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 چکیده

هاي انرژي بصورت در شرايط کنونی کشور، توزيع يارانه يکی از مسائل مهم

هاي متمادي باشد. ايران در طول سالعادالنه بین اقشار مختلف جامعه می

هاي توزيع يارانه همواره يکی از کشووورهاي با بیشووترين سووهم  ردا   در

ند نبودن نانرژي بوده هدفم ل   ما بع نه، ا يارا ها توزيع ظام توزيع  نه تن ها، 

ثروت بصووورت عادالنه و کارا صووورت نهرفته، بلکه منهر به کاهد بودجه 

قا ان انرژي، افزايد دلود ی  ل ، افزايد مصووورن انرژي،  عمومی دو

س ، و کاهد بهرهمحیط سالزي س . وري انرژي در  شده ا شته  هاي  ذ

سازي قیم  حامل صله يکی از هاي انرژي و بازتوزيع مدزاد نابع عمومی حا

س  که همواره از دن بعنوان يکی از راهکارهاي برون رف  از رويکردهايی ا

شرايط ياد می شد اين  ضاي  اجتماعی همراه نبا شود که البته  نانچه با ر

هاي ا یر را به همراه نا ذيري مشابه اتفاقات سالهاي جبرانتواند هزينهمی

شد. اما بواقع کلید  شته با س  دا سد نهفته ا سخ به اين  ر ساله در  ا حل م

کننده شايستهی درياف   ه میزان يارانه انرژي را دارد؟  اسخ که هر مصرن

به ندازهبه اين  رسووود ابزاري تح  عنوان رت ندي را براي ا  یري میزان ب

سازد. در  ژوهد انرژي مطرح می هايشايستهی افراد جه  درياف  يارانه

بندي نظام جديدي تح  عنوان نظام توزيع یات رتبهحاضووور با تکیه بر ادب

هاي الزم بندي معرفی و شووا  براسووار رتبهانرژي  هايهوشوومند يارانه

سنهد بنهاه شدهجه   صادي تبیین  شا  هاي اقت سه اند. اين  ها به 

هاي هاي اقتصوواد انرژي، و شووا  هاي مالی، شووا  دسووته شووا  

 اند. بندي شدهمحیطی تقسیمزيس 

1401/9/25 
 

 کلمات کلیدی: 

  هاي انرژييارانه
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 هاي اقتصاد انرژيشا  

 محیطیهاي زيس شا  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ec
jo

ur
na

ls
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 19

mailto:alireza_asghanian@energy.sharif.edu
mailto:maleki@sharif.edu
https://necjournals.ir/article-1-1765-fa.html


                                                               

 14-32، صفحه 1401 هارب، 1، شماره25فصلنامه انرژي ايران، دوره 

 

15 
 

 

 مقدمه. 1

توزیع عادالنه درآمدها انجام  چنینهمو  ،درآمدکم پذیر،با هدف حمایت از اقشار آسیبیارانه انرژی در هرکشوری پرداخت 

مندی از یارانه انرژی رویه انرژی توسط اقشار ثروتمند جامعه، بهرهدلیل مصرف بیه ایران ب تمامی جوامع از جملهشود. در می

 ان حوزه انرژی بوده استگذارسیاستبحث کارشناسان و مورد و همواره موضوع  متوازن و عادالنه صورت نگرفتهبصورت 

الزم هرچیز . اما پیش از اندباشند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتهمیآمار و ارقام نیز موید این امر . (1390)گلی، 

، یارانه انرژی هر اقدام دولتی است 1المللی انرژیشخصی از یارانه انرژی ارائه شود. براساس تعریف آژانس بیناست تعریف م

یا کاهش قیمت پرداختی توسط  ، ودکننده انرژیکه منجر به کاهش هزینه تولید انرژی، افزایش قیمت دریافتی توسط تولی

. اگرچه یارانه انرژی با هدف توزیع عادالنه درآمدها و کمک به (2020، المللی انرژی)آژانس بین شودکننده انرژی میفمصر

ها صادی یارانه، از نظر اقتفرما نباشدحکمشود اما چنانچه مدیریت موثری بر نظام پرداخت و توزیع آن اقشار ضعیف پرداخت می

توانند باعث کاهش انگیزه افزایش کارایی در مصرف انرژی، کاهش درآمدهای انرژی از صادرات انرژی، کاهش بودجه می

، 2های تولیدهای دیگر تامین انرژی، جانشینی انرژی با سایر نهادهو تکنولوژیگذاری در منابع عمومی دولت، کاهش سرمایه

و در یک  ،زیستافزایش آلودگی محیط ،بندی مصرف انرژی، قاچاق انرژی، جیرهشدت انرژی( افزایش) افزایش مصرف انرژی

 .(2021میرشجاعیان و کنکو، ) شود وری انرژیکالم کاهش بهره

که بیشتر  شورها را به خود اختصاص داده استک  3از تولید ناخالص داخلی درصدییک حدود سهم انرژی بطور متوسط،  یارانه

شاخص  با در نظرگرفتن در یک بررسی دیگر .(2014اویانگ،  )لین و شودپرداخت میآن توسط کشورهای در حال توسعه 

یافته میزان پرداخت که برخالف تصور عمومی، درکشورهای توسعه داده شدهانرژی، نشان  و میزان یارانهیافتگی کشورها توسعه

بعنوان یک کشور در حال توسعه، انرژی را با قیمتی بمراتب  ایران .(2013)چئون و همکاران،  کمتر استهای انرژی یارانه

های گذشته پرداخت طول سالدر و یارانه انرژی زیادی را  دهدکنندگان قرار میتر از ارزش واقعی خود در اختیار مصرفپایین

وجود منابع نفتی  شایستگی افراد صورت نگرفته است.میزان ها بصورت عادالنه و براساس کرده است. از طرفی توزیع یارانه

                                                           
1 IEA: International Energy Agency 

 .شوندظام اقتصادی میهای تولید به ترتیب انرژی، نیروی کار، منابع طبیعی، و منابع اقتصادی بوده که منجر به تولید در نبراساس نظریه تولید، نهاده 2
3 GDP: Gross Domestic Product 
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مندی اجتماعی بوسیله سرکوب قیمت انرژی، عامل مصرف باالی انرژی سرشار در ایران و تالش دولت برای افزایش رضایت

قاچاق سوخت و چنین توزیع ناعادالنه یارانه و افزایش شکاف رفاهی، وری انرژی پایین است. همگیری صنایع با بهرهو شکل

 .(1383)قاسمی و دیگران،  تاثیر منفی بر بودجه دولت از دیگر نتایج نظام کنونی پرداخت یارانه انرژی است

چه عواملی در دنیا دارد؟  ی انرژیهادر نظام پرداخت یارانه وضعیتیاین است که ایران چه  مقالهبرهمین اساس سوال اصلی 

های انرژی بصورت متوازن و عادالنه از چه ها اثرگذار هستند؟ و برای بهبود توزیع یارانهبر وضعیت موجود پرداخت یارانه

 استفاده کرد؟ توانمیرویکردی 

رار گرفته های انرژی مورد بررسی قوضعیت ایران در پرداخت یارانه ،برای پاسخ به این پرسش، ابتدا براساس آمار مراجع معتبر

. در مرحله اندبیان شدههای انرژی در کشورهای مختلف مورد های پیشین، عوامل موثر بر میزان یارانهاست و با مرور پژوهش

با تکیه بر  ،بعددر گام  و طالعات محققان این حوزه اشارهرفت از شرایط موجود در مپیشنهادشده برای برونبعد به راهکارهای 

انرژی براساس  هایهای انرژی یا نظام توزیع یارانهنظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانهبندی، ادبیات رتبه

ها کنندگان انرژی، میزان شایستگی آنبندی مصرفهای انرژی با رتبهبندی معرفی شده است. نظام توزیع هوشمند یارانهرتبه

های الزم های بومی مشابه، شاخصبندیکند. در انتها با تکیه بر رتبهین میهای انرژی را تعیمندی عادالنه از یارانهبرای بهره

