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گزارش رویداد گفتاک

ابتــداینشســت،مهــدیبختیــاریزادهبــهعنــواننماینــدۀموسســۀ در
یــکبــازۀزمانــی پــروژهگفــت:»در پــروژهازچگونگــیآغــاز مــاکاومدیــر
ــه ــوطب درگیــرمســائلمرب کشــور کــهغالــبتولیدکننــدگانداموطیــور
تولیــدنهادههــا نهادههــایدامبودنــد،بــهدلیــلچالشهایــیکــهدر
شــده مواجــه تالطــم بــا غیــره و گوشــت و غ مــر  بــازار بــود، داده رخ
بــهعنــوانچالــشاصلــی بــازار بــود.بــاریشــهیابیمســائل،توزیــعدر
حــوزۀتوزیــعبــهایجــاد بســطچالــشدر شناســاییشــد.«بختیــاریزادهاز
بــهگفتــۀوی»مشــکل حــوزۀتولیــدگفــت؛بهطوریکــه مشــکالتیدر
گلوگاههایــیکــهمشــکل نداریــم،امــایکــیاز کشــور وارداتنهــادهدر
در تــوازن عــدم بــود. نهادههــا خــردۀ توزیــع بــه مربــوط ایجــادمیکــرد
نهــاده( )تولیدکننــدگان بیــنمصرفکننــدگان نهادههــا خــردۀ توزیــع
نــوع یــک ،) وتولیدکننــدگان)تولیدکننــدگانمحصــوالتداموطیــور

رانشــانمــیداد.« دریافــتســهمیهها نوســاندر
بنابرایــنچالــشاساســی،وزارتجهــادکشــاورزیدرســال98اقــدامبــه
توزیــعنهادههــایدامــی راهانــدازیســامانۀبــازارگاهبــرایایجــادتــوازندر
کــرد؛امــاطبــقگفتــۀبختیــاریزاده،بــهتدریــجمبرهــنشــدکــهنهتنهــا
ایــنزمینــه در چالــشتوزیــعحــلنشــد،بلکــهمشــکالتدیگــرینیــز
کــرد.موسســۀمطالعــاتوتوســعۀمحیــطزیســتوکشــاورزی بــروز
بــازارگاه بــهبررســیســامانۀ اینجــاشــروع  از یــاهمــانموسســۀمــاکا
ایــنســامانه میکنــدوچالشهایــیراکــهواردکننــدهوصادرکننــدهدر
بــاآنهــاروبــهرومیشــود،احصــامیکنــد.طبــقگفتــۀبختیــاریزادهایــن
چالشهایــی ۱۱دســتهشناســاییوتقســیمبندیشــد.از چالــشهــادر
کــهبختیــاریزادهبــهآنهــاپرداخــت،میتــوانبــهفقــداناتصــالایــن
یــا گمــرک واحــد پنجــرۀ مثــل  کشــور اصلــی ســامانههای بــه ســامانه
اشــارهکــرد.بــهگفتــهویایــناتصــالتنهــاده ســامانۀانبارهــایکشــور
زمــانالزمداردوبــاوجــوداینکــهپژوهــشمؤسســهبــهدســتوزیــر روز

ــهاســت. ــارهصــورتنگرفت ایــنب اقدامــیدر ــوز مربوطــهرســیده،هن

جامعــۀ اندیشــکده ها طــی سلســله رویدادهــای گفتــاک، ضمــن معرفــی 
برجسته ســازی  بــه  اندیشــکده ها،  جامعــۀ  فصلنامــۀ  برتــر  پروژه هــای 

می پــردازد. کارشناســی  بحث هــای  تــدارک  خــالل  از  پروژه هــا 

کشــاورزی؛  نهاده هــای  بــازارگاه  ســامانۀ 
فســاد و  شــفافیت  دولبــۀ  شمشــیر 

از ســال 98 وزارت جهــاد کشــاورزی بــا پشــتیبانی بانــک 
کشــاورزی، ســامانه ای را بــرای ثبــت اطالعــات واردات و 
اســت.  کــرده  انــدازی  راه  طیــور  و  دام  نهاده هــای  توزیــع 
ســامانه،  ایــن  کار  بــه  آغــاز  از  ســال  ســه  از  پــس  اینــک 
تاثیراتــی کــه انتظــار می رفــت در فضــای توزیــع نهاده هــای 
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــالل و ب ــا اخت ــد، ب ــته باش ــی داش دام
ــکده ها در  ــۀ اندیش ــت. جامع ــده اس ــه رو ش ــاد روب ــا فس ب
ســومین رویــداد گفتــاک بــه بررســی چالش هــای ســامانه 
اســت. پرداختــه  آن  مســائل  ریشــه یابی  و  بــازارگاه 
ســومین نشســت از سلســله رویدادهــای گفتــاک، یکــم 
شــهریورماه، بــه همــت جامعــۀ اندیشــکده ها در محــل 
خانــه اندیشــه ورزان بــه ارائــۀ و بررســی پژوهــش »بررســی 
نهاده هــای  بــازارگاه  ســامانۀ  چالش هــای  و  مشــکالت 
محیــط  توســعۀ  و  مطالعــات  موسســۀ  از  کشــاورزی« 

زیســت و کشــاورزی )مــاکا( اختصــاص داشــت.
ســومین رویــداد گفتــاک بــا حضــور مهــدی بختیــاری زاده، 
، معــاون امــور زراعــت  مدیــر پژوهــش؛ علیرضــا مهاجــر
ــت  ــو هیئ ــاودان، عض ــم ج ــاورزی؛ ابراهی ــاد کش وزارت جه
کشــاورزی و غــذا موسســۀ  گــروه سیاســت های  علمــی 
پژوهش هــای برنامه ریــزی، اقتصــاد کشــاورزی و توســعۀ 
روســتایی؛ علــی خســروی، کارشــناس اقتصــاد کشــاورزی 
ــدۀ  ــدگان عم ــع کنن ــن توزی ــو انجم ــژاد، عض ــرک ن ــر ت و امی

نهاده هــاى خــوراك دام ایــران برگــزار شــد.

گفتاک سوم: پروژۀ »بررسی مشکالت و 
نهاده های  بازارگاه  سامانۀ  چالش های 

کشاورزی« 
مهدی بختیاری زاده 

کارشناس ارشد اصالح و ژنتیک دام
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گزارش رویداد گفتاک

اســت!علــتایجــادســامانۀبــازارگاهدرصحبتهــایترکنــژادواضحتــر
شــد،وقتــیکــهتوضیــحداد:»ســال97بــهدلیــلفقــدانهماهنگــیمیــان
وزارتصمــت،وزارتجهــادکشــاورزیوبانــکمرکــزیبابــتتخصیــص
،قیمــتکنجالــهســویاافزایــشپیــداکــرد.شــرکتپشــتیبانیدامو ارز
کــه میشــد گــود وارد بایــد فاصلههــا، ایــن کنتــرل ویــژه  کار بــا  طیــور
بــهســامانهبــازارگاهپیــدامیکنیــمکــه آنمیگــذرم!بنابرایــنمــانیــاز از
آنخریــدکننــد.ایــن از ودامــدار تولیدکننــدگانوکارخانجــاتمرغــدار
باعــث ســامانهبــهقــدریایــراداتفنــیداشــتکــهبــروزمعضــالتبســیار
توقــفکامــلسیســتمشــد.«طبــقگفتــهترکنــژادبعــدازهشــتمــاه
ــازارگاهخامــوشمیشــودوحــدودشــصتهــزار ــان98ب آب فعالیــت،در
بیــنمــیرود.فرآینــدیکــهبــرایحــذففســادایجــاد از بنــادر تــنســویادر

ــرد. ــهجایــینمیب ــود،راهب شــدهب
روایــت  نیــز بــرقیمتگــذاری بــازارگاه اثرگــذاری نحــوۀ دربــاره ترکنــژاد
جالبــیمطــرحکــرد:»اســفند97قیمــتدولتــیســویا2۴5۰تومــانبــودو
یــکفاصلــه7۰۰-8۰۰تومانــیمیشــود بــهدلیــلعــدمتخصیصهــادچــار
کــردنایــنفاصلــهواردمیشــود،امــا وبــه32۰۰میرســد.دولــتبــرایپــر
شــبیکــهبــازارگاهاعــالمکــرد،قیمــتآنبــه5۰۰۰تومــانجهــشمییابــد!«
ــه ــاریزادهب ــازارگاهکــهبختی ــراداتب ــهمهلــت۱۰روزهرفــعای ب ــانظــر ویب
)و عامدانــه کامــاًل کــه گفــت دربــارۀحلقههایــی بــود، کــرده اشــاره آن
نــهســهوی(ارادهایبــرایحــلمشــکالتبــازارگاهندارنــد.چراکــهگرچــه
توزیــعنهــادهبنــاشــدهبــود،امــا ایــنسیســتممبتنــیبــرعدالــتدر
وزارتجهــادکشــاورزیشــدهاســتورانتهــای ابــزاریبــرایفســاددر

ایــنطریــقجابهجــامیشــود. گســتردهایاز
مطرحشــده نقدهــای بــه پاســخ  در بختیــاریزاده نشســت، ادامــۀ  در
صحبــتکــرد.بــهتصریــحوی»بــازارگاهبنــانبــودمدیریــتنهادههــای
نهادههــا توزیــع مدیریــت آن ماهیــت و بگیــرد دســت  در را  کشــور
واردشــده نهــادۀ تحویــل آن، کارکــرد بلکــه نیســت؛ خــرد صــورت بــه
و گاوداری مرغــداری، درب بــه ترخیصشــده، گمــرک  از کــه  کشــور بــه

اســت.« دامــداری
واردات فرآینــد نبــودن مشــخص و جــاودان  دکتــر بــه پاســخ  در وی
»ایــن کــه توضیــحداد نیــز بــازارگاه، بــه کاالهــا ورود از پیــش توزیــع و
بــرخــودســامانهبــازارگاهبــودهاســتونــهقبــلوبعــد پژوهــشمتمرکــز
کــردنخألیــیکــهذکــرشــد،میتــوانپژوهشهــای آن.بنابرایــنبــرایپــر

دیگــریرابــهآنمتصــلکــرد.«
دکتــر  نظــر بــا تقابــل  در خــود صحبتهــای پایــان  در بختیــاریزاده
ترکنــژاد،بــازارگاهراســامانۀمفیــدیارزیابــیکــردکــهمیتوانــدبســیاریاز
راحــلکنــد؛امــابــهدلیــلجابهجایــیمیلیاردهــاتومــان مشــکالتکشــور

بــازارگاه،نیازمنــدرفــعخــألسیســتمهاینظارتــیهســتیم. پــولدر
بخــشدومایــننشســتبــهپرســشوپاســخهاییپیرامــونموضــوع

ــازارگاهاختصــاصداشــت پژوهــشوســامانۀب

کجا می رسد و   تبارشناسی سامانۀ بازارگاه به 
چرا بازارگاه شکل گرفت؟

کلیــدیاســت؛چراکــهچگونگــی خســروی:بحــثتبارشناســی،بســیار
پرداخــتآناهمیــتدارد.یــکزمانــیارزشپــول بازنمایــیموضــوعدر
 35۰۰ )بــادالر تــن28۰دالر افــتپیــدامیکنــدومحصولــیکــههــر کشــور

ــهپیــشفــرضپژوهــشآغــاز ــانقــدب ــیخســروی،صحبــتخــودراب عل
نیســتنهادههــایدامــیکشــور کــرد.بــهزعــموی»ســامانۀبــازارگاهقــرار
کشــور رامدیریــتکنــد«،بلکــهمســئلۀاصلــیبایــدایــنمیبــودکــهدر
»یــکسیســتمطبیعــیاقتصــادیایکــهلجســتیکنهادههــاراانجــام
حیطــۀ جاز نکــردهاســت.دالیــلآنهــمخــار مقطعــیکار مــیداده،در
تحریــم یــا ایــران اقتصــاد کلیــات را آن میتــوان کــه اســت کشــاورزی
موقــتبــهیــکسیســتملجســتیکجایگزین نامیــد.«بنابرایــن»بــهطــور
نیازمنــدشــدیمکــهایــنجایگزینــیهــمتبعاتــیبــهدنبــالداشــتهاســت.«
بررســیایــنســامانۀبــازارگاه،ایــن نظــرخســرویضــروریاســتدر از
ســامانهرایــکپــروژۀموقــتبــرایرفــعمعضــلشــناخت.ویبــهتشــریح
نهــاده مدیریــت ادعــای دنیــا هیــچجــای  »در پرداخــت:  نیــز معضــل
طریــقســامانه،یــک هــایدامــینمیشــود.بلکــهمدیریــتنهادههــااز
راهحــلموقــتبــرایرفــعمشــکالتاســت.یعنــیبــادالیــلموجــهیــک
درسیســتمطبیعــیاقتصــادجایگــذاری سیســتممصنوعــیرابــهاجبــار

کردهایــم.«

سیاســتهای گــروه علمــی هیئــت عضــو جــاودان، ابراهیــم نقــد
فقــدان بــه برنامهریــزی، پژوهشهــای مؤسســۀ غــذا و کشــاورزی
بیــانمســئلهپژوهــشمؤسســهمــاکابــود. شــفافیتوعــدموضــوحدر
وارداتنهــادهکــه آمــار مــرور طبــقنظــرویضــروریبــودکــهعــالوهبــر
واردات پژوهــشآمــدهاســت،دربــارهعلــتوریشــههایناکامــیدر در
نظــرویمهــماســتکــهایــن میشــد.از بــاببحــثبــاز نهادههــانیــز
بــودهاســتیــاعــدمتمایــل کاهــشازســمتتخصیــصوتأمیــنارز

واردکننــدگانیــااتفاقــاتبــازارجهانــیوغیــره؟
از بســیاری کــه داشــت تأکیــد پــروژه ناقــص گــزارش روی جــاودان

نمیکنــد. روشــن مخاطــب بــرای را پژوهــش روندهــای

ــژاد،عضــوانجمــنتوزیعکننــدگانعمــدهنهادههــاىخــوراك ترکن امیــر
دامایــران،چهارمیــنســخنرانوســومینمنتقــدایــننشســتبــودکــه
موقــت ــهطــور ــیب ــرایایفــاینقــشتوزیعکنندگ ــازارگاهراســامانهایب ب
وطوالنــیشــده حــالایفــاینقــشبــهصــورتمســتمر خوانــدکــهدر

علی خسروی
کارشناس اقتصاد کشاورزی

امیر ترک نژاد
کارشناسی ارشد کشاورزی

ابراهیم جاودان
دکتری  اقتصاد کشاورزی
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شــدهاســت.دولــتدوراهدارد؛ تومانــی(میخریدیــد،اکنــون۱2۰۰۰دالر
یــااجــازهدهــدایــنمحصــولبــاقیمــتواقعــیبــهفــروشبرســدیــابــرای
ارزان  دالر واردکننــده بــه اســت، مهــم دولــت  نظــر  از کــه محصوالتــی

بدهــد.
27فروردیــن97دولــت اتفــاقافتــادهاســت.از کشــور راهحــلدومدر
کاالهــایاساســیرااعــالم ایــنسیاســتراپیــشمیگیــردکــهفهرســتیاز
ارزان تاجــریکــهثبــتســفارشایــنکاالهــاراارائــهکنــد،دالر کنــدوبــههــر

عرضــهکنــد.
وزارتجهــاد یــکلیســتمفصــلدر اواخــرســال98تعــدادکاالهــااز در
یــکقاعــده اواخــرســال99طبــق کــرد. نهــادهتقلیــلپیــدا بــهچهــار
ســیاهایجــادمیکنــد،بنابرایــنوزارت اقتصــادیکــهکاالیدونرخــی،بــازار
جهــادتصمیــمگرفــتپلتفرمــیبــرایثبــتدیجیتالــیاطالعــاتایجــاد
کنــد؛یعنــیفرآینــدیکــهدوســالبــهصــورتدســتیانجــاممیشــده،
وحتــیتمــام شــفافمیشــودوبــرایتمــامدســتگاههاینظارتــیکشــور

نهــادهمیگیــرد. چقــدر دامــدار افــرادقابــلرصــدمیشــودکــههــر
ســال99دوراناوجســامانهبــازارگاهمحســوبمیشــودومیتــوانبــه
پرداخــت.9۰درصــدایراداتــیکــهبــهبــازارگاه جــایدیگــر ایــراداتآندر
کار ماهیــت بــه بلکــه نیســت؛ ســامانه ایــرادات میشــود، گرفتــه

نــدارد.  ابــزار بــه برمیگــرددوربطــی

  آیــا ســامانه بازارگاه، یک نهاد دولتی محســوب 
 توزیــع 

ً
می شــود یــا بــا دولــت فاصلــه  دارد؟ اساســا

تجربــۀ  خصوصــی  صــورت  بــه  دامــی  نهاده هــای 
ــود؟ ــوب می ش ــی محس موفق

ترکنــژاد:بــاتأســیسبــازارگاهمــابــهســمتدولتــیتــرشــدنحرکــت
کردهایــم؛امــاموافــق کردهایــموفاصلــهدولــتومصــرفکننــدهرابیشــتر
خصوصــیشــدنآننیســتم.بــازارگاه،محلــیبــرایثبــتاطالعــاتفــروش
آن،ســامانههای واردکننــدهوخریدهــایمصرفکننــدهاســت.قبــلاز
کــه تجــارت جامــع ســامانۀ مثــل داشــتهایم، ثبــت بــرای دیگــری

راانجــامدهــد؛امــادالیــلواهــدافشــکلگیری میتوانســتهمیــنکار
وصــدای دارد نظارتــی بــازارگاهمشــکل اکنــون بــود. بــازارگاهمتفــاوت
کاالیــیرابــا واردکننــدههــر بــهجایــینمیرســد.هــر نیــز ودامــدار مرغــدار
کیفیتــیواردمیکنــد؛یــااصــاًلبــاریوجــودنــداردولــیاطالعــاتخریــد هــر
وفــروشآنثبــتمیشــود.بنابرایــنبــازارگاهبــهشــرطیحــاّللمشــکالت
ماســتکــهنظــارتخوبــیرویآنصــورتبگیــرد.اکنــونبــازارگاهمأمــن
جلــومــیرود؛ فســادورانــتاســتوخــالفجهــتامنیــتغذایــیکشــور
فســادمــورداشــارهرامربــوطبــهالیــۀ کــهالبتــهبختیــاریزادهبخشــیاز
بــازارگاهراهانــدازینمیشــد بــازارگاهدانســتوتأکیــدداشــتاگــر قبــلاز

مشــکالتعدیــدهدیگــریپدیــدمیآمــد.
»بــازار کــرد: مطــرح را کلــی پیشــنهاد یــک ترکنــژاد  امیــر پایــان،  در
بــهشــفافیتدارد.بــازارگاهمیتوانســتایــنکار نهادههــایدامــینیــاز
آنســوءاســتفادهشــد.بنابرایــناکنــونبــازارگاه راانجــامدهــد،ولــیاز
ــازار اعــرابنــداردوبایــدجمــعشــود.سیســتمشــفافســازیب محلــیاز
اســاسســامانۀجامــعتجــارتشــکل اســتبــر نهادههــایدامــی،بهتــر

بگیــردکــهامتحــانپــسدادهاســت.«

     دربارۀ گفتاک   

برتـر  پژوهش هـای  بررسـی  و  ارائـه  بـه  گفتـاک،  نشسـت های  مجموعـه 
سـه  فصـل  هـر  در  دارد.  اختصـاص  اندیشـکده ها  جامعـۀ  فصلنامـۀ 
رویـداد از ایـن مجموعـه برگـزار می شـود. پژوهـش »بررسـی مشـکالت و 
چالش های سـامانه بازارگاه نهاده های کشـاورزی« یکی از سـه پژوهش 
برتـر هفتمیـن فصلنامـه جامعـۀ اندیشکده هاسـت که با سیاسـتگذاری 
همـکاری  و  مـاکا  موسسـۀ  مشـارکت  اندیشـکده ها،  جامعـۀ  محتوایـی 
خانـه اندیشـه ورزان در شـهریور 1۴01 برگـزار شـد. دو پژوهـش برتـر دیگـر 
فصلنامـۀ هفتـم جامعـه اندیشـکده هـا »ارائـۀ الگـوی مشـارکت جمعـی 
راهبـردی- ح  »طـر و  فنـاوری  مطالعـات  موسسـۀ  از  اربعیـن«  پیـاده روی 

مردمـی پیشـرفت محلـه هرنـدی« از اندیشـکدۀ پایـا هسـتند. 

گزارش رویداد گفتاک
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مسائل اجتماعی

  ضرورت و اهداف پژوهش
فعالیتهــا اثربخشــی و کارایــی  بــر  مؤثــر عوامــل مهمتریــن  از یکــی
»مدیریــت بهعنــوان کــه اســت اســلوبی  از بهرهگیــری رویههــا، و
مستندســازی بــا کــه میرســد نظــر بــه میشــود. شــناخته دانــش«
افزایــش زمینــۀ میتــوان شــکلگرفته، )تجــارب( دانــش ضابطهمنــد
کارایــیواثربخشــیفعالیتهــاورویههــارافراهــمکــرد.»صــدورحکــم
اصلــی زنجیــرۀ  در مهــم شــاخصی و نمــاد میتــوان را بازنشســتگی«
کــهنتیجــۀنظامهــاوفرایندهــای کــرد فعالیتهــایصنــدوققلمــداد
و تصمیــم بــر  تمرکــز بــا گــزارش، ایــن  در اســت. متعــدد و مختلــف
حکــم صــدور تســهیل  مبنیبــر صنــدوق عالــی مدیریــت سیاســت
وفــرودایــنتصمیــم،مــورد بازنشســتگی،تــالششــدهاســتتــافــراز
خــاللآن،توصیههایــیکاربــردیبــرایمــوارد گیــردواز مستندســازیقــرار

ارائــهشــود. مشــابه

  تاریخ نظام صدور احکام و برقراری در صندوق 
بازنشستگی

صــدورحکــمبازنشســتگی،برقــراریوتأمیــنحقــوقبازنشســتهرابایــد
آورد.تاریــخ زمــرهمهمتریــنوظایــفصنــدوقبازنشســتگیبهشــمار در
بــه احــکاموبرقــراریدرصنــدوقبازنشســتگیکشــوری نظــامصــدور
ادامــهبــهآنهــااشــارهمیشــود: دورهقابــلتقســیماســتکــهدر چهــار

  عصر سنتی صدور احکام و برقراری
تشــکیلســازمانبازنشســتگی ایــنمقطــعبــهدودورۀپیــشوپــساز
انجــام پرونــده، تشــکیل اول، دورۀ  در میشــود. تقســیم کشــوری
ادارهکلبازنشســتگیپیگیــری اشــتغالوبازنشســتگیافــراددر امــور

میشــد؛ازجملــهویژگیهــایمهــمایــندورهمیتــوانبــهنوپایــیبحــث
نبــود مالــی،  امــور  در اداره اســتقالل عــدم فردمحــوری، بازنشســتگی،
اعتمــادوتعــداد فرایندهــاینظارتــیدقیــق،حاکمیــتسیســتممبتنیبــر

کــمبازنشســتگاناشــارهکــرد.
ســاختارهاهمــراه فرایندهــاوانســجامدر دورۀدومبــاایجــادتحــولدر
ــهوجــودشــفافیتدر ایــندورهاگرچــهحساســیتنســبتب اســت.در
آلــوده، امــاپروندههــایفرســودهو افزایــشمییابــد، دریافتــی کســور
پرونــده، ارســال بــودن  زمانبــر ، بیمــار و زیرزمینــی  نمــور بایگانیهــای
بــاالیارســال حکــم،فردمحــوری،هزینــۀ بررســیمســتنداتوصــدور
پرونــدهو...همچنــانجــزءمهمتریــنمشــکالتایــندورانمحســوب
برخــیمــوارد بالغبــرچنــدمــاهودر ایــندوران  میشــوند.برقــراریدر

یــکســالبــهطــولمیانجامــد. بیــشاز
  عصر تحول

تحــولنامیــد.مقطعــیکــهمیتــوانمهمتریــن دورانســومرابایــدعصــر
ایــن برشــمرد. ســازمان بــه خزانــه  از حســابها انتقــال را آن اتفــاق
ــیوامــکانکنتــرلدریافــت مال امــور ــاایجــاداســتقاللاداریدر اقــدامب
حقــوق محاســبات مالــی، شــفافیت بــر شــگرفی تأثیــر پرداختهــا و
خالصــۀ مــرور داشــت. برقــراری مــدت شــدن کوتــاه و بازنشســتگی
اجــازۀ پرونــده، کل ارســال بهجــای ضــروری مــدارک ارســال و پرونــده
صــورتاشــتباهبــودنمیــزانحقــوق کارشناســانبــرایاصــالحرقــمدر
محــلتوســطنماینــدگانســازمانو ــدهدر محاسبهشــده،بررســیپرون
شــکلگیرینمایندگــیاســتانیازجملــهویژگیهــایایــندوراناســت.
تــا میرســد هفتــه یــک  زیــر بــه برقــراری متوســطزمــان بدینترتیــب،

دورانطالیــیخــودرابــهثبــترســاند.

مستندسازی فراز و فرودهای صدور حکم بازنشستگی و ارائۀ توصیه های کاربردی

بررسی فرآیند تسهیل صدور حکم 
بازنشستگی

فــرد تقدیــم  بــه  به پــاس چندیــن ســال خدمــات ســازمانی  کــه  برگــه ای اســت   ، بازنشســتگی در ظاهــر حکــم 
، برقــراری و تأمیــن حقــوق بازنشســته را می تــوان ازجملــه مهم تریــن وظایــف  می شــود. صــدور حکــم مذکــور
صنــدوق بازنشســتگی دانســت. تاریــخ نظــام صــدور احــکام و برقــراری در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه چهــار دوره 
قابــل تقســیم اســت. ازجملــه وقایــع تأثیرگــذار ایــن چهــار دوره می تــوان بــه اســتقالل دســتگاهی ســازمان، بهبــود فراینــد 
ارســال پرونــده، بررســی مســتندات و صــدور حکــم، کوتــاه شــدن مــدت برقــراری، بهبــود فرایندهــای نظارتــی دقیــق و 
و  ظرفیت هــا  از  هم چنــان  خ داده،  ر پیشــرفت های  همــۀ  باوجــود  کــرد.  اشــاره  مالــی  امــور  در  ســازمان  اداری  اســتقالل 
فرصت هــای ممکــن به طــور کامــل بهره بــرداری نشــده اســت و حتــی در دوران پســاتحول نیــز بایــد منتظــر دگرگونی هــای 

دیگری بود.

اد          مسعود کسرائی نژ
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مسائل اجتماعی

  طلوع سیستماتیک صدور احکام
بــودنمکاتبــاتدســتی،رفتوبرگشــتهایطوالنــیوپرهزینــۀ زمانبــر
پروندههــا،افزایــشتعــدادبازنشســتگانو...ازجملــهعواملــیبودنــدکــه
ادامــۀتحــوالت بــهسیستمیشــدنرابرجســتهکردنــد.ایــندورهدر نیــاز
ثبــت شــکلمیگیــرد؛همــکاریبــاســازمانبرنامــهوبودجــهبهمنظــور
اطالعــاتروینوارهــایمغناطیســیبــزرگآنزمــان،ورودسیســتمبــه
کاربــریوایجــادشــرکتتخصصــیبــرایپشــتیبانی بدنــۀســازمان،تغییــر
کامپیوتــریونرمافــزاری،تهیــۀبرنامــۀپارادوکــسبهعنــوانبایــگان امــور
ویژگیهــایایــن دیگــر اطالعــاتوبهبــوداطالعرســانیبــهدســتگاههااز

دوراناســت.
  دوران کنونی

نرمافــزاری و ســختافزاری زیرســاختهای تقویــت بــا دوران ایــن
میگیــرد. شــکل وب ســپس و  وینــدوز برمبنــای اســتانها بــا ارتبــاط
حکــم، احــکام،فراینــدصــدور  ایجــادوتقویــتنظــامجامــعصــدور بــا
و کارشناســانصنــدوق بــرای آموزشــی دورههــای و سیســتمیشــده
میشــود؛بدینترتیــب،دســتگاههاضمــندریافــت دســتگاههابرگــزار
پیــدامیکننــد.ویژگــی نــامکاربــری،امــکانثبــتمســتقیماطالعــاترانیــز
کنتــرلخطاهــای ایــندوره،  احــکامدر  دیگــرسیستمیشــدنصــدور
و هوشمندســازی اگرچــه  نیــز برقــراری زمینــۀ  در اســت. سیســتمی
بــهبهبــودکلــیفرایندهــاونتایــجشــدهاســت، توســعۀتکنولــوژیمنجــر
امــافردمحــوریکمــاکانادامــهدارد.دورانکنونــیبــرایدســتیابیبــه
تکمیــلسیســتمشــاغلین، مــدرن،نیازمنــدتحــوالتدیگــرینظیــر عصــر
بهبــودتبــادلاطالعــاتبــانهادهــایقانونــیوســایرصندوقهــایمرتبــط

اســت.

  جنبه های مهم و مؤثر سازمان بازنشستگی
عملکــردســازمانبازنشســتگیکشــوری عوامــلتعیینکننــدهدر مــرور
عملکــردســازمانوجــوددارنــد؛ در عامــلمؤثــر نشــانمیدهــدکــهچهــار

: ایــنعوامــلعبارتنــداز
نظــام 	 تعامــل بــا دســتگاه ها:تعامــلبــادســتگاههاجــزءجداییناپذیــر

تبــادل دســتگاهها، بــه مشــاوره شــامل کــه اســت احــکام  صــدور
زمینــۀارســالمــدارک،اشــتراکســامانههایاطالعاتــی اطالعــاتدر
حــوزۀ مــدارکدر بــانهادهــاوســازمانهایمشــابهوارســالســریعتر

محاســباتبرقــراریاســت؛

همــواره 	 دســتگاهها و صنــدوق کارکنــان بــه آمــوزش آمــوزش:
بــه بهصــورتنســبیموردتوجــهمدیریــتســازمانبــودهاســت.نیــاز
زمینههایــیچــونارســالمــدارک،هماهنگــیدســتگاهها آمــوزشدر
پیــش بــانظــامپرداخــتمســتقیم،ثبــتاطالعــاتبرخــطو...بیــشاز

محســوساســت؛

پایــش و نظــارت:کمیتــهایباعنــواننظــامپیشــنهادهادرصنــدوق 	
،مطــرحو آنتحــوالتونیازهــایروز بازنشســتگیوجــودداردکــهدر
ابعــادآنهــاســنجیدهمیشــود.نظارتهــایکارگروهــی،گزارشهــای
ــه ــرلبهوســیلۀخطاهــایسیســتمی،ازجمل عملکــردیســاالنهوکنت

ــرعملکــردسیســتماســت؛ روشهــاینظــارتب

زمینــۀ 	  در متعــدد مطالعــات انجــام باوجــود دنبالــه دار: فردمحــوری 
واحدهــایمختلــف،ایــنمســئله فردمحــوریدر آســیبهایناشــیاز

همچنــانبهصــورتبرجســتهدرصنــدوقمالحظــهمیشــود.

  توصیه هایی برای آینده
ظرفیتهاوفرصتهای برایدستیابیبهعصرمدرنواستفادۀکاملاز
استکهازجملۀآنهامیتوانبهمواردزیر موجود،تحوالتیدیگرینیاز

اشارهکرد:

اتصــال 	 و سیســتم یکپارچهســازی ملــی، واحــد  ســاختار ایجــاد
تســریعتبــادلاطالعــاتو برنامههــایواحدهــایســازمانیبهمنظــور

کارایــی؛ افزایــش

امــکان 	 ایجــاد ازطریــق شــاغالن الکترونیــک پرونــدۀ تشــکیل
ــیو ــاکــدمل فــردب ــاز ــهکلیــۀاطالعــاتموردنی دسترســیسیســتمیب

اطالعــات؛ ثبــت بــرای وب مبتنیبــر  نرمافــزار طراحــی

تقویــتدورههــایآموزشــی 	 تقویــتتئوریــکنیروهــابــااقداماتــینظیــر
تئوریــکحیــنخدمــتوتشــویقکارشناســانبــهفهــمروابــطعلمــی

پشــتوانۀسیســتم؛

ایجــادنظــامتشــویقوتنبیــهازطریــقتقویــتنظــارتبــرعملکــردو 	
پیادهســازیفرایندهایــیکــهنتایــجنظارتهــارابــهتشــویقوتنبیــه

ــد؛ ــیتبدیــلکن عملیات

ازطریــق 	 دســتگاهها کارشناســان و مدیریــت بــا تعامــل تقویــت
نظــام واحدهــایدســتگاههایاجرایــیوبهرهگیــریاز ایجــادثبــاتدر

تشــویق؛

حــوزۀبرقــراریازطریــقایجــادنگاهــی 	 اصــالحمحتــوایمحاســباتیدر
زمــان بــهایــنحــوزهواعمــالتأثیــرحوزههــایمختلــفدر جامعتــر

برقــراری؛

نــگاه 	 کاهــشمــدتبرقــراریباتوجــهبــهمســائلیچــونتغییــرمکــرر
ارشــدصنــدوق، مدیریــت  در ثبــات عــدم زمــان،  گــذر  در مدیریتــی
کمبــودنیــرویســازمان،فقــدانانگیــزۀکافــیبــراینیروهــایشــرکتی.

     جمع بندی    

را  بازنشســتگی  صنــدوق  در  برقــراری  و  احــکام  صــدور  نظــام  تاریــخ 
می تــوان بــه چهــار دوره تقســیم کــرد. چهارمیــن دورۀ ایــن نظــام عصــر 
کنونــی اســت. در ایــن دوره اقدامــات مفیــدی در حوزه هایــی ماننــد ثبــت 
اطالعــات، برقــراری ارتبــاط آنالیــن بــا نهادهــای مرتبــط و بهبــود وضعیــت 
انجــام  اقدامــات  ایــن  علیرغــم  بوده اســت.  همــراه  عملکــرد  و  نظــارت 
شــده امــا هم چنــان انجــام امــور بــه مقصــود نهایــی خــود نرســیده اســت. 
در ایــن پژوهــش، توصیه هایــی بــرای بهبــود وضعیــت فعلــی ارائــه شــده 
اســت کــه ازجملــۀ آن هــا می تــوان بــه ایجــاد ســاختار واحــد ملــی، تشــکیل 

پرونــدۀ الکترونیــک شــاغالن و تقویــت تئوریــک نیروهــا اشــاره کــرد. 

     دربارٔه پژوهش    

توســط 	 صبــا بازنشســتگی راهبردهــای مؤسســۀ در مطالعــه ایــن
شــدهاســت. انجــام ۱399 ســال  در کســرائینژاد مســعود
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  ضرورت و اهداف پژوهش
رویکــردامامــتمحلــه نهادســازیمحلــۀقلعــهخیابــانمشــهدمبتنــیبــر
بــودهو»حجتاالســالمســیدمحمدکمــالصداقــت«بهعنــوانفــردی
دغدغهمنــدوجهــادیکــهاهتمــامجــدیدرمحرومیتزدایــیوکاهــش
آســیبهایاجتماعــیمحلــهدارد،مدیریــتایــنمهــمراعهــدهدارشــده
پیــروزیایــننهــادوکســبدســتاوردهایارزشــمند،مردمــی اســت.رمــز
نیازهــاومصائــبخــود بــودنکامــلآناســت؛چراکــهمــردمبومــیاز
حــلآنرامیشناســندوگشــایشایــن بهخوبــیاطــالعدارنــد،راهــکار
ایــنپژوهــش،بــاتوجــه مســائلبــهدســتخــودآنهــاممکــناســت.در
بــهتجربــۀموفــقنهادســازیمحلــۀقلعــهخیابــانمشــهد،راهکارهایــی

ارائــهشــدهاســت. بــرایمحلههــایدیگــر

  فرآیند انتخاب امام جماعت و نحوۀ ماندگاری 
او در محله

انتخابامامجماعتبرایمساجدمختلفتوسطنهادخاصیصورت
ورسیدگیبهامورمسجدومحله میگیردوروحانیونبرایاقامۀنماز
این زمینه این  در موجود مسائل مهمترین  از یکی میشوند. اعزام
استکهاماممحلهبرایتثبیتوتداومفعالیتهاواقداماتمثبت
کسب که شناختی از تا دارد زمان به  نیاز محله،  در خود تأثیرگذار و
کند. رادرسطحمحلهپیاده برنامههایمدنظرخود و ببرد کردهبهره
موارددیدهشدهاستکهاماممحلهبامشارکتاهالی از بسیاری در
فراهمساختهاست؛ محله،شرایطالزمرابرایفعالیتهایچشمگیر
روند  در و کرده  تغییر مسجد جماعت امام مختلف دالیل به اما
اهمیت  حائز نکات  از یکی است. ایجادشده اخالل جاری برنامههای
بهآناهتمامجدیداشته، اینزمینهکهحجتاالسالمصداقتنیز در
تصمیمگیر مختلف نهادهای  در جهادی همفکران از شبکهای ایجاد

است؛بهنحویکهمنافعهمگانبهماندگاریامامجماعتمسجدگره
بقایاودرمسجدومحلهدفاعکنند.حجتاالسالم خوردهباشدواز
امام مساجد »امور میدهد: شرح اینگونه را مهم این صداقت
مسجد برای را ما حکم مساجد امور  اگر میکند. انتخاب را جماعت
دیگریبزند،بایدوالیتپذیریداشتهباشیمواینمسئلهرابپذیریم،
این ومشروعیت پذیرفتهایم را نظاموالیتفقیه و ماحاکمیت چون
ولیفقیهگرفتهمیشود.البتهبایدروشنگریکنیموبهمسئول حکماز
را ومضراتی فواید چه اینمسجد،  در کهحضورمان بگوییم مربوطه
چیز همه به که نیستند افرادی 

ً
عمدتا امر متصدیان دارد؛ همراه به

مردم اقبال و امام مردمی پایگاه محله، مصالح بلکه بزنند، پشتپا
محلهرامیسنجند.«

جماعت  امام  و  مسجد  هدایت گری  اهمیت    
در محله برای رفع نیازهای اهالی

،مــردمبــهلحــاظ محلههــایحاشــیۀشــهر شــرایطکنونــیوبهویــژهدر در
معیشــتیواقتصــادیاصــاًلوضعیــتمناســبیندارنــدوبــامشــکالت
ــا ایــنشــرایط،مســجدب ــد.در ــهگریبانان ــدهایدســتب ومســائلعدی
باشــد؛بدیــنترتیــبکــه تأثیرگــذار محوریــتامــاممحلــهمیتوانــدبســیار
رفــع بــاشناســاییظرفیتهــایمحلــه،افــرادوخانوارهــایآن،درمســیر
نیازهــایمتقابــلاهالــیبکوشــد.افــرادوگروههــایبســیاریعالقهمنــد
و هســتند حاشــیهای محلههــای و محــروم مناطــق  در فعالیــت بــه
ــدکــهشــاید ظرفیتهــاوتوانمندیهایــیبرخوردارن از ــز ــهنی ــیمحل اهال
خودشــانبــهآنپــینبردهانــدویــامکانیســمیایجــادنشــدهکــهایــن
ظرفیتهــاراشــکوفاســازد؛وظیفــۀامــاممحلــهایــناســتکــههدایــت
خــود، هدایتگــری بــا و بگیــرد دســت  در را موضــوع ایــن راهبــری و
تمامــینیروهــاوظرفیتهــارابــرایرفــعمشــکالتمحلــهبســیجکنــد.

