لزوماً مساوی(، تقسیم و توزیع می

 یا بقاء ملی مطرح است:

 های مختلف انرژیطرح تاکتیکی انرژی: تولید کیفی و متنوع انرژی و دانش و تکنولوژی مربوطه در طیف -3

 ی تولید انرژی در منابع گوناگون است. وجود منابع گوناگون انرژی، نیروهایریزی چرخهطرح تاکتیکی انرژی برای جمهوری اسالمی، طرح

های دولتی،تعاونی و خصوصی، برای مصرف داخلی و صدور به خارج از ی ملی، تولید انرژی را توسط بخشمتخصص و جوان، و همچنین اراده

 زند.کشور رقم می

 های مختلفی انرژیطرح تکنیکی انرژی: مصرف بهینه و به صرفه -4

اسب و مکفی و بهینه از انرژی است. صحیح مصرف نمودن انرژی، ی منطرح تکنیکی انرژی برای جمهوری اسالمی، معطوف به استفاده

 1 ریزی مطلوب.سازی نیز محتاج طرحسازی است و فرهنگهنری شگرف است که نیازمند فرهنگ

 

 

                                                      
 .2329ارشد، دانشکده انرژی، دانشگاه عباسپور، ی کارشناسینامه، پایان2222ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسالمی ایران در افق ی طرحصحراگرد، مجید، مطالعه -2
 همان.. -1
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 سیر طرح استراتژیك ملی انرژی مبتنی بر مدل شاتل استراتژی

زوماً باید مبتنی بر روند سه سطح دیگر، یعنی تنوع منابع انرژی در صدور انرژی به خارج از کشور در سطح استراتژی استراتژیکی انرژی، ل

 سطح عملیاتی، تولید متنوع انرژی در سطح تاکتیکی و مصرف بهینه در سطح تکنیکی باشد. نیاز داخلی، بر صادرات انرژی تقدم دارد و اگر یک

گذرد. اگر انرژی صادراتی، از میان مردم و پس از رفع نیاز مردم، می طرح جامع استراتژیک این دو مسأله را هم زمان پاسخ ندهد، جامعیت ندارد.

کل جامعه و مردم در تولید و مصرف و صدور، سهیم و شریک نشوند، استراتژی مزبور جامعیت نداشته و در نتیجه با شکست مواجه خواهد شد. 

 ی عموم مردم، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.شده این یک اصل کلی است که در هر طرح استراتژیک ملی، مشارکت و حضور نهادینه
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 سطوح طرح استراتژیك ملی انرژی -5شکل 

برد؛ یعنی  برای تحقق این مسأله، لزوماً طرح استراتژیک ملی انرژی، از روش شاتل استراتژی یا استراتژی رفت و برگشتی بهره می

-های سهبه الیه« اثر بخشی»تکنیکی، در محیط تکنیکی انرژی فرو رفته و پس از  استراتژی، از سطح استراتژیک به سمت قعر جامعه در سطح

 ی ایفای نقش اصلی، یعنی صادرات خواهد شد.مثبت نموده و آماده« اثر گیری»ی زیرین، از آنها گانه

 (9گام اساسی دارد: )شکل  2ریزی استراتژیک ملی انرژی مبتنی بر شاتل استراتژی سیر طرح

 های مربوطه.های آن، دانش تخصصی، و تکنولوژیی ملی، برای صادرات انرژی، فرآوردهرادهوجود ا -2

های متنوع انرژی. این تنوع، در سازی هریک از این حوزهها و تقسیم و توزیع توجه به این تنوع. سپس فعالتبیین تنوع انرژی -1

 گیری برای تولید است، نه صدور.جهت
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 استراتژیك ملی انرژی مبتنی بر مدل شاتل استراتژیسیر طرح  -6شکل 

 های مختلف انرژی، توسط بخش دولتی، تعاونی و خصوصی.تولید کیفی و متنوع انرژی و دانش و تکنولوژی مربوطه، در طیف -3

 ع و ... .های دولتی، کارخانجات و صنایهای مختلف، توسط عموم مردم، مجموعهی انرژیمصرف مکفی، بهینه و به صرفه -2

ذره ذره جمع گردد، »ی جویی در مصرف برای امکان صدور. مبتنی بر قاعدهی قناعت، با توجه به ضرورت صرفهتوجه به مؤلفه -1

 «.وانگهی دریا شود

های آن، دانش ی انرژی، فرآوردهپس از آنکه جامعه از مصرف مکفی انرژی اشباع شد، مازاد تولید و مازاد مصرف در حوزه -9

 شود.صصی، و تکنولوژی مرتبط، برای صدور ذخیره و آماده میتخ

گاه قدرت ملی  ی توزیع و تقسیم تکیهبار دیگر مسألهدر مسیر برگشت انرژی و محصوالت و تکنولوژی مربوطه برای صدور، یک -7

به صدور است، نه تولید. ضرورت  گیری تنوع منابع انرژی معطوفبار نیز تنوع منابع مطرح است، اما جهتشود. اینانرژی مطرح می

 گیری امنیت ملی دارد. های انرژی برای صدور، بسته به موقعیت و جهتشناسی هریک از طیف

ی مثبت برقرار شده و صادرات ی صادرات موازنهی مصرف با سرانهدر این مرحله، میان سرانه«. خالص»ی صادرات مرحله -2

 2 مصرف منتفی یا تعدیل شده است.ی پذیرد، زیرا دغدغهصورت می« خالص»

ی استراتژی انرژی، با زندگی عمومی مردم ارتباط مستقیم دارد. لذا چون از مشارکت مردم، گریزی نیست؛ در نتیجه شاتل استراتژی حوزه

 یابد.ضرورت جدی می

 

 1414استراتژی ملی انرژی در افق 

توان به مرور استراتژی ملی استراتژی ملی انرژی نشأت گرفته است. اکنون میبررسی طرح استراتژیک ملی انرژی، از چهارچوب کلی 

 1(7پرداخت. )شکل  2222انرژی جمهوری اسالمی ایران در افق 

-را تبیین نموده، و مفهوم اقتصاد مقاومتی را در  واقعیت ترسیم می« اقتصاد مقاومتی»تحقق « چگونگی»این استراتژی، طرحی است که 

شود. استراتژی ملی انرژی در شرایط مختلف از جمله تحریم، تهدید و نین، الزامات و ارکان بیان شده نیز در این طرح مشاهده مینماید، و همچ

 فشار اقتصادی امکان مقاومت و یارای حرکت در مسیر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران را دارد.

 

                                                      
 .2329ارشد، دانشکده انرژی، دانشگاه عباسپور، ی کارشناسینامه، پایان2222ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسالمی ایران در افق ی طرحصحراگرد، مجید، مطالعه -2
 همان.. -1
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 1414استراتژی ملی انرژی در افق  -7شکل 
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 گیری و پیشنهادنتیجه

ها، تهدیدها و فشارها اکتفا نمود، بلکه ضروری است برای دستیابی به ست فقط به دفاع در مقابل تحریمیبانمی« اقتصاد مقاومتی»در 

فایی اهداف و پاسداری انقالب اسالمی که هدف اصلی خصومت دشمنان از تحریم تهدید و فشار اقتصادی است، در راستای پیشرفت و شکو

 ترین وضعیت نیز متوقف نگردد.ای پیمود که در سختگونههای پیشرفت را بهاقتصادی گام برداشت. در این شرایط، الزم است که گام

ی صنعتی مورد نظر گذرد. توسعهی صنعت و بخش تولیدمحور در اقتصاد میاز توسعه« اقتصاد مقاومتی»از این منظر، تنها مسیر ممکن 

ای گونههای مختفی چون منابع اولیه، توانایی علمی و تکنولوژی، تجربه و نیروی انسانی مناسب، و ... را بهدی الزم در مؤلفهاست که توانمن

های داشته باشد که در شرایط فشار، تحریم و تهدید نیز بتواند با استفاده از پتانسیل عظیم مرمی در سطوح مختلف کشور ، مقاومت نموده و گام

 توسعه را دنبال نماید.پیشرفت و 

به عنوان « 2222استراتژی ملی انرژی در افق »گردد با ایجاد سیستم جامع انرژی کشور به منظور عملیاتی کردن بنابراین، پیشنهاد می

جامع سیستم  ی صنعت و صنعتی شدن کشور و سپس پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور به سرانجام برسد.، توسعه«طرح اقتصاد مقاومتی»

 انرژی کشور، به دو شکل امکان تحقق دارد:

 فعال نمودن شورای عالی انرژی کشور -2

 ی انرژی در کشورتشکیل وزارت انرژی، از تجمیع نهادهای مرتبط با حوزه -1

 .باشد تر میسازی و کوچک نمودن دولت، تحقق وزارت انرژی منطقیقانون اساسی، روند خصوصی 22با توجه به اصل 
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 در خصوص اقتصاد مقاومتی العالی()مدظلهمحورهای بیانات مقام معظم رهبری -پیوست

 

 العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری مخاطب و زمان

بیانات در دیدار 

جمعی از 

کارآفرینان سراسر 

کشور 

29/09/2321 

 :فصل جهش 

 خودش به وجود بیاورد.تواند یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای این ملت می -

 * چرا؟

 های زیادی آماده شده؛زیر ساخت 

 علم در کشور باال رفته؛ 

 های قوی به وجود آمده است.مدیریت 

 کند.کند؛ کار آفرینی هم به همین نسبت اهمیت مضاعف پیدا میوقتی فصل جهش است، پس کار اهمیت مضاعف پیدا می -

 :کار آفرینی در اقتصاد مقاومتی 

ی اهریمنی خودش دانید، سلطهخواهد با فشار اقتصادی و تحریم و با این کارهایی که شماها میدشمنی وجود دارد در دنیا که می -

 را برگرداند به این کشور. هدف این است.

ی از کارهای مهم خواهند انقالب را زمین بزنند. یکخواهند یک ملت را به زانو دربیاورند؛ میی فشار است، میمسأله، مسأله -

 همین تحریم اقتصادی است.

 ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است. -

بیانات در دیدار 

 دانشجویان

29/01/2312 

 است.« ی اقتصاد مقاومتیایده»ی عمومی تبیین یک مطالبه -یک فکر 

 :همین اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی را که 

 در شرایط فشار -

 در شرایط تحریم -

 های شدیدها و خصومتدر شرایط دشمنی -

 ی رشد و شکوفایی یک کشور باشد.تواند تضمین کنندهمی
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 العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری مخاطب و زمان

بیانات در دیدار 

جمعی از 

پژوهشگران و 

مسئوالن 

نش های دا شرکت

 بنیان

02/01/2312 

 «های بلند و نویدبخشی را در مقابل کند. ما افق، یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت می«اقتصاد مقاومتی

 هایی هم دارد.ها و معارضهها، معارضکنیم. خب، بدیهی است که حرکت به سمت این افقخودمان مشاهده می

 ی راه باز بدارد، مواجه نیستیم؛ چنین بست نیستیم؛ به هیچ وجه با مشکالتی که ما را از تصمیم به ادامهبه هیچ وجه ما در بن

 مشکالتی وجود ندارد.

 های ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد با یکی از بخش

 دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. مقاومت در مقابل کارشکنی

 های دانش بنیان است؛ تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهای مهمی که مییکی از بخش

 های اقتصاد مقاومتی است؛ ...این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه
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 العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری مخاطب و زمان

بیانات در دیدار 

 کارگزاران

03/01/2312 

 ،هدف دشمن 

 فشار اقتصادی بر کشور است. -

 این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، -

 به رشد ملی لطمه بزند، -

 به اشتغال لطمه بزند، -

 طبعاً رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، -

 مردم دچار مشکل شوند،  -

 دلزده بشوند، -

 از نظام اسالمی جدا بشوند،  -

 اقتصادی دشمن این است.هدف فشار 

 ی مسائل اقتصاد؛ی کامل در زمینههایی بود برای ایجاد یک منظومهاین شعارهای سال، حلقه»تواند فرض کند که بعد آدم می »

 یعنی

 اصالح الگوی مصرف، -

 ی جلوگیری از اسراف،مسأله -

 ی همت مضاعف و کار مضاعف،مسأله -

 ی جهاد اقتصادی،مسأله -

 ی ایرانی.ل تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهو امسا -

 عزم ملی و انسجام اسالمی. -

تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال ی اقتصاد ساماندهی کند؛ میتواند حرکت عمومی کشور را در زمینهها چیزهایی است که می... این

 این راه باشیم.

 (:اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد )ارکانی دارد 

 (22مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. )تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و اجرای اصل  -

ی اقتصاد( ... تالش کنیم کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. )بزرگترین حرکت مهم در زمینه -

تواند این خالء های گوناگونی در کشور وجود دارد که میدیگر جایگزین کنیم، ظرفیتهای اقتصادی درآمدزای نفت را با فعالیت

 را پُر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هر چه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.

 دی پُر کند.تواند این خالء را تا میزان زیای کارهایی است که میامروز صنایع دانش بنیان از جمله

 ی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، یعنیمسأله 
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 العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری مخاطب و زمان

بیانات در دیدار 

 کارگزاران

03/01/2312 

 

 وضعیت بدر و خیبر»های موجود کشور: واقعیت» 

 وجود فشارها و تهدیدهاست. -

 بشر است؛ و این دروغ است.ی حقوق ای یا مسألهی هستهشود این زورآزمایی به خاطر مثالً مسألهوانمود می -

 ها به خاطر اصل انقالب و اصل تشکیل نظام اسالمی است.مخالفت آن -

 هایی که امروز برای جمهوری اسالمی وجود دارد، جدید نیست.این چالش -

 های سخت عبور کرده.ها و گردنهی این دشوارینظام جمهوری اسالمی از همه -

 ت کردیم.ما در همین شرایط تهدید، پیشرف -

 تر شده.های اول انقالب، به مراتب قویی با سالها و تهدیدها، در مقایسهی با چالشکشور در مواجهه -

 تر شده است.ها ضعیفی مقابل ما در طول این سالجبهه -

 های مخالف نظام جمهوری اسالمی درگیر بحرانند.رژیم -

 قه است.ی این منطتحوالت شمال آفریقا و تحوالت مجموعه -

 توان افزایش یافته در درون جمهوری اسالمی است. -

-نشینی کردیم، دشمن مواضع گستاخانههایی عقبی دشمن انعطاف نشان دادیم و با توجیهای که ما در مقابل جبههدر هر برهه -

 تری علیه ما گرفته.

مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه  -ز این چیزهاها و ااز جمله در مقابل همین تحریم -اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن -

کند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت؛ بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین 

خواهد کرد. ... چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور 

 بنابراین بایستی مقاومت کرد.

ها در خودمان به وجود نیاوردیم؛ یک قدری دچار تنبلی هستیم؛ ما هنوز آن حالت الزم متناسب اسالمی را در میدان کار و این -

 های دوران استبداد و تسلط دیکتاتوری بر کشور است.این جزو میراث

بست نیست. ... اما در قبال چالش، توان و قدرت و استعداد و ظرفیت چالش هست، اما بنوضعیت بدر و خیبر یعنی تهدید هست،  -

 هم وجود دارد.
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 العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری مخاطب و زمان

بیانات در دیدار 

رئیس جمهوری و 

اعضای هیئت 

دولت 

01/09/2312 

 22اصل  های است؛ همین سیاست« ی به مردمتکیه»هایش همین خود اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش 

 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواس هر چه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اصلی شماست.

 باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که

 ما یک اقتصادی داشته باشیم که -

 * هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند،

 اش کاهش پیدا کند.پذیری* هم آسیب

 وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که یعنی -

 های مختلف خواهد بود،* در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل

 * کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.

 یکی از شرایطش، -

 های دولتی و مردمی است؛ی ظرفیت* استفاده از همه

 دهند، استفاده کنید،ه صاحب نظران میکارهایی کها و راه* هم از فکرها و اندیشه

 ها استفاده شود.* هم از سرمایه

 .یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی 

 باالخره حمایت از تولید ملی، آن بخشِ درونزای اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کرد. -

 ها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.. ... اینها خیلی مهم است، اینواحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید -

 ی مهمی است.ی منابع ارزی هم مسألهمسأله 

 .یک مسأله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است 

 جویی و جلوگیری از اسراف.صرفه -

 مصرف تولیدات داخلی. -

 بنیان است.اقتصاد دانش ی دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی،یک مسأله 

 ی وحدت و انسجام ملی هم به نظر من چیز خیلی مهمی است؛مسأله 
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 تحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و بررسی سناریوهای برون رفت

 رضا علی احمدیلیدکتر ع

 حامد نجفی جزه

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 شریف و دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییفارغ التحصیل مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی 

 چکیده

 دول غربی با هدف تضعیف و ایجاد ناهنجاری های عمیق در اقتصاد ایران و در نتیجه تغییر رفتار و نرمش جمهوری اسالمی در مواجهه با نظام

اند. در این مقاله پس تحریم نفتی گسترده علیه ایران نموده سلطه جهانی تا سرحد تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران، اقدام به طراحی و اعمال

ن از رویدادنگاری تحریم های نفتی اعمال شده بر ایران، منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های نفتی بر اساس رویکرد تئوری بازی ها تبیی

ا و ایران سناریو های رویارویی با این پدیده تهدید آور مورد می گردد و پس از آن با بررسی اثرات تحریم نفت ایران بر اقتصاد جهانی، آمریک

باشد که بر همین اساس شرایط حقوقی لغو واکاوی قرار می گیرد. سناریوی اول اتخاذ سیاست های مذاکره و سازش به منظور لغو تحریم ها می

با فرض حفظ سهم ایران در بازار صادراتی جهان،  دوم اصلی ترین تحریم های نفتی علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است در سناریوی 

راهکارهای دور زدن تحریم ها به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد و در سناریوی سوم بر اساس مقاوم سازی اقتصاد و تالش در جهت لغو 

دهای نفتی، حاصل از تحریم نفت و واقعی تحریم ها،  از یک منظر سیاست های مناسب به منظور کاهش اثرات شوک ناشی از کاهش درآم

کاهش صادرات نفت ایران ارائه می گردد و از منظر دیگر اقدامات الزم به منظور افزایش حداکثری فشار بر قیمت نفت به جهت افزایش هزینه 

 های آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 سالیانه اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومتی، تحریم نفت، بودجهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل  جبهه مستضعفان و مظلومان جهان، دوقطبی جدیدی)قطب مستضعفین عالم به رهبری جمهوری 

اسالمی ایران و قطب نظام سلطه به رهبری آمریکا و اسرائیل( مبتنی بر مولفه های فکری و فرهنگی در سطح جهان شکل گرفت. در پی این 

آرایی جدید، دول غربی که موجودیت خود را در خطر می دیدند به طراحی روش های متنوعی جهت صدمه زدن به جمهوری اسالمی ایران صف 

 م بود.بر آمدند. یکی از مهمترین ابزارهایی که دنیای غرب خصوصا آمریکا و اروپا بدین منظور مورد استفاده قرار دادند استفاده از ابزار تحری

ها در طول سی و چند سال گذشته در حوزه های متنوعی از جمله حوزه های تجاری، مالی و اطالعاتی اعمال گردیده است. لکن  این تحریم

تحریم در بخش نفت و گاز به طور ویژه در طول این سالها مورد توجه بوده، هم به جهت هدف قرار دادن درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز 

 ذیری ایران به جهت اقتصادی( هم با نگاه کنترل بازار انرژی جهت تامین امنیت انرژی غرب و ایجاد تعادل قیمتی.کشور )و افزایش ضربه پ

میالدی و پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، که طی آن دولت  2110اولین اقدام عملی غرب جهت تحریم نفتی ایران، بر می گردد به سال 

 قرار داد و حتی با پیگیری های متعدد سعی کرد پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل نیز بفرستد.بریتانیا ایران را مورد تحریم نفتی 

(Ferier,1982: 454) 

ی پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز طی سالیان متمادی دولت آمریکا خرید و فروش نفت خام ایران وسرمایه گذاری در صنایع باالدست

-و در پی افزایش فشار به ایران جهت تعلیق فعالیت های هسته 1020ستی مرتبط با آن  را مورد تحریم قرار داد، لکن بعد از سال و حتی پایین د

ج ای، تحریم نفتی ایران با شدت و تمرکز بیشتری از سمت آمریکا و اتحادیه اروپا مورد پیگیری قرار گرفت، آنچنانکه چندین قطعنامه جهت فل

ت و گاز ایران، تصویب گردید. این مقاله سعی دارد تا با نگاهی تحلیلی تحریم های صورت گرفته را مورد واکاوی قرار داده و ساختن صنعت نف

رفت آثار آن را  بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد و نهایتا راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی جهت برون 

 جمهوری اسالمی ایران ارائه نماید.از تحریم نفت 

 مروری بر تحریم های نفتی ایران

میالدی و در جریان نهضت ملی شدن  2110طی سالهای « محمد مصدق»ی نخست وزیری دکتر  سابقه تحریم ایران بر می گردد به دوره

( پس از آن در دوران همانن استفاده کرد.)صنعت نفت، که دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایرا

پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، کشور همواره و به بهانه های مختلف در معرض تحریم های دنیای غرب قرار گرفته است. 

 لکن در بررسی دقیق تر تحریم های صورت گرفته در بخش نفت و گاز اهم موارد به شرح ذیل می باشد:
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ی  گذاری در توسعه های آمریکایی را از سرمایه شرکت میالدی( تمامی  2111)مارس  2372جمهوری وقت آمریکا در سال  رییس« کلینتونبیل »

، تقریباً 21117 2( با امضای دستورالعمل اجرایی2111مه  9) 2372اردیبهشت  29منابع نفتی ایران در جزایر سیری، منع کرد. وی همچنین در 

 10)2372شهریور  11گذاری در کشور، را ممنوع اعالم کرد. کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در  ت تجاری با ایران و سرمایهمعامال تمامی 

( با تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکت های غیر آمریکایی را که فناوری صنعت نقت را در اختیار ایران قرار می دادند، تحریم 2111سپتامبر 

رئیس صهیونیست کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی  "بنیامین گیلمن"اتو پس از ادغام با طرح کند. قانون دام

( در کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به 2119اوت  1)2371مرداد  22مشابه قانون داماتو داشت در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 

مرداد  21سال مقرر شده بود در  1این قانون که برای مدت  (2: 1387)اسماعیلی،مدت پنج سال اجرا شد امضای کلینتون رسید و برای

 تمدید شد.« جرج بوش»گره و امضای بار دیگر با تصویب کن 2320

همچنین تحریم های رییس جمهور آمریکا، و 3 23110و فرمان اجرایی  1و بر طبق قانون تحریم های جامع علیه ایران 1020پس از سالهای 

( 2112کاتزمن، آن تحریم نفتی ایران ابعاد گسترده تری پیدا نمود.) 1و همچنین مصوبه اخیر 10202اکتبر  11اتحادیه اروپا بر طبق مصوبات 

 در ادامه تالش می شود، با نگاهی تحلیلی ابعاد جزئی تر تحریم نفتی علیه ایران مورد تدقیق قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Executive Order 12957 
2
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Investment Act 2010 

3
The Executive Order (E.O.) 13590, 1th December 2011 

4
Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 

5
Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 

http://www.irantradelaw.com/wp-content/uploads/2012/01/EU-Council-Decision-23-January-2012.pdf
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 خالصه ای از مهمترین تحریم های اعمال شده توسط دول غربی در بخش نفت و گاز را نشان می دهد. 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند توسعه تحریم ها

عنوان رویکردهای اصلی غرب در تحریم ایران دیده می اگر عملکرد دنیای غرب در مواجه با ایران مورد تحلیل قرار گیرد، دو محور ذیل به 

 شوند.

 رویکرد تحمیل و افزایش هزینه ها

در رویکرد اول، وضع تحریم های تجاری متنوع، ممنوعیت های مالی، تحریم اشخاص و نهادهای گوناگون سرلوحه برنامه های 

می باشد و سعی در افزایش هزینه های کشور در  کاال به ایرانورود تحریمی غرب قرار گرفته است. این نوع تحریم ها بیشتر ناظر بر 

 فرآیندهای تامین مواداولیه، تجهیزات، کاالهای نیمه ساخته، کاالهای نهایی و ... خصوصا در بخش های نظامی و هسته ای دارد.

 رویکرد کاهش درآمد

در این بخش که اخیرا با وضع تحریم های نفتی علیه ایران شدت بیشتری پیدا کرده است، هدف تحریم کنندگان کاهش منابع 

درآمدی کشور به منظور کاهش توان کشور در تامین هزینه های ناشی از افزایش تحریم های می باشد. این نوع تحریم ها بیشتر 

 

 بخش باالدستی نفت و گاز

 صناعی پتروشیمی صناعی پاالاگشیهی

ILSA (1996) + CISADA (2010) 

CISADA (2010) 

جمهور فرمان اجرایی رییس 

23110امریکا به شماره   

 شمایی کلی از تحریم های ایاالت متحده بر صنایع نفت و گاز ایران. 1 شماره شکل

 فروش نفت

NDAA (2012,2013) + 

CFSP/635/2012 
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می شود. توجیه غرب در وضع تحریم های این چنینی، تامین مالی فعالیت های  صادره از ایران ناظر بر کاالها و مواد اولیه ای است ک

اتحادیه اروپا و قانون اختیارات دفاع ملی  635قطعنامه ای و نظامی ایران توسط بخشی از این منابع درآمدی است.)هسته

 (2112 آمریکا برای سال مالی

ا، از حوزه تحریم های هوشمند خارج شده و بخش وسیع تری از اقتصاد کشور را دربر می  ه الزم به ذکر است که این دسته از تحریم

% منابع نفتی در منابع درآمدی بودجه، ایجاد نوسانات در این حوزه احتماال 10گیرد. با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور و سهم حدود 

 ... می گردد.منجر به بروز مشکالت متعددی در بخش های تولید، صنعت و 

 iran)نشان می دهد. 1021مهمترین تحریم های اعمال شده علیه ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا را با مضامین نفتی در سال  2جدول 

project,2012) 

 نهاد تصویب کننده تاریخ تصویب شماره قطعنامه)عنوان( ردیف

 کنگره آمریکا 1022دسامبر  32 (NDAA)1021قانون تجویز دفاع ملی آمریکا برای سال  1

2 CFSP/35/2012 13  اتحادیه اروپا 1021ژانویه 

 وزارت خزانه داری امریکا 1021جوالی  21 افزایش تحریم های ایران 3

 کنگره آمریکا 1021آگوست  2 1021قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه  4

5 CFSP/635/2012 21  اتحادیه اروپا 1021اکتبر 

)قانون آزادی ایران و مقابله 1023متمم قانون دفاع ملی آمریکابرای سال  6

 (1021با اشاعه 
 سنا و کنگره آمریکا 1021نوامبر  30

 1021. مهمرین قوانین تحریمی)در بخش نفت و گاز( در سال 3جدول شماره 
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 فوق آورده شده استدر جداول ذیل مهمترین مفاده تحریم های 

 مهمترین مفاد ردیف

 ممنوعیت ادامه فعالیت بانک هایی در آمریکا که با بانک مرکزی ایران مبادله می نمایند 2

 تحریم بانک های مرکزی کشورها در صورتی که معامالت نفتی با ایران داشته باشند 1

 به مقدار قابل توجه کاهش دهندامکان معافیت برای کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را  3

 (NDAA)1021.قانون تجویز دفاع ملی آمریکا برای سال 2جدول شماره 

 

 مهمترین مفاد ردیف

 تمام شود. 1021هیچ گونه قرار داد جدیدی برای خرید نفت ایران بسته نشود و قراردادهای موجود تا اول جوالی  2

 با ایران در زمینه طال، فلزات گرانبها، الماس و محصوالت پتروشیمیعدم تجارت  1

 بلوکه شدن دارایی های بانک مرکزی 3

 ممنوعیت ارائه خدمات بیمه به کشتی های حامل نفت و مواد پتروشیمی 2

 ممنوعیت تجارت با تاید واتر 1

 CFSP/35/2012. قانون اتحادیه اروپا به شماره 1جدول شماره 

 

 مهمترین مفاد ردیف

 ممنوعیت هرگونه معامله با بخش انرژی ایران 2

 1نگران کننده گسترش سالح های هسته ایقرار دادن بخش انرژی ایران به عنوان منطقه  1

 به زیرساخت های مرتبط با انرژی، تولیدات پاالیشگاهی و پتروشیمی ISAتوسعه تحریم های  3

 1021.قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 9جدول شماره 

 

 

                                                      
 ردهرگونه معامله مالی با این نهادها و یا در این بخش ها می تواند شرایط اعمال تحریم را برای مشارکت کنندگان در این معامالت فراهم آو 2
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 مهمترین مفاد ردیف

 ممنوعیت خرید، واردات یا انتقال گاز طبیعی از ایران 2

گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته و نیمه فراوری شده چون الومینیوم و فوالد و نرم افزارهای ممنوعیت فروش، عرضه و انتقال  1

 یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به صنایعی که مرتبط با سپاه شناخته شوند

 ممنوعیت ارائه هرگونه حمایت مالی در تجارت با ایران)چون هرگونه ضمانت نامه یا بیمه های اعتبار صادراتی( 3

 ممنوعیت فروش، عرضه و انتقال تجهیزات دریانوردی در حوزه ساخت، نگهداری و تعمیرات)کشتی های باری و نفتکش ها( 2

هزار یورو  20ممنوعیت هرگونه مبادله بین اتحادیه اروپا و بانک ها یا موسسات مالی ایرانی یا منتسب به ایران به ارزش بیش از  1

 مگر در صورت اخذ مجوز

 ممنوعیت ارائه خدمات طبقه بندی و پرچم به تانکرهای نفتی و کشتی های حمل کاال 9

 شرکت فعال در حوزه انرژی کشور 11تحریم  7

 اکتبر اتحادیه اروپا 21. تحریم 7جدول شماره 

 مهمترین مفاد ردیف

و اداره بنادر در ایران به عنوان نهادهای نگران کننده گسترش سالح  نهادهای مرتبط با بخش انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی 2

 های هسته ای تعیین شده اند و باید دارایی آنان نیز مسدود گردد.

 تحریم افراد یا نهادهایی که به فروش، تامین تجهیزات و یا نقل و انتقال محصوالت و خدمات در بخش های فوق بپردازند 1

نهادهایی که به فروش، تجهیز و یا نقل و انتقال فلزات گرانبها، گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته ای مانند تحریم افراد یا  3

 آلومینیوم و فوالد، زغال سنگ و نرم افزارهای یکپارچه سازی صنعتی بپردازند

 برای فعالیت های تحریمی ایران بپردازند. اعمال تحریم در مورد افراد یا نهادهایی که به ارائه هرگونه خدمات بیمه یا بیمه اتکایی 2

 مجاز بودن خرید و فروش در حوزه نفت خام به شرطی که: 1

 درآمد حاصل از آن تنها صرف تجارت کاال و خدمات مجاز و غیر تحریمی گردد. .2

پذیرد و  هرگونه خرید و فروش نفت ایران با اجازه دولت آمریکا و تنها در بانک هایی که مجاز شمرده شوند انجام .1

 این پول قابلیت جابجایی به سایر کشورها را ندارد

 ارائه گزارش در مورد تمام کشتی هایی که وارد بنادر ایران می شوند و تمام هواپیماهای ایرانی که در فرودگاه های جهان فرود می آیند 9

 1021اشاعه .قانون آزادی ایران و مقابله با 2جدول شماره 
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 این تحریم ها از سه ابزار اصلی جهت مختل نمودن فرآیند تجارت نفت و گاز ایران استفاده می نمایند.

 ایجاد اختالل در بازاریابی و فروش مستقیم نفت و گاز .2

 ایجاد اختالل در حمل و نقل نفت خام .1

 تحریم بیمه کشتی ها .3

 منطق حاکم بر تدوین و اجرایی سازی تحریم های نفتی

 

 2تا جنگ اقتصادی 1از تحریم های هوشمند

در مقاله ای تحت عنوان پیکار با ریال مطرح شد. وی   3در مواجه ایران و غرب، اولین بار توسط مارک دوبویتز "جنگ اقتصادی"واژه 

یع چرخش در آن مقاله عنوان داشت که با اعمال تحریم های نفتی، غرب از تحریم های اقتصادی هوشمند به جنگ اقتصادی وس

 (2112)دوبویتز، کرده است.

، بدون آسیب دیپلماتیک یا درآمد ارزی ایرانکاهش شدید در "برهمین اساس، هدف اصلی در قوانین مرتبط با تحریم نفت ایران 

ن تجویز عنوان گشته است. با توجه به استراتژی فوق و بر اساس تفسیر نمایندگان کنگره از قانو "واکنش نامطلوب از سوی بازار نفت

)نه حجم خرید( خود به ایران را کاهش دهند مشمول % از مجموع مبلغ پرداختی22کشورهایی که  1021دفاع ملی آمریکا در سال 

 (2111)دوبویتز، معافیت تحریم ها میگردند.

هد. از طرفی عدم بیمه بنابراین آمریکا به دنبال آن است تا از طریق ایجاد یک انحصار چندجانبه خرید ارزش نفت ایران را کاهش د

نفتکش ها و اجاره کشتی به ایران برای حمل و نقل هزینه های ایران را در فروش نفت باال میبرد و از طرف دیگر درخواست تخفیف 

از کشورها ارزش نفت ایران را کاهش میدهد و بدین ترتیب بدون اینکه آسیب جدی در طرف عرضه نفت به بازار وارد آید درآمدهای 

 ن کاهش یافته است.ایرا

بنابراین پیگیری و تشدید تحریم ها در این حوزه مستلزم تغییرات آهسته در قیمت نفت و تناسب بین تقاضا، عرضه و همچنین ذخیره 

 نفت خام است.

که در روز میلیون بش 18.949حساسیت آمریکا به تغییرات قیمت نفت، مصرف بیش از اندازه آمریکا از نفت خام میباشد. آمریکا حدود 

نفت خام مصرف می نماید و یکی از فاکتورهای اصلی در رشد اقتصادی این کشور و همچنین سایر کشورها میزان استفاده از این 

                                                      
1 Smart(Target) Sanction 
2 Economic Warfare 
3 Mark dubowitz 
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 2,11% در قیمت نفت خام بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول می تواند منجر به کاهش 20ماده است. آنچنانکه افزایش 

 2(2112.)گزارش چشم انداز اقتصاد جهان، ا گردددرصدی در رشد اقتصادی آمریک

 

 ناتوانی آمریکا از اعمال نظارت سیستمی

آنچه که در روند اعمال و اجرایی سازی تحریم ها دیده میشود، تغییر رفتار آمریکا است. در تحریم های مالی و تجاری به دلیل وجود زیر 

جانبه امریکا به سادگی قابل نظارت و کنترل بود. به عنوان مثال وجود فرآیند ساخت های اطالعاتی شفاف و در دسترس، تحریم های یک 

تسویه توسط بانک مرکزی آمریکا به راحتی اطالعات نقل و انتقاالت مالی توسط نهادها و افراد ایرانی را فاش می نمود. لکن در تحریم 

تر قبلی جهت کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات، آمریکا رویکرد های اخیر با توجه به گستردگی اعمال تحریم ها و نبود سازوکار و بس

تعامل با سایر کشورها را دنبال می نماید. مفاد موجود در مصوبه اخیر سنای امریکا)معروف به قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال 

 ( نیز این مساله را به خوبی نمایان می سازد.10231

اقتصادی طراحی شده است و دستگاه دیپلماسی غرب وظیفه  -ای از اقدامات سیاسیریم های اعمالی غرب بستهبنابراین جهت اجرایی سازی تح

را در  1023سنگینی را به عهده دارد. شاید بتوان اعمال تحریم هایی با محتوای حقوق بشری و حمایت ازتروریسم را در ماه های منتهی به سال 

 همین راستا توضیح داد.

برای الزام اجرا شدن مصوبات تحریمی این کشور کمک می گیرند و  3صادی نیز کارشناسان آمریکایی از مکانیزم تئوری بازی هادر حوزه اقت

بر  بنابراین سعی دارند تا تحریم ها را طوری طراحی کنند که کشورهای ثالث درگیر تجارت با ایران منافعی را از اعمال تحریم های گسترده تر

 د.ایران بدست آورن

 یاما سوال اصلی اینجاست که بر اساس چه معیاری آمریکا تحریم ها را خصوصا در حوزه ها درآمدهای ارزی ایران)نفت( افزایش خواهد داد؟  یک

ن با باشد و تحریم نفت ایرا می آن کشورها اقتصادی منافع بر رفتارها اینگونه زیان و سود بررسی غرب، سیاسی رفتارهای تحلیل در اصلی نکات از

رده توجه به نقش پر اهمیت ایران در تولید نفت دنیا می تواند می تواند منافع کشورهای غربی را از طریق افزایش قیمت نفت و به طبع ان فرآو

 های نفتی مورد تاثیر قرار دهد.

 

 

 

                                                      
 1021گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول در سال  2

2 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 
3  Game Theory 
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 بررسی آثار و پیامدهای تحریم نفت

همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و 

نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت میتواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کالن در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و 

 مورد است، معروف 1973 سال در فتین اولین شوک به امروزه که نفت قیمت شدید نوسان اولین با ویژه به مسئله واردکننده نفت شود. این

 فروشنده عمده کشورهای ویژه به جهان کشورهای اقتصاد بر متفاوتی آثار کنونی در دنیای پدیده است. این گرفته قرار اقتصاددانان توجه

 (1384.)اقبالی و حالفی، است داشته نفت

ی نفت خام کننده در میان سازمان کشورهای صادر کنندهدرصد از ذخایر نفت جهان و دومین تولید  22از طرفی ایران دارای 

(opec(2009))2  ،درصد کل  10تا  20می باشد، به طوری که براساس اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

درصد  10، بالغ بر درصد بودجه ی سالیانه ی دولت، از صادرات نفت تأمین می شود؛ به عالوه فروش نفت 20تا  10درآمد صادرات و 

GDP ای به صادرات نفت خام وابسته بوده و شوک بازارهای جهانی ایران می باشد؛ بر این اساس اقتصاد ایران به صورت گسترده

نفت می تواند اثری بزرگ بر ساختار اقتصادی ایران داشته باشد؛ به غیر از اثرات نوسانات قیمت نفت بر روی وضعیت برنامه های 

ت، افزایش ارزش نرخ ارز در طول دوره های افزایش قیمت نفت، می تواند منجر به انقباض بخش های قابل تجارت شود؛ رفاهی دول

(؛ 1984، 4؛ ویجنبرگن3،1984؛ کوردن 1982، 2)کوردن و نریاین حادثه به عنوان بیماری هلندی شناخته شده است 

ی به وجود آمده، بررسی اثرات دقیق تغییر و استفاده از فرصت های بالقوهبنابراین به منظور جلوگیری از بروز بحران های اقتصادی 

قیمت جهانی نفت)یا کاهش درآمدهای نفتی ایران در اثر تحریم ها( بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران و طراحی سیاست های 

 اقتصادی مناسب به منظور حفظ ثبات اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

تاثیرات بسزایی در درآمدهای نفتی دولت گذاشته که قطعا آثار  1022اعمال شده بر ایران خصوصا بعد از سال  از طرفی تحریم های

اجتماعی و تنظیم بودجه  -قابل توجهی در متغیرهای اقتصاد کالن به جا خواهد گذاشت، بنابراین تدوین برنامه های توسعه اقتصادی 

ش بینی های دقیق از میزان تاثیرگذاری نوسان های قیمت نفت بر متغیرهای کالن های ساالنه کشور مستلزم شناخت و انجام پی

اقتصادی می باشد به گونه ای که برنامه ریزان بتوانند هنگام بروز شوک های نفتی، تاثیر منفی آن را بر متغیرهای کالن به حداقل 

 ممکن کاهش دهند و سیاست های صحیحی را اتخاذ نمایند.

                                                      
1 Organization of Petroleum Exporting Countries. 
2 Corden and Neary. 
3 Corden. 
4 Wijnbergen 
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از ارکان اصلی در اجرایی سازی تحریم های نفتی بر ایران توسط ایاالت متحده عدم تغییرات جدی در قیمت  از سوی دیگر یکی

اداره اطالعات میلیون بشکه در روز بزرگترین مصرف کننده جهان میباشد) 22,121های نفت خام است. آمریکا با مصرف حدود 

نفت قطعا تاثیرات بسزایی در متغیرهای اقتصاد کالن آمریکا چون  ( و بروز یک شوک در قیمت های جهانی2112انرژی آمریکا، 

رشد اقتصادی به جای می گذارد. عالوه بر محدودیت برای ایران در دسترسی به بازارهای بین المللی انرژی به شکل رسمی، بازا نفت 

یژه در اوپک، رشد تقاضای نفت کشورهای در به دلیل عدم امید به کشف منابع جدید، کمبود سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز به و

حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و بحران های سیاسی و نظامی در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به نوسان 

توجه  های قیمت نفت و بی ثباتی در بازار نفت جهانی، مطالعه شوک های قیمتی نفت و اثرات آن بر اقتصاد کالن بایستی مورد

 اقتصاددانان قرارگیرد.

بنابراین بررسی اثرات یک شوک قیمتی در نفت خام از دو منظر برای کشور حائز اهمیت است. اوال آثار تغییرات قیمت نفت ایران و 

د کالن نهایتا درآمدهای نفتی بر اقتصاد کالن سنجیده می شود و ثانیا هزینه های حذف ایران از بازار جهانی نفت و گاز بر اقتصا

گیرد. در ادامه برخی از مهمترین مطالعات انجام شده در حوزه داخلی و خارجی تبیین آمریکا به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار می

 خواهد شد.

 بیان ضرر و زیان های اقتصاد جهانی از اعمال فشار بر ایران

ای  های ممکن آمریکا نسبت به چالش هسته ضمن ارزیابی واکنش( در یک گزارش راهبردی FAS2« )اتحادیه دانشمندان آمریکا»اندیشکده 

ترین انتخاب را پا پیش گذاشتن آمریکا برای اثبات و  هزینه ها برای اقتصاد جهانی پرداخته و کم ایران، به تخمین هزینه هر یک از این گزینه

 (2112)بلیر و همکاران، داند. نمایش تمایل خود به مصالحه با ایران می

سناریو مورد بررسی قرار گرفته است و ذیل هر یک تخمینی از  آثار کلی اقدامات آمریکا علیه ایران بر اقتصاد جهانی ارائه شده  9ن گزارش در ای

از  تریلیون دالر قرار دارد. در ادامه خالصه ای 7/2ای برابر با  میلیارد دالری، و در انتهای دیگر، هزینه 90است که در یک سر آن سود تقریبی 

 هر یک از سناریوها و هزینه احتمالی آن آورده شده است.

را  -چه دولتی و چه خصوصی-های خارجی  ها، تمام بانک ای از تحریم دهد تا با اعمال دور تازه آمریکا ترجیح می :2فشار فزاینده -سناریوی اول

 92ه میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی هزین با بانک مرکزی ایران وارد معامله شوند، مجازات کند.« هر شکلی»که به 

 .میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است

                                                      
1 Federation of American Scientists 



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

220 
 

شده نفتی، گاز طبیعی، خدمات و  های پاالیش در کنار دیگر اقدامات، آمریکا هر نوع واردات فرآورده :1فارس انزوا و محاصره خلیج -سناریوی دوم

هزینه میانگین چنین اقدامی  شود. گذاری در بخش انرژی ایران، در سرتاسر دنیا ممنوع می کند. سرمایه قف میتجهیزات انرژی از ایران را متو

 میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است. 311برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

مترین خسارات ممکن به ]حمالتی موضعی برای نابود کردن اهداف نظامی با وارد آوردن ک 3حمالت دقیق -سناریوی سوم

ای از سوی نیروی هوایی و نیروهای ویژه، علیه  شده را در قالب مبارزات محدود و کنترل« حمله دقیق»آمریکا چند  تاسیسات اطراف[:

 723ر تقریبی هزینه میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طو بیند. ای و مراکز خاص و تهدیدآمیز نظامی ایران تدارک می تاسیسات هسته

 .میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است

ای خاص و تهدیدآمیز ایران  بیند که نه تنها تاسیسات هسته طلبانه را تدارک می آمریکا یک مبارزه هوایی جاه :2بمباران وسیع -سناریوی چهارم

هزینه  های نظامی این کشور را نیز هدف قرار داده است. یهجویانه، دیگر سرما را، که برای کاهش توان تهران در دست بردن به اقدامات تالفی

 .تریلیون دالر آمریکا تخمین زده شده است 1/2میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

خلع سالح کند. هزینه  گیرد که به ایران حمله، این کشور را اشغال و آن را به طور کامل آمریکا تصمیم می :1عیار حمله تمام -سناریوی پنجم

 تریلیون دالر آمریکا تخمین زده شده است. 7/2میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

ای ایران، اقدامات اعتمادساز  بست هسته جمهور ]آمریکا[ با انتخاب یک رویکرد جدید برای حل بن رئیس :9زدایی تنش -سناریوی ششم

ایش اشتیاق آمریکا به مصالحه با این کشور صورت دهد. سود میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی ای را برای نم جانبه یک

 میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است. 90
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 ارزیابی آثار تحریم نفت ایران بر آمریکا

ایران و تشدید آن، اثراتی است که بر اقتصاد آمریکا می گذارد. فلذا به قطعا یکی از مهمترین مسائل در ارزیابی اثرات استراتژی تحریم نفت 

ز جهت ارزیابی دقیق این مساله ابتدا چارچوب تحلیلی معماران تحریم ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آثار تغییرات قیمت نفت )و برو

 گیرد. یک شوک نفتی( بر متغیرهای کالن اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار می

 ارزیابی منافع و هزینه های آمریکا از اعمال تحریم ها

توسط جمعی از اندیشمندان نظامی، اقتصادی و سیاسی  "منافع و هزینه های تحریم ایران"گزارشی تحت عنوان  1021در سال 

یه ایران را نشان میدهد. خالصه ای از منافع و هزینه های از اعمال و تشدید تحریم ها عل 7آمریکا تهیه گردید. جدول شماره 

همانطور که مشخص است، جدی ترین عنصر مخرب بر اقتصاد آمریکا، مبحث عرضه جهانی انرژی می باشد که در ادامه به تفصیل 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 شرح اثر تحریم ردیف

2 

 منافع

 تضعیف روند توسعه برنامه هسته ای ایران

 تضعیف اقتصاد ایران 1

 نارضایتی نخبگان و مردم ایران از شرایط اقتصادی 3

 ای ایرانتغییر احتمالی راهبرد مذاکرات هسته 2

 تغییر توازن نظامی منطقه بر خالف منافع ایران 1

9 

 هزینه ها

 بروز مناقشه بین آمریکا و متحدانش و کشورهایی چون روسیه، چین، هند، ترکیه و کره جنوبی

 بلند مدت بین مردم ایران و آمریکاایجاد بیزاری  7

 از دست دادن بازار و آثار مخرب اقتصادی بر آمریکا، متحدان اروپایی و خاورمیانه ای آن 2

 آثار مخرب بر عرضه جهانی انرژی و بر ثبات بازار بین المللی انرژی 1

 از اعمال تحریم ها . منافع و هزینه های دول غربی1جدول شماره 

 اثرات بروز یك شوک نفتی بر اقتصاد امریکا

دانشمندان به این نتیجه دست یافتند که بین قیمت های نفت و متغیرهای اقتصادی یک ارتباط تئوریک وجود دارد. بی ثباتی قیمت 

یمت نفت به عنوان یک شوک های نفت عکس العمل منفی بر اقتصاد کالن کشورهای واردکننده نفت دارد و یک شوک افزایش ق
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منفی عرضه، منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت عقب و چپ شیفت می دهد بنابراین، هم افزایش در سطح قیمت ها و هم یک 

 2)استارتز، دورنبوش، فیشر(کاهش در محصول و اشتغال را بوجود می آورد 

ایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای واردکنند ه اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شدید در قیمت نفت باعث پ

توان از جنبه های متفاوتی تحلیل نمود. از یک سو، افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به نفت می شود. این موضوع را می

سود آنها می باشد. بنابراین، کاهش  عنوان ماده اولیه برای تولید بنگاه ها شده که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه ها و کاهش

تمایل بنگاه ها برای خرید کاالهای سرمایه ای جدید را در پی خواهد داشت که این امر در بلندمدت منجربه کاهش در ظرفیت 

 1تولیدی بنگاه های اقتصادی در کشورهای صنعتی می شود. این موضوع بیانگر کاهش عرضه کل و افزایش سطح قیمت ها است.

