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مقدمه
تخؼ اًزصی هاًٌذ ّز کاال ٍ یا خذهت دیگزی دٍ عوت دارد .عوت اٍل ،ػزضِ ی اًزصی ٍ عوت دٍم
ؽاهل تقاضای اًزصی اعت .اگز ّذف اس ػزضِ ،تأهیي تقاضا تاؽذ ٍ در ػیي حال تخؼ تقاضا اًرزصی را
تا ّذف تَاًائی اًدام کار هَرد اعتفادُ قزار گیزد ،هٌاتغ هختلفی هی تَاًٌذ ترزای ترأهیي اًرزصی تکرار
گزفتِ ؽًَذ .ایي هٌاتغ ترِ ؽریَُّرای هختلفری قاترل دعرتِتٌرذی ّغرتٌذ .اًرزصی تدذیذؽرًَذُ ٍ
تدذیذًاپذیز ،اًزصی اٍلیِ ٍ اًزصی ثاًَیِ ،اًزصیّای پاک ٍ آالیٌذُّا ،اًزصیّای فغریلی ٍ غیزفغریلی
ّوگی تا ّذف دعتِتٌذی هٌاتغ اًزصی تزای تأهیي اّذاف هؼیي ارائِ ؽذُاًذ .در ّز حال تزای ترأهیي
یک هقذار تقاضای هؼیي ،عَاالتی کلیذی تِ ؽزح سیز قاتل طزح اعت:
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هٌاتغ اًزصی در دعتزط کذاهٌذ؟



ایي هٌاتغ را تِ چِ رٍػّائی هی تَاى اعتحقال کزد؟



آیا فٌاٍری السم تزای اعتحقال هٌاتغ در اختیار اعت؟



اعتحقال هٌاتغ هذکَر تا چِ ّشیٌِ ّائی ّوزاُ اعت؟



آیا هٌاتغ هذکَر تایذ تِ فَرتّای دیگزی تثذیل ؽًَذ؟



چِ فٌاٍریّایی تزای تثذیل اًزصی ٍخَد دارد؟



آیا فٌاٍریّای هَرد ًیاس در دعتزط اعت؟



ّشیٌِ تثذیل اًزصی در ّز فٌاٍری چقذر اعت؟



اس چِ رٍػّایی تزای اًتقال اًزصی تایذ اعتفادُ کزد؟



ؽیَُ تْیٌِ تخقیـ اًزصی کذام اعت؟



آثار سیغت هحیطی اعتحقال ،تثذیل ٍ هقزف اًَاع اًزصی کذام اعت؟



آیا هاساد هٌاتغ تزای فادرات ٍخَد دارد ٍ یا کغزی تقاضا را تایذ اس خارج ٍارد کزد؟

عَاالتی اس ایي دعت در چارچَب تزًاهِریشی اًزصی هطزح ٍ ترا هرذل عراسی ٍ اعرتفادُ اس اتشارّرای
هٌاعة پاعخ دادُ هی ؽًَذ .در دِّّای گذؽتِ کِ تخؼ اًزصی ػوذتا اس یک عاختار هتوزکش (ػوذتا
اًحقار دٍلتی) تثؼیت هی کزد ،عَاالت فَ اس طزیقیک ًظام تزًاهِریشی هتوزکش تزرعی ٍ پاعخ دادُ
هی ؽذ .تا ایي حال در دِّّای اخیز تخؼ اًزصی افرححات عراختاری هؼٌری داری را تدزترِ کرزدُ
اعت .خقَفی عاسی ،گغتزػ عزهایِ گذاری تخرؼ خقَفری ،تَعرؼِ تاسارّرای رقراتتی ٍ ترَرط
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اًزصی ،تغْیل هثادالت هٌطقِ ای ،رفغ هقادیق ؽکغت تاسار اس طزیق تٌظین هقرزرات اس خولرِ ایري
تحَالت اعت .تٌاتزایي ؽیَّی پاعخگَئی تِ عَاالت فَ دیگز لشٍها اس یک عاس ٍ کار هتوزکش تثؼیت
ًوی کٌذ .تخؼ گغتزدُ ای اس ایي عَاالت ٍ عَاالت هؾاتِ دیگرز ترا ایدراد تغرتزّای السم ٍ تَعرؼِ
تاسارّای رقاتتی اس طزیق عاس ٍ کار تاسار پاعخ دادُ هی ؽَد .تٌاتزایي هفَْم تزًاهِریشی در طَل سهاى
افحح ؽذُ اعت .در حقیقت در ؽزایط خذیذ پظ اس افحح عاختار تاسارّای اًزصی ،تزًاهِریشی اًزصی
ػوذتا تِ هفَْم ایداد ٍ تْزُ تزداری اس یک آسهایؾگاُ تزرعی عیاعتّرا ٍ تقرویوات آسهرایؼ پرذیز
هیتاؽذ .اس آًدائی کِ ٍسارت ًیزٍ تِ ػٌَاى تخؾری اس تذًرِی حراکویتی ترزای ترذٍیي عیاعرتّرا ٍ
تزًاهِّای حَسُ اًزصی در کؾَر ایفای ًقؼ هری ًوایرذ ،لرذا اًدرام هطالؼرات السم ،تقَیرت ٍ تَعرؼِ
ظزفیتّای حزفِای در کؾَر در ایي سهیٌِ ،ایداد ؽزایط هٌاعة تزای تذٍیي هذلّای هٌاعة ترزای
کؾَر ٍ در ًْایت تذارک ؽزایط هٌاعة تزای ایداد اهکاى تؾخیـ آثار ٍ تثؼات اخزای عیاعتّرای
هختلف در تخؼ اًزصی اس هاهَریتّای ایي دعتگاُ تِ ؽوار هری رٍد .در ّوریي سهیٌرِ طرزح کرحى
تزًاهِریشی اًزصی در ؽَرای آهَسػ ٍ پضٍّؼ ٍسارت ًیزٍ تقَیة ٍ تذٍیي عٌذ آى تِ پضٍّؾگاُ ًیزٍ
هحَل گزدیذ .ایي گشارػ خحفِ ای اس هطالؼات ٍ تزرعیّای اًدام ؽذُ تزای تذٍیي عٌذ هرذکَر را
پَؽؼ هی دّذ.
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چشم انداز سند راهبردي برنامهريسي جامع انرشي كشور