تجربه نگاری الگوی امامت محله در قلعه خیابان مشهد و ارائۀ اقدامات 
پیشنهادی برای سایر محله ها

الگوی امامت محله در قلعه خیابان مشهد

ــاد،  ــن نه ــت ای ــت موفقی ــت و عل ــه اس ــت محل ــرد امام ــر رویک ــی ب ــهد مبتن ــان مش ــه خیاب ــۀ قلع ــازی محل نهادس
، مــردم از وضعیــت مناســبی  مردمــی بــودن آن اســت. در شــرایط کنونــی و به ویــژه در محله هــای حاشــیۀ شــهر
برخــوردار نبــوده و درگیــر مســائل و مشــکالت بســیاری هســتند. در ایــن شــرایط، مســجد بــا محوریــت امــام محلــه می توانــد 
آن، در مســیر رفــع نیازهــای  تأثیرگــذار باشــد؛ بدیــن ترتیــب کــه بــا شناســایی ظرفیت هــای محلــه، افــراد و خانوارهــای 
متقابــل اهالــی بکوشــد. افــراد و گروه هــای بســیاری عالقه منــد بــه فعالیــت در مناطــق محــروم و محله هــای حاشــیه ای 
هســتند؛ امــام محلــه بایــد بــا هدایت گــری خــود، تمامــی نیروهــا و ظرفیت هــا را بــرای رفــع مشــکالت محلــه و اهالــی آن 

بسیج کند.

     محسن جعفری    

اندیشکدۀ
 پایا
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ایــنموضــوعبــهشــناختاهمیــتمســجدبهعنــواننهــادیمحــوری
وچندکارکــردیونیــزشــناختاهمیــتروحیــۀجهــادیومیدانــیامــام
حاجآقــا تأکیــد و موردتوجــه همــواره کــه مســئلهای دارد؛  نیــاز محلــه
محلههــای محلــۀقلعــهخیابــانمشــهدبهعنــوانیکــیاز صداقــتدر
بــههمــراه حاشــیهایوپرآســیببــودهودســتاوردهایبســیاریرانیــز

داشــتهاســت.

  اقدامات پیشنهادی برای سایر محله ها 
محلــۀقلعــهخیابــانمشــهدکــه بــاتوجــهبــهتجربــۀموفــقنهادســازیدر
بــهامامــتحجتاالســالمصداقــتصــورتگرفتــهاســت،میتــوانبــه
راهبردهایــیبهعنــوانپیشــنهاددســتیافــتکــهســایرمحلههــانیــز
بــاتوجــهبــهشــرایطبومــیومحلــیخــودبتواننــدهمــراهبــاانعطــافالزم،
تشــریح ادامــه،راهبردهایــیبــرایایــنمنظــور آنراپیادهســازیکننــد.در

شــدهاســت.
اجتماعـی،  و  فرهنگـی  بسـتر  دقیـق  شناسـایی    
محلـه کلیـدی  نیروهـای  و  افـراد  ارزش هـا،  باورهـا، 
ابتــدابایــدمنحصربهفــردبــودنمحلههــایگوناگــونبــاشــرایطفرهنگــی
گیــردوســپسوارد واجتماعــیویــژهایکــهدارنــد،موردتوجــهجــدیقــرار
میــدانعمــلشــد.عــدمشــناختدقیــقویژگیهــایفرهنگــی،اجتماعــی
بــهمداخلــۀناصحیــحومبــادرتبــهفعالیتهــای محلــه،منجــر و...در
بــافرهنــگواجتمــاعمحلــیمیشــود؛ایــنموضــوع، غیراصولــیومغایــر
بــهشکســت و داشــت خواهــد همــراه بــه را محلــه اهالــی مقاومــت
خــاصمنجــر بــهآنبهطــور عــاموبرنامههــایناظــر نهادســازیبهطــور

میشــود.
اهالـی  توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  از  بهره گیـری    
محلـه و رفـع یـا کاهـش مسـائل و مشـکالت آن ها به 

خودشـان دسـت 
حــلمشکالتشــان،امیــد،انگیــزه همراهســازیودرگیــرســاختنمــردمدر
ونشــاطاجتماعــیراافزایــشمیدهــدوحــسمســئولیتپذیریرادر
اهالــی گاهــیبهتــر مــردمبــهوجــودمــیآورد.نکتــۀمثبــتایــنموضــوع،آ
محلــهودســتبهکارشــدنخودشــاناســت. ظرفیتهــایموجــوددر از

  داشتن نگرش مثبت به مردم مناطق و محله های 
و  مفیـد  اعضـای  به عنـوان  حاشیه نشـین  و  محـروم 

فعـال جامعه
کــرد، نقــاطمنفــیمناطــقمحــرومواهالــیآنهــاتمرکــز نبایــدتنهــابــر
ــزموردتوجــه ــدظرفیتهــا،توانمندیهــاومزیتهایشــانرانی بلکــهبای
آنهــاگامبرداشــت. راســتایفعالســازیوبهرهمنــدیاز دادودر قــرار
به عنـوان  عاطفـی  و  اجتماعـی  حمایـت  بـر  تمرکـز    

اجتماعـی نهـاد  اقدامـات  همـۀ  سـرلوحۀ 
مــردم  از راســتایحمایــت  در نهــادمحلــی گوناگــون برنامههــای بایــد
پررنگتــر اجتماعــی نهــاد حمایتــی جنبــۀ اگــر پذیــرد. صــورت محلــی
منجــر نهادســازی  امــر تســریع و تســهیل بــه عالوهبراینکــه باشــد،
میشــود،بــهجــذبطیفهــایگوناگــونمــردممحلــینیــزکمــکمیکنــد

میشــود. برطــرف  ســریعتر مشکالتشــان و

     جمع بندی    

امامــت  رویکــرد  بــر  مبتنــی  مشــهد  خیابــان  قلعــه  محلــۀ  نهادســازی 
بــر عهــدۀ حجت االســالم صداقــت اســت  آن  بــوده و مدیریــت  محلــه 
اجتماعــی  آســیب های  کاهــش  بــه  نســبت  جــدی  اهتمــام  ایشــان  و 
آن اســت؛ زیــرا  محلــه دارد. علــت موفقیــت ایــن نهــاد، مردمــی بــودن 
گاه هســتند. بــا توجــه بــه تجربــۀ  مــردم بومــی از نیازهایشــان به خوبــی آ
موفــق نهادســازی محلــۀ قلعــه خیابــان مشــهد، راهکارهایــی بــرای ســایر 
: شناســایی بســتر فرهنگــی،  محله هــا نیــز وجــود دارد کــه عبــارت اســت از
اجتماعــی و نیروهــای کلیــدی محلــه، بهره گیــری از ظرفیت هــای اهالــی 
محلــه و کاهــش مشــکالت آن هــا بــه دســت خودشــان، داشــتن نگــرش 
مثبــت بــه مــردم مناطــق و محله هــای محــروم و حاشیه نشــین به عنــوان 
اعضــای مفیــد جامعــه و تمرکــز بــر حمایــت اجتماعــی و عاطفــی به عنــوان 

ــی. ــاد اجتماع ــات نه ــۀ اقدام ــرلوحۀ هم س

     دربارٔه پژوهش    

ســال 	 پایــاتوســطمحســنجعفــریدر اندیشــکدۀ ایــنمطالعــهدر
انجــامشــدهاســت. ۱399
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مسائل اجتماعی

  ضرورت و اهداف پژوهش
و اقتصــادی مختلــف ابعــاد دارای و چندوجهــی پدیــدهای مهاجــرت
اجتماعــیاســت.بــااســتخراجدادههــاوداشــتنتصویــرمنظــمســالیانه
ایــنپدیــده روندهــایمهاجرتــی،میتــوانبــهتأثیــرعوامــلمختلــفبــر از
و رانشــی نیروهــای برهمکنــش  از برآمــده پدیــدهای پیبــرد.مهاجــرت
تحلیــلومدیریــتآنبایــد کششــیداخلــیوبینالمللــیاســت؛لــذادر
، یــککشــور توأمــانایــننیروهــارامدنظــرداشــت.همچنیــندر تأثیــر
میــزانگســتردگیکمــیوکیفــیمهاجــرت،ســطحجذابیــتوکارامــدی
بــا سیاســتهاوبرنامههــایکنتــرلومدیریــتمهاجــرتدرمقایســه

گیــرد. ــیقــرار ــدمــوردســنجشوارزیاب دیگــرکشــورهابای
ســرمایههای نگهداشــت و جــذب  بهمنظــور جهانــی شــدید رقابــت
بــه را کشــورها  در بینالمللــی مهاجرتهــای مدیریــت انســانی،
برایناســاس، اســت. ســاخته بــدل  چالشبرانگیــز  بســیار عرصــهای
ســالنامههایمهاجرتــیبــرایکشــورها، کاربردهــایمهــمانتشــار یکــیاز
و حاکمیتــی کالن تصمیمهــای  در مهاجرتــی اطالعــات بکارگیــری

اســت. سیاســتگذاری
امــکانرصــدوپایــشجریانهــای ــار ســالنامۀ۱۴۰۰،بــراینخســتینب در
فراهــمشــدهاســت.همچنیــن کشــور مهاجرتــیطــیدوســالپیاپــیدر
نتایــجپیمایشهــاومطالعــاتکمــیوکیفــیمختلــفبــرایتحلیــل از
رونــدمانــدگاری،خــروجو ایــرانوجهــاناعــماز روندهــایمهاجــرتدر
و دانشآمــوزی المپیادهــای سراســری، کنکــور برگزیــدگان بازگشــت
ــانایرانــیاســتفادهشــدهاســت.ایــن رونــدخــروجوبازگشــتپناهجوی
مهاجرتهــای دوبخــش»نگاهــیبــهوضعیــتجهــاندر ســالنامهدر
مهاجرتهــایبینالمللــی« بینالمللــی«و»نگاهــیبــهوضعیــتایــراندر

ارائــهشــدهاســت.

  خالصه ای از وضعیت مهاجرت در جهان
بینالمللــی مهاجــران جمعیــت مهاجــرت، آمارهــای آخریــن طبــق
رســیدهاســت 28۱میلیــوننفــر ســال2۰2۰،بــهتــراز نســلاول(در

ً
)غالبــا

کــهنســبتبــهســالگذشــتهافزایشــی9میلیونــیرانشــانمیدهــد؛
اعمــال و کرونــا ویــروس همهگیــری حتــی کــه گفــت میتــوان لــذا
نیــز بینالمللــی بــرایجابجاییهــای جــدی و محدودیتهــایســخت
جهــاننشــدهاســت.اغلــبپیشبینیهــا مانــعافزایــشمهاجــرتدر
ــاموجهــایگســتردۀ دورانپســاکروناب آناســتکــهجهــاندر حاکــیاز

مهاجرتــیمواجــهخواهــدشــد.
پیادهســازی بــا  توســعهیافتهتر و  مهاجرپذیــر کشــورهای همچنیــن
شــغلی فرصتهــای معرفــی نظیــر تســهیالتی و جــذاب برنامههــای
جــدیتــالش بــادرآمدهــایبــاالوارائــۀویــزایســریعورایــگان،بهطــور
ــژهکشــورهای بهداشــتودرمــاندیگــرکشــورهابهوی ــاکادر میکننــدت
ایــرانراجــذبکننــد.باوجودایــن،رویکردهایــی درحــالتوســعهنظیــر
کــه بدینمعنــا دارنــد؛ وجــود  نیــز مهاجــرت مدیریــت  در متناقــض
غیرقانونــی مهاجــران ورود بــا مواجهــه بــرای  مهاجرپذیــر کشــورهای
ازطریــقکنتــرلشــدیدمرزهــایــااعمــالمحدودیتهــایفیزیکــی

ً
عمدتــا

از بهرهبــرداری درپــی 
ً
صرفــا مهاجرپذیــر کشــورهای میکننــد. اقــدام

ســایر زبــدۀ نیروهــای جــذب زمینــۀ  در بهویــژه مهاجــرت مزیتهــای
کشــورهاهســتند.افزونبرایــن،همــکاریبینالمللــیواجمــاعســازنده

وجــودنــدارد. بــرایکنتــرلومدیریــتمهاجــرتنیــز

  خالصه ای از وضعیت مهاجرت در ایران
حــوزۀمهاجــرت، گاهــی،بیبرنامگــیوبیاقدامــیدر بازتولیــدچرخــۀناآ
کشــور  در مهاجــرت نامطلــوب اثــرات رفــع یــا کاهــش باعــث نهتنهــا
نمیشــود،بلکــهموجــبازدســترفتنهمــۀمنافعــیمیشــودکــهایــن

ج از ایران و معرفی رویکرد جهانی  بررسی کمی و کیفی مهاجرت داخل و خار
نسبت به مهاجرت

سالنامۀ مهاجرتی ایران 1400

کشــور نیازمنــد مطالعــات کیفــی عمیــق به ویــژه در زمینــۀ شــناخت ریشــه و دالیــل مهاجــرت، رفتارشناســی 
گروه هــای مختلــف مهاجــر اعــم از نخبــگان، ورزشــکاران، هنرمنــدان، پزشــکان و پرســتاران اســت. ایــران تاکنــون 
نه تنهــا رویکــردی منفعالنــه نســبت بــه مهاجــرت داشــته، بلکــه از رویکــرد جدیــد کشــورهای توســعه یافته یعنــی »گــردش 
اســتعدادها« نیــز بهــره ای نبــرده اســت. اگرچــه آمــار فعلــی بــر کاهــش مهاجــرت داللــت دارد، امــا ایــن کاهــش، نتیجــۀ منفــی 
 اکنــون ایــران بــا مــازاد نیــروی انســانی مواجــه اســت. 

ً
دارد؛ زیــرا اواًل وضعیــت اقتصــادی موجــب چنیــن کاهشــی شــده و ثانیــا

در این راســتا، انجــام پیمایش هــای منظــم ســالیانه در زمینــۀ مهاجــرت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. تحلیــل جایــگاه 
ــت های  ــن سیاس ــت تدوی ــر جه ــی مؤث ــد گام ــرت  می توان ــام مهاج ــی اقس ــرت  و بررس ــدی مهاج ــاخص های کلی ــران در ش ای

مقتضی باشد. 

     بهرام صلواتی   

رصدخانۀ 
مهاجرت

 ایران
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مسائل اجتماعی

بــههمــراهداشــتهباشــد. پدیــدهمیتوانــدبــرایکشــور
تالطمهــای تحریمهــا،  از ناشــی اقتصــادی ســخت شــرایط همزمانــی
ونــرختــورم،همــراهبــارکــودشــدیداقتصــادیوافزایــش شــدیدنــرخارز
ــاموجــبتشــدیدمیــلبــهمهاجــرتدر اثــرشــیوعکرون نــرخبیــکاریدر
ایــرانشــدهاســت.هرچنــدممکــناســتاکنــونبهدالیــلمختلــف،
را خــودبهشــکلمهاجــرتواقعــی بــروز امــکان  بــهمهاجــرت تمایــل
پیــدانکــردهباشــد.بهطورکلــی،نتایــجمطالعــاتوبررســیهایرصدخانــۀ
میدهــد نشــان انجامشــده پیمایشهــای ازطریــق ایــران مهاجــرت
وجاذبــۀســرزمینی«کــهمیتــوانآنرابهعنــوانیــک کــه»چشــمانداز
عوامــلمختلفــیچــون»فراهــمبــودنشــرایط عامــلترکیبــیبرآمــدهاز
فراینــدتوســعهوپیشــرفتایــران«،»احســاستعلــق ایفــاینقــشدر
ایــرانیــا بــودندر ایرانیــاننســبتبــهتابعیــتخــود«،»مفیــدومؤثــر
«درنظرگرفــت،نقــشبســیار نســبتبــهآینــدۀکشــور خــارج«و»تصــور
گروههــای نــزد بــهمهاجــرت وتصمیــم میــل بــرشــاخصهای زیــادی
اجتماعــیمختلــفدارد.فقــدانسیاســتمنســجمدرمســیرمدیریــت
و بیپشــتوانه  آمــار اعــالم و مهاجــرت  فرصتمحــور و واقعبینانــه
حــوزۀمهاجرتهــایبینالمللــی،موجــبالقــاءایــنتفکــر غیرمســتنددر
دنیــااســتوتمــام مهاجــرتدر شــدهکــهایــرانکشــوریبــاباالتریــنآمــار
مهاجرتهــاباهــدفعــدمبازگشــتبــهکشــورصــورتمیپذیرنــد.ایــن
تصویــرذهنــیاعتمادبهنفــسوامیــداجتماعــیراکاهــشمیدهــد.

ایــران  در تحصیلکــردگان و دانشــجویان مهاجــرت دینامیســم درک
پارادایــماساســیاســت.تاکنــونغالــبتحلیلهــا نیازمنــدیــکتغییــر
پارادایــم»خــروجتحصیلکــردگانو ورویکــردبــهایــنموضــوعمبتنیبــر
در دانشــجویان«بــودهاســتوسیاســتهاوبرنامههــایاجراشــدهنیــز
همیــنراســتاطرحریــزیشــدهاند؛بــههمیــندلیــل،فاقــداثربخشــیالزم
بــه ناظــر جهــان،بیشــتر بودهانــد.درحالیکــهپارادایــمجدیــدمهاجرتــیدر
»گــردشاســتعدادها«اســت.براســاسآخریــنآمارهــایمســتند،رتبــۀ
بهدالیــلمختلــف، ســال چنــد طــی جهــان  در ایــران دانشجوفرســتی
اســتعدادها«، »گــردش رویکــرد طبــق اســت. داشــته نزولــی رونــدی
بینالمللــی جابجایــی  بــازار  در ایــران دانشجوفرســتی رتبــۀ کاهــش
فعــالدر دانشــجویانمیتوانــدموجــبنگرانــیباشــد؛چراکــهحضــور
بــا ایــران فنــاوری و تبــادالتعلمــی ،تضمینکننــدۀجریــان بــازار ایــن
دانشــجویانخارجــیدرســال۱399نســبتبــه دنیــااســت.اگرچــهآمــار
۱39۰رشــدزیــادیداشــتهاســت،امــابهدلیــلفقــدانآمادگــیومهیــا
ایــران، بینالمللــیآمــوزشدر نبــودنزیرســاختهایزیســتبومبــازار
ایــنحــوزهبــهشــکلکّمــیگســترشیافتــهوبرنامــۀمدونــیبــرایجــذب
آنهــادر ورســوبدانشــجویانبینالمللــییــاســرریزعلمــیوفنــاوری
ســرمایههای مــازاد بــا هماکنــون ایــران نمیشــود. مشــاهده کشــور
در تحصیلکــرده نیروهــای بکارگیــری ســهم و اســت مواجــه انســانی
چنیــن پاییــناســت.در بخشهــایمختلــفاقتصــادیکمــاکانبســیار
اجتنابناپذیــر کشــور جاز شــرایطیســرریزســرمایههایانســانیبــهخــار

ــود. خواهــدب

  پیشنهادهای سیاستی در مسئلۀ مهاجرت
حوزههــایمختلــفمهاجــرت مهمتریــننقــاطنیازمنــدسیاســتگذاریدر

اســت: بــهشــرحزیــر
زمینــۀ 	 سیاســتگذاری در حــوزۀ جابجایــی بین المللــی دانشــجویان:در

غالتحصیلیشــاناطالعــات فار مهاجــرتدانشــجویان،الزماســتپــساز
و کشــورهایمقصــدازطریــقنهادهــایمعتبــر کار مفیــدیدربــارۀبــازار
زمینــۀجــذبدانشــجویانخارجــینیــز غیرتجــاریبــهآنهــاارائــهشــود.در
پیشــنهادمیشــودکــههــدفاصلــیجــذبدانشــجویانبینالمللــیو
تحصیــلدر کمیــتمطلــوبدانشــجویانخارجــیکــهمیتواننــدپــساز
ایــراناجــازۀاقامــتدریافــتکننــد،مشــخصشــود.همچنیــنایجــاد
و کشــور جاز ازوضعیــتدانشــجویانایرانــیخــار پایــگاهدادهایبــروز
دادهدر ایــرانجهــتحکمرانــیمبتنیبــر دانشــجویانخارجــیســاکن
هــردوجریــانورودیوخروجــیالزم زمینــۀمهاجرتهــایدانشــجوییدر

اســت.

	 ، ایــنمنظــور بــرای ایــران: بــه  ورودی  مهاجــران  زمینــۀ  در  سیاســتگذاری 
الزماســتکــهمــواردیماننــد»تدویــنبرنامــۀکوتاهمــدت،میانمــدت
«،»امــکانافزایــش کشــور خارجــیدر ــرویکار ــرینی وبلندمــدتبکارگی
تحصیــلبــرایدانشــجویان مــدتویــزایــاتعریــفویــزایکارآمــوزیپــساز
خارجــیدر خارجــی«،»تســهیلجابجاییهــایکمهزینــهبــراینیــرویکار

ایــران«و...تدویــنواجــراشــوند.

ــی:اهــدافاصلــی 	 ــای اجباری-پناهجوی ــوزۀ مهاجرت ه ــتگذاری در ح سیاس
زمینــۀپناهنــدگانمیتوانــدطبــقپیمــانجهانــیپناهنــدگانشــامل در
پناهنــدگان«، بــرکشــورهایمقصــدجهــتمیزبانــیاز »کاهــشفشــار
»تقویــتاعتمــادبــهنفــسپناهنــدگان«،»گســترشدسترســیبــهراهحــل
پناهنــدگانبــرایبازگشــتایمــن کشــورســوم«و»پشــتیبانیوحمایــتاز

ومحترمانــهبــهکشــورهایمبــدأ«باشــد.

سیاســتگذاری در حــوزۀ مهاجرت هــای بازگشــتی:ایــرانبایــدضمــنحفــظ 	
ظرفیتهــای رصــد  عالوهبــر خــارج، ســاکن مهاجــران بــا خــود ارتبــاط
،بــهشناســایی کشــور جاز خــار انســانی،علمــی،فنــاوریومالــیموجــوددر
بهرهمنــدی جهــت را مناســبی بســتر و بپــردازد  نیــز داخلــی نیازهــای
ایــن  از تــا کنــد ایجــاد  کشــور  از ج خــار ایرانــی مهاجــران تخصــص  از
طریــق،بتــوانبــهطراحــیسیاســتهاوبرنامههــایتشــویقیگســترده
نهایــت،  در پرداخــت؛ متخصصــان بازگشــت جهــت همهجانبــه و
بهواســطۀاطالعرســانیجامــعوصحیــح،اثربخشــیوکارایــیطرحهــاو

برســاند.  بــهحدأکثــر را دســتاجــرا در سیاســتهای
     جمع بندی    

ج از کشــور رو بــه   بررســی آمــار مهاجــران نشــان می دهــد کــه مهاجــرت بــه خــار
کاهــش بــوده و مهاجــرت تحصیلــی بــه داخــل کشــور افزایــش داشــته اســت؛ 
امــا تحلیــل کیفــی آمــار مذکــور از نتایــج نامناســب ایــن تغییــرات حکایــت 
کشــورهای  بیــن  ســال ها  ایــن  در  اســتعدادها«  »گــردش  رویکــرد  دارد. 
زمینــه  ایــن  در  ایــران  رویکــرد  امــا  کــرده،  پیــدا  گســترش  توســعه یافته 
مهم تریــن  پیــش رو،  پژوهــش  نتایــج  طبــق  اســت.  منفعالنــه  هم چنــان 
عبارتنــد  مهاجــرت  مختلــف  حوزه هــای  در  سیاســتگذاری  نیازمنــد  نقــاط 
کاری-اقتصــادی«،  »مهاجرت هــای  دانشــجویی«،  »جابجایی هــای   : از
در  بازگشــتی«.  »مهاجرت هــای  و  پناهجویــی«  و  اجبــاری  »مهاجرت هــای 
نهایــت، بــرای هریــک از حوزه هــای مذکــور پیشــنهادهای سیاســتی ارائــه 

شــد.
     دربارٔه پژوهش    

ســال 	 رصدخانــۀمهاجــرتایــرانتوســطبهــرامصلواتــیدر ایــنمطالعــهدر
۱۴۰۰انجــامشــدهاســت.
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مسائل اجتماعی

  ضرورت و اهداف پژوهش
ایــرانماننــدبیشــترکشــورهایجهــان،خدمتی نظــامتأمیــناجتماعــیدر
بــرای ســالهایاخیــر رابــاعنــوانبیمــۀبیــکاریارائــهمیدهــدکــهدر
ارائهدهنــدهودریافتکننــدهچالشهــایمتعــددیرابــههمــراهداشــته
در کمبــودمنابــعرنــجمیبــردودریافتکننــدهنیــز اســت.ارائهدهنــدهاز
آنراتأمینکننــدۀمعیشــتخــودنمیدانــد. شــرایطاقتصــادیفعلــی
الیههــایپنهــانسیاســتگذاری، ایــنمشــکالتودیگــرمشــکالتیکــهدر
مدیریــتواجــرایایــنحــوزهوجــوددارد،اهمیــتپرداختــنبــهنظــام
ایــرانرابــهوضــوحنشــانمیدهــد.پژوهــشپیــشرو بیمــۀبیــکاریدر
دورههــایمختلــفتاکنــون، ارائــۀایــنخدمــتدر ضمــنبررســیســیر
زمینــۀبیمــۀبیــکاریرا بــهدنبــالآناســتکــهچالشهــایموجــوددر
شناســاییکنــدوبــرایرفــعآنهــاپیشــنهادهاییارائــهدهــد.بــرایایــن
ســایرکشــورهامیتوانــد ،مطالعــۀوضعیــتبیمــۀبیــکاریدر منظــور
آموزههایــیرابــهدســتدهــدکــهجهــترفــعچالشهــایبیمــۀبیــکاری

ایــرانمفیــدباشــد. در

  وضعیت نظام بیمۀ بیکاری در ایران
قانــون تصویــب  از پــس و ۱325 ســال  در  بــار اولیــن بــرای ایــران  در
بیــکاران، از بــاهــدفحمایــت نــامصنــدوقتعــاون بــه ،صندوقــی کار
ســالیان طــول  در صنــدوق ایــن شــد. پیشبینــی ... و ازکارافتــادگان
ســال۱366قانــون نــاممواجــهشــد.ســرانجامدر مختلــفبارهــابــاتغییــر
بیمــۀبیــکاریتصویــبوبهمــدتســهســالبهصــورتآزمایشــیاجــرا
ــهخــودگرفــت.براســاس ــااینکــهدرســال۱369شــکلیدائمــیب شــد؛ت
ایــنقانــون،ســازمانتأمیــناجتماعــیمکلــفاســتبــهبیمهشــدگانی
بــودهودرعینحــالتحــت تابــعمقــرراتقانــونتأمیــناجتماعــی کــه
شــده پوشــشقانــونکارهســتند،چنانچــهبــدونمیــلوارادۀبیــکار
باشــند،مقــرریبیــکاریپرداخــتکنــد.نظــامفعلــیبیمــۀ وآمــادۀکار
زیرنظــام  از اعــم اصلــی، زیرنظــام ســه بــر مشــتمل ایــران  در بیــکاری

برقــراریمقــرری)تأمیــنمنابــعمالــیوتعییــنمشــموالن(،زیرنظــامقطــع
مقــرری)تشــخیصسوءاســتفادههاومقابلــهبــاآنهــا(،زیرنظــامآمــوزش
وکاریابــی)مهارتآمــوزیبــهمقرریبگیــران،ثبــتوارائــۀپیشــنهادهای
یــا طراحــی قانونگــذاری، ضعــف فعلــی، شــرایط  در اســت. شــغلی(
ایــران، زیرنظامهــایمختلــفنظــامبیمــۀبیــکاریدر هریــکاز اجــرادر
پوشــش »ســطح همچــون کمبودهایــی و مشــکالت بــروز بــه  منجــر
نــازلبیمــۀبیــکاری«،»محرومیتهــایسیســتماتیکبرخــیمشــاغل
رصــدتجسســی موقــتازجملــهمشــاغلپــروژهای«،»مشــکالتناشــیاز
وارزیابیهــای پیشــنهادشــغل«،»تفاســیر ــاابهــامدر اشــتغالمجــددی
دربــارۀبخشــندگیبــاالیبرنامــۀبیمــۀبیــکاری«و... شــایانتأمــلبیشــتر

شــدهاســت.
ایــراننبایــدبــهتوصیههــایســادهای دربــارۀمشــکالتبیمــۀبیــکاریدر
بــرای  موردنیــاز ســابقۀ افزایــش و بیمــه حــق نــرخ افزایــش ماننــد
آورد؛بلکــهبایــدبــادرک اســتحقاقپوشــشبیمــۀبیــکاریروی احــراز
ــران،هــماز ــکاریای پیچیدگیهــایموجــوددرمشــکالتبرنامــۀبیمــۀبی
تجربــۀســایرکشــورهابهــرهبــردوهــمبــهشــکلیفراگیــروبــالحاظســاختن
ــۀراهحــلاقــدامکــرد. ــهارائ تمامــیزیرنظامهــایبیمــۀبیــکاری،نســبتب

  زیرنظام برقراری مقرری
براســاسمطالعــۀانجامشــدهدربــارۀبیمــۀبیــکاریکشــورهایمختلــف،
ایــرانمناســب شــیلیبــرایبازطراحــیدر برنامــۀبیمــۀبیــکاریکشــور
ــاندوصنــدوق می ــاتقســیمکار ایــنبرنامــه،ب تشــخیصدادهشــد.در
از ناشــی مســائل یکســو  از همبســتگی، صنــدوق و بیــکاری بیمــۀ
فــردی  پسانــداز دیگــر ســوی  از و یافــت کاهــش اســتخریبودن
گرفــت.لــذاگامهــایپیشــنهادیبــرای بیمهپــردازانمــوردحمایــتقــرار

اســت: ایــرانبــهشــرحزیــر نظــامبیمــۀبیــکاریدر تغییــر
گام اول:انتقــالدانــشمحاســبۀســهمحمایتــیدولــتدرقبــالایــن 	

دولتهــایمجــری دورۀبیــکاریاز شــکلازحمایتگــریبیمــهایدر

ارائۀ راهکارهایی جهت بازطراحی صندوق بیمۀ بیکاری با توجه به 
نقص های مفهومی و خالءهای قانونی آن

باز اندیشی در مسئلۀ بیمۀ بیکاری

بیمــۀ بیــکاری یکــی از خدماتــی اســت کــه توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای تأمیــن معیشــت گروهــی از 
شــاغالن بیمه شــدۀ بیــکار در مــدت معینــی درنظرگرفتــه شــده اســت. فرایندهــای مرتبــط بــا ایــن خدمت ســازمان 
ــدت  ــا م ــه ت ــع گرفت ــص مناب ــدد؛ از تخصی ــات متع ــکالت در موضوع ــن مش ــی دارد. ای ــکالت گوناگون ــی مش ــن اجتماع تأمی
زمــان ارائــۀ ایــن خدمــت بــه فــرد دارای صالحیــت، نمــود یافتــه اســت. برخــی ادعــا می کننــد کــه خدمــت بیمــۀ بیــکاری در 
ایــران نســبت بــه خدمــات بیمــۀ بیــکاری در ســایر کشــورهای جهــان، نوعــی بخشــندگی بــزرگ دولــت بــه بیــکاران محســوب 
ــادی  ــرایط اقتص ــا ش ــران ب ــادی ای ــرایط اقتص ــرد و ش ــورت گی ــتری ص ــل بیش ــی تأم ــه ها کم ــن مقایس ــر در ای ــا اگ ــود؛ ام می ش
کشــورهای بررسی شــده مقایســه شــود، ایــن ادعــا بــه مناقشــه ای تبدیــل می شــود کــه رفــع آن مســتلزم بررســی همه جانبــۀ 

مسائل مرتبط با بیمۀ بیکاری است.

     نوح منوری   

مرکز 
توانمندسازی 

حاکمیت و جامعه
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مسائل اجتماعی

ارائــۀخدمــات  بــر تأکیــد بــا ایــران، بــهدولــت )ماننــدشــیلی( الگــو
مشــاورهای؛

گام دوم:اختصــاصحدأکثــرپوشــشبــهحدأکثــرمشــموالنبراســاس 	
ترکیــبپساندازهــایفــردیوحمایتهــایدولتــی)کــهمتــرادفبــا
افزایــشچشــمگیر کاهــشچشــمگیردورهومیــزانحمایــتونیــز

میــزانشــمولحمایتهــاخواهــدبــود(؛

تمامــیگروههــایشــغلیفعــال 	 ــیاز ــوم:فراخوانــدننمایندگان گام س
نظــام امــورحکمرانــیایــننــوعاز بهمنظــورمشــارکتدر کشــور در
انتخــاب دموکراتیــک روندهایــی طــی بایــد )کــه بیمــهای حمایــت

شــوند(؛

نماینــدگانصنــوف 	 گام چهــارم:محوریتبخشــیبــهگــروهمتشــکلاز
برقــراریدیالــوگاجتماعــیالزمبــرای بهمنظــور کشــور شــغلیفعــالدر
گاهیبخشــیبــهعمــومشــهرونداندربــارۀچرایــیکاهــشمیــزانو آ

افزایــششــمولحمایتهــایدورۀبیــکاری؛

بــر 	 مراتبــی سلســله ســهمپردازی  از الگویــی تصویــب پنجــم: گام 
هــدف بــا شــغلی گروههــای درآمــدی بهرهمندیهــای حســب
گســترشمنابــعدردســترسنظــامبیمــۀبیــکاری،همــراهبــامشــارکت

کشــور؛  در فعــال شــغلی گروههــای نماینــدگان کامــل

گام ششــم:وارســیصالحیتهــاوعملکــردکاریابیهــابهعنــوانارکان 	
ســه از کارویــژۀتخصصــیاســتخدامبهعنــوانیکــی کلیــدیتحقــق

کارویــژۀکلیــدیحمایتهــایدورۀبیــکاری؛

آمــوزشنیروهــای 	 حــوزۀ ســاختنارکانفعــالدر گام هفتــم:بــهروز
مراتبــی، ســهمپردازیسلســله از منابــعحاصــل  از اســتفاده بــا  کار
همــراهبــامشــارکتمؤثــرمؤسســاتومراکــزذیصــالحآمــوزشو

شــغلی؛ توانمندســازی

دربــارۀ 	 بیــکاری بیمــۀ نظــام دورهای گزارشهــای ارائــۀ هشــتم: گام 
کارویــژۀ ســه تفکیــک بــه الگــو  تغییــر  از ومصــارفحاصــل منابــع
ارائــۀشــاخصهایمربــوطبــهعملکــرد تخصصــیحمایتــی،بــاتأکیــدبــر

کاریابــی؛ و توانمندســازی زمینههــای  در الگــویجدیــد

وظیفــۀ 	 پیشــین، الگــوی  در کــه کارشناســانی بکارگیــری نهــم: گام 
دورۀ متقاضیــانحمایتهــای عــدمشــمول یــا تشــخیصشــمول
بیــکاریرابــرعهــدهداشــتند،بــراینظــارتبــرهزینهکــرداثربخــش

الگــویجدیــد. منابــع

  زیرنظام قطع مقرری
هرگونــهرفتــاریکــهیــک بیمــۀبیــکاریعبــارتاســتاز سوءاســتفادهاز
موقعیــتاســتحقاقدریافــتمســاعدت هایبیمــهای رادر شــهروند
بــا میتــوان واقعیــت  در درحالیکــه میدهــد؛  قــرار بیــکاری دوران
ارجــاعبــهچارچوبهــاومفــادقانونــییــااجرایــیمشــخص،اورافاقــد
شــرایطدریافــتچنیــنمســاعدتهاییدانســت.براســاسمطالعــات
بــا مقابلــه چارچــوب تدویــن  در بایــد مــورد دو حدأقــل انجامشــده،

گیــرد:  قــرار موردتوجــه سوءاســتفادهها
اول( تعییــن دقیــق مصادیــق سوءاســتفاده ازجملــه مصادیــق اشــتغال 
پنهــان:سیاســتکشــفتفتیشــیدرآمدزایــیشــهروندانازمشــاغل
ازحدأقلهــای بــاحقوقــینازلتــر غیررســمیماننــدمسافرکشــییــاکار

نادیــدهانگاشــتناصــلکفایــتاســت.همچنیــن ،مصداقــیاز قانــونکار
برخــوردقضایــیوکیفــریبــاایــندســتهازشــهروندان،بهمعنــایدامــنزدن

ــیآنهــااســت. ــهشــرایطبینوای ب
دوم( ترســیم دقیــق مراحــل مقابلــه بــا سوءاســتفاده ها و متولیــان هرکــدام:
ــاسوءاســتفادهها، ــهب ــۀمقابل ــدآخریــنمرحل ــیبای برخــوردقضایــیوجزای
ومحــدودباشــد.برخــوردترمیمــیبهمعنــایپاســخ آنهــمبــهشــکلینــادر

اجتماعــیبــهمســائلیکامــالاجتماعــیاســت.
بــاایــناوصــاف،مراحــلآغازیــنمقابلــهبــاسوءاســتفادههابایــدشــامل
»جامعــۀ گفتوگــووراهنمایــیباشــدکــههدایــتآنهــاراارکانواعضایــیاز

ــد. برعهــدهمیگیرن کارگــری«کشــور

  زیرنظام آموزش و کاریابی
اســت  قــرار کــه میدانــیهســتند بازیگــران مهمتریــن از یکــی کاریابیهــا
بــه بــهحدأقــلبرســانند. را »بیــکاری« بــه  کار نیروهــای ابتــالی دورههــای
تکثیــرشــدهاند. ایــران،کاریابیهــانیــز مــوازاتتشــدیدبحــرانبیــکاریدر
زمــرهخدماتــیبــودکــهدولــتمتولــیاصلــیآنبــود، کاریابــیتــاســالهادر
آنافزایــشیافــت.شــرایطاعطــای امــابهتدریــجنقــشبخــشخصوصــیدر
آنهیــچنشــانی ســادهاســتودر ایــرانبســیار تأســیسکاریابــیدر مجــوز
ایــنپژوهــش، بحرانــیبــودنمقولههــایبیــکارینمیتــوانیافــت.در از
ســهگام»برقــراری ســامانۀ هوشــمند کاریابــی«،»در نظــر گرفتــن مهلتــی بــرای 
ارتقــای کاریابی هــای موجــود«و»ترویــج دانــش بین رشــته ای کاریابــی«بــرای
گرفتــهشــدهاســت. نظــر کاریابیهــادر از تحقــقکارکردهــایمــوردانتظــار

بهواســطۀایــنگامهــا،کاریابیهــادرمســیرمشــخصهیابیمســتمرســه
خواهنــدگرفــت؛چراکــهکاریابیهــابایــدنقــشمؤثــریدر ضلــعکاریابــیقــرار
ایــرانایفــا بهشــدتعمــودیسیاســتگذاریاشــتغالدر تصحیــحســاختار
فراینــدتطبیــقحدأکثــرینیازمندیهــایبــازار کننــد.آنهــاهمچنیــنبایــددر
وتوانمندیهــایکارجویــانمشــارکتکننــد.بــهایــنمعنــا،کاریابیهــا کار
نــرخ باشــندوبــر کشــور ارکانارتقــای»ســرمایۀانســانی«در میتواننــداز

اســتخدامپذیریکارجویــانبیفزاینــد.