وی دیگر ، اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم بگیرند تا پس انداز از س

کمتری داشته باشند که این موضوع کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمتها را موجب می شود.به دلیل اینکه نفت یک عامل 

ست، افزایش در قیمت های نفت، هزینه تولید شرکت ها را افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش تولید در بیشتر بخش ها و صنایع ا

 3(2115)سانچز، جیمنز رودریگز، در محصول کشورهای وارد کننده نفت می شود

 ارزیابی آثار ناشی از تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران

 یارزیابی نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرها کالن اقتصاد

 

در بعضی کشورها منابع درآمدی دیگری نیز برای تامین مالی دولت ها وجود دارند. منابع طبیعی و مواد معدنی از جمله مهمترین منابع 

سال گذشته، همواره یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت، منابع حاصل  200تامین مالی در اینگونه موارد است، در ایران نیز طی 

 .)بانك نشان می دهد 2327تا سال  2317خام بوده است. شکل زیر درصد منابع نفتی و مالیاتی دولت را از سال از فروش نفت 

 اطالعاتی سری های زمانی بانك مرکزی(

                                                      
1 Startz, Dornbush, Fisher 
2 Manera & Cologni  
3 Jimenez-Rodriguez, R. & M. Sanchez(2005) 
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 . درصد منابع درآمدی دولت از نفت و مالیات3شکل شماره

حاصل از فروش نفت خام بستگی دارد. لکن به علت اینکه % منابع درآمدی دولت به منابع 10همانطور که مالحضه می شود به طور متوسط 

عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شکل ارزی می باشد حضور بی قاعده این درآمدها در اقتصاد، مشکالت و ناهنجاری هایی را ایجاد 

 می نماید

آسیب پذیری اقتصاد کشور از این منظر خواهد بود. به هدف از تحریم های اعمال شده بر حوزه نفت و گاز، کاهش درآمدهای نفتی ایران و 

همین جهت طراحی آمریکایی ها بگونه ای بوده است که قیمت نفت ایران)و نه قیمت جهانی نفت( دچار کاهش شده و همزمان و به تدریج 

نفت به شدت کاهش دهد و از طرف دیگر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی نیز کاهش یابد تا از یک سو درآمدهای ایران را از محل فروش 

 تا حد ممکن موجب تنش و شوک در بازار جهانی نفت نگردد.  مطالعات صورت گرفته در حوزه اثر درآمدهای نفتی و تغییرات آن در حوزه اقتصاد

تی پیرامون شوک مثبت نفتی کشورها بیشتر مشتمل بر بررسی اثر شوک های نفتی بر اقتصاد سنجیده شده است و بیشتر هم مشتمل بر مطالعا

است، لکن در مورد شوک های منفی نیز محاسباتی صورت پذیرفته است. در ادامه پاره ای از مطالعات صورت گرفته تبیین می گردد. به طور 

د مورد بررسی قرار قطع بخشی از آثار تحریم بر اقتصاد ایران، می تواند از طریق بررسی اثرات شوک های منفی نفتی بر متغیرهای کالن اقتصا

 گیرد.

یکی از مسایلی که در مورد درآمدهای نفتی و یا به شکل مشخص تر شوک های درآمد نفت مطرح است، عدم تقارن مربوط به شوک های 

مزبور است. در این زمینه این اعتقاد مطرح است که بروز شوک های منفی نفتی به شدت موجب کاهش سطح فعالیت های رایج اقتصادی و 

 اهش تولید می شود.ک
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در هنگام کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، با توجه به انعطاف ناپذیری که در مورد مخارج جاری وجود دارد، عموماً کاهش یکسانی در 

بودجة عمرانی مخارج جاری دولت به وقوع نمی پیوندد. زیرا عمالً امکان کاهش قابل مالحظه امکانپذیر نبوده و عموماً در این شرایط از میزان 

ن دولت کاسته خواهد شد که این کاهش بر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخش های گوناگون اقتصادی مستقیماً اثر گذار است. عالوه بر ای

ارایی در بسیاری از طرحهای سرمایه گذاری با کمبود منابع الزم جهت اتمام آنها مواجه خواهند گردید و این مطلب موجب ایجاد نوعی عدم ک

 2(2118)مهرآرا اقتصاد نیز خواهد گردید 

هت همچنین با توجه به افزایش تقاضای کل بواسطة تزریق ارز حاصل از صادرات نفت و نتیجتاً افزایش نرخ تورم، عموماً یکی از راهکارها در ج

افزایش واردات که عموماً به منظور مقابه با تورم انجام می مقابله با تورم افزایش میزان واردات )به ویژه در مورد کاالهای قابل مبادله( است. با 

پذیرد بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخة تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده 

یابد. در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی میزان واردات  در اقتصاد بال استفاده مانده و میزان تولید کاهش یافته و بیکاری نیز افزایش می

ای و ماشین آالت تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری، یابد که بخشی از کاهش واردات متوجه کاالهای سرمایهنیز کاهش می

در دورة افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده گردد. بخشهایی نیز که در نتیجه واردات گسترده کاالهای مصرفی تولید و اشتغال می

ارن است و بودند، در این دوره احیا نخواهند شد . لذا در کل اینگونه می توان بیان نمود که اثرات شوک های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران نامتق

.)امامی و ادیب پور، ز اثرات شوک های مثبت بزرگتر استبه نظر می رسد اثر مخرب شوک های منفی نفتی بر تولید در بلندمدت به مراتب ا

1391) 

ص در مقاله ای طبیبیان با استفاده از یک مدل اتورگرسیو برداری به مطالعه رابطه درآمدهای نفتی و متغیرهای تورم، حجم پول، تولید ناخال

 (1374)طبیبیان،تغیرها تاثیر دارد. داخلی و مخارج دولتی پرداخت و نشان داد که در ایران درآمدهای نفتی بر این م

( مورد 2372-2310صمدی امین آبادی آثار تکانه های نفتی را بر متغیرهای کالن با استفاده از یک الگوی اقتصاد کالن و داده های ساالنه)

معادله به منظور بررسی  21 مطالعه قرار داده است. در این پژوهش، یک الگوی شبیه سازی متشکل از یک سیستم معادالت همزمان، مشتمل بر

تاثیر درآمد نفت بر متغیرهای عمده اقتصادی تدوین شده است. نتایج بدست آمده از سیاست گذاری های انجام شده نشان می دهند در مواقعی 

انی دولت نسبت که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه است صرف نظر از نوع سیاست های ارزی اعمال شده، )هر چه حساسیت مخارج عمر

نی به مخارج کل دولت باالتر باشد(، شاخص های مهم اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بهبود نسبی یافته اند و بالعکس زما

                                                      
1 Mehrara 
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ر که دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می شود و مخارج کل دولت کاهش می یابد هرچه کشش مخارج عمرانی نسبت به مخارج کل کمت

 (1378)صمدی امین آبادی،های فوق روند بهتری را طی می کنند.باشد، شاخص

ای به بررسی نقش و اهمیت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و ارتباط آن با متغیرهای کالن پرداخته است. نتایج به ارسالنی در مطالعه

و کاهش قیمت نفت تحت تاثیر قرار گرفته و به عالوه ، درآمدهای ارزی و دست آمده نشان دهنده این است که تولید ناخالص ملی با افزایش 

تبع درآمد بودجه عمومی دولت نیز تابع نوسان های قیمت نفت میباشند. به طوری که با باال رفتن قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از نفت و به 

می یابد و با کاهش قیمت نفت نیز درآمد عمومی بودجه کاهش می  آن کل دریافتی های ارزی و همچنین درآمد بودجه عمومی دولت افزایش

 (1381) ارسالنی،یابد.

 کاهش درآمدهای ارزی کشور

به جهت محاسبه کسری بودجه احتمالی دولت در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام الزم است تا ابتدا 

ارائه شود  و سپس به  12اساس قانون بودجه مصوب سال  توضیح مختصری از چگونگی و میزان حضور نفت در بودجه بر

کمک آمارهای موجود از میزان کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی از یک سو و تغییرات و نوسانات قیمت نفت از سوی 

 دیگر، محاسبات مربوط به نوسانات بودجه انجام گیرد.

 اثرات کاهش درآمدها بر بودجه دولت

و در واقع حاکمیت وظایف مصوبی دارد که این وظایف به موجب قانون بر عهده اش قرار می گیرد. دولت  دولت به معنای عام

برای انجام این وظایف نیاز به درآمد دارد تاب بتواند به وظایف قانونی اش عمل نماید. دولت هر ساله به منظور انجام این 

مبنی بر اینکه پیش بینی درآمدها در سال آینده به چه میزان و از وظایف مصوب، برنامه بودجه ای را تقدیم مجلس می نماید 

چه محلی خواهد بود و این درآمدها برای چه اموری و به چه میزان هزینه خواهند شد. دولت می تواند جهت گیری هایی را نیز 

 اردی از این قبیل، لحاظ نمایددر بودجه از جمله اینکه تورم به چه میزان باشد و یا سطح بیکاری چه تغییراتی نماید و مو

 بر اساس قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور به دوقسمت طبقه بندی می شود:

 الف( بودجه عمومی دولت که اعتبار آنها از محل منابعی همانند مالیات و درآمدهای نفتی تامین می شود.

که اعتبارات آن از محل فروش کاال یا خدمت ارائه شده ب( بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت 

 توسط خودشان تامین می شود.
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.)بودجه  مصوب سال ارائه گردیده است 12شمایی کلی از چگونگی تخصیص بودجه کل کشور در سال  1در شکل شماره 

91) 

% از آن که 11می شود که حدود 2میلیارد دالر 291هزار میلیارد ریال است که معادل  1991کشور 12کل بودجه مصوب سال 

هزار میلیارد ریال( است متعلق به بودجه عمومی دولت و مابقی را بودجه شرکت های دولتی 2922میلیارد دالر) 232برابر 

تشکیل می دهد.)بر اساس الیحه پیشنهادی دولت و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.براساس تقسیم بندی 

% آن مشتمل بر 21عمومی می شود بخش اعظم از این منابع حاصل از منابع عمومی است و حدود  که از منابع بودجه

 نمایان است. 1درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها وموسسات دولتی می باشد که به روشنی در شکل شماره 

 

 م به میلیارد ریال درج شده است(. شمایی از تقسیم بندی بودجه کل کشور)ارقا1شکل شماره 

 

                                                      
 تومان محاسبه شده است. 2119به دالر 2

 بودجه کل کشور

1991 

بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
 موسسات انتفاعی وابسته به دولت

2012(72)% 

هزینه 
 (مصارف)ها

 (منابع)درآمد ها

 بودجه عمومی دولت

2922(11)% 

هزینه 
 (مصارف)ها

 

 هزینه های مصرفی. 

هزینه های سرمایه . 
 گذاری

باز پرداخت تعهدات و . 
 دیون

 

 (منابع)درآمدها

 مالیات. 

 عایدات نفتی. 

 سایر درآمدها. 

منابع تامین کسری . 
 بودجه دولت
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 . منابع تامین بودجه عمومی)ارقام به میلیارد ریال درج شده است(3شکل شماره 

 

میلیون بشکه نفت خام در روز،  1,32دالر، صادرات  21بر اساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام معادل  12قانون بودجه کل کشور در  سال 

برابر قیمت هر بشکه نفت خام و نرخ تسریع  2,3میلیون متر مکعب میعانات گازی در سال و قیمت هر تن میعانات گازی معادل  22,2صادرات 

ریال به ازای هر دالر تنظیم شده است. بر اساس فروض مذکور، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع عمومی بودجه عمومی دولت  21190ارز 

 افزایش یافته است. 12درصد در قانون بودجه سال  22,2به  2310صد بر اساس ارقام مصوب بودجه در 37,9از 

 کل منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به شکل زیر می باشد:

 = ارزش نفت خام صادراتی)میلیون دالر(1,32*391*21=71111

 صادراتی)میلیون دالر(= ارزش میعانات گازی 22,2*21* 2,3=2323

 میلیون دالر 20121دالر=  21کل ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به ازای 

 

 12منابع بودجه عمومی الیحه سال 

2922 

 

 منابع عمومی

2221(22)% 

درآمدهای اختصاصی وزارت 
 خانه ها و موسسات دولتی

102(21)% 
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 . توزیع منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی)ارقام به میلیارد دالر(2شکل شماره 

 

 توضیحات:

 صادرات نفت خام و میعانات گازی= درآمد حاصل از  120202ای ردیف بودجه

 = دو درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم120201ای ردیف بودجه

 = استفاده از حساب ذخیره ارزی جهت مقاوم سازی مدارس320301ای ردیف بودجه

 

 

 

 

 

کل درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت خام، 
 91میعانات گازی در سال 

 درآمدها با عنایت به فروض  

 (20121)بودجه

 120202ردیف بودجه ای 

12307 

 120201ردیف بودجه ای 

2211 

 320301ردیف بودجه ای 

229 

 %(13)صندوق توسعه ملی

22927 

قبل از واریز به )ماده واحده 3بند  1جزء 
 (حساب ذخیره ارزی

 میلیون دالر، خارج بودجه ای 1710

درآمدها ما به ازای بیشتر از 
 حساب ذخیره ارزی ...دالر و  21
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 اثرات کاهش درآمدها بر منابع شرکت ملی نفت ایران

 دلیل به 2110 سال تا  جلب سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنعت نفت قابل توجه است.تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی 

 دولت 10 دهه در جنگ، پایان از پس. بود ناچیز بسیار ایران در خارجی گذاری سرمایه میزان کشور، سیاسی وضعیت و جنگ

. اما تحریم نمود آغاز خارجی گذاری سرمایه جلب برای را متعددی اقدامات نفت صنعت در گذاری سرمایه بمنظور اسالمی جمهوری

لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در  -اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران

ه تدریج کارآیی خود را از دست داد لیبی ب -قانون تحریم ایران 2112به تاخیر اندازد. پس از مه  10صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 

همه تحریم اقتصادی آمریکا هزینه سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرده و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد. با این

ن را است. تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند و ایرا

، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت 10مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. طی دهه 

هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد،  300نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 

 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد. 10ن نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه به ویژه آنکه ایرا

افزون بر این، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر، زیان هنگفتی وارد آورده است. اگر تحریم اقتصادی 

 توسعه روی بر تاثیرآن لیج فارس ایران را کامالً متوقف سازد،آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خ

 .است بوده هزینه پر بسیار حوزه این در ایران استراتژیک منافع و خزر دریای در ایران گاز و نفت های میدان

 

را اندازه گیری  در این حوزه می توان از طریق تخمین مقدار کاهش صادرات نفت خام، کاهش درامدهای حاصل از صادرات نفت خام

دالر  21%  شرکت ملی نفت از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی با قیمت پایه 22,1نمود و سپس از طریق محاسبه سهم 

، میزان کاهش درآمدهای وزارت نفت را محاسبه نمود که اثر مستقیمی در کاهش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز 12برای سال 

 کشور خواهد گذاشت.

مساله ثانوی در این باب کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی می باشد که ممکن است با وجود شرایط 

% شرکت ملی 22,1و مفروضات بوده و وابستگی بودجه به نفت، حتی منابع جاری دوت را نیز دچار نوسان نماید و از این مسیر سهم 

 12ه و به تامین مخارج جاری دوت اختصاص یابد. در این بخش توضیح مفصلی از بوده مصوب سال نفت در اولویت ثانوی قرار گرفت

 الزامی می باشد.

 

 منع شرکت های بزرگ و چندملیتی از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشور
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سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در این بخش نیز الزم است تا با بررسی دقیق مفاد قطعنامه ها عنوان گردد که بر اساس آن 

کشور ممنوع گردیده و از طرف دیگر تامین مالی و تکنولوژیک هم دچار مشکل شده است و از طرف دیگر بایستی نیاز صنعت نفت و 

قرار گاز کشور جهت افزایش ظرفیت و نگه داری تولید تبیین شود تا یک پیش بینی دقیق از اثر این بخش بر تحریم ها مورد محاسبه 

 گیرد.

 سناریوهای مقابله با تحریم نفتی

به طور کلی می توان چند سناریو برای برون رفت از شرایط فعلی در نظر گرفت، در ذیل هر یک از سناریو ها به شکل مختصر 

قاومتی بر اساس توضیح داده شده است. به نظر نگارنده با توجه به شرایط بین الملل و روند لغو تحریم ها، اتخاذ رویکرد اقتصاد م

اصالح بودجه و کاهش وابستگی به نفت بایستی در اولویت امور اصالحی و اجرایی قرار گیرد. لکن به منظور بررسی علمی و حقوقی 

 هریک از سناریوها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 رویکرد مذاکره و سازش جهت لغو تحریم ها

شستن پای میز مذاکره و رسیدن به توافق زمانی ضمانت اجرایی الزم را دارد که طرفین بر حل مساله تاکید داشته باشند. لکن ن

رفتارهای اخیر ایاالت متحده این مساله را نشان نمی دهد. بر اساس رفتارهای اخیر ایاالت متحده هدف اصلی غرب که سرنگونی 

 از پیش خود را نشان میدهد: جمهوری اسالمی ایران میباشد بیش

در نطق خود در کنگره که مورد تصویب نمایندگان نیز قرار گرفت تغییر استراتژی آمریکا در رسیدن  1021می  27مارک دوبوویتز در 

 به توافق هسته ای با ایران را اینگونه بیان میکند:

دستیابی به تسلیحات قابلیت یران است که ایران دارای ریس جمهور ملزم به تصریح این مطلب در سیاست های آمریکا در قبال ا"

2ایران در دستیابی به تسلیحات هسته ای باید کنار گذاشته شود مهارهسته ای، غیرقابل پذیرش بوده و سیاست 
" 

وافق همانگونه که بیان شد، هدف آمریکا سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی ایران میباشد، بنابراین هر زمان که مذاکرات به ت

 نزدیک میشود خط توافق را دورتر گذاشته و تحریم ها را تشدید می نماید.

فهرست تحریم های نفتی از ابتدا آورده شده است. نحوه لغو تحریم ها نشان میدهد که بسیاری از دستورالعمل  2در جدول شماره 

این معنی است که لغو این تحریم ها هم نیاز به های تحریم ایران به یک قانون تبدیل شده و به تصویب کنگره رسیده اند و به 

دستور ریس جمهور و هم تصویب کنگره دارد که با توجه به شرایط سیاسی کنگره امریکا عمال شرایط لغو تحریم ها را بسیار سخت 

                                                      
 ، کنگره آمریکا1021می  27(، H. RES.568بیان تشخیص مجلس نمایندگان در مورد اهمیت جلوگیری ایران از دستیابی به قابلیت تولید تسلیحات هسته ای) 2
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آن بعضا غیر  می نماید. از طرف دیگر در بسیاری از قوانین فوق جهت لغو تحریم ها پیش شرط هایی وضع گردیده است که احصا

ممکن است)به عنوان مثال اعالم برائت ایران از جنبش حزب اهلل لبنان و عدم کمک مالی و معنوی به آن(. در ادامه شرایط لغو 

 تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. تحریم ها به

 

 نحوه لغو تحریم تاریخ اهداف نوع تحریم ردیف

 2قانون تحریم های ایران 2
و نهادهایی که به توسعه بخش  جهت فشار بر افراد

 نفت و گاز ایران کمک می نمایند
01/02/1996 

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

 1قانون حمایت از آزادی ایران 1
تحریم سرمایه گذاری و کمک های مالی به ایران و 

... 
30/01/1009 

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

3 
جامع علیه  قانون تحریم های

 3ایران

اعمال تحریم بر شرکت هایی که اقدام به هرگونه 

 مبادله مالی با ایران بنمایند و ....
02/07/1020 

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

2 
قانون اختیارات دفاع ملی برای 

 10212سال مالی 

تحریم هر بانک خارجی که به هرگونه مبادله مالی با 

ایران بپردازد)نقل و انتقال درآمدهای بانک مرکزی 

 حاصل از فروش نفت(

32/21/1022 
نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

 23110فرمان اجرایی  1

اعمال تحریم های خاص بر افرادی که به تهیه کاال، 

خدمات، تکنولوژی و یا حمایت از بخش انرژی و نفتی 

 ایران می پردازند

10/22/1022 
دستور اجرایی از طریق 

 ریس جمهور

9 
قانون کاهش تهدید ایران و 

 1حقوق بشر سوریه

توسعه تحریم های بخش انرژی در فروش و بازاریابی 

 و حمل و نقل کاالیی و انتقاالت مالی
 نیازمند قانون کنگره 02/02/1021

7 
قانون اختیارات دفاع ملی برای 

 10239سال مالی 
 01/02/1021 نفت در برابر غذا

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

 . مهمترین تحریم های نفتی و نحوه لغو آن20جدول شماره 

                                                      
1 Iran sanction act(P.L. 104-172) 
2 Iran Freedom Support Act (ILSA) (P.L. 109-293) 
3 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA, P.L. 111-195( 
4 FY2012 National Defense Authorization Act (NDAA, P.L. 112-81) 
5 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (H.R. 1905 (P.L. 112-158) 
6 FY2012 National Defense Authorization Act (NDAA, P.L. 112-81) 
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 مجاری لغو و یا تعدیل تحریم ها از سوی دولت)لغو تحریم ها در کوتاه مدت(

 اختیارت رییس جمهور در نحوه اجرا و معاف نمودن

آمریکا از اختیارت باالیی در کاهش تحریم ها علیه هر کشوری، از جمله ایران برخوردار است، البته با توجه به ماهیت قانونی اصوال رییس جمهور 

بودن اکثر تحریم های ایران اختیارت رییس جمهور تاحدی محدود شده است ولی در این حالت نیز رییس جمهور از اختیارت قابل توجهی در 

 رای این قوانین با توجه به منافع آمریکا برخوردار است.زمینه اجرا یا عدم اج

 / فرمان های اجراییIEEPAاختیارات تحت 

 کلیه تحریم هایی که با احکام اجرایی روسای جمهور آمریکا اعمال گردیده می تواند با حکم اجرایی رییس جمهور این کشور لغو گردد.

 اختیارات دولت در تشخیص مصادیق

موارد دولت این اختیار را دارد تا اعمال برخی از موارد تحریمی را آغاز یا دست نگه دارد، اشخاص یا نهادها را تحت شمول تحریم در بسیاری از 

 قرار دهد یا خارج کند.

 اختیار ابطال

رکزی، اختیارات قابل توجهی به و قانون تحریم ها علیه بانک م "قانون تحریم های ایران"عمدتاً قوانین تحریمی علیه ایران از جمله کلیه مفاد 

 رییس جمهور آمریکا داده اند تا وی قادر باشد بر اساس منافع ملی آمریکا از اجرای برخی از آن ها صرف نظر کند.

 لغو محدودیت های تجاری

شد و هر ساله در قالب صادر  2111تحریم های مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری در ایران اولین بار توسط رییس جمهور در ماه مارس سال 

 فرمان های اجرایی با فرمان رییس جمهور تمدید می گردد. بدیهی است که لغو آن ها نیز با فرمان اجرایی رییس جمهور امکان پذیر است.

 مجاری لغو و یا تعدیل تحریم ها از سوی کنگره)لغو تحریم ها در بلند مدت(

 لغو قانون تحریم های ایران

یکی از محوری ترین قوانین تحریمی علیه ایران، معیارهای را که باید از سوی ایران احراز و از سوی رییس جمهور آمریکا  این قانون به عنوان

 تصدیق گردد تا این قانون لغو شود را مشخص نموده است:
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لوژی مربوط به ساخت و تولید الف( توقف تالش ها برای طراحی، توسعه و تامین بمب های هسته ای، سالح های شیمیایی/بیولوژیکی و تکنو

 موشک های بالستیک

 ب( خروج از لیست سیاه کشورهای حامی تروریسم

 ج( عدم احتساب به عنوان تهدیدی جدی برای منافع امنیت آمریکا و متحدانش

 د( حذف ایران از لیست کشورهای حامی تروریسم

کشورهای حامی تروریسم خارج کند بدین منظور رییس جمهور باید کنگره رییس جمهور می تواند با موافقت کنگره نام هر کشوری را از لیست 

( تضمین های الزم را به آمریکا داده تا 1ماه گذشته هیچ گونه اقدامی در حمایت از تروریسم مرتکب نشده است   9( ایران طی 2قانع نماید که: 

یس جمهور با مخالفت کنگره مواجه شود رییس جمهور این حق را در آینده از اقدامات تروریستی حمایت نکند. در صورتی که درخواست ری

 خواهد داشت تا این مخالفت را وتو کند.

روز پیش از اقدام کنگره را در جریان چنین موضوعی قرار دهد. به این بازه  21تصمیم رییس جمهور به چنین امری مستلزم آن است که وی 

هر گونه توافق در این خصوص مستلزم عدم حمایت ایران از گروه های مقاومت حزب اهلل و زمانی دوره انتظار می گویند. بدیهی است که 

 حماس در لبنان و فلسطین می باشد.

 سناریوی دور زدن تحریم ها و حفظ حداکثری میزان تولید و صادرات

 

 ایجاد شرکت های پوششی که نفت ایران را به فروش برسانند -

ادهای آتی و هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن برای ساخت هر چه سریعتر پاالیشگاه های فروش نفت به مردم در قالب قرار د -

 نیمه تمام داخلی جهت داخلی سازی مصرف نفت و ایجاد تعادل در بودجه

ایجاد شهرک های پاالیشگاه ی کوچک جهت داخلی سازی سریعتر صادرات نفت خام و تالش جهت صادات فرآورده های  -

 پتروشیمی
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این نکته الزامی است که فروش نفت خام به جهت مشخص بودن ویژگی های نفت خام و حجم فروش بسیار سخت تر دانستن  -

نزدیکتر بوده و در حجم پایین و در قالب  2از فروش فرآورده های حاصل از نفت خام است. چراکه آنها به مصرف کننده نهایی

 فروش به کشورهای همسایه کامال امکان پذیر است.

راهکار دیگر خرید پاالیشگاه، پمپ بنزین و پتروشیمی در کشورهای هم پیمان و دوست است. از این طریق می توان نفت خام  -

 را به آنجا صادر نمود و فرآورده را به فروش رساند.

 

 مقاوم سازی اقتصاد)با فرض اصالح بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی(

رهای اصالح ساختار بودجه پرداخته شود الزم است ساختار دولت و بخش خصوصی حاصل از قبل از اینکه به تبیین راهکا

 اقتصاد نفتی در گذشته را مورد واکاوی قرا دهیم تا معلوم شود در ارائه راهکار بایستی از کجا شروع کرد.

گیرد، وابستگی شدید توسعه  وقتی تاریخچه کشورهای عمده نفتی به جهت وابستگی به درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار می

اقتصادی این کشورها به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به خوبی نمایان است. در ایران نیز وضع به همین منوال 

بوده است. وابستگی بودجه دولت به این درآمدها شروع ناکارآمدی دولت است. دولت ناکارآمد به دلیل ویژگی ناکارآمدی، 

یی جهت گسترش فیزیکی دارد، چرا که قصد دارد هر ناکارآمدی را با تاسیس یک نهاد دولتی دیگر جبران نماید. به پتانسیل باال

همین دلیل با وجود آنکه مرتبا صحبت از کوچک سازی دولت می شود، رفتار دولت در عمل افزایش حجم و اندازه خود خواهد 

 آمدی دولت است.بود و این به جهت قانونمندی داخلی ناشی از ناکار

 افزایش بودجه دولت)جاری و سرمایه ای( و افزایش نقدینگی طی سالیان متمادی خود شاهدی جدی بر این مدعاست.

در مورد بخش خصوصی نیز  وضع به همین منوال است. چرا که به جهت استفاده از رانت دولتی ناچار به استفاده از وابسته 

اریم که عمده فعالیتش اگر در بخش داللی و واسطه گری نباشد در حوزه واردات شدن به دولت است. فلذا بخش خصوصی د

ی این دولت و بخش خصوصی ناکارآمد فرهنگ خاصی ایجاد شده که در آن نه نقد کارشناسی وجود دارد و نه است. در نتیجه

د و نقدها تعبیر به جناح بندی جریان طبیعی اطالعات رشد می کند. فرهنگی است که در آن همه چیز محرمانه تلقی می شو

 سیاسی می شود. جالب است که این فرهنگ آن سیستم را تقویت می نماید و آن سیستم این فرهنگ را.

بنابه آنچه گفته شد تحریم نفتی فوق به جهت جبری که در کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام ایجاد نموده 

 ین بتوانند به باز تعریف نقش و وظایف دولت و بخش خصوصی بپردازند.فرصتی تاریخی محسوب می شودتا مسئول

                                                      
1 End user 
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در نظام جدید باید به دنبال ارائه رهکارهایی گشت که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری زمینه ساز ایجاد یک اقتصاد مقاومتی 

طور کلی می توان راهکارهای اصالح  واقعی گردد. اصالح نظام بودجه ای کشور با توجه به شرایط فوق امری الزامی است. به

 نظام بودجه ای را در دوبخش کلی تقسیم بندی نمود:

 راهکارهای ناظر برکاهش هزینه های دولت

 کاهش هزینه های دولت در بخش های نفت و گاز از طریق استفاده ز نقدینگی سرگردان -

ان در کشور در اختیار مردم قرار دارد که به علت ناتوانی هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگرد 210بر اساس بعضی از آمارها حدود 

نهادها و سازوکارهای موجود در جذب آن، این نقدینگی به یک عامل ضربه زننده به اقتصاد تبدیل شده و هر از چندگاهی از 

ت اگر بتوان راهکارهایی طریق ایجاد نوسانات جدی در بازارهای مسکن، طال، ارز و ... خود را به نمایش می گذارد. در این صور

جهت مهار و جذب این نقدینگی سرگردان طراحی نمود می توان بخش مهمی از هزینه های دولت را در بخش های عمرانی و 

 نفت و گاز کاهش داد. بخشی از این راهکارها ناظر به استفاده از سهام پروژه است.

 ساسیقانون ا 22مردمی کردن اقتصاد و لزوم توجه بیشتر به اصل  -

ایران در طول سالیان متمادی همواره از دولتی بزرگ که مانع رشد بخش خصوصی بوده و ناکارآمدی وسیع و گسترده را همراه 

با خود داشته آسیب دیده است. این کاهش در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام فرصت خوبی فراهم نموده تا دولت از 

قاعده گذاری و تنظیم سیاست کشانده و اداره اقتصاد را در حوزه اجرا به مردم  طریق مردمی کردن اقتصاد خود را به سطح

 واگذار نماید.

 کاهش هزینه های دولت از طریق تسریع در واگذاری ها -

 کاهش مصرف دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده ها در اقتصاد -

 اصالح بودجه بر اساس اولویت بخشیدن به اقتصاد دانش بنیان -

 هدف مند نمودن نظام مالیاتی راهکارهای ناظر بر جبران درآمدهای دولت از طرق دیگر -

 شفاف سازی فرآیند کسب درآمد

دستیابی به اطالعات از طرق غیر مستقیم مثل ایجاد نظام رتبه بندی افراد و نهادها و اعطای وام و مجوز به آنها بر اساس 

و همچنین اتصال و شبکه نمودن اطالعات افراد در بخش های مختلف  رتبه ی مکتسبه، از طریق چنین مکانیزم هایی

مانند شبکه بانکی، سیستم اعطای مجوز و دفاتر ثبت اسناد و .... می توان به اطالعات صحیحی در مورد میزان درآمد افراد 

به این نکته الزامی است که  دست یافت و از طریق دریافت مالیات از آنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد. توجه نمودن
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در بسیاری از موارد، در کشورهایی با ساختار نفتی افزایش مالیات به جهت شفاف نبودن فرآیند کسب درآمد و نبود 

اطالعات صحیح متوجه قشر کم درآمد شده و تنها منجر به افزایش نارضایتی عمومی می گردد. لکن تصحیح فرآیندهای 

هد شد افراد ثروتمندی که به عناوین مختلف از پرداخت مالیات فرار می نمایند شناسایی کسب اطالعات قطعا موج خوا

 شده و درآمد مالیاتی دولت را در بخش فوق که بیشترین منفعت را از فرصت های اجتماعی کسب می نمایند افزایش دهد.

 اقدام به دریافت مالیات های جدید با هدف گیری اقشار پردرآمد

اهکارهای اصالح نظام مالیاتی با این رویکرد که به اقشار آسیب پذیر ضربه کمتری وارد آید دریافت مالیات های هوشمند می یکی دیگر از ر

باشد. تعریف این نوع مالیات ها هم می تواند به ثروت های تجمیع یافته جهت دهد و هم از انباشت ثروت در بخش ها غیر مولد اقتصاد 

 کی از انواع این نوع مالیات ها، مالیات بر زمین و مسکن اضافی شهروندان با مکانیزمی مشخص است..جلوگیری به عمل بیاورد. ی

 ارائه رانت های موجود در اقتصاد به بخش خصوصی

یکی دیگر از محل های درآمد زایی برای دولت می تواند ارائه رانت های در دست دولت به بخش خصوصی باشد. لکن سوالی که مطرح می 

این است که از چه طریقی رانت های مورد اشاره به بخش خصوصی محدود تعلق پیدا کند؟. همانطور که از تعریف رانت نیز مشخص می  گردد

باشد. ارائه فرصت های محدود که در نگاه کالن به کل جامعه تعلق دارد به بخشی از جامعه که آن را بخش خصوصی می نامیم اگر با مکانیزم 

رد قطعا فسادآور بوده و به دور از عدالت صورت می پذیرد. پیشنهاد می شود ارائه رانت های فوق به بخش خصوصی بر صحیحی انجام نگی

اساس منفعتی تعلق گیرد که آن بخش حاضر است به جامعه برساند. به عبارتی در رقابت میان دولت و بخش های خصوصی، رانت به مجموعه 

 ه از رانت مورد اشاره بیشترین منفعت را عاید جامعه نماید.ای تعلق می گیرد که از مسیر استفاد
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 های نفتی غرب، فرصت دستیابی به آرزوی رهایی از بالی اقتصاد نفتیتحریم

 علم و صنعت ایرانپیشرفت دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی  دانشکده مهندسی  -سید محسن اقبالی

 استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران -علی بنیادی نائینی

 خالصه

ترین شرایط و بیشترین فشارها, کامالً منعطف عمل کرده و بدون اقتصاد مقاومتی به ایجاد ساختارهای اقتصادیی اشاره دارد که در سخت

های مختلف ممکن خواهد بود. از تحقق اقتصاد مقاومتی با تبیین و به کارگیری راهبردهای عینی آن در عرصهتاثیرپذیری به راه خود ادامه دهد. 

های استکبـــار جهانـــی های اقتصادی کشورایران است و بخش مهمی از تحریمترین عرصهترین و پرچالشآنجا که حوزه انرژی یکی از مهم

ی انرژی گیری الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزهاقتصـــاد است، لذا شناسایی، تبیین و به کار در شرایط کنونی نیز متوجه این بخش از

هایی که باید حول آن هرچه سریعتر عمل کرده و پرداخته شود. یکی از حوزهترین موضوعاتی است که باید بدانترین و اصلییکی از مهم

ای به سیاستگذاری آن پرداخته شود که ماحصل آن، باشد که باید به گونه، گاز و انرژی میراهکارهای مقاومتی را اتخاذ کنیم، حوزه نفت

ای باشد که در مواقع خاص از آن استفاده ، برای کشور به عنوان برگ برندهاقتصادی بدون وابستگی به نفت باشد و در واقع باعث شود که نفت

ی باشد و با توجه به شیوهپیمایشی می-ایپژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کتابخانهند. کنیم نه موجودیتی که نبودش برای ما خطر ایجاد ک

باشد. ابزارهای مورد استفاده در این پیمایشی می -ایای، پرسشنامهآوری اطالعات پژوهش حاضر ازنوع تحقیقات توصیفی وکتابخانهجمع

ای و آخرین مقاالت منتشر . در این پژوهش ابتدا با مراجعه به اسناد و مراجع کتابخانهافزارهای تحلیل آماریپژوهش عبارتند از: مصاحبه و نرم

های نفتی ایران، های اقتصاد ایران، تحریمهای غرب و نیز با جستجوی کلمات کلیدی همچون چالشهای اقتصاد ایران و تحریمشده در زمینه

های اقتصادی حال حاضر پرداخته، سپس با توزیع پرسشنامه درمیان ارآمدی سیاستهای ناکتجربیات تحریم دیگر کشورها... به یافتن ریشه

-های پیشنهادی اقتصادی بمنظور تبدیل تهدید تحریمبندی راه حلخبرگان سیاسی، اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی و تعدادی از بازرگانان به رتبه

ایم و سپس بمنظور اعتباردهی به رهایی از بالی اقتصاد نفتی کشور ایران، پرداخته های نفتی براقتصاد نفتی ایران به فرصت دستیابی به آرزوی

های توزیع گذاری مصاحبه نمودیم. تعداد پرسشنامههای اقتصاد و سیاستنفر از اساتید حوزه 1ای، با نتایج بدست آمده حاصل از کارپرسشنامه

ت تکمیل شده مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز به ارائه الگویی جهت تبدیل تهدید پرسشنامه بصور22باشد که ازاین تعداد مورد می 10شده 

 ایم.ها پرداختههابه ایجاد فرصتتحریم

 های نفتی، اقتصاد نفتی، تهدید، فرصتمقاومتی، تحریمکلمات کلیدی: اقتصاد 
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 مقدمه -1

ملی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده   به فرصت به عنوان یک خواسته ایجاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سیاست راهبردی تبدیل تهدید

های اقتصادی جهت اعمال فشار بر نظام اسالمی  است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادی کشور، دشمن به استفاده از ابزار تحریم

ت نقاط ضعف اقتصاد کشور با اصالح ساختارها برطرف شود و اقتصادی که سالح تحریم از کار بیافتد الزم اسروی آورده است. بنابراین برای این

 .ی تحریم بنا شود مقاومتی و ضد ضربه

ها از ابتدای انقالب شکوهمند اسالمی و حتی تحریم اقتصادی علیه ایران مربوط به چند سال گذشته و یا دولت نهم و دهم نیست. این تحریم

هایی از شدت آن کاسته شده یا بر شدت آن ود داشته و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است و تنها در دورهقبل از آن،  از سوی غرب و استکبار وج

توسط آمریکا صورت  2171افزوده شده است. اولین تحریم اقتصادی ایران در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی )سی وسه سال قبل( در سال 

های گذشته تاکنون،  های آمریکا گردید. پس از آن در طول سال از اموال کشورمان در بانکمیلیارد دالر  21گرفت که منجر به مسدود شدن 

غربی، کشور ایران بدین هایتاریخچه تحریم ] 2[ های مختلف استمرار یافته است. ها به صورت مستمر علیه جمهوری اسالمی به بهانه تحریم

 ] 1[ شرح است:

علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به  انگلستاندر دوران معاصر، تحریم نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران 

و  محمد مصدقعلیه ایران در زمان نخست وزیری  شورای امنیتکرد. اولین قطعنامه  سازی صنعت نفت را دنبال میوزارت بود که هدف ملی

تسخیر النه های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تحریم 2171صادر شد. آمریکا نیز در سال  ملی شدن صنعت نفت ایرانبمنزله واکنش علیه 

هایی نمود که به  جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریمرئیس بیل کلینتون، 2111، علیه ایران وضع نمود. در سال جاسوسی آمریکا در تهران

های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز  گذاری در طرح آمریکایی از سرمایه های نفتی شرکتموجب آن 

ها بر کشور ایران اعمال که دولت نهم و دهم بر سرکار بوده است شدیدترین تحریم 2321تا  2322جانبه قطع گردید. در خالل سال های  یک

شورای امنیت سازمان  2203و  2727، 2737های شمارههای سازمان ملل و بر اساس قطعنامهتوان به تحریمگردیده است که از آن جمله می

 ملل اشاره نمود.

 تحریم رایانه:

میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کاالهایی راهبردی )و دارای پتانسیل بکار برده شدن در  210تر از قوی هاینهابر رایادر قوانین تجارت جهانی، 

 ها به کشور ایران شامل تحریم گردید.شوند، و لذا فروش آن ( محسوب می"های تک"ای و علوم  های هسته سازیمحاسبات شبیه

-ی آمریکا علیه کشور ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون میانبه و غیرمنصفانههای یکجای از تحریمنمایش خالصه 2جدول شماره

ها و نداشتن استقالل سیاسی این باشد که بدلیل سیطره آمریکا بر دیگر کشورها این موضوع میباشد. نکته جالب توجه در اعمال این تحریم

 اند.های آمریکا علیه ایران، به تحریم ایران دست زدهمنافع مردم کشورشان به تبعیت از تحریمکشورها، تقریباً اکثر کشورها بدون در نظر گرفتن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سال اعمال  تحریم

 تحریم

 1979 های کشور ایرانمیلیارد دالر از دارایی 12مصادره بیش از 

 1981 تحریم فروش اسلحه به ایران درجریان جنگ تحمیلی

 1987 رئیس جمهور وقت آمریکا "رونالد ریگان"توسط تر های جدید و کاملوضع تحریم

رئیس  "بیل کلینتون"توسط مجلس نمایندگان امریکا و امضاء آن توسط  "ایلسا"وضع قانون

 جمهور وقت آمریکا

1995-1996 

تحریم علمی ایران و دانشمندان ایرانی بمنظور جلوگیری از حضور نمایندگان ایران در مجامع 

 علمی

2112 

 2116 د بزرگترین کلکسیون باستان شناسی تخت جمشید به نفع رژیم اشغالگر قدساستردا

 2117 افزاری آمریکا همچون مایکروسافتهای بزرگ نرمتحریم ایران توسط شرکت

های ملت، ملی و صادرات توسط بانك جهانی بدلیل اعمال فشار به این نهاد بین تحریم بانك

 المللی توسط دولت آمریکا

2117 

ها و افراد حقیقی و حقوقی توسط وزارت ها، شرکتتحریم تعداد زیادی از نهادها، سازمان

 داری آمریکاخزانه

2117-2118 

 2111 های آنتحریم صنایع دفاعی و نظامی ایران، عدم فروش بنزین و فرآورده

 تحریم صنایع نفت، گاز و انرژی ایران، تحریم بانك مرکزی ایران)طرح موسوم به فلج

 اقتصادی(

2111-2112 

 های آمریکایی علیه جمهوری اسالمی ایرانای از تاریخچه تحریم(: خالصه2جدول شماره)

 

های زمانی شود به این نکته پی برد که در  بازههای مختلف، میهای اعمال شده در سالها و بررسی هریک از تحریمبا توجه به نوع تحریم

هایی وضع شده است که این خطر از میان نموده، تحریماستکبار از سوی جمهوری اسالمی احساس میمختلف با توجه به شدت خطری که 



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

241 
 

-ای دیرینه در موج سواری در صحنههای اخیر و بخصوص با ایجاد موج بیداری اسالمی در خاورمیانه، استکبار که سابقهبرداشته شود. در سال

برداری از وقایع اخیر و فیصله آن به صورت صد درصد به نفع خود را، جمهوری اسالمی در بهره های تاریخی دارد، تنها عامل و مانع مقابل خود

های سعی نمود که مسئوالن مملکت را از طریق وضع تحریم "مشغول نمودن خود به کار خود"ای به نام دید. بدین منظور استکبار با حربهمی

ها ایران یگانه کشور و الگویی بود که در میان بسیاری از مردمان یش از اعمال تحریمشدید اقتصادی به مسائل داخلی مشغول نماید. تا پ

ها های اقتصادی ایجاد شده در ایران و استفاده از ابزاری بنام رسانهریختگیها و به همکشورهای تازه منقلب شده مطرح بود، اما با اعمال تحریم

های اعمالی سعی در برگرداندن این الگوگیری نمودند، اما تدابیر رهبر معظم انقالب از تحریم بمنظور سیاه نمایی فضای موجود در ایران حاصل

 .سال گذشته باطل نمود 13باز هم این حربه را بمانند 

 روش تحقیق -2

ری اطالعات پژوهش آوی جمعباشد و با توجه به شیوهاسنادی می -ایپیمایشی، پرسشنامه-ایپژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کتابخانه

ای و آخرین مقاالت باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به اسناد و مراجع کتابخانهای میحاضر ازنوع تحقیقات میدانی، توصیفی وکتابخانه

های نفتی حریمهای اقتصاد ایران، تهای غرب و نیز با جستجوی کلمات کلیدی همچون چالشهای اقتصاد ایران و تحریممنتشر شده در زمینه

های اقتصادی حال حاضر پرداخته، سپس با توزیع پرسشنامه های ناکارآمدی سیاستایران، تجربیات تحریم دیگر کشورها... به یافتن ریشه

تبدیل تهدید های پیشنهادی اقتصادی بمنظور بندی راه حلدرمیان خبرگان سیاسی، اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی و تعدادی از بازرگانان به رتبه

ایم و سپس بمنظور های نفتی براقتصاد نفتی ایران به فرصت دستیابی به آرزوی رهایی از بالی اقتصاد نفتی کشور ایران، پرداختهتحریم

های انشگاهگذاری که همگی از اساتید بنام دهای اقتصاد و سیاستنفر از اساتید حوزه 1ای، با اعتباردهی به نتایج بدست آمده از کارپرسشنامه

پرسشنامه بصورت تکمیل شده مورد 22باشد که ازاین تعداد مورد می 10های توزیع شده باشند مصاحبه نمودیم. تعداد پرسشنامهتهران می

 %(21استفاده قرار گرفت.)نرخ بازگشت 

 گیریمطالعه میدانی و انجام نمونه -1-2

نفتی و همسویی با اقتصادهای غیرنفتی دنیا درجهت موازنه با اقتصاد مقاومتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی جداشدن از اقتصاد 

-اه حلصورت گرفته است. بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارک مرتبط، و تعیین فاکتورهای تاثیرگذار در نفتی بودن اقتصاد ایران، به ارائه ر

ها از لحاظ درجه اهمیت بندی راه حلای به رتبهده و سپس با انجام کارپرسشنامههایی برای رفع این موضوع با تکیه بر اقتصاد مقاومتی نمو

 1باشند. در جدول شمارهنفر از اساتید و خبرگان حوزه اقتصاد، سیاست و .... می 10ایم. بدین منظور جامعه آماری مورد استفاده، تعداد پرداخته
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باشد که ارائه پرسشنامه به دو صورت دستی و از طریق پست الکترونیک به ذکر میمدارج علمی جامعه آماری نمایش داده شده است. الزم 

 آوری گردیدند.های کامل شده جمعروز پرسشنامه 22صورت گرفته و پس از حدود 

 حوزه تخصصی)کاری/ تحصیلی( درجه علمی تعداد

 مدیریت اقتصادی، مدیریت -اقتصاد استاد تمام 11

 المللتجارت بین -اقتصاد-سیاسیعلوم  دانشیار 17

 صنعت و معدن -سیاستگذاری اقتصادی -تجارت و بازرگانی استادیار 14

 بازرگانی -تجارت فوق لیسانس-لیسانس 9

 : نمایش مدارج علمی جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش1جدول شماره

 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش -1-2. 

