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  ٢  تعداد واحد:

  مدرس: عباس ملكي 
  ١٥:١٠تا  ١٣:٣٠سه شنبه ها از  زمان ارائه: 

 ١٣٩٨- ٩٩اول نيمسال ، دانشگاه تهران  طالعات جهاندانشكده م

 
 

  و ، ايدر زنده  موجوداتي، مت يقي سنگهاي، معدني ها سنگ ، سنگ غالز، نفت، ني زم  از عبارتند ي عيطب منابع
  عرضه   كه   افتي  را   آن  ازي  محتمل ي  ها  استفاده  توان ي  م  كه ي  منابع  از  عبارتند   ريپذ   اني پا  منابعي.  عيطب ي  هايي  بايز

  استفاده ي برا يي ها راه  رياخ دو قرن  در  گرچه . يمعدني سنگها و  سنگ  غالز، نفت مانند  ابد ي كاهش  جيتدر  به آن
ي  تكنولوژ   شرفت يپ  شهيهم  اما،  است  شده  دا يپ  شرفتهيپي  فناور  از   استعانت  باي  انرژ  د ي جد   منابع   نمودن   دايپ  و   بهتر

  در ي نگران كه است بوده يي ها دوره  از  پسي زمان لحاظ از  است، نشده كشف  تاكنون  كه ي ذخائر به ي ابيدست و
  بهر. است ر يپذ  انيپاي هاي انرژ بازاري اصلي رهايمتغ از ي نانينااطمي عن. ياست داشته  وجود ي انرژ  كمبود  مورد 

ر يپذ  انيپا منابع ي ابيكم نيگزيجاي هاي انرژ به مربوطي هاي تكنولوژ توسعهي براي  اصلي ها محرك  ازي كي رو
  شود.  ي م گاز  و  نفت  همچون ي انرژي اصل منابع ازي برخي ها متيق شي افزا باعث خود  ن يا كه است

روسيه بزرگترين كشور جهان از لحاظ وسعت است. حتي تجزيه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در انتهاي  
مقام بزرگترين واحد سياسي جهان را از اين كشور نگرفت. اكنون چهارده كشور بجامانده از اتحاد شوروي   ١٩٩١

در همسايگي روسيه با اين كشور داراي روابط نسبتا نزديك مي باشند كه اين موضوع در بحث انرژي قابل توجه  
ندگان حامل هاي انرژي همچون نفت  است. زيرا پراكندگي انرژي هاي فسيلي در جهان بصورتي است كه عرضه كن

ال سنگ لزوما با مصرف كنندگان اين حامل ها هم پوشاني ندارند. روسيه بزرگترين دارنده  زغخام، گاز طبيعي، و 
ت.  گاز طبيعي در دنيا و يكي از دو توليد كننده بزرگ جهان در بخش نفت خام و اولين توليد كننده گاز طبيعي اس 

و دائم شوراي امنيت سازمان ملل، عضو بريكس، شوراي اروپا، اَپك، اتحاديه اقتصادي  اين كشور يكي از پنج عض
  اوراسيا، سازمان همكاري شانگهاي و كشورهاي مستقل مشترك المنافع است. 

رو بود. ركود  روبه  هاي ساليانه شديد در توليد ناخالص داخلي با افت  ١٩٩٠هاي دهه اقتصاد روسيه در عموم سال 
درصد در هركدام از اين   ١٠همراه با سقوط توليد ناخالص داخلي به زير  ١٩٩٤تا  ١٩٩٢هاي در سال  اقتصادي

اي بهبود يافته بود، اما ركود ديگري در سال  وضعيت تا اندازه  ١٩٩٧تا  ١٩٩٥ها بسيار شديد بودند. از سال سال
، شاهد بهبود پايدار و مداوم رشد  ١٩٩٨ مرتبط با بحران مالي آن سال به وقوع پيوست. روسيه بعد از سال  ١٩٩٨