  اند.ها تبیین شدهبندی آنهای اقتصادی و رتبهجهت سنجش بنگاه

 های انرژیتحلیل وضعیت ایران در پرداخت یارانه. 2

المللی انرژی را به توجه یارانه انرژی در تولید ناخالص داخلی جهانی، بسیاری از نهادهای مرتبط از جمله آژانس بینسهم قابل 

بررسی روند تغییرات محاسبه و بطور متمرکز به  2007المللی انرژی از سال تر این موضوع واداشته است. آژانس بینبررسی دقیق

براساس آخرین گزارش آژانس  پرداخته است. 4رژی توسط کشورها با استفاده از روش شکاف قیمتیمیزان یارانه پرداختی ان

 300، حدود 2019سنگ، و برق( در سال النفت، گاز، ذغ) های فسیلیالمللی انرژی، میزان یارانه پرداختی انرژی سوختبین

کاهش سطح  .دالر در جهان رسیده است میلیارد 180کمتر از به  2020درصدی در سال  40که این رقم با افت  دالر بوده میلیارد

دلیل این  عمده 19-ی بیماری کوویدگیرکاهش میزان مصرف انرژی ناشی از اثرات همه چنینهماز یکسو و  هاقیمتعمومی 

 ان یارانه پرداختیمیز شود کهارقام مذکور زمانی مشخص مینکته قابل تامل  .(2020المللی انرژی، )آژانس بینافت بوده است

 2020تولید ناخالص جهانی در سال میزان بعد شود. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص جهانی بی میزانبا  انرژی

 حدود سهمی معادل 2020یارانه انرژی در سال بنابراین  .(2020)بانک جهانی،  دالر بوده است میلیارد 84747حدود چیزی 

که به سهم یک مشابه بررسی یک از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با نتایج  یدرصد 0.21

 ،(2014)لین و اویانگ،  اندهای انرژی پرداختی از تولید ناخالص داخلی کشورها در بررسی خود اشاره کردهدرصدی کل یارانه

 .باشدگیری نمیکه معموال قابل اندازه باشدنهان انرژی میپموید مفهوم یارانه باشد. این اختالف قابل توجه مراتب کمتر میهب

پرداخت  2020در سال  انرژی را که بیشترین میزان یارانه کشور 25اطالعات مربوط به المللی انرژی در گزارش خود، آژانس بین

 .قابل مشاهده است 1که در شکل به تفکیک ارائه داده، اندکرده

                                                           
عرضه -انتقال-هاي تولیدکننده نهايی و هزينهترين روش محاسباتی میزان يارانه انرژي که با محاسبه ا تالن قیم  متوسط  ردا تی مصرنروش شکان قیمتی: رايج 4

 مراجعه شود.( 2020ي، المللی انرژ)دژانس بینکند، براي مطالعه بیشتر به شده، يارانه  ردا تی انرژي را محاسبه میبه ازاي میزان انرژي مصرن
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 (2020، المللی انرژی)آژانس بین 2020. میزان یارانه انرژی پرداختی در سال1شکل

 

در  کشورهای ایران، چین، هند، عربستان و روسیه به ترتیب بیشترین یارانه انرژی را شود،مشاهده می 1همانطور که در شکل

، بیشترین یارانه انرژی را احتساب یارانه پنهان انرژی(بدون ) دالر میلیارد 29.63با پرداخت ایران . اندکردهپرداخت  2020سال 

نکته حائز اهمیت در این آمار جایگاه کشورهای چین و  ذکر شده است. 1رداخت کرده که جزئیات آن در جدولاین سال پدر 

نفر و هند با  میلیارد 1.4در حالیکه چین با جمعیتی بالغ بر اندکردهپرداخت ایران باشد که یارانه کمتری در مقایسه با هند می

با تولید  نیز متحده آمریکا ایاالت .شوندمی های انرژی شناختهکنندهنفر بعنوان بزرگترین مصرف میلیارد1.3 جمعیتی بالغ بر

کشور 25در بین  (2020)بانک جهانی،  2020در سال جهانی بعنوان بزرگترین اقتصاد دالر  میلیارد 20953ناخالص داخلی 

 مذکور وجود ندارد.

 حامل انرژی نفت برق گاز سنگذغال

 دالر( میلیارد) یارانه انرژی 4.97 12.48 12.18 0

 (2020، المللی انرژی)آژانس بین 2020ارانه انرژی ایران در سال . ی1جدول

) سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی ،المللی انرژیآژانس بین
یارانه انرژی

تولید ناخالص داخلی
که ارائه کرده  را کشور مذکور 25برای  (

و  6.6، ازبکستان با %6.8ونزوئال با % ،17.5%پس از کشورهای لیبی با ایران طبق این گزارش، . قابل مشاهده است 2در شکل

یارانه انرژی، رتبه پنجم را در این شاخص به پرداخت خود درصد از تولید ناخالص داخلی  4.7، با اختصاص 5.8الجزایر با %

های گذشته جایگاه لیبی در صدر این فهرست ناشی از وضعیت سیاسی خاص آن در طول سال به خود اختصاص داده است.

اما اقتصاد  ،کندشود، این کشور یارانه بسیار کمتری را در مقایسه ایران پرداخت میمشاهده می 1بوده و همانطور که در شکل

جایگاه  2داشته باشد. نکته حائز اهمیت در شکل بیشتریچک آن منجر شده تا نسبت یارانه پرداختی به تولید ناخالص داخلی کو

های انرژی به از تولید ناخالص داخلی خود به پرداخت یارانه 0.87%و هند با  0.17%چین با تخصیص باشد. چین و هند می

، از نظر میزان 1اند، در حالیکه این دو کشور مطابق شکلاخص به خود اختصاص دادهرا در این ش 18و  25های ترتیب در رتبه
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انرژی زیادی را در سال  های انرژی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بنابراین این دو کشور یارانهپرداخت یارانه

 اند.ت به سایر کشورها از جمله ایران تجربه کردهاند اما بمراتب تولید ناخالص داخلی باالتری را نسبپرداخت کرده 2020

 
 (2020، المللی انرژی)آژانس بین 2020. نسبت یارانه انرژی پرداختی به تولید ناخالص داخلی کشورها در سال2شکل

 

با قیمتی پرداختی توسط ایران است که موجب شده است انرژی انرژی  ارزش باالی یارانهآمار ارائه شده در باال بخوبی نشانگر 

دهد که . با این وجود بررسی مطالعات نشان میکننده نهایی قرار بگیردتر از ارزش واقعی خود در اختیار مصرفبمراتب پایین

ها است که به بخشی از آنبلکه مضرات فراوانی برای نظام اقتصادی نیز داشته  ف این سیاست حمایتی محقق نشدهنه تنها اهدا

طه ان حوزه مربوگذارسیاستباید رویکرد جدیدی جهت ساماندهی وضع موجود توسط در بخش مقدمه نیز اشاره شد. بنابراین 

 اتخاذ شود.