های پیشنهادی جهت برون رفت باشند.  لذا جهت بررسی راه حلها، پرسشنامه و مصاحبه میابزارهای گردآوری دادهترین دراین پژوهش اصلی

تایی تنظیم شده بود استفاده نمودیم. 1سوالی که بر اساس طیف لیکرت  21ای از اقتصاد نفتی و ورود به حوزه اقتصاد غیرنفتی از پرسشنامه

ها را مورد از پرسشنامه 10ابزار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بدین صورت استفاده گردید که: تعداد دراین پژوهش جهت سنجش پایایی 

 3ها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره آوری، ضرایب پایایی آنبصورت تصادفی میان خبرگان این حوزه توضیع کرده و پس از جمع

تن از اساتید حوزه اقتصاد و 1که جهت سنجش روایی ابزار مورد استفاده، به انجام مصاحبه با تعداد نمایش داده شده است. الزم به ذکر است 

 ایم.گذاری پرداختهسیاست

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 %87 هابندی راه حلرتبه

 : نمایش ضریب آلفای کرونباخ3جدول شماره

 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2-2
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ایم. همچنین از رگرسیون چند متغیره جهت شناخت تاثیر متغیر استفاده نموده SPSSافزار ها از نرمتجزیه و تحلیل دادهدراین پژوهش بمنظور 

ی روی دو متغیر وابسته اقتصاد نفتی و اقتصاد غیرنفتی استفاده شده است. از ضریب همبستگی جهت تعیین رابطه "های نفتی غربتحریم"

 استفاده شده است. "اقتصاد غیرنفتی"و  "فتیاقتصاد ن"متغیرهای وابسته 

 ("نفت")اقتصاد تك محصولیهای اقتصاد نفتی ایرانچالش -3

بابررسی اسناد و مدارک اقتصادی موجود و نیز اوضاع و احوال اقتصادی دو دهه گذشته کشور ایران و بخصوص بررسی وضعیت اقتصادی ایران 

 2[، ] 7[، ] 9[، ] 1[، ] 2[، ] 3[های اقتصاد مبتنی بر نفت ایران، بصورت خالصه عبارتند از: چالش تریندر دوران دولت نهم و دهم، ازجمله مهم

[،]1 [ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اقتصاد نفتی ایرانوار چالش(: نمایش طرح2شکل شماره)

 

 

 

 

-چالش

 های

 اقتصاد

 نفتی

 ایران

ضعف ساختارهای مالیاتی، عدم توجه به درآمدهای 

 حاصله از این راه بدلیل وجود دالرهای نفتی

واردات مواد اولیه، مواد سرمایه وابستگی اقتصاد به 

 ای و مواد نهایی  در کوتاه مدت و  بلندمدت

 وابستگی بودجه عمرانی و جاری دولت به

 غیرنفتی درآمدهای نفتی و عدم اتکا به درآمدهای

گیری الگوهای ناکارآمد و غیربهینه در زمینه شکل

 تولید و مصرف،  بدلیل وجود دالرهای نفتی

ها به حمایت از کار و سرمایه توجه دولتعدم 

 ایرانی

های بلند مدت برای حمایت از ریزیتضعیف برنامه

 تولیدات داخلی

 های اقتصادی ملتترین بخشتضعیف مهم

 یعنی بخش کشاورزی و صنعت

تامین اتکا به الگوهای ناصحیح واردات کاال بمنظور 

 نیازهای داخل کشور

عدم توجه به راهبرد خودکفایی 

 در تولید و محصول
نابسامانی در گمرکات و  نظام 

 وارداتی کشور

ای خاص حول  چنبره عده

 واردات کاالهای اساسی

ی امور و بخش رانتی شدن کلیه

 های اقتصادی کشور

تضعیف روحیه اعتماد بنفس 

 هاعمومی و اعتماد به دستگاه

افزایش فساد در بدنه عملیاتی 

 های اقتصادی کشوربخش

های عدم توجه به فرصت

 خدادادی محیطی و محاطی

سوء استفاده دشمنان از ضعف 

 های اقتصاد تک محصولی ایران

 وجود معضلی به نام خام فروشی
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 های اقتصادی در کشور ایرانسیاستهای ناکارآمدی ریشه -4

های پیشین و کنونی دربازه زمانی های اقتصادی در کشور ایران در دولتبا بررسی اسناد و مدارک موجود و نیز مقاالت منتشره درباره سیاست

 23[،] 21[،] 22[،] 20[شوند: یهای اقتصادی در کشورایران بدین گونه تعریف مهای ناکارآمدی سیاست، از جمله مهمترین ریشه2312تا  2320

[،]22 [ 

 ی سنگین منفعت طلبی، خودخواهی، به دیگران نیندیشیدنسایه 

 غالب شدن فرهنگ فساد و سوداگری 

  توانیمما نمی"عدم خودباوری در تجارت، اقتصاد و ترویج الگوی" 

 عدم وجود عدالت اجتماعی درسطوح عامه مردم 

 شانه خالی کردن از وظایف 

 اقتصاد ایران نفتی بودن 

 عدم توجه به درآمدهای غیرنفتی 

 عدم ارتباط سالم اقتصادی با کشورهای طرف معامله 

 هایی غیرمنطبق با شرایط مردم و کشور ایرانبکارگیری سیاست 

 های نامناسب بومی شده، پولی و مالیسیاست 

 گذاری اقتصادیعدم بکارگیری افراد توانمند و متخصص در حوزه سیاست 

 تارهای نامناسب اقتصادی و مالیاتیوجود ساخ 

 ای مناسبهای اقتصادی بدون پشتوانه علمی و مشاورهاجرای طرح 

 وجود پدیده شوم و نامطلوب قاچاق و واردات غیرقانونی 

 خواری در میان مدیران اجرایی کشوروجود رانت و رانت 

 پولی و اقتصادی -های مالیعدم تناسب قوانین قضایی با سیاست 

 ی نامناسب کنترل قیمت زمین و مسکنهاسیاست 

 قانون اساسی ج.ا.ایران به معنای واقعی مد نظر مقام معظم رهبری 22عدم اجرای اصل 

 سازی و....سازی، خوشههای گوناگون: شبکهنبود وحدت و همکاری میان فعالین حوزه اقتصاد بصورت 

 انحصاری شدن واردات در دست افراد محدود 
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 های اقتصادی توسط دولتوم فعالیتانجام همه امور یا عم 

 ها در شرایط بحرانیسازی ایمن با آننداشتن شرکای تجاری مطمئن و عدم شبکه 

 حرکت براساس آزمون و خطا بجای استفاده از نظرات کارشناسی 

 های بیجای دولت در اقتصاددخالت 

 ها به مسائل اقتصادیعدم نگاه واقعی دولت 

 لط بر نرخ ارز مرجع و بازار آزادمتنوع بودن نرخ ارز و عدم تس 

 نبود کنترل الزم روی میزان نقدینگی در سطح جامعه و کاهش ارزش پول ملی دربرابر ارزش ارزهای مرجع 

 گذاری خارجیعدم توجه دولت به بخش خصوصی و سرمایه 

 های نابجا در تعامالت بخش خصوصیعدم تقویت تعامالت مناسب خارجی و دخالت 

 گذارانمسائل اقتصادی از سوی سیاست بندیعدم اولویت 

 های ناکارآمد در عرصه بین المللیوجود سیاست 

 گذاری و اجرادخالت ندادن مردم در فرآیندهای سیاست 

 های پیشنهادیراه حل -5

وضع و با استفاده از های برون رفت از این حلهای اقتصادی در کشور ایران و پس از بازیابی راههای ناکارآمدی سیاستپس از شناخت ریشه

حل(براساس میزان مطلوبیت و اولویت اجرایی پرداختیم که نتایج حاصله در جدول راه 22های پیشنهادی)بندی راه حلابزار پرسشنامه به رتبه

 نشان داده شده است. 2شماره 

 امتیاز رتبه های پیشنهادیراه حل امتیاز رتبه راه حل پیشنهادی

در بودجه و کاهش وابستگی به نفت 

 توجه به کسب درآمدهای غیرنفتی

با شرکای تجاری مطمئنسازیشبکه 193 1

 خارجی

11 173 

-سازی و نه خودیانجام خصوصی

 سازی

گیری بیشتر از نخبگان بهره 189 2

دانشگاهی و برقراری ارتباط نزدیکتر 

 دولت با دانشگاه

11 171 
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ارتباط معنایی میان قوانین برقراری  189 3 و جذب حداکثری آن FDIتوجه به 

 قضایی و اقتصادی

12 163 

مبارزه همه جانبه با فساد دربدنه 

 اجرایی

پرهیز از حرکات زیکزاگی دراقتصاد و  187 4

توجه به نظرات خبرگان و 

 کارشناسان

13 155 

کنترل رشد نقدینگی+کاهش تورم و 

 حفظ ارزش پول ملی

برقراری عدالت اجتماعی در توزیع  184 5

 درآمدها

14 141 

انجام کارهای کارشناسی بمنظور 

 استفاده از الگوهای بومی اقتصادی

اقتصادی هایموثردرسازمانعضویت 182 6

ای بمنظور ای یا فرامنطقهمنطقه

 برقراری تبادالت تجاری

15 134 

اتکابه تولید داخلی+ انحصارزدایی از 

 واردات

واردات مبارزه شدید با قاچاق کاال و  181 7

 غیرقانونی

16 125 

کاهش دخالت دولت دراموراقتصادی 

 تا حد امکان

عدم بکارگیری ارز  -کنترل نرخ ارز 179 8

 چند نرخی

17 116 

دخالت مستقیم مردم در امر  176 9 تصحیح ساختارهای پولی و مالیاتی

گذاری و اجرایی نمودن سیاست

 قوانین

18 93 

 هابندی آنهای پیشنهادی و رتبه(: نمایش  راه حل2جدول شماره)

از  7تا 2های شماره کننده به راه حل% از افراد شرکت27دهد که حدود نشان می 2تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده حاصل از جدول شماره 

را اختصاص  1مره کامل ن 22تا2های شماره % به راه حل11اند، همچنین حدود را اختصاص داده 1تایی(نمره کامل 1)طیف لیکرت 1تا2نمره 

 های پیشنهادی نمایش داده شده است.بصورت عینی توضیع نمرات به راه حل 1اند که در شکل شمارهداده
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 های پیشنهادی درمیان نخبگان جامعه آماری(: نمایش میزان اشتراک نظر صد درصدی روی راه حل1شکل شماره)

باید از مطلوبیت و  7تا2های پیشنهادی شماره گیری نمود که راه حلتوان اینگونه نتیجهاشتراک نظر نخبگان می ایباتوجه به نمودار دایره

تن از نخبگان این حوزه نیز مورد تایید قرارگرفت. همچنین  1گیری پس از انجام مصاحبه با اولویت اجرایی باالتری برخوردار باشند. این نتیجه

% اشتراک نظر صددرصدی باید جهت عملیاتی شدن و 21با  29تا 21های حل% اشتراک نظر صددرصدی و راه11با  22تا 2های حلراه

 7تا2های ها نشان داد درصورتی که تنها به بکارگیری و اجرایی نمودن راه حلهای بعدی قرار گیرند. نتایج مصاحبهبکارگیری در اولویت

ریبانگیر کشور ایران یا بصورت کامل و یا بصورت موضعی و موقتی حل خواهند شد. همچنین % از مشکالت اقتصادی گ22,3بپردازیم، حدود 

% از مشکالت اقتصادی قابل حل خواهد شد. نتایج محاسبات انجام شده توسط نرم 11,1تنها حدود  22تا 2های شماره درصورت اتکا به راه حل

 نشان داده شده است. 3درشکل شماره  SPSSافزار 

47% 

29% 

15% 
9% 

 7تا1راه حل 

 11تا8راه حل 

 16تا12راه حل 

 18تا17راه حل 
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 المللی و سیاسیحوزه مهم فرعنگی، اقتصادی، اجتماعی، بین 1ها روی (: نمودار عنکبوتی نمایش تاثیرگذاری هربازه از راه حل3اره)شکل شم

های پیشنهادی، هریک به نحوی قادرند مشکلی شود که درصورت عملیاتی شدن هر بازه از راه حلاینگونه استنباط می 3باتوجه به شکل شماره 

های پیشنهادی روی هریک از ، درصد میزان تاثیرگذاری هربازه از راه حل1شور درحوزه اقتصاد را مرتفع نمایند. درجدول شماره از مشکالت ک

 حوزه مهم ذکر شده نشان داده شده است.1

17- 18 

 

 بازه راه حل 1-7 11 -8 12-16

 حوزه

 سیاسی 11% 21% 11% 11%

 فرهنگی 2% 22% 1% 22%

 اقتصادی 37% 17% 21% 21%

 اجتماعی 13% 7% 23% 13%

 المللیبین 22% 33% 10% 1%

 تاثیرگذاری کل 22,3% 11,2 21,1% 20,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
 سیاسی

 فرهنگی

 اجتماعی اقتصادی

 بین المللی
 7تا1راه حل 

 11تا8راه حل 

 16تا12راه حل 

 18تا17راه حل
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 حوزه مهم کشور ایران براساس نظرخبرگان 1های پیشنهادی روی هریک از حل(: نمایش میزان تاثیرگذاری راه1جدول شماره)

 نتایج زیر حاصل شده است: 5باتوجه به جدول 

که بیشتر پیشنهادات رنگ و بویی اقتصادی دارند، بیشترین تاثیر برحوزه اقتصادی با عملیاتی شدن این  7تا  2های حلراهدربازه  

باشد. های این بازه بر روی حوزه فرهنگی جامعه میخواهد افتاد. همچنین کمترین میزان تاثیر راه حلپیشنهادات دراین بازه اتفاق

از پیشنهادات میزان اثرگذاری بسیار دور از انتظار این پیشنهادات بر حوزه بین الملل و رفع مشکالت  نکته جالب توجه دراین بازه

 تر دارد.یابی دقیقباشد که نیاز به ریشهاقتصادی دراین حوزه می

مورد نزدیک شدن روی داده است. نکته قابل توجه دراین  22تا  2های الملل در بازه راه حلبیشترین تاثیرگذاری روی حوزه بین 

تر با دنیا و رفع تر که موجب برقراری روابط عقالنیتر و عالمانههای کارشناسیگیریدانشگاه به صنعت، دولت به علم و تصمیم

باشد.)از باشد. همچنین کمترین میزان تاثیرگذاری این بازه بر روی حوزه اجتماعی میمشکالت مربوط به این حوزه خواهد شد، می

 برگان(دیدگاه خ

اتفاق افتاده است. نکته جالب توجه دراین بازه وجود  22تا 27بیشترین میزان تاثیرگذاری روی حوزه اجتماعی در کشور ایران در بازه  

-ها از لحاظ عملیاتی نمودن و دراولویت قرار گرفتن راه حلو کسب آخرین رتبه 2بندی انجام شده در جدول کمترین امتیازات در رتبه

الملل در میان تمام بازه های این بازه دارای کمترین تاثیر روی حوزه بینباشد که راه حلباشد. الزم به ذکر میکارگیری میها جهت ب

 باشد.های پیشنهادی میراه حل

موقتی یا گانه، نه تنها سبب رفع  22های توان اینگونه نتیجه گرفت که عملیاتی نمودن هریک از راه حلمی 1و  2از جداول شماره  

های حیاتی دیگر نیز خواهد شد که توجه به کلی مشکالت حوزه اقتصاد خواهد شد بلکه سبب ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در حوزه

 باشد.این امر بسیار حائز اهمیت می

های اقتصادی رآمدی سیاست% بیشترین تاثیر را بررفع مسئله ناکا22,3با اثرگذاری کلی  7تا2های پیشنهادی، بازه درمیان بازه راه حل 

 % کمترین این میزان را داراست.20,2نیز با مقدار  22تا  27درکشور ایران دارد، همچنین بازه 
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روی دو متغیر وابسته  "های نفتی غربتحریم"تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت شناخت تاثیر متغیرمستقل  -6

 حوزه مورد بررسی. 5بر ها و اثرات آن "اقتصاد غیرنفتی"و  "اقتصاد نفتی"

باشد. این تحلیل یک روش آماری برای گرفتن چند متغیر است سازی ارتباط بین متغیرها میرگرسیون، تکنیک آماری برای بررسی و مدلتحلیل

شوند که آن میها فقط به مقدار یک متغییر مربوط دهد چگونه آنکه متغیرهای مستقل نام دارند و توسعه یک مدل ریاضی است که نشان می

سازی آماری مورد خطی و مدلگیریم که آنالیز رگرسیون برای یافتن روابطشوند. از آنچه که ذکر شد نتیجه میهم متغییر وابسته نامیده می

 ] 21[باشد. نشان دهنده ضرایب بدست آمده با تحلیل رگرسیون می 9گیرد. جدول استفاده قرار می

 X1 X2 X3 

 اقتصاد غیرنفتی اقتصاد نفتی های نفتی غربتحریم غیرنام حوزه/ نام مت

 231/0 212/0 122/0 حوزه سیاسی

 201/0 101/0 121/0 حوزه فرهنگی

 190/0 330/0 391/0 حوزه اقتصادی

 201/0 132/0 129/0 حوزه اجتماعی

 290/1 112/0 321/0 المللیحوزه بین

 رگرسیون(: ضرایب بدست آمده با تحلیل 9جدول شماره)

که عبارتند ی مطرح شده گانه 3ی بین متغیرهای در این بخش از پژوهش سعی شده، بوسیله تحلیل آماری رگرسیون و تحلیل واریانس، رابطه

حوزه ذکر شده  1وابسته( بر یکدیگر و بر  -متغیر)مستقل 3اینتاثیر: اقتصاد غیرنفتی، و میزانX3: اقتصاد نفتی، X2های نفتی غرب، : تحریمX1از: 

 عبارتند از: 6نتایج جدول نماییم. و نیز داشتن یا نداشتن تفاوت معنادار را مشخص

های نفتی درصورتیکه اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد تک محصولی یا نفتی نباشد، بسیار اندک و حتی ناچیز خواهد بود. ( تاثیر تحریم1

دستانه تواند اقداماتی پیشالمللی خواهد شد چرا که کشور میگرفتن کشور در عرصه بیندرچنین حالتی تحریم نفت ایران خود سبب قدرت 

 الملل از خود نشان دهد که نفت، خود از بهترین ابزارهاست.درجهت اعمال قدرت و نفوذ خود در عرصه بین
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ها )درصورتیکه مردم جامعه از اعمال تحریمگردد( همواره تحریم دارای باری روانی بوده و سبب ایجاد امواج منفی در سطح جامعه می1

های نفتی روی اقتصاد، جامعه منافع خود را منافع خود را در خطر ببینند.( حال درصورت غیرنفتی بودن اقتصاد بدلیل تاثیربسیار ناچیز تحریم

 ود نیز دیگر وجود نخواهد داشت.شها در میان جامعه القا میکمتر درخطر دیده و لذا آن بار روانی بسیار منفی  که دراثرتحریم

های نفتی دچار دهد حوزه سیاسی درکشور ایران چه اقتصاد نفتی باشد چه غیرنفتی با وجود تحریمنشان می 9( نتایج بدست آمده ازجدول 3

 کامالً اصولی و با آموزش سیاسیون برطرف نمود. توان آن را بصورتباشد که میتاثیرپذیری باالیی می

 هاهابه ایجاد فرصتالگویی جهت تبدیل تهدید تحریمارائه  -7

آوری اطالعات الزم درحوزه اقتصاد ایران و فاکتورهای تاثیرگذار برآن به ارائه الگویی ازابتدای انجام پژوهش تمام تالش براین بود که با جمع

 باشد.آیند ایجاد مدل درپژوهش حاضر مینشان دهنده فر 2ها بپردازیم. شکل شمارهها به ایجاد فرصتجهت تبدیل تهدید تحریم

 

 (: نمایش فرآیند ایجاد مدل در پژوهش2شکل شماره)

های پیمایشی به ایجاد نماید، در ادامه و پس از انجام فرآیندبا بیان نظریه اقتصاد مقاوتی شروع به کار می 2فرآیند نشان داده شده در شکل 

های اقتصادسنجی و برآورد و آزمون آن از طریق شود. با مقایسه مدل نظری با مدلامیده میرسیم که مدل اقتصاد مقاوتی نمدلی نظری می

-های متناسب با مدل نظری ارائه شده میهای موجود و بنای سیاستبینی و ارزیابی سیاستها به پیشها و مستندات آماری و استنتاج از آنداده

 پردازیم.

شود، الگوی ارائه شده از یک هسته ئه شده در این پژوهش آورده شده است. همچنانکه مشاهده مینمایشی از الگوی تعاملی ارا 1درشکل 

باشد که بتفصیل هایی نیز میها و نیز هسته مرکزی خود دارای زیربخشبخش اصلی تشکیل شده است که هر یک از این بخش 2مرکزی و 

 نماییم.هریک را تشریح می
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ایم که در کشور ایران هرکجا فرماندهی و مدارک تاریخی و شواهد موجود و قابل دسترسی به این نتیجه رسیده هسته مرکزی: از بررسی اسناد و

است هدایت کاری بزرگ را در یک نقطه متمرکز نمودیم و هدایت آن را به افراد کاردان و قابل اعتماد سپردیم، آن کار به سرانجام خوبی رسیده 

ها یا کارهای های تاریخی زیادی را برای موفقیت یا شکست پروژهتیجه کار نیز معکوس بوده است. مثالو هرکجا که عکس عمل نمودیم، ن

ها، هرکجا رهبر معظم انقالب وارد شدند و مدیریت کار را برعهده گرفتند، در آن مقطع توان نام برد منجمله: مقابله با تحریممهم و اساسی می

سال کشور 2ترین افراد، ترین و قابل اعتمادبه فرصت نیز تبدیل شد یا جنگ تحمیلی که با مدیریت کاردان هابسیار موفق عمل نمودیم و تهدید

 ها بصورت کامل حفظ نمود.دهی به ابرقدرترا از باج
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 (: الگوی تعاملی پژوهش1شکل شماره)
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رهبری، خود کنترل اوضاع را بدست گرفتند حتی پریشانترین اوضاع را هم توانستند های داخلی پیش آمده، هرکجا مقام معظممقابله با فتنه در یا

توان از این دست نام برد. بنابراین های زیادی میبه خوبی مدیریت نموده و کشور را در آن مقطع به سالمت از پیچ پیش آمده عبور دهند. نمونه

مقام معظم رهبری به عنوان هسته عملیاتی و مرکزی مدل ارائه شده است که خود این هسته شامل پیشنهاد ما در این پزوهش قرارگیری بیت

-بخش اصلی دیگر و زیرمجموعه 2چندین زیربخش منجمله گروه حافظان اقتصادی که مسئول حفاظت و رسیدگی به کارهای انجام شده در 

باشند. گروه ناظران که کارشان باشد. ستاد مشاوران که مسئول ارائه مشاوره های اقتصادی یا سیاسی به اعضای هسته مرکزی میها میهای آن

ولیت را در این هسته ترین مسئبخش اصلی متصل به آن است. ستاد اجرایی که اصلی 2نظارت برکارهای انجام شده در درون هسته مرکزی و 

های تصویب شده را برعهده دارد. ستاد هماهنگی نیز مسئول هماهنگی برعهده دارد،که وظیفه اجرایی و عملیاتی نمودن تصمیمات و فعالیت

 باشد.های هسته مرکزی و خود هسته مرکزی میفعالیت  زیربخش

وپولی(، دولت)قوه مجریه(، قوه قضائیه و مجلس)قوه مقننه(. هریک از مالیها، موسساتچهار بخش اصلی عبارتند از: بانک مرکزی)کلیه بانک

دهند. مهمترین نکته درالگوی ارائه شده، قرارگیری باشند که وظایف خاصی را هم انجام میهای متعددی میها خود دارای زیربخشاین بخش

باشد های پولی و مالی درکشور ایران میگیری سیاسترین نهاد تصمیمتها بصورت مستقیم با اصلیقوای اصلی نظام درکناریکدیگر و تعامل آن

که سبب تسریع هرچه بیشتر کارها و ازمیان رفتن بروکراسی حاصل از عدم تعامل مستقیم قوا با یکدیگر و بانک مرکزی، همچنین حذف فساد 

 .شوداداری ناشی از آن می

شور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری راساس قانون پولی و بانکی کب: بانك مرکزی: 1بخش 

های ارزی با تصویب  کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، معامالت ارزی، تعهد و یا تضمین پرداخت

هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه  شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معامالت طال با تصویب

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر آن است که  .های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است مقررات، مصوبات یا بخشنامه

های مختلف اعم از  ی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادبا اجرای سیاست

 .های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد برنامه

سازی اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان  مهمترین نهاد پولی و مالی با توجه به آنچه بیان شد و در راستای ایجاد تحول بنیادین در اقتصاد و مقاوم

سازی اقتصاد یا همان اقتصاد مقاومتی گام گانه درفرآیند مقاومها را برعهده دارد، در تعامل مستقیم با قوای سهگذاریتکشور که نقش سیاس

خواهد برداشت. بدین منظور و طبق الگوی تعاملی ارائه شده، در بانک مرکزی باید واحدهای زیربمنظور قرارگیری در فرآیند مقاومتی کردن 

 مستمر با قوای سه گانه تشکیل گردند که عبارتند از:اقتصاد و نیز تعامل 
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ستادهای ضد فساد بانکی: درطول جند دهه گذشته، همواره برای نشان دادن عدم مطلوبیت یک سیاست یا ایده اقتصادی و بدبین  

ن کشور نشان داده شود ای تاریک و سیاه از نظام بانکی و اقتصادی آنمودن مردم یک جامعه به کارانبودن یک نظام، سعی شده چهره

های معامالتی اقتصادی و... های اقتصادی، ضد و بندگیریهای بزرگ بانکی، رشوهو این میسر نخواهد شد مگر با دزدی، اختالس

درهمین راستا و بمنظور جلوگیری از تمام آنچه که بیان شدبمنظور قرارگیری صحیح بانک مرکزی در مقاومتی نمودن اقتصاد، درابتدا 

 گانه مورد نظر در بانک مرکزی تشکیل شود. 9ید این ستاد از ستادهای با

ایم ستاد رصدبازارهای داخل: درچند دهه گذشته همواره با نوعی آشفتگی در بازارهای پولی و مالی در کشورمان دست به گریبان بوده 

گذاری، ح بازار بوده است. درعلم سیاستهای پولی و مالی نادرست بانک مرکزی و عدم رصد و شناخت صحیکه در نتیجه سیاست

باشد که متاسفانه ها میگیرد، درک درست از محیط و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر سیاستای که مد نظر قرار میاولین نکته

 ایم.جه بودهای در بانک مرکزی همواره با بازارهای متالطم پولی و مالی مواهای گذشته بدلیل عدم وجود چنین جنبهدر دهه

ستادرصد بازارهای خارجی: بمنظور قرارگیری در چرخه پیشرفت جهانی، الجرم باید با دنیا ارتباطاتی مناسب و اصولی داشته باشیم که  

گردد. این های مناسب پولی و مالی است که توسط ستاد رصد بازارهای خارجی در بانک مرکزی ایجاد میالزمه آن داشتن سیاست

ش بازارهای مالی و پولی جهانی به تدوین قوانینی خواهد پرداخت که به ایجاد ارتباطاتی موثرتر با اقتصادهای دانش بنیان ستاد با پای

 جهانی خواهد انجامید.

ستاد تحقیق و توسعه قوانین اقتصادی: وظیفه این ستاد، تحلیل گزارشات حاصله از ستاد پایش بازراهای خارجی و داخلی، بررسی و  

ها بمنظور بکارگیری جهت شرایط حال و همچنین بررسی پذیری استفاده از قوانین موجود و جرح و تعدیل آنرمورد امکانتحقیق د

 باشد.چگونگی انعقاد قراردادهای پولی و مالی با موسسات خارجی و.... می

چنددهه گذشته و براساس گزارش ستادهای گیری از تجربیات ستاد تنظیم قوانین بانکی: باایجاد این ستاد دربانک مرکزی و بهره 

رصد داخلی و خارجی بازارها و همچنین ستاد تحقیق و توسعه قوانین اقتصادی، این ستاد به تنظیم قوانین و مقرارت پولی و مالی 

د، تدوین و ترین نکته در ایجاد این ستامتناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور خواهد پرداخت. اصلی

سال قبل  90گیری از قوانینی که مثالً برای شرایط تصویب قوانینی بروز و مرتبط با همان وضعیت اقتصادی کشور است و نه بهره

 اند.کشور ایران تدوین شده
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قوانین و صیانت  ترین وظیفه جهت نظارت برچگونگی اجرایی نمودنگذاری و پایش بازارها، اصلیهای بازار: پس از قانونکنندهکنترل 

گانه بانک مرکزی  9های باشد. این ستادها با ارتباطاتی که با سایر زیرمجموعهها، ستادهای کنترل بازارهای پولی و مالی میاز آن

 پردازد.سازی بازار و قوانین تصویب شده میروز نگه داشتن اطالعات اقتصادی خود، به کنترل و هماهنگدارد و با به

مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهمیت ویژه و واالیی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیمقوه مقننه:  : مجلس و2بخش

ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و ریزیها، برنامهها، قانونگذاریگیری

باتوجه به وظایف بیان شده درمورد مجلس یا قوه مقننه، بمنظور حرکت در  .ها و مظهر اراده ملی استگیرییممشارکت واقعی مردم در تصم

 های بیان شده در زیر را برای خود بوجود آورد که عبارتند از:جهت مقاومتی نمودن اقتصاد، این بخش باید زیرمجموعه

و تصویب قوانین است، محلی است که نخبگان کشور بمنظور حمایت از  گذاریبینی قوانین اقتصادی: مجلس محل قانونستاد پیش 

-شوند تا با اتخاذ تصمیماتی به اوضاع سروسامان دهند. بمنظور حضور فعاالنه مجلس و قوه قانونحقوق ملت در خانه ملت جمع می

ن تشکیل شود تا با پایش لحظه به لحظه بینی قوانین اقتصادی در کنار آگذار در مقاومتی نمودن اقتصاد باید ستادی بمنظور پیش

های داخلی و جامعه ایران، به تدوین قوانینی بپردازد که در روند پویایی اقتصاد جهانی و شرایط حاکم بر دنیا و نیز شرایط حاکم بر بازار

تواند ترکیبی از این ستاد می نهند، به نوعی تسهیل کننده باشد.اقتصاد و نیز بازنمودن راه برای آنان که در حوزه اقتصاد گام می

 دان و نیز تعدادی از صادرکنندگان بزرگ ایران باشند.دان مجلس به اضافه تعدادی حقوقنمایندگان اقتصاد

شوند و به دادن مشاوره از بینی قوانین ایجاد میخصوصی: این مراکز بصورتی خصوصی در کنار ستاد پیش -مراکز مشاوره حقوقی 

های اقتصادی دارند، اندرکاران فعالیتپردازد. این مراکز با تعامالتی که با دستبا بازرگانان، تجار و بازاریان میطریق تعامل مستمر 

-آن را به ستاد پیشمشکالت بازار، درحال و آنچه که ممکن است به سبب بروز برخی شرایط در آینده پیش بیاید و نیز مسائل حقوقی

 پردازد.بینی و تدوین قوانین راهگشا میه و این ستاد به پیشبینی قوانین اقتصادی گزارش نمود

ها باشد. این تیمها مشاوره اقتصادی به تمام نمایندگان و فعاالن حوزه اقتصادی میهای مشاوره اقتصادی: وظیفه اصلی این تیمتیم 

گان و هم فعاالن اقتصادی بصورتی مثمرثمر در کنار مجلس ایجاد شده و با دسترسی به قوانین بروز قادرند به مشاوره، هم نمایند

 بپردازند.

است که بدنه  نظام جمهوری اسالمی ایران بخشی از ساختار سیاسی قوه مجریه جمهوری اسالمی ایران: دولت و قوه مجریه: 3بخش 

آید. دولت به عنوان نهادی بسیار قدرتمند در امور اجرایی، تمام اموری که به تصویب مجلس یا بانک مرکزی  اصلی اجرایی نظام به حساب می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شوند. براین اساس و بمنظور تکمیل چرخه مقاومتی نمودن اقتصاد این نهاد ی شدن دارند، توسط این نهاد اجرایی میرسد و ارزش عملیاتمی

 ارزشمند باید درکنار خود به ایجاد چند ستاد و مرکز جانبی بپردازد که عبارتند از:

نیز بانک مرکزی را دارد. با تعاملی که این ستاد با  ستاد تعامل میان قوا:  این ستاد وظیفه هماهنگی میان قوای مقننه، قوه قضائیه و 

نماید از قوانین مصوب و تدوین شده مطلع شده و با پرهیز از دوباره کاری به روند پویایی قوای دیگر و نیز بانک مرکزی برقرار می

قوا و نیز رئیس کل بانک مرکزی پردازد. همچنین این ستاد وظیفه هماهنگی جلسات هفتگی یا ماهیانه روسای انجام وظایف خود می

 پردازد.ها در رابطه با امور جاریه میهای انجام شده و نیز نزدیکی دیدگاهدهی فعالیتبمنظور گزارش

های ها سوء استفادههایی را دارند که ممکن است در آنها وظیفه پایش تمام ادارات و سازمانهای ضد فساد اداری: این گروهگروه 

ترین افراد انتخاب شوند ترین و متعهدها خود باید از باایمانشود که نتیجه آن بدبینی به نظام اقتصادی است. این گروه اقتصادی انجام

 خود دچار لغزش و اشتباه نشوند. ،تا بدلیل حساسیت کارشان

خصوص در کشورهای پیشرفته و های اجرایی احکام اقتصادی در سراسر دنیا و بالمللی: این ستاد وظیفه پایش سیستمستاد رصد بین 

سازی های اجرایی نوین را رصدکنیم و سپس به بومینزدیک به فرهنگ ایرانی را برعهده دارد. اعتقاد ما براین است که اگر سیستم

ها در کشورهای درحال اجرایی کردن آن باخبرهستیم، بینشی درست از آن دست بزنیم عالوه براینکه ازمیزان موفقیت آن سیستم

ترین و انداز اجرایی نمودن آن در کشور ایران پیدا خواهیم نمود. الزم به ذکر است که کارکنان این ستاد باید از باتجربهشمچ

 ترین افراد تشکیل شده باشد.متخصص

. این ستاد با ستادرصد داخلی: این ستاد وظیفه بازبینی و پایش نحوه اجرای قوانین اقتصادی دربازار و درسطح جامعه را برعهده دارد 

های اجرای قوانین خارجی بومی شده، به روند مقاومتی گیری از جدیدترین شیوهبرقراری ارتباط با ستاد رصد بین المللی، با بهره

 نمودن اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.

المللی به تدوین و تنظیم قوانینی و بینگیری از گزارشات ستادهای رصد داخلی ستاد تنظیم قوانین اقتصادی دولت: این ستاد با بهره 

گردد. الزم به ذکر است که زند که سبب بهبود در روند اجرایی شدن و نیز مقاوتی نمودن اقتصاد کشور در شرایط خاص میدست می

 داشته باشد.کاریاین ستاد باید با مجلس تعاملی سازنده و مستمر بمنظور جلوگیری از موازی

های ی ستادها و گروههای داخلی قوه مجریه با کلیهو خارجی: وظیفه این ستاد هماهنگ نمودن ستادها و گروه ستاد هماهنگی داخلی 

باشد. همچنین این ستاد وظیفه هماهنگی میان ستادهای داخلی شکل گرفته در داخل دولت را داخل قوای دیگر و بانک مرکزی می

 نیز برعهده دارد.
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ی بانک مرکزی به بهترین وجه ممکن وظایف خود را در روند مقاومتی نمودن گر تمام قوای دیگر به اضافهاصوالً ا: قوه قضائیه: 4بخش 

توان گفت که فرآیندی ناقص و بدون نتیجه را دنبال اقتصاد انجام دهند اما قوه قضائیه درانجام وظایف خود کوتاهی به خرج دهد به جرات می

-دهد. بنابراین قوه قضائیه از مهمترین بخشرا متصور بوده باشیم. این خود اهمیت این قوه را نشان می ایم بدون آنکه از انجام آن هدفیکرده

ها برخورد نشودممکن است سبب نابودی فرآیند باشد چراکه وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که اگر بدرستی با آنهای الگوی ارائه شده می

 های مورد نظر برای قرارگیری این بخش در فرآیند مقاومتی نمودن اقتصاد عبارتند از:مقاومتی نمودن اقتصاد گردد. زیربخش

های پیشگیری قضایی: اصوالً همواره گفته شده است که پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بتوان قبل از انجام جرمی از آن تیم 

های پیشگیری قضایی بدین منظور ایجاد جلوگیری نمود. تیم ها بصورتی پیشگیرانهتوان از تحمیل بسیاری از هزینهپیشگیری کرد می

ها بدرستی بینی کنند و از به وقوع پیوستن آن جلوگیری به عمل آورند. اگر این تیمگردند که وقوع جرم را پیش از انجام آن پیشمی

ا بدلیل وقوع جرم به ما تحمیل شود هها که ممکن است در دیگر ستادها یا بخشوظایف خود را انجام دهند از بسیاری از هزینه

توان ترین افراد قوه تشکیل شده باشند. همچنین میها باید از متخصصان و با تجربهتوان جلوگیری نمود. اعضای این تیمبراحتی می

 شناسی در انجام وظایف این بخش بخوبی بهره جست.های کارشناسی متشکل از روانشناسان و تحلیلگران جامعهاز تیم

شوند، در ها به شناسایی موانع قضایی یا قوانین قضایی که سبب تسهیل در امور اقتصادی میاقتصادی: این تیم-های قضاییتیم 

 پردازند.هایی که وظایفی اقتصادی برعهده دارند، میهای اقتصادی یا سازماندرون بنگاه

اقتصادی دارند، به تدوین قوانین قضایی  -های قضاییه با تیمهای مستمری کها با تماسگذاری اقتصادی: این تیمهای قانونتیم 

ترین موانع همکاری مستمر میان قوای پردازند. ازاصلیمورد نیاز جهت تسهیل و اطمینان در انجام امور اقتصادی در سطح جامعه می

ها باشد که با تشکیل این ستادها یا تیما میها یا ستادهایی در کنار این قوگانه  و بانک مرکزی در حال حاضر عدم وجود چنین تیمسه

 تر امور را مشاهده نمود.تر از انجام بهینهتوان درکی ملموسبه راحتی می

ستاد مبارزه با مفاسدقضایی: این ستاد در جهت مبارزه با مفاسدی که در روند مقاومتی نمودن اقتصاد ممکن است در درون خود قوه  

باکترین افراد درون قوه قضائیه باشند چراکه این ستاد ترین و بیشود. اعضای این ستاد باید از معتمدقضائیه پیش بیاید تشکیل می

 قرار است وظیفه نظارت بر کل ستادهای مستقر را دراختیار داشته باشد.
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 گیرینتیجه -8

با فشار اقتصادی و با تحریم،  خواهدما امروز در مقابل یك فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که می»

مقام «)ی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. ما باید یك اقتصادمقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم  سلطه

 معظم رهبری(

ام اسالمی رو آورده های اقتصادی جهت اعمال فشار بر نظبه سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادی کشور، دشمن به استفاده از ابزار تحریم

و است. بنابراین برای اینکه سالح تحریم از کار بیفتد الزم است نقاط ضعف اقتصاد کشور با اصالح ساختارها برطرف شود و اقتصادی مقاومتی 

 مردم، در عمومی نارضایتی ایجاد: نیست بیشتر چیز یک اقتصادی، هایتحریم انواع تمامی در دشمن نهایی هدف ی تحریم بنا شود.ضد ضربه

گران است. همانطور که بیان  های ضد انقالب و فتنهجریان سواری موج برای فرصت ایجاد نتیجه در و اسالمی نظام و مردم پیوند نمودن سست

ن پژوهش های اقتصادی است. درایشناسائی نقاط ضعف اقتصادی کشور در هر یک از انواع تحریم« اقتصاد مقاومتی»شد اولین گام برای ایجاد 

توان بر بصورتی عینی مشاهده نمودیم که نقاط ضعف اقتصادی بسترساز تحریم نفت ایران بوده است لذا با ترمیم یا حذف این نقاط ضعف می

 های دیگر آن عبور کنیم.تابوی تحریم نفتی به سرعت پایان داد و از این مرحله از تاریخ انقالب هم با سربلندی بمانند دوره

ترین راهکارهای حذف نقاط ضعف اقتصادی کشور، تغییر ساختار اقتصاد برای تامین ارز از محل صادرات غیر نفتی به جای صادرات ازجمله مهم

نفت است. تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین نمودن 

های مالیاتی)بصورتی اصولی و کامالً منطقی، نه بصورتی جو زده و عجوالنه( بجای درآمدهای ارزی حاصل از فروش صادرات غیر نفتی و درآمد

پذیری کشور را کاهش نفت راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئوالن اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد عالوه بر اینکه آسیب

جهت افزایش قیمت نفت و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی نیز ارزیابی می شود. این موضوع دهد، خود یک حرکت تهاجمی در می

 همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است:

د ما، بلکه بلیات نیاز کنیم. یکى از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصا ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى»

البته آن وقت مسئولین دولتى از این حرف هیچ استقبال نکردند  -عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از این گفتم 

کردیم که صادرات ما باید به جائى برسیم که اگر یک روزى به خاطر قضایاى سیاسى، اقتضائات سیاسى، یا اقتضائات اقتصادى در دنیا، اراده  -

ه شود، خودمان را مثالً براى مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. ... اگر یک روزى اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت برید

باید به اینجا برسیم. خب، این العاده است. ما  اش در دنیا فوق این توان را ملت ایران و نظام اسالمى در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذارى

 «خواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود.حمایت می
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های متعددی نظیر استفاده از جوایز صادراتی یا افزایش نرخ ارز وجود دارد. البته به دلیل اینکه وابستگی به نفتی روشبرای افزایش صادرات غیر

% صادرات غیر نفتی 30نرخ ارز گرچه موجب رشد سریع صادرات غیر نفتی می شود )رشد  واردات هنوز در ایران درمان نشده، استفاده از افزایش

نفتی، باید در ( اما به دلیل نارضایتی حاصل از تورم وارداتی، مورد توجه نیست. الزم به ذکر است برای حمایت از صادرات غیر10در سال 

( ارتباط موثر 2ه با محصوالت خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند )پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسبلندمدت قدرت رقابت

المللی جهت فروش های بین( بازاریابی و استفاده از فرصت1های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل )ها با بنگاهدانشگاه

( داشتن سند راهبردی 2های تولید داخل )رت خارجه و اتاق بازرگانی با بنگاهالمللی نظیر وزاهای بین( ارتباط موثر دستگاه3محصوالت داخلی )

های با مصرف ( استفاده از فناوری1های صنعتی( و )های اقتصادی )به طور مثال تمرکز بر خوشهتوسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیائی و مزیت

 انرژی بهینه در تولید است.

باشد که در ضعف اقتصادی کشورایران، تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک می های حذف نقاطیکی دیگر از راه حل

( از لحاظ اقتصادی روش فعلی تولید نفت در کشور غیر صیانتی است و در بلندمدت به 2رسد : )این رابطه توجه به این نکات ضروری بنظر می

صیانتی های برداشت غیرکشور عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به تزریق گاز دارند، روشزیان کشور است. در حالی که میادین نفتی 

های فسیلی در دنیا و مقایسه ( روند رو به اتمام انرژی1باعث شده تا معادل هزاران میلیارد دالر نفت کشور در میادین برای همیشه دفن شوند. )

کند که طالی سیاه در میادین داخلی های ارزی )حاصل از فروش نفت(، حکم میهای خارجی به سپردهانکقیمت نفت در آینده با بهره ناچیز ب

گذاری در برداشت از میادین مشترک باعث شده تا ( عدم اولویت3های خارجی واریز نشود. )یا مخازن راهبردی نگهداری شود و به جیب بانک

روز  11های مشترک با ایران باشند. زیان کشور از این ناحیه هر سرعت در حال مکیدن چاه کشورهای رقیب نظیر عراق، قطر و عربستان به

های ناشی از استراتژی فعلی تولید نفت، اذعان دارند، میلیارد تومان برآورد شده است . گرچه کارشناسان و مسئوالن نفتی به زیان 3000معادل 

ای ساالنه مانع از نگاه راهبردی به مساله برداشت از میادین نفت شده است. مقام معظم رهبری ها مبنی بر تامین ارز و درآمدهاما مصالح دولت

 اند:در این رابطه به کرات تذکر داده

فروختند.  ها بود و ما احتیاجِ به نفت داشتیم، یک بطرى نفت را به قیمت پدر و مادرشان به ما مىمن یک وقت گفتم که اگر نفت در اختیار آن»

فروشیم، بفروشند.  که ما االن داریم مى -و در واقع مفت  -وپنج دالر  ى نفت را مثالً فرض کنید بیست، سى یا سى طور نبود که یک بشکه این

 «کنند به یک پول ناقابل. ى تجدیدنشدنى خودشان را تبدیل مى بینید که کشورهاى داراى نفت، سرمایه ولى مى

آید، براحتی صرف کاالهای وارداتی و تامین که از فروش نفت به قیمت مفت برای کشور بدست میباشد، همین دالرهایی الزم به ذکرمی

رود. بخش مهمی از مصارف های سیاستی در حوزه اقتصاد در کشور ما بشمار میشود که این خود یکی از بزرگترین ضعفنیازهای داخلی می

ی شود. این موضوع از جهات متعدد به زیان کشور است: اوالً به دلیل عدم پرداخت ارزی کشور صرف واردات کاالهای غیر ضرور و یا قاچاق م
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کند. تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به تولید داخلی در محصوالت مشابه است. دوماً درآمدهای بادآورده و نامشروع نصیب قاچاقچیان و دالالن می

ایش نرخ ارز و مصائب ناشی از آن است. برای مقابله با این ضعف اقدامات ذیل دهد که موجب افزسوماً تقاضای ارز در کشور را افزایش می

بندی شود و جلوی کاالهای مضر ( کاالهای وارداتی متناسب با نیازهای کشور به سه گروه ضروری، غیر ضرور و مضر تقسیم2شود: )پیشنهاد می

مرکزی، امکان نظارت بر مصارف ارزی فراهم شود، در غیراین صورت  ( با اتصال سامانه گمرک، ثبت سفارش و بانک1و زائد گرفته شود. 

 همواره این احتمال وجود دارد که دالالن اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخی کردن ارز، ضمن کسب سودهای سنگین و یک شبه،

کیفیت نم و استاندارد اجباری، ضمن جلوگیری از واردات کاالهای بی( با اجرای طرح ایران کد، شب3از کاهش نرخ ارز در بازار جلوگیری نمایند. )

 اجرا به نظارتی کامالً و اصولی صورتی به هاطرح این که درصورتی) امکان نظارت عمومی و شناسائی آسان کاالهای قاچاق در بازار فراهم شود.

 (درآیند

 تقدیر و تشکر

های مجلس، بدلیل همکاری موثر در روند انجام این پژوهش و نفت و مرکز پژوهش پژوهشکده صنعتدانم از همکاریدرپایان الزم می

های استاد دانشگاه "جواد صالحی اصفهانی"اطالعاتی که در اختیار ما گذاشتند تقدیر و تشکر نمایم. همچنین تقدیر و تشکر ویژه از پروفسور

گویی سریع به سواالت و هدایت پژوهش به سمت کاربردی شدن آن در جامعه ایاالت متحده آمریکا، بدلیل پاسخ "ویرجینیا تک"و  "هاروارد"

 اقتصادی و علمی کشور ایران.
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نه راهکار دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه انداز بهیپوشش نااطمینانی و تعیین نرخ پس

 های نفتیمدیریت دریافتی

 اله شهنازیدکتر روح

 01233722912استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز : 

rshahnazi2004@yahoo.com 

 چکیده

ثبات نشدن ثباتی نشود. جهت بی دچار بیها و نوسانات  گذاری کرد که اقتصاد در مقابل شوکای سیاستجهت مقاومتی شدن اقتصاد، باید بگونه

های های ذاتی قیمت نفت و به دنبال آن دریافتییکی از ویژگیگذاری اقتصادی باید مدیریت کارا و اثر بخشی اعمال شود. در حوزه سیاست

گذاران است خارج از کنترل سیاست ثباتی قیمت نفت در اقتصاد، باشد. از آنجا که اجتناب از انتقال بینفتی، نوسانات و نااطمینانی آن می

گذاری کارای مالی کند. بنابراین سیاست ریزی مالی را دشوار می ثباتی و نااطمینانی دریافتی نفتی، مدیریت اقتصاد کالن و برنامه های بی خاصیت

انداز بهینه برای ه هدف محاسبه نرخ پسای برخوردار است. از این رو در این مقالدر فضایی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه

 های نفتی است.های نفتی در ایران جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت دریافتیپوشش نااطمینانی قیمت و دریافتی

شود. سپس سایی میکنند شناهای نفت از آن پیروی میهای نفت و مدلی که قیمتثباتی قیمتجهت دستیابی به این هدف ابتدا ماهیت بی

 انداز احتیاطی بهینه برای پوشش نوسانات قیمت نفت را محاسبه کند.شود که نرخ پسبر اساس آن با استفاده از بسط تیلور مدلی طراحی می

حتیاطی انداز اهای بهینه پسکنند. همچنین نتیجه محاسبه نرخهای نفت از یک فرایند گام تصادفی پیروی میدهد قیمتنتیجه نشان می

انداز کند های نفتی در دوره قبل را پسدرصد از دریافتی 20جهت پوشش نااطمینانی مرتبط با قیمت نفت نشان داد در صورتی که دولت ساالنه 

-پس های نفتی در دوره قبل رادرصد از دریافتی 10باشد و در صورتی که دولت ساالنه درصد می 2انداز احتیاطی کمی بیش از مسیر بهینه پس

 درصد است. 3/0انداز احتیاطی حدود انداز کند مسیر بهینه پس

 انداز احتیاطیاقتصاد مقاومتی، قیمت نفت، نااطمینانی، گام تصادفی، بسط تیلور، پسکلمات کلیدی: 

JEL: D81, C22, C6, O16, E6 
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 . مقدمه1

هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که 

اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به   پذیرى  آسیب

اگر قرار باشد که (. با توجه به این مطلب 1/9/2312هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند )رهبر معظم انقالب، شکل

های حاکمیتی،  سری زیرساخت ثبات نشدن باید یکثباتی نشود. جهت بی ها و نوسانات دچار بی اقتصاد کشور مقاوم شود باید در مقابل شوک

ید مدیریت کارا و اثر بخشی اعمال گذاری اقتصادی باخوبی تنظیم شده باشد. در حوزه سیاست های ادراکی مردم به مدیریتی و حتی زیرساخت

 شود.