     جمع بندی    

بیمــۀ بیــکاری، خدمتــی از ســازمان تأمیــن اجتماعی محســوب شــده و هدف 
آن، ایــن اســت کــه بــه معیشــت افــراد شــاغل بیمه شــدۀ بیــکار تــا زمانــی 
کــه در شــغل جدیــدی مشــغول شــوند، کمــک کنــد. بیمــۀ بیــکاری دارای 
ــای  ــۀ راهکاره ــور ارائ ــش به منظ ــن پژوه ــت و در ای ــددی اس ــکالت متع مش
حــل مشــکالت بیمــۀ بیــکاری، ســایر نظام هــای بیمــۀ بیــکاری در جهــان 
بیمــۀ  نظــام  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  گرفته انــد.  قــرار  بررســی  مــورد 
بیــکاری در شــیلی بــه نظــام بیمــۀ  بیــکاری ایــران نزدیــک اســت و می تــوان از 
ــرای رفــع چالش هــای بیمــۀ بیــکاری کمــک گرفــت.  آموزه هــای ایــن کشــور ب
نظــام  رفــع مشــکالت  ایــن پژوهــش، پیشــنهادهای سیاســتی جهــت  در 
بیمــۀ بیــکاری در ســه زیرنظــام »برقــراری مقــرری«، »قطــع مقــرری« و »کاریابــی 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــۀ راهکاره ــج ارائ ــت. نتای ــده اس ــه ش ــوزش« ارائ و آم
بــرای رفــع مشــکالت بیمــۀ بیــکاری بایــد بیشــترین اقدامــات در زیرنظــام 

ــرد. ــورت پذی ــرری ص ــرای مق برق
     دربارٔه پژوهش    

توانمندســازیحاکمیــتوجامعــهبــاهمــکارینــوح 	 مرکــز ایــنمطالعــهدر
ســال۱399انجــامشــدهاســت. منــوریوحمیــدقیصــریدر
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مسائل اجتماعی

  ضرورت و اهداف پژوهش
تحقـقاهـــدافبرنامههـای مهـمتریـــندغدغـههـــایدولـتهـــادر یکـــیاز
توســـعۀاقتصـــادی،اجتماعـــیوفرهنگــی،ایجـــادفرصـتهـــایشـــغلی
ایـران، آمـــار رســـمیمرکـــز اســـاسآمـــار وکاهـــشنـــرخبیـــکاریاســـت؛بـــر
زمســـتانســـال۱398،حـــدود۱۱درصـــداعلـــام در کشـــور نـــرخبیـــکاریدر
حالـــیاســـتکـهبخـــشتعاونـیبـهمثابـــهراهـکاری شـــدهاســـت.ایـــندر
جامعـــه جهـــتایجـــاداشـــتغالبـــرایکلیــۀاقشـــار مناســـبوپایـــدار
ــار کنـ ــراددر ــدکافـ ــایانـ ــعسـرمایههـ ــنتجمیـ ــانضمـ ــژهکارآفرینـ ــهویـ بـ
کاهـش تسـهیالتمالـیوفنـیبـاتوجـهبـهتأکیـداتاسـنادباالدسـتیبـر
تصـدیگـریبخـشدولتـیولـزومبرخـورداریازسـرمایهوامکانـاتمالی
بخــشخصوصـــی،مـــوردپیشـــنهادبســـیاری جهـــتفعالیـــتدر بســـیار

صاحبنظـــرانودغدغـــهمنـــدانبـــودهاســـت.
بـــر شـــرایطکنونـــیبـــاتوجـــهبـــهلـــزومتکیـــهکشـــور درهمیـــنراســـتاودر
آزمـونجهانـی پـیتجربهشکسـتغـربدر ظرفیـتهـایاقتصـادملـیدر
حاضـــردرصـــدداســـتبـــاتوجـــهبـــهقابلیـتهاو کرونـــا،نوشـــتار ناشـــیاز
بــه پتانسـیلهــــایبــــاالیتعاونــیهــا،ضــــرورتتوجــهکارآفرینــانکشــور
ایــــنبخــــشراضمــــنبیــــانمفهــــوموضــــرورتکارآفرینـــی،تعاونـیهـــاو
انتهـــاتوصیـههـــای توســـعهکارآفرینـــیودر کارآفرینـــی،نقـــشدولـــتدر

دهـد. سیاســـتیمـــوردتوجـهقـــرار
کارآفرینــیبهمنزلــۀیکــیازمحورهــایاصلــیرشــدوتوســعهمحســوب
بــهتولیــدکاالهــایــاخدمــاتجدیــد میشــود.ایــنفراینــدارزشــمند،منجــر
اشــتغالزایی، وبکارگیــریســرمایههاواســتعدادهایافــراددرمســیر
میشــود. افزایــشســطحرفــاهعمومــیجامعــهوپویایــیاقتصــادکشــور
همچنیــنتقویــتوتکامــلصنایــعملــی،زمینــۀرقابــتصنایــعداخلــی
رافراهــمکــردهوبهبــودکیفیــتکاالهــایملــیباعــثافزایــشصــادرات
بررســی بــه پیــشرو گــزارش  در ازایــنرو میشــود. واردات کاهــش و
نقــشتعاونیهــاوکارآفرینــی،برخــیاثــراتبرجســتۀکارآفرینــیوارائــۀ

پیشــنهادهاییجهــتپیشــرفتآنهــاپرداختــهشــدهاســت.

  اثرات برجستۀ کارآفرینی
بــرظرفیتهــایاقتصــادملــیودرپــی باتوجــهبــهلــزوماتــکایکشــور
کرونــا، فراگیــری  از ناشــی جهانــی آزمــون  در غــرب شکســت تجربــۀ
بهبــود قابلتوجهــیرادر کارآفرینــیوتوســعۀآنتوانســتهاســتتأثیــر
راســتای منابــعدر کیفیــتزندگــی،توزیــععادالنــۀدرآمــدوبهرهبــرداریاز
کارآفرینــانموجــب تــالشلحظهبهلحظــۀ بهــرهوریملــیفراهــمآورد.
توســعهوابــداعمحصــوالتجدیــد،تولیــدماشــینآالتوسیســتمهای
،بهبــوددائمــیاســتانداردهایزندگــیوآســایشبیشــتر تولیــدمؤثرتــر
میشــود.بــرایمثــال،امــروزهتولیــداتکشــاورزیکامــاًلمکانیــزهشــدهو

پیشــبردفراینــدبــهکمــکماشــینآالتمختلــفصــورتمیپذیــرد.
کارآفرینــانبــرایدســتیابیبــهعوامــلتولیــدازقبیــلمــوادخــام،بــاحضــور
موجــب مختلــف شــرکتهای و مؤسســات ایجــاد و  بکــر مناطــق  در
، امــر همیــن میشــوند. محــروم مناطــق اقتصــادی بهبــود و توســعه
مناطــقمحــرومرابــههمــراهداردو ایجــاداشــتغالوتوزیــعدرآمــددر
مراکــز  در جمعیــت بیشازحــد ازدحــام و معکــوس مهاجرتهــای  از

میکنــد. جلوگیــری کالنشــهرها و اســتانها
باتوجــهبــهســطحمناســب کارآفرینــان نــوآوری و همچنیــنخالقیــت
منابــعغنــیوطبیعــی،موجــبدرآمدزایــیافــراد، از برخــورداریکشــور

وارداتمیشــود. بــه  نیــاز عــدم و منابــع صرفهجویــی

ثیر تعاونی ها بر کارآفرینی   تأ
کارآفرینــان، بــرای زیربنایــی امکانــات ســاختن فراهــم بــا تعاونیهــا
فنــی، حمایتهــای و کارآفرینــی زمینــۀ  در مشــاورهای خدمــات ارائــۀ
بازارهــایمحلــی، در توانســتهاندبــهافزایــشقــدرترقابــتبــرایحضــور

ملــیومنطقــهایمنجــرشــوند.
نظیــر مطالعاتــی فعالیتهــای  از اســتفاده بــا قادرنــد تعاونیهــا

بررسی مهم ترین تأثیرات توسعۀ تعاونی ها و کارآفرینی در برنامه های 
اقتصادی و ارائۀ پیشنهادهایی جهت پیشرفت آن

ینی نقش تعاونی ها در توسعۀ کارآفر

پیشـرفت هـــای اقتصـــادی بســـیاری از کشـــورهای توســـعه یافتـــه مرهـــون توســـعۀ کارآفرینـــی بـــه ویـــژه از طریـــق 
ایجـــاد کســـب وکارهایی بـــا ماهیـــت گروهـــی و تعاونـــی بـــوده اســـت؛ جایـــگاه قانونـــی تأمیـــن اشـــتغال در قالـــب 
تشـکل هـــای تعاونــی در کشـــور ازیک طـــرف و پتانسـیل هـــا و توانمنـدی هـــای حاصـــل از انجـــام فعالیـت هـــا در قالـــب 
تعاونـی هـــا و نیـــز ســـابقۀ دیرینـــه و تأکیـــدات مکـــرر متـــون اسلـــامی بـــر فعالیـت هـــای جمعـــی نســـبت بـــه انفـــرادی، فضـــای 
ــی از  ــی امنیتــی ناشـ ــادی و اجتماعــی و حتـ ــیار اقتصـ ــات بسـ ــری از تبعـ ــتغال و جلوگیـ ــرای حـــل مشـــکل اشـ ــاعدی را بـ مسـ

بیـکاری در کشـور به وجود مـی آورد. 

     حمیده ترابی   

اندیشکدۀ
 تعاون و توسعه
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نظیــر مهارتهایــی تقویــت کارآفرینــی، موانــع و تجــارب شــناخت
رهبــری،تصمیمگیــریوشــیوههایحــلمشــکل،انجــامفعالیتهــای
شــیوههای و ارتباطــی راههــای قوانیــن، شــناخت ماننــد مشــاورهای
دهنــد. قــرار کارآفرینــان  اختیــار  در را ویــژهای جــذبســرمایه،فرصــت
تعاونیهــاهمچنیــنایــنامــکانرابــرایکارآفرینــانفراهــممیآورنــدکــه
یکجــاجمــعکننــدوبــهخلــقوتوســعۀ منابــعانســانیومالــیخــودرادر

بپردازنــد.  بیشــتر ســرمایههای و جدیــد کســبوکارهای

  نقش دولت در توسعۀ کارآفرینی
چــون عواملــی کــه میدهــد نشــان صورتگرفتــه بررســیهای نتایــج 
و عــوارض مالیاتهــا، قوانیــن نقــص اداری، ناکارامــد بوروکراســیهای
بهعنــوان دولــت توســط نوپــا تعاونیهــای  از الزم مالــی عدمحمایــت
تعاونیهــاموردتوجــهبــودهاســت. باالتریــنموانــعتوســعۀکارآفرینــیدر
بهتریــنموقعیتهــا ایــران،دولتهــابهدلیــلبهرهمنــدیاز کشــور در
جهــتتعییــنسیاســتهاوطراحــیبرنامههــاباهدفتشــویقکارآفرینی
برخوردارنــد؛ ویــژهای امکانــات و امتیــازات  از کالن، و خــرد درســطوح
ازجملــهایــنامکانــاتمیتــوانبــهسیســتمهایآموزشــیاشــارهکــرد.
آموزشــی مؤسســات و پــرورش و آمــوزش وزارت ازطریــق دولتهــا
ارتقــاوبیــانمفاهیــمکارآفرینــینقــشمؤثــریدارنــد. وابســتهبــهآن،در
در فنی-مهندســی مالــی، مشــاورههای و تســهیالت ارائــۀ همچنیــن
پیچیــدۀ و  زمانبــر بروکراســیهای حــذف و مناســب خدمــات کنــار
کارآفرینــان ترغیــب و رجحــان باعــث میتوانــد دولــت توســط اداری
راهکارهایــیکــهدولــت از ــرایفعالیــتدرمشــاغلباشــد.یکــیدیگــر ب
فضــای کارآفرینــیحمایــتکنــد،اســتفادهاز آناز میتوانــدبهواســطۀ
رســانهایومجــازیاســت؛بدینمعنــادولــتمیتوانــدبــااســتفادهاز
ترویــج رهبــرانمحلــیوتشــویقومعرفــیکارآفرینــانموفــق،درمســیر

فرهنــگوروحیــۀکارآفرینــیگامبــردارد.

 توصیه های سیاسی به منظور بهبود کارآفرینی
زمینــۀ  در میتوانــد  کشــور تعاونیهــای ازطریــق توصیههایــی بکارگیــری

باشــد: راهگشــا کارآفرینــی بهبــود
تعبیــۀ برنامه هــای آموزشــی عملیاتــی منســجم و منظــم در زمینــۀ کارآفرینــی: 	

آمـــوزش ــر ــاونبـ ــیتعـ اصـــولاصلـ ــهدر ــهکـ ــودهمـانگونـ ــهمـیشـ توصیـ
اعضـــاتأکیـــدشـــدهاســـت،تعاونیهـــابرنامههـــایآموزشــیعملیاتـــیو
ــرای زمینـههـــایمختلـــفآمـــوزشکارآفرینـــیبـ کاربـــردیمنســـجمیرادر
گرفتـــنمشـوقهایـــیجهـــتشـــرکتایشـــانهمچـــون نظــر اعضــابـــادر

نوبــتفراهـــمکننــد. جاز ارائـــۀوامخـــار

شــکل گیری گروه هــا و واحدهــای مختــص نــوآوری و خالقیــت:ایــــنگــروههــــا 	
مــیبایســــتتمــــامتـلـــاشخــــودراصــــرفیافتــــنوارائــــهایــدههــــاینــــو
ارائـــۀ بــــرایتولیــــدخدمــــاتیــــامحصـــوالتجدیـــد،شـیوههـــاینویـــندر
خدمـــات،راهکارهـــایمناســـبترمدیریتــیونظایـــریازایــندســـتکننــد.

ــران 	 ــوآوری:مدیـ ــر ن ــي ب ــب و مبتن ــاداش مناس ــویق و پ ــتم تش ــه سیس تعبی
تعاونـیهـابـاارزشقائـلشـدنبـرایفعالیـتهـاینوآورانـهواسـتفادهاز
انـــواعروشهـــایتشـــویقیوحمایتـــی،زمینـۀتقویـــتوتثبیـتایـنگونـه
تعاونـیهـــافراهـــممـیآورنـــد.بهـــادادنمـــادیومعنـوی فعالیـتهـــارادر
مـدترشـدو دراز بـــهخالقیـــتاعضـــاتوســـطمدیـــرانتعاونـی،نهتنهـــادر
توسـعۀتعاونـیهـاراموجـبمـیشـود،بلکـهزمینۀمناسـبیبـرایرشـدو

فراهـممـیکنـد. شـــکوفاییاســـتعدادهاوظرفیـتهـایانســـانینیـز

و  	 خالقیــت  بیشــتر  بــروز  امــکان  منظــور  بــه  الزم  بســترهای  فراهم ســازی 
صـــورتلـــزوم،رهیافـتهـــاو کارآفرینــی اعضــا:بســـتریکـــهمـیتوانـــددر
ــیرا ــذاردورهیافتهــاینوینـ بگـ ــار ــیراکنـ ــنتیوقدیمـ ــایسـ عملکردهـ
تعاونـیهـــااســـتفادهاز ایجـــادفرهنـــگکارآفرینـــیدر برگزینـــد.بـــهمنظـــور
پـاداشهـــایدرونـــیومعنـــوی،تقویـــتروحیـــهجمـعگرایـــیواســـتفادهاز
تصمیمگیـریهـــاوبرنامهریـــزیها، در نظـــراتاعضـــابـــهصـــورتمســـتمر
از ومســـئولیتواجتنـــاب ایجـــادفضـــایدوســـتانه،تفویـــضاختیـــار

ــروریاســـت. ــایســفتوســـختامـــریضـ کنتـرلهـ

     جمع بندی    

کارآفرینــی به مثابــه فراینــد ارزشــمندی کــه یکــی از محورهــای اصلــی رشــد 
توســعۀ  اســت.  اهمیــت  حائــز  می دهــد،  شــکل  را  اقتصــادی  توســعۀ  و 
اقتصــاد  بهبــود  اشــتغال زایی،  در  مؤثــری  عامــل  می توانــد  کارآفرینــی 
درآمــد  عادالنــۀ  توزیــع  زمینه ســاز  و  افــراد  زندگــی   کیفیــت  ارتقــای   ، کشــور
ایــن  لــذا به منظــور توســعه و پیشــرفت در  کشــور باشــد؛  در اقصی  نقــاط 
زمینــه الزم اســت کــه تدابیــر مناســبی اندیشــیده شــود. یکــی از ایــن تدابیــر 
بــا انباشــت ســرمایه های  حمایــت و تقویــت تعاونی هــا اســت. تعاونی هــا 
کوچــک در عرصــۀ تولیــد و اقتصــاد، قــادر بــه ایجــاد کســب وکارهای جدیــد و 
ــت  ــای دول ــا و ابزاره ــی تعاونی ه ــه کارای ــش ب ــن پژوه ــتغال زایی اند. در ای اش
نظیــر سیســتم آموزشــی، برخــورداری از منابــع جهــت انــواع حمایت هــا، ارائــۀ 
تســهیالت، اشــاعۀ فرهنــگ و ترویــج روحیــۀ کارآفرینــی به منظــور توســعۀ 

کارآفرینــی اشــاره شــده اســت.
     دربارٔه پژوهش    

اندیشــکدۀتعــاونوتوســعهتوســطحمیــدهترابــیدر 	 ایــنمطالعــهدر
ســال۱399انجــامشــدهاســت.
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صنعت و تجارت

  ضرورت و اهداف پژوهش
هــرمؤلفــهدیگــریمتکــی از بیــش ایــران اقتصــاد دهههــایاخیــر در
درآمدهــایارزیایــرانوارتباطــاتتجــاری بــهنفــتبــودهاســت.بیشــتر
طریــقفــروشنفــتصــورتمیگیــرد.بــااعمــال بــاســایرکشــورهااز
بــه بســیاری شــوکهای متخاصــم، قدرتهــای جانــب  از تحریمهــا
ــرژی ان ــر ــیاســتکــهذخای حال واردشــدهاســت.ایــندر اقتصــادکشــور
مهمتریــن عرصــهبینالمللــینیســتند.یکــیاز تنهــانقــاطقــوتایــراندر
بخــشاقتصــادموقعیــتجغرافیایــیراهبــردی ایــراندر نقــاطقــوت
اســتکــهمــوردبیتوجهــیقرارگرفتــهاســت.ایــنموقعیــت،بهتریــن
خــاکایــران بســترجهــتترانزیــتکاالهــایمبادلــهشــدهبینالمللــیاز
حــالحاضــرمنطقــهخاورمیانــهنقطــهاتصــالســهقــارهآســیا، اســت.در
اختیــار کامــلدر اروپــاوآفریقــااســتوایــنمنطقــهدرگذشــتهبهطــور
بــوده،ترانزیــت ایــرانبرقــرار ایــرانبــودهاســت.لــذاهــرگاهثبــاتنســبیدر
ایــنجغرافیــاجریــانیافتــهاســت. بهعنــوانبخــشجداییناپذیــر نیــز
میتوانــد قابلتوجــه، ارزی درآمدهــای تأمیــن  بــر عــالوه کاال ترانزیــت
جوامــعبینالملــل موقعیــتسیاســی،راهبــردیوامنیــتایــرانرادر
ارتقــابخشــد.ازایــنروضــرورتداردبــابررســیترانزیــتزمینــیوابعــادآن،

راهکارهایــیرابــرایاحیــایفرصــتترانزیتــیایــرانارائــهداد.

  آشنایی با مسیرهای تجاری ایران
ترانزیــتبهعنــوانمیراثــیپرســابقهوبخــشجداییناپذیــرموقعیــت
مســیرهای بهطورکلــی میشــود. شــناخته ایــران  کشــور جغرافیایــی
شــرق-غرب« شــمال-جنوب«و»کریــدور ایــرانبــهدودســته»کریــدور
تقســیممیشــوند.کریــدورشــمال-جنوب،هنــدوروســیهرابــهیکدیگــر
آزاد آبهــای بــه را میانــه آســیای خشــکی در  محصــور کشــورهای و
و چیــن شــرق-غرب،  کریــدور همچنیــن میکنــد. متصــل بینالمللــی
تــنکاالیترانزیــت هــر آســیایمیانــهرابــهاروپــامتصــلمینمایــد.عبــور

درآمــدارزیداردکــهمتناســببــانــوعکاالایــندرآمــد ایــرانبــرایکشــور از
بــهازایعبــور بیــن2۰الــی۱۰۰دالر حــالحاضــر اســت.ایــننــرخدر متغیــر
طریــقایــن ــاایــنحســابدرآمــدایــراناز اســت؛ب کشــور تــنکاالاز هــر
محــلترانزیــت از ــارددالر ۱5میلی ــهمقــدار ــدســاالنهب کریدورهــامیتوان
معــرضدخالــتو جــزوامــوریاســتکــهدر کشــور برســد.ترانزیــتدر
گمــرک کشــتیرانی، و  بنــادر ماننــدســازمان اعمالنظــرســازمانهایی
کنــدی، موجــب موضــوع همیــن اســت. راهــداری ســازمان و ایــران
ضعــفوناکارآمــدیمســیرهایترانزیتــیایــرانشــدهاســت؛چراکــهکاالی
۱۰ســازمانونهــادمواجــه بــابیــشاز بــدوورودبــهکشــور ترانزیتــیدر
ترانزیــتفراهــمکــردنمزیــترقابتــی امــر در اســت.نکتــهمهــمدیگــر
جهــتانتخــاب کــهمهمتریــنامتیــاز اســت بــرایکریدورهــایکشــور
اولویتهــایبعــدهزینــهوامنیــتعبــور ،زمــانحمــلکاالودر مســیر

میگیــرد.: قــرار کاال

  مسائل و مشکالت حوزه ترانزیت
و داخلــی مســائل بخــش دو بــه بهطورکلــی ترانزیــت حــوزۀ مســائل

میشــوند: تقســیمبندی سیاســتخارجی حــوزۀ مســائل
  مسائل حوزۀ داخلی

ترانزیــترامیتــوان حــوزۀداخلــیبهطورکلــی،نبــودمتولــیواحــددر در
مهمتریــنعارضــهایــنحــوزهدانســت.خــألنبــودمتولــیباعــثشــدهتــا
دخالــت کاالیترانزیتــیکشــور عبــور نهادهــاوســازمانهایمختلفــیدر
کریــدور بیــنببرنــد. از را ترانزیــت ایــراندر کــردهومزیــتجغرافیایــی
،اتــکای مهمتریــنکریدورهــایکشــور شــمال-جنوببهعنــوانیکــیاز
بهــرهوری کنــار  امــابااینوجــوددر بــرحملونقــلدریایــیدارد زیــادی
گردونــهرقابــت ،قیمــتخدمــاتبنــدریایــرانبــاالبــودهواز پاییــنبنــادر

بــاکشــورهایهمســایهخــارجاســت.
قــرار کشــور مهمتریــنســازمانیکــهدرمســیرهمــهکاالهــایترانزیتــیدر

مروری بر ابعاد ترانزیت زمینی و ارائه پیشنهاداتی برای احیای فرصت ترانزیتی ایران

بررسی فرصت ها، چالش ها و راهکارهای 
یت بخش ترانز

در حــال حاضــر تجــارت جهانــی مبتنــی بــر جریــان کاال و اعتبــار اســت. هــر کشــوری کــه بتوانــد ایــن دو جریــان را بــا 
کشــورهای دیگــر داشــته باشــد، می توانــد دامنــه نفــوذ و قــدرت خــود را بــر ســایر کشــورها گســترش دهــد. اکثــر 
تحریم هــای وضع شــده علیــه اقتصــاد ایــران نیــز ناشــی از تســلط آمریــکا بــر ســازوکارهای جابه جایــی اعتبــار بین المللــی 
اســت. توجــه بــه ایــن امتیــاز مهــم در کشــور تاکنــون به قــدر کافــی نبــوده و ترانزیــت در دو ســال اخیــر نه تنهــا رشــد نداشــته، 
بلکــه دچــار نــزول شــدیدی شــده اســت. در ایــن راســتا تثبیــت جریــان عبــور کاالهــا و تجــار بین المللــی از خــاک ایــران بــه 

معنی گره خوردن منافع اقتصادی آن با امنیت، منافع ملی و اثرگذاری دیپلماسی جمهوری اسالمی خواهد بود.

     علی ضیائی    
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صنعت و تجارت

میگیــرد،گمــرکاســت.طبــققوانیــنگمــرک،کلیــهکاالهــایصادراتــی،
وارداتــیوترانزیتــیبایــدفرایندهــایگمرکــیرابگذراننــد.فرایندهــایاداری
پایانههــاوعبــور بســیاریاز طوالنــی،ظرفیــتپاییــنبازبینــیکاالهــادر
طریقدادنرشــوه،ازمشــکالتیاســتکهســازمانگمرک دادنکاالهااز
ترانزیــتایجــادمیکنــد.نهادهایــیهمچــوننیــرویانتظامــی درمســیر
ایــننهادهــایمداخلهگــر جــز نیــز وســتادمبــارزهبــاقاچــاقکاالوارز
میباشــند؛ایــننهادهــابــاانگیــزهکشــفقاچــاقکاالمجــازهســتندهــر
مــوارد متوقــفوبازبینــینماینــد.در جادههــایکشــور محمولــهایرادر
اروپایــیوآســیاییراطــی زیــادیکامیونهــایترانزیتــیکــهچندیــنکشــور
ایــرانرادارنــدتوســطنیــرویانتظامــیمتوقفشــده از کــردهوقصــدعبــور
امنیــت ــهقاچــاقضبــطوتوقیــفمیشــود.ایــنکار وبهعنــوانمحمول
کــرده خارجــیخدشــهدار ایــرانرادرچشــمتجــار کاالیترانزیتــیاز گــذر
ــهکننــدهوزارتنفــتوســازمانحفــظ نهادهــایمداخل دیگــر اســت.از
نباتــاتهســتند.ایــننهادهــابــابررســیوســنجشدوبــارهســوختهای
ــدیبســیار پلمبشــدهوآزمایــشکاالهــایکشــاورزیباعــثایجــادرون
مدیریتــی ایــننهادهــاقدمــتســاختار کنــار کنــدوزمانبــرمیشــوند.در
کاالدر باعــثشــدهاســتتــازمــانعبــور وعملکــردضعیــفراهآهــننیــز
بطــن شــبکهریلــیبهشــدتبــاالرفتــهوایــنبســترمهــمحملونقــلرااز

وترانزیــتکاالخــارجکنــد. اقتصــادکشــور
  مسائل حوزۀ خارجی

زمینــیوجــوددارد مــرز میــانایــرانوترکمنســتانچهــار حــالحاضــر در
ترکمنســتان، تشــکیلکشــور آنهــاریلــیاســت.پــساز کــهدومــورداز
ســطح و شــد  برقــرار شــمالی همســایه و ایــران میــان خوبــی روابــط
 ۱396 ســال  در بــود. افزایــش بــه رو  کشــور دو اقتصــادی تعامــالت
و ترکمنســتان  از ایــران  گاز خریــد قــرارداد رونــد  در تغییراتــی ایجــاد
بــهایجــادیــکاختــالفسیاســیمیــانایــران انباشــتبدهیهــامنجــر
ترانزیــت و حملونقــل تجــارت، اختالفــات ایــن شــد. ترکمنســتان و
موافقتنامــه نداشــتن دلیــل بــه ایــران  کشــور کــرد. تنــش  دچــار را
حملونقــلکاالبــاراهآهــنامــکانورودواگنهــایخــودرابــهکشــورهای
حــوزهCIS)شــورایحمــلونقــلریلــی(نــدارد.کشــورهایCISشــامل
ازبکســتان، افغانســتان، ازجملــه مرکــزی آســیای کشــورهای روســیه،
تاجیکســتان،ترکمنســتان،قرقیزســتانوهمچنیــنکشــورهایحــوزه
دریایــیبالتیــکازجملــهلیتوانــی،لتونــیواســتونیاســت.همچنیــن
وگــذرگاهزمینــیمیتــوانمهمتریــنراه آذربایجــانرابــا۴مــرز  کشــور
ارتبــاطلجســتیکیمیــانایــرانوروســیهدانســتکــهاصلیتریــنآنمــرز
آســتارااســت.تــااوایــلپاییــزســال۱399ترانزیــتمعمــولمحمولههــای
درگیــریارمنســتانو صــورتمیگرفــت؛امــاپــساز ایــنمــرز ایرانــیاز
قرهبــاغ،آذربایجــاناقــدامبــهوضــعمحدودیتهــای آذربایجــانبــرســر
آســتارا مــرز کامیونهــاوکاالهــایترانزیتــیایــراندر ومــرور شــدیدعبــور
رقابــتبــا کــرد.ایــنمحدودیتهــابــاانگیــزهحــذفمحصــوالتایرانــیاز
روســیهصــورتگرفتــهوباعــثفســادمســتمر بــازار محصــوالتتــرکدر
راههــایرســیدن از پشــتمرزهــاشــد.یکــیدیگــر کاالهــایترانزیتــیدر
ایــنصــورتکامیونهــای گرجســتاناســتکــهدر از بــهروســیه،عبــور
کننــد.زیرســاختضعیــفو گلوگاههــایارمنســتانعبــور ترانزیتــیبایــداز
وراننــدگان ایــنگلــوگاهباعــثشــدهاســتکــهتجــار جــادهصعبالعبــور

نیــز نداشــتهباشــند.دریــایخــزر ایــنمحــور میــلچندانــیبــهاســتفادهاز
روســیهاســتکــهبــهدلیــلضعــف یــکپــلارتباطــیمســتقیمبــهکشــور
خــزر دریــای طریــق  از  کشــور دو ایــن تعامــالت ایــران دریایــی نــاوگان

بهخوبــیفراهــمنشــدهاســت.

  راهکارهای پیشنهادی برای احیای ترانزیت
بــاتوجــهبــهمطالــبذکرشــدهراهکارهــایذیــلبــرایشــروعرونــداحیــای

ارائــهمیشــود: کشــور ترانزیــتدر
ســاختار 	  در جایگاهــی چنیــن غیــاب  در ترانزیــت: واحــد  متولــی 

ــد ــهخــوداجــازهمیدهن ــی،نهادهــاوســازمانهایمختلــفب حکمران
ترانزیــتمداخلــهکننــد،بــدوناینکــه امــر تــابــدونمحدودیــتدر
ترانزیــتپاســخگوباشــند.در بــه آمــده بــهضربههــایوارد نســبت
ایــنراســتاپیشــنهادمیشــودتــایــکمتولــیواحــدبــاســطحاختیــارات
توســطهمیــن

ً
مرتبــطبــاترانزیــتصرفــا بــاالتعریفشــدهوکلیــهامــور

نهــادتعییــنشــود؛

قوانیــن، 	 تعــدد اداری: و  قانونــی  زائــد  ابالغیه هــای  و  رویه هــا  حــذف 
توقــف دالیــل اصلیتریــن ازجملــه اداری رویههــای و ابالغیههــا
اســت لــذاالزم اســت.  کشــور ترانزیــتدر توســعهفرصــت و رشــد
ایــنحــوزه کلیــهقوانیــنوابالغیههــایموجــوددر هرچــهســریعتر
جمعآوریشــده،ســپسطــییــکفرآینــدکارشناســیســتادینســبت
بــهبازبینــیمجــدد،زدودنمــوارداضافــهویکپارچــهکــردنقوانیــن

مفیــداقــدامشــود؛

تقویــت مســیر ســبز گمرکــی بــرای کاالهــای ترانزیتــی:قوانیــنگمرکــیتنهــا 	
مبــدأومقصــداعمــالشــودواجــرایقوانیــنگمرکــی کشــور بایــددر
ایــنراســتافرآیندهای رویمحمولــهالزامــینــدارد.در واســطبــر کشــور
ــیو فرآینــدکاالهــایواردات ــداز گمرکــیوعبــوریکاالهــایترانزیتــیبای
کشــور  در  روانتــر  بســیار رویههــای بــا و بــهکلجداشــده صادراتــی

دادهوخارجــیشــود. ادامــهســیر

     جمع بندی    

قرارگرفتــه  کشــورها  از  بســیاری  موردتوجــه  ترانزیــت  توســعۀ  امــروزه 
اســت. ایــن امــر در برخــی کشــورها جــزو اولویت هــای اصلــی و هم چنیــن 
ــران بیــش  ــاد ای ، اقتص ــر ــای اخی ــت. در دهه ه ــی اس ــی مل ــل درآمدزای عام
از هــر مؤلفــه دیگــری متکــی بــه نفــت بــوده اســت. بیشــتر درآمدهــای 
فــروش  طریــق  از  کشــورها  ســایر  بــا  تجــاری  ارتباطــات  و  ایــران  ارزی 
نفــت صــورت می گیــرد؛ امــا در ســال های اخیــر کشــور ایــران بــا داشــتن 
موقعیــت جغرافیایــی ترانزیتــی بــه دلیــل »عــدم وجــود متولــی واحــد«، 
»دخالــت نهادهــای مختلــف« و »کنــد و زمان بــر بــودن رویه هــای قانونــی« 
یــک  ازایــن رو تعییــن  امتیــاز بهره منــد شــود.  ایــن  از  نتوانســته اســت 
زائــد  ابالغیه هــای  و  رویه هــا  »حــذف  بــاال«،  اختیــارات  بــا  متولــی  »نهــاد 
قانونــی و اداری« و »تقویــت مســیر ســبز گمرکــی بــرای کاالهــای ترانزیتــی« 
می توانــد باعــث تأمیــن درآمدهــای ارزی قابل توجــه، ارتقــای موقعیــت 

سیاســی، راهبــردی و امنیــت ایــران در جوامــع بین المللــی شــود.
     دربارٔه پژوهش    

اندیشــکدۀحملونقــلایــرانبــاهمــکاریعلــیضیائــی 	 ایــنمطالعــهدر
ســال۱۴۰۰انجامشــدهاســت. ومحمدجوادشــاهجوییدر
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  ضرورت و اهداف پژوهش
صنعــتحمــلونقــلهــرکشــوریبیانگــروضعیــتاقتصــادیومیــزان
بایــد را ایــنصنعــت کــه اســت،بهنحــوی آنکشــور توســعۀصنعتــی
و... اجتماعــی فرهنگــی، اقتصــادی، توســعۀ  در مهــم عوامــل  از یکــی
در آورد.صنعــتحمــلونقــلهوایــیکشــور هــرجامعــهایبــهشــمار
ــهای ــاالوبگون ب کیفیــتپاییــنخدمــات،میانگیــنعمــر از حــالحاضــر
فعالیــت، نبــودن اقتصــادی میبــرد. رنــج ســاختاری مشــکالت از
بــهکاهــشســطح محدودیتهــایقانونــیدرحمــلونقــلهوایــیمنجــر
دالیــل ــار کن ــۀخدمــاتوایمنــیدرصنعــتهوایــیشــدهاســت.در ارائ
ایــنصنعــت،میتــوان مهمــیهمچــونتحریمهــایظالمانــهحاکــمبــر
گفــتناکارآمــدیوعــدماثربخشــینظــامحاکــمبــرحکمرانــیصنعــت
علــلمهــمپیشــامدایــنوضعیــت ،یکــیاز هوایــیوهوانــوردیکشــور
بــه میباشــد.درحقیقــتســاختارحکمرانــیصنعــتهوانــوردیکشــور
گونــهایرقــمخــوردهاســتکــهســازمانهواپیمایــیکشــوریبــهعنــوان
ونماینــدهدولــتدرصنعــتحمــلونقــلهوایــی،نتوانــد تنهــاتنظیمگــر
ایــنپژوهــش بدرســتینقــشراهبــریایــنصنعــتراایفــانمایــد.در
تــالششــدهاســتعلــلودالیــلایــنناکارمــدیشناســاییشــدهو

راهکارهــایاصالحــیآنپیشــنهادشــود.