 های انرژی. شناخت عوامل موثر بر یارانه1-2

 کند.میگذاری موثر در این حوزه جهت ریل کمک شایانی هاتوسط دولت شناخت عوامل موثر بر میزان یارانه انرژی پرداختی

های عوامل موثر بر میزان یارانه سوخت ،انجام شدهایران  چونهم برروی کشورهای صادرکننده نفتبا تمرکز در یک بررسی که 

کشور، با در نظر  16ها در بررسی خود برروی آن .و اقتصادی تفکیک شده است ،، سیاسیبخش عوامل نهادیسه فسیلی به 

، میزان بازبودن درجه 6قیمت جهانی نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی، 5المللی کشورهایی چون ریسک بینهاشاخصگرفتن 

نه انرژی ترین عامل اثرگذار بر میزان یاراساالری و میزان انتشار کربن، نشان دادند مهمتجاری کشورها، سطح دموکراسی و مردم

عمومی، پرداخت بیشتر یارانه کسب رضایت  ها اغلب درجهتسیاست دولت باشد. البتهدموکراسی میعوامل سیاسی و مشخصا 

، اگرچه نشان دادایران بررسی روند تغییرات میزان یارانه انرژی در  مشابه در تحقیقی .(1397)توکلیان و دیگران،  باشدانرژی می

انجام شده است اما براساس  هاقیمتپرداخت یارانه انرژی با هدف تقویت رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل سطح عمومی 

ها عموما متاثر از تحوالت ی حمایتی قیمت انرژی و پرداخت یارانههاسیاستو اجرای  های آماری این مهم محقق نشدهآزمون

ها در بحبوحه انتخابات مجلس شورای توان به جهش یارانهی بوده است که برای نمونه میدرجهت تحقق دموکراسسیاسی و 

                                                           
شود. برای اطالعات های سیاسی، مالی، و اقتصادی سنجیده میها بوده که براساس شاخصالمللی کشورها نشانگر ریسک اعتباری آنریسک بین 5

 .شودمراجعه  https://www.prsgroup.comبیشتر به 
6 GDP per capita 
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 نفت نشان داده شد در کشورهای صادرکننده در تحقیقی دیگر (.1383، نیلیاستانزاد و )ب اسالمی در ادوار مختلف اشاره کرد

میزان  و از امنیت انرژی باالیی برخوردار هستندور این دو کشباتوجه به وجود منابع نفتی سرشار، چون ایران و عربستان هم

از دیگر عوامل موثر بر میزان یارانه انرژی در کشورهای متکی به  .(2017)سرابجیت،  کنندیارانه انرژی بیشتری پرداخت می

ی انرژی در کشورهای صادرکننده نفت بشدت متاثر از قیمت هاحاملقیمت  باشد.میقیمت نفت خام چون ایران، انرژی هم

به درآمدهای ارزی انرژی این گونه کشورها ، با توجه به این که هاقیمتو درصورت کاهش  استنفت خام در بازار جهانی 

 .(2015)بنس و دیگران،  شوندو حذف بخشی از یارانه انرژی می هاقیمتمتکی هستند، مجبور به واقعی کردن 

 انرژی بر اقتصاد کالنهای . اثر یارانه2-2

شود، آزادسازی قیمت یکی از راهکارهایی که همواره برای مقابله با وضعیت نابسامان نظام پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد می

باشد که البته باید اثرات آن بر اقتصاد کالن نیز مورد بررسی قرار از آن می آمدهی انرژی و بازتوزیع عمومی منابع بدستهاحامل

ی انرژی و اثر آن برمتغیرهای کالن اقتصادی هاحامل زاده و ابراهیمیان در بررسی خود به مدلسازی آزادسازی قیمتمدنی گیرد.

و بانک مرکزی  ،دولت ،کنندگان یارانه انرژینوان دریافتو بنگاه اقتصادی بع ،ها در مدل خود با درنظرگرفتن خانوارپرداختند. آن

و  مدت و بلندمدت تقسیم کردندرا به دو بخش کوتاه اثرات این سیاستکننده یارانه انرژی، و پرداخت گذارسیاستبعنوان 

مدت وتاهنشان دادند درصورت حذف یارانه انرژی، شدت انرژی مصرفی خانوار و بنگاه کاهش و سطح رفاه بخصوص در ک

. با این حال، به دلیل کاهش عرضه نیروی کار که ناشی از دریافت یابد که این ناشی از افزایش قدرت خرید استافزایش می

وجود  .(1399زاده و ابراهیمیان، )مدنی یابدمدت و بلندمدت کاهش مییارانه نقدی است، سطح تولید و انباشت سرمایه در کوتاه

 عمده مندی اجتماعی بوسیله سرکوب قیمت انرژی، عاملتالش دولت برای افزایش رضایتو در ایران منابع نفتی سرشار 

توزیع ناعادالنه یارانه و افزایش شکاف رفاهی،  چنینهموری انرژی پایین است. گیری صنایع با بهرهمصرف باالی انرژی و شکل

توان با اعطای یک ام کنونی پرداخت یارانه انرژی است که میبر بودجه دولت از دیگر نتایج نظو تاثیر منفی قاچاق سوخت 

سهمیه قابل مبادله انرژی به تمام افراد در قالب یک پول مجازی و براساس یک هزینه منصفانه، وضعیت موجود را ساماندهی 

بهبود توزیع یارانه  ای دیگر صادقی و عاملی تورم، رشد اقتصادی، شدت کاربری،در مطالعه. (1383)قاسمی و دیگران،  کرد

م توزیع یارانه انرژی ارائه را بعنوان عوامل موثر بر نظاها ای، شدت انرژی و هزینه اجتماعی آالیندههای هزینهانرژی در دهک

 ا اولویتعامل یادشده، تخصیص یارانه انرژی بشش مراتبی و با در نظر گرفتن با استفاده از روش سلسله چنینهمها . آنکردند

 رفت از وضعیت موجود معرفی کردندنقل را بعنوان راهکار برونوو حمل ،خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگیهای بخش

 .(1388)صادقی و عاملی، 

 راهکار پیشنهادی. 3

های انرژی یا نظام توزیع بندی، نظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانهبر ادبیات رتبه مروریبا در این بخش 

کنندگان انرژی، بندی مصرفهای انرژی با رتبهبندی معرفی شده است. نظام توزیع هوشمند یارانههای انرژی براساس رتبهیارانه

های الزم جهت در انتها شاخصچنین همکند. های انرژی را تعیین میارانهمندی عادالنه از یها برای بهرهمیزان شایستگی آن

 اند.ها تبیین شدهبندی آنهای اقتصادی و رتبهسنجش بنگاه
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 بندی و جایگاه آن در دنیامروری بر ادبیات رتبه. 1-3

ر ادوار مختلف در ایران، اهداف ها دتوسط دولت ارزش باالی یارانه پرداختیرغم علی های قبل ذکر شدهمانطور که در بخش

شود که حاکمیت بدون این موضوع از آنجا ناشی می و های انرژی بعنوان یک سیاست حمایتی محقق نشده استتوریع یارانه

در تولید ناخالص داخلی، میزان سودسازی، و در یک کالم میزان شایستگی  آنوری بنگاه، سهم در نظرگرفتن مواردی چون بهره

در پژوهش حاضر به های انرژی پرداخته است. به همین دلیل با هدف جلب رضایت عمومی به توزیع منابع و یارانهوی صرفا 

 اشاره شده است. انرژی  هایبرای توزیع عادالنه یارانه 7بندیمبتنی بر نظام رتبه یجدید ویکردر

گیرد که چگونگی اعمال این سیاست از اهمیت میتوزیع یارانه انرژی بعنوان یک سیاست حمایتی بصورت هدفمند صورت 

بندی های انرژی با تکیه بر نظام رتبهسازی هدفمند این سیاست، توزیع یارانهای برخوردار است. یکی از راهکارهای پیادهویژه

با تکیه  های انرژیانههای انرژی یا بعبارتی، نظام توزیع هوشمند یاربندی توزیع یارانهباشد. نظام رتبهکنندگان انرژی میمصرف

های انرژی را بصورت عادالنه مورد ارزیابی ها برای دریافت یارانهکنندگان انرژی، شایستگی آنوضعیت حال مصرف و بر سوابق

بندی یک سطح های اقتصادی و خانوارها( پس از رتبهبنگاه) کنندگان انرژیتر به هریک از مصرفبه بیانی ساده دهد.قرار می

قبل از ارائه سیاست پیشنهادی الزم است  شود.دریافت انرژی تخصیص داده می براییا هر کمیت متناظر با آن( ) مشخصریالی 

 بندی انجام شود.مروری بر مفهوم رتبه

از هرچیزی با اهداف اقتصادی برای مقایسه وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی گره خورده بندی درعصر حاضر بیشمفهوم رتبه

داران عجین شده گذاری سرمایهجهت سرمایه هابندی اعتباری شرکتبا عناوینی چون رتبهپیشینه این موضوع عموما  است.