شود. نوسانات های نفتی دولت میهای نفت نااطمینانی در آن است که منجر به ایجاد نوساناتی در دریافتیهای ذاتی قیمتیکی از ویژگی

این نوسانات پوشش آنها با استفاده از ای بر اقتصاد دارد. که یکی از بهترین راهکاری مقابله با ها و مخارج بخش عمومی تاثیرات منفیدریافتی

و  2کنند )آفونسوانداز احتیاطی است. مطالعات متعددی تاثیر نوسانات دریافتی و مخارج بخش عمومی بر رشد اقتصادی را تحلیل میپس

. آتی و میکسل ((. در حالت عمومی کشورهای صادرکننده نفت نوسانات بیشتری در توازن خارجی و بخش عمومی دارند1002) 1فورسری

تواند منبعی برای نااطمینانی ( درجه بیشتر نوسان را در کشورهای با سهم باالتر در صادرات مواد اولیه شناسایی کردند. این نوسان می2117)

 های دولت باشد و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر گذارد.گذاری باشد و ناسازگاری زمانی در سیاستسرمایه

های منابع طبیعی و عدم توان دولت برای مدیریت صحیح مازادهای اجتماعی ارتباط ( بین نوسانات بزرگ دریافتی1002همچنین آتی )

( میان 1001انداز. هاسمن و ریبوگون )ور از صندوق پسو استفاده غیر بهره 3های همراه سیکلیکند. برای مثال برقراری سیاستبرقرار می

 دهند.گذار ارتباط برقرار کرده و از این طریق وجود بالی منابع را توضیح میو ریسک گریزی سرمایهها نوسانات ناشی از دریافتی

کند که معموالً پرهزینه است.  یابد، مخارج نیز غالباً به شدت افت می قابل ذکر است که وقتی درآمد شدیداً و به طور غیر منتظره کاهش می

دشوار و ناخوشایند باشد و ممکن است در نظر مردم از نظر اجتماعی مخرب باشد، به ویژه اگر در تواند بسیار  های جاری می کاهش هزینه

های  ای ممکن است سبب ناتمام گذاشتن پروژه های سرمایه چارچوب یک استراتژی جامع میان مدت تعدیل مخارج صورت نگیرد. کاهش هزینه

رغم  گذاری عمومی آسیب ببیند. اما اگر علی وری سرمایه اال باشد. در نتیجه، بهرهارزشمندی شود که بازدهی هزینه اضافی کمی برای آنها ب

 توان مورد تردید قرار داد. ها کاهش داده نشوند، پایداری مالی را می های منفی دائمی بزرگ هزینه تکانه

های منابع طبیعی معموالً بسیار  . رانت1و 2استگذاری، توزیع درآمد، فقر و پیشرفت تحصیلی مضر  ثباتی برای رشد، سرمایه اثبات شده که بی

اند زیرا عرضه منابع طبیعی دارای کشش قیمتی پایین هستند )حداقل در کوتاه مدت(. برای مثال، اگر انحراف معیار تغییرات قیمت نفت  ثبات بی

                                                      
1 . Afonso 
2 . Furceri 
3 . Pro-Cyclical 
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ای به اندازه یک  دهد، تکانه ی آن را تشکیل میدرصد تولید ناخالص داخل 10درصد در سال باشد. برای کشوری که نفت حدود  31تا  30در حدود 

های تولید ناخالص  ثباتی ثباتی نسبت به کل بی شود. این مقدار بی درصد تولید ناخالص داخلی منجر می 9انحراف معیار به تکانه درآمدی معادل با 

 (.1003صد( بسیار زیاد است )هاسمن و ریگوبن، در 2تا  3درصد( یا حتی کشورهای در حال توسعه )بین  1داخلی در کشورهای صنعتی )حدود 

های مالی غلط قبلی )مانند ارائه یارانه به مصرف و...( به ثباتی را از طریق سیاستهای نفتی زمانی که دولت این بیثباتی دریافتیبنابراین بی

 انداز احتیاطی ضرورت دارد.تی تدارک پسثباشود و جهت پوشش بیگذاری و رشد اقتصادی میکند، سبب کاهش سرمایهاقتصاد منتقل 

 در مجموع باید توجه کرد که یکی از مواردی که در اقتصاد ایران جایگاه اساسی دارد و توجه به آن در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است بخش

تحریم کننده ایران از این ویژگی ذاتی های نفتی است. زیرا این بخش دارای نوسانات ذاتی بوده و استفاده کشورهای نفت و مدیریت دریافتی

تواند اثرات منفی زیادی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از این رو در این مقاله به راهکارهای بهینه مقابله با نوسانات های نفتی میدریافتی

انداز بهینه برای پوشش نااطمینانی قیمت پس ها در اقتصاد مقاومتی در چارچوب تعیین نرخهای نفتی جهت مدیریت صحیح این دریافتیدریافتی

شود، در ادامه های نفتی در ایران پرداخته شده است. بنابراین در ادامه در بخش اول بطور مختصر به اقتصاد مقاومتی پرداخته میو دریافتی

شود. سپس نرخ بهینه تحلیل می 2191-1020های های نفت با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و روند این قیمت طی سالماهیت قیمت

 شود.انداز احتیاطی برای پوشش نااطمینانی مشخص و محاسبه میپس

 

 . اقتصاد مقاومتی2

ای باشد که حتی در شرایط فشار هم تضمین کننده های اقتصادی به گونهگذاریاقتصاد مقاومتى در یک تعریف ساده بدین معنا است که سیاست

ها و تهدیدات بیرونی کاهش پیدا کند. بنابراین مبنای اصلی اقتصاد مقاومتی اش در مقابل تحریم  پذیرى  وده و آسیبرشد و شکوفائى کشور ب

اثر کردن این تهدیدها بوده و هایی از اقتصاد بوده که زیر فشار یا تحریم قرار گرفته است. در مرحله بعد تالش برای کنترل و بیتشخیص بخش

های حساس و پر اهمیت ل این تهدیدها به فرصت است. نتیجه و هدف نهایی در اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بخشدر شرایط آرمانی تبدی

های داخلی است. الزم به ذکر است ویژگی متمایز کننده اقتصاد مقاومتی از گیری و تقویت مزیتاقتصادی نسبت به منبع تهدید کننده با بهره

رد فعال و پویا با تهدیدات و دوری از انفعال است. بنابراین در اقتصاد مقاومتی دوری از انفعال و دام خود برخو 3مقاومت یا ریاضت اقتصادی

 محوری اقتصادی شرط اساسی و تعیین کننده است.

                                                                                                                                                                           
1 - Sec Inter – American Development Bank (1995); Ramey and Ramey (1995); Gavin and I Iausmann (1996); Aizenman and Marion (1996); Caballero (2000). 

 اند. ثباتی بر پیشرفت تحصیلی را بررسی کرده اثر بی (Flug and Others, 1998)و فالگ و دیگران  (Durtea, 1998). دوریا  1
زنند.  کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می به ها و رفع کسری بودجه، ها برای کاهش هزینه شود که دولت طرحی گفته می به ریاضت اقتصادی.  3

های مالی خارجی  ها و کمک دریافت وام افزایش میزان مالیات و افزایش به شود گاهی اوقات ها انجام می منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت به این طرح که
 انجامد می

http://www.miyanali.com/
http://www.miyanali.com/
http://www.miyanali.com/
http://www.miyanali.com/
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-د سیاستهای دولتی یک از مهمترین عوامل به شکست کشاندن اقتصاد مقاومتی است. در این زمینه بای قابل ذکر است که ناپایداری سیاست

های دولت جهت تقویت اقتصاد داخلی با ثبات باشد و صرفا مربوط به دوره شدت گرفتن فشارها نباشد بلکه در صورتی که فشارها پس از مدتی 

 زیر است. دستیابی به اقتصاد مقاومتی قابل تقسیم به چهار مرحله شامل موارد های حمایتی از تولید داخلی ادامه پیدا کند.برداشته شد نیز سیاست

 شناسایی تهدیدات و مراکز حساس اثر پذیر از تهدید -2

های موجود مرتبط: قابل ذکر است که مبانی تئوریک مدون مشخصی در سازی اقتصادی جهت مقابله با تهدیدات یا شناسایی تئوریتئوری -1

سازی علمی منطبق توان استفاده کرد. هر چند تئوریبحران میارتباط با اقتصاد مقاومتی وجود ندارد ولی از مبانی نزدیکی مانند مباحث مدیریت 

 و با لحاظ وضعیت خاص مقاومتی توسط اقتصاددان کشور ضروری است.

های تحریم بود که با سهمیه بندی و سازی نهادهای موجود یا طراحی و ساخت نهادهای جدید: برای مثال تحریم بنزین یکی از برنامهمقاوم -3

 ثرات منفی تحریم بنزین برای کشور خنثی شد.کاهش مصرف آن ا

 تبدیل تهدیدات به فرصت -2

 شود.های نفتی پرداخته میریافتیدر این مقاله به دو مرحله اول اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت د

 

 . قیمت نفت3

اند. بر اساس  شواهدی از برگشت میانگین رسیدهکنند، برخی مطالعات به  های نفت را بررسی می ادبیات زیادی وجود دارد که خواص آماری قیمت

های حقیقی نفت  سال، شواهدی از برگشت میانگین قیمت 200ای بیش از  های این مطالعات عمدتا در یک دوره بسیار بلندمدت، یعنی دوره یافته

های نفت  رسند که قیمت به این نتیجه می وجود دارد. با این همه، مطالعاتی که فقط به دوره بعد از جنگ جهانی دوم اختصاص دارد، معموالً

های حقیقی نفت با نگاه به یک نمونه با دوره بسیار  ( شواهدی قوی از برگشت میانگین قیمت2111) 2دارای برگشت میانگین نیستند. پیندایک

 3و ویوانکو 1بارنت مقابل در. ودش می شامل را( 2270 – 2119سال ) 217های حقیقی نفت طی  های قیمت طوالنی پیدا کرد، این نمونه داده

های منابع تجدیدناپذیر، نظیر نفت، میانگینی داشته باشد که در گذر زمان، ثابت باشد، زیرا  رسند که امکان ندارد قیمت( به این نتیجه می1003)

 عوامل گذرا و دائمی، ممکن نیست.توانند مستمر و شدید باشند و از طرفی تمایز دقیق میان  های تحقق یافته در قیمت این منابع می شوک

(، فرضیه صفر یک ریشه واحد با 2100 -2119( و )2271 -2119های طوالنی ) ( در نمونه2111همچنین بر اساس مطالعه پیندایک )

از آن، فرضیه ریشه واحد تر  و کوتاه 2111 -2119تر مانند دوره  های کوتاه شود. البته در نمونه استفاده از آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته رد می

 شود. رد نمی

                                                      
1 . Pindyck  
2 . Barnett  
3 . Vivanco 
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 -درصد 20حدود  -ای به این نتیجه رسید که در بیشتر اوقات های موجود در قیمت نفت در مطالعه( با مطالعه سیکل2112) 2ویدگاری

ارای میانگین باال، نوسان تر میانگین( هستند و باقی اوقات د های نفت دارای میانگین پایین، نوسان کم و وضعیت بادوام )برگشت آهسته قیمت

آورد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط،  جایی میان دو وضعیت، شکل دیگری از نااطمینانی را به وجود می باشند. جابهدوام می زیاد و وضعیت بی

 های بلندمدت قیمت )و بنابراین دریافتی نفت( افزایش یابد. بینی رود واریانس پیش انتظار می

های قیمت نفت دست  ( به شواهدی از دوام باالی تکانه1000) 2درموتو مک 3، لیانگ1کاشین ره بعد از جنگ جهانی دوم،با تمرکز بر دو

کنند تا به  و یک برآوردگر نااریب میانی استفاده می 2112تا  2117های نفت بر حسب ارقام حقیقی از سال  یافتند. آنها از آمار ماهیانه قیمت

هایی که ممکن است دارای ریشه واحد باشند، کمک کند. آنها به شواهدی دست یافتند که  رگرسیون روی سری کاهش مشکالت مرتبط با

گونه برگشت میانگینی وجود ندارد(. فاصله های قیمت نفت بادوام بوده و تخمین زدند که نیمه عمر یک تکانه نامحدود است )یعنی هیچ تکانه

 نهایت گسترده است. انه از هفت سال تا بیدرصدی برای نیمه عمر یک تک 10اعتماد 

کنند و به نتایج تا  استفاده می 2111تا دومین فصل سال  2117( از آمار فصلی قیمت حقیقی نفت از اولین فصل سال 1000) 9و والدز 1انگل

تر رد  های کوچک توان در نمونه توان برای کل نمونه رد کرد، اما می یابند که فرضیه ریشه واحد را نمی یابند. آنها درمی حدودی مختلف دست می

های نسبت  برند که آزمون شود. آنها پی می ، فرضیه ریشه واحد رد میQI 2111- QI 2129و  QII2111- QI2172های  نمونه کرد. به ویژه در

 -QIV2112های  های کوچک )به ویژه نمونه گذارند، با این حال، نمونه های حاوی دو جزء گذرا و دائم صحه می واریانس بر وجود تکانه

QI2172برند و  بینی را به کار می کند. آنها همچنین پانزده الگوی مختلف با فنون پیش ی را از این آزمون دشوار می( اخذ نتایج محکم و قطع

 عمل نکردند. 7گیرند که هیچ یک در طول یک افق زمانی دو ساله، به نحو چشمگیری بهتر از گام تصادفی نتیجه می

تا اکتبر  2172های ماهیانه حقیقی نفت از ژانویه  ند که بر لگاریتم طبیعی قیمت( مطالعاتی دار2112و  2117، 2111) 1و آندریاناکوس 2آکارکا

و با  2129های نفت پس از ژانویه  خود، شواهدی دال بر وجود یک شکستگی ساختاری در قیمت 2111تمرکز دارند. آنها در مقاله سال  2112

آکارکا   شوند. بر مبنای این مطالعات، های مختلف تأیید می واریانس در دوره های آورند که با آزمون نسبت استفاده از فنون رگرسیون به دست می

و پیشتر( نامانا  بود است. اما در دوره بعد، مانا است. آنها این  2129های نفت در دوره پیش )ژانویه  رسند که قیمتو آندریاناکوس بدین نتیجه می

یابند که  باشند. آنها در میهای قیمت نفت همگی گذرا می ند به استثنای دو تکانه، تکانهگوی خود اصالح کرده و می 2112بحث را در مقاله سال 

                                                      
1 . Videgaray  
2 . Cashin 
3 . Liang  
4 . Mcdermott  
5 . Engle  
6 . Valdes  
7 . Rardom Walk 
8 . Akarca  
9 . Andriaracos  
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با یک کاهش دائمی مواجه بوده است اما برای  2129یک انتقال رو به باالی دائمی داشته و در ژانویه  2171میانگین قیمت نفت در مارس 

 شود.های دیگر گذرا بودن آن  تأیید می تمامی تکانه

پردازند. آنها های تجاری در تغییرات قیمت نفت می های نفت برای تعیین چرخه ( به مطالعه قیمت1001) 2درموت و اسکات شین، مککا

های رونق و  بررسی کرده، بدین نتیجه رسیدند که نوسان قابل توجهی در طول دوره 2111تا اوت  2117های نفت را از ژانویه  های قیمت چرخه

یابد و یک رکود  درصد افزایش می 10های نفت نزدیک  کشد و طی آن قیمت ماه طول می 11به طور متوسط یک رونق نفتی  رکود وجود دارد،

توان گفت که از خصوصیت  یابد. بنابراین به طور تقریبی می درصد کاهش می 10ها نزدیک  انجامد و در طول آن قیمت ماه به طول می 12نفتی 

 هاست. تر قیمت مدت  ها و متعاقب آن کاهش طوالنی شدید قیمت های نفت، افزایش نسبتاً قیمت

های  کنند که یک جزء بزرگ گذرا در بیشتر تکانه های نفت در بازار آتی این فرضیه را تأیید می( با بررسی قیمت1003بارنت و ویوانکو )

های آتی نفت نوسان بسیار کمتری را نسبت به  . قیمت1شته باشدتر، بازارها انتظار دارند که وجود دا قیمتی نفت وجود دارد ـ یا به عبارت دقیق

  های قیمتی نفت وجود دارد. آنها نشان دادند که نوسان گذارند که بیانگر این است که جزء موقتی مهمی در تکانه های نقدی به نمایش می قیمت

باشد. در واقع،  تری می ای آتی دارای افت و خیزهای کوچکه های آتی بسیار کمتر از متغیر جانشین قیمت نقدی است، بنابراین قیمت قیمت

 17/1های آتی دوازده و هجده ماه بعد به ترتیب  دالر آمریکاست در حالی که انحراف معیار قیمت 12/2انحراف معیار متغیر جانشین قیمت نقدی 

نشین قیمت نقدی با زمان انقضای سررسید قرارداد به طور دالر هستند. به عالوه، نسبت انحراف معیار یک قیمت آتی معین به متغیر جا 22/1و 

درصد برای قیمت آتی دو ماه بعد )که سررسید آن یک ماه بعد از تقریب جانشین قیمت نقدی است(  19یابد. این نسبت از  یکنواخت کاهش می

 یابد. می درصد برای قیمت آتی هجده ماه بعد کاهش 21درصد برای قیمت آتی دوازده ماه بعد و  90به 

های سالیانه و هم برای  ( هم برای سری2117 -1002همچنین آنها نشان دادند شواهد قوی از یک ریشه واحد در نمونه آماری کامل )

های اسمی و با استفاده از تصریحات مختلف  های حقیقی و هم برای قیمت های ریشه واحد هم برای قیمت های ماهیانه وجود دارد. آزمون سری

جایی الف(صفر، یک یا دو وقفه،  ب( جزء ثابت یا  دوازده آزمون برای هر سری قیمت با جابه  های سالیانه، رفته است. به ویژه برای دادهصورت گ

دهد که فرضیه یک ریشه واحد در  یافته یا آزمون فیلیپس پرون انجام شد. نتایج نشان می  جزء ثابت و روند زمانی و ج( آزمون دیکی فولر تعمیم

ها به دوازده افزایش یافت و ترکیب  های ماهیانه، تعداد وقفه تواند رد شود. برای سری ها نمی یچ یک از دوازده آزمون در مورد تمام سریه

واحد های سالیانه مشابه است چرا که فرضیه ریشه  عدد، انجام شد. این نتایج با نتایج به دست آمده از داده 11ها به تعداد کلی  همانندی از آزمون

 شود. ها رد نمی کماکان در هیچ یک از آزمون

 

                                                      
1 . Scott  

 1002تا نـوامبر   2123( متوسط ماهیانه قراردادهای آتی برای نفت شیرین معامله شده در بورس تجاری نیویورک بین مارس 1003) های مورد استفاده بارنت و ویوانکو . داده 1

 است.
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 های نفت. تحلیل روند قیمت3-1

های های نفت بیان شد بخش زیادی از این مطالعات بر وجود ریشه واحد در قیمتدر قسمت قبل مطالعات انجام شده در مورد تحلیل روند قیمت

-های نفت تحلیل شده و امکان وجود ریشه واحد و گام تصادفی در قیمتقیمت های کوتاه مدت تاکید داشتند در این قسمت روندنفت در دوره

 های نفت تحلیل شده است.

های نفت قابل تقسیم به دو جزء ثابت و متغیر است. جزء ثابت قیمت توان بدین نتیجه رسید که این قیمتنفت می با تحلیل روند قیمت

های اسمی بصورت سینوسی افزایشی از فیلتر هودریک پروسکات نشان داده شده در حالت قیمت( با استفاده 1( و )2های )همانطور که در شکل

های واقعی )در بازه مورد بررسی( بصورت سینوسی با میانگین ثابت است. بخش متغیر قیمت نیز در هر دو حالت باشد و در حالت قیمتمی

 های واقعی نوسانات آن بیشتر است.الت قیمتهای اسمی و واقعی نوسانات زیادی دارد که البته در حقیمت

ها قبل از  ، افزایش نسبتاً کمی در قیمت2172های سال  اساسا ثابت است، سپس در آستانه تکانه 2170تا  2191قیمت اسمی نفت طی دوره 

اما به   تر بود، ق بزرگبرحسب مقادیر مطل 2171وجود دارد. هر چند جهش سال  2171و سپس جهش دیگری  در سال  2172جهش عظیم سال 

شود. بعد وارد یک دوره نسبتاً آرام می 2110کاهش شدیدی پیدا کرده و تا اواخر دهه  2129ها در  باشد. قیمتتر می واقع برحسب درصد کوچک

 1002س از سال یابد. سپتخفیف می 1002تجربه کرد و تنها در اواخر سال  1000، افزایش محسوسی را طی سال 2112از یک افت قیمتی در 

با افت محصوصی روبرو شده که از اواسط این سال دوباره روند  1001رسد و در سال به اوج خود می 1002شروع به رشد کرده و در سال 

 شود.افزایش قیمت شروع می

 

 

 )دالر( 2111های واقعی نفت پایه (: روند قیمت2های اسمی نفت )دالر(      شکل )(: روند قیمت1شکل )

 International Energy Agency   (2010)های تحقیق بر اساس اطالعات:: یافتهمنبع

 

-20

-10

0

10

20

30

-20

0

20

40

60

80

100

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

OILC Trend Cycle

-40

-20

0

20

40

0

20

40

60

80

100

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

OILR Trend Cycle



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

270 
 

 2191-1020های زیادی در طول دوره های نفت با شوکقیمت که آنجایی ( نتیجه آزمون پایایی قیمت نفت ارائه شده است. از2در جدول )

-آماره و فولر دیکی آماره حالت این در پرون، استدالل به بنا و داشته وجود هاداده در شکستگی و ساختاری تغییرات مواجه شده است، از این رو احتمال

تغییر در عرض از مبدا، تغییر در روند و عرض از مبدا و بدون  مختلف حالت سه برای پرون آزمون فیلیپس از لذا باشند،نمی مناسب مشابه های

 .است شده عرض از مبدا و روند استفاده

 آزمون فیلیپس پرون(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقیافتهمنبع:

 

آزمون مانایی پرون مبنی بر وجود ریشه واحد در حالت سطح قابل رد نیست ولی در حالت تفاضل مرتبه اول قابل    فرضیه  دهدنشان می نتایج

( I(1)از مرتبه اول ) 2شدهانباشته قیمت نفت دیگر، عبارت به یا و شوندمی پایا اول مرتبه تفاضل های نفت ناپایا بوده و بارد است بنابراین قیمت

 باشد.( می1003و بارنت و یوانکو)( 1000(، انگل و والدز )2111این نتیجه منطبق بر نتایج آکارکا و آندریاناکوس)

 . آزمون وجود گام تصادفی3-2

های نفت وجود دارد. از این رو جهت چک وجود گام ی نفت در بازه تحلیل شده امکان وجود گام تصادفی در قیمتهابودن قیمت I(1)با توجه به 

( بیانگر 1شود. نتیجه برآورد در جدول )برای قیمت نفت برآورد می                های نفت ابتدا معادله تصادفی در قیمت

 باشد.می    معناداری مدل و نزدیک به یک بودن ضریب

 نتایج حاصل از تخمین الگو (:2جدول )

 .t Probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

                                                      
1 -Integrate 

 متغیر

 وضعیت
 آماره پرون برای حالت سطح

مقادیر 

بحرانی 

 %(5پرون )

 آماره پرون برای حالت تفاضل مرتبه اول

 -72/22 -27/1 -27/0 تغییر در عرض از مبدا

 -12/22 -21/3 -22/1 تغییر در روند و عرض از مبدا

 -72/22 -12/2 22/0 بدون عرض از مبدا و روند

فرضیهنتیجه 
0H شودرد می  شودرد نمی 
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C 12/0 392/0 977/0 212/0 

OIL(-1) 11/0 0021/0 29/229 000/0 

  12/0 =2R 

 منبع: یافته های تحقیق

دهد ( نشان می3از آزمون والد استفاده شده که نتیجه ارائه شده در جدول )   در مرحله بعد جهت چک وجود گام تصادفی و برابر یک بودن 

تحلیل های نفت در بازه مورد توان نتیجه گرفت قیمتشود. بنابراین میرد نمی   آزمون والد در اینجا مبنی بر برابر یک بودن   H0فرض 

 باشد.گام تصادفی می دارای

 

 نتایج حاصل از آزمون والد (:3جدول )

 .Prob ارزش tآماره 

t-statistic 221/0- 12/0 

F-statistic 023/0 12/0 

Chi-square 023/0 12/0 

     آزمون والد در اینجا  H0فرض 

            منبع: یافته های تحقیق

 ( است.0222والدز )اين نتيجه منطبق با نتيجه انگل و          

 های نفتی در ایران. تحلیل روند دریافتی4

( روند تولید، مصرف و صادرات نفت 3شود. شکل )های نفتی در این قسمت میزان صادرات نفتی کشور بررسی میجهت تحلیل وضعیت دریافتی

زیادی داشته که مرتبط با شوک اول نفتی، دوره انقالب و نوسانات  2112دهد. میزان تولید نفت در کشور تا قبل از سال در کشور را نشان می

به بعد تولید نفت در کشور نسبتا با ثبات شده و روند صعودی دارد. میزان مصرف نفت در کشور در بازه مورد بررسی  2112جنگ است. از سال 

رسیده است. همانطور که در شکل  1020ر سال هزار بشکه د 2200به حدود  2191هزار بشکه در سال  100دارای یک روند صعودی است و از 

 درصد افزایش یافته است. 21درصد به حدود  20( مشخص شده سهم مصرف از کل تولید طی دوره مورد بررسی از 2)
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 (: سهم مصرف و صادرات از تولید نفت )درصد(4(: تولید، مصرف و صادرات نفت )هزار بشکه(    شکل )3شکل )

 International Energy Agency   (2010)قیق بر اساس اطالعات:های تح: یافتهمنبع

 

نوسانات زیادی داشته که همانند تولید مرتبط با شوک اول نفتی، دوره  2112میزان صادرات نفت ایران در بازه مورد مطالعه تا قبل از سال 

هزار بشکه در روز  1100ه و روند ثابتی در سطح نزدیک به به بعد صادرات نفت در کشور نسبتا با ثبات شد 2112انقالب و جنگ است. از سال 

دارای نوسانات کمی است و به ثبات  2112( نیز نشان داده شده بخش متغیر روند صادرات نفت نیز پس از سال 1دارد. همانطور که در شکل )

های اخیر مرتبط با حجم صادرات نبوده و صرفا سالهای نفتی کشور در دهد، نوسانات موجود در دریافتینسبی رسیده است. این نکته نشان می

 مرتبط با نوسانات موجود در قیمت نفت است.

 

 

 (: تفکیك بخش ثابت و متغیر در روند صادرات روزانه نفت )هزار بشکه(5شکل )

 International Energy Agency   (2010)های تحقیق بر اساس اطالعات:: یافتهمنبع
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های ثابت و جاری نشان داده شده است. تفکیک اجزاء ثابت و متغیر این روند دریافتی نفتی کشور به تفکیک  قیمت( 7( و )9های )در شکل

 باشد.های نفتی کشور دارای نوسانات زیادی میدهد، دریافتیسری نشان می

 

 

 قیمت جاری )میلیارد ریال((: دریافتی نفتی به 7)میلیارد ریال(   شکل ) 1383(: دریافتی نفتی به قیمت ثابت 6شکل )

 های تحقیق بر اساس اطالعات بانك مرکزی: یافتهمنبع

 

کسری بودجه دولت دارای   های نفت بر برآورد دریافتی نفت دولت به عنوان عامل کلیدی تعیین کننده اندازه چگونگی تأثیر نوسانات قیمت

های قیمت نفت اثر بزرگی بر برآورد دریافتی نفت دولت  برای مثال، اگر تکانهاهمیت اساسی بوده و  متغیر مهمی در تدوین سیاست مالی است. 

ای برای تعدیل تراز غیر نفتی مطابق با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. همچنین واریانس  داشته باشند، آنگاه حداقل به لحاظ پایداری پایه

تر  اندازهای احتیاطی نیز قوی به تخمین ثروت بیشتر باشد، انگیزه برای پسبرآوردهای ثروت نفت نیز مهم است، زیرا هر چه نااطمینانی راجع 

 شود.می

ه قابل توجه است که  تاثیر تغییرات قیمت نفت به تغییرات در دریافتی نفتی پیچیده بوده و مستلزم انجام فرضیات متعددی است. اولین مجموع

ای به نرخ بهره  ها، چنین محاسبه شود. عالوه بر مسیر قیمت تی نفت مربوط میها به محاسبه ارزش حال تنزیل شده کل دریاف این پیچیدگی

کشد تا ذخایر به اتمام برسد و مقدار استخراج در دوره معین بستگی دارد. به عالوه، این  هایی که طول می )تنزیل(، مقدار ذخایر نفت، تعداد سال

تواند تصمیم در خصوص مقدار نفت استخراجی در  عنوان مثال، نوسانات قیمت می های نفت بستگی داشته باشند. به عوامل ممکن است به قیمت

 هر دوره معین را تحت تأثیر قرار دهد یا ممکن است باعث انجام اکتشافات بیشتر شود که به یافت ذخایر جدید منجر شود.
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شود. این مطلب به سود در بخش  نفتی دولت مربوط می ها به تاثیر جریان دریافتی ناخالص نفت به دریافتی خالص دومین مجموعه از پیچیدگی

)که  های استخراج شامل یک جزء ثابت بزرگ باشد  های نفت است. به ویژه، اگر هزینه نفت بستگی دارد که احتماالً  تابع غیر خطی از قیمت

شود. برای مثال، اگر هَزینه استخراج هر  ری منجر میتری در سودآو ها به تغییر حتی بزرگ احتماالً چنین  است(، آنگاه درصدی از تغییر در قیمت

دالر در  22دالر به  20از   درصد افزایش سودآوری، 20دالر، به  12دالر به  10درصدی در قیمت مثالً از  10دالر باشد، یک افزایش  20بشکه 

ای مثال اینکه آیا بیشتر دریافتی نفت از مالکیت شود. مالحظه دیگر مرتبط با رابطه مالی بین دولت و بخش نفت است. بر هر بشکه منجر می

تواند در سودآوری غیر خطی باشد. این مالحظات بیانگر آن  آید؟ به عالوه یک نظام مالی می شرکت نفت یا از بهره مالکانه یا مالیات به دست می

 است که باید در مورد تاثیر نوسانات قیمت نفت به تغییر دریافتی دقیق بود.

 

 یل جایگاه نفت در بودجه دولت در ایران. تحل4-1

های نفتی در درآمدهای توان از دو شاخص استفاده کرد. شاخص اول سهم دریافتیهای نفتی در بودجه دولت میجهت تحلیل جایگاه دریافتی

-29های ولت طی سالهای نفتی از درآمدهای د( نشان داده شده سهم دریافتی2دولت است، بر اساس این شاخص همانطور که در شکل )

 های نفتی است.باشد. این سهم بیانگر اهمیت زیاد و وابستگی شدید درآمدهای دولت به دریافتیدرصد می 10بطور متوسط نزدیک به  2322

 

 

 های نفت از درآمدهای دولت(: سهم دریافتی8شکل )

 : محاسبات تحقیق بر اساس اطالعات بانك مرکزیمنبع
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های نفتی است. همانطور های نفتی در وضعیت مالی دولت، مقایسه کسری دولت با و بدون لحاظ دریافتییت دریافتیشاخص دیگر تحلیل اهم

های ثابت و جاری شکاف قابل توجهی میان کسری بودجه دولت با لحاظ ( نشان داده شده در هر دو حالت قیمت20( و )1های )که در شکل

 نفت و بدون لحاظ آن وجود دارد.

 

 

 های ثابت، میلیارد ریال((: کسری بودجه دولت )قیمت11های جاری(   شکل)(: کسری بودجه دولت )قیمت9شکل)

 های تحقیق بر اساس اطالعات بانك مرکزی: یافتهمنبع

 

مینانی زیادی به این بودجه ها، نااطهای نفتی با توجه به وابستگی زیاد دولت به این دریافتیوجود نوسانات زیاد و نااطمینانی موجود در دریافتی

کند. همانطور که در قسمت تحلیل صادرات بیان شد، نوسان و نااطمینانی در دریافتی نفتی ناشی از نوسانات قیمت نفت است نه دولت وارد می

 شود.نوسان مقدار صادرات، بنابراین نوسانات قیمت نفت سبب افزایش نااطمینانی در بودجه دولت می

 

 از بهینه جهت پوشش نااطمینانی قیمت نفتاند. نرخ پس5

 که قیمت نفت تابعی از قیمت در دوره قبل بود:« آزمون وجود گام تصادفی»با توجه به نتیجه بدست آمده در بخش 

                   (2) 

  با میانگین صفر و واریانس  iidحالت    شود، در این معادله که فرض می
های مرتبط با قیمت نفت نااطمینانی قیمت در هر دارد. نااطمینانی  

 شود.نشان داده می Cپذیر است که با  شود معادله مخارج دولت پیوسته و دوبار مشتقفرض میباشد. همچنین می   دوره است که مرتبط با 
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     با توجه به این فرض مخارج دولت در شرایط نااطمینان )
( است. تفاوت مخارج      از مخارج دولت در شرایط اطمینان ) ( درصدی  

     انداز احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی است. با این فرض که ( پس دولت در شرایط اطمینان با نااطمینان )
پیوسته و دوبار    

 شود:پذیر است نتیجه می مشتق

     
   [   ] 

های نفت انداز احتیاطی جهت پوشش نااطمینانی در قیمتدر طول زمان نفت یا پس ی از نااطمینانی در قیمتتغییرات مخارج ناش  که در اینجا 

های نفتی تابعی از متغیرهای مختلف از جمله نوسانات قیمت باشد. قابل ذکر است با توجه به اینکه مخارج دولت از دریافتیدر طول زمان می

     نفت است، به عبارتی 
  این فرض که سایر موارد .... ثابت باشند در نتیجه نوسانات مخارج اولیه فقط تابعی از واریانس با     

است   

     بنابراین 
  . 

     اگر بسط تیلور 
  مخارج اولیه بدون لحاظ نااطمینانی است( نوشته شود، با این فرض که مقدار       )که       حول    

کوچک   

 شود.ای بسط تیلور بصورت زیر میکند و حالت یک دورهاست بنابراین درجات با توان باالیی آن به سمت صفر میل می

     
         

       

   
 

  
  

        با تعریف:  و 
       

   
 شود:نتیجه می  

     
                    

  

 یا

     
          [  

       

       
  
 ] 

 تیجهدر ن

     
          [   ]     (1)  

   که  
       

       
  
 . 

  بنابراین  2با این فرض که افزایش در نااطمینانی بر ثروت اولیه موثر نباشد
     

     
  که       

بیانگر مخارج سرانه بهینه    

 شود:تحت معادل اطمینان است و با توجه به )( نتیجه می

     
     

       [   ] (3)  

 شود:( بصورت )( تعریف می…,t=1,2)   فرایند تصادفی دریافتی نفتی 

                                                      
2
[    ]  . یعنی       
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𝜔  ∫         
   

   
(2)  

 با توجه به قید بودجه خانوار در شرایط پرداخت مستقیم دریافتی نفتی بصورت یارانه نتیجه شد که

       (           )                          ̇     

                (1)  

 ( خواهد بود:291برای هر دریافتی تصادفی نفتی در دوره صفر مخارج بصورت )

      
   

  
{((      )   )        (      )          ̇    }(9) 

بصورت یارانه مستقیم حال با توجه به وجود نااطمینانی در دریافتی نفتی و بالطبع یارانه مستقیم پرداختی و با این فرض که تمامی دریافتی نفتی 

 شود:پرداخت شود، نتیجه می

      
   

   
{((      )   )        (      )          ̇     𝜔 } (7)  

 بنابراین:

  
     

     

  

      

   
  

           

        
      

           

   
 (2)  

 

شود، بهینه مخارج در هر دوره از زمان حذف  2جهت اثبات این نتیجه باید توجه کرد با این فرض که تمامی نااطمینانی دریافتی نفتی از دوره 

 باید برابر با مخارج معادل اطمینان باشد، بنابراین:

 ̅   
      

   

   
{        ̇     𝜔 } (1)  

 شود:نتیجه می [         ]      در دوره یعنی  با جانشین کردن قید رشد دارایی فیزیکی

 ̅   
   

   

     
{
      

  
      

    
    ̇ 

   
 

     

   
} (20)  

 شود:با توجه به این معادله مقدار میانگین و واریانس آن به شکل زیر می

 ̅    [ ̅   
  ]  

   

       
{              

    
    ̇ 

 
 

     

 
} (22)  

 ̅     [ ̅   
  ]  

      

        
        𝜔  (21)  

 معادله اولر معمولی برای این مساله عبارتست از:

  (     
  )    [ 

 ( ̅   
  )] (23)  

 ( عبارتست از:23بسط تیلور مرتبه دوم معادله )
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  (     
  )    ( ̅   

  )  
 

 
    ( ̅   

  ) ̅    
  (22)  

 شود:با گرفتن مشتق از دو طرف معادله باال نتیجه می

   (     )  
        (     ) ̅

     
 

 
     (     ) ̅

     ̅    
   

 

 
    (     )

  ̅ 

   
 
    

(     )     با این فرض که   شود:نتیجه می   

   (     )  
        (     ) ̅

     
 

 
    (     )

  ̅ 

   
    (21)  

 شود:با بازنویسی مجدد نتیجه می

  
      ̅     

 

 

    (     )

   (     )

  ̅ 

   
    (29)  

 بنابراین:

 ̅     
   

       
{
 

 

      

   
    

   (  
 )

   
 } (27)  

  ̅ 

   
  

      

        
   

           

   
 (22)  

 شود:( نتیجه می21( در )21( و )22با جایگذاری )

  
     

   

       
{
 

 

      

   
    

   (  
 )

   
 }  

 

 

    (     )

   (     )

      

        
   

           

   
 (21)  

با توجه به تابع مطلوبیت مورد استفاده در این مقاله 
    (     )

   (     )
  

   

  
 در نتیجه: 

  
     

   

       
{
 

 

    𝜔 

   
 

   

      
  

   
 

}  
 

 

   

  

      

        
   

        𝜔  

   
 

 

 بنابراین:

  
    [

   

     
]  

   

       

 

 

    𝜔 

   
 

 
 

 

   

  

      

        
   

        𝜔  

   
 

 

 در نتیجه:

  
     

   

       

 

  

      

   
  

 

 

           

       
        

           

   
 (10)  

  با توجه به معادالت قبلی و تحت این فرض که مخارج معادل اطمینان وابسته به 
نیست )با این فرض که   

      

   
شود ( نتیجه می   

 که:
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 (12)  

 فرایند خودهمبستگی درجه یک دارد:     حال با فرض اینکه 

                           (11)  

  نرمال با میانگین صفر و واریانس  iidحالت    و فرض اینکه        با 
 دارد، بنابراین:  

                       

 شود:در معادله باال نتیجه می     با محاسبه و جایگذاری

                                 

 شود:نتیجه می expو گرفتن    با تکرار این فرایند تا رسیدن به 

         [              ]∏ [      
            ] (13)  

 شود:با گرفتن انتظارات از دو طرف معادله باال نتیجه می

  [    ]      [              ]∏  [      
            ] (12)  

 شود:نتیجه می  بنابراین به ازای مقادیر مختلف 

  [    ]  {

                    ⇒                             
                                   

     ⇒          [                      
      

    ]
} (11)  

           و با توجه به اینکه 
 بنابراین:        و  

  [𝜔]  

{
  
 

  
 
           ⇒                    [

  [
 
               

  ] 

  [
 
 

              
  ]

]                                

    ⇒   ∑[
 

 

   

   

     ]    [                      
 
     

    
]
}
  
 

  
 

 

(19) 

  یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس   در نتیجه با فرض اینکه 
∑  باشد و               

 
مقادیر    و    که     

 عبارتست از:  امید ریاضی ثابتی دارند، 

     ∑              
   (17)  

      ∑  
    [   

   ]   ∑       [          
   ]
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 بنابراین:

       ∑   
 [   (   

   )     (  
   )]  ∑     [   (          

   )     

   (      
    

    )] (12)  

 شود:نتیجه می     ی از این عبارت و محاسبه آن به ازای با دیفرانسیل گیر

       

    [∑     
 
   ] (11)  

μیک متغیر تصادفی نرمال با میانگین   فرایند خودهمبستگی درجه یک داشته باشد و      قابل ذکر است با همان فرضی که 
 

و واریانس  

  
 شود:باشد، مقدار فاکتور جبرانی نااطمینانی از حالت )( به شکل )( تبدیل می  

 در نتیجه:    اگر 

  
 

 

           

      
{

  (
   

 
)
 

[  (
   

 
)]

  
  

   (
   

 
)
   }

 

  
 (30)  

 در نتیجه:     و اگر

  
 

 

      

       {
∑ (

   

 
 )

 
 
    (    )(         )

  
  

 ∑ (
   

 
)
 

 
    (    )(         )

}

 

  
 (32)  

و       برای اثبات ابتدا الزم است که مقادیر 
       [ ] 

   
  به ازای    

محاسبه شود. برای اینکار با توجه به )به جای معادله در     

 نسخه نهایی شماره معادله از قبل بیاید(

      
   

  
{(           )                          ̇    [𝜔]} 

                    در معادله )( و  [𝜔]  و با توجه به 

  [𝜔]     ∑[
 

 

   

   

     ]    [                      
 
     

    
] 

 شود:نتیجه می

      
   

  
{        ̇     ∑ [

 

 
   
        ]  (    )          } (31)  

 شود:همچنین نتیجه می

      [𝜔]          
    {∑[

 

 

   

   

     ]  
[(      )                

      

         ]
} 
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(33) 

بنابراین با توجه به  
       

   
 [∑     

 
   ]  : 

       [ ] 

   
          

    [∑ [
 

 
   
        ]  [(      )          ]]

 

(32)  

 شود.زاری این دو معادله در معادله قضیه اثبات میبا جایگ

  
 

 

           

       
         

           

   
   

 (31)  

بوده و در       های نفت میزان مخارج از دریافتی نفتی به طور خالصه در این قسمت بیان شد که در صورت عدم وجود نااطمینانی در قیمت

انداز احتیاطی با استفاده از بسط تیلور مخارج با انداز احتیاطی نگهداری شود. جهت تعیین میزان پسشرایط نااطمینانی باید مقداری به عنوان پس

  وجود نااطمینانی و واریانس 
     های نفت بصورت  در قیمت  

به عنوان فاکتور تعدیل   تبدیل شد. مقدار  [   ]          

های نفت در طول زمان انداز احتیاطی جهت پوشش نااطمینانی در قیمتدر طول زمان نفت یا پس ننده مخارج ناشی از نااطمینانی در قیمتک

  انداز احتیاطی مورد نیاز با سطح نوسانات و واریانس به عنوان پس         باشد. در نهایت در این قسمت مقدار می
مشخص شد. که   

 شود.برابر با زیر می  مقدار نهایی 

  
 

 

           

      
{
 

   (
   

 )
 

[  (
   

 )]
  

  
   (

   
 )

   

}
 

 
 

  
  

بوده و در شرایط       های نفت میزان مخارج از دریافتی نفتی در این قسمت بیان شد که در صورت عدم وجود نااطمینانی در قیمت

انداز احتیاطی با استفاده از بسط تیلور مخارج با وجود ری شود. جهت تعیین میزان پسانداز احتیاطی نگهدانااطمینانی باید مقداری به عنوان پس

  نااطمینانی و واریانس 
     های نفت به صورت  در قیمت  

به عنوان فاکتور تعدیل   تبدیل شد. مقدار  [   ]          

های نفت در طول زمان تیاطی جهت پوشش نااطمینانی در قیمتانداز احدر طول زمان نفت یا پس کننده مخارج ناشی از نااطمینانی در قیمت

  انداز احتیاطی مورد نیاز با سطح نوسانات و واریانس به عنوان پس         باشد. در نهایت در این قسمت مقدار می
 مشخص شد.  

 

 انداز احتیاطی. محاسبه نرخ پس6

انداز های بدست آمده برای پسایران نرخ 2327 -29های با توجه به اطالعات سالبا توجه به مقادیر پارامترها و متغیرهای مورد نیاز آن 

( است. قابل ذکر است که سناریوهای ارائه شده بر اساس 2احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی قیمت نفت بصورت ارائه شده در جدول )

 20، 1، 1باشد. یعنی فرض شده در سناریوهای مختلف دولت مالی دولت می فرض ذخیره درصدی از دریافتی نفتی در سال قبل به عنوان دارایی



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

282 
 

انداز درصد از دریافتی نفتی سال قبل را به عنوان ذخیره مالی در اختیار داشته باشد. قابل ذکر است که دو عامل اصلی تعیین کننده پس 10و 

 احتیاطی میزان رشد صادرات و نوسانات قیمت نفت است.