  روش شناسی
طریــقمطالعــاتکتابخانــهایشــناختاولیــه ایــنپژوهــش،ابتــدااز در
گرفتــه صــورت هوایــی صنعــت ارزش زنجیــره و  ســاختار بــه نســبت

ادامــهوجهــتتدقیــقآن،بــاانجــاممصاحبــهبــامتخصصــان اســت.در
ــه دولــت،صنعــتودانشــگاهتــالششــدهاســتب ــیاز وصاحبنظران
شــناختعمیقــیرســیدهشــود.ســپسبــاانجــاممصاحبههــایهدفمند
تــالششــدهاســتچالشهــاوونواقــصســاختارینظــامحکمرانــی
چالشهــای شناســایی از پــس شــود. شناســایی هوایــی صنعــت
موجــود،بــاادامــهرونــدبرگــزاریجلســات،راهکارهــایاصالحــیاولیــه
تدقیــق ادامــهبهمنظــور جهــتبهبــودنظــامحکمرانــیتبییــنشــود.در
کشــورهای  در هوایــی صنعــت حکمرانــی نظــام اولیــه، راهکارهــای
مختلــفهمچــونآمریــکا،فرانســه،کانــادا،اســترالیا،انگلیــس،ترکیــهو
طریــقمطالعــۀنظــامحکمرانــیایــنکشــورهاواخــذ ...بررســیشــدتــااز
آنهــا،راهکارهــایارائــهشــدهتوســطخبــرگانرا ســاختار نــکاتمثبــتدر

تکمیــلوتدقیــقنمــود.

  چالش ها و راهکارهای نظام حکمرانی صنعت 
هوایی و هوانوردی

بــهچالشهــای رامیتــوان وهوانــوردی چالشهــایصنعــتهوایــی
تقســیم حکمرانــی« نظــام  کلیــدی  »بازیگــران  اســاس  بــر و »موضوعــی«
بررســیچالشهــایشناســاییشــدهدرجلســاتخبرگــیو کــرد.پــساز
صحبــتبــاکارشناســانفنــیایــنحــوزهوهمچنیــن،مقایســۀنگاشــت
ــیاســتخراجشــدهاســتکــه نهــادیموجــودومصــوب،۱6چالــشاصل
اصــالحســاختارحکمرانــیصنعــت طــرفکــردنآنهــاقــدمبزرگــیدر بــابــر

برداشــتهمیشــود. هوایــیکشــور

بررسی صنعت هوایی کشور و شناسایی چالش های اصلی آن به منظور بازطراحی 
معماری نظام ملی حکمرانی این صنعت

بازطراحی معماری نظام ملی حکمرانی 
صنعت هوایی و هوانوردی کشور

صنعــت حمــل ونقــل هوایــی و هوانــوردی از ابتــدا تــا کنــون شــرایط خاصــی را در کشــور پشــت ســر گذاشــته  اســت. 
بــرای مثــال، اولیــن فــرودگاه خاورمیانــه در ایــران احــداث و بســیاری از مــوارد مرتبــط بــا صنعــت حمــل و نقــل ابتــدا 
در ایــران شــکل گرفــت. پــس از انقــالب اســالمی و وضــع تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران، ایــن صنعــت نتوانســت بــه رونــد 
رو بــه رشــد خــود ادامــه دهــد و رشــد ایــن صنعــت بــا مشــکالت بســیاری همــراه شــد. از آنجایی کــه میانگیــن ســهم هوایــی 
در اقتصــاد جهــان 3.۴ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی اســت، مــی تــوان بــرآورد کــرد کــه در شــرایط نســبی بایــد 3.۴ 
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را ایــن صنعــت تشــکیل دهــد. ایــن رقــم بــا توجــه بــه اقتصــاد کشــور می بایســت 
چیــزی در حــدود 1۵ تــا 20 میلیــارد دالر باشــد کــه اعــداد و ارقــام بــرآورد شــده بســیار کمتــر از ایــن رقــم اســت. حــال آن کــه، 

پتانسیل کشور در حوزۀ صنعت حمل و نقل هوایی نشان می دهد این رقم به مراتب می تواند بیشتر باشد.

    سیدمحمد صاحبکار خراسانی   

پژوهشکدۀ 
مطالعات فناوری 
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ســاختار  در  »ضعــف  هوایــی صنعــت در اصلــی چالــش اولیــن
کــه اســت صنعــت« توســعه  یکپارچــه  مدیریــت  عــدم  و  سیاســتگذاری 
ومدیریــتیکپارچــهتوســعهصنعــت« بایســتی»سیاســتگذاریمتمرکــز

گیــرد. صــورت
چالــشدوم»عــدم توجــه کافــی قــوای مقننــه و مجریــه بــه توســعۀ صنعــت 
ــد ــرایرفــعایــنچالــشبای ــاالی آن«اســت.ب ــت ب ــم اهمی ــی رغ ــی عل هوای
مجلــسشــورای جهــت»شــکلگیریکمیســیونحمــلونقــلدر در

اســالمی«تــالششــود.
»وجــود  ترتیــب بــه شــده شناســایی چالــش چهارمیــن و ســومین
»عــدم  و هوانــوردی« صنعــت  توســعۀ  مالــی  منابــع  تأمیــن  در  مشــکالت 
هدایــت صحیــح جریان هــای مالــی حاکمیتــی صنعــت در راســتای توســعۀ 
آن«اســت.بــرایرفــعایــنچالشهــابــهترتیــب»شــکلگیریشــرکت
ایــران«ذیــل ناوبــریهوایــیایــران«و»شــکلگیریشــرکتبازرســیپــرواز

ســازمانهواپیمایــیکشــوریپیشــنهادشــدهاســت.
بــه  نســبت  فرودگاه هــا  پاییــن  »بهــره وری  موجــود چالــش پنجمیــن
ســرمایه گذاری انجــام شــده«اســتکــهبایــدبــهســمت»خصوصیســازی
شــرکتفــرودگاههــاوحمایــتازشــکلگیریشــرکتهایخصوصــی

بهــرهبــرداریفــرودگاه«حرکــتکــرد.
مدیریــت  و  هوایــی  ناوبــری  کارکــرد  جداســازی  »عــدم  چالشهــای بــرای
فــرودگاه هــا از یکدیگــر«و»عــدم جداســازی کارکــرد بازرســی پــرواز و مدیریــت 
فرودگاه هــا از یکدیگــر«پیشــنهادمیشــود»واگــذاریمدیریــتوراهبــری
بــه»تقویــتدفتــر و گیــرد انجــام بازیگــرانمنطقــهای« بــه فرودگاههــا
پرداختــه هوانــوردی« ومؤسســات فرودگاههــا،شــرکتها  بــر نظــارت

شــود.
ایــنصنعــت»نیــاز بــه انجــام اصالحــات ســاختاری و تفویــض  چالــشدیگــر
وظایــف غیرحاکمیتــی در ســازمان هواپیمایــی کشــوری«اســتکــهمیتــوان

تخصصــی«تفویــضکــرد. ایــنوظایــفرابــه»شــرکتهایکارگــزار
متولــی  نهــاد  نامناســب  »جایــگاه  هوانــوردی صنعــت دیگــر چالــش
بررســی ســوانح و حــوادث هوایــی در ســاختار حاکمیتــی«اســتکــهیکــی
راهکارهــایآن»انجــامرایزنیهــایالزمجهــتشــکلگیریدادســرای از
در وحــوادث بررســیتخصصــیســوانح قــوهقضائیــهجهــت  ویــژهدر

حــوزۀحمــلنقــل«اســت.
را هوایــی« صنعــت  حکمرانــی  نظــام  در  منافــع  تعــارض  »وجــود  چالــش
میتــوانبــا»تدویــنقانون/آییــننامه/دســتورالعملمدیریــتتضــاد
نظــام جدیــد معمــاری بــا متناســب هوایــی صنعــت مختــص منافــع

کــرد. رفــع حکمرانــیصنعــتهوایــی«
ازچالشهــایایــنصنعــت»بــروز ناکارآمــدی اقتصــادی بــه  یکــیدیگــر
واســطه تعییــن دســتوری قیمت هــا و مســیرهای پــروازی«اســتکــهنیــاز
آزادرقابتــیمنصفانــهومتکــی اســت»حمایــتازشــکلگیرینظــامبــازار

بــرحاکمیــتقانــون«انجــامگیــرد.
در  ضعــف  و  ناهماهنگــی  »وجــود  هوایــی صنعــت دوازدهــم چالــش
پروازهــای  از  ناشــی  درآمدهــای  افزایــش  جهــت  در  مناســب  برنامه ریــزی 
اســت»برنامــهجامــعافزایــش نیــاز عبــوری از کشــور«اســت.بدیــنمنظــور
طریــقهمــکاریو از پروازهــایعبــوریکشــور درآمدهــایحاکمیتــیاز
راســتایتوســعۀزیرســاختهای هماهنگــیمیــانذینفعــاناصلــیدر

وتدویــنقوانیــنومقــرراتبــروز ممنــوعکشــور ناوبــری،کاهــشنقــاطپــرواز
وبههنــگام«تدویــنشــود.

مهــم  ارکان  از  یکــی  عنــوان  بــه  عمومــی  هوانــوردی  توســعه  »عــدم  چالــش
توســعه هوانــوردی در کشــور«رابــا»تدویــنبرنامــهجامــعتوســعهصنعــت
هوایــیبــامحوریــتشــورایعالــیهوایــیوســازمانهواپیمایــیکشــوری«

نمــود. برطــرف میتــوان
توســعۀکاربــردپهپادهــایتجــاری»ضعــف یــا کمبــود قوانیــن  در چالــشدیگــر
و مقــررات و عــدم تعییــن نقــش و جایــگاه بازیگــران«اســت.بــرایرفــعایــن
چالــشبایــد»قوانیــنومقــرراتحمایتــیجهــتاستانداردســازیوتوســعۀ
تدویــن ذینفعــانمختلــف« همــکاری بــا تجــاری پهپادهــای کاربردهــای

شــود.
هواپیمایــی  قانــون  بروزرســانی  »عــدم  صنعــت، ایــن چالــش پانزدهمیــن
»تدویــن بایــد کــه اســت صنعــت« روز  نیازهــای  بــا  مطابــق  کشــوری 
روز نیازهــای بــا قانــونجدیــدهواپیمایــیکشــوریمطابــق پیشنویــس

پذیــرد. صــورت صنعــت«
ــازوکار  ــکل گیری س ــدم ش آخریــنچالــشاحصــاشــدهدرصنعــتهوایــی»ع
اســت. هوایــی« صنعــت  بــر  محیــط  مشــکالت  و  موانــع  رفــع  جهــت   ، پایــدار
بایــددرجهــت»شــکلگیریکمیتــهتخصصــیهوایــیذیــل بدیــنمنظــور

شــورایعالــیامنیــتملــی«تــالششــود.

     جمع بندی    

در ایــن پژوهــش چالش هــای صنعــت هوایــی و هوانــوردی کشــور از منظــر 
ــر آن هــا  حکمرانــی شناســایی و راهکارهــای سیاســتی جهــت فائــق آمــدن ب
کنــار دالیــل مهمــی همچــون  گفــت در  پیشــنهاد شــده اســت. می تــوان 
تحریم هــای ظالمانــه حاکــم بــر ایــن صنعــت، یکــی از علــل مهــم پیشــامد 
حکمرانــی  بــر  حاکــم  نظــام  اثربخشــی  عــدم  و  ناکارآمــدی  وضعیــت،  ایــن 

، می باشــد. کشــور صنعــت هوایــی و هوانــوردی 
و  تنظیم گــر  تنهــا  عنــوان  بــه  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  حقیقــت  در 
به درســتی  نتوانســته  هوایــی،  ونقــل  حمــل  صنعــت  در  دولــت  نماینــده 
بــروز  بــه  منجــر  امــر  ایــن  کــه  نمایــد  ایفــا  را  صنعــت  ایــن  راهبــری  نقــش 
مشــکالت جــدی از قبیــل عــدم هدایــت صحیــح جریان هــای مالــی حاکمیتــی 
آن، بهــره وری پاییــن فرودگاه هــا نســبت بــه  صنعــت در راســتای توســعۀ 
ســرمایه گذاری انجــام شــده، بــروز تعــارض منافــع میــان بازیگــران و متولیــان 

حکمرانــی صنعــت و... شــده اســت.
بــا  اســت  شــده  تــالش  موجــود،  مشــکالت  بــر  آمــدن  فائــق  منظــور  بــه 
از نظــرات خبــرگان و نیــز بررســی وضعیــت کشــورهای مشــابه  بهره گیــری 
و پیشــرو در جهــان، پیشــنهاداتی جهــت اصــالح نظــام حکمرانــی در ایــن 

شــود. پیشــنهاد  صنعــت 

     دربارٔه پژوهش    

پژوهشــکدۀمطالعــاتفنــاوریبــاهمــکاریســیدمحمــد 	 ایــنمطالعــهدر
،محمــدزمانــیمیاندشــتیومصطفــیزمانیــانبــهســفارشگــروه صاحبــکار
هوایــیمرکــزهمکاریهــایتحــولوپیشــرفتریاســتجمهــوریدرســال

۱399انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
مطابــقبــاگزارشهــاوتحلیلهــایارائهشــدهتوســطکارشناســان،چیــن
بهعنــوانابرقــدرتاقتصــادی،جایــگاهنخســت طــیچنــدســالاخیــر
چیــن تأثیرگــذاریرادرســطحمنطقــهوجهــاندارابــودهاســت.دوکشــور
تأمیــنمنافــعملــیمطلــوب مناطــقمختلــفجهــانبــرســر وآمریــکادر
خــاص انقــالباســالمیوبهطــور خــودرقابــتدارنــد.آمریــکاکــهپــساز
دهــۀ8۰شمســی،شــدیدترینتحریمهــایمالــیـتجــاریواقتصــادی در
تحریــمو راعلیــهایــراناعمــالکــردهاســت،میکوشــدبهواســطۀابــزار
فشــارهایاقتصــادیبــهمقابلــهبــانفــوذودخالتهــایایــراندرســطح

منطقــهبپــردازد.
شــرق بــه نــگاه چارچــوبسیاســت  در  نیــز ایــران اســالمی جمهــوری
قــرارداد آمریــکا سردســتگی بــه غربیهــا تحریــم بــا مقابلــه جهــت و
و اهــدافمیانمــدت تحقــق بهمنظــور را بــاچیــن تجــاری ـ اقتصــادی
جهــانومنطقــهمنعقــدکــردهاســت.انعقــادایــن بلندمــدتخــوددر
ــه ــرانب ــیای ــرایتأمیــنمنافــعمل قــرارداد،فرصتهــاوچالشهایــیراب
همــراهدارد.چیــنبهدنبــالیــکمنبــعتأمیــنانــرژیمطمئــنوبلندمدت
اســتتــاتنــوعســبدوارداتانــرژیخــودراافزایــشوریســکاحتمالــیکــه
شــایدبهوســیلۀآمریــکاوتحریمهایــشایجــادشــودراکاهــشدهــد.
وارداتنفتــیچیــنبــهحــدود3  چنــدســالگذشــتهســهمایــراناز در
درحــال روســیه و عربســتان درحالیکــه اســت؛ یافتــه تقلیــل درصــد
ایــنقــرارداد،ایــران نفــتچیــنهســتند.در بــازار افزایــشســهمخــوددر
چیــنرابهمــدت25ســالتأمیــن تعهــدمیدهــدکــهنفــتخــامموردنیــاز
فــروش کنــدودرعــوض،چیــنمتعهــدمیشــودکــهمنابــعحاصــلاز
ازجملــه ایــران اقتصــادی زیرســاختهای توســعۀ  مســیر در را نفــت

صنعــتنفــتمصــرفکنــد.ایــنتحقیــقمیکوشــدمفــاداصلــیقــرارداد
دهــد. ــرار رامــوردبررســیق ــور مذک

  مفاد قرارداد 25 سالۀ ایران و چین
قــراردادتجــاریواقتصــادیایــرانوچیــن،ابعــادوســطوحمختلفــیرا
نفــتو دربرمیگیــرد.مهمتریــنابعــادایــنقــرارداددرحوزههایــینظیــر
،تجــارتخارجــی،صنعــتخــودرو،تأمیــنمالــی،فنــاوریو...اســت.در گاز

ــهمهمتریــنابعــادایــنحوزههــااشــارهمیشــود: ادامــه،ب
  نفت و گاز

ایــران،خامفروشــیاســت.تکمیــل یکــیازمعضــالتصنعــتنفــتوگاز
میتوانــد معضــل ایــن حــل  عالوهبــر نفــت صنعــت ارزش زنجیــرۀ
کنــد. ایجــاد نفتــی تحریمهــای زدن  دور جهــت را مناســبی ظرفیــت
دهههــایگذشــتههمــوارهبهعنــوانیــک صنعــتغولپیکــرچیــندر
پاالیشــی و پتروشــیمی فراوردههــای ، گاز و نفــت بــزرگ تقاضاکننــدۀ
درســال مطــرحبــودهاســت؛بهطوریکــهوارداتنفــتخــامایــنکشــور
۱۰میلیــونبشــکهدر ــهبیــشاز ب روز حــدود۱میلیــونبشــکهدر 2۰۰۰از
حــوزۀنفــتوگاز ســال2۰۱9رســیدهاســت.مهمتریــنمفــادایــنســنددر
شــامل»تشــویقشــرکتهایطرفیــنبــرایتوســعۀمیادیــننفتــیایــران
ســرمایهگذاریمشــترک«،»مشــارکتدرســاختو ازطریــقمشــارکتدر
ایــران،چیــن تجهیــزمخــازنذخیرهســازینفــتوفراوردههــاینفتــیدر
پروژههــایباالدســتی ویــاســایرکشــورها«،»انعقــادقــراردادهمــکاریدر
وپاییندســتیصنعــتنفــتایــرانبــاشــرکتهایتوانمنــدچیــن«و
ــهچیــن«اســت. ــرانب ای »افزایــشصــادراتمحصــوالتپتروشــیمیاز

  تجارت خارجی
از بســیاری موافــق و مخالــف دیدگاههــای بــا قــرارداد ایــن انعقــاد

بررسی مفاد قرارداد و راهکارهای بهره برداری مطلوب از قرارداد 2۵ سالۀ ایران و چین

بررسی و تحلیل مفاد قرارداد تجاری 25 سالۀ 
ایران و چین

یکــی از راهبردهــای اساســی ایــران به منظــور مقابلــه بــا تحریم هــای ظالمانــۀ  غربی هــا بــه سردســتگی آمریــکا، 
نــگاه بــه شــرق اســت کــه در دســتورکار دســتگاه دیپلماســی کشــور قــرار گرفتــه اســت. ســند جامــع همکاری هــای 
ــارت،  ــت، تج ــگری، ترانزی ــرژی، گردش ــت، ان ــای نف ــور در حوزه ه ــان دو کش ــی می ــۀ راه ــم انداز و نقش ــن، چش ــا چی ــاله ب 2۵ س
ــی در  ــای مختلف ــا تحلیل  ه ــه ب ــود ک ــوب می ش ــران محس ــای ای ــن تاکتیک ه ــه مهم تری ــند ازجمل ــن س ــت. ای ــن و... اس راه آه
ج همــراه شــده اســت. چیــن به عنــوان دومیــن اقتصــاد جهــان در راســتای موازنــۀ قــدرت بــا ایاالت متحــده و  داخــل و خــار
ــکا در  ــای آمری ــه تحریم ه ــن ب ــی چی ــت. کم توجه ــه اس ــگ در خاورمیان ــوری پررن ــال حض ــود به دنب ــاز خ ــرژی موردنی ــن ان تأمی
زمینــۀ خریــد نفــت خــام، در کنــار صنعــت و اقتصــاد قدرتمنــد ایــن کشــور می توانــد چیــن را به عنــوان شــریکی مناســب بــرای 

ح کند. توسعۀ زیرساخت های اقتصادی ایران مطر

    رضا موسایی   

دفترمطالعات
راهبردیروٌنق

تولید
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کارشناســانداخلــیوخارجــیمواجــهشــد.بــرایتحقــقمطلــوباهــداف
گیرنــد: قــرار بایــدبهدرســتیمدنظــر ،مــواردزیــر قــراردادمذکــور ملــیدر

ــخ 	 ــۀتل مــواردیکــهبهعنــوانتجرب ــتقالل:یکــیاز ــار اس ــکاری در کن هم
عمومــیمتبــادر قراردادهــایایــرانبــاکشــورهایبیگانــهنــزدافــکار
ایــن منابــعداخلــیایــراناســت.در میشــود،وابســتگیواســتعمار
ظرفیتهــای قــراردادن مبنــا تصمیمگیــرضمــن نهادهــای قــرارداد
مختلــفجهــتتحقــقاســتراتژیبــردـبــرد،بایــداصــلدوراندیشــیو
دهنــدتــااســبابوابســتگی قــرار آینــدهراهــممدنظــر واقعنگــریدر

ایــرانبــهچیــنمیســرنشــود؛

عرصههــایمختلــف، 	 انتقــال فنــاوری:باتوجــهبــهپیشــرفتچیــندر
حوزههــای ایــنقــراردادبایــدتــالششــودتــاانتقــالفنــاوریدر در
گیــرد.تحقــقمطلــوبایــنرویکــرد قــرار جــدیمدنظــر مختلــفبهطــور
اســت؛نخســت،تأســیسمناطــق ازطریــقدوفعالیــتامکانپذیــر
زیرســاختهای  بــاســرمایهگذاریچینیهــادر ـصنعتــی آزادتجــاری
ابریشــمجدیــد جــادۀ احیــای دادن  قــرار مبنــا ودوم، مناطــق ایــن
ترانزیتــیبــزرگشــرق-غرب(جهــتانجــاممبــادالتوتجــارت )کریــدور

وکشــورهایهمســایه. میــاندوکشــور

  صنعت خودرو
بــه  دیگــر صنعــت 6۰  از بیــش بــا ارتبــاط بهدلیــل خــودرو صنعــت
تکنولــوژی خــودرو، ســاخت  در اســت. معــروف صنایــع لوکوموتیــو
پارچــه، شــیمیایی، پالســتیک، )فلــزی، صنعتــي مختلــف رشــتههای
عایــق،شیشــه،الکترومکانیــک،بــرق،متالــوژیو...(،طراحــي،مدیریــتو
اشــتغال اقتصــادبکارگرفتــهشــدهاســتکــهمیتوانــدنقــشمهمــیدر
وتحــوالت تغییــر داشــتهباشــد.صنعــتخــودرویایــران،بنابــر کشــور
تکنولــوژیوتحریمهــایشــدیدغربیهــا همــهمهمتــر،ضعــفدر واز
ونشــیبهایمختلفــیمواجــهاســتکــهبــهســاماندهیجــدی ــافــراز ب
زمینــۀتولیــدخودروهــای چیــنبهصــورتتخصصــیدر دارد.بــازار نیــاز
ایــن دنیــاواردعمــلشــدهاســتومیتــوان ارزانقیمــتدر کیفــیو
رابهعنــوانبهتریــنمرجــعخودروهــایکیفــیوارزانقیمــتبــرای کشــور
ایــنزمینــهدواصــل ســبدمحصــوالتخــودرویایــرانتشــخیصداد.در
گیــرد؛اول،مشــارکتشــرکتهایخودرویــیچینــیبــادو بایــدمبنــاقــرار
ایجــاد زمینــۀاشــتراکگذاریدانشهــایفنــینظیــر ایرانــیدر خودروســاز
پلتفرمهــایمشــترکو...دوم،طراحــیشــهرکصنعتــیتولیــدخــودروو

. ــر ــرژیتجدیدپذی ــاوریان فن اســتفادهاز ــر ب ــز ــاتمرک ــطب ــعمرتب صنای
  فناوری و نوآوری

حــوزۀعلــم مهمتریــنابعــادقــراردادایــرانوچیــنمیتوانــددر یکــیاز
ایــنقــراردادبــهموضوعــاتاقتصــادیتوجــه وفنــاوریمطــرحشــود.در
خــاصمدنظــر بهطــور ویــژهایشــدهاســتوحــوزۀدانــشوفنــاورینیــز

ً
مخصوصــا فنــاوری انتقــال بــه تمایلــی کشــورها اصــواًل قرارگرفتهانــد.
همیــنفنــاوریموجــب

ً
زمــاناجــرایپــروژهندارنــد؛چراکــهاساســا در

ــاانتقــالآنموافقــتنمیکننــد. درآمدزایــیآنهــامیشــودوبهراحتــیب
قراردادهــایبینالمللــی،بــدونطراحــی تجربــهنشــاندادهاســتکــهدر
مقابــل ازطــرف فنــاوری انتقــال  انتظــار نمیتــوان مناســب، اســتراتژی
اقدامــاتورویههــایمختلفــینظیــر ایــنزمینــهبایــدبــر راداشــت.در
شــرکتهای بــه اولویتدهــی دانشــگاهی، همکاریهــای گســترش
و نــوآوری زمینــۀ  در مشــترک نمایشــگاههای برگــزاری دانشبنیــان،

محیطزیســت، حــوزۀ  در بهویــژه مشــترک پروژههــای اجــرای اســتارتاپ،
نهایــت،فراهمســازیبســترهایتأمیــنمالــی،امــکان تغییــراتاقلیمــیودر

انتقــالوجــهوتأمیــنمالــیدانشبنیانهــاتأکیــدکــرد.

 راهکارهای استفادۀ مطلوب از قرارداد 25 سالۀ 
ایران و چین

،نهادهــای بــرایاســتفادۀمناســبوتحقــقمطلــوبمنافــعملــیکشــور
دهنــد؛ قــرار حوزههــایمختلــفمدنظــر رادر متولــیبایــدرویههــایزیــر

گامنخســت،بایــدجزئیــاتایــنقــراردادمشــخصوهمچنیــنآوردۀ در
قــراردادبــهنفــعخــودبهــرهبــرد.همچنیــن چینیهــااعــالمشــودتــابتــواناز
بایــدگامهــای میگیــرد،آنهــانیــز چینیهــاقــرار اختیــار درمقابــلآنچــهکــهدر
دوطــرفســودداشــتهباشــدو متناســبیرابردارنــدتــاایــنقــراردادبــرایهــر

توافقــییکطرفــهبــهســودچینیهــانباشــد.
همــۀبخشهــای رابهجــایپراکندهســازیدر الزماســتامکانــاتکشــور
پاالیشــگاهها و پتروشــیمی یعنــی پاییندســتی بخــش  در ایــنصنعــت،
و پاییندســتی بخشهــای در متــوازن توســعهای تــا ســاخت متمرکــز
باالدســتیصنعــتصــورتپذیــرد.نقشــۀراهایــنهمکاریهــابایــدبهصــورت
ــه،منافــع ــهاهــدافهــرمرحل ــادســتیابیب ــهاینوشــتهومتناســبب مرحل
توافــقبــاکشــورهای در طــرفچینــیتأمیــنشــودتــامشــکالتیکــهپیشتــر
بایــد  نیــز ندهــد؛همچنیــنشــرکتهایچینــی رخ داشــت وجــود غربــی
ــدچیــنرا ایــنقــراردادبای ــهتعهــداتخــودعمــلکننــد.در کامــلب بهطــور
پتروشــیمیهاوپاالیشــگاههاشــریککــرد؛بهنحــویکــه بهرهبــرداریاز در
فــروشفراوردههــاداشــتهباشــندو منافــعحاصــلاز آنهــانیــزســهمیاز
بدینترتیــب،بــرایفــروشمحصــوالت،ترغیــبومتعهــدشــوند.همچنیــن
تمامــیســطوحومشــارکتشــرکتها وجــوداســتراتژیازپیــشمعیــندر
طرحهــایمشــترک،گامــیضــروریاســت. ونیروهــایبومــیباانگیــزهدر
ازآنجاکــهبــهنظــرمیرســدقــراردادبلندمــدتمیــانایــرانوچیــنمنعقــد
خواهــدشــدوتحریمهــایآمریــکاادامــهخواهــدداشــت،بایــدمشــخص

نقلوانتقــالپــولچگونــهخواهــدبــود. شــودکــهســازوکار

     جمع بندی    

قــرارداد 2۵ ســالۀ ایــران و چیــن را می تــوان یکــی از گام هــای مهــم در توســعۀ 
جمهــوری  میــان  اقتصــادی  و  سیاســی  همکاری هــای  گســترش  و  بــازار 
دومیــن  به عنــوان  چیــن  ســرمایه گذاری  دانســت.  چیــن  و  ایــران  اســالمی 
ابرقــدرت اقتصــادی و سیاســی کنونــی دنیــا می توانــد موجــب شــکوفایی 
زیرســاخت های علمــی، فنــاوری و صنایــع مختلــف ایــران  شــود؛ امــا چنانچــه 
نشــود،  اتخــاذ  تصمیم گیــر  دســتگاه های  توســط  مناســبی  اســتراتژی 
در  شــود.  منجــر  مختلــف  زمینه هــای  در  کشــور  وابســتگی  بــه  می توانــد 
ــن  ــوب طرفی ــع مطل ــق مناف ــرای تحق ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش ــن پژوهــش تأکی ای
گیــرد.  قــرار  مدنظــر  مطلــوب  راهکارهایــی  بایــد  بــرد  ـ  بــرد  اصــل  تحقــق  و 
چینی هــا  آوردۀ  و  مشــخص  بایــد  نیــز  مذکــور  قــرارداد  جزئیــات  هم چنیــن 
اعــالم شــود تــا بتــوان از ایــن قــرارداد بــه نفــع خــود بهــره بــرد. چینی هــا نیــز 
بایــد متناســب بــا قــرارداد، گام هــای مناســبی را بردارنــد تــا قــرارداد بــرای هــر دو 
طــرف ســودآور باشــد و توافقــی یک طرفــه بــه ســود چینی هــا حاصــل نشــود.

     دربارٔه پژوهش    

رضــا 	 توســط تولیــد رونــق راهبــردی مطالعــات دفتــر  در مطالعــه ایــن
اســت. انجــامشــده ۱399 ســال  در موســایی
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فرهنگ و رسانه

  ضرورت و اهداف پژوهش
خانوادههایــی هیــچجامعــهاینمیتوانــدادعــایســالمتکنــدچنانچــهاز
آســیبهایاجتماعــینیســت  از نباشــدوهیــچیــک ســالمبرخــوردار
تأثیــرخانــوادهپدیــدآمــدهباشــد.همچنیــنهیــچنهــادی غاز کــهفــار
نمیگیــرد. همچــونخانــوادهتحــتتأثیــردگرگونیهــایاجتماعــیقــرار
ایــنموضــوعآنچنــانکــهالزماســت،بــهدغدغــۀاصلــیاندیشــمندان
ــیاســتکــهســالمت حال ومســئوالنجامعــهتبدیــلنشــدهوایــندر
آســایشوســالمتزنــاناســتوبــاهــدف خانــوادهشــرطالزمبــرای
گیــریآن،تعالــیکلجامعــهنیــزحاصــلمیشــود؛لــذاآسیبشناســی
گیــرد.بــاتوجــهبــهآنچــه جــدیمــوردتوجــهقــرار ایــننهــادبایــدبــهطــور
ایــنزمینــهازضروریــاتاســت،زیــراتــازمانــی گاهــیدر بــهآ گفتــهشــد،نیــاز
پــسزندگــیخانوادگــیمطلــوبوآمــوزشفرزنــدانســالماز کــهنتــواناز
نظــرجســمیوروانــیبرآمــد،نمیتــوانامیــدچندانــیبــهبهبــودوضعیــت

زمینههــایاجتماعــیداشــت. ســایر در

  تغییر ساختار قدرت در خانواده
دگرگونیهایــی از مفهــوم»نقــشمــرد«و»نقــشزن«،یکــی در تغییــر
خانــوادهوباالخــصکنشهــایمتقابــلبیــنزن ســاختار اســتکــهدر
ایجــادشــدهاســت.دگرگونیهــایاجتماعــیوتحــولالگوهــای وشــوهر
اشــتغالموجــب امــر زندگــیجوامــعشــهریوورودزنــانبــهاجتمــاعدر
توزیــعنقشهــاوبــهتبــعآنتوزیــعقــدرتدر نگــرشافــراددر تغییــر

ــوادهشــدهاســت. خان
  آسیب های ناشی از تغییر ساختار قدرت در خانواده

کار گاهیهــایاجتماعــیوتمایــلزنــانبــرایورودبــهبــازار بــاافزایــشآ

و جایــگاه  از آنــان عمومــی نارضایتــی میــزان اجتماعــی، عرصههــای و
بیشــترشــدهاســت.همچنیــن،تحــوالتفرهنگــی نقشهــایزنانــهنیــز
دهههــایاخیــرســببشــدهاســتکــهمــردانهــمازمســئولیتهای در
قبــالسرپرســتیخانــوادهتــاحــدودیفاصلــهبگیرنــد.تغییــرات خــوددر
آســیبهایمتعــددی خانــوادهباعــث رهبــریومدیریــتدر ســاختار
نقــش »کاهــشهمــکاریمیــانهمســران«،»تغییــر بــهخانــوادهنظیــر
در مــرد مدیریتــی و حمایتــی نقــش  »تغییــر خانــواده«،  در زن عاطفــی
ناخوشــایندبــر عرصههــایعاطفــی،اقتصــادیوامنیتــیخانــواده«،»تأثیــر

ــطجنســیزوجیــن«و...شــدهاســت. رواب
  عوامل تغییر ساختار قدرت در خانواده

خانــوادهمؤثــرهســتندکــه قــدرتدر تغییــرســاختار عوامــلمتعــددیدر
آنهــااشــارهمیشــود: ادامــهبــهبرخــیاز در

عــدم تبییــن صحیــح مفهــوم »قوامیــت و مدیریــت مــرد در خانــواده« از  	
«و»قیممآبانــه« منظــر دینــی:ارائــۀبرخــیبرداشــتهای»اختیارمحــور
مفــادآیــۀ3۴ســورۀمبارکــۀنســاءوعــدم از

ً
بــرایمــردان،خصوصــا

کــه اســت آنموجــبشــده  از » بــهمفــاد»مســئولیتمحور توجــه
»برتــریجنســیتی« بــه خانــواده  ســاختار در مــرد مفهــوممدیریــت
تقابــلبــاجامعــۀجهانــیوبــاتوجــهبــه نتیجــهدر نزدیــکشــود.در
، اخیــر عصــر حــوزۀحقــوقزنــاندر حساســیتهایبــهوجــودآمــدهدر
گرفتــهشــود.در بــامردســاالریاشــتباه مفهــوممدیریــتخانــواده
نتیجــهدرســاختارهایاجتماعــیبــهچیــزیشــبیه»عــدمتســاویزن
ومــرد«و»برتــریمــرد«تعبیــرشــود.ایجــادچنیــندیــدگاهمنفــیدر
خانــواده قــدرتدر مــوردمردســاالریباعــثدگرگونــیایــنســاختار

شــدهاســت.

مشارکت در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در عرصۀ علمی، فرهنگی 
و اجتماعی

ثیرات دگرگونی های اجتماعی بر  بررسی تأ
نهاد خانواده

، مــورد توجــه   قــرون اخیــر
ً
جایــگاه واالی خانــواده، بــه عنــوان بــا هویت تریــن نهــاد اجتماعــی از دیربــاز و خصوصــا

دانشــمندان قــرار گرفتــه اســت. اهمیــت خانــواده در مجادلــه بی امــان و مســتمر تاریــخ ملت هــا بــه حــدی اســت 
کــه هیــچ یــک از مکاتــب سیاســی، فلســفی و اجتماعــی از پرداختــن بــه آن بی نیــاز نبوده انــد. امــروزه خانــوادۀ ایرانــی بــا 
خانــوادۀ متعادلــی کــه بایــد ســنگ بنــای یــک جامعــۀ ســالم باشــد، فاصلــۀ زیــادی گرفتــه اســت. ایــن خانــواده، از یــک ســو 
هنــوز گرفتــار بعضــی ســنت های غلــط گذشــته ماننــد بی عدالتــی و ظلــم بــه زنــان بــوده و از ســوی دیگــر آموزه هــای مــدرن 
ماننــد انــکار تفاوت هــای جنســیتی، اختــالط نقش هــا، فرد گرایــی و اصالــت لذت هــای دنیایــی منجــر بــه خطــر انداختــن 

سالمت، ثبات و حتی کیان خانواده شده و آسیب های جدی اجتماعی به وجود آورده است.

     زهرا عباسپور    
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عــدم توجــه کافــی بــه ســاختار سرپرســتی مــرد در خانــواده از منظــر دینــی  	
قوانیــن در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــا:اشــکاالتاساســیدر
مربــوطبــهحــقسرپرســتی،حــقنفقــهوعــدمتمکیــنزنوجــوددارد.
مادههــای۱۱۰5و۱۱۱7قانــونمدنــی،عــدمتوجــه بــهعنــوانمثــالدر
بــهویژگیهــاوقلمــروریاســتخانــوادهوعــدممنافــاتشــغلزن
بــامصالــحخانــوادهدیــدهمیشــود.همچنیــن،عــدمتوجــهبــهحــق
»سیاســتهای حــوزهسیاســتگذاریوقانونگــذاریدر نفقــۀزندر
و حقــوق  »منشــور ایــران«، اســالمی جمهــوری در زنــان اشــتغال
نظــامجمهــوریاســالمیایــران«و»قانــون مســئولیتهایزنــاندر

«دیــدهمیشــود. کار

خانــه 	 در اشــتغال زنــان:اشــتغالزنــانســببکاهــشســاعاتحضــور
وفاصلــۀ زوجیــن بــودن هــم بــا زمــان کاهــش باعــث آن پــی  در و
عاطفــیوجســمانیزوجیــن،پذیــرشمســئولیتهایاجتماعــیبرابــر
پــیآنافزایــشقــدرت بــامــردان،دســتیابیبــهمنابــعاقتصــادیودر

خانــهمیشــود. تصمیمگیــریدر

رفتــار 	 آنجــاکــهنگرشهــابــر تقویــت نگرش هــای جنســیتی برابرگــرا:از
افــرادتأثیــرمیگذارنــد،امــروزهبــاپیدایــششــرایطجدیــداجتماعــیو
اقتصــادی،نگرشهــایجنســیتیجدیــدیگســترشپیــداکردهانــد.
در جهــانوترویــجارزشهــایســکوالر جنبشهــایفمینیســمدر
نگرشهــای تقویــت و گســترش باعــث رســانهها توســط جامعــه
بــه آن  کــهدر جنســیتیجدیــدتحــتعنــوان»برابرگــرا«شدهاســت
همــهویــابیشــترجنبههــایزندگــیاجتماعــی برابــریزنــانومــرداندر
جوانتــر نســلهای و زنــان بیــن  در تمایــل ایــن میشــود. تأکیــد
بــهتضادهــاوتنشهــایمتفاوتــیدرســطح اســتکــهمنجــر بیشــتر

جامعــهوخانــوادهشــدهاســت.