آهن برای های راهآمریکا مطرح شد که شرکتدر ایاالت متحده1860بار درسال سال، اولینصد بندی با قدمتی بیش از رتبه است.

های صادرکننده اوراق در آمریکا با اهداف امروزه تقریبا تمامی شرکتدی قرارگرفتند. بنگذار مورد ارزیابی و رتبهجذب سرمایه

تاسیس موسسات به شوند و همین موضوع منجر بندی میعموما اقتصادی جهت دریافت تسهیالت و جذب سرمایه رتبه

های اقتصادی در واقع ا و بنگاههبندی شرکترتبه (.1394ی متعددی در سراسر جهان شده است )مشایخ و شاهرخی، بندرتبه

نفعان کند تا ذیدهد و این امکان را فراهم میاتشان را مورد سنجش قرار میها درخصوص پرداخت بموقع تعهدتوانایی آن

ها را آن بندی وضعیتهای اقتصادی کنند، براحتی با مشاهده گزارش رتبهکه خود را درگیر جزییات و فرایندهای بنگاهبدون آن

، پورز اند بندی استانداردسسات رتبهوم. (2011، 8پورز اند )موسسه استاندارد (2006)گری و همکاران،  با یکدیگر مقایسه کنند

و معیارهایی  هاشاخصاین موسسات  اصلی . وجه تمایزباشندبندی در جهان میترین موسسات رتبهشدهشناخته 10و فیچ 9مودیز

البته این موسسات از لحاظ اندازه، حوزه تمرکز و متدولوژی دهند. است که در مدل خود برای تعیین رتبه مورد استفاده قرار می

شخاص حقیقی و حقوقی های کمی و کیفی برای ارزیابی ابندی خود از تحلیلها در رتبههمه آنهایی دارند. نیز باهم تفاوت

دهد بندی مورد ارزیابی قرار میها را با استفاده از رتبهریسک اعتباری شرکت پورز اند موسسه استانداردای مثال بر .برندبهره می

ی مالی استفاده هاشاخصهای صنعت و ی مربوط به ریسک کشور، وضعیت شرکت، ویژگیهاشاخصو در مدل خود از 

ات رقابتی و پیشینه مدیریتی اشخاص حقوقی را در محاسب ی مذکور، وضعیتهاشاخصموسسه مودیز نیز عالوه بر  .کندمی

                                                           
7 Rating 
8 Standard and poors 
9 Moody's 
10 Fitch 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ec
jo

ur
na

ls
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 19

https://necjournals.ir/article-1-1765-fa.html


                                                               

 14-32، صفحه 1401 هارب، 1، شماره25فصلنامه انرژي ايران، دوره 

 

21 
 

و موسسه  در هند، موسسه باکرا در بلغارستان 11آرآیسیتوان به موسسات آیبندی میاز دیگر موسسات رتبه .کندخود وارد می

 .(1394)مشایخ و شاهرخی،  بندی رم در مالزی اشاره کردرتبه

های ترین نمونهبندی با رویکردهای متفاوتی ظهور و بروز پیدا کرده است. از مهمرتبههای اخیر مفهوم نیز طی سالایران در  

 هایبعنوان یکی از زیرسامانه 12بندی اعتباریسامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهن در بندی بازرگاناتوان به رتبهاین موضوع می

ر بخصوص های اخیواقع محدودیت منابع ارزی در سال. در اشاره کرد سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

ها از سوی دیگر موجب ایاالت متحده آمریکا از یکسو و عدم رفع تعهد ارزی توسط بازرگانان و بدحسابی آن هایبعد از تحریم

رویکردی  .توزیع کندبندی بین افراد م رتبهبه این تصمیم برسد منابع موجود را بصورت عادالنه و براساس یک نظا تا دولت هشد

بعنوان یک نمونه  های انرژی بکار گرفته شود.در توزیع یارانه توجه به محدودیت منابع انرژی بهتر استکه بطور مشابه و با

اشاره کرد که با تجمیع اطالعات دریافتی از بانک مرکزی،  13ایرانیانبندی اعتباری مشاوره رتبهباید به شرکت  بندی،رتبه دیگر

حقوقی را به نظام بانکی -اعتباری میزان ریسک اعتباری اشخاص حقیقی-ها و موسسات مالیامور مالیاتی، گمرک، بانکسازمان 

بندی به بندی افراد حقیقی و حقوقی پرداخته و با ارسال اطالعات رتبهسامانه اعتبار من با رویکردی مشابه به رتبه دهد.ارائه می

 1400 ، موضوعی که دی ماهسازدرا میسر میها حسابی آنخاص براساس سوابق و میزان خوشارائه تسهیالت به اش ،نظام بانکی

 .14جمهوری مبنای دریافت تسهیالت از نظام بانکی قرارگرفتو پس از دستور مستقیم ریاست

 بندیهای انرژی براساس رتبهنظام توزیع یارانه. 2-3

چنین رویکردی در حوزه انرژی مسبوق به  دهد،ر دنیای امروز نشان میبندی را دجایگاه رتبه ارائه شده در بخش قبلسوابق 

پیشنهاد  موجودرفت از شرایط نابسامان بار در پژوهش حاضر، این ابزار قدرتمند برای برونباشد و شاید برای اولینسابقه نمی

کنندگان انرژی، شایستگی ا تکیه بر سوابق و وضعیت حال مصرفبندی، بهای انرژی براساس رتبهنظام توزیع یارانه شود.می

کنندگان تر به هریک از مصرفدهد. به بیانی سادههای انرژی را بصورت عادالنه مورد ارزیابی قرار میها برای دریافت یارانهآن

ت متناظر با آن( برای دریافت یا هر کمی) بندی یک سطح ریالی مشخصهای اقتصادی و خانوارها( پس از رتبهبنگاه) انرژی

بندی، اگرچه باهدف توزیع عادالنه یارانه انرژی بین نظام توزیع یارانه انرژی براساس رتبهشود. انرژی تخصیص داده می

دولت ) حاکمیتتوان برای آن متصور بود. در نگاه کالن اما کارکردهای متعدد دیگری نیز می شود،پیشنهاد میکنندگان مصرف

شوند که بطور خالصه نفعان این نظام شناخته میها و خانوارها( بعنوان ذیشرکت) کنندگان( و مصرفگذارسیاستهای و نهاد

 ذکر شده است. 2ها در جدولمنافع آن

                                                           
11 IRCI: Institution of Clinical Research India 

 مراجعه شود. https://mvcrs.irبرای اطالعات بیشتر به  12
 مراجعه شود. www.irancreditscoring.comhttps//: برای اطالعات بیشتر به 13
 مراجعه شود. https:// mycredit.ir برای اطالعات بیشتر به 14

 منافع نفعانذی

 

 

 حاکمیت

 کنندگان برحسب رتبههای انرژی بین مصرفتوزیع عادالنه یارانه 

  انرژیدستیابی به حاکمیت دیتا در حوزه 

 ی الزم برای تولید منابعهاسیاست، میزان تقاضای انرژی و اتخاذ ارزیابی روند تغییرات مصرف انرژی 

  ی انرژیهاحاملاصالح قیمت 
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 از دیدگاه نویسندگان نفعان نظام توزیع یارانه انرژی براساس رتبه. منافع ذی2جدول

رد را در بندی دو رویکهای رتبهمدل .مدل پیشنهادی ارائه شده استساختار های اقتصادی بندی بنگاهدر ادامه و باتمرکز بر رتبه

 شوند.گرا و فرایندگرا شناخته میهای خروجیکنند، که تحت عناوین مدلارزیابی دنبال می

رگیر جزییات و فرایندهای که خود را ددهند بدون آنبررسی قرار میبنگاه را مورد نتیجه عملکرد  درواقع :گراهای خروجیمدل

گرا ی خروجیهاشاخصای از براساس یک یا مجموعه پورز اند بندی از قبیل استانداردموسسات رتبه. بسیاری از دشرکت کن

با ماهیت ارائه خروجی و نتیجه  هاشاخصاز  یاارزیابی براساس یک یا مجموعه یدر واقع، مبناپردازند. ها میبندی بنگاهبه رتبه