 

 های مختلف از پس انداز فروش نفت در دوره قبلانداز احتیاطی مورد نیاز در حالت (: پس4جدول)

 سال
درصد  2

 اندازپس

درصد  5

 اندازپس

11 

درصد 

 اندازپس

21 

درصد 

 اندازپس

1347 09/29 03/3 20/0 12/0 

1348 21/21 12/1 71/0 10/0 

1349 11/20 13/2 10/0 23/0 

1351 97/23 13/1 97/0 27/0 

1351 27/7 12/2 33/0 02/0 

1352 70/2 19/2 22/0 20/0 

1353 20/19 17/1 23/2 37/0 

1354 09/1 31/0 01/0 01/0 

1355 11/1 13/0 12/0 09/0 

1356 11/3 19/0 22/0 02/0 

1357 20/1 22/0 21/0 03/0 

1358 12/1 01/2 11/0 07/0 

1359 02/3 11/0 22/0 02/0 

1361 70/10 32/22 13/3 29/0 

1361 12/20 77/3 02/2 19/0 
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 سال
درصد  2

 اندازپس

درصد  5

 اندازپس

11 

درصد 

 اندازپس

21 

درصد 

 اندازپس

1362 23/29 21/3 22/0 11/0 

1363 23/23 10/1 11/1 97/0 

1364 29/22 07/1 11/0 22/0 

1365 22/77 13/27 29/1 31/2 

1366 11/12 30/2 29/2 30/0 

1367 29/13 27/22 10/3 21/0 

1368 21/32 11/9 10/2 10/0 

1369 20/22 22/1 17/0 21/0 

1371 13/22 12/1 12/0 21/0 

1371 12/21 31/1 92/0 29/0 

1372 21/22 21/1 19/0 22/0 

1373 17/21 21/1 77/0 10/0 

1374 19/21 22/3 02/2 17/0 

1375 11/21 21/1 92/0 29/0 

1376 33/7 32/2 32/0 01/0 

1377 23/12 29/2 21/2 11/0 

1378 13/32 17/7 10/1 12/0 

1379 91/20 19/2 12/0 23/0 

1381 22/23 29/1 91/0 27/0 
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 سال
درصد  2

 اندازپس

درصد  5

 اندازپس

11 

درصد 

 اندازپس

21 

درصد 

 اندازپس

1381 32/19 11/1 22/2 37/0 

1382 02/12 21/2 22/2 11/0 

1383 90/11 29/2 10/2 32/0 

1384 03/22 27/3 13/0 12/0 

1385 27/29 02/3 21/0 12/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

شود. مثال انداز احتیاطی مورد نیاز کمتر مینفتی در سال قبل بیشتر باشد، پسانداز انجام شده از دریافتی بر اساس نتایج بدست آمده هر چه پس

انداز احتیاطی مورد نیاز هر سال بطور متوسط کمتر انداز شود، پسدرصد از دریافتی نفتی پس 20با توجه به نتایج بدست آمده اگر هر سال حدود 

انداز احتیاطی مورد نیاز هر سال بسیار کم و بطور متوسط انداز شده بود، پسپس درصد دریافتی نفتی 10درصد است و اگر هر سال حدود  1از 

 درصد بود. 1/0کمتر از 

های مختلف با توجه به سناریوهای متفاوت انداز احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی قیمت نفت در سالهای پس( نرخ22در شکل )

شود. انداز احتیاطی بیشتر میز انجام شده در هر سال کمتر باشد در سال بعد نیاز به پساندامشخص شده است. مشخص است که هرچه پس

ها یشتر است. هایی است که نوسان در دریافتی نفتی در آن سالانداز احتیاطی مربوط به سالهمچنین مشخص است که بیشترین نیاز به پس

 های نفتی در زمان جنگ است.و دولت کاهش دریافتی 2399انداز احتیاطی مربوط به سال مثال بیشترین نیاز به پس
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 های مختلفانداز احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی قیمت نفت در سالهای پس(: نرخ11شکل)

 های تحقیق: یافتهمنبع

های نفتی در دوره قبل مشخص دریافتیدرصد از  1انداز ساالنه با فرض پس 2327-29های انداز احتیاطی مورد نیاز طی سال( پس21در شکل )

انداز احتیاطی مورد ( پس23درصد است. در شکل ) 10انداز احتیاطی حدود دهد بر اساس این سناریو مسیر بهینه پسشده است. شکل نشان می

دهد بر اساس . که نشان میهای نفتی در دوره قبل مشخص شده استدرصد از دریافتی 1انداز ساالنه با فرض پس 2327-29های نیاز طی سال

 درصد است. 1انداز احتیاطی حدود این سناریو مسیر بهینه پس

 

 

 5انداز ساالنه انداز احتیاطی )بارپس(: پس13درصد(      شکل ) 2انداز ساالنه انداز احتیاطی )با پس(: پس12شکل )

 درصد(
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 21انداز ساالنه انداز احتیاطی )با پس(: پس15درصد(    شکل ) 11انداز ساالنه انداز احتیاطی )با پس(: پس14شکل )

 درصد(

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

های نفتی در دوره درصد از دریافتی 20انداز ساالنه با فرض پس 2327-29های انداز احتیاطی مورد نیاز طی سال( پس22همچنین در شکل )

-انداز احتیاطی مورد نیاز طی سال( پس21درصد است. در نهایت در شکل ) 2کمی بیش از انداز احتیاطی قبل مشخص است که مسیر بهینه پس

های نفتی در دوره قبل مشخص شده است. مشخص است که بر اساس این درصد از دریافتی 10انداز ساالنه با فرض پس 2327-29های 

 درصد است. 3/0انداز احتیاطی حدود سناریو مسیر بهینه پس

 

 یریگ. نتیجه7

گذاری کرد که ای سیاستدر این مقاله ابتدا بطور مختصر به اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و بیان شد که جهت مقاومتی شدن اقتصاد، باید بگونه

یت گذاری کارای مالی در فضایی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی از اهمثباتی نشود و سیاست ها و نوسانات دچار بی اقتصاد در مقابل شوک

های نفتی در ایران جهت دستیابی به انداز بهینه برای پوشش نااطمینانی قیمت و دریافتیای برخوردار است. از این رو محاسبه نرخ پسویژه

 های نفتی اهمیت اساسی دارد.اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت دریافتی

های نفت همراه با نااطمینانی است و ها و دریافتیرسد که قیمتنتیجه میهای نفتی کشور تحلیل شده و بدین در ادامه ماهیت قیمت و دریافتی

های نفت است. سپس اثرات عدم توجه به نااطمینانی نفت های نفتی صرفا مربوط به نااطمینانی در قیمتهای اخیر نااطمینانی دریافتیدر سال

انداز انداز احتیاطی مورد نیاز مشخص شده و مقدار پسنرخ بهینه پسهای نفت تحلیل شد. در بخش بعد با لحاظ نااطمینانی ناشی از قیمت

 های نفت محاسبه شد.احتیاطی مورد نیاز برای پوشش نااطمینانی قیمت
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 ها از یک فرایند گام تصادفیهای نفت است و این قیمتهای نفتی مربوط به نااطمینانی قیمتدهد، نااطمینانی موجود در دریافتینتیجه نشان می

انداز احتیاطی جهت پوشش نااطمینانی مرتبط با قیمت نفت نشان داد در صورتی که های بهینه پسکنند. همچنین نتیجه محاسبه نرخپیروی می

باشد و در درصد می 2انداز احتیاطی کمی بیش از انداز کند مسیر بهینه پسهای نفتی در دوره قبل را پسدرصد از دریافتی 20دولت ساالنه 

درصد است.  3/0انداز احتیاطی حدود انداز کند مسیر بهینه پسهای نفتی در دوره قبل را پسدرصد از دریافتی 10تی که دولت ساالنه صور

انداز های قیمت نفت پسهای نفتی را جهت پوشش نااطمینانیدرصد از دریافتی 20توان ارائه داد اینکه دولت ساالنه حداقل پیشنهادی که می

 کند.

فهرست منابع. 8  

  1/9/2312جمهوری و اعضاى هیئت دولت.  (. بیانات در دیدار رئیس2312رهبر معظم انقالب ) -

- content?id=1932-http://farsi.khamenei.ir/keyword 

. ترجمه گروه مترجمان به سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفتتدوین و اجرای (. 2321اوزاسکی، روالند و دیگران ) -

 های مجلس شورای اسالمی.کوشش شاهین جوادی. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش

 , اداره بررسی های اقتصادی, سال های مختلف.نماگرهای اقتصادیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران,  -

 های زمانی.بانك اطالعات سرییران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا -

http://tsd.cbi.ir/ 

 (. سخنرانی در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی. دانشگاه علم و صنعت2312درخشان، مسعود )

. مجموعه مقاالت مدیریت اقتصاد کالن در کشورهای صادرکننده نفت (.2322های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش -

 های مجلس شورای اسالمی.دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشترجمه شاهین جوادی. 

- Afonso, António; Furceri, Davide (2008). GOVERNMENT SIZE, COMPOSITION, VOLATILITY AND ECONOMIC GROWTH. 

European central bank. WORKING PAPER SERIES. NO 849 / JANUARY 2008. 

http://www.ecb.europa.eu or from the Social Science Research Network 

- Akarca, Ali T., and Dimitri Andrianacos, 1995, Is the Oil Still Persistent?, The Journal of Economics, Vol. 21, No. 2, PP. 17-21. 

- Akarca, Ali T., and Dimitri Andrianacos,1997, Detecting Break in Oil Price Series Using the Box-Tiao Method, International Advances 

in Economic Research, Vol. 3, No.2 (May), PP. 217-224. 

- Akarca, Ali T., and Dimitri Andrianacos, 1998, Identifying Crucial Oil-Price Shocks, The Journal of Economics, Vol. 24, No. 1, PP. 115-

124. 

- Barnett, Steven and Ossowski, Rolando (2002). Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil Producing Countries. IMF Working Paper. 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
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- Barnett, Steven & Vivanco, Alvaro (2003). Statistical Properties of Oil Prices: Implications for Calculating Government Wealth. 

International Monetary Fund. 

- BP p.l.c. (2010). BP Statistical Review of World Energy, London, United Kingdom, June 2010. Cedigaz, Paris, France 

- Cashin, Paul, Hong Liang and C. John McDermott, 2000, How Persistent Are Shocks to World Commodity Prices?, "IMF Staff 

Papers, Vol. 47, No. 2, PP. 177-217. 

- Cashin, Paul, C. John McDermott, and Alasdair Scott, 2002, Booms and Slumps in World Commodity Prices, "Journal of 

Development Economics, Vol. 69 (October), PP. 277-96. 

- Clemens, Christiane  and Soretz, Susanne (2004). Optimal fiscal policy, uncertainty, and growth. Journal of Macroeconomics 26 , 

679–697. 

- Daniel, James A (2003). Hedging Government Oil Price Risk, International Monetary Fund. 

- Engel, Eduardo. Valdes, Rodrigo (2000). Optimal fiscal strategy for oil exporting countries. IMF Working Paper 00/118. International 

Monetary Fund. www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00118.pdf 

- Hausmann, Ricardo & Rigobon, Roberto (2002). An Alternative Interpretation of the "Resource Curse": Theory and Policy 

Implications, International Monetary Fund. 

- Hubbard, R. Glenn, Jonathan Skinner and Stephen Zeldes.(1995). Precautionary Savings and Social Insurance, Journal of Political 

Economy, Vol. 103(2), PP.  360-99. 

- International Energy Agency, World Energy Outlook 2010, Paris, France, 2010 

http://www.bp.com/statisticalreview 

- Perron, Pierre, 1989, The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, Vol. 57, No. 6 (November), 

PP.1361-401. 

- Pindyck R. (1999). The Long-Run Evolution of Energy Prices, Energy Journal, Vol. 20, No. 2, PP. 1-27. 

- Videgaray, Luis, 1998, The Fiscal Response to Oil Shocks, Ph.D. Dissertation (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of 

Technology). 

- Ulph, A. (1984). The Price of oil. Economic Review, May. 

- Wakeman-Linn, John.,  Mathieu, Paul & van Selm, Bert (2003). Oil Funds in Transition Economies: Azerbaijan and Kazakhstan, 

International Monetary Fund. 

  

http://www.bp.com/statisticalreview
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 مقام معظم رهبریالگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آرا  بررسی نقش کیفیت بر اقتصاد بدون نفت در

 مرتضی باقرپور. محمد حسن کامفیروزی. زهرا کامفیروزی

 دانشگاه علم و صنعت ایران -استادیار گروه مهندسی صنایع

 دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 Emad.moghnie@yahoo.comنویسنده عهده دار مکاتبات: 

 وزارت آموزش و پرورش -کارشناس معارف اسالمی

 چکیده

 اخیرا اهمیت طرح بحث اقتصاد مقاومتی و طراحی سیستم اقتصادی پویایی که بتواند ایران اسالمی را از این دوره حساس تاریخی عبور دهد به

توجه به لزوم نگاه سیستماتیک به مقوله اقتصاد در افکار رهبر انقالب , این وضوح در بیانات رهبر معظم انقالب خود را نمایان ساخته است. با 

 مقاله در پی آنست تا نسبتی منطقی و سیستماتیک بین مقوله کیفیت و نقش آن در بین شاخصه های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت برقرار

 سازد.

شده ی مرتبط با این حوزه, و معرفی مبحث اقتصاد مقاومتی به بدنه اصلی مقاله که  در این مقاله ابتدا با مروری بر ادبیات پژوهش های انجام

در این راستا ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد به استخراج مقوالت اقتصاد مقاومتی از دل بیانات رهبری  متدولوژی پژوهش است پرداخته میشود.

دار است مبادرت ورزیده شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی و با استفاده از بحث بین که از اهمیت و ارتباط بیشتری با این موضوع برخور

ه خبرگان  به بررسی چگونگی تاثیر و نقش هر شاخصه در فرایند تاثیر گذاری پرداخته شده و در نهایت مدلی مفهومی برای این منظور ارائه شد

 است.

 تصاد مقاومتی, روش داده بنیاد, روش دلفیاقتصاد بدون نفت, کیفیت, اقواژگان کلیدی: 

 

 

 

mailto:Emad.moghnie@yahoo.com
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 . مقدمه1

تاکیدکرده اند. این موضوع حتی در  "جنگ اقتصادی"و  "اقتصاد"در بیاناتشان بر اهمیت مساله رهبر فرزانه انقالب بارها های اخیر  در سال

همت مضاعف، کار "، "مت اصالح الگوی مصرفحرکت به س"نامگذاری سالها نیز خود را به خوبی نشان داده است. نامگذاری هایی همچون 

 "ایرانی  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه"( که به نام سال 2312و در نهایت سال جاری) "جهاد اقتصادی", پس از آن سال "مضاعف

ام میگیرد که برای جلوگیری از این حرکت که در جهت مقابله با حرکت دشمنان انج .نامگذاری شده اند, اهمیت این مقوله را خوبی آشکار میکند

 پیشرفت ایران اسالمی به هر حربه و تالشی دست میزنند.

های دشمنان, آنچه بیش از پیش در سخنان اخیر رهبری بر آن تاکید شده، بحث  با توجه به تشدید فشارها از سوی کشور های متخاصم و تحریم

ه تنها یکی از راه های پیش رو اقتصاد مقاومتی است, بلکه تنها راه ممکن نیز همین میباشد. در این میان باید دانست که ن« اقتصاد مقاومتی»

راه جلو گیری از تحریم ها ایجاد روابط با آمریکا  "مقوله است. شاید برخی به اشتباه راه مذاکره را راهی بهتر بدانند؛ اما در جواب باید گفت: 

اینکه با آمریا رابطه دارند باز تحریم میشوند و دیگر اینکه منش آمریکا و دیگر زور گویان  نیست. زیرا کشورهای زیادی وجود دارند که در عین

 .(19/20/2379)امام خامنه ای, بیانات در خطبه های نماز جمعه,  "یک منش مستکبرانه است

وجه به تحریم های گوناگونی که صورت اما از سوی دیگر باید به بررسی نقش نفت که نقشی اساسی در چرخه اقتصادی ما دارد دقت شود. با ت

نیز مد گرفته و در آخر دامن نفت را نیز فرا گرفته است باید بحث اقتصاد بدون نفت را بسیار جدی تلقی کرد. این مقوله که در افکار امام راحل 

کی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. کاهش وابستگی به نفت ی"نظر بوده است مورد توجه مقام معظم رهبری نیز میباشد. ایشان میفرمایند: 

ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت 200این وابستگی میراث شوم 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار  "ده ایمهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام دا

 (3/1/2312کارگزاران نظام, 

شاخصه دیگری که در گفتمان الگوی اقتصاد مقاومتی نقش ویژه ای را ایفا میکند بحث کیفیت است. در این پژوهش بر آنیم تا تاثیر شاخصه 

 مورد ارزیابی قرار دهیم.کیفیت را با در نظر گرفتن دیگر شاخصه ها, بر  مقوله اقتصاد بدون نفت, 

ظم مقاله پیش رو در نظر دارد تا با استفاده از روش داده بنیاد به استخراج شاخصه های اساسی  اقتصاد مقاومتی از  البالی بیانات مقام مع

یروند. از طرف دیگر نظر رهبری اقدام ورزد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ایشان خود اولین تئوری پرداز این اصطالح به شمار م

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم قم, لزوم نگاه سیستماتیک و جامع به مقوله اقتصاد در اسالم از دیدگاه رهبر معظم انقالب, به اهمیت و 
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هیئت علمی کنگره امام  )امام خامنه ای, بیانات در دیدار اعضای  (12/21/2377)امام خامنه ای, پیام به کنگره عظیم حج,  (21/20/2392

در این پژوهش با استفاده از روش دلفی به بررسی سیستماتیک روابط بین مقوالت و مدل سازی در این حوزه اقدام  (2/22/2372خمینی)ره(, 

 خواهیم کرد.

 . ادبیات موضوع2

 پیشینه پژوهش 1.2

الت علمی در این باب کار آسانی نیست. خوشبختانه برگزاری همایش از آنجا که این موضوع به تازگی در جامعه انعکاس یافته است, یافتن مقا

ی ها با در نظر گرفتن این موضوع به آرامی پای این مقوله را به فضای علمی کشور باز نموده است. برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد مقاومت

 نمونه ای از این تالش هاست.

در این حوزه داشته اند. معلمی در پژوهشی به بررسی اصول اقتصاد مقاومتی درآموزه های  برخی از پژوهشگران نیز مبادرت به قلم فرسائی

. وی در این مقاله شش اصل را برای این الگو ارائه میکند. در مطالعه ای دیگر بر ضمن تاکید بر لزوم (2310)معلمی, اسالمی پرداخته است 

ه طراحی سیستمهای بومی یکی از نیازمندی های این حوزه است)ابو حمزه, نریمانی سیاست گذاری در این حوزه این گونه نتیجه گیری شده ک

در مطالعه ای دیگر ضمن طراحی سه سناریو برای روند اقتصادی به بررسی اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. این اصول شامل  (. 2310

(. در مطالعه ای 2310ویت گذاری و فرهنگ مقاومت میباشد)نریمانی, عسکری مهار سودا گری و فساد, عاملیت توده های مردم, خود اتکایی, اول

)کریمی,  دیگر نیز ضمن بررسی تحریم های بانکی کشور بر لزوم حذف دالر و دیگر واحد های پولی در مناسبات تجاری تاکید شده است

2310). 

مقابله با تحریم نفتی لزوم ایجاد بورس نفت را در اقتصاد مقاومتی توصیه در مطالعه ای دیگر نیز یکی از پژوهشگران با ارائه چهار راهبرد برای 

. در مقاله ای دیگر نیز یکی از محققان با غیر معقول دانستن افزایش یا حفظ میزان ظرفیت فعلی برداشت نفت, (2310)کریمی م. ص.,  میکند

 .(2310)نجفی جزه,  تغییر جدی پیدا کند اضافه میکند که سیاست های کشور در حوزه استخراج و صادرات نفت باید

ر اما در مطالعات انجام یافته در خارج از کشور نیز نقش نفت در فرایند های اقتصادی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. جیمنز و سانچز د

ها با اجرای مدلی  اند.آن ی قرار دادهرا در برخی کشورهای مورد بررس  های نفتی را بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مطالعات خود اثر شوک

ی کشورهای  و ... نتیجه گرفتند که در همه  با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز ، قیمت نفت ،تورم(Value at Risk) اقتصادی 

کولوگنی و مانرا ارتباط قیمت  .(Jimenez & Sanchez, 2005) طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی موثر نیست تغییرات قیمت نفت به  مورد مطالعه

های نفتی آثار  اند. این مطالعه نشان داد, شوک بررسی کرده G7  اقتصادی برای کشورهای مدل  نفت، تورم و نرخ بهره را با استفاده از یک
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 & Cologni) روی تورم و نرخ ارز دارند بر  های قیمت نفت آثار شدیدی شدیدتری بر روی تولید انگلستان و کانادا داشته اند. همچنین شوک

Manera, 2008). 

(. در این 2322تقوی و نعمتی زاده نیز در پژوهشی به بررسی اثر متغیر های کالن اقتصادی بر صادرات غیر نفتی پرداختند )تقوی, نعمتی زاده 

 کردند.پژوهش از شاخصه هایی همچون نرخ ارز, تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده 

در مقاالت فوق و دیگر مقاالتی که در این حوزه وجود دارد چند مشکل وجود دارد. اول اینکه برخی شرایط تحریم را با شرایط رکود یکسان 

ده اند. در دانسته اند و دوم اینکه بدون توجه و مطالعه کامل نظریات و بیانات نظریه پرداز اصلی این حوزه به بحث علمی و ارائه تعاریف اقدام نمو

 این راستا این مقاله در پی آنست تا مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری و با در نظر گرفتن شرایط خاصی که بر اقتصاد مقاومتی حاکم است به

 بحث در این باب بپردازد.

 اقتصاد مقاومتی 2.2

 الب در این باب میفرمایند:در تعریف اقتصاد مقاومتی عبارات و تعاریف متعددی به چشم می خورد. رهبر معظم انق

یعنى وضع اقتصادى  اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند."

ببیند و اختالل  کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب

 (1/9/2312, جمهوری و اعضاى هیئت دولت)امام خامنه ای, بیانات در دیدار رئیس "پیدا کند.

ردم در این نکته نیز حائز اهمیت است که اساسا اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت فاحشی دارد که این ناشی از بعد مردمی و تکیه آن به م

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار  "ى به مردم است  خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه"سیستم است. 

 (1/9/2312, جمهوری و اعضاى هیئت دولترئیس

ادی با کشورهای خارجی را الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسالمی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتص "در پژوهشی دیگر آمده است: 

اد تعیین میکند. به گونه ای که ازسویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوشش نقاط ضعف است و از سویی دیگر با اتکا به نقاط قوت اقتص

 (2310)معلمی,  "داخلی, حقوق پایمال شده ملت را از کشورهای متجاوز استیفا کند

رات مقام عظمای والیت تعریفی جامع ارائه میشود. در این تعریف باید محور های زیر که همواره مد نظر رهبر اما در این مقاله با توجه به نظ

 معظم انقالب بوده است لحاظ شود.
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قانون اساسی,  22)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل  افزایش ثروت ملی  .2

30/21/2321) 

)امام خامنه ای, بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران و  (23/1/2373)امام خامنه ای,  ومی و ریشه کن کردن فقر عمومی رفاه عم .1

 22)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل   (2/21/2377سردبیران نشریات دانشجویی, 

 (30/21/2321قانون اساسی, 

)امام خامنه ای, بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران و سردبیران  (23/1/2373)امام خامنه ای,  دالت اجتماعی واقتصادی ایجاد ع .3

)امام خامنه  (11/1/2323)امام خامنه ای, بیانات در دیدار حمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه,   (2/21/2377نشریات دانشجویی, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادی و دست   (9/9/2321جمهور و اعضای هیئت دولت,  ای, بیانات در دیدار با رئیس

 (30/21/2321قانون اساسی,  22اندرکاران اجرای اصل 

)امام خامنه ای, بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران و سردبیران نشریات عدم دنباله روی از فرهنگ غربی در بحث اقتصاد  .2

 (2/21/2377یی, دانشجو

)امام خامنه ای, بیانات در خطبه های نماز جمعه, لزوم حرکت به سمت اقتصاد ناب اسالمی و عدم پیاده سازی نسخه های التقاطی  .1

1/7/2372) 

 (20/1/2321)امام خامنه ای, بیانات در نخستین نشست اندیشه های راهبردی, ایجاد نگاه غیر مادی به اقتصاد  .9

 (11/1/2321)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی, علم به کارگیری عقل و  .7

 (19/2/2321)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان, ایجاد فرهنگ  و روحیه جهادی  .2

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار فعاالن  شور( روی آوردن به ظرفیت های درونی کشور )اعم از ظرفیت های مادی و غیر مادی ک .1

 (19/1/2310بخش های اقتصادی کشور, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جوانان استان خراسان لزوم توجه به بخش اصلی و اساسی ایجاد تمدن اسالمی در کنار بخش ابزاری  .20

 (13/7/2312شمالی, 

 (2/2/2310, 10)امام خامنه ای, بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال کاهش شکاف بین دهک های باال و پایین جامعه  .22

 با توجه به شاخصه های فوق میتوان اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کرد:

می اقتصاد مقاومتی یک افزونه )نه لزوما سیستم( اقتصادی بومی و موقتی است که مبتنی بر علم, عقالنیت, اراده عمومی  و معارف ناب اسال

ماعی, بوده و برای گذار از دوره فعلی بکار میرود. این افزونه به منظور افزایش ثروت عمومی, ایجاد عدالت اقتصادی و رفع شکاف بین طبقات اجت



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

294 
 

د افزایش رفاه عمومی و ریشه کن کردن فقر و در جهت نیل به سیستم اقتصادی اسالمی که قابلیت پیاده سازی در تمدن بزرگ اسالمی را دار

 بکار میرود.

 . متدولوژی پژوهش3

آن در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد به استخراج مفاهیم اساسی از صحبت ها و بیانات مقام معظم رهبری میپردازیم. پس از 

ر این حوزه میپردازیم. روش شناسی شاخصه ها را در گروه هایی دسته بندی میکنیم. در ادامه با استفاده از روش دلفی به ارائه مدل مفهومی د

 مشاهده نمود. 2این مقاله را می توان در شکل 

 

 . روش شناسی پژوهش2شکل 

 شاخصه های اقتصاد مقاومتی 1.3

 22در این پژوهش برای استخراج شاخصه ها به سخنرانی های مقام معظم رهبری مراجعه شد. در این مطالعه با استفاده از روش داده بنیاد 

بدست آمد. با توجه به مشابهت برخی شاخصه ها آنها را در مقوله واحدی گرد آوری نمودیم. همچنین با توجه به عدم آمادگی جامعه  شاخص

علمی کشور جهت مطرح نمودن برخی شاخصه ها و بررسی تاثیرات آنها همچون شاخصه های توکل, اخالص و ... این شاخصه ها را حذف 

ت روزی با تغییر نگاه ها بتوان مفاهیمی از این دست را در مطالعات علمی بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار داد. شاخصه نمودیم. البته امید آن اس

 مشاهده نمود. 2ها و گروه بندی ها را میتوان در جدول 
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 . شاخصه های اقتصاد مقاومتی و گروه بندی شاخصه ها2جدول 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار روسای سه قوه و مسئوالن  ثبات قدم و ایستادگی )کلیه آحاد جامعه( 

)امام خامنه ای,  (20/3/2391)امام خامنه ای, پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام,  (21/9/2327نظام, 

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر   (11/7/2373بیانات در دیدار مردم ساری, 

)امام خامنه ای, خطبه های  (17/7/2321)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم,  (2/2/2327ضوی, ر

 (11/7/2310)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع مردم پاوه,  (19/2/2321نماز جمعه تهران+ترجمه خطبه عربی, 

)امام خامنه ای, بیانات در  (21/20/2310دی,  21)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 

 (21/7/2312کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان, دیدار شرکت

جلوگیری از اسراف و  شناخت زشتی اسراف در جامعه ) سیاست گذاری و فرهنگ سازی( 

منه ای, بیانات در )امام خا (20/1/2321)امام خامنه ای, بیانات در نخستین نشست اندیشه های راهبردی, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار زائرین و مجاورین  (2/2/2329اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی, 

)امام خامنه ای,  (2329)امام خامنه ای, بیانات در خطبه های نماز عید فطر,  (2/2/2377حرم مطهر رضوی, 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام  (22/2/2321بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان, 

)امام خامنه ای, بیانات در  (11/1/2372)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از زنان,  (2/2/2322رضا )ع(, 

 (21/1/2322خطبه های نماز عید فطر , 

امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای ) (11/7/2373)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم ساری, شجاعت 

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم   (3/3/2371شرکت کننده در مانور بزرگ والیت, 

 (2/2/2327مطهر رضوی, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار با جمعی از  ایجاد بینش در جامعه مبنی بر کار به عنوان عبادت 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه,  (23/1/2371معلمان کشور, کارگران و 

2/2/2310) 

ایجاد بینش در جامعه مبنی بر شناخت نقش عمل هر فرد در آبادانی کشور و شکستن 

فرهنگ سازی )بعد 

 نرم(
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مام خامنه ای, )ا (23/1/2371)امام خامنه ای, بیانات در دیدار با جمعی از کارگران و معلمان کشور,  تحریمها

 (7/3/2310بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور, 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ والیت, ایجاد روحیه تالش و مبارزه 

)امام خامنه  (11/1/2327)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی,   (3/3/2371

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار اعضای بسیجی   (21/1/2322ای, بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر, 

, 10)امام خامنه ای, بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال   (1/3/2321هیئت علمی دانشگاه ها, 

 (19/7/2377شکر سیدالشهدا)ع(, )امام خامنه ای, بیانات در مراسم صبحگاه ل (2/2/2310

)امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ والیت, هوشیاری و بیداری جامعه 

)امام  (11/1/2321)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی,  (3/3/2371

 (22/3/2327سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(, خامنه ای, بیانات در مراسم نوزدهمین 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ والیت, کارآمدی ملت و مسئولین 

3/3/2371) 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در زنده بودن )فعال بودن. جنب و جوش داشن( 

 (3/3/2371 مانور بزرگ والیت,

)امام خامنه ای, بیانات در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ احساس استقالل و اتکای به نفس 

)امام   (21/20/2322)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزده دی,  (3/3/2371والیت, 

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم فارغ التحصیلی دانش  (21/1/2323خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزاران نظام, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوائی ارتش,  (21/2/2321آموختگان ارتش, 

21/22/2321) 

)امام خامنه ای, پیام به مناسبت روز تجلیل از نگاه به تحریم ها به عنوان یك فرصت نه یك تهدید 

)امام خامنه ای,  (21/1/2323)امام خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزاران نظام,   (1/7/2371ایثارگران,  شهدا و

 (22/3/2327)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم شیراز,  (1/21/2323بیانات در دیدار جمعی از مهندسان, 

)امام خامنه ای, بیانات در   (2/2/2322ا )ع(, )امام خامنه ای, بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رض

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی,  (17/1/2321دیدار کارگزارن نظام, 
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17/22/2321) 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اتحاد و انسجام ملی و اسالمی 

)امام خامنه ای, پیام به ملت های مسلمان و دولت های اسالمی به مناسبت روز جهانی  (11/1/2321اسالمی, 

 (11/1/2327)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی,   (11/1/2371قدس, 

)امام خامنه  (22/3/2327)ره(, )امام خامنه ای, بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 

 (1/2/2371ای, بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی, 

 (19/20/2379)امام خامنه ای, بیانات در خطبه های نماز جمعه,  ایجاد روحیه عزت خواهی در جامعه 

مام خامنه ای, بیانات در )ا (22/2/2321)امام خامنه ای, بیانات در دیدار با مسئوالن نظام, ایجاد روحیه امید 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان,  (17/7/2321اجتماع بزرگ مردم قم, 

 (22/22/2310)امام خامنه ای, خطبه های نماز جمعه تهران+ترجمه خطبه عربی,   (19/2/2321

)امام  (2/2/2327مجاوران حرم مطهر رضوی,  )امام خامنه ای, بیانات در اجتماع زائران و صبر و استقامت 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار طالب  (21/1/2322خامنه ای, بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر, 

 (30/7/2310)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه,   (3/2/2321خارجی حوزه علمیه قم, 

 (22/2/2310ت در دیدار دانش آموزان و دانشجویان, )امام خامنه ای, بیانا

)امام خامنه ای, بیانات در  (21/1/2322)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر, بصیرت 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان,   (30/7/2310اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه, 

)امام خامنه  (21/20/2310دی,  21مام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز )ا (22/2/2310

 (32/2/2312«, زنان و بیداری اسالمی»ای, بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی 

 )امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان,ایجاد فرهنگ  و روحیه تعهد 

19/2/2321) 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان, ایجاد فرهنگ  و روحیه احساس تکلیف 

19/2/2321) 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان, جلو گیری از ابتذال فرهنگی و اخالقی 

21/1/2310) 
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بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی )ره(,  )امام خامنه ای, دوری از خود شگفتی و غرور 

 (11/7/2312)امام خامنه ای, بیانات در جمع مردم اسفراین,  (22/3/2312

 (11/7/2312)امام خامنه ای, بیانات در جمع مردم اسفراین, دوری از کوچك شمردن دشمن و غفلت 

 (3/1/2312)امام خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزاران نظام, 

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی )ره(,  دوری از لذت جویی و اشرافی گری

22/3/2312) 

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم سالگرد رحلت  دوری مسئولین از مال اندوزی و به فکر دنیا افتادن 

 (22/3/2312امام خمینی )ره(, 

)امام خامنه ای, ابالغ سیاست های کلی  زشی و تبلیغی کشورفرهنگ سازی با استفاده از نظام آمو

 (12/2/2310اشتغال, 

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از آن 

ان نظام جمهوری اسالمی, )امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزار (2/2/2329مطهر رضوی, 

 (20/3/2312)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش,  (11/3/2321

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی, جلوگیری از رکود سرمایه 

2/2/2329) 

)امام خامنه  (22/2/2373ت های کلی برنامه دوم توسعه, )امام خامنه ای, ابالغ سیاس گسترش تولید داخلی 

 (11/22/2321«, پدافند غیر عامل»ای, ابالغ سیاست های کلی نظام در امور 

 

سرمایه گذاری و 

 گسترش تولید داخلی

)امام خامنه ای, بیانات در و تقویت توان بخش خصوصی   44پیاده سازی سیاست های اصل

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار رئیس جمهوری و  (2/2/2329حرم مطهر رضوی, اجتماع زائران و مجاوران 

 (1/9/2312اعضای هیئت دولت, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی,  برنامه ریزی درست و متین 

11/1/2327) 

)امام خامنه ای, پیام نوروزی رهبر  تاکید بر افزایش پیشرفتهای اقتصادی در سیاست گذاری ها

سیاست گذاری ها و 

برنامه ریزی ها )بعد 

 سخت(
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 (2/2/2322, 2322انقالب به مناسبت آغاز سال 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار  صرف بودجه در جهت تحقیقات و  توسعه محصوالت در صنایع 

 (21/2/2371جمعی از کارگران و معلمان, 

)امام خامنه ای, ابالغ   (17/1/2321, )امام خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزارن نظام مدیریت واردات 

 (22/2/2373سیاست های کلی برنامه دوم توسعه, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار فعاالن بخش های اقتصادی  حمایت از بخش های تولیدی داخلی 

)امام  (23/7/2310)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی,  (19/1/2310کشور, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار رئیس جمهوری   (2/2/2312, 12خامنه ای, بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 

 (1/9/2312و اعضای هیئت دولت, 

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم بیعت وزیر آموزش و  جلب اعتماد مردم توسط بخشهای اداری 

 (19/1/2392ان استان تهران, پرورش و معلمان و جمعی از دانش آموز

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم بیعت وزیر آموزش و  حسن عمل و کار خالصانه در بخشهای اداری 

 (19/1/2392پرورش و معلمان و جمعی از دانش آموزان استان تهران, 

کارخانجات تولیدی )امام خامنه ای, بیانات در اجتماع کارگران  ایجاد امنیت برای کارگر و سرمایه گذار 

 (20/3/2312دارو پخش, 

)امام خامنه   (2/2/2310, 10)امام خامنه ای, بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال برخورد فعال رسانه 

 (1/9/2312ای, بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت, 

 (2/2/2310, 10آغاز سال )امام خامنه ای, بیانات در حرم مطهر رضوی در برخورد فعال دولت 

 (3/1/2312)امام خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزاران نظام,  استفاده حداکثری از منابع و امکانات

)امام خامنه ای,  حرکت بر اساس برنامه و دوری از تصمیم گیری های عجوالنه و خلق الساعه

 (3/1/2312بیانات در دیدار کارگزاران نظام, 

)امام خامنه  (1/7/2371)امام خامنه ای, پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران, دور زدن تحریمها 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار   (1/1/2322ای, بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر, 

دیدار فعاالن بخش های  )امام خامنه ای, بیانات در  (1/3/2321اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها, 
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 (19/1/2310اقتصادی کشور, 

)امام خامنه ای, پیام به مناسبت روز حرکت در جهت خود کفایی در جهت ساخت ادوات تحریمی 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت  (1/7/2371تجلیل از شهدا و ایثارگران, 

  (1/3/2321منه ای, بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها, )امام خا  (1/1/2322ولی امر, 

 (22/22/2310)امام خامنه ای, خطبه های نماز جمعه تهران+ترجمه خطبه عربی, 

)امام خامنه ای,  ایجاد فرهنگ سازی و سیاست گذاری در جهت مصرف محصوالت داخلی 

)امام خامنه ای, پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال   (17/1/2321بیانات در دیدار کارگزارن نظام, 

)امام خامنه  (21/1/2370)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مدیران وزارت نفت,  (11/2/2392امام خمینی )ره(, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن   (1/9/2323ای, بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از معلمان پرستاران و  (11/3/2321و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی, 

 (1/3/2322کارگران, 

مصرف محصوالت 

 داخلی

)امام خامنه  اقزایش کیفیت محصوالت داخلی )بدون باز گذاشتن راه برای محصوالت خارجی( 

)امام خامنه ای, بیانات در مراسم بیعت وزیر آموزش و پرورش  (17/1/2321ای, بیانات در دیدار کارگزارن نظام, 

پیام به ملت شریف ایران در )امام خامنه ای,  (19/1/2392و معلمان و جمعی از دانش آموزان استان تهران, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان,  (11/2/2392چهلمین روز ارتحال امام خمینی )ره(, 

)امام خامنه ای, بیانات  (22/2/2373)امام خامنه ای, ابالغ سیاست های کلی برنامه دوم توسعه,  (21/2/2371

)امام خامنه ای, بیانات در بازدید از توانمندیهای  (2/2/2321حرم مطهر رضوی, در اجتماع زائران و مجاوران 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور,  (1/2/2321صنعت خودرو سازی, 

29/9/2321) 

 

 کیفیت

)امام  (22/2/2373عه, )امام خامنه ای, ابالغ سیاست های کلی برنامه دوم توس افزایش صادرات غیر نفتی 

)امام خامنه ای, پیام به رئیس مجمع  (1/2/2371خامنه ای, بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی, 

 (21/2/2372تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به موارد پیشنهادی دولت, 

اعضای هیات دولت, )امام خامنه ای, بیانات در دیدار رئیس جمهور و حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت 

 اقتصاد بدون نفت



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

301 
 

)امام خامنه ای,   (2/2/2322)امام خامنه ای, بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی,  (2/9/2372

)امام خامنه ای, ابالغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه,  (3/1/2312بیانات در دیدار کارگزاران نظام, 

12/20/2327) 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی,  استفاده از جایگزین به جای نفت

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار  (20/22/2323)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم پاکدشت,  (2/2/2321

 (2/1/2329جمعی از اساتید, فضال, مبلغان و پژوهشگران حوزه علمیه کشور, 

 

)امام خامنه ای,   (29/9/2321)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور, نی کارآفری

 (11/3/2321بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی, 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار تاکید بر گسترش شرکت های دانش بنیان و بنگاه های زود بازده 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار رئیس   (2/1/2312ز پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان , جمعی ا

 (1/9/2312جمهوری و اعضای هیئت دولت, 

 

 اشتغال و کارآفرینی

)امام خامنه ای,  (20/9/2372)امام خامنه ای, بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان, ایجاد امنیت اقتصادی 

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع بزرگ زائران و  (2/2/2371, 2371به مناسبت حلول سال  پیام نوروزی

)امام خامنه ای, نامه به سران قوای سه گانه و ابالغ سیاست های کلی  ( 9/2/2371مجاوران حضرت رضا )ع(, 

 (30/21/2371نظام, 

امنه ای, بیانات در اجتماع بزرگ )امام خبستن گریزگاه های قانونی برای سو استفاده فرصت طلبان 

 (9/2/2371زائران و مجاوران حضرت رضا )ع(, 

)امام خامنه ای, بیانات در جمع مبارزه با پدیده قاچاق و دنبال کردن جنس قاچاق تا محل فروش 

ی )امام خامنه ای, بیانات در دیدار با مسئوالن وزارت خانه ها (17/9/2371مردم ارومیه در استادیوم تختی, 

)امام خامنه   (21/3/2323)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم استان همدان,  (20/2/2320صنایع و بازرگانی, 

)امام خامنه ای, بیانات در   (11/3/2321ای, بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی, 

 (20/3/2312اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش, 

مبارزه با مفاسد 

اقتصادی و امنیت 

 اقتصادی
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 (21/3/2323)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مردم استان همدان,  مبارزه با ربا خواری 

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن  ثبات . شفافیت و انسجام سیاست ها و مقررات اقتصادی 

 (3/1/2312ن نظام, )امام خامنه ای, بیانات در دیدار کارگزارا  (11/3/2321و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی, 

)امام خامنه ای, بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی دارو  برخورد با فساد اقتصادی توسط قوا 

)امام خامنه ای,  (7/2/2377)امام خامنه ای, بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی,   (20/3/2312پخش, 

)امام خامنه ای, فرمان هشت ماده ای به  (11/3/2379می, بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظا

)امام خامنه ای, بیانات در دیدار شهدای هفتم تیر و  (20/3/2320سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی, 

 (7/2/2329مسئوالن قوه قضائیه, 

ابالغ سیاست )امام خامنه ای, تقویت دستگاه اطالعاتی جهت مقابله با هر نوع اخالل اقتصادی 

 (12/20/2327های برنامه پنجم توسعه, 

)امام خامنه ای, بیانات  برخورد کسانی که به جای کارآفرینی قصد سوء استفاده اقتصادی دارند 

 (1/9/2312در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت, 

 

 

 

مالحظه میشود دو بعد برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است. اول بعد نرم که ناظر بر  در این دسته بندی همانگونه که

جامعه و فرهنگ حاکم بر آن است و دوم بعد سخت که ناظر بر سیاست گذاری های عمومی دولت است. مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی و 

 به حساب می آید اما نظر به اهمیت آن به صورت فاکتوری مستقل در نظر گرفته شده است. امنیت اقتصادی نیز به نوعی جزئی از بعد سخت

 مدل سازی و بحث 2.3

همانگونه که ذکر شد پس از استخراج شاخصه ها و گروه بندی آنها مدل سازی این پژوهش صورت گرفت. با استفاده از تشکیل گروه  مشورتی 

گذاری های بین این دسته ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در انتها مدل مفهومی این مقاله به  بین صاحب نظران دسته بندی ها و تاثیر

 شکل گرفت. 1صورت شکل 
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 . مدل مفهومی2شکل 

ند فرهنگ همانگونه که مشاهده میشود دو بعد نرم و سخت از اقتصاد مقاومتی  تاثیر گذاری خود بر این سیستم را آغاز میکنند. با استفاده از فرای

سازی و همچنین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح کالن صنایع و افراد را باید به این سمت پیش برد تا بر کیفیت محصوالت خود 

بیفزایند. با افزایش کیفیت محصوالت داخلی برند داخلی قدرت گرفته و محصول داخلی به مصرف میرسد. با افزایش مصرف محصوالت داخلی 

شرکت ها نیز متمایل به سرمایه گذاری و گسترش تولیدات میشوند.  همچنین اشتغال و کارآفرینی به صورت مستقیم افزایش یافته و این  دیگر

ذار دو بر حرکت چرخه اقتصادی به سمت اقتصاد بدون نفت می افزایند. البته الزمه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری آنست که اوال برای سرمایه گ

امنیت شده و ثانیا با افرادی که در کشور اقدام به ایجاد فساد اقتصادی و اختالس  میکنند, برخورد شود. این مسئله باعث میشود سرمایه ایجاد 

 های کشور به مسیر اصلی که مسیر تولید و پیشرفت است سرازیر شود.

 . نتیجه گیری4

نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی پرداخته شود. بر این مبنا مبتنی بر آرا مقام دراین مقاله به بررسی نقش سیستماتیک کیفیت بر اقتصاد بدون 

ورد معظم رهبری که اولین نظریه پرداز این مقوله به حساب می آیند سعی در مدل سازی شد. لذا با استفاده از روش داده بنیاد بیانات ایشان م

قتصاد مقاومتی استخراج شد. در قدم بعد شاخصه ها, مبتنی بر نگاه به مسئله و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تعداد زیادی شاخصه برای مفهوم ا

دسته )شاخصه اصلی( به وجود آوردند که در ادامه بحث با استفاده از این  2موضوع مورد بررسی, دسته بندی شدند. شاخصه های ذکر شده 

دیده میشود. در  1دلفی به مدل سازی پرداخته شد که این مدل در شکل  شاخصه های اصلی به مدل سازی اقدام شد. در انتها با استفاده از روش

 انتها به تحلیل چگونگی بر هم کنش بین شاخصه های اصلی در مدل و تبیین روابط بین آنها پرداخته شد.
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ییر دهند. همچنین میتوانند با استفاده در مطالعات آتی پژوهشگران میتوانند با مطالعات بیشتر بر تعداد شاخصه ها افزوده و یا دسته بندی ها را تغ

 از روش های کمی همچون آنالیز مسیر, معادالت ساختاری و ... به مدل سازی و ارائه راهکار بپردازند.

 منابع

 همایش اقتصاداولین تجاری با تاکید بر حوزه تجارت.  -(. الزامات سیاستگذاری مقاومتی در حوزه سیاست صنعتی2310ابوحمزه, د., نریمانی, م. )

 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.30-12)ص.  مقاومتی

 . بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی(. 2/2/2377امام خامنه ای . )

 . 2371پیام نوروزی به مناسبت حلول سال (. 2/2/2371امام خامنه ای . )

 . رین و مجاورین حرم مطهر رضویبیانات در دیدار زائ(. 2/2/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(. 2/2/2329امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(. 2/2/2327امام خامنه ای . )

 . ضا )ع(بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام ر(. 2/2/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع((. 2/2/2322امام خامنه ای . )

 . 2322پیام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال (. 2/2/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(. 2/2/2321امام خامنه ای . )

 . 10بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال (. 2/2/2310امام خامنه ای . )

 . 10بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال (. 2/2/2310امام خامنه ای . )

 . 12بیانات در حرم رضوی در آغاز سال (. 2/2/2312امام خامنه ای . )

 . ئوالن جهاد دانشگاهیبیانات در دیدار جمعی از مس(. 2/2/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم پاکدشت(. 20/22/2323امام خامنه ای . )

 . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام(. 20/3/2391امام خامنه ای . )

 . فرمان هشت ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی(. 20/3/2320امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش(. 20/3/2312ای . )امام خامنه 

 . بیانات در دیدار با مسئوالن وزارت خانه های صنایع و بازرگانی(. 20/2/2320امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان(. 20/9/2372امام خامنه ای . )
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 . نات در نخستین نشست اندیشه های راهبردیبیا(. 20/1/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم شیراز(. 22/3/2327امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار با مسئوالن نظام(. 22/2/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان(. 22/2/2310امام خامنه ای . )

 . کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوانبیانات در دیدار شرکت(. 21/7/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مدیران وزارت نفت(. 21/1/2370امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار با جمعی از کارگران و معلمان کشور(. 23/1/2371امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری(. 23/1/2373امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی(. 23/7/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در خطبه های نماز عید فطر(. 2329امام خامنه ای . )

 . تهران+ترجمه خطبه عربیخطبه های نماز جمعه (. 22/22/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره((. 22/3/2327امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی )ره((. 22/3/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم استان همدان(. 21/3/2323امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان(. 21/2/2371ام خامنه ای . )ام

 . بیانات در دیدار کارگزاران نظام(. 21/1/2323امام خامنه ای . )

 .بیانات در خطبه های نماز عید فطر (. 21/1/2322امام خامنه ای . )

 . ید غدیربیانات در دیدار مردم به مناسبت ع(. 21/1/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور(. 29/9/2321امام خامنه ای . )

 . ابالغ سیاست های کلی برنامه دوم توسعه(. 22/2/2373امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان(. 22/2/2321امام خامنه ای . )

 . رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به موارد پیشنهادی دولتپیام به (. 21/2/2372امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم قم(. 21/20/2392امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزده دی(. 21/20/2322امام خامنه ای . )

 . دی 21مناسبت سالروز  بیانات در دیدار مردم قم به(. 21/20/2310امام خامنه ای . )
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 . بیانات در دیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوائی ارتش(. 21/22/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان(. 21/1/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان(. 21/1/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار روسای سه قوه و مسئوالن نظام(. 21/9/2327امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان ارتش(. 21/2/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی(. 1/2/2371امام خامنه ای . )

 . زائران و مجاوران حرم رضویبیانات در جمع (. 1/2/2371امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها(. 1/3/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت(. 1/9/2312امام خامنه ای . )

 . جمهوری و اعضاى هیئت دولتبیانات در دیدار رئیس(. 1/9/2312امام خامنه ای . )

 . ابالغ سیاست های برنامه پنجم توسعه(. 12/20/2327امام خامنه ای . )

 . ابالغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه(. 12/20/2327امام خامنه ای . )

 . پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی )ره((. 11/2/2392امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مردم ساری(. 11/7/2373امام خامنه ای . )

 . بیانات در جمع مردم اسفراین(. 11/7/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی(. 13/7/2312امام خامنه ای . )

 . رآباد ممسنیبیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نو(. 11/1/2327امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی(. 11/3/2379امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار حمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه(. 11/1/2323امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع مردم پاوه(. 11/7/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از زنان(. 11/1/2372امام خامنه ای . )

 . بیانات در خطبه های نماز جمعه(. 19/20/2379امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم بیعت وزیر آموزش و پرورش و معلمان و جمعی از دانش آموزان استان تهران(. 19/1/2392امام خامنه ای . )

 . عاالن بخش های اقتصادی کشوربیانات در دیدار ف(. 19/1/2310امام خامنه ای . )

 . بیانات در مراسم صبحگاه لشکر سیدالشهدا)ع((. 19/7/2377امام خامنه ای . )
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 . بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان(. 19/2/2321امام خامنه ای . )

 . خطبه های نماز جمعه تهران+ترجمه خطبه عربی(. 19/2/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی(. 17/22/2321منه ای . )امام خا

 . بیانات در دیدار کارگزارن نظام(. 17/1/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در جمع مردم ارومیه در استادیوم تختی(. 17/9/2371امام خامنه ای . )

 . بزرگ مردم قمبیانات در اجتماع (. 17/7/2321امام خامنه ای . )

 . پیام به کنگره عظیم حج(. 12/21/2377امام خامنه ای . )

 . ابالغ سیاست های کلی اشتغال(. 12/2/2310امام خامنه ای . )

 . «پدافند غیر عامل»ابالغ سیاست های کلی نظام در امور (. 11/22/2321امام خامنه ای . )

 . مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمیبیانات در دیدار (. 11/1/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی(. 11/3/2321امام خامنه ای . )

 . پیام به ملت های مسلمان و دولت های اسالمی به مناسبت روز جهانی قدس(. 11/1/2371امام خامنه ای . )

 . ت در جمع نیروهای شرکت کننده در مانور بزرگ والیتبیانا(. 3/3/2371امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار کارگزاران نظام(. 3/1/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار کارگزاران نظام(. 3/1/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار طالب خارجی حوزه علمیه قم(. 3/2/2321امام خامنه ای . )

 . نامه به سران قوای سه گانه و ابالغ سیاست های کلی نظام(. 30/21/2371. ) امام خامنه ای

 . قانون اساسی 22بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل (. 30/21/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه(. 30/7/2310امام خامنه ای . )

 . «زنان و بیداری اسالمی»بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی (. 32/2/2312ی . )امام خامنه ا

 . بیانات در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره امام خمینی)ره((. 2/22/2372امام خامنه ای . )

 . دانشجوییبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران و سردبیران نشریات (. 2/21/2377امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از مهندسان(. 1/21/2323امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر(. 1/1/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت(. 1/9/2323امام خامنه ای . )
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 . پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران(. 1/7/2371امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت(. 9/9/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور(. 7/3/2310امام خامنه ای . )

 . والن دستگاه قضاییبیانات در دیدار مسئ(. 7/2/2377امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار شهدای هفتم تیر و مسئوالن قوه قضائیه(. 7/2/2329امام خامنه ای . )

 . بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه(. 2/2/2310امام خامنه ای . )

 .ی دانش بنیان بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت ها(. 2/1/2312امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت(. 2/9/2372امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از اساتید, فضال, مبلغان و پژوهشگران حوزه علمیه کشور(. 2/1/2329امام خامنه ای . )

 . ت خودرو سازیبیانات در بازدید از توانمندیهای صنع(. 1/2/2321امام خامنه ای . )

 . بیانات در دیدار جمعی از معلمان پرستاران و کارگران(. 1/3/2322امام خامنه ای . )

 . بیانات در خطبه های نماز جمعه(. 1/7/2372امام خامنه ای . )

 . بیاناتدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا )ع((. 9/2/2371امام خامنه ای . )

 .11-72, پژوهشنامه اقتصادی(. اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران. 2322تقوی, م., نعمتی زاده, س. )

اقتصاد اولین همایش ملی (. ضرورت حذف ارز واسط از مبادالت تجاری ج.ا.ایران و دفاع از جایگاه پول ملی در نظامات پولی آینده جهان. 2310کریمی, م. )
 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.10-32)ص.  مقاومتی

 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.97-90)ص.  اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی(. بورس نفت؛ الزمه اقتصاد مقاومتی. 2310کریمی, م. ص. )

(. تهران: دانشگاه علم و 10-20)ص.  اولین همایش اقتصاد مقاومتید اسالمی. (. مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه های اقتصا2310معلمی, س. م. )
 صنعت ایران.