مرد  جایگاه  به  توجه  ظرفیت های  و  فرصت ها   
در خانواده جهت تحکیم خانواده و حفظ حقوق 

زن
بطــنقوانیــنجهــتتوجــه فرصتهــاوظرفیتهــایزیــادیدر کشــور در
خانــوادهجهــتتحکیــمخانــوادهوحفــظحقــوقزن بــهجایــگاهمــرددر

ادامــهبــهآنهــااشــارهمیشــود. وجــودداردکــهدر
  قوانین اشتغال

توجهبهاولویتاستخداممردانمتاهلدرمشاغلدولتی؛ 	

توجهبهحقنفقۀزناندرفیشحقوقیمردانشاغل؛ 	

پــروژهای، 	 دورکاری، ماننــد بانــوان اشــتغال  دیگــر انــواع بــه توجــه
بانــوان. وقــت تمــام اشــتغال برابــر در خانگــی مشــاغل و پارهوقــت

  نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی
نظــامرســمیآمــوزشوپــرورش 	 ــهتربیــتجنســیتیدر ــزومتوجــهب ل

؛ کشــور

توجهبهمهارتافزاییدرخصوصنقشهایخانوادگی؛ 	

ارتقایدانشنقشهایخانوادگیمردانوزنان؛ 	

آموزش 	 توجــهبــهتناســبرشــتۀتحصیلــیدانشــگاهیبــاجنســیتدر
عالی.

  رسانه های رسمی
خانواده؛ 	 توجهبهنقشحمایتیمردونقشسکنیتزندر

توجهبهسبکزندگیدینیدرموضوعخانواده؛ 	

موضــوع 	 وهمچنیــنفمنیســتیدر مقابلــهبــارویکردهــایتحجرآمیــز
نقش هــایخانوادگــی.

  قوانین حمایتی از نقش های خانگی زنان
احتسابنقشهایخانگیزنانبهعنوانشغل؛ 	

اجتماعــیوچندالیــهبــاتاکیــدبــر 	 ارتقــایهدفمنــدبیمههــایفراگیــر
. مــادراندارایفرزنــدوزنــانخانــهدار

 پیشنهادات سیاستی در راستای تقویت نهاد 
خانواده

برنامــه پنــج  در خانــواده موضــوع  در توســعه کلیــۀسیاســتهای  در
آنواســتیفای عبــارت»تقویــتنهــادخانــوادهوجایــگاهزندر توســعهاز
همــۀعرصههــاوتوجــهویــژهبــهنقــش حقــوقشــرعیوقانونــیبانــواندر
ســازندۀآنــان«اســتفادهشــدهاســتوهــدفآنتقویــتنهــادخانــوادهو

خانــوادهوعرصــهاجتمــاعذکــرشــدهاســت. احیــایجایــگاهزندر
خانــوادهمیتــوانگفــت مــوردنقــشمــرددر بــابررســیمتــوندینــیدر
و اجرایــی رهبــری و سرپرســتی خانــواده  در مــرد نقــش مهمتریــن
ایــنرو،عبــارت»تقویــت سرپرســتیتربیتــیومعنــویخانــوادهاســت.از
خانــوادهبــهعنوان نهــادخانــوادهبــاتوجــهبــهجایــگاهواقعــیمــردوزندر
وتوجــهبــهنقــشاساســیمــردبــهعنــوانسرپرســت ومــادر ،پــدر همســر
عنــوان بــه زن اساســی نقــش و خانــواده معنــوی و تربیتــی و مالــی
انســانیو رشــدوتوســعۀ آرامشبخشــیخانــوادهدر رهبــرعاطفــیو
در جایگزیــن عنــوانسیاســت بــه جامعــه«  در بالنــده نســلی تربیــت

پیشــنهادمیشــود. توســعه برنامــههفتــم سیاســتهای

     جمع بندی    

نهــاد خانــواده، بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد جامعــه، تاثیرپذیــری زیــادی 
از تغییــرات اجتماعــی می پذیــرد. توجــه بــه برخــی ســنت های گذشــته و 
ــه  ــواده ب ــاد خان ــرای نه ــیب هایی را ب ــدرن، آس ــای م ــردن از آموزه ه ــره ب به
ــث  ــواده باع ــدرت در خان ــاختار ق ــر س ــی، تغیی ــت. از طرف ــود آورده  اس وج
ــکینه ای  ــی و س ــر نقــش عاطف ــران و تغیی ــان همس ــکاری می کاهــش هم
زن در خانــواده شــده اســت کــه از عوامــل ایجــاد ایــن تغییــرات می تــوان 
بــه اشــتغال زنــان و تقویــت نگرش هــای جنســیتی برابرگــرا اشــاره کــرد. بــر 
ایــن اســاس، بــا اســتفاده از قوانیــن اشــتغال، اصــالح برخــی از قوانیــن 
مدنــی خانــواده، قوانیــن حمایتــی از نقش هــای خانگــی زنــان و... می تــوان 
در  مــرد  جایــگاه  فعال ســازی  جهــت  کشــور  ظرفیت هــای  و  فرصت هــا 
خانــواده در راســتای تحکیــم خانــواده و حفــظ حقــوق زن را تقویــت کــرد.

     دربارٔه پژوهش    

ایــنمطالعــهدرمؤسســهرصــد،مطالعــاتوسیاســتگذاریاجتماعــی 	
ســال۱399  در ســالمتجنســیاسالمی)ســجا(توســطزهــراعباســپور

انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
 ۱۰ جــزو را ایــران ، شــگفتانگیز طبیعــت و غنــی تاریــخ  از برخــورداری
دادهاســت؛ازایــنروپیمــودن حــوزۀگردشــگریقــرار دنیــادر برتــر کشــور
گامهــایپیشــرفتباهــدفافزایــشدرآمدهــایارزیواشــتغالزاییدر
اولویتهــایاساســیوزارتمیــراثفرهنگــی،گردشــگری ،یکــیاز کشــور
، ایــنصنعــتســودآور وصنایعدســتیاســت.بااینحــال،ســهمایــراناز
از وکمتــر ناچیــز چــهازحیــثتعــدادوچــهازحیــثگــردشمالــی،بســیار
اقتصــادیمیتوانــدشــرایطایجــاد ۰.5درصــداســت.ایــنحــوزهازنظــر
اشــتغال،کاهــشبیــکاریوافزایــشدرآمــدراتســهیلکنــد.همچنیــن
صنعــت در شــغلی فرصــت یــک ایجــاد بــرای ســرمایهگذاری میــزان
دیگــرصنایــعاســت.ازایــنروبازآفرینــی از پایینتــر گردشــگریبســیار
ســبدمحصــوالتصنایعدســتی،برندســازیمجــددوافزایــشتبلیغــات
در بینالمللــی بازدیدکننــدگان و ذهنیــتمشــتریان تغییــر  بهمنظــور
بیشــتریازمشــتریانوگردشــگران،گامــی راســتایجلــباعتمــادشــمار
گردشــگری جایــگاه بررســی ضمــن حاضــر پژوهــش اســت. ضــروری
ادامــه، ایــران،بــهمهمتریــنچالشهــایایــنبخــشپرداختــهاســت.در
فرهنگــی، میــراث پیشــرفت جامــع اســتراتژیک رویکــرد و  چشــمانداز
پایــان،راهکارهایــی گردشــگریوصنایعدســتیایــرانبررســیشــدهودر

گرفتــهاســت. فــرارویایــنصنعــتقــرار

  وضعیت گردشگری ایران
تا ۱392 سالهای طی ایران گردشگری که میدهد نشان آمارها
رقابتپذیری دربارۀ که مهمی نکتۀ است. بوده رکود درحال ۱396
گردشگری مقصد یک بهعنوان ایران  در گردشگری تقاضای  مبتنیبر
بهطورکلی، بازمیگردد. ایران دربارۀ گردشگران دیدگاه به دارد، وجود
راازسطح ایران ارائهشدهدر بازدیدکنندگان،کیفیتکاالهاوخدمات

دانستهوهمۀآنهاتمایلخودرابرایبازگشتبهایران متوسطباالتر
ایران  از بازدید به هم را دیگران میتواند آنها توصیۀ کردهاند.  ابراز
تشویقسازد.براساسآخرینرتبهبندیبانکجهانی،اقتصادایراندر
دارد. رتبۀ۱28قرار در میان۱9۰اقتصاددنیاازحیثسهولتکسبوکار
متصدیان جهانی، بانک تحقیق مختلف بخشهای دقیق بررسی با
در موجود موانع مهمترین تحلیل به میتوانند گردشگری بخش
هر ویژگیهای و بپردازند فعالیتشرکتهایخصوصی و رشد مسیر
ایراندرشاخص کنند.درمجموع،نمرۀ رابهدرستیشناسایی بخش
وگردشگرینامطلوباست؛بهگونهایکهدرسال رقابتپذیریسفر
جایگاه89قرار در میان۱۴۰کشور 2۰۱9نمرۀکلایرانبه3.5رسیدودر
میانگینرتبۀجهانیپایینتر حوزۀمنابعطبیعی،رتبۀایراناز گرفت.در

میانگینجهانیباالتراست. حوزۀمنابعفرهنگیاز وتنهادر

صنعت  پیش  روی  چالش های  مهم ترین   
گردشگری ایران 

فرهنگی، میراث بخشهای بالقوۀ ظرفیت و قوت نقاط بهرغم
مواجه نیز چالشهایی با بخشها این صنایعدستی، و گردشگری
شناسایی نیازمند ، مذکور بخشهای تجاری ظرفیت تحقق هستند.
آنهااست. برای راهحلهایی عللبنیادیچالشهایعمدهویافتن
رقابتدرشرایط حوزۀ گردشگریدر ازمحدودیتهای اینچالشها
دانشواطالعات کنونی،برقراریارتباطازطریقدسترسیواستفادهاز
متحول فرصتهای و شرایط با انطباق ازطریق دگرگونی ایجاد  نیز و
گردشگری صنعت پیشروی چالشهای مهمترین میگیرد. نشأت

ایرانعبارتنداز:
ــا:بهرغــم 	 ــت از جاذبه ه ــت حفاظ ــر جه ــئول و تصمیم گی ــراد مس ــود اف نب

وجــودکمیتــۀملــیطبیعتگــردی،فقــدانیــکمرجــعملــیگردشــگری

بررسی جایگاه، مهم ترین چالش ها و راهکارهای پیش  روی صنعت گردشگری ایران

برنامۀ جامع پیشرفت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ایران

گســترش صنعــت گردشــگری به عنــوان صنعتــی کــه بــا حوزه هــای مختلفــی نظیــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی، 
بســیاری  اهمیــت  از  بــوده،  تعامــل  در  خدمــات  و  محیط زیســت  اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  کشــاورزی، 
برخــوردار اســت و توســعۀ آن موجــب رشــد و پیشــرفت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، دیپلماســی سیاســی و... خواهــد 
شــد.  اکنــون بســیاري از کشــورها منافــع اقتصــادی و اجتماعــی خــود را ازطریــق توســعۀ گردشــگری تأمیــن می کننــد و 
درآمدهــای حاصــل از گردشــگری را در مســیر توســعۀ زیرســاخت  بخش هــای مختلــف اقتصادشــان بــکار می گیرنــد. ایــن 
صنعــت در ســال های اخیــر به ســرعت روبه رشــد بــوده اســت؛ به نحوی کــه در ســال 2017، 10.۴ درصــد از تولیــد ناخالــص 

داخلی، 10 درصد از کل اشتغال و یک شغل از هر ۵ شغل ایجادشدۀ جهانی را به خود اختصاص داده است.

     حامد فروزان    

اندیشکدۀ
پیشرفت 

گردشگری ایران



I r a n T h i n k t a n k s . c o m

شمــــــــــــارۀ9  ۱۴۰۱ 31پاییز

فرهنگ و رسانه

تضــاد کــهحفــظمنابــعطبیعــیوجلوگیــریاز بهعنــواننهــادیفراگیــر
میــانگردشــگریوســایربخشهــایاقتصــادیراتضمیــنکنــد،بارهــا
مقاصــدگردشــگرینیــز بســیاریاز مــوردتأکیــدقرارگرفتــهاســت.در
مناطقطبیعیمیانگردشــگریوســایر مناقشــاتیجهتاســتفادهاز
اغلــب،متهــم نیــز بخشهــایاقتصــادیوجــودداردوگردشــگران
میشــوند؛ محســوب طبیعــی مناطــق بــه آسیبرســانی  در اصلــی
بنابرایــن،ایجــاداشــکالتــازۀدرآمدزایــی،مســتلزمتواناییهــایجدیــد
حفــظو واتخــاذسیاســتهاییخــاصدرســطحاســتانیبهمنظــور

جاذبههــایمیــراثفرهنگــیوگردشــگریاســت؛ مراقبــتاز

ســرمایهگذاری 	 فقــدان بین المللــی: و  ملــی  ســرمایه گذاری  کمبــود 
جــدیاســت.درنتیجــه، بخــشاقامــت،بســیار خصوصــیبهویــژهدر
توســطدولــتادارهمیشــوندوایــنامــر بســیاریازهتلهــاهنــوز
یــکنهــاددولتــیعمومــی)ازجملــه بهمعنــایوجــودنقایــصذاتــیدر

اســت؛ رقابتپذیــری( فقــدان

ســطح پاییــن خالقیــت مســئوالن، تورگردانــان و تصمیم گیــران:بهدلیــل 	
آخریــن زمینــۀ  در ایــران گردشــگری ذینفعــان اطالعــات تحریمهــا،
روندهــاوفرصتهــایمیــراثفرهنگــی،گردشــگریوصنایعدســتی
مؤسســات مــدارس/  بــر هــم  امــر ایــن نیســت.  بــروز بینالمللــی
فرهنگــی، میــراث حــوزۀ  در آینــده  کار نیــروی و حرفــهای آمــوزش
و توســعۀمحصــوالتجدیــد بــر گردشــگریوصنایعدســتیوهــم
گاهــینســبتبــهرویههــایخالقانــۀ خالقانــهتأثیــرمیگــذارد.عــدمآ
و جــوان کارآفرینــان  از حمایــت در نقطهضعفــی بــه گردشــگری

بــدلشــدهاســت. ایــنعرصــه  کســبوکارهاینوپــاوفعــالدر

جامع  استراتژیک  رویکرد  و  چشم انداز   
پیشرفت در حوزۀ صنایع دستی و گردشگری

فرهنگــی، میــراث پیشــرفت جامــع اســتراتژیک رویکــرد و  چشــمانداز
،تبدیــلایــرانبــهمقصــدگردشــگری گردشــگریوصنایعدســتیکشــور
خانــوادهاســت.برنامــۀجامــعپیشــرفتمیــراثفرهنگــی،گردشــگری
و موجــود محدودیتهــای درنظرگرفتــن بــا ایــران صنایعدســتی و
ایــن تحقــق شــرایط فرصتهــا،  از حدأکثــری و  فراگیــر بهرهبــرداری
رافراهــممــیآورد.اقدامــاتموردنیــازجهــتتحقــقاهــداف چشــمانداز

از: عبارتنــد اســتراتژیک
 ۱  مردمی ســازی ناظــر بــه تقویــت هماهنگــی، همــکاری و مشــارکت مردمــی 
ــور:راهبــرداول ــگری جامعه مح ــی و گردش ــراث فرهنگ ــت از می ــت صیان جه
بخــشمیــراثفرهنگــی،گردشــگری ایجــادهماهنگــیوانســجامدر ــر ب
بــه راهبــرد ایــن اســت.  متمرکــز آن زیربخشهــای و صنایعدســتی و
فرهنگــی، میــراث مردمیســازی جهــت جدیــد سیاســتهای تدویــن
و  بهتــر نظــارت  بهمنظــور  جامعهمحــور گردشــگری و صنایعدســتی
وشبکهســازی مجــوز تضمیــنکیفیــتازطریــقاستانداردســازی،صــدور

معطــوفاســت؛
 2  بهره گیــری از تخصــص ایــران در زمینــۀ علــوم اســالمی جهــت دســتیابی بــه 
مزیــت رقابتــی در حــوزۀ گردشــگری اســالمی-ایرانی:راهبــرددوممبتنیبــر
زیربخشهــایحــوزۀگردشــگریاســالمی ایجــادهماهنگــیوانســجامدر
اســت.ایــنهــدفبــهخلــقفرآیندهــایجدیــداعطــایگواهــیجهــت
مجــوز وتضمیــنکیفیــتازطریــقاستانداردســازی،صــدور نظــارتبهتــر

وشبکهســازیمعطــوفاســت.همچنیــنپیشــرفتدرصنایعدســتی
اســالمی-ایرانــیهــمتشــویقمیشــود؛

3  بروزرســانی رویه هــا و الگوهــای موجــود در بخش هــای دولتــی، خصوصــی 
تجدیــد  بــر ســوم راهبــرد فرهنگــی: میــراث  بالاســتفادۀ  دارایی هــای  و 
وزارتخانــه فرایندهــای بهروزرســانی راه  از رقابتپذیــری تقویــت یــا
در پیشــرفت جهــت خدمــات ارائــۀ رویــۀ شــامل کــه اســت  متمرکــز
حــوزۀصنایعدســتی،گردشــگریومیــراثفرهنگــیمیشــود.ایــنامــر
بهبــود و وزارتخانــه مختلــف زیربخشهــای و فعالیتهــا تلفیــق بــه

دارد.  نیــاز ذینفعــان همــکاری

 راهکارهای پیش روی صنعت گردشگری ایران 
و گردشگری فرهنگی، میراث ملی و جهانی روندهای بررسی با
سناریوهای تحلیل و ایران ملی ظرفیتهای سنجش صنایعدستی،
به ایران گردشگری صنعت که گفت میتوان بیتردید دنیا،  در جاری
ازاینرو دارد.  نیاز بینشمدیریتی و درسیاستگذاری اساسی بازبینی

: راهکارهایپیشرویصنعتگردشگریایرانعبارتنداز

برخــیمقاصــدگردشــگری،جرمهــایناشــی 	 فراغــت از اسالم هراســی:در
اسالمهراســیافزایــشیافتــهکــهموجــبایجــادنگرانیهایــینــزد از
مســافرانمســلمانشــدهاســت.مســلمانانبهواســطۀپایــشاخبــار
ایــنزمینــه،میتواننــدزمــانومــکان وبررســیتجــارباطرافیــاندر

خــودراانتخــابکننــد؛ ســفر

گردشــگرانمســلمانرا 	 کاروان گردشــگری بانــوان:نزدیــکبــهنیمــیاز
گروههــای زنــانتشــکیلمیدهنــدکــهقریــببــهیکســومآنهــادر
جلــبایــنگروههــافعالیتهــای تمامزنانــهســفرمیکننــد.بهمنظــور
قابلبرنامهریــزی ایــران،  در بانــوان مناســب تفرجگاههــای  در پویــا

اســت؛

ــالم:گردشــگرانمســلمانبهدنبــالمیــراث 	 ــان اس ــر جه ــی مفاخ معرف
بــزرگان، زیــارتقبــور گمشــدۀمعنــویهســتندکــهمیتواننــدآنرادر
ایــرانبیابنــد،بــاافکارشــان عالمــانومتفکــرانمســلمانمدفــوندر

زندگــیخــودبهــرهببرنــد. معرفــتایشــاندر آشــناشــوندواز
     جمع بندی    

و  ارزی  درآمدهــای  افزایــش  باهــدف  پیشــرفت  گام هــای  پیمــودن 
میــراث  وزارت  اساســی  اولویت هــای  از  یکــی   ، کشــور در  اشــتغال زایی 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســت. بااین حــال، ســهم کشــور 
ایــران از ایــن صنعــت ســودآور چــه از حیــث تعــداد و چــه از حیــث گــردش 
مالــی، بســیار ناچیــز و کمتــر از 0.۵ درصــد اســت. صنعت گردشــگری ایران 
بــا چالش هــای گوناگونــی نظیــر نبــود افــراد مســئول و تصمیم گیــر جهــت 
حفاظــت از جاذبه هــا، کمبــود ســرمایه گذاری ملــی و بین المللــی و ســطح 
ــت.  ــه اس ــران مواج ــان و تصمیم گی ــئوالن، تورگردان ــت مس ــن خالقی پایی
لــذا چشــم انداز و رویکــرد اســتراتژیک جامــع پیشــرفت میــراث فرهنگــی، 
، تبدیــل ایــران بــه مقصــد گردشــگری  گردشــگری و صنایع دســتی کشــور
ــت  ــاز جه ــات موردنی ــزارش پیــش رو اقدام ــن رو در گ ــت. ازای ــواده اس خان

ــت. ــده اس ــریح ش ــم اندازی تش ــن چش ــه چنی ــتیابی ب دس
     دربارٔه پژوهش    

ایــنمطالعــهدراندیشــکدۀپیشــرفتگردشــگریایرانباهمــکاریحامد 	
فــروزان،پــگاهیاوریفــروبابــکیاوریفــردرســال۱۴۰۰انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
نظیــر خدماتــی ارائــۀ بــا اینســتاگرام اجتماعــی، رســانههای میــان  در
را بســیاری کاربــران اســت توانســته ویدئــو و عکــس اشــتراکگذاری
افزایــشجذابیــت ایــنموضــوع،نشــاندهندۀ کنــد. خــودجلــب بــه
اســت. تصویــری اجتماعــی رســانههای بــه کاربــران عالقهمنــدی و
اینســتاگرامهمچنیــنتوانســتهاســتعرصــۀجدیــدیرابــرایفعالیــت
زندگــی تصاویــر ســلبریتیهاایجــادکنــدوبــهآنهــااجــازهدهــدبــاانتشــار
امــروزه راشــکلدهنــد. روزمرهشــانرشــدکننــدوفرهنــگســلبریتی
خودبازنمایــیاجتماعــی،پرکاربردتریــننــوعمحتــوابهحســابمیآیــد.
ســلبریتیها بــرای را دریچــهای اجتماعــی شــبکههای شــرایط، ایــن  در
غازســاختارهاومحدودیتهــایاجتماعــی، گشــودهاندکــهبتواننــدفــار
هویتــیتــازهبــرایخــودخلــقکننــد.اکنــونبصــریشــدن،روشــیکارآمــد
بــرایتأثیرگــذاریبــرســبکزندگــیوکنشهــایروزمــرۀمــردممحســوب
در نقــشســلبریتیها بررســی بــه پیــشرو گــزارش ازایــنرو میشــود.
کاربــران روانشــناختیواجتماعــیبــر افزایــشمصــرفتصویــریوتأثیــر

میپــردازد. اینســتاگرام

  بررســی نقــش ســلبریتی ها در فضــای رســانه ای 
اینســتاگرام

برای مناسبی بستر » »عکسمحور ابزاری بهعنوان اینستاگرام امروزه
به سلبریتیها فضا، این  در است. کرده ایجاد سلبریتیها فعالیت
سبک ناخواسته یا خواسته و میپردازند خود بیواسطۀ بازنمایی
و رفتاری الگوهای هواداران، یا کاربران میکنند. معرفی را زندگیشان
زندگی فکریسلبریتیهاراجالبوقابلتقلیدمیپندارندوآنهارادر
بهسلبریتیهای گرایشهواداران و میبندند.عالقه بکار روزمرۀخود

اجتماعی و فردی هویتهایی است ممکن اغلب موردعالقهشان،
تعاملهوادارانباسلبریتیهاممکن دهد.در قرار افرادراتحتتأثیر
و اجتماعی« فرا »روابط اجتماعی«، و »روانشناختی کنش سه است

»همذاتپنداریوپرستش«شکلبگیرد.
از برخی کاربران، که است این اجتماعی فرا روابط  از مقصود
الگوهایی بهعنوان را رادیو و تلویزیون مردمپسند شخصیتهای
بهایجاد باارزشبرایباورهاورفتارهایخودقلمدادمیکنند.اینرفتار
محبوبشان سلبریتیهای با مخاطبان یکسویۀ میانشخصی روابط
جدیت با را سلبریتیها به مربوط  اخبار که بهنحوی میشود؛ منجر
پیگیریکردهونسبتبهعکسیاپیامهایمربوطبهآنهاواکنشهای

بسیارینشانمیدهند.
کهمصرفکنندۀ رخمیدهد زمینۀرسانه،هنگامی  در همذاتپنداری
رامبنای رفتارهاییکشخصیت یا باورها ارزشها، رسانه،نگرشها،
مبتنیبر الگوسازی فرایند زمینۀ  در دهد.  قرار خود رفتاری الگوی
اجتماعی، نگرشهای  از کاربران برخی سلبریتیها، با همذاتپنداری
زندگیروزمرۀخوداستفاده فرهنگی،سیاسیواعتقادیسلبریتیهادر

میکنند.
و  تصاویر  انتشار به هوادارانشان افزایش  بهمنظور سلبریتیها
زندگیروزمره،احساساتاجتماعیوفرهنگیخودادامه فیلمهاییاز
زندگیآنها سبک تأثیر تحت مداوم بهصورت هواداران و میدهند
کاربران،سلبریتیهاوسبکزندگیآنهارامانند میگیرند.برخیاز قرار
در میکنند. تعقیب را آنها سایه مثل و کرده پرستش قهرمانان
کاربران  از بعضی زندگیسلبریتیها، ازسبک تقلید و پرستش زمینۀ
اینستاگرامعنوانکردهاندکهازسبکپوشش،سبکمصرفوسبک

زندگیشخصیخوداستفادهمیکنند. زندگیسلبریتیمحبوبشاندر

بررسی مهم ترین چالش ها و مسائل مربوط به نقش سلبریتی ها در فضای رسانه ای 
اینستاگرام و ارائۀ پیشنهادها

یتی ها در افزایش مصرف  تحلیل نقش سلبر
تصویری کاربران اینستاگرام

شــمار  توانســته اند   ، متن محــور به جــای  عکس محــور  محتــوای  تولیــد  امــکان  بــا  نویــن  رســانه های  امــروزه 
، پرکاربردتریــن نــوع محتــوا در شــبکه های اجتماعــی به حســاب  کاربــران خــود را افزایــش دهنــد. عکــس و تصویــر
غ از هویــت واقعــی خــود، هویتــی را کــه  می آینــد. اینــک شــبکه های اجتماعــی فرصتــی را بــرای کاربــران فراهــم آورده انــد تــا فــار
دوســت دارنــد، عرضــه کننــد. امــروزه بصــری شــدن، روشــی کارآمــد بــرای تأثیرگــذاری بــر ســبک زندگــی و کنش هــای روزمــرۀ 
مــردم محســوب می شــود. ازایــن رو مطالعــه، نظــارت و حــل مســائل و مشــکالت روانــی و اجتماعــی کاربــران در فضــای 

اینستاگرام، حائز اهمیت است.

     مهدی شهبازی    

پژوهشکدۀ 
فرهنگ و هنر 

اسالمی
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رشد اندازهای به گذشته دهۀ چند طی سلبریتیها با هواداران رابطۀ
کردهکهباگسترشفضایمجازیوایجادفرصتهایجدیدرسانهای،
بهتقویتموضعکاربرانوهوادارانانجامیدهاست.درمجموع،میتوان
گفتکهتعاملهوادارانباسلبریتیهادرسطحفرااجتماعیبیشاز
تعاملدرسطحهمذاتپنداریوپرستشاست.افزایشسطحتعامل
بر میتواند جامعه، درسطح  نوظهور موضوعی بهعنوان اجتماعی فرا
بگذارد.سلبریتیهابااستفادهاز افرادازخودشانتأثیر نگرانیتصویر
عادات جایگزین را نوینی گرایشهای و رفتارها تصویری، قابلیتهای
وارزشهایسنتیجامعهکردهودربارۀنگرشهایسیاسی،فرهنگی
از استفاده همچنین میپردازند. موضعگیری و ترویج به اجتماعی و
نگرشهایاجتماعی،فرهنگی،سیاسیواعتقادیسلبریتیهاازسوی

هوادارانموجباختاللهویتیوبحرانهویتهوادارانمیشود.

  راه های پیشنهادی به منظور مدیریت فضای 
رسانه ای اینستاگرام 

حول انحرافاتی و تهدیدها آسیبها، بیانشده، مطالب باتوجهبه
پیشتر که دارد وجود رسانهای فضای در سلبریتیها از الگوگیری
آسیبهای رفع  بهمنظور ازاینرو است. شده اشاره آنها  از برخی به
اجتماعی و اخالقی باهنجارشکنان برخورد و اصالح ،سیاست مذکور
نهادهایفرهنگیوتبلیغیقرار کار درفضایرسانهایبایددردستور
ادامه،اقدامهایمدیریتیکهباعثاصالحوبهبوداستفادهاز گیرد.در

فضایرسانهایاینستاگراماست،بیانمیشود:
برخــیازشــاخهایاینســتاگرامیبــاهنجارشــکنیاجتماعــیواخالقــی 	

و رســانهای تولیــدات و دســتیافتهاند زیــادی دنبالکننــدگان بــه
تبلیغــیآنهــامخاطبانبســیاریدارد.درهمینراســتاتولیدکنندگان
در افزایــشمخاطــبیــافــروشبیشــتر ســینماوتلویزیــونبهمنظــور
گیشــهازشــاخهایاینســتاگرامیاســتفادهمیکننــد.درحالیکــهایــن
خــود، بازنمایــیتصویــر اینســتاگرامو تولیــداتمحتوایــی افــراددر
نهادهــای فراوانیانــد. اجتماعــی و اخالقــی ناهنجاریهــای دارای
اســتفادهازشــاخهایاینســتاگرامیبهمنظــور فرهنگــیورســانهایدر

جــذبمخاطــببایــدبــااغمــاضبرخــوردکننــد؛

مصــرف 	 پوشــش، ســبک  از عکسهایــی انتشــار بــا ســلبریتیها
میشــوند. بیشــتر شــهرت و هویتســازی باعــث خــود زندگــی و
در مــداوم بهصــورت هویتگیــری و هویتســازی چرخــۀ ایــن
اینســتاگرامجریــانپیــدامیکنــدوباعــثایجــادالگوهــایفرهنگــی
بایــد بــاجامعــهمیشــود.نهادهــایفرهنگــیوتبلیغــیکشــور مغایــر
الگودهنــدگانفرهنگــیفضــایاینســتاگرامیراشناســاییونســبت

واکنــشنشــاندهنــد؛ آنهــا بــهکنشهــایفرهنگــیوهویتــی

چالشهــای 	 از یکــی ســلبریتیها بــه عاطفــی وابســتگی و گرایــش
روانشــناختیجامعــهاســت.ایجــادکارگــروهآسیبشناســیروانــی
مســائل شناســایی بــه میتوانــد تبلیغــی و فرهنگــی نهادهــای  در

شــود؛ منجــر اینســتاگرام  در روانشــناختی

دیــدگاهکاربــراناینســتاگرام،برخــیســلبریتیهادرصــددترویــج 	 بنابــر
اجتماعــی ارزشهــای و خیریــه(  امــور )تبلیــغ فرهنگــی ارزشهــای
)تبلیــغپویشهــایاجتماعــی(هســتند.همچنیــنبرخــیســلبریتیها
جنســی، نامناســب رفتارهــای )ترویــج فرهنگــی هنجارشــکنی بــه

رفتــار )ترویــج اجتماعــی هنجارشــکنی و مبتــذل( گروههــای ترویــج
ــد ــد.ازایــنروبای ــی(اقــداممیکنن پرخاشــگرانه،ایجــادشــکافقومیت
زمینــۀفعالیــتســلبریتیها سیاســتهایانبســاطیوانقباضــیدر
درصــدد کــه ســلبریتیهایی برایناســاس، باشــد. داشــته وجــود
حمایــت مــورد هســتند، اجتماعــی و فرهنگــی ارزشهــای ترویــج
و کــهدرصــددهنجارشــکنیفرهنگــی وســلبریتیهایی گیرنــد  قــرار

اجتماعــیهســتند،محــدودشــوند.

     جمع بندی    

نظیــر  خدماتــی  ارائــۀ  بــا  اینســتاگرام  اجتماعــی،  رســانه های  میــان  از 
اینســتاگرام  اســت.  یافتــه  بســیاری  موفقیــت   ، تصویــر اشــتراک گذاری 
زندگــی  ســبک  و  ســلبریتی ها  فعالیــت  نمایــش  بــرای  جدیــدی  عرصــۀ 
آن هــا فراهــم آورده اســت. برخــی ســلبریتی ها بــا اشــتراک گذاری ســبک 
بــا جامعــه  نامناســب و فرهنگ هــای مغایــر  رفتارهــای  ترویــج  زندگــی، 
باعــث ایجــاد کنش هــای روان شــناختی و اجتماعــی، روابــط فــرا اجتماعــی 
و هم ذات پنــداری و پرســتش نــزد هــواداران خــود می شــوند؛ لــذا بــرای 
جلوگیــری از بــروز آســیب  و انحــراف کاربــران، نهادهــای فرهنگــی بایــد بــا 
ــر الگودهنــدگان فضــای اینســتاگرامی، شناســایی آســیب های  نظــارت ب
اجتماعــی،  و  فرهنگــی  هنجارشــکنان  محدودســازی  و  روان شــناختی 

بســتری امــن را بــرای کاربــران اینســتاگرام ایجــاد کننــد. 

     دربارٔه پژوهش    

اســالمیوبــهســفارش 	 پژوهشــکدۀفرهنــگوهنــر ایــنمطالعــهدر
ســازمانتبلیغــاتاســالمیتوســطمهــدیشــهبازیدرســال۱399انجــام

شــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
باشــگاههای پرســپولیس، و اســتقالل خصوصیســازی مســئلۀ
فوتبــال بحثبرانگیزتریــناتفاقــاتحــالحاضــر تهرانــییکــیاز پرطرفــدار
بــه38۰میلیــارد نزدیــک باشــگاه،رویهمرفتــه ایــندو اســت. ایــران
ایجــاد باعــث باشــگاهها ایــن  در ســوءمدیریت دارنــد. بدهــی تومــان
ورزش( حکمیــت )دادگاه cas و فیفــا  در متعــدد مالــی پروندههــای
پیگیــری ســال ۱2  از پــس  نیــز مســئلۀخصوصیســازی اســت. شــده
توســطدولتهــایدهــم،یازدهــمودوازدهــم،کمــاکانبینتیجــهمانــده
اســت.عــدمســوددهیوبدهیهــایکالنایــندوباشــگاه،مهمتریــن
امــرخصوصیســازیمحســوب  ناتوانــیدر زمینــۀ آنهــادر مشــکالت
میشــود.همیــنامــرموجــبشــدهاســتکــهواگــذاریایــندوباشــگاه
بــورسوفــروشبــهیــکمالــکدارایاهلیــت،دشــوارشــود.ازایــنرو، در
رئیــساتــاقتعــاونایــران،قالــبتعاونــیســهامیعــامراقالــبمناســبی
تأســیس اســت. کــرده عنــوان باشــگاهها ایــن ســهام واگــذاری بــرای
روندگســترشســهم تعاونــیســهامیعــام،میتوانــدفصــلجدیــدیرادر
رقــمبزنــد.ایــنپژوهــش،تــالشمیکنــد اقتصــادکشــور تعاونیهــادر
آیــاالگــویتعاونــی بــهدوپرســشمهــمپاســخدهــد؛نخســتاینکــه
پرطرفــدار تیــم دو ایــن باشــگاهداری معضــل بــرای راهحلــی میتوانــد
باشــد؟ودومآنکــهموانــعتحقــقالگــوومــدلتعاونــیبــرایباشــگاهداری
اســتقاللوپرســپولیسچیســت؟!پاســخبــهایــنپرســشهامیتوانــد

ــالایــرانمنجــرشــود. ــرایفوتب ــیمطلــوبب ــۀمدل ــهارائ ب

  تجربه های بین المللی الگوی تعاونی
مورد کموبیش تعاونی الگوی جهان، فوتبال باشگاههای میان  در
بایرنمونیخ، و بارسلونا  نظیر باشگاههایی است. قرارگرفته استفاده
نمونههایموفقالگوهایتعاونیهستند.مخالفتمردمبافرآیندهای
باشگاهداری که شد موجب انگلستان  در فوتبال خصوصیسازی

اینپژوهش، افکارعمومیمطرحشود.در در
ً
بهصورتتعاونی،مجددا

فوتبالبرخیکشورهاموردبررسی گرفتهشدهدر الگوهایتعاونیبکار
گرفتهاست: قرار

  اسپانیا
مادریــد، رئــال تیــم  چهــار تنهــا اســپانیایی، باشــگاههای میــان  در
میشــوند. اداره مــردم توســط اوساســونا و اتلتیکوبیلبائــو بارســلونا،
ــهآنهــا باشــگاهبارســلونادارای۱۴۴هــزارعضــورأیدهنــدهاســتکــهب
»سوســیوس«بهمعنــایشــریکوعضــوگفتــهمیشــود.اعضــایدیگــر
ــاوجــودپرداخــتحــقعضویــتو ــهب ــدک ــامدارن باشــگاه،»صخرههــا«ن
شــاملافــرادخارجــی

ً
باشــگاه،حــقرأیدادنندارنــدوعمومــا حمایــتاز

افــرادثروتمنــدوعالقهمنــدبــه میشــوند.بدینترتیــب،مجموعــهایاز
تیــمبارســلوناحامیــانمالــیایــنتیــمهســتند.باشــگاهرئــالمادریــدنیــز
دوباشــگاه، هــر چنیــناعضایــیاســت.در شــاملترکیــبمشــابهیاز

نماینــدگانتوســطهــوادارانانتخــابمیشــوند. هیئتــیاز
  آلمان

ادارۀ نحــوۀ و مالکیــت ازحیــث فوتبــال تیمهــای تمامــی آلمــان،  در
تیمهــا  حضــور شــرط میکننــد. فعالیــت تعاونیهــا مشــابه باشــگاه،
5۱درصــد کــهحدأقــل اســت ایــن آلمــان لیــگ ودوم اول دســتۀ در
سهامشــانتوســطمــردمخریــداریشــود.ســرمایهگذارانبــزرگ،تنهــا
مقررات بــهخریدســهاممحدودیهســتند.قانــون»۱+5۰«،بنــدیاز قــادر
اکتبــر۱998تصویــبشــد.ایــنقانــون، ســازمانلیــگآلمــاناســتکــهدر
مبرمــیبــه کــهنیــاز راهرابــرایورودســرمایهبــهباشــگاههایایــنکشــور
ــاز بازســازیبنیادیــنزیرســاختهایخــودداشــتند،ب ســرمایهگذاریدر
آلمــانبــهشــکل ،باشــگاههادر تصویــبقانــونمذکــور کــرد.پیــشاز
ســازمانهاییغیرانتفاعــیادارهمیشــدندومالکیــتخصوصــیممکــن
نبــود؛امــاایــنقانــونبــهباشــگاههااجــازهدادکــهبهصــورتشــرکتهای
رابهگونــهای ســهامیخــاصمدیریــتشــوند.قانــون»۱+5۰«ســازوکار

بررسی تجربه های بین المللی کشورهای منتخب و توصیه های سیاستی 
به منظور رشد تعاونی های ایران در زمینۀ باشگاه داری 

تعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران

ح شــده اســت. اگرچــه  ، بحــث خصوصی ســازی باشــگاه های پرســپولیس و اســتقالل بارهــا مطــر طــی 12 ســال اخیــر
بــزرگ  بــودن دولــت و گســتردگی ســطح دخالــت آن در بســیاري از فعالیت هــای ورزشــی به مثابــه یــک معضــل 
اســت، امــا خصوصی ســازی همچنــان انجــام نشــده اســت. وجــود بدهــی زیــاد و پرونده هــای مالــی متعــدد ایــن دو باشــگاه، 
موجــب ایــن نافرجامــی شــده اســت. امــروزه الگــوی تعاونــی در باشــگاه های مختلــف جهــان اســتفاده می شــود و انتظــار 
مــی رود کــه بتوانــد بــه خصوصی ســازی ایــن دو باشــگاه نیــز کمــک کنــد.  اکنــون، باشــگاه های معــروف بارســلونا و رئــال 
مادریــد بــا اســتفاده از الگــوی تعاونــی و توســط مــردم اداره می شــوند. در آلمــان نیــز برخــی باشــگاه ها از ایــن الگــو اســتفاده 

می کنند.