بعنوان یک شاخص خروجی برای سنجش میزان  در پایان یک سال را 15. برای مثال کشش انرژیاست بنگاه اقتصادیعملکرد 

سهم یک بنگاه در تولید ناخالص داخلی ملی، میزان سودآوری . شوده میه قرار دادوری انرژی در یک بنگاه مورد استفادبهره

شرکت برتر ایران، سازمان مدیریت  100بندی )رتبه گرا هستندی مدل خروجیهاشاخصاز دیگر  هامیزان تولید آالیندهو ه، بنگا

 .(16صنعتی

 یو کم یاعم از کیف هاشاخصتری از ها بر مجموعه گستردهد. این مدلندار یبر فرآیند کار تمرکز بیشتر :های فرایندگرامدل

شرکت برتر  100بندی )رتبه گیرند، تکیه داردرا در برمیها ، و خروجی، فرایندهاهامتغیرها که ورودیتری از و بر دامنه وسیع

بخش  4مدل دمینگ که از  . از جمله مهمترین این روشها باید به مدل دمینگ اشاره کرد.ایران، سازمان مدیریت صنعتی(

ای ر فرایندهای یک سیستم و براساس بازخورهایی که بصورت دورهریزی، اجرا، بررسی، و اقدام تشکیل شده، با تمرکز ببرنامه

تا خروجی موردانتظار نهایی سیستم حاصل  پرداختهفرایندهای طراحی شده به بازطراحی  گیرد،تک فرایندها میاز خروجی تک

های از روش است. برای مثال نحوه تامین انرژی در یک شرکت یک شاخص فرایندی .(1390)انواری رستمی و دیگران،  شود

در بین طیف وسیع  ینفوذ کمتر رتاز قد شود وبنگاه استفاده مینفعان مستقیم یبه مدیران و ذ یدهمنظور گزارشب فرایندگرا

را ها بنگاهبندی، گزارش عملکرد بشدت توصیفی بوده و امکان مقایسه بین در این مدل رتبه برخوردارند. در واقعنفعان ذی

بندی الزم ی مورد استفاده در این مدل، اطالعات زیادی برای رتبههاشاخصهم چنین با توجه به طیف وسیع  کند.فراهم نمی

کنندگان انرژی استفاده از بندی مصرفشده در رتبهباتوجه به توضیحات مطرح می باشد که از دیگر معایب این روش است.

 شود.گرا پیشنهاد میی خروجیهاشاخص

ارائه شده و با صرف نظر کردن از بیان جزییات زیاد در معرفی کلیات سیاست پیشنهادی، فرایندهای الزم  با توجه به مطالب

ارائه شده است. الزم به ذکر است که این نظام  1مطابق نمودار بندیانرژی براساس رتبه هاینظام توزیع یارانهبرای ایجاد 

ی مورد استفاده متناسب با اهداف تعیین شده باشند هاشاخصبندی و رتبه کارا باشد که اوال مدل تواندپیشنهادی، تنها زمانی می

 د. نی تعریف شده وجود داشته باشهاشاخص ءاطالعاتی الزم برای احصا هایو ثانیا بانک

                                                           
 کشش انرژی نشانگر درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی در ازای افزایش یک درصدی مصرف انرژی اولیه است. 15

 مراجعه شود. imi.ir100https://imi.برای اطالعات بیشتر به  16

 

 های انرژیمندی عادالنه از یارانهبهره  کنندگانمصرف
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 ()طراحی توسط نویسندگان بندیبراساس رتبههای انرژی نظام توزیع یارانه های. فرایند1نمودار

 

 های اقتصادی است.نگاههای انرژی بین بمدل پیشنهادی پژوهش حاضر برای تخصیص عادالنه یارانه 1فرایند موجود در نمودار

 بخش سهتوان این فرایند را به می

 های الزم و ابالغ آن توسط دولت،تعریف نظام هوشمند توزیع یارانه انرژی، تهیه دستورالعمل-الف

 ،های مورد ارزیابیمراجع و بنگاهای توسط داده هایپایگاهایجاد و تکمیل -ب

 توسط دولت و تخصیص یارانه انرژی ،، نمرات، رتبههاشاخصها و محاسبه سازی دادهو یکپارچه ،تجمیع، تمیزسازی-ج

همین به .نزد مراجع معتبر موجود نباشد هاشاخصهای الزم برای محاسبه الزم بذکر است ممکن است برخی از دادهتقسیم کرد. 

دلیل ایجاد پایگاه داده مورد نیاز مربوطه بعنوان یک تکلیف قانونی برعهده آن دستگاه خواهد بود و در صورتیکه این امر ممکن 

پس از  تاها تکمیل و برای دستگاه مربوطه ارسال شوند ها بصورت خوداظهاری توسط خود بنگاهنباشد باید این بخش از داده

مرجع  نمایش داده شده است. 1ع در نموداراین موضو .بندی مورد استفاده قرار بگیردو رتبه هاشاخصتایید وی در محاسبه 

بندی تقسیم های اقتصادیهای ارسالی توسط بنگاههای ارسالی توسط مراجع معتبر و دادههای مورد نیاز به دوبخش دادهداده

. گنجدها در این مجال نمین به آنباشند و پرداختمعطوف به ساختار اجرایی در بدنه دولت می بخش الف و بدو شوند.می

ها، نمرات، رتبه و تخصیص ها و محاسبه شاخصسازی دادهیعنی تجمیع، تمیزسازی و یکپارچه 1بخش ج در فرایند نمودار

دل ریاضی دارد که باز هم به کمک و همراهی حاکمیت های الزم در سطح کشور جهت ارائه میارانه انرژی نیز، نیاز به داده

نیز در پژوهش حاضر معرفی و تبیین بندی جهت رتبه نیز های الزمدارد. بهمین دلیل بجز ارائه سیاست پیشنهادی، شاخص

 اند.شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ec
jo

ur
na

ls
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 19

https://necjournals.ir/article-1-1765-fa.html


                                                               

 14-32، صفحه 1401 هارب، 1، شماره25فصلنامه انرژي ايران، دوره 

 

24 
 

 بندیهای رتبهطراحی شاخص. 3-3

ها ی باید از شاخصهای مناسب جهت سنجش ارزیابی آنکنندگان انرژبندی مصرفآمده است برای رتبه 1همانطور که در نمودار

بندی های رتبهبرای دریافت یارانه انرژی استفاده کرد. در همین راستا در این بخش با در نظر گرفتن برخی نکات شاخص

 اند.پیشنهاد شده

های معرفی شده در این اخصتوان موارد دیگری را هم به شهای مربوطه ذکر این نکته الزم است که میپیش از ارائه شاخص

های انرژی براساس های مرتبط با سیاست توزیع یارانههای ارائه شده لزوما تمامی شاخصپژوهش افزود بنابراین شاخص

تواند به فراخور مطالعات و دانش خود، موارد جدیدی را جهت نیل به اهداف نظام یادشده بندی نمی باشند و خواننده میرتبه

به برخی از نکات توجه  ، نویسندگانبندیی رتبههاشاخصانتخاب در چنین بندی مورد استفاده قرار دهد. همتبهارائه و در ر

  ذکر شده است. 3خالصه آن در جدولکه  اندکرده

 از دیدگاه نویسندگان ها. نکات مورد نظر در طراحی شاخص3جدول

شده ویژگی درنظر گرفته

 شاخص
 توضیحات

 

 

 مدت زمان اثرگذاری

 افتند و مدت اتفاق میباشند که بصورت کوتاههایی میناظر به ویژگی هاشاخصاین  :مدتکوتاه

 رود.در مدت زمانی کوتاهی بعد از وقوع بطور کامل از بین می هااثرگذاری آن

 افتند و اتفاق می مدتمیانباشند که بصورت هایی میناظر به ویژگی هاشاخصاین  :مدتمیان

 رود.ور کامل از بین میبعد از وقوع بط مدتمیانها در یک بازه اثرگذاری آن

 ها بعد از وقوع نه تنها از باشند که اثرگذاری آنهایی میناظر به ویژگی هاشاخصاین  :بلندمدت