تهران: دانشگاه علم و صنعت  اولین همایش اقتصاد مقاومتی.(. منافع ملی و بازتعریف راهبرد بلند مدت کشور در مورد تولید مواد خام. 2310نجفی جزه, ح. )
 ایران.

 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.1-2)ص.  اولین همایش اقتصاد مقاومتی(. چهارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی. 2310نریمانی, م., عسکری, ح. )

Cologni, A., & Manera, M. (2008). Oil prices, inflation and intrest rates in a structural co-integrated VAR model for the G-7 countries. Energy 
Economics(30), 856-888. 

Jimenez, R., & Sanchez, M. (2005). Oil price shocks and real GDP growth: Emperical evidence for some OECD countries. Applied economics(37), 201-
228. 

 



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

309 
 

 ی نفت و گاز ها در حوزه بررسی تحریم

 سید علی فاطمی، سید مهدی بنی طبا، میرهادی رهگشای، روحانی، امیرعباس ساالرکیاسید علی 

 

 چکیده

هایی را علیه ایران وضع  دولت آمریکا در راستای مقابله با انقالب اسالمی ایران و جلوگیری از گسترش آن، از ابتدای پیروزی انقالب تحریم

ی جدیدی شده و  ها وارد مرحله ی اروپا باعث شده این تحریم امنیت سازمان ملل و اتحادیهسال گذشته، همراهی شورای  9نموده است. از حدود 

ها، درآمدهای کشور در  خواند. نوک پیکان تحریم ها علیه ایران را بی سابقه می بسیار شدیدتر شوند، تا جایی که حتی رئیس جمهور آمریکا تحریم

 ی نفت و گاز را هدف گرفته است. حوزه

های اعمال شده  های مختلف اقتصادی و تحریم بندی مفهومی از حوزه قاله، ضمن بررسی قوانین تحریم مصوب علیه ایران، یک دستهدر این م

کنیم. در  بنی می هایی که در آینده ممکن است اعمال شود را پیش بندی، برخی از تحریم دهیم. سپس بر اساس این دسته در هر حوزه ارائه می

 ی نفت و گاز اشاره شده است. ها خصوصا در حوزه راه حلهای مقابله با تحریم پایان به برخی از

 کلمات کلیدی

 بندی مفهومی تحریم، اقتصاد، نفت و گاز، دسته
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 ادبیات موضوع تحریم

 های اقتصادی تعریف تحریم

. 122شود را شامل می Embargoیا « تحریم اقتصادی»ی وسیعتری از  رود و حوزه به کار می« مجازات»در زبان انگلیسی به معنی  Sanctionلغت 

المللی کاربرد دارد و ابزاری برای نفوذ در  رفتار دولتها یا گروههایی است که رفتارشان مورد قبول  این مجازاتها معموال به صورت مجازات بین

ی  گیرد و زمانی که همه ی خاکستری مابین دیپلماسی و جنگ قرار می بندی کنش میان دولتها، مجازاتها در منطقه نیست. در طبقهالمللی   بین

نتیجه بماند، مجازاتها به عنوان آخرین گام قبل از اقدام نظامی مطرح  های دیپلماتیک دیگر در تعدیل رفتار دولت یا گروه هدف بی گزینه

 شوند. می

شوند.  های نظامی تقسیم می های دیپلماتیک و سیاسی و مجازات ی بزرگ تحریمهای اقتصادی، مجازات المللی به سه دسته های بین مجازات

باشند که معموال در قالب قطع روابط تجاری، ایجاد ممنوعیت بر عوامل و  المللی می های بین رایجترین نوع مجازات« های اقتصادی تحریم»

ی هرگونه کمک  های مالی و پولی، جلوگیری از ادامه گذاری و روابط تجاری، جلوگیری از همکاری نوع کردن سرمایهفعالین اقتصادی، مم

 شوند. اقتصادی و مالی و جلوگیری از صدور فناوری یا تحصیل و اشتغال متخصصین و کارشناسان و مانند آن مطرح می

صادی ابزار سیاسی مهم و بعضا تاثیرگذاری در دست کشورهای مستکبر دنیا بوده های اقت دهد که تحریم ها نشان می ی تحریم بررسی سابقه

های اقتصادی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود به  ی آمریکا همواره یکی از مجریان تحریم است. از جمله ایاالت متحده

 خصوصا پس از سالهای جنگ دوم جهانی به اجرا گذاشته است. ی تحریم اقتصادی و تجاری را های گسترده رود و برنامه شمار می

 ها بندی انواع تحریم طبقه

های جامع که معموال با قطع کامل روابط مالی و  ی جامع و هوشمند وجود دارد. در تحریم المللی، دو نوع نظریه های بین در خصوص تحریم

شود که آنها حکومت خود را برای تغییر رفتارش تحت  ن دولت هدف، موجب میتجاری همراه است، درد و رنج ناشی از مجازاتها بر شهروندا

ها در  شوند و اعمال اینگونه تحریم گناه قربانی می باشد، شهروندان بی ها که به شدت هم مورد انتقاد می فشار قرار دهند. در این گونه تحریم

ها به شدت مورد  و هائیتی به دنبال داشته است؛ در نتیجه اینگونه مجازاتمیالدی، پیامدهای وخیم انسانی را، به ویژه در عراق  10ی  دهه

 اعتراض مجامع بشر دوستانه قرار دارد.

ها برای ایجاد احساس نفرت نسبت به بیگانگان  های هدف، از این تحریم های جامع در عمل هم با مشکالتی روبرو هستند. از جمله دولت تحریم

کنند؛ در شرایط تحریم، معموال گروههای مخالف دولت هدف، بیش از دولت هدف و رهبران آن تضعیف  ده میو افزایش همبستگی ملی استفا
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افتد؛ مشکل دیگر این است که بی ثباتی ناشی از  ها هم به خطر می ی تحریم های اقتصادی کشورهای اعمال کننده شوند؛ همچنین فرصت می

 های سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای منطقه و جهان به همراه داشته باشد.تواند پیامد ها در کشور هدف، می اعمال تحریم

های جامع، گرایشها به سمت الگوی جدیدی از مجازاتها به نام مجازاتهای هوشمند جلب  ی تحریم ی مشکالت اخالقی و عملی نظریه در نتیجه

تصادی، افزایش فشار بر دولت یا گروههای هدف و حل و فصل های اق شد. این نظریه در پی به حداقل رساندن پیامدهای انسانی تحریم

 تواند بدون پیامدهای انسانی علیه غیرنظامیان باشد. ها هم نمی باشد، هرچند این نوع مجازات آمیز می ی مسالمت المللی به شیوه اختالفات بین

 ها نرخ موفقیت تحریم

مورد  2110تا  2122ی سالهای  مورد تحریم را در فاصله 229، که 121الملل نهای صورت گرفته توسط موسسه اقتصادی بی بر اساس ارزیابی

 2170ی سالهای  هایی که در فاصله درصد بوده و موفقیت تحریم 32های اقتصادی تنها در حدود  بررسی قرار داده، میانگین نرخ موفقیت تحریم

توان در سه پدیده جست و جو کرد: اوال به دلیل  نرخ کم موفقیت را میباشد. دلیل این  درصد می 10به اجرا گذاشته شدند نزدیک به  2110تا 

تواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته  المللی، هر کشور می ی تجارت بین رشد فزاینده

های همه جانبه توسط  لی، کسب اجماع و توافق الزم برای اعمال تحریمالمل ی بین های جدید در صحنه نباشد. دوم اینکه به دلیل ظهور قدرت

 باشد. می 10ی  ی کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه سازمان ملل دشوار شده است. دلیل سوم هم رشد سریع و نسنجیده

 بررسی قوانین تحریمِ مصوب علیه ایران

 ها های اعمال تحریم بهانه

اند. کلینتون، رئیس  ی خود علیه ایران توجیهات مختلفی را عنوان نموده های خصمانه ی سرپوش گذاشتن بر سیاستدولتمردان آمریکایی برا

ای برای امنیت ملی، سیاست خارجی و  العاده تهدید فوق»، ایران را به عنوان 21117ی  شماره 110جمهور وقت ایاالت متحده، در فرمان اجرایی

ای به رؤسای  وجود دارد. وی همچنین در نامه« ی ملی العاده وضعیت فوق»کند که در روابط با ایران  اعالم می داند و می« اقتصاد ایاالت متحده

 ها ارئه داده است که عبارتند از: ای برای وضع تحریم گانه مجلس آمریکا، دالیل سه

 باشد؛ ها تهدیدکننده می های تروریستی ایران که برای صلح و امنیت تمام ملت فعالیت .2

 اندازد؛ هایی که صلح خاورمیانه را به مخاطره می المللی، از جمله فعالیت استراتژی حمایت ایران از تروریسم بین .1

 های کشتار جمعی. تالش ایران برای دستیابی به سالح .3
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قانون »ی  ند. در مقدمهی بخش نفت ایران را به تصویب رسا ی آمریکا قوانینی برای جلوگیری از توسعه بر اساس همین ادعاهای واهی، کنگره

 ، سیاست ایاالت متحده در مقابل ایران اینطور بیان شده است:«112های ایران تحریم

المللی حمایت کند، و  های تروریستی بین سیاست ایاالت متحده، این است که توانایی ایران را محدود کند تا ایران نتواند از فعالیت»

ی کشتار جمعی و انتقال آنها را نداشته باشد. بر همین اساس باید توان ایران در اکتشاف، ی سالحها توانایی مالیِ دستیابی و توسعه

 «استخراج، پاالیش و انتقال نفت محدود شود.

تالش برای دستیابی به سالح »، «حمایت از تروریسم»توان به  های واهی دیگری نیز در سالیان مختلف مطرح شده، از جمله می همچنین بهانه

نقض حقوق بشر و »و « تالش برای دستیابی به قدرت تهاجمی در زمینه تسلیحات متعارف به منظور تهدید همسایگان خود»، «ای هسته

 اشاره کرد.« دموکراسی

وجو کرد. واقعیت آن است که آمریکا شدیدا مخالف گسترش اسالمگرایی  اساس جست ها را باید در پشت این حرفهای بی اما دالیل واقعی تحریم

ی ایران در دنیا و به خصوص در خاورمیانه است. هرگونه حرکتی که بخواهد نظم نوین جهانی را که بر اساس منافع و اصول آمریکا  شیوهبه 

ز شکل گرفته تهدید نماید، یا رهبری آمریکا در دنیا را به چالش بکشد به شدت سرکوب خواهد شد. ناگفته پیداست که منظور دولتمردان غربی ا

ای است، همانطور که حمایت از محور مقاومت و  ای، حق مسلم کشور در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ی دستیابی به سالح هستهتالش برا

کنند. عمدتا  مردم مظلوم غزه و لبنان و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را به حمایت از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه تعبیر می

 اند. ی آمریکا بوده های هوادار اسرائیل در دولت و کنگره ه و چهر 111های صهیونیستی مثل آیپک های خصمانه نیز البی تمحور این سیاس

اش  پردازد و جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب تاریخی بر همین اساس است که دولت ایاالت متحده، با کشورهای مستقل جهان به مقابله می

 لیست قرار گرفته است.در صدر این  17در سال 

 (1993 -1979های یکجانبه و درون سرزمینی ) دور اول: تحریم

ی  و در واکنش به اشغال النه2120نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، در زمان ریاست جمهوری کارتر در سال 

ی پهلوی با آمریکا به  فروش تجهیزات نظامی به ایران، که در دوره جاسوسی آمریکا در تهران شکل گرفت. براساس این تحریم، قراردادهای

های دولت ایران را مسدود و  میلیارد دالر دارایی 21امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ایران ممنوع شد. همچنین دولت آمریکا 

ی اروپا و ژاپن هم به آمریکا پیوستند و فروش  رد. متعاقبا اتحادیهی تجاریِ شهروندان آمریکایی با ایران را ممنوع اعالم ک هرگونه مبادله
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های تجاری حدود یک سال بعد، با  تجهیزات نظامی و اعطای وام به ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. تحریم

های ایران ادامه  نگ تحمیلی، به شکل مسدود کردن داراییآزادسازی گروگانهای آمریکایی لغو شد؛ هرچند فشار اقتصادی آمریکا در طول ج

 یافت.

ای را علیه ایران  های اقتصادی گسترده با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دولت آمریکا با هدف جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ، تحریم

ی آمریکا ثبت  در وزارت خارجه« دولتهای حامی تروریست»رست ی ریاست جمهوری ریگان، نام ایران در فه ، در دوره2122ترتیب داد. در سال 

های دومنظوره به ایران و همچنین اعطای وام از  شد. بر اساس این اقدام دولت آمریکا موظف شد تا مانع از انتقال تجهیزات نظامی و فناوری

 المللی به ایران شود. سوی موسسات بین

 های مستقیم نظامی آمریکا با ایران در خلیج فارس، ریگان طی فرمان اجرایی و همچنین درگیریسه سال بعد، با افشای ماجرای مک فارلین 

ی کاالها و خدمات ایرانی، از جمله نفت خام ایران به ایاالت متحده را ممنوع اعالم کرد؛ هرچند شرکتهای آمریکایی مجاز  واردات کلیه 21923

ی خود در خارج از آمریکا و برای بازارهای خارج آمریکا خریداری نمایند. در این دوره،  های وابسته بودند نفت ایران را از طریق شرکت

 های جدی برای صدور کاالهای غیرنظامی به ایران وجود نداشت. محدودیت

ی اروپا به میزان قابل توجهی  ی بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی میان ایران و اتحادیه و آغاز دوره 2122با پایان جنگ تحمیلی در سال 

 ماندند.های اقتصادی آمریکا علیه ایران همچنان بر جای باقی  بهبود یافت، لیکن تحریم

ی خلیج فارس بود، تهدید این  درصد تولید نفت جهان در این دوره در منطقه 11درصد ذخایر نفتی شناخته شده جهان و  91با توجه به اینکه 

به ی جرج بوش پدر، سیاست آمریکا، حفظ دسترسی بال منازع  منابع برای ایاالت متحده قابل تحمل نبود. لذا پس از فروپاشی شوروی، در دوره

، به 2112ای به نفع خودش بود. با شکست نظامی عراق از آمریکا در نبرد خلیج فارس در سال  نفت خلیج فارس و حفظ یا ایجاد ثبات منطقه

منع گسترش تجهیزات نظامی »منظور جلوگیری از برتری جمهوری اسالمی و بر هم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون 

آالت و تجهیزاتی  ی ماشین تر نمود. براساس این قانون صادرات کلیه های اقتصادی علیه ایران را تنگ ی تحریم مجددا حلقه« 113عراق ایران و

مهار »که به طور غیرمستقیم دارای کاربرد نظامی باشند به ایران منع شد. این قانون آغاز سیاستی بود که متعاقبا توسط کلینتون تحت عنوان 

 دنبال شد.« دوجانبه

 

 

                                                      
293

 Iran-Iraq Arms Nonproliferation 



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

314 
 

 (2116 -1993های یکجانبه و فراسرزمینی ) دور دوم: تحریم

ای تضعیف شوند  اندکی پس از به قدرت رسیدن بیل کلینتون، برخی از مشاوران وی پیشنهاد کردند که هر دو کشور ایران و عراق باید به گونه

، سیاست مهار دوجانبه را اتخاذ کرد که تا 2113ساس آمریکا در سال که دیگر به عنوان خطری برای منافع آمریکا به حساب نیایند. بر همین ا

های  ادامه یافت و با این کار درصدد بود تا در کنار انزوای سیاسی عراق، که پیش از این به دلیل حمله به کویت مورد تحریم 2111سال 

های خود  عث انزوای سیاسی آن شود. کلینتون در یکی از سخنرانیالمللی قرار گرفته بود، روند رشد اقتصادی ایران را هم محدود کرده و با بین

 اعالم کرده بود:

های ایران از گروههای تروریست و تالشهای او برای به دست آوردن سالحهای شیمیایی و تبلیغات او  ایم با حمایت ما عهد کرده»

ایم که نسبت به نیات واقعی ایران آگاه باشند و به ما کمک  نمودهرو مقابله کنیم. ما از دوستان خود درخواست  های میانه علیه رژیم

نمایند که به ایران بفهمانیم که رفتارش را تحمل نخواهیم کرد. سیاست ما بسیار واضح است: تضعیف و منزوی نمودن کسانی که 

 «آمیز برای مردم این منطقه را به مخاطره بیفکنند. ی صلح آینده

ای را با شرکتهای غربی  عمل موفق نبود، چرا که در خالل سالهای پس از جنگ، ایران روابط تجاری نسبتا گستردهسیاست مهار دوجانبه در 

های نفتی آمریکایی، مثل  ی کاال به ایران و شرکت ، دولت آمریکا خود پنجمین صادرکننده2112برقرار کرده بود، به طوریکه در عمل تا سال 

م به خریداران اصلی نفت ایران تبدیل شده بودند که نفت ایران را برای فروش در کشورهای ثالث خریداری اکسان کالتکس، کازمو و موبیل ه

به طور رسمی دست از این سیاست برداشته و  2111کردند. عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه موجب شد تا هیئت حاکمه کلینتون در بهار  می

 یران را آغاز نماید.ی بازرگانی علیه ا سیاست تحریم همه جانبه

 12957فرمان اجرایی 

ی ملی اعالم کرد. سپس طی  العاده ضمن طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران، در روابط با ایران وضعیت فوق 2111مارس  27کلینتون در تاریخ 

د تحریم قرا داد. در این فرمان اجرایی، ی صنعت نفت ایران را مور های توسعه گذاری شهروندان آمریکایی در پروژه سرمایه 21117فرمان اجرایی 

 های زیر مشمول تحریم شده است: فعالیت

 انعقاد یا اجرای قرارداد توسط هر شخص آمریکایی برای .2

a. ی منابع نفتی ایران سرپرستی کلی یا قبول مسئولیت مدیریتِ توسعه 

b. ی منابع نفتی ایران تأمین مالی توسعه 

c. دادهایی باشدضمانت هر شخص دیگری که تحت چنین قرار 
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اند و یا  هرنوع معامله با اشخاص آمریکایی یا اشخاص در قلمرو ایاالت متحده که ممنوعیت فوق را نادیده گرفته و از آن اجتناب کرده .1

 قصد چنین کاری را دارند.

 12959فرمان اجرایی 

استناد به اتهامات گذشته بر ضد ایران، تجارت هر نوع ، کلینتون فرمان اجرایی دیگری صادر کرد و در آن با 2111می  9چندی بعد، در تاریخ 

هایی که بر اساس این فرمان اجرایی ممنوع  کاال، خدمات یا فناوری با ایران را، برای شهروندان آمریکایی ممنوع اعالم کرد. برخی از فعالیت

 اعالم شده عبارتند از:

 االصل به ایاالت متحدهواردات یا تامین مالی واردات هرنوع کاال یا خدمات ایرانی  .2

صادرات یا تامین مالی صادرات هرنوع کاال، خدمات یا فناوری از ایاالت متحده به دولت ایران و یا هر واحد تحت تملک و کنترل  .1

 دولت ایران

 صادرات مجدد هر نوع کاال، خدمات و یا فناوری به دولت ایران یا واحدهای تحت تملک و کنترل آن .3

گری توسط هر شخص آمریکایی در رابطه با کاال یا  مل خرید، فروش، انتقال، تعویض، تأمین مالی و یا واسطهای شا هر نوع معامله .2

 االصل و یا تحت تملک و کنترل حکومت ایران خدمات ایرانی

 های تحت مالکیت و کنترل حکومت ایران گذاری جدید توسط اشخاص آمریکایی در ایران یا در دارایی هر نوع سرمایه .1

ی  المللی، سیاست تحریم آمریکا نتوانست به هدف اصلی خود یعنی ممانعت از توسعه های فوق، به دلیل عدم همراهی بین غم وضع تحریمعلیر

نفتی کونوکو آمریکایی از ایران، سه شرکت دیگر، توتال، گازپروم و پتروناس برای همکاری در   صنعت نفت ایران دست یابد. با خروج شرکت

 گازی پارس جنوبی یک قرارداد دو میلیارد دالری به امضا رساندند. ی میدان توسعه

داد، به سرعت در حال توسعه و بازسازی بود و این فرصت مناسب از  صنعت نفت ایران، با توجه به طرحهای جذابی که دولت ایران ارائه می

 های غیرآمریکایی فراهم شده بود. شرکتهای آمریکایی دور مانده بود و در عوض فرصت مناسبی برای  دسترس شرکت

 294قانون تحریم ایران و لیبی

ی آمریکا، با اشاره به قرارداد دو میلیاردی سه شرکت نفتی  ، سناتور آلفونس داماتو، از هواداران سرسخت اسرائیل در کنگره2111در نوامبر سال 

 با ایران، اظهار کرده بود:
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 «ضرر منافع ملی ایاالت متحده خواهد بود. هرگونه فعالیت درآمدزا برای ایران به»

گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را دچار محدودیت نماید. بر .  ی آمریکا مطرح کرد تا سرمایه بر همین اساس، وی پیشنهاد طرحی را در کنگره

میلیون  20های حداقل  گذاری سرمایه میلیون دالر یک باره و یا ترکیبی از 20براساس این طرح اشخاصی که در صنعت نفت ایران، بیش از 

 111گیرند. گذاری بکنند، مورد مجازات آمریکا قرار می میلیون دالر شود، سرمایه 20ماه بیش از 21دالری که مجموع آنها در طول 

ر تمام انواع فناوری، گذاری، صدو ی این طرح بنیامین گیلمن، طرحی برای تشدید این تحریم ارائه کرد که عالوه بر ممنوعیت سرمایه در ادامه

اندازی  های تولید، پاالیش، تعمیرات و راه کاال و خدمات مرتبط با صنعت نفت و گاز به ایران، توسط هر شرکت خارجی و برای هر یک از بخش

 است.  تأسیسات نیز ممنوع شده 

های فراسرزمینی  ود. ولی این دو طرح، آغازی بر تحریمهای آمریکا ناظر به شرکتها و شهروندان آمریکایی ب ی تحریم تا پیش از این زمان، کلیه

کرد تا تصمیمات ملی خود را به صورت یکجانبه و  شود. دولت آمریکا با وضع و اعمال قوانین فرامرزی خود تالش می  دولت آمریکا محسوب می

 ش دهد.المللی و قوانین سازمان تجارت جهانی، در سطح جهان گستر با وجود مغایرت با قوانین بین

به تصویب رسید. براساس این قانون « قانون تحریم ایران و لیبی»های کلینتون، قانونی موسوم به  از ترکیب دو طرح فوق و دستور اجرایی

 ها عبارتند از: ی این مجازات گرفتند، از جمله های دولت آمریکا قرار می های متخلف مورد مجازات شرکت

 صادرات و واردات آمریکامحرومیت از اعتبار و وام بانک  .2

 منع صادرات کاالهای خاص به آن شرکت .1

 منع موسسات مالی آمریکا از اعطای وام به شخص خاطی .3

 منع خرید دولتی از شرکت خاطی .2

ن، با گذاری شرکتهای اروپایی در صنعت نفت ایرا ی اروپا به دلیل سرمایه ، اتحادیه2119در ابتدای تصویب قانون تحریم ایران و لیبی در سال 

ی اروپا  آمریکا با اتحادیه 2117کند. اما در سال  این قانون مخالف بود و حتی اعالم کرده بود به خاطر آن به سازمان تجارت جهانی شکایت می

 ها باعث لطمه به روابط آمریکا و اروپا نشود و در عوض اروپا هم شکایتی نکند. توافق کرد که این تحریم

نتیجه، سرانجام در سال  ی جدیدی شد. بعد از چند دور مذاکرات بی ی اروپا وارد مرحله ی ایران، روابط ایران و اتحادیها ی هسته با گسترش برنامه

 ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافقت کردند. ی هسته ، سه کشور اروپاییِ انگلیس، فرانسه و آلمان با ارسال پرونده1009
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ی اروپا و ژاپن از  به صورت یکجانبه از طرف آمریکا بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها به ویژه اتحادیه ها تا پیش از این تاریخ تحریم

 موفقیت چندانی برخوردار نبود.

 تا کنون( 2116المللی ) بین های  دور سوم: تحریم

 های شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه

ای ایران از نظر شورای امنیت سازمان ملل،  ی هسته و اعالم غیر شفاف بودن برنامه 119ژی اتمیالمللی انر های آژانس بین با استناد به گزارش

 ، بدون هیچ رای مخالف یا ممتنعی به تصویب رسید.1009دسامبر  13المللی ایران در تاریخ  اولین تحریم بین

باشد. همچنین در این  سازی به ایران ممنوع می مرتبط با غنی ، فروش یا انتقال هر گونه کاال، خدمات یا فناوری2737ِی  براساس مفاد قطعنامه

ای جلوگیری کنند. در انتهای این قطنامه لیستی از افراد و  های هسته های مرتبط با فعالیت قطعنامه خواسته شده از تحصیل اتباع ایرانی در رشته

های برخی از  واهد ورود و خروج این افراد به کشورشان را منع و داراییخ ی اعضا می ای ایران ارائه شده و از کلیه نهادهای مرتبط با بخش هسته

 آنها را مسدود نمایند.

های بیشتری علیه ایران اعمال شد. بر اساس این قطعنامه، فروش  تحریم 2727ی  تنها با گذشت حدود سه ماه از این حکم، با وضع قطعنامه

 های سازمان ملل افزوده شدند. شده و افراد و نهادهای بیشتری به لیست تحریمای از سالحهای پیشرفته هم به ایران ممنوع  دسته

ی تحریمی دیگری را علیه ایران به تصویب رساند. در ابتدای  ، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه1002مارس  3حدود یک سال بعد، در 

 ته شده:، با استناد به چند گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی گف2203ی  قطعنامه

های قبلی ذکر  های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه سازی و بازفرآوری و پروژه های غنی ایران به صورت کامل و پایدار فعالیت »

است. در نتیجه شورا برای  ها و توسط شورای حکام را انجام نداده  شده بود را تعلیق نکرده و اعتمادسازی خواسته شده در قطعنامه

 «های هسته ای و موشکی،  تالش خواهد کرد. ی برنامه های حساس ایران در زمینه فناوریی  جلوگیری از توسعه

های مالی خود با شعبات بانک ملی و بانک صادرات ایران هوشیار باشند. همچنین  شود نسبت به فعالیت در این قعطنامه از اعضا خواسته می

 شوند مورد بازرسی قرار دهند. جا می ا از ایران جابههایی را که توسط کشتی یا هواپیما به سمت ایران ی محموله
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شورای امنیت با استناد به این موضوع و ضمن  1020ای ایران در فُردو علنی شد. پیرو آن، در ژوئن  ، موضوع تاسیسات هسته1001در سپتامبر 

ی تحریمی شدیدتری علیه ایران به تصویب  نماید، قطعنامهدرصد دست پیدا  10سازی اورانیوم تا حد  ابراز نگرانی از اینکه ایران توانسته به غنی

 رساند؛ ترکیه و برزیل به این قطعنامه رای مخالف داده بودند.

شود. همچنین  ، فروش انواعی از سالحهای متعارف از قبیل ماشینهای زرهی و تانک به ایران ممنوع اعالم می2111ی  بر اساس قطعنامه

به همراه « شرکت ملی کشتیرانی»و « سپاه پاسداران انقالب اسالمی»ی ایرانی اعمال شده است. به عالوه های بیشتری بر بانکها مراقبت

 اند. های شورای امنیت اضافه شده های وابسته به آنها به لیست تحریم تعدادی از شرکت

 ی اروپا های اتحادیه دور اول تحریم

کنند. پیرو  ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافقت می ی هسته ا ارسال پرونده، سه کشور اروپایی ب1009همانطور که گفته شد در سال 

علیه ایران تصویب  1002و  1007های خود را در سالهای  ی اروپا هم دور اول تحریم در شورای امنیت، اتحادیه 2737ی  تصویب قطعنامه

 رتند از:ی اروپا عبا های اتحادیه کند. مهمترین مفاد دور اول تحریم می

 ای، یا اقالم نظامی پیشرفته برای ایران  های مرتبط با صنعت هسته فروش یا هرگونه مشارکت در تامین کاالها، خدمات و فناوری

 شود ممنوع اعالم می

 نظارت شدیدی بر تراکنشهای موسسات مالی ایرانی خصوصا بانک صادرات باید اعمال شود 

 شوند، باید مورد بازرسی قرار گیرند جا می ه سمت ایران یا از ایران جابههایی که توسط کشتی و هواپیما ب محموله 

 شود اند مسدود می ای ایران مشارکت داشته ی هسته ای از افراد و نهادهایی که در برنامه های عده دارایی 

ی جدیدی علیه ایران به تصویب ها ی اروپا تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه 2203ی  همچنین پس از تصویب قطعنامه

نماید، از جمله افراد و نهادهای جدیدی را به  های سابق اعمال می ی فوق، تغییراتی را در تحریم  رساند و در آن با تاکید بر احکام قطعنامه می

 کند. ها اضافه می لیست تحریم

 های ایران قانون جامع تحریم

شد، در  یاد می« ای ی نقره گلوله»ها از آن به عنوان  که در رسانه« حریم فروش بنزین به ایرانقانون ت»، طرحی با عنوان 1001آوریل  12در 

و  1001ایِ فردو در سپتامبر  ، علنی شدن تاسیسات هسته1001مجلس سنای آمریکا مطرح شد. حوادث پس از انتخابات ایران در ژوئن 

ی امور خارجه مجلس نمایندگان، این طرح را در  د تا این هوارد برمن، رئیس کمیتههای خوبی بودن  درصد بهانه 10سازی اورانیوم تا حد  غنی
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« 117گذاری ، پاسخگویی و کاهش سرمایههای ایران قانون جامع تحریم»های بیشتری تحت عنوان  دستور کار کمیته قرار داده و به همراه تحریم

هایی که در این قانون ذکر شده است  تصویب رسید. در ادامه به مهمترین تحریم در کنگره به 1020تصویب نمایند. نهایتا این طرح در ماه ژوئن 

 شود: اشاره می

 کرد، به همراه اصالحات و  ی بخش نفت و گاز ایران را تحریم می که هرگونه کمک به توسعه« های ایران قانون تحریم»ی مفاد  کلیه

اضافات، هرگونه فروش یا همکاری در فروش محصوالت پاالیشگاهی به ایران ی این  اضافاتی در این قانون درج شده است؛ از جمله

ها تخلف  ی افرادی که از تحریم منع شده است. همچنین همکاری با ایران برای تولید بنزین تحریم شده است. همچنین جریمه

 های ایران افزایش یافته است کنند نسبت به قانون تحریم می

 ونه صادرات و واردات اشخاص آمریکایی با ایران مجددا قید شده استدر این قانون هم تحریم هرگ 

 شوند کنند تحریم می هایشان همکاری می هایش از طریق تامین مالی فعالیت ی موسساتی که با سپاه پاسداران و زیرمجموعه کلیه 

  ها  ه عنوان ناقض حقوق بشر در فهرست تحریم، نام تعدادی از افراد و سازمانها ب22همچنین با اشاره به وقایع پس از انتخابات سال

 قرار گرفته است

ی جدی به اقتصاد ایران وارد کند، چرا  اش تحریم بنزین ایران بود، هیچ گاه نتوانست ضربه البته این قانون که در زمان تصویب، مهمترین مصوبه

بندی سوخت و کنترل مصرف داخل، کشور در تولید  ین اجرای سهمیهها و تولید بنزین در داخل و همچن که با تغییر کاربری تعدادی از پاالیشگاه

 این محصول به خودکفایی دست پیدا کرد.

 نماید. ها علیه ایران صادر می در ادامه اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا با استناد به این قانون، چند دستور اجرایی برای گسترش تحریم

 13591دستور اجرایی 

ابالغ شد فروش تجهیزاتی که ایران بتواند بخش نفت و گاز خود را نگهداری کند یا ارتقاء دهد  1022اجرایی که در نوامبر  بر اساس این دستور

طور فروش کاال یا خدماتی که ایران بتواند در تولیدات پتروشیمی خود از آن استفاده نماید مشمول  از جمله دریل، پمپ و سکوی نفتی و همین

 باشد. ها می تحریم

 13599دستور اجرایی 

 صادر شد، آمده است: 1021ی  فوریه 1در مهمترین بند این دستور اجرایی که در تاریخ 
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و یا در اختیار هر شخص آمریکایی، از  آمریکا متحده ایاالت در که ایران، بانک مرکزی، از جمله دولت ایران منافع وتمام اموال »

و امکان انتقال، پرداخت، صادرات  شود مسدود اعالم می، آید در اختیار آنها در می این پس و یا ازبانکها است   های خارجی جمله شعبه

 «و خارج شدن را ندارد.

 13622دستور اجرایی 

ی جدی به ایران از طریق محدود  صادر شد و هدف آن وارد آوردن ضربه 1021این دستور اجرایی به منظور منع خرید نفت از ایران، در جوالی 

های آن یا محصوالت پتروشیمی ایران  باشد. بر اساس این دستور اجرایی هر شخص یا نهادی که نفت خام یا فرآورده رآمدهای نفتی میکردن د

ی آمریکا جریمه خواهد  ای را انجام دهد، توسط ایاالت متحده المللی نفتیران معامله را خریداری نماید، یا با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت بین

 شد.

ای خرید نفتشان از ایران را کاهش دهند، برای یک  راساس این دستور اجرایی، رئیس جمهور حق دارد کشورهایی را که به طور قابل مالحظهب

ی معافیت، مجددا وضعیت خرید نفت این کشورها از ایران مورد بررسی قرار  ها معاف نماید. در پایان این دوره روزه از این جریمه 220ی  بازه

 یرد.گ می

های  های آمریکایی افرادی که به این دو شرکت یا بانک مرکزی ایران کمک مالی کنند یا به ایران برای خرید اوراق بانک همچنین دارایی

 شود. آمریکا یا فلزات گرانبها کمک کنند توقیف می

حی برای فشار بیشتر بر ایران بود که بعدا تحت ی آمریکا مشغول بررسی طر همزمان با صدور این فرامین اجرایی از سوی رئیس جمهور، کنگره

 به تصویب رسید.« قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»عنوان 

 ی اروپا های اتحادیه دور دوم تحریم

. این شود در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می 2111ی  و با تصویب قطعنامه 1020ی اروپا از جوالی سال  های اتحادیه دور دوم تحریم

کند، آخرین  های مختلف اقتصادی از جمله صادرات و واردات، حمل و نقل و بخش مالی اعمال می های شدیدی را بر حوزه ها، محدودیت تحریم

 ی اروپا عبارتند از: های اتحادیه به تصویب رسیده است. اهم موارد دور دوم تحریم 1021ی اروپا در اکتبر  قانون تحریم اتحادیه

 ای باشند یا کاربرد دوگانه داشته باشند منع  ی اقالمی که مرتبط با بخش نظامی یا هسته رگونه مشارکت در فروش کلیهفروش یا ه

 شود می
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 های پاالیش، اکتشاف، گاز طبیعی مایع و تولید منع  فروش هرگونه کاال، خدمات و فناوری کلیدی مرتبط با صنعت نفت و گاز در حوزه

 شود می

 ی اتکایی و   شود، از جمله بیمه، بیمه های نفتی و محصوالت پتروشیمی ایران به اروپا ممنوع اعالم می رآوردهواردات نفت خام، ف

 است  خدمات مالی مرتبط با این واردات هم مشمول تحریم

 تجارت طال، فلزات گرانبها و الماس با دولت و بانک مرکزی ایران و موسسات وابسته به آنها ممنوع است 

  ی اروپا را ندارند؛ همچنین هرگونه همکاری با بانکها و موسسات  ی اتحادیه ی جدیدی در محدوده ایرانی حق ایجاد شعبهبانکهای

 مالی ایرانی در هرکجای دنیا باید قطع شود

 باشد هرگونه تجارت با نهادها یا افراد وابسطه به سپاه پاسداران یا شرکت کشتیرانی ایران ممنوع می 

 های تحت کنترل  گیرند و دسترسی پروازهای حمل بارِ ایران به فرودگاه و هواپیماهای ایرانی مورد بازرسی قرار میها  ی کشتی کلیه

 شود ی اروپا محدود می کشورهای عضو اتحادیه

 شود کنند مسدود می های افراد و نهادهایی که از دولت ایران حمایت اقتصادی می دارایی 

 ای یا صنایعی که تحت  ساخته به مقصد صنایع هسته ین فروش گرافیت و آهن آالت خام یا نیمواردات گاز طبیعیِ ایران، و همچن

 شود  کنترل سپاه هستند، ممنوع اعالم می

 هرگونه قرارداد تامین مالی برای تجارت با ایران، مانند اعتبارات صادراتی، گارانتی و بیمه ممنوع است 

 های باری ایرانی ممنوع است. همچنین تامین  ها و کشتی ی شناسایی به نفتکش شمارهبندی و  اعطای هرگونه خدمات پرچم، طبقه

 ی نفت و محصوالت پتروشیمی ایران ممنوع است و انتقال یا ذخیره  هرگونه کشتی برای نقل

 «298کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»قانون 

طرحی را به تصویب رساند که بر   1021ی آمریکا در آگوست  از این کشور، کنگرههمزمان با ناآرامیهای به وجود آمده در سوریه و حمایت ایران 

 باشد، عبارتند از: اساس آن همزمان بر دو کشور ایران و سوریه فشار بیشتری را وارد نماید. مواد مهمی از این قانون که مرتبط با ایران می

 ی منابع نفتی یا محصوالت پاالیشگاهی ایران و همچنین  توسعهی منابع نفتی، همکاری در  همکاری مشترک با ایران در توسعه

 باشد همکاری در تولید محصوالت پتروشیمی یا خرید محصوالت پتروشیمی ایران ممنوع می

 دهد، مورد مجازات قرار خواهد گرفت. البته  ای است که نفت خام ایران را انتقال می هر شخصی که به نحوی سهامدار یا مالک کشتی

 باشد اند، مشمول تحریم نمی ل نفت ایران به کشورهایی که به دلیل کاهش چشمگیر خریدشان، از تحریم خرید نفت مستثنی شدهانتقا
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 باشد، از  می  ای و متعارف پیشرفته کمک کند، تحریم ی سالحهای شیمیایی، بیولوژیکی، هسته ای که به ایران در توسعه هر معامله

 کنند مجازات خواهند شد تولید اورانیوم به ایران کمک میجمله افرادی که در استخراج و 

  ی  های تابعه کش ایران و شرکت خدمات اعتبارسنجی، بیمه و بیمه اتکایی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکسانی که

 شوند ها ارائه نمایند مجازات می آن

 گیرند مورد مجازات قرار می کنند، مؤسسات مالی که خدماتی را به افراد تحریم شده ارائه می 

 های حکومت ایران و مؤسسات مالی ایرانی و تحریم بانک مرکزی ایران تا زمانی که رئیس جمهور  تحریم و بلوکه شدن دارایی

 یابد های سپاه دخالت ندارند، ادامه می ای یا فعالیت های تسلیحاتی و هسته های ایران در زمینه گزارشی مبنی بر اینکه آنها در فعالیت

 های بیشتری علیه سپاه و نهادها و افراد وابسته به آن وضع شده است، از جمله هر شرکتی که بخواهد  همچنین در این قانون تحریم

 با دولت آمریکا همکاری کند باید گواهی بدهد که در هیچ فعالیت اقتصادی مشترکی با سپاه وارد نشده است

 ها دسته بندی مفهومی تحریم

ها و  ی فعال با تحریم های آتی، مقابله بینی تحریم ی پیش های تصویب شده علیه ایران بررسی شد. الزمه روند تاریخی تحریم در قسمت قبل

بندی  ی یک دسته هاست. لذا در این قسمت ضمن ارائه طراحی راهکار به منظور تبدیل تهدید تحریم به فرصت، اشراف مفهومی بر این تحریم

 ها بررسی خواهد شد. کننده در هر یک از دسته های صورت گرفته، میزان پیشروی هریک از گروههای تحریم ممفهومی از انواع تحری

 گذاری ی تجارت و سرمایه ها در حوزه بندی مفهومی تحریم دسته

وجوه توسط خریدار به توان تجارت را به چهار مرحله شامل توافق انجام مبادله بین خریدار و فروشنده، پرداخت  بندی کلی می در یک دسته

های مربوط  هایی قابل تحریم است. تحریم فروشنده، نقل و انتقال کاال و نهایتا بهره برداری از آن توسط خریدار تقسیم نمود که هر کدام به شیوه

 پردازیم. ورد دیگر میهای حمل و نقل به صورت مجزا بررسی خواهند شد و در این بخش فقط به بررسی دو م به پرداخت وجوه )مالی( و تحریم

کنند. در رویکرد نرم، با اعمال  ی توافق مبادله از دو رویکرد سخت و نرم برای مقابله استفاده می به صورت کلی، کشورهای متخاصم در مرحله

با ایران را افزایش المللی، تهدید شریک تجاری به تحریم و ... ریسک تجارت  های تهدیدآمیز، مانند بدنام کردن ایران در فضای بین سیاست

هایی که تجارتشان با ایران را قطع نمایند، آنها را از انجام  های تشویقی مانند اعطای وام و واگذاری پروژه به شرکت دهند. همچنین با سیاست می

 کنند. تجارت با ایران منصرف می

گیرند. برخی از این مجازاتها که در قوانین تحریم به آن  میهایی که با ایران تجارتی داشته باشند مورد مجازات قرار  در رویکرد سخت، شرکت

 اشاره شده عبارتند از:
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 هایش بستن حسابهای بانکی آن شرکت و مسدود نمودن دارایی 

 های دولتی به آن شرکت منع خرید دولتی از آن شرکت یا واگذاری پروژه 

 ضمانت و ...ی خدمات مالی به آن شرکت از قبیل اعطای وام، بیمه،  تحریم ارائه 

 ها با آن شرکت ی سایر شرکت قرار دادن نام آن شرکت در لیست سیاه و در نتیجه ممنوعیت معامله 

 تحریم مالکان و سهامداران اصلی شرکت 

 

 بندی مفهومی مراحل تجارت و روشهای تحریم ، دسته2ی  نمودار شماره

های  توان جدول زیر را در خصوص تحریم ا به صورت مجزا نام برده شده است، میهای کاالیی که در قوانین تحریم ایران از آنه با توجه به دسته

 های جدول تاریخ اعمال آخرین تحریم هم درج شده است: تجاری ایران ارائه نمود، در هر یک از خانه

 

 

 

 

 تحریم های قابل اعمال

 مراحل تجارت

 توافق مبادله

 سیاست های تهدید و تشویق: برخورد نرم

 جریمه ی شرکت های خاطی: برخورد سخت

 5پرداخت وجوه

 2حمل و نقل

 ...، کد فعالسازی، راه اندازی پیچیده و GPSنصب : منع بهره برداری بهره برداری
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 111ی  های اولیه تحریم 

 آمریکا

 ی های ثانویه تحریم

 آمریکا

ی  های اتحادیه تحریم

 اروپا

 های تحریم

 شورای امنیت

 1007مارس  1007فوریه  2122 2122 نظامی و موشکی

  1021ژانویه  1020ژوئن  2111می  دارای کاربرد دوگانه

 1009دسامبر  1007فوریه  1020ژوئن  2111می  های حساس پیشرفته ای و فناوری هسته

  1022نوامبر  2119آگوست  2111می  صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

  1021ژانویه  1021جوالی  2111می  گرانبها و فلزات پرکاربردفلزات 

  1021اکتبر   2111می  و تجهیزات صنایع دریایی  مواد اولیه

    2111می  تجهیزات و قطعات صنایع هوایی

    2111می  سایر اقالم

 های تجاری علیه ایران ی تحریم ، نقشه2ی  جدول شماره

برداری نیز  هایی در بهره ای یا نظامی، محدودیت ی هسته  تر، در خصوص برخی کاالهای خاص، مانند تجهیزات پیشرفته های پیشرفته در تحریم

ها هم آن کاال قابل استفاده نخواهد بود. برای نمونه گزارشاتی وجود دارد که بعضی از  قابل اعمال است؛ در این حالت بر فرض دور زدن تحریم

اند که با شناسایی موقعیت جغرافیایی ایران از کار باز ایستاده است. به عنوان مثالی  بوده GPSهای پیشرفته، در قسمت کنترلی خود دارای  ستگاهد

 شوند. مربوط به ایران غیر فعال می IPافزارها با اتصال به اینترنت و شناسایی  دیگر، برخی نرم

گذاری، عمدتا ناظر به بخش  گذاری در ایران هم دنبال شده است. البته تحریم سرمایه مقابله با سرمایهی نرم و سخت در  همین رویکرد مقابله

 باشد: گذاری در ایران به صورت زیر می های سرمایه انرژی بوده و به سایر بخشها تسری نیافته است. جدول تحریم

 های تحریم 

 ی آمریکا  اولیه

های  تحریم

 ی آمریکا ثانویه

های  تحریم

 ی اروپا اتحادیه

 های تحریم

 شورای امنیت

  1020جوالی  2111می  2111مارس  گذاری در بخش نفت و گاز سرمایه

    2111مارس  ها گذاری در سایر حوزه سرمایه

 گذاری علیه ایران های سرمایه ی تحریم ، نقشه1ی  جدول شماره
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 ی حمل و نقل ها در حوزه بندی مفهومی تحریم دسته

ای  ها قرار گرفته و حمل و نقل ریلی و جاده ی حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی هدف اعمال تحریم در بحث حمل و نقل، عمدتا دو حوزه

 شود. های حمل و نقل و دریایی پرداخته می های جدی نشده است. لذا در این قسمت به بررسی تحریم مشمول تحریم

های تجاری و نفتکش ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و چهارمین  شود. ناوگان کشتی طریق دریا انجام می درصد تجارت ایران از 10بیش از 

است.  دادن کشتی و نفتکش را مهیا کرده  ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان کسب درآمد برای ایران از طریق اجاره

خوبی این  کشورهای متخاصم نیز که به گیرد.  های نفتی ایران از طریق دریا صورت می فت و فرآوردهدرصد صادرات ن 10همچنین بیش از 

و نقل دریایی برای ایران ایجاد کنند.   هایی را در فرآیندهای مختلف حمل کنند محدودیت اند، با توسل به تحریم تالش می اهمیت را درک کرده

 قابل اعمال، به ترتیب شدت و اثربخشی عبارتند از: های ی حمل و نقل دریایی، تحریم در حوزه

 

 ی حمل و نقل دریایی ها در حوزه بندی تحریم ، دسته1ی  نمودار شماره

 1995هایی که در این بخش از سال  جایی مسافر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال تحریم حمل و نقل هوایی در ایران بیشتر برای جابه

ای، غیرنظامیان را نیز هدف  ها عالوه بر بخشهای نظامی و هسته دهد بر خالف ادعای دروغین دولتمردان غربی، تحریم میوضع شده نشان 

 های قابل اعمال به ترتیب شدت عبارتند از: ی حمل و نقل هوایی تحریم گرفته است. در حوزه

 حمل و نقل دریایی

 بازرسی مضاعف کشتی های ایرانی -5

 تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با بخش حمل و نقل دریایی -2

 تحریم خدمات پشتیبانی مانند بیمه، بیمه اتکایی و خدمات کالسه بندی -3

 ایجاد محدودیت در پهلو گرفتن کشتی های ایرانی در بنادر خارجی -4

 محدودیت تحت پرچم رفتن -1

 تحریم استفاده از کشتی ها و نفتکش های ایرانی برای سایر کشورها -6

محدودیت در تردد کشتی های ایرانی در آبهای متعلق به سایر کشورها -1  

 تحریم کشتی های غیر ایرانی که با ایران تجارت نمایند -8
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 ی حمل و نقل هوایی ها در حوزه بندی تحریم ، دسته3ی  نمودار شماره

 

 اند. دهد که در هریک از بخشهای حمل و نقل دریایی و هوایی، تحریمها با چه شدتی علیه ایران به تصویب رسیده جدول زیر نشان می

 

 

های  تحریم

 ی آمریکا اولیه

های  تحریم

 ی آمریکا ثانویه

ی  های اتحادیه تحریم

 اروپا

های  تحریم

 شورای امنیت

 (1) (9) (9) (7) حمل و نقل دریایی

 (2) (2) (1) (1) حمل و نقل هوایی

 های حمل و نقل علیه ایران ی تحریم ، نقشه1ی  جدول شماره

 ی مالی ها در حوزه بندی مفهومی تحریم دسته

 -1های دولتی،  های موسسات و شرکت بلوکه شدن دارایی -2ی مهم مبادالت کشور را دچار مشکل نموده است:  های مالی از سه جنبه تحریم

 تحریم استفاده از زیرساختهای ارتباطی مالی مانند شبکه سوئیفت. -3نجام مبادالت مالی و استفاده از خدمات موسسات مالی، تحریم ا

 های مالی ارائه کرد: ی روند اجرای تحریم بندی زیر را درباره توان دسته بر این اساس، می

 حمل و نقل هوایی

 بازرسی مضاعف هواپیماهای ایرانی -5

 تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با بخش حمل و نقل هوایی -2

 تحریم خدمات پشتیبانی مانند مجوزهای پرواز و بیمه ی هواپیماها -3

 ایجاد محدودیت در سوختگیری هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای خارج -4

 تحریم انجام پروازهای بین المللی برای هواپیماهای ایرانی -1

 به ایران/محدودیت در پرواز هواپیماهای شرکتهای بین المللی از -6
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 ی جریان مالی ها در حوزه بندی تحریم ، دسته2ی  نمودار شماره

 باشد: ی مالی به صورت زیر قابل ارائه می ها در حوزه با توجه به متن قوانین تحریم که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، جدول تحریم

ی  های اولیه تحریم 

 آمریکا

های  تحریم

 ی آمریکا ثانویه

های  تحریم

 ی اروپا اتحادیه

های  تحریم

 شورای امنیت

 (1) (9) (1) (7) های مالی تحریم

 ی مالی ها در حوزه ی تحریم ، نقشه3ی جدول شماره

 ی نفت و گاز ها در حوزه بندی مفهومی تحریم دسته

 20و حدود  300درصد تولید ناخالص داخلی 10های آنها، حدود  تا پیش از اجرای تحریم خرید نفت ایران، بخش نفت، شامل نفت و گاز و فرآورده

داده است. با توجه به این تاثیر باالی بخش نفت در اقتصاد کشور،  آمد دولت ایران را تشکیل میدرصد در 70تا  90درصد صادرات و بین 

 اند. ها قرار داده ی حیاتی درآمد کشور را هدف شدیدترین تحریم دشمنان  انقالب و در راس آنها آمریکا، این حوزه

 گیرد: ژی به یکی از چهارصورت زیر انجام میی انر بندی کلی، تعامالت ایران با سایر کشورها در حوزه در یک دسته

 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گذاری خارجی و مشترک در پروژه سرمایه .2

                                                      
300

 GDP 

 روند تحریم های مالی

 ایجاد نظارت شدید بر بانکهای ایرانی -5

 ممنوعیت تامین مالی بعضی فعالیت های خاص -2

مسدود کردن دارایی های افراد و موسسات -3  

 محدودیت در ایجاد شعب بانکهای ایرانی -4

 تحریم برخی بانکهای خاص -1

تحریم زیرساختهای ارتباطی مانند سوئیفت -6  

 تحریم کلیه ی بانکهای ایرانی جز برای معامالت مشخص -1
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 واردات کاال، خدمات و تکنولوژی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی .1

 های نفت و گاز و محصوالت پاالیشگاهی خصوصا بنزین واردات فرآوده .3

 های نفتی، محصوالت پتروشیمی و گاز طبیعی فرآوردهصادرات نفت خام،  .2

های  گذاری ی خود احتیاج به سرمایه ی تولید در بخش نفت و گاز ایران، بسیار بیشتر از تولید فعلی است و این بخش برای توسعه توانایی بالقوه

های جدی  های نفتی ایران را مورد تحریم گذاری در پروژه سرمایهی بخش نفت ایران،  جدی دارد. به همین دلیل آمریکا، برای جلوگیری از توسعه

 قرار داد.