     حنیف عموزاد    

اندیشکدۀ
تعاون و
 توسعه
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تعریــفکــردکــهباشــگاههمچنــان5۰درصــدبهعالوهیــکســهمخــودرا
ــدبــهســهامدار نتوان هرگــز داشــتهباشــدویــکســرمایهگذار اختیــار در
عمــدۀباشــگاهبــدلشــود.بدینترتیــب،اکثریــتحــقرأیهمچنــاندر
اعضــایباشــگاهباقــیمیمانــد.اســتداللاصلــیقانــونمذکــور اختیــار
ایــناســتکــهباشــگاههانهادهــایاقتصــادینیســتندکــهالزمباشــد
،حــقرأیهــواداران دیگــر بهصــورتمســتقیمواردبــازارشــوند.بــهتعبیــر
بایــدحدأقــل۱+5۰باشــدو

ً
بــرایانتخابــاتباشــگاههایآلمانــیحتمــا

هیــچفــردیــابنــگاهتجــارینمیتوانــدســهامرابهگونــهایخریــداریکنــد
بگیــرد؛زیــرااکثریــتحــقرأیتنهــادر اختیــار کــهحــقرأیاکثریــترادر
آلمــانبــرایتیمهــایلیــگ هــواداراناســت.البتــهایــنقانــوندر اختیــار
 2۰ از کــهبیــش دســتۀســوماجــرانمیشــود.همچنیــنباشــگاههایی
ثابــتیــکتیــمبودهانــد وضــعایــنقانــون،ســرمایهگذار ســالپیــشاز

ــورمســتثنیشــدهاند. ــونمزب قان از ــز نی
  آسیا

باشــگاههای هندوســتان، و جنوبــی کــرۀ  کشــور دو تنهــا آســیا،  در
فوتبــالتحــتادارۀمــردمدارنــد)هرکــدامفقــطیــکباشــگاهفوتبــال(.
کــرۀجنوبــیکــه هنــدوSeoul United FCدر Travancore Royal FCدر
دومــیکامــاًلماننــدیــکتعاونــیادارهمیشــود.بهجــزهندوســتانوکــرۀ
تیمهــایباشــگاهیاندونــزیودوباشــگاهژاپنــینیــز جنوبــی،تعــدادیاز
باشــگاهداریومالکیــتخــود امــور مــدلسوســیوسبارســلونادر از
شناختهشــدهای باشــگاههای آنهــا  از هیچیــک کــه میکننــد پیــروی

نمیشــوند. محســوب

 توصیه های سیاستی به منظور رشد تعاونی ها 
در امر باشگاه داری 

باشگاههای
ً
باشگاههایدنیاکهعموما کمیاز بهطورکلی،تعدادبسیار

حال، میشوند اداره تعاونی یک کاماًلمانند هستند، ناشناختهای
آلمان و اسپانیا تجربۀ  از بهرهگیری با بخواهد ایران فوتبال چنانچه

برایشروع،قابلتأملبهنظرمیرسند: اقدامکنذ،راهحلهایزیر
راههایپیشنهادی،ایجادزمینههایالزمبرایاتحادیههای الف(یکیاز
کنشگری توسعۀ و هواداران مشارکت بهمنظور هوادار-مالک
که بدینصورت است؛ باشگاه مدیریت امر  در مشارکت برای آنها
هوادارانیکباشگاهبهوجودآید،هوادارانحقعضویت اتحادیهایاز
مستقیم نقش باشگاه مدیران انتخاب  در و کنند پرداخت سالیانه
داشتهباشند.بدیهیاستکهحقعضویتنمیتواندتنهامنبعمالی
از بخشی تنها هواداران، توسط عضویت پرداختحق باشد. باشگاه
اتحادیۀهوادارانراپوششمیدهد. هزینههایمدیریتیوحمایتاز
وجودداردکهمدیرانمنصوب اینقابلیتبرایباشگاههایپرهوادار
استادیوم، بلیت فروش مانند باشگاه هواداری ظرفیتهای ازطریق
اقالممرتبطبانامتجاریباشگاهیاازطریق فروشپیراهنتیموسایر
تأمین را باشگاه هزینههای بتوانند پخش، حق از حاصل درآمدهای
ماننداستقالل، کنند.البتهالگویاولتنهابرایباشگاههایپرهوادار

پرسپولیسوتراکتورسازیتوصیهمیشود.
)بهطور باشگاهها مالکیت نحوۀ با متناسب قانون ب(تصویب
توسط باید که سهام عرضۀ به باشگاهها الزام و )5۰+۱ قانون مثال
اینراستا،میتوانمانندآلمان، فدراسیونفوتبالایرانوضعشود.در

را خریداریشدهاند بخشخصوصی توسط  پیشتر که باشگاههایی
مستثنیکرد.اینالگوبرایباشگاههایدستهدوموسومایرانتوصیه
مدل باشد. داوطلب رابطه این  در باشگاهی آنکه  مگر نمیشود؛
امنیتی اعتراضات به مربوط تهدیدهای میتواند آلمانی باشگاهداری
کاهش نیز را تهرانی  پرطرفدار باشگاههای مدیریت نحوۀ به نسبت

دهد؛اگرچهالگویاول،تجربۀموفقتریاست.

     جمع بندی    

مســئلۀ خصوصی ســازی اســتقالل و پرســپولیس، باشــگاه های پرطرفدار 
تهرانــی، یکــی از بحث برانگیزتریــن اتفاقــات کنونــی فوتبــال ایــران اســت. 
یازدهــم  دهــم،  دولت هــای  از  گــذر  و  ســال   12 باگذشــت  مســئله  ایــن 
و دوازدهــم، کمــاکان بی نتیجــه باقــی مانــده اســت. عــدم ســوددهی و 
بدهی هــای کالن ایــن دو باشــگاه، ازجملــه مهم تریــن مشــکالت آن هــا 
در زمینــۀ ناتوانــی در خصوصی ســازی اســت. به نظرمی رســد کــه قالــب 
تعاونــی ســهامی عــام، می توانــد قالــب مناســبی بــرای واگــذاری ســهام 
را  متفاوتــی  الگوهــای  بین المللــی  تجربه هــای  باشــد.  باشــگاه   دو  ایــن 
- در ایــن زمینــه بکارگرفته انــد؛ اســتفاده از الگــوی اتحادیه هــای هــوادار
آلمــان و مشــارکت توأمــان بخــش  مالــک در اســپانیا و قانــون »۵0+1« 
خصوصــی و هــواداران در ادارۀ باشــگاه ها، نمونــه ای از الگوهــای موفــق 
باتوجــه  می شــوند.  محســوب  اروپایــی  کشــورهای  در  بکارگرفته شــده 
بــه الگوهــای موفــق موجــود، ایــن پژوهــش پیشــنهادهایی را به منظــور 
باشــگاه داری تعاونــی در ایــران ارائــه می کنــد. ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای 
-مالــک و تصویــب قانــون متناســب در زمینــۀ نحــوۀ  اتحادیه هــای هوادار
ــن  ــش رو در ای ــش پی ــنهادهای پژوه ــه پیش ــگاه ها، ازجمل ــت باش مالکی

ــتند. ــه هس زمین
     دربارٔه پژوهش    

اندیشــکدۀتعــاونبــاهمــکاریحنیــفعمــوزاده،علــی 	 ایــنمطالعــهدر
ســال۱۴۰۰انجــامشــدهاســت. فتوتیــانورضــااخبــاریدر
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حکمرانی و توسعه

  ضرورت و اهداف پژوهش
تجمعــات، آزادی  مســیر در موجــود چالشهــای و تحــوالت باوجــود
دهــههمچنــان  چهــار بــه قریــب گذشــت  از پــس اســالمی جمهــوری
عملیاتــیســاختنآنفــرارویخــودمیبینــد؛از مشــکالتبســیاریرادر
زمــرهچالشهــایاجرایــی برقــراریامنیــتگرفتــهتــاحفــظکیــاناســالمدر
مقــامایفــا، ایــنآزادیمحســوبمیشــوند.هرچنــدمســئوالندولتــیدر
آزادیتجمعــاتبــرایملــتهســتندوگامهایــی متعهــدبــهضمانــت
برداشــتهاند،امــاهمچنــانضعــف ایــنمســیر هرچنــدناتمــامراهــمدر
اســتیفای ایــنزمینــههویــدااســت؛بهنحویکــهمــردمدر وکمبــوددر
ازایــنرو مواجهانــد. متعــددی مشــکالت بــا خــود مشــروع آزادی
ــدضمــنبررســیظرفیتهــاوشناســایی تــالشمیکن پژوهــشحاضــر
کوچــک گامــی و بپــردازد  راهحلــیمؤثــر ارائــۀ بــه چالشهــایموجــود،

ایــنزمینــهبــردارد. حــلچالشهــایموجــوددر بهمنظــور

  آزادی تجمعات
جامعــهای ســطح در مــردم عمــوم »آزادی بهمعنــای تجمعــات آزادی
یــک درقالــب و جمعــی بهشــکل کــه خــود  نظــر بیــان بــرای معیــن،
گردهمایــیارادیوموقتــینمــودپیــدامیکنــد«تعریــفمیشــود.آزادی
موردنظــر مشــروطه دوران  از کــه اســت مســائلی ازجملــه تجمعــات
مســائل از یکــی و داشــته  قــرار  کشــور اساســی قانــون قانونگــذاران
پیشنویــس بــدوتشــکیلجمهــوریاســالمیبــودهاســت.در مهــمدر
اصــل3۱آمــدهبــود:»تشــکیلاجتماعــاتوراهپیماییهــابــدونحمــل
آزاد خیابانهــا،میدانهــاومراکــزعمومــی بــااعــالمقبلــیدر ســالحو
برخــالفمبانــی و نظــمعمومــی امنیــت، آنکــهمخــل بهشــرط اســت

ومســیرها ــز ــدامنیــتاجتماعکننــدگان،مراک ــتبای اســالمنباشــد.دول
نمایــد.« جلوگیــری  خشــونتبار درگیریهــای  از و کنــد تضمیــن را
اصــل27قانــوناساســیجمهــوری آزادی،در درنهایــت،ایــنشــکلاز

اســالمیایــرانجــایگرفــت.

  محدودیت ها و شروط اجرای آزادی تجمعات
نظــامحقوقــیایــرانباتوجــهبــهاصــل27قانــوناساســیکهحــقآزادی در
پرتــوموازیــنشــرعیبــرایملــتبــهرســمیتشــناخته، تجمعــاترادر
دوقیــداجرایــیپیشبینیشــدهاســت؛نخســت»عــدماخــاللبــهمبانــی
اســالم«ودیگــری»عــدمحمــلســالح«.همچنیــندولــتموظــفاســت
طریــق از جــز کــهامنیــتاجتماعکننــدگانراتضمیــنکنــدوایــنامــر
ادامــه،بــهایــنقیــوداشــاره نخواهــدبــود.در اعمــالبرخــیقیــودمتصــور

میشــود؛
  اجازه و اطالع

و اطــالع تجمعــات، آزادی زمینــۀ  در  چالشبرانگیــز مســائل از یکــی
نظامهــایحقوقــی در دولــتاســت.رویــۀعملــیایــنامــر از کســبمجــوز
رویکــردکســباجــازۀپیشــینی، شــاملســهرویکــردمتفــاوتاســت؛در
مرجــعیــامقامــیخــاصکســب آزادیمــوردبحــثبایــداز بــرایاســتفادهاز
رویکــرداســتطالعی،تنهــاافــرادیکــهتمایــلبــهاســتفاده اجــازهشــود.در
ــطرا ــامقامــاتذیرب ــدت ــاقانــون،مکلفان ــدمطابــقب ایــنحــقرادارن از
نقطــۀ در

ً
مطلــعکننــد.رویکــردعــدماطــالعوتعقیــبپســینینیــزدقیقــا

ــر دارد.ایــنرویکــرد،بنــاراب پیشــینیقــرار مقابــلرویکــردکســبمجــوز
ــدایــنمحدودیــتراجــز ــدکــهنبای ــانمیکن آزادیمطلــقمیگــذاردوبی

آنافــزود؛ ،بــر بــهغیــر درصــورتاضــرار

بررسی و تحلیل محدودیت ها و شروط تعهد حکومت جهت حمایت و تضمین 
آزادی اجتماعات در اصل 2۷ قانون اساسی و ارائۀ راهکار

چالش های فراروی آزادی تجمعات و 
اعتراضات در جمهوری اسالمی ایران

آزادی تجمعــات در زمــره مســائلی اســت کــه از بــدو تشــکیل جمهــوری اســالمی موردنظــر مجلــس خبــرگان قانــون 
آزادی هــای  زمینــۀ  در  اساســی  قانــون  اصــول  مهم تریــن  از  یکــی  براین اســاس،  اســت.  داشــته  قــرار  اساســی 
سیاســی و مدنــی، اصــل 27 اســت. آنچــه در ارتبــاط بــا اصــل 27 قانــون اساســی بــه چشــم می خــورد، تصریــح بــر آزادی عامــۀ 
مــردم جهــت بیــان نظــرات خــود بــه شــیوۀ جمعــی اســت. ایــن اصــل، آزادی تجمــع و تظاهــرات را در ایــران تضمیــن می کنــد 
و بیــان مــی دارد کــه »تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایی هــا بــدون حمــل ســالح به شــرط آنکــه مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد 
آزاد اســت«؛ امــا ظهــور ایــن آزادی در بســتر جامعــه بــا چالش هایــی مواجــه بــوده اســت. ازجملــه ایــن چالش هــا وجــود 
ــه  ــا را ب ــواًل دولت ه ــه معم ــی ک ــی و امنیت ــات سیاس ــز مالحظ ــده و نی ــا اشاره ش ــور بدان ه ــل مذک ــه در اص ــت ک ــروطی اس ش

سمت محافظه کاری می کشاند.

     محمدطاهر صفرزاده    
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حکمرانی و توسعه

  عدم اخالل به مبانی اسالم
دیــدگاهاســالمیبهعنــواننمــودیاز تشــکیلراهپیمایــیواجتمــاعاز
،براســاسکالمصریــحآیــۀ۴6ســوره منکــر بــهمعــروفونهــیاز اصــلامــر
ــهرســمیتشناختهشــدهاســت؛امــاازجملــهچالشهــایاصلــی ســباب
ایــنعبــارتاســت ارتبــاطبــااصــل27قانــوناساســیتفســیر موجــوددر
چــهچیــزیبهعنــوانمبانــیاســالمشــناختهمیشــود؟برخــی

ً
کــهاساســا

وبعضــی اقلیتهــایدینــیمیداننــد رامشــمول ایــنمحدودیتهــا
تبییــنایــنمفهــوم دیگــرضمــنبرشــمردنبرخــیمصادیــق،ســعیدر
رابــاقانــونمیداننــد؛ایــن نهایــت،تشــخیصایــنامــر داشــتهاند؛امــادر
اصــولقانــوناساســیماننــداصــل دیــدگاهرامیتــوانباتوجــهبــهســایر

توجیــهکــرد. 2۴قانــوناساســینیــز
  عدم حمل سالح

مهمتریــنقیــودی ،یکــیاز وکشــور حفــظنظــمعمومــیوامنیــتشــهر
قیــد»عــدمحمــل برگــزاریتجمعــاتخواهــدشــدوذکــر اســتکــهمانــعاز
ســالح«باتوجــهبــهمشــروحمذاکــراتمجلــسبررســینهایــیقانــون

نظــمعمومــیوامنیــتبــودهاســت. اساســی،بهمنظــورصیانــتاز

  تعهد حکومت نسبت به حمایت و تضمین 
آزادی اجتماعات

حقــوقعامــۀ باتوجــهبــهمحدودیتهــایموجــودوبهمنظــورصیانــتاز
اســت. ــاز ــیجامــعنی ــهقانون تشــکیلتجمعــاتوتظاهــرات،ب مــردمدر
اصــل27قانــوناساســیبــهقانــونعــادیارجاعنشــدهاســت؛ هرچنــددر
ایــنزمینــهوجــودنــداردوحکومــتنیــز امــامنعــیبــرایقانونگــذاریدر
متعهــدبــهتضمیــنایــنحــقوآزادیاســت.تعهــدبــهتضمیــنازســوی
بــرایافــراد آزادیتوســطقانــون کــهایــن حکومــت،بدیــنمعناســت
ــرایتضمیــنواجرایــی شناســاییشــدهاســتوســازوکارهایقانونــیب
داشــتن اختیــار شــدنآندرنظرگرفتــهمیشــود.هرچنــددولتهــابــادر
وقــدرتخــودمیتواننــدمحدودیتهایــیرابــرایآزادیوحقــوق اقتــدار
شــهروندانایجــادکننــد؛امــاتوجــهبــهیــکنکتــه،الزموضــروریاســت؛
اگــردولــتبــهدالیــلغیرموجــهتجمعــاتراســرکوبیــامحــدودکنــدیــا
اجــازۀشــکلگیریآنهــاراندهــد،نــهفقــطاعتراضــاتراخامــوش

ً
اساســا

را ناصحیــح تجمعــات فرهنــگ زمینــۀشــکلگیری بلکــه اســت کــرده
تهیــۀایــنقانــونبایــدتوجــه بــهشــهروندانمیآمــوزد؛بنابرایــندر نیــز
آزادیاســتواعمــالمحدودیــت،امــریمســتثنی داشــتکــهاصــلبــر
بــهدلیــلداردومحدودیتزایــینبایــدبهعنــواناصلــی اســتکــهنیــاز

گیــرد. تدویــنقانــونمــورداســتفادهقــرار سراســریدر

  راهکار پیشنهادی جهت آزادی تجمعات
زمینــۀآزادیتجمعــات،طــرحوتصویــب الزمــۀتضمیــنحقــوقملــتدر
مجلــسشــورایاســالمیاســتکــهضمــنرعایــت قانونــیصریــحدر
رافراهــمســازد؛بنابرایــن ــت،مقدمــاتاجرایــیشــدنایــنامــر

ّ
حقــوقمل

نظــم حفــظ و مــردم امنیــت تأمیــن  بهمنظــور میشــود پیشــنهاد
تجمــع،زمــان آغــاز زمانــیمعقــولپیــشاز اجتماعــی،تجمعکننــدگاندر
ــههمــراهموضــوعآندر راهپیمایــیراب ــامســیر ومــکاندقیــقتجمــعی
ابتــدا کننــد.بدینترتیــب، ثبــت  بــهوزارتکشــور ســامانهایوابســته
حیــث درخواســتثبتشــدهتوســط»کمیتــۀویــژۀتجمعــاتمردمــی«از
مــواردمربوطــه،حدأکثــر اصــل27ودیگــر انطبــاقبــاشــروطمطــرحدر
ظــرفمــدت۴8ســاعتبررســیمیشــود؛چنانچــهمغایرتــییافــتنشــد
برگــزاری ردیــاتأییــدآنارائــهنکــرد،منعــیبــر نظــریبــر ویــاشــورایمذکــور
تعریــف»اخــاللبــه حیــثوجــودابهامــاتدر تجمــعنخواهــدبــود.از
کمیتــۀویــژۀتجمعــاتمردمــی یــکفقیــهدر مبانــیاســالم«نیــزحضــور
زمینــۀمدیریــتنظــموامنیــت پیشبینــیشــدهاســت.همچنیــندر
توســطنیــرویانتظامــی،ضمــنحفــظتمامــیمراتــبحقــوقشــهروندی،
درصــورت برایناســاس، شــود. طراحــی دقیقــی مکانیســم بایــد
اســتعمال هتــکحرمــت،فحاشــی، قبیــل  از گســترده تخلفــات  بــروز
و عمومــی امــوال تخریــب و آسیبرســانی ســرد، و گــرم ســالح انــواع
رســمیبــه اعــالندواخطــار خصوصــی،نیــرویانتظامــیمیتوانــدپــساز
حفــظامنیــتاجتماعــیورعایــتمصلحــت تجمعکننــدگان،بهمنظــور

عمومــی،جمعیــترامتفــرقســازد.

     جمع بندی    

آنچــه در وضعیــت فعلــی نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی بــه چشــم 
آزادی تجمعــات، اعتراضــات و تضمیــن  رفــع خــأ  می خــورد، ضعــف در 
آزادی  آزادی بــرای مــردم اســت. مهم تریــن چالــش ایفــای  ایجابــی ایــن 
مشــروع بــرای مــردم، نبــود متــن قانونــی متقــن به منظــور تأمیــن امنیــت 
عامــۀ مــردم و پوشــش محدودیــت  اســت. الزمــۀ تضمیــن حقــوق ملــت 
ح و تصویــب قانونــی صریــح در این بــاره  آزادی تجمعــات، طــر در زمینــۀ 
توســط مجلــس شــورای اســالمی اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود در 
ایــن قانــون، بــرای ســاماندهی وضعیــت تجمعــات و به منظــور حمایــت از 
آن، ابتــدا موضــوع تجمــع ازطریــق ســامانه ای در وزارت کشــور ثبــت شــود 
و ســپس توســط »کمیتــۀ ویــژۀ تجمعــات مردمــی« مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــم دقیق ــت، مکانیس ــم و امنی ــت نظ ــۀ مدیری ــن در زمین ــرد. همچنی گی
انتظامــی  نیــروی  گســترده،  تخلفــات  بــروز  درصــورت  تــا  شــود  طراحــی 

بتوانــد جمعیــت را متفــرق ســازد.
     دربارٔه پژوهش    

وشــهروندیدانشــگاهامــام 	 اندیشــکدۀحقــوقبشــر ایــنمطالعــهدر
صــادق)ع(توســطمحمدطاهــرصفــرزادهوعلــیشــکرالهیدرســال۱399 

انجــامشــدهاســت.
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حکمرانی و توسعه

  ضرورت و اهداف پژوهش
مفاهیــمومســائلاجتماعــیبنابــرماهیــتومحتــوایچندبعــدی،اغلب
ونگرشهــایمختلــفوگاهمتعارضــیمواجــهبودهانــد.در بــاتفاســیر
نظامهــایسیاســیمختلــفازجملــهایــران همیــنچارچــوب،توســعهدر

بــاتصمیمــاتوسیاســتگذاریهایمتفاوتــیمواجــهشــدهاســت.
ایــرانمیگــذرد، نخســتینبرنامــۀتوســعهدر بااینکــههفتــادســالاز
ارائــۀ و  بــراینشــاندادنمســیر منســجمی کمــاکانچشــمانداز امــا
ایــنپژوهــش نــدارد. وجــود کشــور در برنامههــایتوســعهایمذکــور
ازقضاوتهــای  بــهدور و بــاصورتبنــدیمنظــم،منســجم میکوشــد
شــخصی،برنامههــایتوســعۀهفتــادســالگذشــتهرابــهشــیوهایدقیــق
،بتــوانبــهچارچــوبنگرشــیوتبیینــی ایــنرهگــذر توصیــفکنــدتــااز
توســعۀایــراندســت تالشهــایصورتگرفتــهدرمســیر منصفانــهایاز
وضــعموجــودبــهوضــعمطلــوب، پایــانبــرایبرونرفــتاز یافــتودر

راهکارهــایبلندمــدتوکوتاهمــدتارائــهداد.

  برنامه های توسعه در ایران
برنامهوبرنامهریزیبهمنظورسازماندهیحکومتونظامهایسیاسی
بنابرماهیت  نیز ایران  در بودهاست. درهمۀجوامعمطرح  دیرباز  از
بهبود جهت منسجمی تالشهای ، کشور گذشتۀ تمدنی و فرهنگی
برنامهریزیها این شد. بکارگرفته حکومتداری و حکمرانی وضعیت
قالبنهادهاوساختارهایی هفتادسالگذشتهبهصورتمدوندر از
گرفتهاست. قرار انقالبمدنظر دوبازۀزمانیقبلوبعداز منسجمدر

  برنامه های توسعۀ پیش از انقالب
،اجــرا پیشــرفتکشــور انقــالب،هفــتبرنامــۀتوســعهبهمنظــور پیــشاز
وابــالغشــد.نخســتینبرنامــهبــاعنــوان»برنامــۀهفــتســالۀعمرانــی
ســوماســفند۱327توســطمحمدرضــاپهلــویاجــراوابــالغ «در کشــور
بــهتصویــبمجلــسشــورایملــیرســید. 26بهمــن۱327 شــدودر
فضــایسیاســی از ۱32۴تــا۱328بــودکــهمتأثــر دورۀاجرایــیایــنبرنامــهاز
،عــدمخــروج متشــنجایــرانوبــهدالیلــیماننــداشــغالنظامــیکشــور
ایــران،ملــیشــدنصنعــتنفــت،کودتــای28مــرداد، نیروهــایشــورویاز
برخــیوزیــرانوابســته،تحریــم فعالیــتگروههــایفدائیــاناســالموتــرور
آمریــکاو... خریــدنفــتایــران،تیرگــیروابــطبــاانگلســتان،مداخــالت
گرفــت. قــرار دســتورکار در نیــز ادامــه،پنــجبرنامــۀدیگــر ناتمــاممانــد.در
ســالهای۱3۴۱ـ۱335(،برنامــۀســومتوســعه برنامــۀدومتوســعه)از
ـ۱3۴7(وبرنامــۀششــم ـ۱3۴2(،برنامــۀچهــارمتوســعه)۱35۱ ۱3۴6(

توســعه)۱36۱ـ۱357(ازجملــهمهمتریــنآنهــاهســتند.
  برنامۀ توسعه پس از انقالب

و اقتصــادی فرهنگــی، بنیادیــن تغییــرات ایــران،  در اســالمی انقــالب
دهــۀنخســتانقــالب، نظــامسیاســیحاکــمایجــادکــرد.در سیاســیرادر
شــرایطمختلفــیازجملــهفضــایآرمانــیوانقالبــی،وقــوعجنــگتحمیلــی
راتحــتتأثیــر واختالفــاتجناحــیـسیاســی،برنامهریــزیتوســعۀکشــور
داد؛امــاســرانجام،اهمیــتبرنامهریــزیبــرایتوســعهباعــثشــدکــه قــرار
درســال۱36۱نخســتینبرنامــۀتوســعۀاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــی
تالشهــای توســطســازمانبرنامهوبودجــۀوقــتوضمــناســتمداداز

بررسی و آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران و ارائۀ راهکارهای 
حل و فصل چالش های توسعه در ایران 

یزی توسعه  آسیب ها و چالش های برنامه ر
در طول هفتاد سال گذشتۀ ایران

نظام هــای  توســط  جامعــه  شــهروندان  اقتصــادی   - اجتماعــی  وضعیــت  بهبــود  بــرای  توســعه  برنامه ریــزی 
سیاســی مختلــف دنیــا بکارگرفتــه می شــود. در ایــران نیــز از دیربــاز بــا هــدف برون رفــت از وضعیــت بغرنــج 
فرهنگــی -اقتصــادی و ایجــاد محیطــی باثبــات، تالش هایــی از ســوی ُحــکام وقــت صــورت گرفتــه اســت؛ امــا به طــور خــاص 
ــران  ــعه در ای ــی توس ــای عمران ــت برنامه ه ــردگان جه ــی تحصیل ک ــوی برخ ــی از س ــای مدّون ــد، تالش ه ــه بع ــال 1327 ب از س
صــورت پذیرفــت. پــس از انقــالب و همزمــان بــا پایــان جنــگ تحمیلــی نیــز تالش هایــی برنامه محــور به منظــور بهبــود 
، نتایــج حاصل شــده نتوانســته  وضعیــت زیرســاخت و توســعۀ کشــور مدنظــر قــرار گرفــت، امــا به رغــم تالش هــای مذکــور
اســت انتظارهــا را بــرآورده ســازد. در تحلیــل اســتمرار وضــع موجــود، عــدم بهبــود شــرایط و فقــدان تحقــق چشــم انداز 
بلندمــدت برنامه ریــزی توســعه در ایــران، دالیــل و چالش هــای مختلفــی نقــش داشــته اســت کــه بایــد مــورد بررســی و 

آسیب شناسی قرار گیرد.

     فتح ا... آقاسی زاده    

مرکز
پژوهش های 

توسعه و 
آینده نگری
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ایــن گیــرد.  قــرار  دســتورکار  در انقالبــی شــرایط بــا آن تطبیــق و قبلــی
مرحلــۀاجــراقــرار برنامــهبهدلیــلوضعیــتبیثبــاتسیاســیداخلــیدر
پایــانجنــگتحمیلــیتاکنــون،شــشبرنامــۀتوســعه نگرفــت.پــساز
گرفتــهاســت.برنامــۀ ــرانقــرار نظــامجمهــوریاســالمیای دســتورکار در
ـ ۱378( دوم برنامــۀ ،)۱368 ـ ۱372( ســالهای طــی توســعه نخســت
ـ ۱388( توســعه چهــارم برنامــۀ ،)۱379 ـ ۱383( ســوم برنامــۀ ،)۱37۴
۱38۴(،برنامــۀپنجــمتوســعه)۱39۴ـ۱39۰(وبرنامــۀششــم)۱۴۰۰ـ۱396( 

بــودهاســت.

 طبقه بندی آسیب های برنامه ریزی در ایران
بــا انقــالب،برنامههــایتوســعۀکشــور دوبــازۀزمانــیپیــشوپــساز در
چالشهــاوآســیبهایمحتوایــی،شــکلیوسازماندهیشــدهمواجــه
بودنــد.ایــنچالشهــاوآســیبهارامیتــوانبــهدودســتۀآســیبهای
زمانــی بــازۀ  بــر تأکیــد بــا برونبرنامــهای وچالشهــای درونبرنامــهای

ــرد. تقســیمبندیک ــر برنامههــایچهــلســالۀاخی
  آسیب های درون برنامه ای 

اشــاره آنهــا بــه میتــوان کــه برنامــهای درون آســیبهای مهمتریــن
عبارتنــداز: نمــود

    ۱جامعیت؛
   2تقلیلبرنامهبهاحکام؛

؛    3فرمت)مورفولوژی(غیرموثر
؛    ۴تکرار

   5نظارتوپایش؛
   6بودجه-برنامه.

  چالش های برون برنامه ای
اشــاره آنهــا بــه میتــوان کــه برنامــهای درون آســیبهای مهمتریــن

عبارتنــداز: نمــود
پنجســاله زمانــیدوره ومقتضیــاتومخاطــرات ناپایــدار شــرایط  ۱    

برنامــه؛ هــدف
   2زاویهدید)فنساالران/تکنوکراتها/نظامودولت(؛

   3جزایرتصمیمگیری؛
   ۴سیاستهایکلی؛

   5جادههایموازیوفرابرنامه)چالشدولتقبلودولتبعد(؛
   6رویکردمجلس؛

اداریایرانومدیریتایرانی؛    7سپهر
   8سازماِنمتولِیبرنامه؛

بحرانهایآتی؛ برابر    9عدممسئولیتدر
   ۱۰چالِشمردم)نادیدهگرفتنمردم(؛

.    ۱۱بقایااستمرار
اصلــی علــت 7 بهترتیــب اولویتســنجی، یــک  در بهطورکلــی
ایــرانشــامل:»ســیطرۀقــدرتوارادۀ برنامــۀتوســعهدر چالشبرانگیــز
اقتصــادی  پایــشمطلــوب«،»ســاختار و نظــامرصــد فــردی«،»فقــدان
نگــرش و نــگاه »نبــود افــراد«، و ســازمانها شــدن »شــخصی نفتــی«،
برنامهمحــوریوحاکمیــتسیســتمروزمرگــی«،»تقــدماولویتهــایآتــی
نگرشهــایچشــماندازیوعقالنــی«و»انبــوهچالشهــاوبحرانهــای بــر
مختلــفوناکارامــدیمدیریــتبحــراندولتهــادرقبــالآنهــا«میشــود.

در  توسعه  چالش  حل وفصل  راهکارهای   
ایران

بــهشــرایطمطلــوب، ازوضعیــتموجــودونیــل برونرفــت بهمنظــور
گیرنــد: قــرار جــدیمدنظــر بهطــور بایــدمــواردزیــر

پنــجســالبــهیــکســالباتوجــهبــه 	 کاهــشدورۀزمانــیتوســعهاز
تحریمهــایظالمانــۀآمریــکاموســوم شــرایطاقتصــادیحاکــمناشــیاز

بــهجنــگاقتصــادی؛

تقــدم 	 و  کشــور بودجــۀ بــا توســعه ســاالنۀ برنامــۀ همراستاســازی
توســعه؛ برنامــۀ  بــر  هــدفدار ســاالنۀ بودجــۀ

بلندمــدت 	 و میانمــدت دیدگاههــای شــناختن رســمیت بــه
فرابرنامــه؛ و مــوازی مســیرهای حــذف و مســتقر رئیسجمهــور

برنامــۀهســتههای 	 و برنامهریــزیسیاســتی اصــول قــراردادن مبنــا
برنامههــا؛ اجــرای  در باکالنمحــوری مقابلــه کلیــدیجهــت

دخالــت 	  بهمنظــور خصوصــی بخشهــای و مــردم توانمندســازی
؛ پایــدار زیســت و اقتصــاد بــه وشــکلدهی کشــور ادارۀ در حدأکثــری

چــون 	 شــاخصهایی بــا ایرانــی مدیریتــی ســبک قــراردادن مبنــا
اقتدارگرایــی،الــزامبــهاجــرایقوانیــناداریواجرایــی،عــدماهتمــامو

. و... قوانیــنمصــوب اجــرای  در مقاومــت

     جمع بندی    

برنامــۀ عمرانــی توســعه در ایــران، ســابقه ای هفتــاد ســاله دارد. پیــش 
از انقــالب در قالــب یــک برنامــۀ 6 دوره ای تــالش شــد تــا مســیر توســعه 
پــس  شــود.  محقــق  متفــاوت  زمانــی  بازه هــای  در  کشــور  پیشــرفت  و 
بــا پایــان جنــگ تحمیلــی، ضــرورت تدویــن  انقــالب و به طــور خــاص  از 
برنامــۀ عمرانــی توســعه توســط دولت هــای مختلــف مدنظــر قــرار گرفــت 
ــه  ح شــده، امــا ب ــون نیــز شــش دوره برنامــۀ عمرانــی توســعه مطــر و تاکن
دالیــل و عوامــل درونــی و بیرونــی مختلــف، امــکان تحقــق مطلــوب آن هــا 
ــر  ــن ام ــت؛ ای ــده اس ــم نش ــور فراه ــادی کش ــی - اقتص ــت اجتماع در زیس
منجــر بــه اســتمرار برخــی چالش هــای اقتصــادی در نظــام سیاســی شــده 

اســت.
     دربارٔه پژوهش    

فتــحا...آقاســیزادهوســعیدغالمینتــاج 	 ایــنمطالعــهبــاهمــکاریدکتــر
امیــریدرســال ۱۴۰۰انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
منطقــۀدانشــگاهتهــرانمنطقــۀمرکــزیتهــرانشــاملدانشــگاههای
معمــاری و  هنــر دانشــکدۀ فارابــی،  هنــر ، امیرکبیــر صنعتــی تهــران،
دامپزشــکی دانشــکدۀ بــا غــرب  از کــه اســت اســالمی آزاد دانشــگاه
شــرقبــادانشــگاهتربیــتمعلــموخانــه بیمارســتانامــامخمینــیواز
ســینماهای اصلیتریــن  از برخــی میشــود. تعریــف ایــران هنرمنــدان
فرهنــگومهمتریــن ــاالر وحــدت،ت ــاالر ،ت ــرشــهر ،ســاختمانتئات شــهر
دارنــد.منطقــۀ ایــنمحــدودهقــرار وتوزیــعکتــابدر مرکــزچــاپونشــر
و دانشــگاهتهــرانبــاتمــامویژگیهایــش،همــوارهدســتخوشتغییــر

تحــولبــودهاســت.
بــه مــردممنجــر برخــیجریانــاتبــهصــورتپاییــنبــهبــاالوبــاحضــور
کافههــادر شــکلگیریویژگیهــایخیابــانمیشــود،کــهشــایدظهــور
تصمیــممســئوالن از بگیــرد؛برخــیهــممتأثــر ایــندســتهبندیقــرار
ارزشهــای بــرایجهتدهــیوفرمدهــیبــهمنطقــهاســت.حفاظــتاز
محیطــیملمــوسوناملمــوسبافــتشــهریایــنمنطقــهبــهعنــوان
حایــز تهــران،بســیار ارزشــمندترینبافتهــایشــهریمعاصــر یکــیاز
اهمیــتاســتوبــرایاجــرایهرگونــهبرنامــۀتوســعهایوســاماندهی
بگیــرد. تحــوالتووضعیــتکنونــیمنطقــهمــوردبررســیقــرار بایــدتغییــر
گونــهکاربــریبــرایایــنمنطقــه،نیازمنــدشــناختهویــت تعریــفهــر

تاریخــیوظرفیــتهــایآناســت.
فرهنگــی اکوسیســتم بررســی بــه پژوهــش ایــن  در  منظــور ایــن بــه
فرهنگــی اکوسیســتم  از  منظــور اســت. شــده پرداختــه منطقــه ایــن

ایــنمنطقــهشــکلگرفتــهویــا مجموعــهفعالیتهایــیاســتکــهدر
فضــایدانشــگاهی،کتــاب بیــنرفتــهانــد،مجموعــهایمتنــوعاز حتــیاز
و شــرکتهایخصوصــی و ادارات رســتورانها، و کافههــا فروشــیها،
و...(بافــت فرهنگــی)ســینما،ســالنهایتئاتــر بافــتمســکونی،مراکــز
تاریخــیشــهری،خاطــرهجمعــی،اقتصــاد،امنیــتوفرهنــگمصرفــیدر
گرفتــهشــدهاند. نظــر ایــنپژوهــشدر مــواردیهســتندکــهدر منطقــهاز

  بررســی وضعیــت پیشــین و وضعیــت کنونــی 
اکوسیســتم فرهنگــی منطقــه

تهران، دانشگاه پیرامون ومحالت فردوسی میدان تا انقالب میدان
ومحلتالقی،تعاملوتنشمیان قلبتپندۀفرهنگیتهرانمعاصر
بوده اسالمی وجمهوری دوم پهلوی اول، پهلوی ، قاجار تهران  چهار
گذشتهبهعنوانآستانۀشمالیتهرانقدیم است.اینمنطقهکهدر
اصلیبرنامههاوتحوالتنوسازیوتوسعهدرطول تلقیمیشد،محور
صدسالگذشتهبودهاست.باتأسیسعمدهنهادهایآموزشیجدید
دورانپهلویاول،اینمنطقهبهپایگاهاصلیطبقۀنخبگان ایراندر
تبدیلشد. آغازینقرنچهاردهمشمسی دهۀ درچهار ایران جدید
خیابان  همینطور و ولیعصر-فردوسی ادارِی تجاری  محور افزودن با
محمدرضاشاه، موردنظر کارمندان  از جدیدی متوسط طبقۀ طالقانی،
ایراندرهمینمنطقه انقالبسفیدونوسازی ازسیاستهای پس

پیادهسازیشد.
به و کرد ایفا  نیز اسالمی انقالب پیروزی  در مهم نقشی منطقه این
نقاطعطفپیروزیانقالبمبدلشدتاجاییکهآننقطهرابه یکیاز

ارائۀ پیشنهادات راهبردی در جهت حل مسائل و ارتقای اکوسیستم فرهنگی منطقۀ 
دانشگاه تهران )محلۀ میدان انقالب تا میدان فردوسی( 

بررسی اکوسیستم فرهنگی منطقۀ 
دانشگاه تهران  

خیابــان انقــالب بــا پیشــینۀ تاریخــی خــود مهم تریــن محــور شــرقی-غربی در تهــران اســت. ایــن منطقــه بــه عنــوان 
بســتری پررویــداد در تاریــخ معاصــر شــهر تهــران، دربرگیرنــدۀ الیه هــای درهــم پیچیــده ای از آمــوزش، فرهنــگ و 
غ از حضــور دانشــجویان در  ــا امــروز گســترش پیــدا کرده انــد. فــار تجــارت اســت و کنش هــای متنوعــی در دل ایــن منطقــه ت
محــدودۀ انقــالب، یــا مراجعــۀ خریــداران کتــاب و محتــوای آموزشــی در ایــن منطقــه، خیابــان انقــالب و خیابان هــای اطــراف آن، 
ح هــای باالدســتی  بــه پاتوقــی فرهنگــی تبدیــل شــده اســت؛ خیابــان انقــالب حــد فاصــل تهــران تاریخــی و تهــران مــدرن، در طر
 به نــام منطقۀ دانشــگاه تهران 

ً
بــه عنــوان »محــور خاطــره ای شــهر تهــران« معرفــی شــده اســت. امــروزه، ایــن منطقــه که عمومــا

ــۀ  ــت دادن وجه ــال از دس ــت و در ح ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاری خصوص ــرکت های تج ــور ش ــر حض ــت تأثی ــود، تح ــناخته می ش ش
فرهنگی خود و تبدیل شدن به منطقه ای تجاری است. 