 یابد.چندسال( بعد از وقوع ادامه می) رود بلکه تا مدت زیادیبین نمی
  با خود او در طول زمان می پردازند. وضعیت بنگاه یی که به مقایسههاشاخص :ایخودمقایسه  ایدگرمقایسه-ایخودمقایسه

 ها می پردازند.یی که به مقایسه وضعیت بنگاه با سایر بنگاههاشاخص :ایدگرمقایسه 
 

 نگاه به گذشته، حال و آینده

 یی که ناظر به عملکرد بنگاه در زمان گذشته هستندهاشاخص: ناظر به سوابق 

  بنگاه در زمان حاضر هستندیی که ناظر به وضعیت هاشاخص: حالناظر به 

 یی که ناظر به وضعیت بنگاه در زمان آینده هستندهاشاخص: ناظر به آینده 
که از  ر درمواردیاستفاده کرد، مگ ها برای مقایسه بین افرادبعد باشند تا بتوان از آنبندی باید نرماالیز یا بیهای رتبهشاخص

شود. پس از بررسی مقاالت بومی متعدد و با توجه به این که سنجش مقدار مطلق یک شاخص برای سنجش عملکرد استفاده می

های عملکرد یک بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی باید بصورت چندوجهی و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد، شاخص

 4بندی شدند که نتایج اولیه آن در جدولمحیطی تقسیمزیستو انرژی، -های مالی، اقتصاددسته شاخصسه بندی دررتبه

بومی و اخذ نظرات کارشناسان این حوزه نهایی  تمقاالپس از مطالعه  4ندرج در جدولهای مشاخص اند.گردآوری شده

 ذکر شده است. 5مراجع هر یک از شاخصها در جدول  اند.شده

 بندی نظام توزیع یارانه انرژیهای رتبه. شاخص4جدول

 هاشاخص

 ویژگی فرمول شاخص دسته شاخص
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 ی مالیهاشاخص

 نسبت جاری
نسبت دارایی جاری به بدهی 

 جاری
 ناظر به حال-ایدگرمقایسه-مدتمیان

 ناظر به سوابق-ایدگرمقایسه-مدتمیان نسبت درامد به میانگین دارایی نسبت گردش دارایی

نسبت بدهی بلندمدت بحقوق 

 صاحبان سهام

نسبت بدهی بلندمدت به 

 سرمایه

ناظر به سوابق، -ایدگرمقایسه-بلندمدت

 حال و آینده

 ناظر به سوابق-ایدگرمقایسه-مدتمیان درامد درامد

 ناظر به سوابق-ایخودمقایسه-مدتمیان درصد رشد درامد رشد درامد

 ناظر به سوابق-ایدگرمقایسه-مدتمیان سود به ازای هر سهم سود هر سهم

 ناظر به سوابق-ایخودمقایسه-مدتمیان سود هر سهمدرصد رشد  رشد سود هرسهم

 جمع حقوق صاحبان سهام سرمایه
ناظر به سوابق، -ایدگرمقایسه-بلندمدت

 حال و آینده

 ناظر به سوابق-ایخودمقایسه-مدتمیان درصد رشد سرمایه رشد سرمایه

 ناظر به سوابق-ایخودمقایسه-مدتمیان نسبت سود به سرمایه بازده حقوق صاحبان سهام

 انرژیی اقتصاد هاشاخص

 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-مدتمیان میزان مصرف انرژی میزان مصرف انرژی

 بهره وری انرژی() شدت انرژی
نسبت مصرف انرژی به تولید 

 ناخالص بنگاه
 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-مدتمیان

 کشش انرژی
به نسبت رشد مصرف انرژی 

 رشد تولید ناخالص بنگاه
 ناظر به گذشته-ایخودمقایسه-مدتمیان

سهم بنگاه در تولید ناخالص 

 داخلی

نسبت تولید ناخالص بنگاه به 

 تولید ناخالص ملی
 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-مدتمیان

 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-مدتمیان میزان یارانه انرژی دریافتی میزان یارانه انرژی دریافتی

 درصد بازپرداخت مصارف انرژی
نسبت ارزش قبوض پرداختی به 

 کل قبوض
 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-مدتمیان

ی زیست هاشاخص

 محیطی

 میزان انتشار االینده

 اکسید(دیکربن)
 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد

 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد میزان مصرف اب

های زیست داشتن گواهینامه

 محیطی
 ناظر به حال-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد

استفاده از فناوری در پایش 

 وضعیت و کاهش الودگی(
 ناظر به حال-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد

فیزیکی، میزان تولید ضایعات 

 الودگی صوتی و پساب
 ناظر به گذشته-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد

وجود سیستم مدیریت مقابله با  

 الودگیهای زیست محیطی
 ناظر به حال-ایدگرمقایسه-بلندمدت براساس استاندارد
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 و مراجع استخراج آنها بندی نظام توزیع یارانه انرژیهای رتبه. شاخص5جدول

 مراجع شاخص

 نسبت جاری

( )غریب و 1393تاش، ( )حساس یگانه و ابوالحسن1391)حاتمی شیرکوهی و دیگران، 

( 1389( )معمارزاده و دیگران، 1383رستمی، ( )قدرتیان کاشان و انواری1393دیگران، 

 (1395)نمازی و نمازی، 

 نسبت گردش دارایی
( )معمارزاده 1383رستمی، ( )قدرتیان کاشان و انواری1393تاش، )حساس یگانه و ابوالحسن

 (1389و دیگران، 

 نسبت بدهی بلندمدت بحقوق صاحبان سهام
( )معمارزاده 1383رستمی، ( )قدرتیان کاشان و انواری1393تاش، )حساس یگانه و ابوالحسن

 (1389و دیگران، 

 (1396)خواجوی و نجاتی،  درامد

 (1389)معمارزاده و دیگران،  رشد درامد

 سود هر سهم

( )خواجوی و 1393تاش، ( )حساس یگانه و ابوالحسن1391شیرکوهی و دیگران، )حاتمی 

( 1383رستمی، ( )قدرتیان کاشان و انواری1396( )آقاجانی و دیگران، 1396نجاتی، 

 (1395( )نمازی و نمازی، 1389)معمارزاده و دیگران، 

 (1383رستمی، )قدرتیان کاشان و انواری رشد سود هرسهم

 سرمایه

 
 (1389ارزاده و دیگران، )معم

 طراحی توسط نگارندگان رشد سرمایه

 بازده حقوق صاحبان سهام

( )حاتمی شیرکوهی و 1394کویچ و دیگران، ( )پورعبادالهان1385لو، )انواری رستمی و ختن

( )قدرتیان 1393( )غریب و دیگران، 1393تاش، ( )حساس یگانه و ابوالحسن1391دیگران، 

 (1395( )نمازی و نمازی، 1389( )معمارزاده و دیگران، 1383رستمی، انواریکاشان و 

 میزان مصرف انرژی

( 1394کویچ و دیگران، ( )پورعبادالهان1387( )آزاده و دیگران، 1392زاده، )آرمن و تقی

( 1397( )صادقی و دیگران، 1389( )شفیعی و صبوری دیلمی، 1384زاده و کرباسی، )شفیع

( 1383( )ملکی، 1396جعفری، دهکردی و حوری( )مبینی1388کردی و دیگران، ده)مبینی

 (1394( )ناظمی و محمدیان، 1392حقیقی و رجبی، )موسوی
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 شدت انرژی )بهره وری انرژی(