های  ی اروپا، فروش هرگونه کاال، خدمات و فناوری مرتبط با بخش صنعت نفت و گاز در تمام حوزه های آمریکا و اتحادیه بر اساس تحریم

های آنها از ایران هم ممنوع اعالم شده است. همچنین در  رآوردهپاالیش، اکتشاف و تولید ممنوع شده است. به عالوه خرید نفت و گاز و ف

 ها قرار گرفته است. های ایاالت متحده، فروش محصوالت پاالیشگاهی به ایران مشمول تحریم تحریم

ی بر این بخش وضع ی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل تحریم های خصمانه المللی با سیاست ها، به دلیل عدم همراهی بین علیرغم این تحریم

 نکرده است.

های  تحریم 

 ی آمریکا اولیه

های  تحریم

 ی آمریکا ثانویه

ی  های اتحادیه تحریم

 اروپا

های  تحریم

 شورای امنیت

      های نفت و گاز ایران گذاری در پروژه سرمایه

     فروش اقالم مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی

     های پاالیشگاهی فروش فرآورده

     های نفتی و پتروشیمی خرید نفت و فرآورده

 های بخش نفت و گاز ایران ی تحریم ، نقشه2ی  جدول شماره

 های آتی پیش بینی تحریم

ها در  توان تشدید تحریم بندی انجام شده، می ها در بخشهای اساسی اقتصاد بررسی شد. با توجه به دسته قبل میزان پیشروی تحریم  در قسمت

 مستثناهای علمی،  ی اقتصادی فراتر روند، مثل تشدید تحریم های آتی از حوزه بینی نمود. البته ممکن است بعضی از تحریم ها را پیش برخی حوزه

کردن ایران از رخدادهای بین المللی ورزشی مثل جام جهانی فوتبال و یا کاهش مبادالت دیپلماتیک با ایران و ایجاد محدودیت در مسافرت 

 پردازیم: های ممکن که مرتبط با بخش اقتصادی است می مقامات ایرانی. در این بخش به بعضی از این تحریم
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 های حمل و نقل دریایی تشدید تحریم

ها که  گیرد، گام بعدی تحریم های موجود، همچنان بخش قابل توجهی از تجارت کشور از راه دریا صورت می توجه به اینکه علیرغم تحریم با

های ایرانی و غیر ایرانی است که هر تجارتی با ایران انجام  ی کشتی نفعان کلیه تواند مشکل جدی برای تجارت کشور ایجاد نماید، تحریم ذی می

ی ورود آنها به بندرهای خود را بدهند مورد مجازات قرار  های ایرانی تجارت کنند یا اجازه . همچنین ممکن است کشورهایی که با کشتیدهند

 بگیرند.

 گذاری جهانی در بخش انرژی ایران ممنوعیت سرمایه

المللی با توجه به عدم اجماع جهانی دشوار به نظر  ینهای ب المللی کردن قانون تحریم ایران است. هرچند ایجاد محدودیت این قدم به نوعی بین

 ی نفت و گاز برای کشور، آمریکا هرتالشی را برای تصویب چنین تحریمی انجام خواهد داد. رسد، اما به دلیل اهمیت حوزه می

 های استاندارد تحریم

ی  باشد، یعنی اجازه داده، ایجاد ممنوعیتهای استاندارد می یکی از روشهای نرمی که غرب برای محدود کردن تجارت با ایران مورد استفاده قرار

ی باال، برای تولیدکنندگان  طور هزینه ها و همین ی آنها به دلیل وجود تحریم واردات را مشروط به داشتن استانداردهای خاصی بکنند که تهیه

اند و بعضا تولید کنندگان  ی خدمات به ایران را متوقف کرده ، ارائهالمللی استاندارد های بین ایرانی دشوار است. در حال حاضر هم بسیار از شرکت

 کنند. ایرانی، محصوالتشان را با نام سایر کشورها صادر می

 گیری بندی و نتیجه جمع

کنند،  نوان میهایی هوشمند ع ها علیه ایران را تحریم همانطور که در این مقاله بررسی شد، بر خالف ادعای دروغین دولتمردان غربی که تحریم

 ای شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است. ها جامع بوده و به طور وحشیانه این تحریم

های بیشتر از سوی آمریکا و دیگر  ای با تحریم المللی و انرژی صلح آمیز هسته بی شک تاکید ایران بر مواضع برحق خود در خصوص مسائل بین

گذاری در بخش  باشد. از جمله باید برای سرمایه ها، قدم موثری برای مقابله با آنها می ینی این تحریمب کشورهای غربی همراه خواهد بود. پیش

 نفت و گاز و روشهای تجارت کشور راهکارهای غیرقابل تحریمی طراحی شود.

فرصتی برای پیشرفت در  ها برای کشور برکاتی به همراه خواهد داشت، از جمله البته علیرغم بدخواهی کشورهای متخاصم، این تحریم

 هایی که سابقا مغفول بوده و همین طور اجرای اصالحات در سیاستها و ساختارهای مهم اقتصادی کشور فراهم شده است. حوزه
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 تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی

  حسین عسکری

 hosein.askari@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ، 
 

  چکیده
 

-مطرح می -و نه فقط در شرایط تحریم -اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصادی متناسب با جمهوری اسالمی ایران در تمام شرایط  

دارای فروض و اهداف مختلفی است. این فروض و اهداف، فصل ممیز این  شود،هاست در کشور ما حس میباشد. این الگو که کاستی آن سال

ایم و روش کار خود را های مختلف نظری اقتصاد مقاومتی پرداختهباشد. در این مقاله ابتدا به مروری بر جنبهالگوی اقتصادی با سایر الگوها می

های ها و داللتیشنهادی در این الگو و پس از معرفی هر کدام از آنان، سیاستایم. سپس با توجه به راهبردهای پدر تبیین این الگو معرفی کرده

 عملی در حوزه انرژی ذیل هر راهبرد توضییح داده شده است. 

 

 ها، تحریم نفتیاقتصاد مقاومتی، راهبردهای اقتصاد مقاومتی، مقابله فعال با تحریم های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

گذراند که شرایط حاکم بر روابط میان ایران و سایر کشورها دچار تغییرات حالی چهارمین دهه از عمر خود را میجمهوری اسالمی ایران، در 

ها و اهداف خاص این نظام اسالمی، روابط میان جمهوری اسالمی ایران با کشورهایی که از آنان به عمده تاکتیکی شده است. به دلیل آرمان

ای به شکلی به منصه ظهور خواهد رسید. روزی این چالش، به شکل جنگ اصالح نخواهد شد و در هر دوره گاهشود، هیچنظام سلطه یاد می

نظامی دیده شد، روزی به شکل تهاجمات فرهنگی و سیاسی و امروز به شکل جنگ اقتصادی. جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه جمهوری 

ای است که مندانه آنان در عوض کردن زمین جنگ است. جنگ امروز در عرصهاسالمی ایران موضوع جدیدی نیست، بلکه تغییر تاکتیک هوش

 نقطه قوت دشمنان و نقطه ضعف ماست.

های مختلف اعم از نظامی، علم و فناوری و ... به دست آمده، سال پس از پیروزی انقالب، گرچه در کشور توفیقات فراوانی در عرصه 30در طی 

رهای متناسب با سایر شئون اجتماعی و فرهنگی توفیقات کشور چشم گیر نبوده است. اگرچه دغدغه طراحی اما در طراحی ساختارها و سازوکا

های اسالمی و بومی همواره دغدغه اندیشمندان کشور بوده، اما در حوزه عمل به دلیل آسوده خاطر بودن های اداره جامعه مبتنی بر ارزشمدل

به دلیل وجود درآمدهای کالن نفتی تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت  -مشکالت ساختاری علی رغم -ی امور کشورمسئولین در اداره

های اقتصادی کشور، فرصتی است که نگاهی دوباره به سازوکار های اقتصادی کشور در زمینه های مختلف تجاری، نپذیرفته است. تحریم

 ای برای آن صورت پذیرد.ومی انقالب اسالمی طراحی ویژهصنعتی، پولی و بانکی و... شود و با توجه به نیاز های ب

mailto:hosein.askari@yahoo.com
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 در طراحی الگوی اقتصادی متناسب با جمهوری اسالمی بایستی چند مسئله را مد نظر قرار داد. نخست آنکه این مدل بایستی ذیل مبانی اسالمی

گیرد. پس .. ذیل جهان بینی و فرهنگ اسالمی قرار میتعریف شود. چرا که در نگاه اسالمی، بر خالف نگاه اومانیستی غرب، اقتصاد، سیاست و.

گیری کلی این مدل به کار رود. از طرف دیگر، این مدل بایستی مساله محور باشد و بایستی چهارچوب و مبانی کلی اسالمی به عنوان جهت

های رایج اقتصاد غرب نیست. بلکه به دلیل برای حل مسائل بومی نظام تالش کند. الزم به ذکر است که این گفتار به معنای ترک کامل مدل

جا مورد توجه قرار داد این ای که بایستی در اینتجربه این مدل در حل مسائل جاری کشورهای خود، می توان از آن تجارب بهره مند شد. مسئله

-مواردی چون مبتنی بر فروض انسانباشد، اما در ها تالش در عرصه وسیعی از کشورهای مختلف میها حاصل سالاست که گرچه این مدل

دقت شناسی و روابط اقتصادی خاص هستند، با واقعیات انسان اسالمی و جامعه انقالبی ایران همخوانی ندارند. پس در استفاده از آنان  بایستی 

 الزم را به کار برد و از تقلید کورکورانه آنها پرهیز نمود.

 

 مبانی الگوی مقاومتی: .1

ها در سطوح مختلف وجود دارند. های آشکاری بین آنها دیده می شود. این تفاوتای مختلف اقتصادی، تفاوتبا نگاهی به الگوه

ها ها و راهکارهای سیاستی پیشنهادی بروز می دهند. غالبا این گونه تفاوتها سطحی هستند که خود را در ارائه برنامهبرخی تفاوت

ها بنیادی هستند و در فروض و اهداف وجود دارند. معموال هر که برخی تفاوتلیگیرند. در حادرون یک مکتب اقتصادی شکل می

الگوی اقتصادی) به طور کلی هر مدل علمی( دارای فروض مختلفی است. الگوهای مختلف ممکن است در برخی فروض با یکدیگر 

کند، وجود دشمن ر الگوهای اقتصادی جدا مییکسان و در برخی دیگر متفاوت باشند. فرض ممیزه اقتصاد مقاومتی که آن را از سای

و از جمله اقتصاد دارد. از آنجا که ماهیت نظام جمهوری   های مختلفهوشمندی است که قصد آسیب زدن به کشور را در عرصه

این تقابل و ها و اهداف خود پافشاری کند، اسالمی، ایدئولوژیک و آرمانی است، لذا تا زمانی که جمهوری اسالمی ایران بر آرمان

رسانی به کشور وجود دارد، توانمند هایی که بالقوه امکان آسیبمبارزه وجود خواهد داشت. لذا نظام اسالمی بایستی در تمامی زمینه

 شده و توان بازدارندگی قابل توجهی کسب کند.

مشـکل   "کارشناسـان پـیش آورده کـه:     مسائل پیش آمده در سالیان پس از انقالب در عرصه اقتصادی، این باور را برای بسـیاری از 

پس راه حل آنان مشخص اسـت:   "اصلی اقتصاد کشور، عدم ثبات داخلی به دلیل چالش همیشگی کشور با برخی کشورها بوده است

توان به این موضوع از دید دیگری نگریست و با فـروض یـاد   دست کشیدن از آرمان ها و اهداف انقالب  به نفع توسعه کشور. اما می

مسیر پیشرفت و توان مندی اقتصادی کشور، در شرایط مبـارزه و جهـاد و بـه تبـع آن فشـارها و       "شده این این سؤال را مطرح کرد: 

پس برای پاسخ به این سوال  بایستی اهداف خاصی را برای این الگوی فرضی مد نظر قـرار داد.   "تحریم های خارجی چگونه است؟

لگو افزایش رفاه عمومی را پیگیری می کند. نشان دادن اینکه جمـع بـین تعـالیم اسـالمی و حـل      نخست آن که در بعد داخلی، این ا

مشکالت اقتصادی کشور، یکی از مطالبات همیشگی اقشار متدین و صاحب نظران کشور بوده است. رهبر معظم انقالب در این زمینه 
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حل مشکالت اقتصادی به همـه دنیـا نشـان دهـیم. الگـو را درسـت       ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینه ی "می فرمایند: 

"بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسالم و تعالیم اسالم چگونه می تواند پیشرفت کند
302  

عنـی طراحـی   در بعد خارجی نیز مبتنی بر فرض دشمن هوشمند، بایستی اهداف آفندی و پدافندی در عرصه اقتصـاد را دنبـال کـرد. ی   

زمان با ایـن کـه خـود را در مقابـل تهدیـدات و فشـارهای کشـورهای        ای باشد که همساختارها و نهادهای اقتصادی بایستی به گونه

هـایی بیشـترین   کند، بتواند با سیاسـت ناپذیر کرده و در این میان کمترین ضربات اقتصادی را دریافت میمتخاصم تا حد ممکن آسیب

 ها، عامل بازدارندگی تحرکات دشمنان باشد. ای که این سیاسترا به منافع این کشورها وارد سازد، به گونهها لطمات و آسیب

 

 روش تحقیق:   .2

ها بندی الگوی اقتصاد مقاومتی از ابتدا برآمده از فروض و اهداف و... نبوده، بلکه ابتدا به شکل طراحی برنامهبه لحاظ تاریخی، صورت

 ها بوده است. یعنی تالش اولیه برای پاسخ به این سوال بوده است که در مواجهه با مواجه فعال با تحریمهایی برای و سیاست

 

 

 

های احتمالی آینده( چه راهکارهایی قابل پیشنهاد است که اوال فعاالنه باشد و ثانیا در شرایط غیر تحریمی نیـز بـرای کشـور    ها ) و تحریمتحریم

هـا کـه در حـوزه هـای     ها و سیاستکرد. سپس این برنامهبایستی آنها را اجرا میشد، مفید باشد؟ راهکارهایی که حتی اگر کشور تحریم نیز نمی

اد مختلف تجاری، پولی و بانکی،صنعتی و... تهیه شده بودند، با در کنار هم قرار گرفتن و در مسیر پژوهشی معکوس، چارچوب اولیه الگوی اقتصـ 

 دهد.می این دو مسیر پژوهشی را نشان 2مقاومتی را تدوین کردند. شکل 
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در فرآیند تولید محتوای حوزه اقتصاد مقاومتی می توان دو رویکرد داشت. در رویکرد نخست که ناظر بر نگاه مفهومی اسـت و مسـیر   

های مبانی نظری، فروض، اهداف و هر آن چه را کـه  حوزه نظر تا عمل را برای ما تداعی می کند، هر کدام از صاحب نظران در الیه

پردازند. پس از آن ذیل مبـانی یـاد شـده، راهبردهـا،     اقتصاد مقاومتی است، تهیه کرده و به گسترش این مفهوم می متناسب با الگوی

 گردد.های خاص هر حوزه از دل الگو استخراج میها و برنامهسیاست

هـای علمـی،   ه غالب فعالیتدهد. در این رویکرد، وجهرویکرد دوم ناظر به نگاه موضوعی است و مسیر حوزه عمل تا نظر را نشان می

هـا و  مسأله محوری است. یعنی کارشناسان امر، در این حوزه با توجه به مسائل و مشکالت پیش روی کشور در هـر حـوزه، سیاسـت   

ها ذیل یک یا چند راهبرد اقتصـاد  ها و سیاستکنند. هر کدام از این برنامههای مناسب را برای حل مسائل آن حوزه طراحی میبرنامه

دهنـده جمـع بنـدی دو    نشـان  1انجامند. شکل شماره شوند و در صورت نیاز، به بازنگری راهبردهای یاد شده میمقاومتی تعریف می

 رویکرد فوق است. 
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        2راهبرد 

         3راهبرد 

...         

 : جمع بندی دو رویکرد21 لکش

 

رویکرد نگارنده در این مقاله مبتنی بر رویکرد اول است. یعنی با پذیرش الگوی مقاومتی و مفاهیم آن، بـه بیـان راهبردهـای اقتصـاد     

 پردازیم.های سیاستی آن در حوزه انرژی میمقاومتی و داللت
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 راهبردهای اقتصاد مقاومتی .3

برای رسیدن به اهداف مورد نظر در چهارچوب اقتصاد مقاومتی بایستی راهبردهای کلی این الگو مشخص شوند. در ادامه هـر یـک از   

 گردد. این راهبردها توضیح داده شده و با توجه به وضعیت حوزة انرژی راهکارهای پیشنهادی ذیل هر راهبرد ارائه می

 سوداگری و فساد کنترل -1-4

های بیرونی، گام اول مهار سـوداگری و فسـاد    منظور ارتقاء توان مقابله با تهدیدها و آسیب سازی و تحقق اقتصاد پایدار به  برای مقاوم

ادی های مفید اقتص های غیرمولدی است که از نوسانات بازار سوء استفاده کرده و بدون انجام فعالیت است. منظور از سوداگری فعالیت

کند. منشأ بروز این آسیب در ارتقاء عدم تقارن اطالعاتی، رانت اطالعاتی، انحصار  های گاها کالن را نصیب برخی افراد می مندی بهره

کنـد. اقتصـاد    پذیری آن را بیشتر می های مبتنی بر دارای و سوداگری بخش مولد اقتصاد را تضعیف کرده و آسیب باشد. فعالیت و... می

گـردد. در ایـن راسـتا،     اللی و سوداگری در مواجهه با کمترین فشار خارجی به سرعت پایدار شده و به تدریج متالشـی مـی  مبتنی بر د

های مختلف مانند ارز و سکه، پول و اعتبارات، زمین و مسـکن و ... بسـته شـود و مسـیرهای      بایستی مسیرهای موازی تولید در حوزه

توان بـرای   مولد و غیرجذاب کردن بخش نامولد، بایستی در دستور کار قرار گیرد. لذا میتولیدی سهل گردد یعنی جذاب کردن بخش 

های اطالعاتی است مورد توجه قرار گیـرد و مـدیریت شـود. برقـراری      ها و  عدم تقارن های این امر که رانت این منظور بایستی رشته

 ند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. توا های شفاف، .... می نامه های تنظیمی، مقررات و آیین مالیات

تری دارد. طیفی از اعمال خالف قانون و حتی مجرمانه و گاها سوءاستفاده از خالهـای قـانونی    رسد مفهوم شفاف فساد نیز به نظر می

 در حوزه اقتصادی از ارتشاء و اختالس تا قاچاق قابل فرض است. 

شود و آن فساد ساختاری است. یعنـی سـازوکارهای سـاختار موجـود      والً به آن توجهی نمیاما نوع دیگری از فساد وجود دارد که معم

آورد. کنترل و کاهش فسادهای سـاختاری منـوط    ای چیده شده که کارآمدی سیستم را تنزل داده و موجبات فساد را فراهم می گونه به

 باشد. به طراحی و اجرای سازوکارهای فسادگریز می

 فساد و سوداگری های  زمینه -2-2-2

توانیم از نفت به منظور جذاب کردن  ها کمتر وجود دارد. اما می در بخش انرژی و مخصوصاً نفت امکان سوداگری نسبت به سایر حوزه

 پردازیم.های آینده به آن میهای سرگردان مردم را به این سمت سوق دهیم که در بخش بخش مولد استفاده کرده و سرمایه

آورد. جمع شدن مجری  را در این حوزه فراهم می بالقوه امکان فسادهایی وجود دارد که  اختاری در حوزه نفت زمینهدرخصوص فساد س

هـا در زمینـه بازاریـابی و     انسان محور بـودن فعالیـت    و سیاستگذار در شرکت ملی نفت جمع شدن ناظر و سیاستگذار در وزارت نفت،

 انرژی است.  های موجود در حوزة دهد( و ... از جمله زمینه گیری را کاهش می فروش )که شفافیت در عملکرد و نحوه تصمیم
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منظور ایجاد رابطـه   توان راهکارهایی را برای این مهم پیشنهاد داد. اصالح نهادی رابطه بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت به لذا می

تواند در کاهش فساد ساختاری موثر باشد. شرکت نفت در جایگاهی است که بهتر است شرکت عملیاتی باشد نه  کارفرما ـ پیمانکار می 

ذار و وزارت نفت نیز سیاستگذاری را وظیفه خود بداند و از ورود در اجرا پرهیز کند. )قاعده تفکیک مجری ـ سیاستگذارـ ناظر( سیاستگ

گیـری را در ایـن حـوزه افـزایش داد. ایجـاد       توان با طراحی سازوکارهای مانند بورس نفت شفافیت عملکردی و تصـمیم  همچنین می

تواند جذابیت باالیی داشته باشد، از ظهور سـوداگری در   گذاری در نفت که می دان به حوزه سرمایههای سرگر های جذب سرمایه زمینه

 کاهد.  های اقتصادی می سایر عرصه

 مشارکت فعال مردمی  -2-4

گونه که های مردم بار اصلی اقتصاد را بر دوش کشند و نقش اصلی را در این عرصه ایفا نمایند. همان مشارکت فعال مردمی یعنی توده

دهد و احزاب سیاسی در جایگاه بعدی هستند، در نظام  در عرصه سیاسی نقش اصلی را در این حوزه رابطه بین امام و امت تشکیل می

باشـند دارای پایـداری    های مردم می کننده نگریست. اقتصاد زمانی که محوریت آن توده اسالمی نبایستی به مردم فقط به دید مصرف

های مـردم باشـد. در    ها، مبتنی بر توانمندسازی و عاملیت توده ی مند ر بخش تولیدی بایستی مسیر اصلی کسب بهرهگردد. د بسیار می

تجربه جهادسازندگی  های مختلف مشارکت فعال داشته باشند.  توانند در سطوح مختلف مانند نظارت و اجرا در الیه این راستا مردم می

 مینه رهگشا باشد. تواند در این ز در ابتدای انقالب می

 های موجود و راهکارهای پیشنهادی زمینه -2-1-2

توانند دخیـل باشـند.    متوسط و بزرگ می  های کوچک، ها این حوزه مردم عادی، شرکت در حوزه انرژی با  توجه به طیف وسیع فعالیت

گونه که پیشتر ذکر شد. سـاز و کارهـای    همانگذاری در صنعت نفت دخیل شوند. اما بایستی برای آن  توانند با سرمایه مردم عادی می

های کوچک و پراکنـده و ...   های نو، نیروگاه توانند در بحث توزیع انرژی، تولید انرژی های کوچک می بینی کرد. شرکت اجرایی را پیش

 گذاری کمی هستند، مشارکت کنند.  که نیازمند سرمایه

هایی که نیـاز بـه    های کوچک )نیروگاه برداری از پاالیشگاه ه رکت در ساخت و بهرگذاری و مشا توانند با سرمایه های متوسط می شرکت

های نفتی در این  های گازی( و نیز صادرات و وارادات انواع انرژی نفت، گاز، برق و فرآورده گذاری متوسط هستند مانند نیروگاه سرمایه

برداری میـادین و   های بزرگ توسعه و بهره وسیع دارند مانند پاالیشگاه گذاری هایی که نیاز به سرمایه حوزه فعال شوند. و باالخره طرح

 های بزرگ دارد. های بزرگ و یا حتی کنسرسیومی از شرکت .... نیاز به ورود شرکت

های فعال در صنعت نفـت و انـرژی    های گسترش آنان را فراهم کرد. بسیاری از شرکت برای گسترش مشارکت مردمی بایستی زمینه

هـا، تـأمین مـالی     توان پیشنهاد کرد. در میان این روش های متعددی برای تأمین مالی می کالت تأمین مالی روبرو هستند. روشبا مش

هـای داخلـی را در تـأمین     توان هم صنعت نفت را  تأمین کرد و هم شـرکت  ریالی و همراه با ساز و کار رد دیون در زنجیره تولید، می
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توسعة زنجیره ارزش افزوده فیزیکی از راهکارهای مشارکت بیشتر بوده اسـت. زیـرا هـر چـه زنجیـره       نیازهای این صنعت داخل کرد.

 ارزش افزوده و اشتغال بیشتر حاصل گردد.  گذاری کمتر، تر باشد و در صنایع پایین دستی، با سرمایه ارزش افزوده عمیق

 بخشی  جایگزینی و تنوع -3-4

پذیرد.  ها صورت می ها و فشارهای دشمنان به کشور از همین گلوگاه هایی است که تحریم گلوگاهاقتصاد کشور ما دارای نقاط آسیب و 

لذا برای کاهش تهدیدات این نقاط که معموالً همراه با وابستگی خاصی برای کشور هستند، بایستی تنوع و تکثر را در مـوارد مهـم و   

سـاز، وابسـتگی را کـم     این موارد را دنبال کرد. تنوع و تکثر در موارد وابستهساز و در موارد ضروری و حیاتی ، جایگزینی کامل  وابسته

کرده و قدرتمندی را به دنبال دارد. کلیه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجـاری و ... مشـمول ایـن    

ـ  کند ـ یا می  قاعده هستند. اقتصاد کشور از ابزارهایی استفاده می که بر اداره آنها تسلط ندارد. بهتر است موارد جایگزینی کامـل   کرده 

های دالر، یورو و سویفت در چند سال  زدن به کشور است. تحریم قرار گیرند، چرا که استفاده از آنها، مسیری برای دشمنان برای لطمه

 اخیر گواه این مدعا هستند.

 های پیشنهادیهای موجود و سیاستوابستگی -2-3-2

مرتبط با حوزه انرژی است که مهمترین آن وابستگی به نفت در بودجـه اسـت. ایـن     های متعددی،  اکنون کشور ما دارای وابستگی هم

های حامل از آن، در شرایط عادی و غیرتحریمی نیز به دلیـل ورود ارز زیـاد بـه کشـور و      وابستگی عالوه بر آثار سوء فروش و تحریم

بار است. عالوه بر آن صادرات انرژی کشور به تعداد محدودی از کشورها، وضـعیت   برای کشور بسیار زیانسازی بیماری هلندی  زمینه

های دریایی و کشتیرانی، تمرکز سکوهای صادراتی نفتی کشور در غرب تنگه هرمز و عمدتاً در خارک و سیبری، سیسـتم سـنتی    بیمه

گـذاری نفـت کشـور )کـه براسـاس بـورس کشـورهای         مالک قیمـت  فروش نفت )که به کشورهای خاص و از طریق مذاکره است(،

عدم تنوع در سبد انـرژی کشـور و حضـور      های صنایع مرتبط با بخش انرژی کشور، متخاصم است(، وابستگی در تجهیزات و فناوری

هـا   کردن اثر این وابستگی آیند. برای کم های این حوزه به شمار می های خارجی در توسعة میادین از مهمترین وابستگی گذاری سرمایه

ارزش افزوده(،   ها و نیز توسعه زنجیره های کوچک )به منظور تکثر در پاالیشگاه توان راهکارهایی را پیشنهاد کرد. توسعه پاالیشگاه می

، تنـوع در  تر است. چرا که مشـتریان بیشـتری دارنـد(    ها )زیرا تحریم این کاالها سخت فروشی و تنوع در صادرات فرآورده کاهش خام

مبادی صادراتی )مخصوصاً در شرق تنگه هرمز(، تعدد مشتریان و مقاصد صادراتی از طریق ساز و کارهای شفاف مانند بورس نفت که 

تولید پراکنده انـرژی در کشـور )و براسـاس آمـایش      آورد(،  های خاص و معروف دنیا فراهم می گذاری را در غیر از بورس امکان قیمت

تـوان   های نو مانند بادی و خورشیدی( از جملـه مـواردی اسـت کـه مـی      ع در سبد انرژی کشور )و به خصوص انرژیسرزمینی( و تنو

 پیشنهاد کرد.
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 تعامل با کشورهای منطقه /همسو -4-4

های خویش در کشور وجود دارد. بایستی در ایـن انتخـاب بـه کشـور      گذاری برای انتخاب شرکای تجاری  نیاز به تجدیدنظر در اولویت

باشند اولویت بیشتری داده شود. چرا که کشورهای با همبستگی اقتصادی  منطقه و نیز کشورهایی که دارای همسویی ایدئولوژیک می

بیشتر تمایل کمتری به ورود در توافقات امنیتی علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه بـا تهدیـدات و   

امنیتشان به هم گره خورده است. لذا منطقه جغرافیایی خاورمیانه از هر دو جهت حائز اهمیت اسـت. زیـرا    های مشترک ایشان فرصت

 بسیاری از کشورهایی که با ما همسویی ایدئولوژیک دارند، درون منطقه خاورمیانه قرار دارند.

 های پیش روی ایران و راهکارهای پیشنهادینقاط قوت و فرصت -2-2-2

تواند با توجه به موقعیت ژئوپلتیـک خـود و نیـز نیازهـای کشـورهای همسـایه و کشـورهای         جمهوری اسالمی ایران میدر این راستا 

، جنبش عدم تعهد و ...( روابط اقتصادی خویش را جهت نیل به منافع اقتصادی  BRICSمستقل در سطح جهانی )مانند کشورهای 

های نفتی به  و عضو جنبش عدم تعهد، فرآورده BRICSرات نفت به کشورهای و امنیتی برقرار نمایند. به عنوان مثال گسترش صاد

تواند در دستور کار قرار گیرد. با توجه به موقعیت ژئوپلتیـک ایـران و امکـان     کشورهای همسایه مانند پاکستان، برق به عراق و ... می

داری اقتصادی بیشتری را برای کشور بـه همـراه خواهـد    و ... پای CISترانزیت انرژی در خط لوله صلح، ترانزیت انرژی از کشورهای 

داشت. باال بردن  سطح فناوری صادرات فیزیکی از راهکارهای اصلی به منظور نیل به گره خوردن امنیت کشورهای مقصد به امنیت 

 ر صادر کننده بیشتر است. کشور است. زیرا هر چه سطح فناوری صادرات باالتر باشد، درجه وابستگی متقابل کشور وارد کننده به کشو

 های عمودی و گزینشی  سیاست -5-4

ای داشـته باشـیم.    بندی هوشمندانه خصوص صنعتی و فناوری ـ بایستی اولویت  های اقتصادی کشور به درخصوص انتخاب نوع فعالیت

هـا مـد نظـر     فزوده بیشتر در فعالیتای که اوالً کسب ارزش ا گونه های اساسی کشور باشد. به این اولویت بایستی متناسب با نیازمندی

پذیری کشور در آنها لحاظ شود.)ترجیحات نظری( در ترجیحات اقتصادی، رویکرد  قرار گیرد )ترجیحات اقتصادی( و ثانیاً کاهش آسیب

ترجیحـات   های با ارزش افـزوده، بیشـتر اسـت. در    به سمت استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و هدایت این منابع به سمت عرصه

منظـور خودکفـایی و در مرحلـه بـاالتر      هدایت منابع به سمت رفع نیازهای ضروری و کاالهای استراتژیک و حیاتی کشور بـه  نظری، 

 گذاری هدفمند( صادرات این نوع کاالهاست. )اولویت

شـود و اهمیـت حیـاتی دارد، بـه     میای تنظیم شوند که آنچه که به بقای کشور مربوط های اولویت دار به گونهبایستی صنایع و رشته

هـا صـاحب   مزیت کشور تبدیل شود. صنایع مربوط به غذا، دارو، انرژی و صنایع دفاعی از این جمله هستند. اگر کشور در ایـن زمینـه  
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کشـور  بنیان شود، به طوری که به صادرکننده عمده این محصوالت تبدیل شود، عمال امکان تحریم و فشار به فناوری و صنایع دانش

 یابد.کاهش می

گذاری محصوالت پایین دستی، فناورانـه و تجهیـزات حیـاتی صـنایع مربـوط بـه انـرژی بـه منظـور          در این خصوص بایستی اولویت

خودکفایی در درجه اول و پس از آن به قصد صادرات به کشورهای تولید کننده انرژی مدنظر قرار گیرد. ایـن امـر عـالوه بـر آن کـه      

های حساس صنعت نفت و گاز در درجـه اول  تری را برای کشور به همراه دارد، متضمن خوداتکایی کشور در قسمتارزش افزوده باال

تر باشد، این وابستگی بیشتر خواهد بـود  خیز به کشور ماست. هرچه فناوری این محصوالت پیشرفتهو سپس وابستگی کشورهای نفت

 گردد.، سیاسی و اقتصادی علیه کشور ما میو موجب عدم ورود کشورهای فوق در توافقات امنیتی

برداری از مخازن مشترک در کوتاه مدت همچنین با توجه به ترجیحات اقتصادی، بایستی تولید صیانتی نفت و گاز در بلندمدت و بهره

 در دستور کار قرار گیرد.

 ارتباطات سیستمی اقتصاد مقاومتی -6-4

ای بایستی به صورت هماهنگ با اقتصاد مقـاومتی و ذیـل مبـانی اسـالمی بـه گونـه       های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگیحوزه

طراحی گردند که انسجام الگوی مقاومتی برقرار گردد. ادبیات متناسب با جهاد و مقاومت در حوزه فرهنگـی و اجتمـاعی بـه مـوازات     

یریت مصرف و جلوگیری از اسراف و بهبـود فضـای   حوزه اقتصاد بایستی با سازوکارهای اجتماعی و فرهنگسازی مناسب به منظور مد

فعالیت تولیدی و اقتصادی همراه باشد. برای این منظور بایستی در فرهنگسازی ترجیح مصـرف کـاالی داخلـی بـه کـاالی خـارجی،       

 گرایی و... مد نظر قرار گیرد.ترجیح تولید داخل به واردات، پرهیز از مصرف

مان مستضعفین و تحریم متقابـل کشـورهای متخاصـم، کـاهش واردات کـاال از کشـورهای       در عرصه دیپلماسی خارجی، توسعه گفت

متخاصم، یافتن شرکای تجاری جدید و افزایش حجم مبادالت با کشورهای غیرمتخاصم و نیز باز تنظیم ارتباطات کشـور مبتنـی بـر    

 عزت و اقتدار ملی بایستی در دستور کار قرار گیرد.

که نفت »انرژی و جایگاه انرژی از جمله موارد پیشنهادی است. بایستی مردم را متوجه این موضوع کرد فرهنگسازی در زمینه مصرف 

هـای فرهنگـی اسـت.    هـا و دسـتگاه  باال بردن آگاهی عمومی برای تشخیص این امر از وظایف رسـانه « ما سالح ماست نه غذای ما

ر برای دیپلماسی فعال استفاده کرد. البته بـرای ایـن منظـور بایسـتی     توان از نفت به عنوان یک ابزاهمچنین در عرصه دیپلماسی می

 وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت قطع شده باشد تا بتوان از نفت در این موضوع استفاده کرد.
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 افشاسازی -7-6

و سوء استفاده از نهادهای مختلف  اقتصاد مقاومتی بایستی ساختار حاکمیتی نظام بین المللی را که مبتنی بر پیوند میان قدرت و ثروت

 بین المللی برای توسعه استعمار و بهره کشی از سایر ملل توسط نظام سلطه است، به چالش بکشد.

روا شـدن  هایی که ایاالت متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از صندوق بـین المللـی پـول، بانـک جهـانی، جهـان      سوء استفاده

گیرنـد،  های سیاسی، منافع هنگفتی را به رایگان در خـدمت خـود مـی   و از آن طریق عالوه بر سوء استفاده کنندارزهای خود و ... می

 هنوز برای بسیاری از مردم و حتی اندیشمندان کشورهای مختلف و از جمله کشور ما پوشیده است.

برای ایاالت متحده، جنگهای که در چند دهه اخیر برای تصاحب منافع نفتـی در کشـورهای    301منافع سرشار حاصل از دالرهای نفتی

هـای شـاخص نفـت    خیز توسط کشورهای بلوک غرب به راه افتاده است، تسلط یکجانبه کشورهای مصرف کننده نفت در بورسنفت

 ها مطرح شوند.تواند توسط رسانهمند آنان( مواردی است که میگذاری گاها نظامدنیا)و قیمت

 جمع بندی .4

های مختلف نظری اقتصاد مقاومتی داشتیم. پس از بیان چند روش تحقیق در الگوی اقتصاد مقاومتی روش در این مقاله ابتدا مروری بر جنبه

هر کدام از آنها در تحقیق خود را در این مقاله معرفی کردیم. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این روش تحقیق دارای راهبردهای مختلفی است که 

 های مختلف اقتصادی راهکارهای متفاوتی دارد. تصویر هر کدام از این راهبردها در حوزه انرژی، راهکارهای متفاوتی دارد که در این مقالهحوزه

اند راهگشا باشد، به افزایش توهای نفتی میبرخی از این راهکارها پیشنهاد شده است. راهکارهای پیشنهادی عالوه بر این که در مقابله با تحریم

 انجامد.توانمندی کشور در این حوزه می

 

 

 مراجع:

 2323روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد،مهدی الوانی،عادل آذر، تهران:صفار:اشراقی  .2

 2312ازمان بسیج دانشجویی، اقتصاد مقاومتی: مبانی و راهبردها، میثم نریمانی، حسین عسکری، تهران، انتشارات س .1

3. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804 

 2312چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی، میثم نریمانی، حسین عسکری، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت  .2

 

  

                                                      
  پترو دالر392 
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 زیر بنای استقالل سیاسی ) با رویکرد اقتصاد مقاومتی( اقتصادیاستقالل 

 مد مومنیحسین تقی نژاد ، اح

 مدیر عامل شرکت گاز خراسان شمالی ، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارمند شرکت گاز خراسان شمالی ،

 چکیده:

قرار داشته و دارد و در برابر آن مقاومت نموده است و دشمنان هر روز در قالبی جدید وارد  دشمنیجمهوری اسالمی ایران همواره در معرض 

صحنه می گردند تا بر پیکره نظام جمهوری اسالمی ایران ضربه وارد نمایند، یک روز در قالب جنگ نظامی، یک روز در قالب جنگ فرهنگی و 

ها دلسرد کردن  گردد. کامال واضح و روشن است که هدف تمام این تالش ها وارد صحنه می نرم و روزی دیگر در قالب جنگ اقتصادی و تحریم

باشیم که جنگ اقتصادی  باشد . برای مقابله با اقدامات دشمن،  نیازمند ساز و برگی قدرتمند می مردم نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران می

 .صادی متناسب وضعیت کنونی جامعه  ایجاد گرددباشد  و باید نظام اقت نیز از این امر مستثنی نمی

ی در این مقاله استدالل شده که نه تنها استقالل اقتصادی پیوندی عمیق با استقالل سیاسی دارد. بلکه شرط الزم برقراری آن، استقالل سیاس

گردد. متقابال در سطوح مختلف توسعه  است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقالل سیاسی، زمینه نمو استقالل اقتصادی فراهم می

تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب  یافتگی کشورها پایین اقتصادی، شدت رشد استقالل و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه

تر خواهد  مایه ل اقتصادی کمتجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقال استقالل سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقالل سیاسی کم

باشد. ای خطی می یافتگی و استقالل در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله ای که بین توسعه بود. بنابراین رابطه
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 مشارکت مردمی و توسعه اقتصادی ) با رویکرد اقتصاد مقاومتی(

 حسین تقی نژاد ، احمد مومنی

 ان شمالی ، کارشناسی ارشد مدیریت پروژهمدیر عامل شرکت گاز خراس

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارمند شرکت گاز خراسان شمالی ،

 چکیده:

منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. مشارکت عملی جمعی، آگاهانه و داوطلبانه است  کار گرفتن منابع شخصی به معنی به مشارکت  به

های اداری و سیاسی و انداختن رأی به صندوق تا مساعدت گیری در امور عمومی و در سطوح مختلف تصمیمکه دربردارنده دخالت شهروندان 

بر این  هایی است که حیات کاریشان به آن بستگی دارد. عالوه مستقیم به ارضای نیازهای اجتماعی و همچنین دخالت مردم در کارکرد سازمان

هایی از همه نوع که حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار  ها و جنبش مذهبی و غیرمذهبی، انجمن های مفهوم مشارکت درگیری مردم در سازمان

، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در  ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن دهند. بنیادی می

، اقتصادی و سیاسی است. مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به  ماعیهای اجت جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه

. در این مقاله برآنیم تا بتوانیم رابطه بین مشارکت مردمی و توسعه اقتصادی را تبین آورند یابند و دگرگونی را در خود پدید می دگرگونی دست می

  نمائیم.
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 وابستگی نفتیحمایت از تولید ملی وکاهش ، اقتصاد مقاوتی

 سعید کشفی

 ول پایش واثربخشی آموزش, مجتمع گاز پارس جنوبی) عسلویه(ئمس

 چکیده:

برگ برنده ایران در  .توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد 2321/9/29اولین بار در تاریخ « اقتصــاد مقاومتی»اصطالح 

های یاد شده، حضور گسترده و قاطعانه مردم بعنوان اصلیترین حامی نظام و گوش به فرمان رهبری بوده است، در این مرحله نیز  تمام عرصه

گرچه مسئوالن ها را در مقابل نظام قرار دهد، ا های گسترده این است که با تحت فشار قرار دادن مردم، آن هدف نهائی دشمن از این تحریم

فرمایند:  کنند نه ملت ایران، اما مقام معظم رهبری در این باره می عنوان می« دولت ایران»ها را  آمریکائی در اظهارات خود، هدف از این تحریم

ه ستوه بیاید، بگوید گویند؛ اصالً طرف، ملت ایران است. تحریم براى این است که ملت ایران ب گویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ می می"

ى ملت با نظام جمهورى اسالمى قطع بشود. هدف اصالً این  گیریم؛ رابطه آقا ما به خاطر دولت جمهورى اسالمى داریم زیر فشار تحریم قرار می

 [.2.]"است

در اقتصاد ماست « عف آشکارنقطه ض»، یک «سرمایه بین نسلی»وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، این :رسد، این است که آنچه مسلم بنظر می

ی جدی علیه ما « تهدید»را به « ضعف»که دشمن در این جنگ تمام عیار اقتصادی، بصورت ویژه بر روی آن تمرکز کرده است تا این نقطه 

« خام فروشی»ذیریم که ، باید بپ«درآمد»است و نه « سرمایه»مان به نفت را تغییر دهیم، باید بپذیریم که نفت یک  تبدیل کند، ما باید نوع نگاه

 .ترین نوع استفاده از این سرمایه تمام شدنی است بد

فروشی،  فروشی بخواهد مملکت را اداره کند یعنی با سرمایه و بفهمیم بین سرمایه و درآمد فرق است، نفت سرمایه است نه درآمد. کسی با نفت

 ستفاده کرد. نفت را باید تبدیل کرد به یک سرمایه دیگر از آن درآمدش باید ا

تر این معضل اساسی به کار ببندد و این شدنی نیست مگر با پایبندی به  اقتصاد مقاومتی ما باید تمام تالش و توان خود را برای حل هرچه سریع

 ."الزامات اقتصاد مقاومتی"
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 مشهد 2ممیزی انرژی ساختمان اداری شرکت گاز ناحیه 

 مهدیه کنعانی، حسام الهی، نیما امین، شسمیه کاراندی

 کارشناس مدیریت انرژی شرکت گاز خراسان رضوی، کارشناسی ارشد شیمی

 شرکت توان گستر آلتون

 چکیده:

 محیط های آلودگی کاهش نظر از هم و انرژی منابع از سیادت و حفظ نقطه نظر از انرژی هم حامل این مصرف سازی بهینه و مدیریت امروز دنیای در

اداری مجموعه  باشد. با توجه به مصرف باالی انرژی در کشور، مطالعه ای در رابطه با مصرف انرژی در ساختمان می اهمیت حائز زیست بسیار

شرکت گاز استان خراسان رضوی صورت گرفته است. پس از انجام ممیزی و استقرار نظام مدیریت انرژی، در نهایت راهکارهای   1گاز ناحیه 

های مورد نیاز در ساختمان به شرح گزارش ارائه گردیده است. در این راستا پس از جمع آوری کلیه داده مدیریتی کاهش مصرف انرژی در این

رابطه با ساختمان های مذکور و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده روند کلی مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین 

 .یدگاه اقتصادی در سه سناریوی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دسته بندی شده استراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ارائه و از د
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ل نتقات اعملیار منطقه چهاا در جراتا ه یدزی آن از اساده پیا؛ متی ومقاد قتصای اچالشهاو سی ربر

 انیرز اگا

 زاگل نتقات اعملیار شد مهندسی صنایع  مدیر منطقه چهاس ارشنار:کا ادنژل داودی سور

 زگال نتقات اعملیار لوله منطقه چهاط مایش خطوآزشد س ارشد مهندسی مکانیک  مهندس ارشنار:کا لهیرانون حساا

 زگال نتقات اعملیار منطقه چهات تأسیساو ستگاهها ات دشد تعمیرس ارشد مهندسی مکانیک  مهندس ارشنار:کا یضا سعیدرسید محمد

 زگال نتقات اعملیار منطقه چهای کاالر مودی اموجوف مصرل کنترو ثبت ل گانی  مسئوزرشد مدیریت باس ارشنار:کا بیامیرمحردی ها

 چکیده:

چه دارد و نهفته د خورا در چه مفاهیمی واژه ین اینکه د  . اوـمی شه شنیدن گوناگواد فرن اباو از زتر امتی به توومقاد قتصاواژه است که ی اچند

به و باشد ه خته شدداپرآن به س ملمور ست که شاید کمتر به طواموضوعاتی اه دارد، از همرد   وـس خـپدی را در ا   ـقتصی ااـهدهبرع راوـن

د بررکادارای مدیریتی ی باالح   طوـسدر ا ـتنهرا چنین مفاهیمی و نسته اندآن گیر د را درخوان ستی چنددلتی پایین ی دوشرکتهاص  وـخص

د قتصای از اقیق تردیف رتعان، ماربر کشودی قتصای اهارفشاو ریم   ها ـه تحـیخچرتان ضمن بیاه یددگرش ین فرصت تالا در اند .لذرنگاامی 

اطق      ـمناز ی ـیکان وـبه عنز گال نتقات اعملیار منطقه چهادر نچه آمه به ه و در ادایددیه گراراجمالی ر   اوـه طـبی آن  اـهزه حوو متی ومقا

ی هازه حودر ین منطقه ت امااقده اسیدم رنجاابه ع ین موضوی اکثراحدزی ساده جهت پیاان، یرز اگال نتقااشرکت د ، وـخته می شدا. پر

 دد.کتفا می گرامدیریت منطقه ان جووران مشاو کت رمشام نظا، کفاییدخو هـش کمیتـه بخـه سـینجا بدر ا سی می باشد کهرقابل برن گوناگو
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 لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی آزاد در مدیریت مصرف انرژی،ناتوانی اقتصاد بازار 

 سعید خدیوی رفوگر ، فرزانه صادقی

 چکیده:

  

دهند. این در کنند که منابع را به بهترین وجه و بهینه ترین شرایط تخصیص مینظام بازار آزاد و مدلهای اقتصادی مبتنی بر آن همواره ادعا می

اخیر با مطرح شدن مسئله  شکست بازار ناتوانی این نظام در  مدیریت اقتصاد و به تبع آن تخصیص بهینه منابع حالی است که در چندین سال 

 بیش از پیش مشهود گردیده است.