به علت تاثير   ٢٠٠٩درصدي در سال  ٧.٨درصد در سال براي يك دهه بود. ركود اقتصادي شديد  ١٠تا  ٥بين 
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رشد   ٢٠١٤درصد بهبود يافت ولي تا سال  ٤.٥وضعيت رشد اقتصادي تا  ٢٠١٠بحران مالي جهاني بود. در سال 
به دنبال مداخله نظامي روسيه در اوكراين و تحميل   ٢٠١٥د شد. در سال در هر سال متوالي تا يك درصد كن

  درصد رسيد.  - ٣.٧ها عليه روسيه از سوي اياالت متحده و اتحاديه اروپا، رشد اقتصادي به  تحريم 
اي  ههاي پاياني هزاره قبل، قيمت ويژه در سالبه ترين عوامل عملكرد اقتصادي طي دوره پساشوروي و  يكي از مهم 

رسيد    ١٩٩٨دالر در سال    ١٢اي  ترين سطح دهه خود يعني بشكه هاي نفتي به پايينالمللي نفت است. قيمتبين
هاي  هاي مالياتي دولت از شركت كه دليل اصلي قصور دولت در پرداخت بدهي خود در آن سال است. بيشتر دريافتي 

زدند و از پرداخت  دست و پا مي  ردن سود بيشتر دست آوهاي نفتي براي به شد و شركتنفتي و گازي حاصل مي 
هاي بدهي  در بازيابي توانايي پرداخت ١٩٩٨هاي نفتي بعد از سال دار قيمتعاجز بودند. رشد تند و شيب  ماليات

و سال    ٢٠٠٩هاي نفتي سال  هاي بعدي در قيمتدولت موثر بود و از آن پس رشد اقتصادي ادامه داشت تا به افت 
  سيد كه به همان نسبت تاثيري منفي روي اقتصاد داشت.ر ٢٠١٣

ه در زمينه انرژي بصورت همزمان سه استراتژي را به  كاكنون روسيه با رويكردي نوين و ابتكاري در پي آن است 
  انجام برساند:

 متنوع سازي حامل هاي انرژي در سطح توليد و مصرف  -١
همچنين نقاطي كه در گذشته توسعه پيدا نكرده   تقويت بخش عرضه با استفاده از تكنولوژي هاي نو و  -٢

 اند.
  حضور بيشتر در بازار جهاني نفت و گاز و همكاري با اوپك و اروپا  -٣

با سياست ها و راهكارهاي در پيش گرفته شده توسط والديمير پوتين  اين درس در پي آن است كه دانشجويان را  
يت انرژي در جهان كنوني در ارتباط با روسيه ترسيم  ، همچنين نمايي كلي از امن سه بخش فوق آشنا ساختهدر 

  پس از اتمام درس دانشجويان بتوانند مسائل مربوط به انرژي در روسيه را تجزيه و تحليل نمايند. كرده، 
  

  عبارتند از:هاي اين درس مطابق با مصوبه شوراي گسترش رشته هاي آموزشي وزارت  سرفصل
 منطق بازارهاي جهاني انرژي  .١

  نفت خام  ١/١
  گاز طبيعي  ٢/١
  ژئوپلتيك انرژي  ٣/١
 امنيت انرژي  ٤/١

 وضعيت كلي روسيه  .٢

  تصاد روسي اق ١/٢
  منابع طبيعي  ٢/٢
  توليد  ٣/٢
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  انتقال ٤/٢
  مصرف داخلي  ٥/٢
 محيط زيست  ٦/٢

 روسيه  جايگاه انرژي در سياست ملي و سياست خارجي   .٣

  گذشته  ١/٣
  سياست خارجي ٢/٣
  نقش دولت   ٣/٣
  تنظيم مقررات  ٤/٣

 راهبرد انرژي روسيه  .۴

  اسناد باالدستي  ١/٤
  سند راهبردي انرژي روسيه ٢/٤
  ديپلماسي انرژي روسيه  ٣/٤

 سياست انرژي روسيه در مناطق راهبردي  .۵

  اتحاديه اروپا   ١/٥
  منشور انرژي  ٢/٥
  كشورهاي خارج نزديك  ٣/٥
  چين، هند، و شرق آسيا ٤/٥
  آمريكا ٥/٥