( )راد و 1396( )خواجوی و نجاتی، 1387( )آزاده و دیگران، 1392زاده، )آرمن و تقی

( )صادقی و 1389( )شفیعی و صبوری دیلمی، 1384کرباسی، زاده و ( )شفیع1397دیگران، 

( 1396جعفری، دهکردی و حوری( )مبینی1388دهکردی و دیگران، ( )مبینی1397دیگران، 

( )نیک نقش و 1394( )ناظمی و محمدیان، 1392حقیقی و رجبی، ( )موسوی1383)ملکی، 

 (1398دیگران، 

 (1383)ملکی،  کشش انرژی

 (1396( )خواجوی و نجاتی، 1392زاده، )آرمن و تقی تولید ناخالص داخلیسهم بنگاه در 

 طراحی توسط نگارندگان میزان یارانه انرژی دریافتی

 طراحی توسط نگارندگان درصد بازپرداخت مصارف انرژی

 میزان انتشار االینده 
( 1397( )صادقی و دیگران، 1396( )خواجوی و نجاتی، 1397)حیاتی و دیگران، 

 (1392حقیقی و رجبی، )موسوی

 (1397)حیاتی و دیگران،  میزان مصرف اب

 (1397)حیاتی و دیگران،  های زیست محیطیداشتن گواهینامه

استفاده از فناوری در پایش وضعیت و کاهش 

 الودگی(
 (1397)حیاتی و دیگران، 

میزان تولید ضایعات فیزیکی، الودگی صوتی و 

 پساب
 (1397)حیاتی و دیگران، 

وجود سیستم مدیریت مقابله با الودگیهای  

 زیست محیطی
 (1397)حیاتی و دیگران، 

درمراجع و به تناسب آنها با هدف پژوهش حاضر در  هاشاخصگرفته و براساس فراوانی های صورتدرمجموع پس از بررسی

ی هاشاخصمورد و  6انرژی -ی اقتصادهاشاخصمورد، 10ی مالی هاشاخصشاخص شناسایی شدند که سهم  22مجموع

 باشد.مورد می 6محیطی زیست

اند. نگاه پیشنهاد شدهباهدف سنجش عملکرد بنگاه در نظام اقتصادی بدون درنظر گرفتن فرایندهای داخلی ب ی مالیهاشاخص

نداشته و قادر به سودسازی و توسعه خود نباشد طبعا شایستگی را به بیانی ساده، بنگاهی که توان رقابت مالی در نظام اقتصادی 

  های انرژی را نخواهد داشت.دریافت تسهیالت از جمله یارانه

تولید ناخالص شرکت و تاثیر آن تولید ناخالص ملی ، بیش از هرچیزی ناظر به نقش انرژی در انرژی ی اقتصادهاشاخص

 شود.وری انرژی یاد میهستند، که از این موضوع بیشتر تحت عنوان بهره

 باشد.محیطی میدر مخاطرات زیست نیز ناظر به سهم بنگاه محیطیی زیستهاشاخص
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 های سیاستیتوصیهگیری و نتیجه .4

بندی سعی دارد های انرژی ایران براساس رتبهسیاست پیشنهادی مقاله حاضر تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانه

های خود از منابع حاکمیت برخوردار شوند که این های اقتصادی، براساس شایستگیکنندگان انرژی و مشخصا بنگاهمصرف

  تا حدود زیادی کمک خواهد کرد. هاو توزیع هدفمند یارانهموضوع به برقراری عدالت 

 گیری. نتیجه1-4

ها بوده و چگونگی اعمال هدفمند این سیاست از های حمایتی دولتترین سیاستتوزیع یارانه انرژی در تمامی جوامع از مهم

 اره یکی ازالمللی انرژی ایران هموای برخوردار است. براساس آمار مراجع معتبر جهانی از جمله آژانس بیناهمیت ویژه

رغم مبلغ باالی های انرژی در دنیا بوده است. نتیجه مطالعات نشانگر آن است که علیکشورهای با بیشترین سهم پرداخت یارانه

، مومی در ادوار مختلف همراه بودهها و برای جلب رضایت عیارانه پرداختی در ایران که اغلب با اهداف سیاسی توسط دولت

وری انرژی پایین، افزایش شکاف گیری صنایع با بهرهنشده و منجر به مصرف باالی انرژی، شکل اهداف این سیاست محقق

های گذشته شده است. کلید حل این مشکل یعنی توزیع رفاهی، قاچاق سوخت، و تاثیر منفی بر بودجه دولت در طول سال

بنگاه اقتصادی و خانوار( شایستگی دریافت چه میزان ) کنندهها، در پاسخ به این پرسش نهفته است که هر مصرفهدفمند یارانه

گیری میزان شایستگی بندی برای اندازهیارانه انرژی را دارد؟ در همین راستا، در پژوهش حاضر ابزار مهمی تحت عنوان رتبه

نونی پیشنهاد شده رفت از وضعیت نابسامان کافراد جهت دریافت هرگونه تسهیالت از جمله یارانه انرژی بعنوان راهکار برون

بندی عنوان سیاست پیشنهادی های انرژی براساس رتبههای انرژی یا بعبارتی نظام توزیع یارانهاست. نظام توزیع هوشمند یارانه

ها برای دریافت ها پرداخته و میزان شایستگی آنبندی آنبه رتبه کنندگان انرژیاست که با تکیه بر سوابق و وضعیت حال مصرف

های مشابه و اخذ نظرات کارشناسان بندیچنین عالوه بر راهکار پیشنهادی، با مطالعه رتبههمکند. های انرژی را تعیین مییارانه

محیطی جهت ارزیابی ی زیستهاانرژی، و شاخص های اقتصادهای مالی، شاخصشاخص در سه بخش شاخص 22این حوزه، 

 اند.های اقتصادی پیشنهاد شدهبندی بنگاهو رتبه

 های سیاستی. توصیه2-4

های بندی بیش از هر چیزی به ایجاد الزام قانونی و تعریف دستورالعملهای انرژی براساس رتبهسازی طرح توزیع یارانهپیاده

 ها،ها و نمرات آنه شاخصبندی، محاسبت تعریف دقیق مدل ریاضی رتبهای منسجم جههای دادهچنین وجود پایگاهالزم و هم

جهت اجرایی شدن طرح یادشده پیشنهاد و تخصیص یارانه انرژی متناظر نیازمند است. در همین راستا موارد زیر  ،محاسبه رتبه

 شود:می

با در نظر گرفتن اثرات  مجلس، و سایر نهادها(دولت، ) بندی توسط حاکمیتتعریف نظام توزیع یارانه انرژی براساس رتبه. 1

 سازی آنسیاسی، اجتماعی، و اقتصادی پیاده

 نهادها و مراجع مرتبط با طرح یاد شده  مشخص نمودن. 2

 ها وجود دارد(که قابلیت ارزیابی آن های اقتصادیبنگاهتعیین دقیق ) جامعه هدف مشخص نمودن. 3

های اقتصادی گذار و ابالغ به نهادها، مراجع مرتبط و بنگاههای الزم توسط سیاستورالعملایجاد الزام قانونی و تعریف دست. 4

 بندیهای الزم جهت رتبهجهت ایجاد، تکمیل و ارسال داده
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ها، تعریف و نهایی کردن آن بندیی رتبههاای یکپارچه در حوزه انرژی برای بازنگری در انتخاب شاخصایجاد پایگاه داده. 5

جامعه  لبندی برای جامعه نمونه و اصالح آن، و تعمیم آن به کبندی، تست مدل رتبهمدل ریاضی مورد استفاده در رتبهدقیق 

 هدف

 کنندگاناستفاده از خروجی طرح یادشده برای تخصیص یارانه انرژی به مصرف. 6

دشده و اصالح تعریف نظام توزیع سازی کامل طرح یاهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی پس از پیادهدریافت بازخور. 7

 های انرژی در صورت لزومیارانه

کنندگان انرژی که طبعا های انرژی به خانوارها بعنوان بخش بزرگی از مصرفسازی طرحی مشابه برای تخصیص یارانهپیاده. 8

 های اقتصادی داردهای زیادی با بنگاهها تفاوتبندی آنرتبه

 نابعم
فصلنامه اقتصاد انرژی ایران،  ،"ای ایرانبررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه" .(1392) ، سمیرازادهتقی ؛آرمن، سیدعزیز [1]