     زهرا بادامچی    

اندیشکدۀ
راهبردی

مهاجر
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حکمرانی و توسعه

تهرانتبدیلکرد.باوجوداین، نقطۀبرپاییهمیشگینمازجمعهدر
کتابفروشیهای و کافهها تاریخی، اداری-تجاری، آموزشی، نهادهای
منظریکدستگاهطراحیاکوسیستمیجدید آنمنطقه،بدونآنکهاز
پردازشوسنجششوند،بهحالخودرهاشدند.وضعکنونیبرآیندی
اتفاقاتوجریاناتمختلفاجتماعیوفرهنگیودولتیدرسالهای از
اینمنطقه مختلفاست.ششجریاناکوسیستمی-فرهنگیکلیدر
دانشگاه توسعۀ »طرح شامل شدهاند، شناسایی اخیر دهۀ دو که
تهران«،»تجاریشدنکاالیآموزشیوکتاب«،»تخریبفضایعمومی«،
»محلهزدایی« و فرهنگی« ذائقۀ  »تغییر فراغت«، اوقات و »گردشگری

است.
فرهنگی و کارکردعمومی زوال بهسمت  اینششمحور کلی برآیند
غلبۀ است. بنگاهی تجاری رویکرد غلبۀ همچنین و منطقه این
اکوسیستمآموزشی-فرهنگی-سیاسی اکوسیستمتجاری-خدماتیبر
تهران اینمنطقهیکتفاوتاساسیباگسترشروحسرمایهدارانهبر
درسالهایدهۀچهلوپنجاهشمسیدارد.بهپشتوانۀسیاستهای
مردم ازجمله و اکوسیستممنطقه باقی دولتی، بودجههای و رسمی
هر به که پژوهشیمجبورهستند و آموزشی فرهنگی،  مراکز و محلی
نحویباایناکوسیستمتجاری-خدماتیهماهنگشوندویاازصحنه

حذفشوند.
این تناقضاتموجوددر از دانشگاهتهراننیزخودبهتنهایینمادی
باطرحتوسعهایخودبهسرعتبهسمت یکسو، از منطقهاست.
بهدنبالخود حالحرکتاستومنطقهرانیز دانشگاهیکارآفریندر
محلی، مردم اعتراض کانونهای مهمترین ، دیگر ازسوی و میکشد
عمومی و مشاع عرصههای تخریب پژوهش، و آموزش کاالییشدن

کنارخودایجادکردهاست. شهریوناامنیوبزهکاریشهریرادر

منطقۀ  ارتقای  و  مسائل  حل  راهکارهای    
دانشگاه تهران

ارائۀپیشنهادراهبردیدرجهتحلمسائلوارتقایمنطقۀانقالب-
و اجتماعی سیاستهای در اساسی بازاندیشی بدون فردوسی
به این، وجود با نیست. ممکن انقالب  از پس سالهای توسعهای

داد: قرار عنوانپیشنهاداتیاولیهمیتواناینمواردرامدنظر
کامل   ۱منطقۀانقالب-فردوسی،قلبتپندۀفرهنگیپایتخت،نمودار
است. آینده ایران  از چشماندازی و  کشور توسعهای سیاستهای
علیرغممیراثوظرفیتارزندۀآن،زیرفشارسیاستهایتجاریسازی
نفسافتادهاست. بیاعتناییکاملبهکارکردهایاجتماعیآناز ودر
»اکوسیستم باید منطقه این توسعهای سیاست بازطراحی  در لذا

گیرد. اولویتقرار فرهنگی«در
2دولت،دانشگاه،بخشخدماتیخصوصیوحوزۀعمومیبهطور   
خورده گره هم به حضورشان و دارند  حضور منطقه این  در تاریخی
است.باوجوداین،بهنظرمیرسدتوازناکوسیستمیمیاناینچهار
زور و باسرعت خدماتیخصوصی بخش و است خورده هم به نهاد
حالیاستکهبر حالبلعیدنسهنهاددیگراست.ایندر در بسیار
آسیبهای پایۀارزشهاوآرمانهاینظامجمهوریاسالمیوهمینطور
نهاد سه بازطراحی و عمومی حوزۀ به اولویت که است الزم موجود،

،ازجهتمناسباتآنهاباحوزۀعمومیدادهشود. دیگر
راستایبنددوم،نهاداندیشکدهها،بهعنواننهادیفیمابین  3در

حلقۀ میتواند صحیح جایابی صورت در جامعه و دانشگاه دولت،
گمشدۀاتصالاکوسیستمفرهنگیمنطقهباشد.البتهایندرشرایطی
و انتقادی و عمومی موضع دادن دست از با اندیشکدهها که است
اکوسیستمتجاری-خدماتیادغامنشوندکهخود عامالمنفعۀخوددر

نیازمندمدیریتهوشمندانهوبااهدافروشناست.
این  در رسمی نهادهای و محلی مردم میان ایجادشده شکاف ۴  
مردم که طوری به است،  زیانبار و مخرب اجتماعی لحاظ به منطقه،
از وعقبافتادن منطقه در بابحرانسکونت مواجهه در اینمنطقه
بهمهاجرتبهمناطقپیرامونیتهران سیاستهایتوسعهای،مجبور
اجتماعی اکوسیستم خوردن هم به  بر عالوه اتفاق این میشوند.
اینمنطقهجایگرین  در اجتماعیجدیدی تهرانومحلهزدایی،طبقۀ
قلب ازشهرستانرادر نمیکند.تنهاکارگرانروزمزدوبیکارانمهاجر
مراکز برای امنیتی تدریج،خطری به کهخود داد پایتختجایخواهد
استکههرسیاست تهرانخواهدبود.آشکار حساسسیاسیمرکز
متنیکسیاستتوسعۀاجتماعی توسعۀاقتصادیالزماستکهدر
پایتختبه حالتبدیلمرکز تدوینشود.برنامۀتوسعهایکنونیدر
غیرقابل اما تکنولوژی و اقتصادی لحاظ به توسعهیافته منطقۀ یک

اساسیشود. اینموردتجدیدنظر سکونتاستکهبایددر
تحرکاتحوزۀعمومیایرانیوتهرانی آنجاکهبخشعمدهایاز  از 5   
حالوقوعاست،الزماستکهپایگاههایعمده درفضایمجازیدر
اکوسیستمفرهنگیاینمنطقه برایارائۀخدماتمجازیواینترنتیدر
سالهای در که باشد  قرار  اگر ، دیگر عبارت به باشند. داشته  حضور
نوعیفضایمجازیمقبول،مشروعوعمومی بهسمت  آیندهکشور
کند، ونخبگانیحرکت اجتماعی گروههایمختلف بامشارکت ایرانی
این شکلگیری اصلی تولد محل میتواند انقالب-فرودسی منطقۀ
تداوممیراثفرهنگیتهرانمعاصر ایرانی،در  فرهنگمجازینوظهور

باشد.

     جمع بندی    

ایــن پژوهــش بــه بررســی اکوسیســتم فرهنگــی منطقــه مرکــزی تهــران 
ــران  ــگاه ته ــۀ دانش ــه منطق ــه ب ــی ک ــا فردوس ــالب ت ــدان انق ــل می حدفاص
نام گــذاری شــده و تحــوالت آن در چنــد دهــۀ اخیــر می پــردازد. بررســی ها 
نشــان می دهــد کــه شــش جریــان اکوسیســتمی- فرهنگــی کلــی در ایــن 

ــود دارد. ــه وج منطق
ح توســعۀ دانشــگاه  در دو دهــۀ اخیــر برخــی از ایــن جریانــات از قبیــل طــر
تهــران، تجاری شــدن کاالی آموزشــی و کتــاب، تخریــب فضــای عمومــی، 
و  فرهنگــی  ذائقــۀ  تغییــر  بــه  منجــر  فراغــت،  اوقــات  و  گردشــگری 
ایــن نکتــه  بــر  بــا تصریــح  ایــن پژوهــش  محله زدایــی شــده اســت. در 
کــه ارائــۀ پیشــنهاد راهبــردی در جهــت حــل مســائل و ارتقــای منطقــۀ 
انقالب-فردوســی بــدون بازاندیشــی اساســی در سیاســت های اجتماعــی 
و توســعه ای ســال های پــس از انقــالب ممکــن نیســت، پیشــنهاداتی در 

جهــت حــل مســائل ایــن منطقــه ارائــه شــده اســت.

     دربارٔه پژوهش    

توســطزهــرابادامچــیدر 	 اندیشــکدۀراهبــردیمهاجــر ایــنمطالعــهدر
ســال۱399انجــامشــدهاســت.
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یست کشاورزی و محیط ز

  ضرورت و اهداف پژوهش
همیــن بــه اســت. درهمتنیــده آبــی، سیســتمهای مســائل ذات
و جــدی بــزرگ، واکنشهــای قابلیــت سیســتمها ایــن دلیــل،
بهمحــض ازایــنرو، دارنــد. را کوچــک بــهتغییــرات غیرقابلپیشبینــی
ایــنحــوزهســر ارائــۀراهحــلبــرایبخشــیازمســائل،مســئلۀجدیــدیدر
برمــیآورد.ایــنمســائلپیدرپــی،مرزهــاومقیاسهــایهیدرولوژیکــی،
حــوزهایبــهحــوزۀدیگــرمنتقــل اجتماعــیوسیاســیرادرمینوردنــد،از
میزننــد. دامــن تضادهــا بــه بطنــی و یکبــاره بهشــکل و میشــوند
تشــکیل زمــان  در  کشــور آب حکمرانــی نظــام کــه نیســت مشــخص
درهمتنیدگــیواقــفبــودهاســتیــا شــورایعالــیآب،بــهایــنســطحاز
ســال۱38۱  از آبکشــور ؛امــاتقابــلیــاســازگاریبــامســائلنوظهــور خیــر

برعهــدۀشــورایعالــیآبگذاشــتهشــدهاســت.
کشــاورزی، جهــاد تشــکیل قانــون ۱۰ مــادۀ  مبتنیبــر شــورا ایــن 
هــدفهماهنگــی بــا اســالمی، شــورای مجلــس ســال۱379 مصــوب
تشــکیل زمینــۀتأمیــن،توزیــعومصــرفآبکشــور سیاســتگذاریهادر
در دهــم، و نهــم دولتهــای  در رخــوت دوره یــک  از پــس و شــد
ایــنپژوهــش، ــاشــد.در احی دیگــر ــار دولتهــاییازدهــمودوازدهــمب
ــااساســنامۀشــورا، ــیآبب ضمــنبررســیتطبیــقمصوبــاتشــورایعال
کــهبــرایحــلمســائلدرهمتنیــدۀ تعــدادیازمصوبــاتشــورایمذکــور
گرفتــه تصویــبشــده،مــوردآسیبشناســیســاختاریقــرار آبکشــور

اســت.

و  وظایــف  ح  شــر هــدف،  تضــاد  نقــاط  بررســی   
ت بــا مصو

ونیــلبــههــدف حــلمســائلآبکشــور شــورایعالــیآببهمنظــور
نفــوذ، برمبنــای مصوبهگــذاری ابــزار  از سیاســتگذاری، هماهنگــی

کشــور اجرایــی مقــام باالتریــن ریاســت  از حاصــل اختیــارات و قــدرت
آسیبشناســیهــدف بــرای ادامــه،  در بهــرهمیبــرد. ) )رئیسجمهــور
مفــادشــرحوظایــف شــورابــهبررســیتناقضــاتوتداخــالتاحتمالــیدر

میشــود. پرداختــه دســتگاهها و وزارتخانههــا  ســایر بــا آن
در هماهنگـی  هـدف  بـا  وظایـف  ح  شـر تضـاد   

 سیاستگذاری ها
هماهنگــی شــورا، تأســیس  از هــدف اساســنامه، بــا مطابــق
شــرح مدیریــت، مبانــی  در اســت. آب بــا مرتبــط سیاســتگذاریهای
مدیریــتمحســوبمیشــود.بــا ســاختار وظایــفیــکســازمان،جزئــیاز
بررســیشــرحوظایــفشــورایعالــیآب،مشــخصمیشــودکــهبســیاری
مفــادشــرحوظایــفشــورابــاوظایــفوزارتنیــروهمپوشــانیداشــتهو از
حتــییکســاناســت.ایــنموضــوعنهتنهــابــههماهنگــیسیاســتگذاری
افزایــش تاکنــونموجــب تأســیسشــورا زمــان  از بلکــه نمیانجامــد،
بازیگــرانبخــشآب تضادهــایبینبخشــیشــدهاســت.اکنــونســایر
،وزارتنیــرو)کــهطبــقمصوبــات،دبیــریشــورایعالــیآبرا کشــور در
شــورا جایــگاه  از کــه میشناســند بازیگــری بهعنــوان را دارد( برعهــده
ــرد.هرچنــدفرضیــۀتضــاد ــرایتثبیــتسیاســتهایخــودبهــرهمیگی ب
بــاســازمانهای نهادهــا  دیگــر روابــط  در وظایــف، بــاشــرح مصوبــات
نمــوددارد،امــابخــشاعظمــیازمصوبــاتشــورادر مرتبــطبــاآبنیــز

طرحهــایوزارتنیــروانجامیــدهاســت. عمــلبــهتأمیــناعتبــار
  تضاد مصوبات با هدف هماهنگی در سیاستگذاری

تعــدادزیــادیازمصوبــاتخــودبــههــدفهماهنگــیبیتوجــه شــورادر
بــاسیاســتگذاریســایر نــهدرهماهنگــی کــردهاســت بــودهوســعی
ــهسیاســتگذاری قــدرتونفــوذخــودب ــااســتفادهاز ســازمانهابلکــهب
تضــاداســت. بپــردازد؛ایــنموضــوع،بهوضــوحبــاهــدفهماهنگــیدر

، هدف و مصوبات  آسیب شناسی شورای عالی آب برمبنای تحلیل ساختار

مسئله شناسی ساختارها و نهادهای آب 
در ایران

شــورای عالــی آب، مطابــق بــا اساســنامۀ خــود به منظــور هماهنگــی در سیاســتگذاری  های مرتبــط بــا آب در کشــور 
تأســیس شــده اســت. بررســی ها نشــان می دهنــد کــه ایــن شــورا از اهــداف فعلــی خــود دور شــده و ایــن موضــوع، 
موجــب افزایــش تضادهــای بین بخشــی شــده اســت. بررســی ها هم چنیــن نشــان دهندۀ آن اســت کــه ایــن شــورا به دلیــل 
، خــود؛ به نوعــی درحــال تبدیــل بــه یکــی از مســائل آب ایــران اســت. درنتیجــه، کمیســیون  عــدم تطبیــق هــدف و ســاختار
امــور زیربنایــی، صنعــت و محیــط  زیســت، هیئــت دولــت را به عنــوان ســاختاری معرفــی کــرده اســت کــه امــکان ارجــاع امــور 
 تمامــی وظایــف و اهــداف شــورای عالــی آب به نحــوی 

ً
مربــوط بــه مســائل آب کشــور بــه آن وجــود دارد؛ عالوه بــر ایــن، تقریبــا

ح وظایف و هدف کمیسیون زیربنایی دولت نیز تعریف شده است. در شر

     مهدی فصیحی هرندی    

بررسیهای مرکز
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ژرف آبهــای اســتخراج و اکتشــاف دربــارۀ شــورا نمونــه، بــرای
سیاســتی؛ هماهنگــی نــه اســت کــرده اقــدام سیاســتگذاری بــه
ایــنپژوهــشهمچنــاندوبخــشاز زمــانتحریــر بههمیندلیــل،در
تضــادشــدهوپــروژه موضــوعآبژرف،دچــار دولــتدر بدنــۀسیاســتگذار
عالوهبــرمســائلفنــیبــامســائلســاختارینیــزمواجــهشــدهاســت.
ح وظایـف وزارت هـای    تضـاد مصوبـات شـورا بـا شـر

نیـرو و جهـاد کشـاورزی
بســیاریازمصوبــاتایــنشــورابهمنزلــۀورودبــهشــرحوظایــفدیگــر
را دســتوراتی مصوبــات، ایــن  در شــورا اســت. ســازمانها و نهادهــا
نهادهــا درقالــبمصوبــهارائــهکــردهاســتکــهوظایــفبدیهــیدیگــر
ــد.»توســعۀ میآین ــروووزارتجهــادکشــاورزیبهشــمار ــدوزارتنی مانن
وزارت وزارتجهــادکشــاورزیوجریــان»تأمیــنآب«در کشــاورزی«در
وجــود بــه  نیــاز دارنــد. خــود اهــداف  در  تغییــر بــه مبرمــی  نیــاز نیــرو
اختــاللولــزوم نهادهــارایــادآوریمیکنــد،از مصوباتــیکــهوظایــفدیگــر
اهــدافو اصــالحعملکــردآننهادهــاخبــرمیدهــد؛بنابرایــنبایــددر

بازنگــریشــود. آب منابــع بــا مرتبــط وزارتخانههــای اساســنامههای
  تضاد هدف شورای عالی آب با دیگر نهادها

زیربنایــی،صنعــتومحیــطزیســتهیئــتدولــت، امــور کمیســیون
بــه مربــوطبــهمســائلآبکشــور ســاختاریاســتکــهامــکانارجــاعامــور
شــرحوظایــفایــنکمیســیونآمــدهاســت:»تشــکیل آنوجــوددارد.در
کارشناســان، نظــرات  از اســتفاده جهــت نشســتها و کارگروههــا
ــدتصمیمســازی رون ــراندســتگاههادر مشــاوران،دانشــگاهیانومدی
وظایــفکمیســیونمذکــور از بنــددیگــری کمیســیون«.همچنیــندر
ذکــرشــدهاســت:»هماهنگــیمــوردیدربــارۀتصمیمــاتکمیســیون
تمامــیوظایــفواهــداف

ً
ــا ــذاتقریب ــامراجــعمختلــفتصمیمگیــری.«ل ب

شــورایعالــیآببهنحــویدرشــرحوظایــفوهــدفکمیســیونزیربنایی
ــهانجــامبرســد قالــبفــوقب دولــتنیــزموجــوداســتکــهمیتوانــددر
آبمحقــق امــور ــهایــنترتیــب،هــدفهماهنگــیسیاســتگذاریدر وب
روتینهــای بــه اهتمــام درصــورت دولــت هیئــت شــود.ضمناینکــه
عمــل،نقــشتســهیلگرهماهنگــی گذرانــدنمصوبــات،میتوانــددر
آبطــیســه کنــد.عملکــردشــورایعالــی ایفــا را درسیاســتگذاریها
ــه ــهایــنشــورانهتنهــانتوانســتهکمکــیب ــرنشــانمیدهــدک دهــۀاخی
رســاند،بلکــهخــودبــهمانعــی حــلمعضــالتوچالشهــایآبکشــور
اجرایــیوسیاســتگذار بدنههــای درمســیرنقشآفرینــیمؤثــرســایر
بــرایپاســخبــهمســائلدرهمتنیــدهیحــوزۀآب، حکمرانــیآبکشــور
نقــش  در نهتنهــا آب عالــی شــورای عالوهبرایــن، اســت. شــده بــدل
توفیــقتأثیرگــذارینداشــته نقــشمیانجــینیــز کــهحتــیدر سیاســتگذار
اســت)بــراینمونــهمیتــوانبــهمصوبــۀ9مــادهایاحیــایزاینــدهروددر

ســال۱393اشــارهکــردکــهسالهاســترویزمیــنمانــدهاســت(.

  اقدامات پیشنهادی به منظور یافتن راه حل 
مسائل همواره درحال تغییر آب

یافتــن  بهمنظــور پیشــنهادی اقدامــات پژوهــش،  از بخــش ایــن  در
اســت: ارائــهشــده آب راهحــلمســائل

جایگزینــی 	 بــه نســبت برنامــهایشــشماهه درقالــب بایــد دولــت
زیســت محیــط و صنعــت زیربنایــی،  امــور کمیســیون تدریجــی

کمیســیون هیئــتدولــتبهجــایشــورایعالــیآباقــدامکنــد.در
زیربنایــی،صنعــتومحیــطزیســتدولــت،وزراینیــرو،جهــاد امــور
ورؤســایســازمانبرنامهوبودجــه کشــاورزی،صنایــعومعــادنکشــور
وســازمانحفاظــتمحیــطزیســتعضــوهســتند؛طبــقشــرحوظایف
وبرحســبمــورد،امــکاندعــوتازمتخصصیــنوکارشناســاننیــز
ایــنکمیســیونوجــوددارد،درنتیجــه،انعطــافالزمبــرایتغییــر در

ترکیــباعضــامتناســببــامســائل،موجــوداســت؛

مبتنیبــر 	 بایــد آب مســائل مدیریــت  در کمیســیون اصلــی هــدف
ســالمت تنظیمکننــدۀ حیاتــی نقــش دســتاندرکاران، مشــارکت
محیطزیســت،زیســتگاههایطبیعــیواثــراتمتقابلــیکــهحفاظــت
منابــعآبوســالمتزیســتگاههایطبیعــیومحیطهــایآبــیبــر از

دارنــد،تعریــفشــود؛ یکدیگــر

آب، 	 عالــی شــورای جلســات تشــکیل  تغییــر بــدون تــداوم تجربــۀ
کــه میدهــد نشــان ایــران  در آب مســائل تــداوم بــا همزمــان
دارای

ً
مصوبهگــذاریبهتنهایــیکمکــیبــهحــلمســائلآبکــهذاتــا

مناســبی  ســازوکار بایــد لــذا نمیکنــد؛ هســتند، مکــرر تغییــرات
بــرایحــلمناقشــاتتعریــفشــود.باتوجــهبــهاینکــهکارگروههــای
میتواننــد میکننــد، عمــل محلــی بهصــورت کمآبــی بــا ســازگاری

گیرنــد؛ برعهــده را موضــوع ایــن حــل مســئولیت از بخشــی

)اساســنامه،قواعــدوترکیــباعضــایحقیقــیو 	 الزماســتســاختار
حقوقــی(کمیســیونبازتعریــفشــود.

     جمع بندی    

وجــود تناقضــات و مــوازی کاری در مصوبــات شــورای عالــی آب، نشــان 
می دهــد ایــن شــورا کــه به منظــور هماهنگــی سیاســتگذاری در زمینــۀ 
نقــش  در  نــه  شــده،  تشــکیل  کشــور  آب  مصــرف  و  توزیــع  تأمیــن، 
سیاســتگذار و نــه در نقــش میانجــی مؤثــر نبــوده اســت. بررســی نقــاط 
ــی آب  ــورای عال ــات ش ــف و مصوب ح وظای ــر ــداف، ش ــکاک اه ــاد و اصط تض
ح وظایــف و مصوبــات  نشــان دهندۀ آن اســت کــه در مــواردی نظیــر شــر
کــه ناظــر بــه هماهنگــی سیاســتگذاری ها هســتند، تضادهایــی وجــود 
دارد. در بخش هــای مختلــف سیاســتگذاری  آب، میــان وزارتخانه هــای 
جهــاد کشــاورزی و نیــرو ناهماهنگی هایــی از جنــس تدویــن برنامه هــای 
مدیریــت خشکســالی و ســیالب، سیاســت های ســازگاری بــا کم آبــی و 
مدیریــت تقاضــای آب،  وجــود دارد. ازایــن رو راهکارهایــی ماننــد اقــدام 
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــی ب ــور زیربنای ــیون ام ــی کمیس ــی تدریج ــه جایگزین ب

ــت. ــده اس ــه ش ــور ارائ مذک

     دربارٔه پژوهش    

جمهــوری 	 ریاســت اســتراتژیک بررســیهای  مرکــز  در مطالعــه ایــن
اســت. شــده انجــام ۱399 ســال  در هرنــدی فصیحــی مهــدی توســط
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  ضرورت و اهداف پژوهش
زندگــیبشــرســایه بــرهمــۀجوانــب 

ً
تقریبــا اقلیــم  پیامدهــایتغییــر

کشــاورزی،  از اعــم اقتصــادی مختلــف بخشهــای اســت. افکنــده
صنعــت همچنیــن و انــرژی گردشــگری، صنعــت، آب، جنــگلداری،
ایــنپدیــدهاســت.بهدلیــلوابســتگیفــراوان تحــتتأثیــر بیمــهنیــز
بــهافزایــشوقایــعحــدی، بــامخاطــراتطبیعــی خســارتهایمرتبــط
اقلیــم،چالــشوتهدیــدیاساســیدربخشهــایمختلــف پدیــدۀتغییــر
مرحلــۀایجــاد محســوبمیشــود.مخاطــراتگوناگــوننظیــرســیلاز
مباحــث بــا کــه میکننــد طــی را رونــدی خســارت، تحمیــل مرحلــۀ تــا

میشــود.  آغــاز بارندگــی  پارامتــر بهویــژه هواشناســی
ــرشــدت،مــدت یــکواقعــۀبارندگــیبهواســطۀویژگیهــایخاصــینظی
وفراوانــیمیتوانــدخطرآفریــنباشــد.خطــرســیل،هنگامــیرخمیدهــد
ومیــزانرواناب یــکواقعــۀبارندگــی،برمبنــایشــرایطحوضــۀآبریــز کــهدر
بــهقــدرتروانــاب طــولمســیر نقــاطمرتفــعبــهنقــاطپســتجــاریدر از
خطــر تبدیــل باعــث طبیعــت  در انســان دخالتهــای اضافــهشــود.
مقیــاس  در بــهخطــرهیدرولوژیکــی مقیــاسحوضــه  در هواشناســی
میلیــارد 2  از بیــش میــالدی،  اخیــر دهــۀ دو طــی میشــود. رودخانــه
افــراد آمــار ــدکــهایــنرقــم،۴5%از معــرضســیلبودهان ــادر دنی در نفــر
آیندهپژوهیهــای میدهــد. شــکل را طبیعــی مخاطــرات تأثیــر تحــت
صورتگرفتــهحــولخطــراتناشــیازســیلبــهســهطبقــهقابــلتقســیم
تلفــاتســاالنۀناشــیاز حالــتبحرانــیتــاســال2۱۰۰آمــار اســتکــهدر

ــه۱2۰میلیــوننفــرخواهــدرســید. ــاب دنی ســیلدر
گازهــایگلخانــهای،ایــنرقــم6۰میلیــون اکنــوندرصــورتتوقــفانتشــار
گازهــایگلخانــهایبــه حالــتخوشــبینانهبــاکاهــشانتشــار ودر نفــر
ســیلراکاهــشداد.گــزارش میــزان%76،میتــوانقربانیــانناشــیاز
نقشــۀراهصنعــتبیمــه باهــدفاجراییســازینخســتینگاماز حاضــر

بیمــۀ ملــی »برنامــۀ تدویــن  بهمنظــور و اقلیــم  تغییــر بــا مواجهــه  در
ــهشــدهاســت. ســیل«تهی

  روش شناسی پژوهش
بیمۀسیل برنامۀملی تدوین بهضرورت  ازسهمنظر گزارش این  در
در است. شده پرداخته اقلیم  تغییر محتمل شرایط با مواجهه  در
بخشاول،بارویکردیمبتنیبرروشتحقیقکیفیوبااتکابهاسناد
بررسی مورد سیالب به مربوط مباحث بینالمللی، تجارب و مکتوب
افزایش بر اقتصادیسیل،عواملمؤثر گرفت.خسارتهاوتأثیر قرار
تغییر ریسک،تأثیر اقلیمبر تغییر وتأثیر ریسکسیل،مجموعهخطر
اقلیم، نادیدهانگاریتغییر اقلیمبرشدتوفراوانیوقوعسیل،خطر
اقلیموچشماندازجهانیومنطقهایریسک تغییر اهمیتبررسیاثر

سیلهایآینده،ازجملۀاینمباحثاست.
رویکردمبتنیبرروشتحقیقکمی،شرایط دربخشدوم،بابهرهگیریاز
برای شد. ارائه ایران برای ملی مقیاس  در گذشته دورۀ سیلخیزی
اقلیمبروضعیتزمانیومکانیسیلخیزی بررسیاثراتمحتملتغییر
انجام رگرسیونلجستیک آماریمبتنیبرروش ،مدلسازی درکشور
برپیشبینیشانسوقوع شد.براساساینمدل،6مؤلفۀتأثیرگذار
تأثیر تحت همچنین، گرفت.  قرار استخراج مورد آتی دورۀ  در سیل
و میانی نزدیک، آیندۀ دورههای برای اقلیم  تغییر  انتشار سهسناریو
آتیتاافق2۱۰۰  برایشرایطمحتملدورۀ ،نقشۀپارامترهایمزبور دور

تصویرسازیشد.
مناطقمختلف در برشانسوقوعسیل اقلیم  تغییر  تأثیر درنهایت،
منابعمختلف آتی،بادرنظرگرفتنتأثیر وطیدورههایمختلف کشور
گزارش،  از گرفت.درسومینبخش عدمقطعیتمورداستخراجقرار
از باتوجهبهوقوعسیالبهایشدیددرسال۱398،ضمنبهرهگیری
روشتحقیقکیفیوتحلیلمحتوایاسنادمکتوب،شرایطسیالبدرکشور

طیسالهایاخیرتبیینشدهاست.

ع سیل و ضرورت تدوین  تی کشور در زمینۀ وقو بررسی شرایط فعلی و آ
برنامۀ ملی بیمۀ سیل در مواجهه با شرایط تغییر اقلیم

ضرورت تدوین برنامۀ ملی بیمۀ سیل 

خ داده در دنیــا  ، ســیل ســهم عمــده ای از مجمــوع مخاطــرات طبیعــی ر برمبنــای آمــار دو دهــۀ ابتدایــی قــرن حاضــر
آســیب پذیری مناطــق مختلــف ایــران در مواجهــه بــا خطــر ســیل، یکــی از  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
چالش هــای اصلــی کشــور در طــول تاریــخ بــوده اســت و پیش بینــی  می شــود کــه ایــران در آینــده بیشــتر در معــرض خطــر 
، کمــاکان خــأ برنامه ریــزی ملــی در زمینــۀ  ســیل باشــد. باوجــود ایجــاد صنــدوق بیمــۀ همگانــی حــوادث طبیعــی در کشــور
ــای  ــل تهدیده ــگیرانه و تبدی ــردی پیش ــری رویک ــی از بکارگی ــارب بین الملل ــود. تج ــاس می ش ــوع احس ــن موض ــه ای ــه ب توج
ناشــی از وقــوع ســیل بــه فرصت هایــی چــون احیــای آبخوان هــا حکایــت دارد. بــا ســازماندهی برنامــه ای ملــی نظیــر برنامــۀ 

، می توان به ایجاد و تقویت سازوکارهای مرتبط امیدوار بود. ملی بیمۀ سیل در کشور

     محمدرضا فرزانه    

پژوهشکدۀ
بیمه
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یست کشاورزی و محیط ز

ثیر تغییر اقلیم بر سیل خیزی  نتایج مدل و تأ
رویکردیمبتنیبرروشتحقیق از پژوهشبابهرهگیری از اینبخش
از کمیبهصورتبزرگمقیاسبرایکشورصورتگرفتهاست.دادهها
۴3ایستگاهطییکدورۀاقلیمیاستاندارد3۰سالهبهدستآمدهاند.
پارامتر سیلخیزی، شرایط بر  تأثیرگذار و مهم پارامترهای میان  در
در است.  برخوردار قابلتوجهی اهمیت  از آن خصوصیات و بارندگی
برای مختلف انتشار سناریوهای تأثیر تحت مدل ۱5 پژوهش، این
، َتر روزهای اتخاذشاخصهای با  دور و میانی نزدیک، آیندۀ دورههای

احتمالوقوعسیالبواحتمالوقوعسیالبشدیداستخراجشد.
مناطق ، دور آیندۀ به نزدیک آیندۀ  از حرکت با حالتها، بیشتر  در
آمار بارندگیساالنهمواجهخواهندبود. افزایشمتوسط با وسیعتری
بهدلیل  کشور جنوبشرق مناطق که میدهد نشان پیش دهههای
فقرپوششگیاهیومناطقشمالغرببهسببتعدادوقایعسیالبی

ظرفیتزیادیبرایسیلبرخوردارند. از
بیشتر  کشور جنوبشرق و جنوب مناطق که میدهد نشان مدلها
آتیمواجهخواهند دورۀ اقلیمدر  تغییر  از  باشرایطسیلخیزیمتأثر
گذشتهشرایطنگرانکنندهای شد؛ایندرحالیاستکهاینمناطقدر

داشتهاند.

  چالش های صنعت بیمۀ کشور در مواجهه با 
سوانح طبیعی به ویژه سیالب 

، اخیــر ســیالبهای زیــاد خســارت علــل  از یکــی بررســیها، طبــق
ســاختمانها بیمــۀ  بهمنظــور اثربخــش دســتورالعملهای فقــدان
جبــران باهــدف ویــژهای آییننامــۀ تاکنــون اســت. زیرســاختها و
بیمــه صنعــت در ســیالب( ویــژه  )بهطــور طبیعــی ســوانح خســارت
ســال  در طبیعــی ســوانح صنــدوق تأســیس اســت. نشــده تعریــف
کشــور ۱38۱نخســتیناقــدامارائــۀپوشــشهمگانــیبیمــۀســوانحدر
محســوبمیشــودکــهبــهتصویــبنهایــیرســیدهاســتوضــرورتدارد
ــامخاطــراتمختلــفازجملــهســیل، ایــنصنــدوقجهــتمواجهــهب در
برنامهریــزیبنیــادیصــورتپذیــرد.ازجملــهچالشهــایایــنصنعــت
نــرخ آزادســازی اطالعــات، کمبــود نبــودن،  ریســکمحور بــه میتــوان
نفــوذبســیار بیمــه،عــدمفرهنگســازیکافــیو...اشــارهکــرد.آمارهــااز
پوشــشســوانحطبیعــیبهدالیلــیچــونتــوان در کــمصنعــتمذکــور
مالــیانــدکعمــوممــردموکمکهــایدولــتبــهآســیبدیدگانبــدون
کشــورحکایــتدارد.افزونبرایــن،صنعــتبیمــهفاقــد فرهنگســازیدر
توســعۀظرفیــت مانــعاز ظرفیتهــایمالــیالزمبــودهوتحریمهــانیــز
بــرایصنعــتبیمــه فرصتهایــینیــز کشــور بیمــهشــدهاند.البتــهدر
توســعۀ طبیعــی، ســوانح  از  تأثیــر و ایــران زیــاد وســعت دارد. وجــود
نیروهــای بکارگیــری توســعۀ ریســک، مدیریــت و فرآینــد فرهنگــی
محســوب بیمــه روی پیــش فرصتهــای ازجملــه و... متخصــص

میشــوند.