 روسيه و سياست انتقال انرژي در محيط اوراسيايي  .۶

  درياي خزر   ١/٦
  درياي سياه   ٢/٦
  اقيانوس آرام  ٣/٦
  درياي بالتيك   ٤/٦

 سازمانهاي بين الملليروسيه و  .٧

  اوپك  ١/٧
  پالس اوپك  ٢/٧
  مجمع كشورهاي صادر كننده گاز  ٣/٧
  اتحاديه اقتصادي اوراسيا ٤/٧
  كلوپ اقتصادي شانگهاي ٥/٧
  همكاري و رقابت با عربستان سعودي  ٦/٧
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 ايران، روسيه و انرژي  .٨

  همكاري و رقابت   ١/٨
  دو كشور در سايه تحريم  ٢/٨
  همكاري هاي فنآورانه  ٣/٨

 حامل هاي ديگر انرژي در روسيه .٩

  الكتريسيته  ١/٩
  هسته اي  ٢/٩
  غال سنگ ز ٣/٩
 تجديدپذير ٤/٩

  
  توقع مدرس از دانشجويان:

  انتظار مي رود كه دانشجويان در طول اين درس موارد زير را انجام دهند: 
  مطالبي كه هر هفته براي هفته بعد مشخص مي شود را مطالعه و با آمادگي به كالس وارد شوند. -١
  كالس درس ارائه نمايند. مدت  در  ) Caseدر چارچوب كيس (يك موضوع مرتبط با عنوان درس را  -٢
  يك تحقيق در كل دوره در مورد يكي از موضوعاتي كه براي آنان مشخص خواهد شد، انجام دهند.  -٣
  در امتحان نهايي شركت نمايند. -٤
  

  نكات مهم:
  هفته پانزدهم است.مهلت ارائه تحقيق كتبي حداكثر تا پايان  .١
دقيقه صرف ارائه دانشجو مي شود و    ١٥دقيقه مهلت دارد.   ٣٠هر دانشجو براي ارائه شفاهي حداكثر  .٢

  دقيقه صرف بحث و پاسخگويي به سؤاالت. مراعات اين زمان بندي بسيار اساسي است.  ١٥
  
  
  

  توزيع امتيازات:  
بها داده مي شود. در عين حال از دانشجويان انتظار مي  در اين درس به تحقيق و عرضه مطالب در كالس بيشتر 

  رود كه در مورد حضور در كالس جدي باشند. نمره نهايي اين درس بصورت زير نتيجه گيري مي گردد: 
 ٢٠                                                      شفاهي ارائه  -١
              ٣٠           انجام تحقيق كتبي                                    -٢
  ٥٠                              امتحان نهايي              -٣
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  نحوه تماس: 
  در اين درس با توجه به گستردگي بحث و نياز به رايزني بيشتر، مناسب است كه با مدرس در تماس باشيد. 

   براي دانشجويان ارسال نمايد مدرس سعي مي نمايد كه مقاالت و كتب مورد نياز را تا آنجا امكان پذير است -١
 نشاني الكترونيك مدرس براي تماس دانشجويان -٢

maleki@sharif.edu    
 ، طبقه سوم يفدانشگاه صنعتي شر  محل مراجعه: دانشكده مهندسي انرژي-٣
  ٦٦١٦٦١٢٩   شماره تلفن:    -٤
  ٠٩١٢١٤٧١٨١٠تلفن همراه     -٤
  است كه نشاني ايشان عبارت است از  مجيد رئوفيدستيار اين درس آقاي مهندس -٥

majidrsa@yahoo.com  
٠٩١٢٣٩٣٢٠٦٧ 
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