با عنایت هب ربرسیاهي انجام شذه و با اجماع نظر کمیتو راهبردي ،بیانیو
چش
م انذاز مرکز ربانهمرزیي ارنژي هب شرح زری تصىیب گردیذ:

شش
با یاري خذاونذ زبرگ ات پایان ربانهم م تىسعو کشىر ،رد حىزه ربانهمرزیي
ارنژي ،با اتکیذ رب استفاده بهینو از منابع ارنژي رباي تأمیه تقاضاي

کم
محی
داخلی (با تریه زهینو و آاثر زیست طی) ،و حضىر کارامذ رد بازاراهي
جم
منطقو اي و جهانی ،هىري اسالمی اریان کشىري است:

 مسلط هب ازباراه و مذلاهي کارامذ (با لحاظ شرایط خاص کشىر) رد حىزه
ربانهمرزیي ارنژي
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بخ
 تىانمنذ رباي ارزیابی آاثر سناریىاهي سیاستی رد ش ارنژي رباي

من
اتخار سیاستاهي تأمیه کننذه منافع ملی و طبق رب معیاراهي تىسعو

پایذار
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اهداف كالن

 تْیِ اطلظ اطحػات اًزصی کؾَر (در ّز دٍ عوت ػزضِ ٍ تقاضا) تا پایاى عال .6931
 ارائِ تزًاهِّای تلٌذهذت تَعؼِ تخؼ اًزصی تا قاتلیت تِ رٍس رعاًی ادٍاری تا دٍ عال آیٌذُ تا
اعتفادُ اس دٍ هذل پذیزفتِ ؽذُ تیيالوللی تا قاتلیت تطثیق ًتایح
 ایداد قاتلیت ”ارسیاتی آثار اػوال یک عیاعتی هؼیي در تخؼ اًزصی ٍ ارائِ گشارػ تحلیلی
حذاکثز طی عِ هاُ“ حذاکثز تا پایاى تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ
 تذٍیي ٍ تْزُ تزداری اس هذل کاراهذ ٍ هٌطثق تز هؾخقات هوتاس ٍ ٍیضُ کؾَر تزای تزًاهِریشی
اًزصی تا پایاى تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ

راهبردهاي سند
 پزّیش اس ایداد تؾکیحت خذیذ ٍ یا گغتزػ غیز ضزٍر تؾکیحت هَخَد در تذًِ دٍلت
ّ واٌّگی تا عایز هَعغات داخلی حاکویتی در سهیٌِ تزًاهِریشی اًزصی تا ّذف ّن افشائی
 اعتفادُ حذاکثزی اس ظزفیتّا ٍ پتاًغیلّای حزفِای داخلی تا تاکیذ تز ؽکلدّی عاسهاى یافتِ
تقاضا تزای پزٍرػ اؽخاؿ حقیقی ٍ حقَقی هتخقـ ٍ حزفِای
 اعتفادُ حذاکثزی اس ًتایح قاتل اتکای هطالؼات گذؽتِ (دعتاٍردّای پضٍّؾی یا هذلّای تذٍیي
ؽذُ) تا ّذف پزّیش اس تکزار غیزضزٍر ایي هطالؼات
 تَلیذ اطحػات ،داًؼ ٍ ایذُ تا ّذف ؽکلدّی تفکز تقوینعاساى ٍ تقوینگیزاى در حَسُ اًزصی
ّ وکاری هتقاتل تا هَعغات تیيالوللی در حَسُ عیاعتگذاری ٍ تزًاهِریشی اًزصی تا ّذف تْثَد
کیفیت فؼالیتّای حزفِای ٍ ظزفیت عاسی تزای خاهؼِ داًؾگاّی ٍ پضٍّؾی هزتثط
پروشههاي اجرايي
ػٌاٍیي افلی هحَرّای فؼالیت هزکش تزًاهِریشی اًزصی ػثارتغت اس:
 ؽکلدّی تاًک اطحػات (اطلظ) تخؼ اًزصی کؾَر
 هذلعاسی ٍ تدشیِ ٍ تحلیل تخؼ ػزضِ اًزصی
 هذلعاسی آثار هتقاتل اقتقاد کحى ٍ تخؼ اًزصی
 تْیِ ًزمافشارّا ،تَعؼِ هذلعاسی ٍ تذٍیي هاصٍلّا ٍ کذّای هَرد ًیاس (تزای یک دٍرُ  5عالِ)
 حوایت اس هطالؼات داًؾگاّی (رعالِ دکتزی ٍ فَ دکتزی) ،اتا فکز ٍ تَلیذ ایذُ ٍ اًذیؾِ
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