 .20-1 :8سال دوم، شماره 

های بندی شرکتهای پارامتریک و ناپارامتریک برای رتبهترکیب مدل"(. 1387) ، هاشمعمرانی ، محسن؛نیکعملصادق ؛آزاده، محمدعلی [2]

 .63-53: 1شماره  وصنعت ایران،المللی علوم مهندسی دانشگاه علمنشریه بین ،"توزیع برق

ها و صنایع بورسی کشور از منظر شاخص بندی شرکتارزیابی و رتبه"(. 1396) زاده، علیآقاجانی، محمدسعید؛ خلیلی نصر، آرش؛ نبی [3]

 .116-85: 45اره . فصلنامه علوم مدیریت ایران، شم"ارزش ایجاد شده سهامداران

 شاخص و سودآوری هایاساس نسبت بر برتر هایشرکت بندیرتبه ایمقایسه بررسی"(. 1385) لو، محسناصغر؛ ختنرستمی، علیانواری [4]

 .43-25: 43های حسابداری و حسابرسی، شماره . بررسی"تهران بهادار اوراق بورس های

ها با رویکرد طراحی فرایند مدیریت بهینه انرژی در سازمان"(. 1390) ، سلیمانزندی ؛، سیدمجیدشیادهموسویاصغر؛ رستمی، علیانواری [5]

 .مدیریت فرایندهای سازمانیدومین همایش ملی  ،"(PDCAچرخه دمینگ)

: 68شماره  . تحقیقات اقتصادی،"های انرژی در اقتصاد ایرانگذاری حاملاهداف سیاستی قیمت"(. 1383) ؛ نیلی، فرهادباستانزاد، حسین [6]

201-226. 

 مصرف تغییرات بر موثر عوامل تجزیه" (.1394) ، خدیجهابرصالحی ؛، شهریارهومونلوشهبازی؛ ، حسین؛ پناهیکویچ، محسنپورعبادالهان [7]

 .70-49: 4شماره  های کاربردی اقتصاد،. فصلنامه نظریه"ایران زیربخشهای صنعتی در انرژی

های سوخت در کشورهای منتخب کننده یارانهعوامل تعیین"(. 1397) ، ندامحمدی ، جالل؛دهنوی ؛، علیفریدزاد ؛توکلیان، حسین [8]

 .118-97: 4شماره  سال دوازدهم، مطالعه موردی: یارانه بنزین(. فصلنامه مدلسازی اقتصادی،) صادرکننده نفت

 شرکت بندیرتبه برای جدید رویکرد یک ارایه"(. 1391) ، مهراننعمتی؛ ، هماصمدی ، امیر؛شیرکوهینظری ؛شیرکوهی، لقمانحاتمی [9]

سال  ،ایرانی(-)رویکرد اسالمی . فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی"فازی های داده پوششی تحلیل از با استفاده تهران بهادار اوراق بورس های

 84-65: 46دوزادهم، شماره 

های مالی و غیرمالی با میزان افشای ها براساس شاخصبندی شرکترتبهرابطه "(. 1393) ، فاطمهتاشابوالحسن ؛یگانه، یحییحساس [10]

 .44-17: 5شماره  های حسابداری،. بررسی"اختیاری

محیطی از گزارشات فعالیت های زیستاستخراج مولفه"(. 1397) ، سوسنباستانی ، سیدعلی؛حسینی ، رضوان؛حجازی ؛حیاتی، نهاله [11]

 .70-43: 28شماره  سال هفتم، های تجربی حسابداری،. پژوهش"وش تحلیلی محتوای کیفیها بااستفاده از رمدیره شرکتهیئت

 نیروی توزیع هایدر شرکت عملکرد ارزیابی منظور به متوازن ارزیابی هایشاخص بندیرتبه"(. 1396) ، امیدنجاتی ؛خواجوی، شکراله [12]

شماره . فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، "مراتبی فازیسلسله تحلیل از استفاده با ایران برق

40 :135-142. 
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. "صنعت با آن مقایسه و متد شرکت وریبهره محاسبه در مالی هایصورت از استفاده"(. 1397) راد، عباس؛ عادلی، معصومه؛ اسدی، اصغر [13]

 .168-152: 2شماره  فصلنامه مهندسی و مدیریت کیفیت،

یافته و در های آن در کشورهای توسعهوری انرژی و شاخصهای بهرهبررسی سیاست"(. 1384) زاده، محمدعلی؛ کرباسی، عبدالرضاشفیع [14]

 . 15-3: 4. نشریه انرژی ایران، سال نهم، شماره "توسعهحال

-. مجله اقتصادی"های تولید و مصرف انرژی در اقتصاد ایرانشیوهضرورت بازنگری "(. 1389) ، محمدحسندیلمیصبوری ؛شفیعی، سعیده [15]

 .42-21: 11شماره  ،های اقتصادیماهنامه بررسی مسائل و سیاست

. "بررسی عملکرد مصرف انرژی در ایران: تحلیل تجزیه شاخص"(. 1397) ، مهالروشنیک؛ ، سیدعبدالمجیدجالیی؛ العابدینزین صادقی، [16]

 .86-57: 16سال بیست و پنجم، شماره  ای،سعه منطقههای اقتصاد و توپژوهش

سازی نظریه های اقتصاد ایران مبتنی بر نظریه شاخصتخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش"(. 1388) ، احمدعاملی؛ صادقی، مهدی [17]

 .36-5: 2شماره  تخصصی مطالعات اقتصاد اسالمی،-. مجله علمی"عدالت در اسالم

براساس  TOPSISکاربرد تکنیک ) های مالیها براساس شاخصبندی شرکترتبه"(. 1393) ، علیبانپاده؛ کیوان، دادرس؛ غریب، ایمان [18]

 .118-99: 5شماره  سال دوم، . فصلنامه توسعه مدیریت مالی و بانکی،"های مرزی(داده

قابل مبادله به افراد، راهکار پیشنهادی اعطای سهمیه "(. 1383) ، علیرضاکاشیتوکلی؛ ، سیدمهدیاصفهانیاناجی ؛قاسمی، محمدجواد [19]

 .243-205: 37شماره  گذاری عمومی،. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست"های انرژیاصالح نظام یارانه

مدرسه . فصلنامه "هاشرکت بندیطراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه"(. 1383) اصغر، علیرستمیانواری ؛، عبدالجابرکاشان قدرتیان [20]

 .136-109: 36شماره  علوم انسانی،
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Abstract: 

One of the important issues in the current situation of the 

country, is the fair distribution of energy subsidies among 

different segments of society. For many years, Iran has 

always been one of the countries with the largest share of 

payments in the distribution of energy subsidies (ranked first 

in the world in 2020), but due to the purposefulness of the 

subsidy distribution system, not only has the distribution of 

wealth not been done fairly and efficiently, but also it has led 

to reduction in the general government budget, increasement 

in energy consumption (energy intensity’s increasement), 

energy rationing, energy smuggling, increasement in 

environmental pollution, and decreasing in energy efficiency 

in recent years. Liberalization of energy carrier prices and 

redistribution of the resulting resources is one of the 

approaches that is always mentioned as one of the ways out 

of this situation, but if it is not accompanied by social 

satisfaction, it can lead to irreparable costs similar to the 

events of recent years. But the key to solving the problem lies 

in answering the question: how much energy subsidy each 

consumer is eligible to receive? Answering this important 

question brings to mind an important tool called rating to 

measure the eligibility of consumers to receive any facilities, 

including energy subsidies. In the present study, relying on 

the rating literature, which is more than one hundred years 

old in the world economic system, a new system under the 

title of Intelligent Energy Subsidy Distribution System or 

Energy Subsidy Distribution System based on rating is 

introduced and the necessary indicators for measuring 

consumers are explained. Indicators are divided into three 

categories: financial indicators (ten items), energy economic 

indicators (six items), and environmental indicators (six 

items). Undoubtedly, the government, as one of the 

beneficiaries of the system, plays an important role in 

defining and explaining this system and the necessary 

executive instructions. 
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