 از این رو توجه به موانع و مشکالت پیش روییکی از منابع مهم و حیاتی که نظام بازار آزاد توانایی تخصیص بهینه آن را ندارد انرژی است. 

 مسئله این به مربوط موضوع ادبیات بررسی مقاله این نگارش از هدف. رسد نظام بازار در ایجاد مصرف انرژی، کارآمد ضروری به نظر می

 ایجاد در آزاد بازار نظام برای مکملی عنوان به المقدور حتی یا و بدیل عنوان به مقاومتی اقتصاد به توجه لزوم و ضرورت طریق بدین تا باشد می

ین جهت با توجه به گستردگی مطالعات مربوط به این موضوع در کشورهای صنعتی سعی شده است تا بد.  شود داده نشان کارآمد انرژی مصرف

یت با بررسی سیر تاریخی این مطالعات و معرفی بهترین تقسیم بندی از این موانع که توسط آژانس بین المللی انرژی ارائه گشته و شامل: اولو

 را انرژی مصرف بهینه در بازار نظام روی پیش موانع باشد؛ سئله انرژی، مشکل دسترسی به سرمایه، بازارهای ناقص و شکست بازار میپایین م

 را مشکالت و موانع این کاهش و رفع در مصرف فرهنگ و اسالمی نظام به توجه جنبه دو از مقاومتی اقتصاد توانمندی  پایان در و دهیم توضیح

 . دهیم نشان
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 در راستای اقتصاد مقاومتیخالقیت ونوآوری رمزدستیابی به استراتژی های رقابتی اثربخش 

 محمد نوبخت، موسی کریمی، علی حتمی

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، کارشناس ارشد امور ایثارگران  شرکت ملی گاز ایران

 استانهای خدمات انفورماتیکدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ، مدیر عملیات 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل ، کارمند ارشد بانک ملی

 چکیده:

استراتژی های رقابتی یا استراتژی کسب و کار سازمان چگونگی رقابت و برتری در برابر رقبا، چهارچوب ها و الگوی رقابت و جایگاه و چشم 

زمان تعیین  تا بتواند  با استفاده از توان خالقیت ونواوری  سازمان خود به یکی از خواسته خود اقنصاد مقاومتی را پیاده ساز انداز الزم را برای سا

گانه رقابتی پورتر اشاره کرد. در های سهاند می توان به استراتژیهای رقابتی که در ادبیات موضوع عنوان شدهی نماید. از مهم ترین استراتژی

های رقابتی پورتر پرداخته های رقابتی؛ به ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیقاله با بکارگیری اهمیت خالقیت و نوآوری در استراتژیاین م

 نیروی انسانی ماهر و توانمند به عنوان عامل مزیت رقابتی سازمانها امروزهشده و راهکارهایی جهت افزایش خالقیت و نوآوری ارائه شده است.

ت و محسوب می شود. نیروی انسانی که بتواند از استعدادها و قابلیتهای خود استفاده کند، مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد و بتواند خالقی

 ایجاد شرایط و بستر مناسب فرهنگی، زمینه ساز بروز خالقیت و نوآوری در سازمان است نوآوری از خود نشان دهد. مطالعات نشان داده اند که

 با تاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند نتایج مفیدی را برای سازمان به ارمغان بیاورند که یکی از این نتایج اجرای که کارکنان

 فرهنگ اقتصاد مقاومتی می باشد

ترین آنها شود که مهمایجاد می های جدیدی جهت تحقیق و بررسی پژوهشگران آتیدر این پژوهش با توجه به تالشهای انجام شده زمینه

با توجه چگونگی اجرایی کردن این مدل  به نحو مؤثرتر و پیدا کردن راهکارهایی جهت کاهش ریسک استراتژی نوآوری) بعد چهارم( می باشد 

اس توانمندی کارکنان و به این نتایج ، می توان گفت بین احساس توانمندی کارکنان  در سازمان و بروز خالقیت، بین فرهنگ سازمان و احس

 همچنین بین فرهنگ سازمانی و خالقیت ارتباط مستقیم وجود دارد . 

نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان به ترتیب اهمیت در شرکتها عبارتند از: شایستگی، مسئولیت 

 خودتعیینی و معناداری. در این میان شایستگی بیشترین تاثیر را بر خالقیت دارد.پذیری، تسهیم   در اطالعات، موثربودن، مهارت، 
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 مصادیق آن در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و بررسی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ایران

 بهروز ابهری

 شرقیمدرس دانشگاه، رئیس پژوهش و توسعه بسیج منطقه آذربایجان  -کارشناس ارشد علوم اقتصادی

 

 چکیده:

اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام 

 جمهوری اسالمی ایران در طول سی و دو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم این تحریم ها افزوده است.

المللی مطرح شده است. هم اکنون اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام نهد  های بین که در مقابله با تحریماقتصاد مقاومتی ادبیاتی است 

 المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. های بین تا از این رهگذر بتواند بر تحریم

دهد  ای اساسی است که هم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میتبدیل نفت به محصوالت و خدمات مبتنی بر نفت یکی از راهبرده

 شود. و هم باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق توسعه زنجیره ارزش افزوده و صادرات می

. این موضوع برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت یکی دیگر از راهبردهای مقابله با تحریم نفت می تواند مدنظر قرار گیرد

ها نیز به دنبال راه های دور زدن  تحریم ها هستند و در حال حاضر برخی از صاحبان  متقاضیان اروپایی نیز خوشایند خواهد بود، چراکه آن

 های اروپایی حاضرند برای نجات خود، با بخش خصوصی ایران برای واردات نفت، قرارداد امضا کنند. پاالیشگاه

علی الخصوص در مصرف فرآورده های  -مسائل اساسی مطروحه در اقتصاد مقاومتی است. اتخاذ الگوی صحیح مصرف مدیریت مصرف از

جویی شامل بخش دولتی، بخش خصوصی و مردم می شود و تمام    و تعیین حد مطلوب مصرف، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. صرفه -نفتی

 اید الگوی مصرف بهینه را در پیش گیرند.های جامعه می ب  ها و سازمان افراد و ارگان

نقش و تاثیر شرکت ملی پخش در اجرای سیاست های اقتصادی دولت یک نقش بسیار حساس می باشد. اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها 

را در مرحله دوم طرح برای ساماندهی به مصرف بی رویه سوخت و تدوین راهکارهای متعدد برای جلوگیری از قاچاق سوخت، نقش این شرکت 

تحول اقتصادی دولت باتوجه به گستره عظیم فعالیتی آن در کشور، بسیار حساس تر از قیل نموده است. تدوین و ارائه راهکارهای صحیح برای 

ی حمایت از طریق تغییر مصرف بنگاه های تولیدی و تشویق آنها به استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی و همچنین برنامه ریزی برا

 .یارانه در بخش های حساس تولیدی مثل کشاورزی یا کاالهای استراتژیک باید بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران این شرکت قرار بگیرد
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 اقتصاد مقاومتی و نفت

 آوری مهدی عباسی، سعید ،عبداهلل افضلی

 دانشکده اقتصاد و مدیریت-خرمشهر دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد انرژی دانشگاه علوم وفنون دریایی -2

 دانشکده اقتصاد و مدیریت-دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد انرژی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر -1

 دانشکده اقتصاد و مدیریت-دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد انرژی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر -3

 

 چکیده:  

از پیروزی انقالب اسالمی تحت فشارهای خارجی از جانب کشورهای مختلف بوده و در این مدت با فراز و نشیب  جمهوری اسالمی ایران از بعد

 های زیادی مواجه شده است. کشور با اعمال سیاست های درست و به موقع توانسته این فشارها را کنترل و در بعضی از مواقع این فشارها سبب

لذا در این موقعیت که فشارها از سوی کشور های مخالف نظام شدت و نظم بیشتر گرفته رهبر معظم فشار بر مردم و مسئوالن شده است، 

قتصاد انقالب که از ابتدا تا کنون این اقدامات را رسد و توصیه های الزم را به مردم و مسئوالن می کنند برای دفع توطئه های دشمنان موضوع ا

لم ودانشگاهیان برای ارایه و تبیین علمی از مفهوم اقتصاد مقاومتی دعوت کرده اند. در این مقاله با مقاومتی را مطرح کردند و از همه ی اهل ع

کمک مطالعات انجام شده در حوزه های انرژی و با کمک روندهای درآمد، مصرف، تولید، صادرات و واردات نفت و فرآورده های نفتی سعی شده 

تر و در شرایط تحریم می تواند فشار زیادی را به مردم و مسئوالن وارد کند را مورد بررسی قرار نقاط ضعف و قدرت در این حوزه ها که مهم 

ی داده ایم که نتایج نشان دهنده شرایط نسبتأ مطلوب در برخی از حوزه های فرآورده های نفتی و شرایط نامطلوب در برخی دیگر از حوزه ها م

سب قرار داریم ولی در توزیع با مشکالت زیادی مواجهه هستیم که نیاز به بازنگری اساسی در این باشد، در حوزه درآمدهای نفتی در شرایط منا

ن زمینه می باشد حال آنکه توانسته ایم در زمینه تولید سازه ها و تاسیسات نفتی اقدامات خوبی انجام دهیم ولی برای شرایط کنونی کشور ای

  .الزم در جهت تأمین این موارد در داخل کشور انجام شوداقدامات کافی نبوده و باید سریعتر اقدامات 
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 اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری انرژی

 اکرم هادی نیا، زهرا هادی نیا

 دانشجو کارشناسی ارشدرشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه

 دانشجو کارشناسی ارشدرشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

 چکیده:

 

علیرغم اینکه در زمینه سوخت های فسیلی پتانسیل باالیی در جهان دارد، از نظراستفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیز بنا به موقیت کشور ایران 

 جغرافیایی و طبیعی خود از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد.

خاصم غربی نیز با علم به آن، بهترین راه غلبه بر درحال حاضر درصد باالیی از درآمدهای کشور، به درآمد نفتی وابسته بوده و کشورهای مت

ران با ایران را تحریم نفت می دانند. در چنین شرایطی میتوان با استفاده ار اصول اقتصاد مقاومتی به مقابله با این تحریم ها پرداخت. کشورای

یر( از قبیل انرژی زیست توده و انرژی خورشیدی، میتواند با استفاده از سیاستگذاری های بهینه انرژی، و با استفاده از انرژی های نو )تجدید پذ

 این تحریم ها به مقابله برخیزد.

این مقاله در پی ارائه راهکار های مناسب جهت استفاده از انرژی های نو در  کشورمان در راستای مقابله با تحریمهای قدرتهای 

 ه پایدار می باشد.استکباری،کاهش هزینه های جاری دولت و حرکت در مسیر توسع
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با استفاده از  آن نتایج و  آبادان–انتقال گاز اهواز  03"/03"بررسی روش بازرسی خط لوله 

 پیگرانی هوشمند

   آقشام نوروزی لرکی، علی حسین پور، عنایت کرمی ارجلو

 خطوط لوله اهواز-کارمند منطقه یک عملیات انتقال گاز، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 مهندس مکانیک -بهره برداری خطوط لوله اهواز( )رییس 

 مکانیک مهندس –کارمند منطقه یک عملیات انتقال گاز 

  

 چکیده: 

های غیر مخرب از جمله پیگرانی هوشمند خطوط لوله مدفون بهترین گزینه بازرسی فنی جهت تعیین عمر باقی مانده و شناسائی نقاط  تست

بکارگیری یک متد تست غیر مخرب به منظور تعیین میزان کاهش فلز در  MFL وTFIآسیب پذیر خطوط لوله می باشد.پیگرانی  به روش  های 

 باشد. میخطوط لوله مدفون 

اهواز تا آبادان که در   200 (psi)وحداکثر فشار بهره برداری 2010 (psi)کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی با فشار طراحی 211در پیگرانی 

 شد،یافته های تجربی ارزشمندی به دست آمد که در این مقاله سعی شده به بخشی از آن اشاره شود.انجام  10سال 

پیش روی بهره بردار خطوط انتقال گاز به منظور انجام پیگرانی در خط لوله گازدار وجود دارد و از جمله آن محدودیت در های  برخی چالش

 سرعت حرکت پیگ در خط لوله به منظور به دست آوردن یافته های دقیق و متعاقب آن کاهش اجتناب ناپذیر جریان گاز است.

گیرد: اصول کارپیگ هوشمند مغناطیسی و مکان یابی پیگ با استفاده از  آهنربا  الب مورد اشاره قرار میدر این مقاله عالوه بر موارد فوق این مط

ی یا مگنت های ثابت و سیار، اقدامات قبل از پیگرانی از جمله آماده سازی خط لوله، اطالعات عملیاتی پیگ، نحوه ارزیابی عیب، نتایج آمار

در خط لوله، گراف ها  TFIوMFLهده شده در عملیات پیگرانی، نقاط ضعف و قوت پیگرانی الکترونیکی حاصل از پیگرانی هوشمند، مشکالت مشا

 و منحنی های به دست آمده از پیگرانی.
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 اقتصاد مقاومتی از ایده تا اجرا؛ در منطقه چهار عملیات انتقال گاز

 ³هادی میرمحرابی، ²سید محمدرضا سعیدی، ¹احسان نورالهی

 ارشد مکانیککارشناش  -2و1

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -3

 چکیده:

و چندی است که واژه اقتصاد مقاوتی به تواتر و از زبان افراد گوناگون شنیده می شود. اینکه این واژه چه مفاهیمی را در خود نهفته دارد 

به طور ملموس به آن پرداخته شده باشد و  چه نوع راهبردهای اقتصادی را در پس خود همراه دارد، از موضوعاتی است که شاید کمتر

به خصوص شرکتهای دولتی پایین دستی چندان خود را درگیر آن ندانسته و چنین مفاهیمی را تنها در سطوح باالی مدیریتی دارای 

تعاریف دقیق کاربرد می انگارند. لذا در این فرصت تالش گردیده ضمن بیان تاریخچه تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر کشورمان، 

تری از اقتصاد مقاومتی و حوزه های آن به طور اجمالی ارایه گردیده و در ادامه به آنچه در منطقه چهار عملیات انتقال گاز به عنوان 

اقدامات این منطقه در حوزه های گوناگون قابل بررسی می   یکی از مناطق شرکت انتقال گاز ایران، به انجام رسیده پرداخته می شود.

 .اشد که در اینجا به سه بخش کمیته خودکفایی، نظام مشارکت و مشاوان جوان مدیریت منطقه اکتفا می شودب
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 الگوی اقتصاد مقاومتی در صنایع باالدستی نفت

 میالدهمایونی زاده، علی بنیادی، عمادالدین مسافری، محمود مویدی

 چکیده:

جانبه دول غربی و هدف قرار دادن شریان اصلی اقتصاد کشور )صنعت نفت( در شرایط فعلی،  با توجه به شرایط حساس کشور و فشارهای همه

ریزی منعطف و هدفمند با رویکرد گذر از تحریم امری حیاتی است.  شاید مدیریت در شرایط حاضر را بتوان به نوعی مدیریت بحران  وجود برنامه

 گرا نیز نیازمند است.  های فاحشی با روند معمول داشته و به تبع به مدیرانی منعطف و عمل ه مطمئناً کارکردن در آن تفاوتنامید ک

نام نهادند، شاید نگرشی نو به  "اقتصاد مقاومتی "به کارگیری نوعی خاص از مدیریت که رهبری انقالب آن را در حوزه اقتصاد با عنوان 

تواند  برخوردی عمل گرایانه با مقوله تحریم باشد. در این بین صنعت نفت همان گونه که در باال بیان شد، به عنوان سکاندار اقتصاد مقاومتی می

الگویی مهم در این زمینه را در حوزه صنایع  این مقاله بر آن است تا با تعریف اقتصاد مقاومتی و توجه به اهمیت آن، ورد توجه قرار گیرد. م

 باالدستی نفت و گاز ارائه نماید. 
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 "اقتصاد بدون نفت"تجلی اقتصاد مقاومتی در آرمان 

 "د بدون نفتاقتصا"مدیریت درآمدهای نفتی با نگاه به ادبیات 

 پردیس باالدستی-پژوهشگاه صنعت نفت مجتبی کریمی؛

 پژوهشگاه صنعت نفت )و مسئول پایگاه بسیج شهید چمران پژوهشگاه صنعت نفت(رییس امور اداری  داود فراهانی؛

 چکیده:

های بیگانگان را در  ا اینگونه تنگ نظری، بزرگان و مدیران ارشد نظام، یگانه راه مقابله ببه خصوص در بخش انرژی ها باتوجه به تشدید تحریم

ی را رشد و تعالی اقتصاد داخلی که در ادبیات اقتصاد مقاومتی تجلی یافته است دیده اند. مفهوم اقتصاد مقاومتی درباره مدیریت درآمدهای نفت

ن اتکا به درآمدهای نفت است. با اینحال، میتوان مدیریت اقتصاد بدون نفت تعریف کرد؛ چراکه یکی از آرمان های انقالب اسالمی اقتصاد بدو

رویه  این آرمان و آرزو هنوز تحقق پیدا نکرده است. اقتصاد برپایه درآمدهای نفتی مصائبی به دنبال دارد که نابودی تولید داخلی و افزایش بی

 گرایی از جمله آن است.  مصرف

ل اجرایی نشدن این آرمان اصلی انقالب بپردازد و راهکارهای مدیریت این مقاله میکوشد تا ضمن برشمردن مصائب اقتصاد نفتی، به دالی

نفتی  درآمدهای نفتی برپایه اقتصاد غیر نفتی از نقطه نظر کارشناسان را ارائه نماید. حسن مطلع مقاله بیانات رهبری نظام درباره اقتصاد غیر

 است. 
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 کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت مصرف انرژی

 مجتبی قلندر

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی/مالی

 عملیات انتقال گاز 1منطقه 

 سید رسول حسینی برنتی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/بازاریابی

 

 چکیده:

موضوع مقاله حاضر کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت مصرف انرژی می باشد. هدف این مقاله ارائه مفاهیم، برنامه کاری و اصول پیاده سازی 

مهندسی ارزش و همچنین بررسی اهداف مهندسی ارزش در مدیریت مصرف  انرژی می باشد. روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و با 

جویی های الزم در  مصرف برق در کشور، صرفه فزاینده با توجه به رشددسته اول می باشد، نتایج بدست آمده بیانگر آن است استفاده از منابع 

ضروری به نظر می رسد و در این راستا به کارگیری روش  امری ما در جامعهف مصر به کارگیری روش های اصالح الگوی با انرژی جهت مصرف

 از جمله عوامل موثر می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی ابزاری قدرتمند در جهت بهبود بهره وری و به عنوان ارزش مهندسی های
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ارائه مدلهای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها بر اساس روش های داده کاوی برای دستیابی به 

 اهداف اقتصاد مقاومتی در جهت تخصیص بهینه اعتبارات به پروژه های بخش انرژی کشور

 

 صالح هادی نیا، اکرم هادی نی ،رویا آل عمران

 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 نویسنده مسئول((دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز

 کارشناس ارشد حسابداری وحسابرس دیوان محاسبات کشور

 

 

 چکیده:

 

ورتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.بدین منظور ابتدا مقاله حاضر درصدد ارائه مدلهایی از ارزیابی 

اعتباری کشور می پردازد.سپس تعریفی از -به بیان چیستی وچرایی کارکردهای نظام رتبه بندی اعتباری وضرورت های وجودآن در نظام پولی

وارائه مدلهای رتبه بندی اعتباری مقاومتی قرارگیرد.در این بخش ضرورت ومیزان دقت اقتصاد مقاومتی ارائه شده تا مبنایی برای طراحی 

وکارایی این مدلها در اثربخش بودن اعتبارات حوزه انرژی کشور واشخاص حقیقی وحقوقی به عنوان اصل اساسی بیان میگردد.طی این مقاله 

وبهینه اعتبارات وبه زعم آن کاهش بدهیهای دولت ازبابت اصل وسود اهداف سیاسگذاران نظام بانکی کشور ذیل دو عنوان تخصیص درست 

 وجرائم)معوق( اعتبارات پروژه های حوزه انرژی کشور در قالب اقدامات بانکهای عامل وبرآوردهای نظام مند براساس مدلهای ارائه شده بیان

ز آنجائیکه بانک مرکزی مرجع تصویب وابالغ آیین نامه ها گردیده تا مبنایی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طرق بیان شده باشد.ا

 .وبخشنامه ها وناظر براجرا بوده پیشنهادات علمی ارائه شده در این مقاله معطوف به اقدامات بانک مرکزی می باشد
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بررسی تاثیر تقویت مهارت کارآفرینی  بر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی وحمایت از اقتصاد 

 مطالعه ای در بین دانشجویان فنیمقاومتی: 

 ، حجت اهلل نوری ماریا حمیدیان ، سحرحمیدیان

  -رئیس امور اداری دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت و مدرس دانشگاه پیام نور آمل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 فناوری.کارشناس وزارت علوم تحقیقات و   -کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 کارشناس ارشد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  -دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  

 چکیده:

س در نیای رقابتی امروز مهارتهای نیروی انسانی خبره و اندیشه و تفکر این عامل، محرک اقتصادی و تولیدی هر جامعه ای به شمار می آید. پ

شود و دراقتصاد مقاومتی هدف  از تشدید تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر این شیوه توسط حکومت ایران بین حکومتها تبلیغ و ترویج می

است. اقتصاد مقاومتی چگونه در خدمت مقاومت ملی باشد؟ از چندی  بحراناده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین استف

مقاومتی، توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات یک نظام اقتصاد مطلوب از نگاه نظام پیش، رهبر انقالب اسالمی با طرح موضوع اقتصاد 

جمهوری اسالمی ایران جلب نموده اند؛ اما اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟ در عرصه ی سیاست گذاری، چه تصمیم هایی ما را به اقتصاد 

میان آنچه برای اقتصاد مبتنی بر نفت ما اهمیت دارد کاهش وابستگی به صادرات  مقاومتی نزدیک و چه سیاست هایی از آن دور می کند؟ دراین

تواند مفری نفتی و افزایش ابعاد اقتصادی می باشد. افزایش مهارتهای کارآفرینی با رویکرد ایجاد کسب و کار های کوچک و با سرمایه اندک می

آخر  بر کاهش وابستگی به  لثیر تقویت مهارتهای کارآفرینی دانشجویان سابرای این موضوع درنظر گرفته شود. هدف این مقاله بررسی تا

تخصصی و  -اقتصاد تک بعدی وحمایت اقتصاد مقاومتی بوده است نتایج تحقیق حاکی از تاثیر کلی این مهارتها باالخص مهارتهای فنی

 مدیریتی می باشد. 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ی ایران در وضعیت کشوربررسی وضعیت انرژی در ایران و جهان وجایگاه  بورس انرژ

 حسین احمدی مقدم

 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشکده مهندسی  پیشرفت

 

 چکیده:

میلیون بشکه معادل نفت خام است که 292,9با مروری بر وضعیت انرژی ایران و جهان مشخص می شود که کل جریان انرژی داخلی کشور 

میلیارد بشکه 212,1بیشترین سهم راازاین جریان انرژی دارد.بزرگترین میدان نفتی در عربستان واقع است و ایران با بخش خانگی تجاری عمومی

%از ذخایر جهان می باشد.میدان گازی پارس جنوبی که میدان مشترک ایران و قطر است،بزرگترین میدان گازی 1,2ذخایرنفتی دارای سهم

میلیاردتن برآورد شده که بیشترین آن در 292حدود1022نیا را دارا می باشد.ذخایرذغالسنگ کل دنیادرسال%کل ذخایر گازی د29دنیاست .ایران 

اروپاواوراسیا واقع است.ایران عالرغم دارابودن پتانسیل باالی ذغالسنگ،سهم ناچیری در تولید ذغالسنگ دارد.این مقاله باهدف شناسایی 

انرژی در ایران و جهان صورت گرفته است تاسیاست گذاران باشناخت این حوزه بهتر عمل  بهترپتانسیلها،ظرفیتها و وضع موجود حوزه

تحلیلی و با بهره گیری از شیوه اسنادی درصددآنیم که نشان دهیم و جود بورس انرژی در کناربورس کاال با توجه به -کنند.باروش توصیفی

ود بورس در کشور باعث افزایش مبادالت نفت و گاز در منطقه می شود،افزایش وضعیت کشورها چه تاثیری بر اقتصاد کشور و منطقه دارد. وج

مبادالت نفت و در کنار آن مبادالت کاالیی در بورس ایران باعث افزایش وابستگی کشورهای جهان به این منطقه بخاطروجود بورس انرژی 

این منطقه ،خواهند شد.درچنین شرایطی اعمال تحریمهای علیه  برای تامین انرژی مورد نیاز و بورس کاال برای فروش کاالهای تولیدی به

کشورمان درحقیقت هزینه ی بسیارسنگینی برای کشورهای جهان و به ویژه برای کشورهای اعمال کننده تحریم به همراه خواهدداشت،ضمن 

صنایع مرتبط با پتروشیمی وافزایش اشتغال خواهد اینکه وجود چنین بازاری در ایران باعث افزایش کارایی صنابع داخل،بهبودحمل و نقل،رونق 

شد.بدیهی است که شکل گیری بورس کاالیی در کنار بورس انرژی درصورتی صنایع تولیدی داخلی را تقویت کرده وباعث رشد و توسعه 

 .مولد اقتصاد سرمایه گذاری شود پایدارکشوردربلندمدت خواهدشدکه از درامدهای نفتی صرفا برای ایجاد زیرساختها بکاررود به عبارتی دربخش

  



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

359 
 

 با تاکید برضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اقتصاد مقاومتی

 جواد حسین زاده

 کارشناس ارشد علوم اقتصادی    

 چکیده:

دامه در هر جامعه ای، ساختارها و نهادهای قانونی و غیرقانونی،  آشکار یا پنهان، روابط و عملکرد اقتصاد را به گونه ای که  تضمین کننده ا     

حیات آن باشد شکل می دهند. این ساختارها و نهادها در طول دوره های تاریخی شکل می گیرند و در کشورهای مختلف، متفاوت هستند. 

فت و یخ ایران با یک دوره طوالنی از نظام های اقتدارگرا، رفتار اقتصادی ایرانیان را در قالب خاصی شکل داده و این نوع از رفتار با کشف نتار

 شباهت دولت های نفتی به نظام های اقتدارگرا در تخصیص و توزیع منابع و درآمدها، تداوم یافته است. و اکنون شرایط  اقتصادی و اجتماعی

کشور به گونه ای است که وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهرم فشاری برای کشورهای بیگانه جهت رسیدن به اهداف سیاسی و 

اقتصادی آنان شده است. این موضوع ضرورتی به عنوان اقتصاد مقاومتی را در ایران ایجاب کرده است. در این مقاله ضمن تبیین ساختار و 

معه، اثر نوسانات نرخ ارز و تغییر در نرخ بهره را که در نتیجه تحریم ها روی می دهد، بر اقتصاد ایران تحلیل می کنیم. ماهیت اقتصادی جا

 مطالعه به روش اسنادی و با دیدی انتقادی انجام گرفته است. نتیجه این نوشتار، اثرگذاری تحریم ها را نتیجه ساختار و رفتار اجتماعی و

ه ناشی از اقتصاد نفتی است. در پایان لزوم اصالح برخی رفتارها و نهادهای قانونی در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد اقتصادی می داند؛ ک

 مقاومتی پیشنهاد شده است.

  



 انرژی در حوزه اقتصاد مقاومتی ملی دومین همایش

 

360 
 

 خام فروشی و خام سوزی ممنوع

 غالمرضا فرجی ، سیده زینب علوی، زهرا حسابی

 مرئیس امور مهندسی و اجرای طرح ها ، شرکت گاز استان ق

 ناظر اجرای طرح ها ، شرکت گاز استان قم

 مهندس کنترل شبکه های گازرسانی ، شرکت گاز استان قم

 چکیده:

و   در این مقاله با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با خام فروشی مواد معدنی و نفت و تدبیر طرح اقتصاد مقاومتی

تبدیل مواد خام ) نفت و گاز ( به فرآورده هایی با ارزش افزوده باال ،  مقابله با خام سوزی در داخل کشور و  نیز شرایط کنونی ایران در جهان،

 ت .تامین انرژی از طریق روش های تجدید پذیر به جای استفاده از سوخت های فسیلی ،  مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه گردیده اس
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 ت مصرف نفت و گاز و فراورده ای نفتیاقتصاد مقاومتی و مدیری

 2محمد باقر اشرفی، 1روح اله قابضی

 معاون برنامه ریزی و مالی پایگاه بسیج علمی و تخصصی  شهید  دکتر چمران پژوهشگاه صنعت نفت -2

 جانشین  پایگاه بسیج علمی و تخصصی  شهید  دکتر چمران پژوهشگاه صنعت نفت -1

 

 چکیده: 

مقام معظم رهبری درچند سال اخیر با نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی اهمیت مسایل اقتصادی وبرنامه ریزی دشمن برای تضعیف نظام 

جمهوری اسالمی از این طریق را یاد اوری کرده اند.طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له نشان دهنده عمق نگاه رهبری به موضوع 

ایران با توجه به نقش و جایگاه استراتژیکی که در اقتصاد کشور دارد و به تبع ان  مسئاله مدیریت مصرف نفت و گاز و است.صنعت نفت 

رسیم فراوردهای وابسته به عنوان ، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى مطرح است.در این نوشتار با نگاهی اجمالی به ذخایر نفت و گاز در دنیا و ت

می در عرصه  نفت و گاز جهانی تولید و مصرف فراورده ای نفتی در کشور مورد برسی و مقایسه قرار گرفته است. با عنایت جایگاه جمهوری اسال

به شدت پنج برابری  مصرفی انرژی در کشور موضوع مدیریت مصرف انرژی به ویژه مصرف نفت و گاز و فراورده های وابسته می تواند نقش 

اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقالب داشته باشد.براین اساس راهبردهایی نظیر تواید صیانتی  مهم و تعیین کنندهای در تحقق

نفت،کاهش واستگی اقتصاد کشور به نفت،اصالح نظام مالیاتی،اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل 

                         ها و بهینه سازی الگوی مصرف به عنوان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.                                                عمومی،حداکثر استفاده از فرصت تحریم
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 بررسی نقش اقتصاد مقاومتی بر رویکرد تولید ملی پایدار در مجتمع گاز پارس جنوبی

 مجتمع گاز پارس جنوبیمدیرعامل  -علی اکبر شعبانپور

 جنوبی پارس گاز مجتمع چهارم مدیرپاالیشگاه – غالمرضا بهمن نیا

 چکیده:

به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین تبیین اقتصاد مقاومتی بعنوان اقتصادی  12مقام معظم رهبری با مزین نمودن سال 

 عمالً راهبردمؤثر و جدیدی را به فراخور اوضاع سیاسی .که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه ساز  رشد و شکوفایی می گردد 

 های برنامه کردن متوقف جهت در کشورمان علیه غرب ی جانبه یک تحریمهای یافتن شدت با بوضوح که فرمودند ابالغ کشورمان اقتصادی –

 در کشور اقتصاد سازی توانمند موجب سو یک از مقاومتی، اقتصاد راهبرد با ملی تولید رویکرد همسویی. باشد می کاربردی ای، هسته آمیز صلح

ناگون شده و از سویی دیگر، توسعه و پایداری تولید ملی را در سطح فعالیت های تولیدی بویژه صنایع زیر بنایی کشور را بهمراه خواهد گو ابعاد

 داشت.

ای تهمجتمع گاز پارس جنوبی، بعنوان بزرگترین قطب تولید گاز در کشور، عالوه بر اینکه خود مصداق بارز تولید ملی است، عمالً با تدوین سیاس

جدید خود، الگوی مناسبی نیز در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. در این مقاله ضمن بررسی استراتژی های محوری مجتمع 

 ی، اصالحجهت دستیابی به تولید ملی پایدار، به ابعاد پنج گانه رویکرد اقتصاد مقاومتی و برنامه های اجرایی آن در زمینه های: نوآوری و شکوفای

 الگوی مصرف، کار و تالش مضاعف، حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایه های انسانی پرداخته شده است.

شاخص های کمی عملیاتی شدن رویکرداقتصاد مقاومتی نشان از همسویی  ابعاد مختلف آن با استراتژی ها ی تولید در مجتمع گاز پارس جنوبی 

 ن در این مقاله ارائه و تحلیل گردیده است.  دارد.این سنجه ها و روند رو به رشد آ
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 بهینه سازی گازطبیعی از الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی

 ایران گاز ملی شرکت در مصارف تحلیل ارشد وکارشناس دانشگاه مدرس – قدیمی دیزج خلیل

 

 :چکیده

اقتصادی، مدیریت مصرف انرژی از جمله گاز طبیعی که به عنایت به مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی شکوفایی اقتصاد ملی در شرایط تحریم 

یشترین سهم را در سبد انرژی کشور دارد، از ضرورتهای مهم و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مفهوم اقتصاد 

ت و همچنین تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقاومتی، به بررسی و تحلیل دالیل اصلی مصرف بی رویه گاز طبیعی طی دهه اخیر پرداخته شده اس

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از سیاستهای  بهینه سازی انرژی مورد ارزیابی واقع شده است. و در نهایت راهکارهای پیشنهادی جهت 

 .مصرف بهینه گاز طبیعی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی، ارائه شده است
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 نفت ایرانتبلور اقتصاد مقاومتی در صنعت 

 سید پژمان سادات گوشه ، امیر بنی کریمی

 

 چکیده:

با  کشورها برای رسیدن به سطوح باالتر توسعه، به انرژی نیاز دارند، به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. صنعت نفت ایران

سازماندهی و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی کشور پیشرو بوده و راه ظرفیت های بی شمار اقتصادی و صنعتی خود می تواند در برنامه ریزی، 

گشای صنایع کشور در عرصه تولید ملی و نهادینه نمودن اقتصاد مقاوتی در کشور باشد. صنعت نفت به عنوان بزرگترین بنگاه صنعتی اقتصادی 

ن اقتصاد مقاومتی برداشته است و نقش مهمی را در آینده نیز کشور و همچنین تامین کننده انرژی کشور، گام های بزرگی در جهت نهادینه نمود

 ایفا خواهد نمود.

 با تالش، همت و توان باالی کارکنان صدیق صنعت نفت و با استراتژی حمایت از پژوهش، تولید دانش بنیان و توان داخلی و برنامه ریزی های

 مقاومتی در صنعت نفت را پایه ریزی نمود.الزم برای افزایش کیفیت و بهره وری، می توان، ارکان اقتصاد 

 .طرح اقتصاد مقاومتی نه تنها راه گشای شرایط کنونی بلکه راهبردی برای نجات و تقویت اقتصاد ملی ما در آینده می باشد
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 سیستم گرمایش مرکزی مدوالر متشکل از چند دیگ

 علی نوروزی منش

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

 شهدای گمنامپایگاه بسیج 

 

 چکیده:

بحث محدودیت منابع انرژی، کم وبیش برای کلیه کشورها اعم از صنعتی، توسعه یافته و یا در حال توسعه، مشترک می باشد. در کشورهای     

درصد از مصارف انرژی در بخش ساختمانهای مسکونی و تجاری می باشد. همچنین بیشترین سهم مصرفی از  20مختلف به طور متوسط حدود 

 سیلی متعلق به گاز طبیعی می باشد، که عمده آن در یک ساختمان صرف گرمایش  میگردد.میان سوختهای ف

آنچه در این مقاله بررسی شده است، ارائه طرحی نوین برای گرمایش ساختمانها می باشد که به سیستم گرمایش مرکزی مدوالر موسوم     

ا در میان سایر سیستمهای حرارت مرکزی برجسته می نماید. راندمان عملکرد است. این سیستم از خصوصیات و ویژگیهایی برخوردار است که آنر

باال، قابلیت تامین تقاضاهای پیک، کاهش آلودگیهای زیست محیطی و آلودگی صوتی، تامین بار سیستم توسط سایر دیگها در صورت خرابی یا 

 ن خصوصیات این سیستم می باشند. از مهمتری …تعمیر یک دیگ، نیاز به فضایی کم برای نصب و راه اندازی و

 در حال حاضر سیستم گرمایش مرکزی مدوالر با استفاده از چند دیگ، در اروپا توسط کمپانیهای سازنده دیگها و پکیجهای دیواری مورد توصیه

 .ستقرار می گیرد و به دلیل مزایایی که دارد، نظر متخصصین تاسیسات و مالکان ساختمانها را به خود جلب کرده ا
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 کاهش وابستگی به نفت

 

 سید علی اصغر توسلیان

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 شرکت گاز استان قزوین

 مریم باریك بین

 وکیل پایه یک دادگستری

 

 چکیده:

 ،ایفای کشور نیاز مورد اولیه انرژی تأمین چون که مواردی است ای ویژه جایگاه دارای کشور پیشران اقتصاد عنوان به گاز و نفت هم اکنون صنعت

 ملی، محرکه اقتصاد موتور کشور، ارزی درآمد از ای عمده بخش تأمین ساله، 23 انداز چشم افق در اقتصاد ملی کالن اهداف تحقق در اساسی نقش

و بین المللی به آن  منطقله ای تعامالت و ها همکاری طریق توسعه از کشور ملی امنیت تامین و ایران جمهوری اسالمی اقتصادی دیپلماسی پیشبرد

  .باشد می نیز سیاسی و تکنولوژیکی علمی، ی ها نقش دارای اقتصادی، تاثیرات بر عالوه دنیا در نفت حاضر حال در که حالیست در وابسته است. این

 ایران ملت به متعلق گاز و نفت ثروت که است مسأله این به اشاره دارد وجود نفت اقتصاد حوزه در که ای مسأله ترین مهم از نظر مقام معظم رهبری

 از مستقل کشور بودجه جاری بایستی بلکه شود؛ کشور بودجه در مصرفی اقالم خرید و روزمره مخارج صرف نباید آن به مربوط درآمدهای و است

 ایران اقتصادی اقتدار و پیشرفت زیربنایی برای منبعی به بیشتر، افزوده با ارزش های فرآورده به تبدیل از پس کشور گاز و و نفت باشد نفتی درآمدهای

دستاورد بزرگ تری که از کاهش وابستگی به درآمد نفتی حاصل می شود، ماندگاری ثروت عظیم ملی برای نسل های آینده کشور و  .شود تبدیل

ت.به طور کلی نجات از وابستگی نفت خواسته مقام  ایجاد ارزش افزوده بیشتر با تبدیل نفت خام به فرآورده های با ارزش به جای خام فروشی اس

 معظم رهبری و ملت شریف ایران است.
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 Dialuxمشهد با استفاده از نرم افزار  2ممیزی روشنایی اداره گاز ناحیه 

 b، مهدیه کنعانیb، نیما امینb، حسام الهیaسمیه کاراندیش

a-  ارشد شیمیکارشناس مدیریت انرژی شرکت گاز خراسان رضوی، کارشناسی 

b- شرکت توان گستر آلتون 

 

 چکیده:

 محیط های آلودگی کاهش نظر از هم و انرژی منابع از سیادت و حفظ نقطه نظر از انرژی هم حامل این مصرف سازی بهینه و مدیریت امروز دنیای در

اداری مجموعه  با مصرف انرژی در ساختمانباشد. با توجه به مصرف باالی انرژی در کشور، مطالعه ای در رابطه  می اهمیت حائز زیست بسیار

شرکت گاز استان خراسان رضوی صورت گرفته است. پس از انجام ممیزی و استقرار نظام مدیریت انرژی، در نهایت راهکارهای   1گاز ناحیه 

های مورد نیاز در ری کلیه دادهمدیریتی کاهش مصرف انرژی در این ساختمان به شرح گزارش ارائه گردیده است. در این راستا پس از جمع آو

رابطه با ساختمان های مذکور و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده روند کلی مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین 

 .ندی شده استراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ارائه و از دیدگاه اقتصادی در سه سناریوی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دسته ب
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 مدیریت مصرف

 علی نصیروند

 

 چکیده:

دهه پیشرفت و » امسال چهارمین سال از دهه چهارم انقالب اسالمی می باشد و به دلیل آمادگی بسیار وسیع و عظیمی که در کشور وجود دارد 

با اسراف، حرکت در سمت اصالح الگوی مصرف،  نامیده شده است. از آنجا که اقدام اساسی در زمینه پیشرفت و عدالت، مسئله مبارزه« عدالت 

نام گذاری « اصالح الگوی مصرف » از سوی رهبر فرزانه انقالب بنام سال  2322جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه می باشد؛ سال 

در بخش انرژی کشور می پردازد. شده است. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه ای راهکارهای کاربردی غیرقیمتی اصالح الگوی مصرف 

بخش عرضه انرژی و تقاضای انرژی قابل بررسی و اجرا  1بطور کلی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اصالح الگوی مصرف در حوزه انرژی در 

در اختیار دولت می باشد، می باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران بدلیل اینکه تقریبا تمام زنجیره تأمین و عرضه انرژی 

در بخش انرژی و بکارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتا  دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها

تقاضای  کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید. بخش تأثیر گذار دیگر در کاهش مصرف انرژی، مدیریت

انرژی می باشد که در این بخش نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش، هنجار، سبک زندگی، استفاده از انرژی 

 های نو و تجدید پذیر، استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها و ... وجود دارد.
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 افزایی در صنعت انرژیفرصت های هم 

 غالمحسین نیك بخت

 

 چکیده:

قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقالب، مبنی بر توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری  22با ابالغ سیاست های کلی بند ج اصل 

ادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فعالیت ها و بنگاه های دولتی، زمینه تحقق اهداف بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتص

 فقر زدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله فراهم می شود. در این میان بنگاه های متصدی تولید، انتقال و توزیع انرژی که

قتصاد کشور به هدف تحقق اهداف انباشت سرمایه بسیار باالیی دارند از این اصل مستثنی نبوده و خصوصی سازی این بخش مهم و کلیدی ا

مورد نظر، زمینه ساز فرصت های هم افزایی در بین بخش های مختلف صنعت انرژی کشور خواهد بود. خصوصی سازی صنعت انرژی در بخش 

مگرایی در بخش های نفت، گاز و برق، منجر به توسعه بازارهای نوظهور در حوزه هایی چون تولید، انتقال و توزیع خواهد شد که ضرورت یک ه

این صنعت را می طلبد. همگرایی با ایجاد بستر مناسب برای تجارت انرژی و شناسایی مرز عرضه سودمند در نقاط مختلف کشور، های متنوع 

 شرایط رسیدن به هم افزایی را با در نظر گرفتن بازدهی، امنیت عرضه و محیط زیست، فراهم می آورد.
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 منابع انسانی برای اقتصاد مقاومتی طراحی یک مدل مبتنی بر توسعه 

 

 ،* 3؛ علیرضا باباخان2؛ علیرضا معینی1محمد علی شفیعا

 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران  2و5

 alibabakhan1990@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران؛  –نویسنده مسئول  ،*3

 

 چکیده 

توسعه اقتصادی کشورها و ارائه مدل های توسعه ای مناسب و بومی، همواره یکی از زمینه های مورد بحث در عرصه مدیریت 

د توسعه در سالیان اخیر بوده است. برخی از کشورها با اتخاذ رویکردهای بومی برای توسعه اقتصادی، توفیقات زیادی را عاید خو

کرده اند. نظریه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظّم رهبری برای اولین بار مطرح شد، تالش دارد تا ضمن طراحی یک چارچوب 

اقتصادی بومی برای ایران، عزّت و استقالل اقتصادی کشور را نیز ارتقا بخشد. در این مقاله، با استفاده از تحلیل نظرات مقام معظّم 

ظریه پرداز اقتصاد مقاومتی، و نیز با در نظر گرفتن تحقیقات سایر محققین، عوامل موثر بر رشد اقتصادی و رهبری به عنوان ن

صنعتی کشورها استخراج شده اند. سپس، یک مدل مفهومی برای پیاده سازی موفق فرهنگ اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش 

ر مدل پیشنهادی، از نظر خبرگان شرکت کننده در پژوهش و به توسعه نیروی انسانی معرفی شده است. برای محک زدن اعتبا

 وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. 

 

 

 اقتصاد مقاومتی، جریان فکری، نیروی انسانی.  کلمات کلیدی:
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 گزارش تصوریی
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