  راهکارهــای پیشــنهادی به منظــور گســترش 
نفــوذ بیمــۀ ســیل

جهــت بودجــه تأمیــن و بیمــه نفــوذ گســترش چالشهــا، رفــع بــرای
: جبــرانخســارتســیالبها،راهکارهایــیارائــهمیشــودکــهعبارتنــداز

طراحــیصنــدوقبیمــۀســوانحطبیعــیشــاملهمــۀمراحــلفنــیو 	
حقوقــی؛

تأســیسوطراحــیفنــیصنــدوقبیمــۀهمگانــیســوانحطبیعــیو 	
آن؛ اجــرای

ارزیابــیومدلســازی 	  مبتنــیبــر گســترشبیمههــایریســکمحور
ریســک؛

باصنعتبیمه؛ 	 تعاملصنعتساختوساز

جمــعآورینظاممنــدوبکارگیــریاطالعــاتمربــوطبــهداراییهــایدر 	
معــرضتهدیــدســوانحطبیعــی؛

ســامانههایپایــشمخاطــرۀ 	 توســعهوبهرهمنــدیصنعــتبیمــهاز
ســیلومدلســازیریســکســیالب؛

بیمــۀکشــور 	 ریســکدرصنعــت ارزیابــیومدلســازی  بــازار ایجــاد
؛ ریســکمحور بیمــۀ ارائــۀخدمــات و فنــاوری گســترش باهــدف

زمینــۀبیمــۀســوانحطبیعــی 	 انســانیمتخصــصدر نیــروی تربیــت
نویــنانتقــالریســکســوانح ابــزار همــراهبــاآشــناییواســتفادهاز

بیمــه؛ طبیعــیدر

طبیعــی 	 ســوانح  از ناشــی خطــرات بــا مرتبــط دروس درنظرگرفتــن
در طبیعــی ســوانح ریســک مدلســازی و تخمیــن روشهــای و

بیمــه؛ و اقتصــاد رشــتههای آموزشــی برنامههــای

و 	 فرهنگســازی سیســتمهای پیادهســازی و ســرمایهگذاری
بیمــه. صنعــت در تبلیغاتــی

     جمع بندی    

از گســترده ترین و مخرب تریــن مخاطــرات طبیعــی اســت.  ســیل یکــی 
از  ناشــی  زیســتی  محیــط  و  اقتصــادی  جانــی،  خســارت های  اکنــون 
ــه  ــر قابل توج ــا از تأثی ــت و آماره ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــیالب ها به ش س
نیــز  مدل هــا  دارد.  حکایــت  پدیــده  ایــن  افزایــش  بــر  اقلیــم  تغییــر 
افزایــش میــزان بارش هــای شــدید و ســیالب ها به خصــوص در جنــوب 
ــش  ــن رو، پوش ــد. ازای ــان می دهن ــده را نش ــی آین ــور ط ــرق کش و جنوب ش
بیمــۀ این گونــه حــوادث در داخــل کشــور امــری ضــروری اســت. باوجــود 
، کمــاکان خــأ  ایجــاد صنــدوق بیمــۀ همگانــی حــوادث طبیعــی در کشــور
برنامه ریــزی ملــی در زمینــۀ توجــه بــه ایــن موضــوع احســاس می شــود. 
تجربه هــای بین المللــی بیانگــر بکارگیــری رویکــردی پیشــگیرانه و تبدیــل 
آبخوان هــا  احیــای  بــه فرصت هایــی چــون  از ســیل  ناشــی  تهدیدهــای 
اســت کــه بــا ســازماندهی برنامــه ای ملــی نظیــر برنامــۀ ملــی بیمــۀ ســیل و 
دیگــر برنامه هــای مشــابه در زمینــۀ مخاطــرات طبیعــی می تــوان بــه ایجــاد 

و تقویــت ســازوکارهای مرتبــط امیــدوار بــود.

     دربارٔه پژوهش    

ســال 	 پژوهشــکدۀبیمــهتوســطمحمدرضــافرزانــهدر ایــنمطالعــهدر
۱399انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
روابــطروســیهوغــربکــهبــهشــکلگیریدامنــۀوســیعیاز بحــراندر
منجــرشــد،فرصــتایجــادبــازاری تحریمهــاعلیــهاقتصــادایــنکشــور
در روســیه داد.  قــرار کشــورهایجهــان  از بســیاری  اختیــار  در را بــزرگ
مواجهــهبــاوضــعتحریــمبــربخشهــایاقتصــادیخــودازســویاتحادیــۀ
داد. اروپــا،بخــشحســاسکشــاورزیایــناتحادیــهراهــدفتحریــمقــرار
بــزرگ وارداتکاالهــایکشــاورزیاتحادیــۀاروپــا،بــازار وضــعتحریــمبــر
خــألجــدیکــرد.جمهــوریاســالمیایــرانیکــیاز رادچــار ایــنکشــور
آن مــوادغذایــیاز کشــورهاییبــودکــهروســیهبــرایوارداتبخشــیاز
کــرد.باوجــودتعامــلومذاکــراتصورتگرفتــهمیــاندو تمایــل ابــراز
رامناســبی ازوضعیــتموجــودبهرهبــرداری نتوانســت ایــران ، کشــور
از بــرایتصاحــببخشــی ایــران ودالیــلضعــف انجــامدهــد.چرایــی

بازارهــایکشــاورزیروســیه،موضــوعاصلــیگــزارشپیــشرواســت.

  فرصت های بازار روسیه
بود. بسیاری نشیبهای و  فراز  گرفتار ، اخیر دهۀ  در روسیه اقتصاد
نظیر اقتصادی متغیرهای  از  متأثر  نیز  کشور این کشاورزی تجارت
متفاوتی روندهای غرب، تحریمهای و سیاسی تحوالت ، ارز نرخ تورم،
اقتصادی، و سیاسی تحوالت مجموع است. گذاشته سر پشت را
حجموارداتکشاورزیوموادغذاییروسیهراظرفدوسالحدود۴۰ 
در از۴۴.75میلیارددالر  ارزشوارداتاینکشور درصدکاهشدادو
کلحجم درسال2۰۱5تقلیلیافت.از سال2۰۱3به27.۱۴میلیارددالر
درسال روسیه موادغذایی و کشاورزی واردات میلیارددالری ۴۴.75
آنبهتولیداتگوشتی،لبنی،سبزیومیوه 2۰۱3حدود2۰میلیارددالر

درسال2۰۱۴حدود بازار این  از اروپا اتحادیۀ اختصاصداشت.خروج
داد.باخروج اختیارسایرکشورهاقرار فرصتبازاریدر 6.5میلیارددالر
میلیون 935 حدود آزادشده  بازار حجم روسیه،  بازار  از اروپا اتحادیۀ
برای  دالر میلیون برایمیوه،۱897  دالر میلیون ۱52۰ برایسبزی،  دالر
تصاحبچنین برایگوشتبودکهایراندر لبنیاتو2۱25میلیوندالر
افزایش اینبازار رقباسهمخودرادر بازارهاییتوفیقنداشت؛اماسایر
بازارهایسبزیو 6ماهۀسال2۰۱6سهمایرانبهترتیبدر دادند.در
به افتصادراتنسبت با بازارهایمیوه  در و صیفیروسیه8درصد
کاالیینیزسهمایراندر سالهایپیشمعادل،2,28درصدبود.ازنظر
روسیهباافتصادرات،5درصد انگور بازار ودر بازارسیبزمینیناچیز

بودهاست.

 آسیب شناسی صادرات محصوالت موادغذایی 
به روسیه

کشاورزی محصوالت بزرگ  بازار  از بهرهبرداری  در ایران توفیق عدم
دالیلتجاری،اقتصادیوساختاریدارد.ایندالیل روسیه،ریشهدر

: عبارتنداز
ثـار آن بـر صـادرات    سیاسـت های تجـاری روسـیه و آ

ایران
و درآمــد تجــارتجهانــی ســازمان بــهعضویــت 2۰۱2 ســال  در روســیه
۱۱.6درصــداســت.آمارهــانشــان میانگیــنتعرفــۀکشــاورزیایــنکشــور
کاالهــا از برخــی کســبســهمقابلقبــولدر کــهناتوانــیدر میدهنــد
وارداتــیروســیهعلیــهکاالهــای ســال2۰۱6بــهسیاســتتبعیضآمیــز در

میگــردد. ایرانــیبــاز

بررسی و تحلیل فرصت ها و چالش های صادرات کشاورزی و مواد غذایی
به روسیه و ارائۀ راهکارهای بهبود صادرات کشور

ورود به بازار محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی روسیه

چراکــه  اســت؛  زمان بــر  و  پرهزینــه  سیاســتی  کشــاورزی،  محصــوالت  بــازار  در  نفــوذ  ضریــب  افزایــش  و  ورود 
به طورمعمــول تصاحــب ســهم کشــورهایی کــه حضــور پایــداری در بــازار دارنــد، دشــوار اســت. بــروز بحــران در روابــط 
اروپــا و روســیه در جــوالی ســال 201۴ فرصــت ایجــاد بــازاری بــزرگ را بــرای رقبــای ایــن اتحادیــه در بــازار روســیه فراهــم ســاخت. 
گــزارش حاضــر نشــان می دهــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران باوجــود تمایل روســیه نتوانســت ســهم خــود را در بازار کشــاورزی 
ایــن کشــور افزایــش دهــد. ازجملــه دالیــل ایــن ناتوانــی می تــوان بــه تحــوالت ارزی ایــران و روســیه، لجســتیک و پشــتیبانی 
ضعیــف تجــاری در ایــران، ضعــف نهــادی، فقــدان زنجیره هــای عرضــۀ کاالیــی و تبعیــض تعرفــه ای واردات کاال از ایــران اشــاره 

کرد.

     امین اعظمی    

اندیشکدۀ
سیاستگذاری
اقتصادیتهران
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کاالهایــیماننــدکشــمش،ســیبوزعفــرانمشــمولچنیــنسیاســت
کاالهــا  از برخــی مــورد  در کــه تبعیضــی بودنــد؛ تعرفــهای  تبعیضآمیــز
بیــن ازجملــهکشــمشدرنتیجــۀمذاکــراتبــاکشــورهایعضــواوراســیااز
رفــعتبعیــضتعرفــهایبــه کاالهــانیــز ارتبــاطبــاســایر رفتــهاســتودر
مــورد روســیهکمــکمیکنــد؛امــادر بــازار افزایــشقــدرترقابتــیآنهــادر
ایــراناعمــال وارداتاز کاالهــایکشــاورزیتبعیــضخاصــیدر بســیاریاز
صــادراتچنیــنکاالهایــیدالیــلدیگــریدارد. نشــدهاســتوضعــفدر
بـر  آن  اثـر  و  روسـیه  و  ایـران  ارزی  سیاسـت های    

روسـیه بـه  ایـران  صـادرات 
سیاســتهاوتحــوالتارزیایــرانوروســیهازجملــهمتغیرهــایمهــمو
بــرجریــانصــادراتکشــورمانبــهروســیهمحســوبمیشــود. اثرگــذار
بحــرانســال2۰۰8متوقــفشــد تقویــتپــولملــیروســیهپــساز مســیر
وارزشروبــلرونــدیکاهشــیبــهخــودگرفــت.افــتارزشپــولملــی
ســال2۰۱6  ســال2۰۰8بــه۱,۴7ســنتدر ۴.۰۴ســنتدر از ایــنکشــور
بــهافزایــشقیمــتکاالهــایوارداتــیمنجــرشــدکــهایــنگرانــیازجملــه
ــد.از میآی ــیوکشــاورزیروســیهبهشــمار دالیــلکاهــشوارداتصنعت
بــاتشــدیددایــرۀتحریمهــایهســتهای،نــرخبرابــریریــالدر ســویدیگــر
نــرخ ونشــیبهاییراتجربــهکــرد.مجمــوعتحــوالتدر فــراز نیــز برابــردالر
روبــلوریــالبــهمعنــایگرانتــرشــدنکاالیصادراتــیایــراننســبتبــه
خــودتجربــهمیکردنــد. نــرخارز رقبایــیبــودکــهرونــدباثباتــیرادر ســایر
دالیــلعــدمتوفیــقایــراندر بنابرایــنتحــوالتارزیرامیتــوانیکــیاز

روســیهدانســت. بــازار
بـه  کاال  صـادرات  نهـادی  و  سـاختاری  مشـکالت    

سـیه و ر
شــاخصهاییکــهقــدرتاجرایــیوپشــتیبانیعملیــاتتجــاری یکــیاز
 )LPI( لجســتیک عملکــرد شــاخص میدهــد، نشــان را کاال مبادلــۀ و
بررســیرتبــۀعملکــردلجســتیکوپشــتیبانی بانــکجهانــیاســت.در
زیرســاختهای گمــرکات، ماننــدوضعیــت ،شــاخصهایی کشــور هــر
در بهنگامســازی و ردگیــری قابلیــت بینالمللــی، تجــاری،حملونقــل
گرفتــهمیشــود.وضعیــتلجســتیکیتجــاریایــرانطــیســالهای نظــر
رتبــۀ۱۰۴بــودکــهحاکــیازوضعیــت ،حائــز میــان۱67کشــور 2۰۱۰تــا2۰۱6از
ضعــف کــه میدهــد نشــان  دقیقتــر بررســیهای اســت. نامطلوبــی
بــرایفرآینــدتجــاری،ازجملــه عملیــاتگمرکــیوزمــانصرفشــده در
کنــار  در میشــوند. محســوب ایــران نامناســب  بســیار شــاخصهای
،نهادســازی،تقویــتزنجیــرۀ بهبــودوضعیــتلجســتیکتجــاریکشــور
عرضــه،استانداردســازیوبهبــودکیفیــتبســتهبندینیــزضــرورتدارد.

صــادرات  جهــت  پیشــنهادی  راهکارهــای   
موادغذایــی  محصــوالت 

،راهکارهــای بهبــودصــادراتکشــاورزیومنابــعغذایــیکشــور بهمنظــور
ارائــهمیشــوند: زیــر

ویارانــۀصادراتــی 	 هزینــۀتبلیغــات،گســترشبــازار پذیــرشبخشــیاز
فراهــمســاختنامــکان ازســویدولــتبــرایدورهایکوتــاهبهمنظــور

روســیه؛ بــازار نفــوذکاالیایرانــیدر

جدیــتوپیگیــریبــرایامضــایموافقتنامــۀتجــاریبــاکشــورهای 	
ــامحــورکاهــشتعرفــۀکاالهــایمشــمولتبعیــضتعرفــهای؛ اوراســیاب

نقطــۀ 	 نزدیکتریــن  در پشــتیبانی و لجســتیک مرکــز یــک ایجــاد
بــزرگمحصــوالتکشــاورزیو ممکــنبــهروســیهجهــتورودبــهبــازار

بلندمــدت؛ در مــوادغذایــیایــنکشــور

تــالشبــرایایجــادنهادهــایتجــاریمرتبــطبــاتولیدکننــدگانوحرکــت 	
؛ ایــنبــازار افزایــشورودوبقــادر بــهســمتزنجیــرۀعرضــهبهمنظــور

شناســاییواولویتبنــدیبازارهــایصــرفصادراتــیبــرایمحصــوالت 	
رقابتــی پایــشمســتمروضعیــت بــا همــراه کشــور مهــمصادراتــی
بازارهــایهــدفبهمنظــور مقابــلرقبــادر ومزیــتنســبیکاالهــادر

پایــداریصــادراتکشــاورزی.

     جمع بندی    

روســیه بــا تحریــم اتحادیــۀ اروپــا کــه تأمیــن قریــب بــه یک ســوم بازارهــای 
کشــاورزی و منابــع غذایــی ایــن کشــور را در اختیــار داشــت، حــدود 6.۵ 
میلیــارد دالر از بــازار ایــن گــروه کاالهــا را در اختیــار ســایر رقبــا قــرار داد؛ 
امــا در کنــار تحــوالت مختلــف، برخــی تغییــرات مثبــت و منفــی در اقتصــاد 
پیش آمــده  موقعیــت  از  بهره بــرداری  فرصت هــای  روســیه،  و  ایــران 
بــرای ایــران را بــه حدأقــل رســاند. تنــزل ارزش پــول ملــی روســیه، کاهــش 
ارزش واردات کشــاورزی، مــواد غذایــی و لجســتیک در کنــار پشــتیبانی 
ضعیــف تجــاری ایــران، در زمــرۀ ایــن دالیــل بــود. بــر ایــن اســاس، پذیــرش 
بخشــی از هزینــۀ تبلیغــات، گســترش بــازار و یارانــۀ صادراتــی، جدیــت و 
پیگیــری بــرای امضــای موافقت نامــۀ تجــاری بــا کشــورهای اوراســیا بــا 
محــور کاهــش تعرفــۀ کاالهــای مشــمول تبعیــض تعرفــه ای و ایجــاد مرکــز 
کشــور  صــادرات  بهبــود  راهکارهــای  ازجملــه  پشــتیبانی،  و  لجســتیک 

اســت. 

     دربارٔه پژوهش    

اندیشــکدۀسیاســتگذاریاقتصــادیتهــرانتوســط 	 ایــنمطالعــهدر
ســال۱399انجــامشــدهاســت. امیــناعظمــیدر
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  ضرورت و اهداف پژوهش
توســعۀپــولدیجیتــالبانکهــایمرکــزی ســال2۰2۰رقابــتبــرســر آغــاز از
توســعۀ ــریرادر آغــازشــد.ایــنرقابــت،فرصتهــاوپنجرههــایبینظی
زیرســاختهایمالــیواســتقاللدرخدمــاتتســویۀبینبانکــی،بهویــژه
در پرداختهــایفرامــرزیایجــادکــردهاســت؛فرصتهایــیکــهاگــر در
رشــداقتصــادیحاصــل آنهــااســتفادهشــود،عالوهبــر زمــانمقتضــیاز
ــیوکاهــشبخشــی ــهتقویــتپــولمل ــه،ب کاهــشهزینههــایمبادل از
انجــام فشــارهایاقتصــادیبینالمللــیمنجــرخواهنــدشــد.هــدفاز از
ایــنپژوهــش،بررســیآخریــنوضعیــتفعالیتهــایجــاریکشــورهادر

اجــرایفازهــایآتــیباشــد. ایــنحــوزهاســتتــامقدمــهایبــر

)CBDC(مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی  
یــوآن دیجیتــالبانــکمرکــزی)CBDC(نظیــر دیجیتــالبــهدوگونــۀارز ارز
بیتکویــن، دیجیتــالبخــشخصوصــی)PSDC(نظیــر ارز دیجیتــالو
و...تقســیممیشــود.CBDCهمــانپــولنقــدصادرشــدهتوســط ،اتــر تتــر
بانــکمرکــزیبــاتمــامخصوصیــاتآناســتکــهدرقالــبپــولدیجیتــال،
وپشــتیبانیمیشــود.ازایــنرو، درونیــککیــفپــولدیجیتــالصــادر

ایــنارزهــاکامــاًلتحــتنظــارتدولــتهســتند.
اول،  نــوع میکننــد؛ منتشــر پــول نــوع دو مرکــزی بانکهــای امــروزه
»ســپردههای دوم، نــوع و اســت فیزیکــی« مســکوک و »اســکناس
پولهــای الکترونیکــیبانکهــایتجــاری«.CBDCنــوعجدیــددیگــرياز

بانــکمرکــزیهســتند.
ایــناســتکــهایــنشــکل تفــاوتســپردۀبانکهــایتجــاریبــاCBDCدر
پــول،تحــتمســئولیتبانکهــایخصوصــیاســت،بــهیــکحســاب از
تراکنــشآنحدأقــلیــکواســطۀبانکــی هــر بانکــیمتصــلاســتودر
پولــیاســت دولــتوحاکمیــت زیرنظــر CBDC نقــشدارد؛حالآنکــه

پرداخــتهمتــابــههمتــا، )ماننــدپــولنقــد(ومزایــایپــولنقــدنظیــر
بــدونواســطیــاناشــناسبــودنوحریــمخصوصــیرادربرمیگیــرد.

  فرصت های ضدتحریمی ارز دیجیتال
ملــیشــدننفــت ــهدورۀپــساز ــرانب ــهای ــمعلی تاریخچــۀاعمــالتحری
ومقطــعمخالفــتدولــتبریتانیــابــادولــتمحمــدمصــدقبازمیگــردد.
ســال۱357  ایــراندر رژیــمسیاســی  تغییــر از پــس و دورۀمعاصــر در
اهرمهــای شــد. اعمــال  کشــور علیــه ایاالتمتحــده تحریمهــای  نیــز
ایــران،از تشــویقیوکاهــشعالقــۀشــرکتهابــرایتــداومفعالیــتدر
اســتراتژیهایکلیــدیایاالتمتحــدهجهــتگســترشتحریمهــاعلیــه
اتحادیــۀ تحریمهــای  آغــاز اســت. بــوده بینالمللــی ســطح در ایــران
اصلــیتحریمهــای بــهســال2۰۰8بازمیگردد.فشــار اروپــاعلیــهایــراننیــز
مالــیوبانکــیازســال2۰۰6تاکنــونبهتدریــجافزایــشیافتــهاســت.یکــی
وجــوهتحریمهــایمالــیوبانکــیعلیــهایــران،منــعاســتفاده از دیگــر
 ۱5 ســوئیفتاســت.ایــنســامانهبهدلیــلتحریــماتحادیــۀاروپــادر از
مــارس2۰۱2)25اســفند۱39۰(اســتفادهازخدمــاتخــودرابــرای3۰بانــک

ــیممنــوعاعــالمکــرد. ایران
جریــانکاریمرتبــطبــاCBDCبهدلیــلمنافــعزیــادیکــهبــرایکشــورها
بیشــترکشــورهایجهــانتوســط بههمــراهخواهــدداشــت،بــهزودیدر
نهــادحاکمیــتپولــیپیگیــریمیشــودوبهعنــوانپــول،مــورداســتفاده
چــهالگویــی جزئیــاتطراحــیاز اینکــهکشــورهادر غاز میگیــرد.فــار قــرار
پرداختهــاجــزو واســطههایمالــیدر پیــرویخواهنــدکــرد،اســتقاللاز
بــرایکشــورهای اســتقالل ایــن پولــیاســت. زیرســاخت ایــن اصــول
ایــرانوروســیهفرصتــیبینظیــرجهــترهایــیاز تحریــمنظیــر درگیــر

تحریمهــامحســوبمیشــود.
ایــران بینالمللــی، پرداختهــای حیطــۀ  در بانکــی پولــی تحریمهــای
و  دالر یــورو، حــوزۀ  کارگــزار بانکهــای نقطــۀ دو  در همــه  از بیــش را

آشنایی با انتشار پول دیجیتال توسط بانک های مرکزی و بررسی مزایا، 
چالش ها و فرصت های آن جهت مقابله با تحریم ازطریق این پول

یمی انتشار پول دیجیتال ثار ضدتحر آ

دیجیتالی شــدن اقتصــاد و توســعۀ فناوری هــای مالــی، تقاضایــی عمومــی را بــرای بکارگیــری روش هــای جدیــد 
پرداخــت در ســطح جهــان ایجــاد کــرده اســت. عالوه برایــن، روندهــای جــاری حــوزۀ رمزارزها)پروژه هایــی نظیــر 
بیت کویــن، لیبــرا، تــرون و...(، بانک هــای مرکــزی را بــا بحــران حاکمیــت پولــی مواجــه ســاخته اســت. ارزهــای دیجیتــال 
منتشرشــده توســط بانــک مرکــزی، واکنشــی بــه محبوبیــت روزافــزون ارزهــای دیجیتالــی هســتند کــه در محــدودۀ نظــارت 
نهادهــای ناظــر قــرار نمی گیرنــد. درنتیجــه، بانک هــای مرکــزی تــالش می کننــد بــا انتشــار ارزهــای دیجیتــال از حیــث ســهولت 
و امنیــت از رمزارزهــا پیشــی بگیرنــد و از مزایــای آن هــا نظیــر کاهــش هزینــۀ  تراکنش هــای داخلــی و بین المللــی، شــفافیت 

و ... بهره مند شوند.

     حسین فکری    
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دادهاســت.ایــندو همچنیــنپیامرســانســوئیفت،مــوردهــدفقــرار
مبــادالتخارجــیخــودبــا در نقطــۀمرکــزیباعــثشــدهاســتکــهکشــور
ارزهــایواســطجهــاننظیــر مشــکلمواجــهباشــد.همچنیــناســتفادهاز
ویــوروباعــثشناســایینهادهــایتحریمکننــدهازطریــقبانکهــای دالر
همــۀطراحیهایــیکــهتاکنــون کارگــزارشــدهاســت.نکتــۀقابلتأمــلدر
زیرســاختهای  در عامــل ایــنســه حــذف انجــامشــده، CBDC بــرای

پرداختــیاســت.
زیرســاختهایی از

ً
مرجــعخــودتکیــهدارنــد،ثانیــا اواًلکشــورهابــهارز

کامــلمســتقلمیشــوند وســوئیفتبهطــور بانکهــایکارگــزار نظیــر
واســطههایمالــیدرســطحزیرســاختبینالملــل،آینــدۀ وایــنتغییــر
زیرســاختهایمالــینویــدمیدهــد.ازطریــق روشــنومســتقلیرادر
فرامــرزی پرداختهــای  در هــا CBDC  از میتــوان مختلــف روشهــای
میتــوانبــرای CBDCملــییــککشــور اســتفادهکــرد؛نخســتآنکــهاز
محــدودۀارزیدیگــریاســتفادهکــرد)پیشبینــیمیشــود پرداخــتدر
کشــورهاایفــاکنــد، بســیاریاز کــهیــوآندیجیتالــیچنیــننقشــیرادر

شــیوۀپرداخــتســنتی(. در نقــشدالر نظیــر
ایــنامــرمیتوانــدکارایــیپرداخــتراافزایــشدهــد؛امــاریســکهای
مقصــدبههمــراهداشــتهباشــد.بــااســتفاده بــرایکشــور بالقــوهایرانیــز
، طراحــیسیســتمهایCBDCملــیهــرکشــور روشدیگــرمیتــواندر از
دیگــر  کشــور پرداخــت سیســتم بــا همبســتگی و همــکاری قابلیــت
رادرنظرگرفــت.ایــنامــرمیتوانــدشــاملکاهــشموانــععضویــتدر
توســعۀ اســتاندارهایبینالمللــیدر از یــااســتفاده هــردوسیســتم
اســتانداردهایپیامرســانیبینالمللــی اســتفادهاز زیرســاختها)نظیــر
سیســتمها میــان هماهنگــی ، باالتــر ســطحی در باشــد. )2۰۰22  ISO
میتوانــدبــهترتیبــاتمشــترکتجــاریماننــدایجــادعامــلتسویهحســاب
تعیینشــدهمیــانسیســتمهابــرایپرداختهــا،گســترشیابــد.بانــک
دیجیتــالملــیبــاپشــتوانۀروبــل مرکــزیروســیهاعــالمکــردهاســتکــهارز

میتوانــدابــزاریبــرایمقابلــهبــاتحریمهــاباشــد.
دالیــلاصلــیراهانــدازیچنیــن بهگفتــۀایــنبانــک،همیــنویژگــییکــیاز
ارزیاســت.بانــکمرکــزیروســیهگفتــهاســتکــهروبــلدیجیتــالبــه
توســط  اخیــر ســالهای  در کــه خارجــی تحریمهــای ریســک کاهــش
آمریــکاواتحادیــۀاروپــاعلیــهروســیهاعمــالشــدهاســت،کمــکمیکنــد.

ارز  انتشار  جهت  سیاستی  پیشنهادهای   
دیجیتال بانک مرکزی

CBDCجــزواولویتهــایبیشــتر ســال2۰2۰تــالشبــرایانتشــار آغــاز از
پیشــرو، کشــورهای و اســت قرارگرفتــه جهــان مرکــزی بانکهــای
بــرای بنابرایــن کردهانــد. طراحــی آن بــرای را مســتقلی برنامههــای
بــه بانــکمرکــزیکشــور ویــژهبایــددر ایــنظرفیتهــابهطــور اســتفادهاز

کــرد: توجــه پیشــنهادمیشــود، ادامــه  در کــه مــواردی
جبــران 	 بــرای رئیــس کل: ذیــل   CBDC ویــژه  اقــدام  کارگــروه  تشــکیل 

ایــنحــوزه در کشــورهایدیگــر از عقبماندگــیبانــکمرکــزیکشــور
وباهــدفدســتیابیبــهابتــکاراتنویــن،پیشــنهادمیشــودبانــک
برنامــهایفــوریضمــنتخصیــصبودجــهایویــژه،دســتور مرکــزیدر
زمینــۀتحقیــق، تشــکیلکارگروهــیرابــرایانجــاماقدامــاتمرتبــطدر

کنــد. توســعهوپیادهســازیCBDCصــادر

طــی 	 بایــد بعــدی گام  در :CBDC ملــی  راه  نقشــۀ  انتشــار  و  شــفافیت 
نهادهــای و خصوصــی بخــش باهمــکاری کوتاهــی مدتزمــان
 CBDCعمومــیمرتبــط،نقشــۀپیادهســازیواجــرایپایلــوتبرنامــۀ
بــاعاملیــتچنــدبانــک)خصوصــیودولتــی(وهمــکاریبخــش را
کنــد.ســپسنقشــۀراهملــی چنــدشــهرکوچــکمنتشــر خصوصــیدر
بهصــورتزمانبندیشــدهتوســطبانــکمرکــزی پــروژۀCBDCکشــور
اخــذنظــارتکارشناســان،فعــاالناقتصــادی منتشــرشــودتــاعالوهبــر
آنکننــد.همچنیــنالزماســت نیــزخــودرامهیــایتغییــراتناشــیاز
فازهــایآزمایــشپــروژۀدیجیتــالتومــان،همزمــانبــاتحقیقــاتایــن
فعــاالن اختیــار حــوزهبهصــورتجــدیپیگیــریشــودواطالعــاتآندر

ــرد. گی اقتصــادیوعمــوممــردمقــرار

از 	 یکــی کشــورها: ســایر  مرکــزی  بانک هــای  بــا  مشــترک  تعامــالت 
ایــنتحــولدیجیتــال،کاهــشهزینههــای مهــمدر موضوعــاتبســیار
پرداختهــایفرامــرزیاســت؛لــذاالزماســتبانــکمرکــزی مالــیدر
کشــورهای مرکــزی بانکهــای بــا مشــترک همکاریهــای زمینــۀ
همســووبــاتجــارتبــاالنظیــرروســیه،چیــن،ترکیــهو...رابرقــرارکنــد.

و  	 پولــی  مقــررات  در   CBDC قانونــی  الزامــات  و  حقوقــی  ابعــاد  بــه  توجــه 
و چیــن نظیــر کشــورهایی بینالمللــی، تجــارب بــه باتوجــه بانکــی:
قوانیــنپولــیوبانکــیالزمبــرای زمینــۀتغییــر فرانســهگامهایــیرادر
مبانــی، عــدماجمــاعدر CBDCبرداشــتهاند؛امــادالیلــینظیــر انتشــار
ثبــات  از ناشــی ریســکهای و نهــادی طراحــیجزئیــات،نقشهــای
مقــرراتپولــیوبانکــی، مالــیباعــثشــدهاســتکــهتغییــراتالزمدر

شــفافوواضــحنباشــند.

و پژوهشــی نهادهــای جــدی »ورود شــامل پیشــنهادها  ســایر
ظرفیــتودانــشبخــشخصوصــی«،»عــدم دانشــگاهها«،»اســتفادهاز
و  انحصــار ریســک، محتاطانــه، مقــررات ارزیابــی لــزوم و شــتابزدگی

اســت. منافــع« تعــارض

     جمع بندی    

ارزهــای دیجیتــال، نــوع جدیــدی از پول انــد کــه امــروزه از محبوبیــت زیادی 
از ایــن ارزهــا توســط هیــچ نهــادی مدیریــت  برخــوردار هســتند. برخــی 
و  منتشــر  مرکــزی  بانــک  نظیــر  نهادهایــی  توســط  برخــی  و  نمی شــوند 
مدیریــت می شــوند. در ایــن پژوهــش، ماهیــت ایــن ارزهــا، ویژگی هــا و 
فرصت هــای آن هــا در فضــای تحریم هــای بانکــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
و پیشــنهادهایی جهــت انتشــار ارزهــای مذکــور بــه بانــک مرکــزی ارائــه 
شــده اســت. یکــی از مهم تریــن پیشــنهادها، »تشــکیل کارگــروه اقــدام 
به منظــور  رئیــس کل«  ذیــل  مرکــزی  بانــك  دیجیتــال  ارز  انتشــار  ویــژۀ 
ایــران از کشــورهای دیگــر در ایــن  جبــران عقب ماندگــی بانــک مرکــزی 
حــوزه و باهــدف دســتیابی بــه ابتــکارات نویــن و نیــز »تعامــل مشــترک 
راهکارهــای  توســعۀ  به منظــور  کشــورها«  دیگــر  مرکــزی  بانک هــای  بــا 

مشــترک اســت.

     دربارٔه پژوهش    

مشــاوران 	 گــروه شــرکت  در فکــری حســین توســط مطالعــه ایــن
درســال۱۴۰۰انجــامشــدهاســت. مدیریــتومطالعــاتراهبــردیتدبیــر
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اقتصاد

  ضرورت و اهداف پژوهش
بــا کــه گرفتــهاســت تحویــل را  کشــور مقطعــی  در ســیزدهم دولــت
همــهمهمتــر از و اجتماعــی اقتصــادی،سیاســی، ازمســائل انباشــتی
هنگامیکــه اســت. مواجــه بــاال پیچیدگــی ســطح بــا زیســتمحیطی
چندیــن شــک بــدون باشــد، مواجــه مســائل از شــبکهای بــا  کشــور
مســئلۀاصلــیومحــوریوجــودداردکــهحــلآنهــاباعــثرفــعتعــدادی
حــلمســائلوابســتهبــهآنمســئلۀ ازمســائلیــاتســهیلدر دیگــر
یافتــن پایــان ،فرضیــۀ بــاور ایــن براســاس لــذا محــوریخواهــدشــد.
بــایــکمســئلۀسیاســیویــااقتصــادیکامــالرد تمامــیمســائلکشــور
، میشــود.بنابرایــنبــرایرفــعدرهمتنیدگــیایــنمســائلبــایکدیگــر
شــود. ارائــه موضوعــی و فرارشــتهای پاســخهایی کــه اســت ضــروری
،باید شــرایطفعلــیکشــور همچنیــنبــرایحــلیــکمســئلۀاقتصــادیدر
ــهشــود. راهکارهایــیازجنــساجتماعــی،فرهنگــیوحتــیسیاســیارائ

  نظام مسائل کشور
پژوهشــیواندیشــگاهی مهمتریــنداراییهــایدانشــیمراکــز یکــیاز
ایــن اســت.در ،نظــاممســائلواولویتبنــدیمســائلکشــور کشــور
پژوهشــیآیندهبــاناز پژوهــش،براســاسگزارشهــایســالیانۀ»مرکــز
ســال۱393تــا۱397«،گــزارش»ایــران؛فرصــترشــدیــکتریلیــوندالری
ــزارش»اولویتهــاوراهبردهــایمجلــسشــورای ــزی«،گ مؤسســهمکن
ایــراندر رنــد)RAND(دربــارۀ  گــزارش»مرکــز دورۀدهــم«، اســالمیدر
ســال2۰۱5«و...،نظــاممســائلکشــورشناســاییشــدهاســت.شــکل
صفحــۀبعــدی،شــبکۀمســائلایــرانرانشــانمیدهــد.برایناســاسو
اقتصــادایــران«،»کســری کرونــابــر یافتههــایپژوهــش،»تأثیــر مبتنیبــر
،» کار بــازار گســیخته«،»عــدمتعــادلدر بودجــهدولــت«،»تــورمافســار
»انحــرافدرخصوصیســازیوپیامدهــایمنفــیآن«،»قاچــاقوفربگــی
ــیو اقتصــادزیرزمینــی«،»ناامنــیغذایــی«،»ســقوطســرمایهگذاریداخل

انــرژیجهانــی«مســائلاولویــتدار بــازار خارجــی«و»ســهمپاییــنایــراناز
راتشــکیلمیدهنــد. اقتصــادکشــور

مسائل  رفع  جهت  سیاستی  توصیه های   
اقتصاد 

ایــران، اقتصــاد وفرصتهــای بــرظرفیتهــا  تمرکــز بــا پژوهــش ایــن
چالشهــای و مســائل حــل بــرای را مبســوطی عملیاتــی راهکارهــای
اقتصــادایــرانارائــهکــردهاســت.دســتیابیبــهایــنراهکارهــانتیجــۀ
ســطرهای هریــکاز تشــکیلیــکماتریــس6*۱۰اســت؛بهطوریکــهدر
هریــکازســتونهایآن، ایــنماتریــس،ظرفیتهــایاقتصــادایــرانودر
مرحلــۀ گنجانــدهشــدهاســت.در مســائلوچالشهــایاقتصــادکشــور
ماتریــس حــول فکــری طوفــان روش  از بهرهگیــری بهواســطۀ بعــدی
ظرفیتهــاوچالشهــا،توصیههــایسیاســتیوراهکارهــایعملیاتــی
اســتخراجشــدهاســت.همچنیــنازطریــقفراتحلیــل،گزارشهــایمعتبــر
داخلــی،بینالمللــیونظــراتنخبــگاندســتهبندیشــدهاند.دادههــای
بررســیمســائلاقتصــادایرانوشــناخت ایــنماتریــس،نتایــجحاصــلاز
ازطریــقفراتحلیــلگزارشهــایمعتبــر کــه اســت ظرفیتهــایکشــور
ــیونظــراتنخبــگانبدســتآمــدهاســت.همچنیــن ــی،بینالملل داخل
ــهتفکیــکبیــانشــدهاســت.در نهادهــاب حــوزۀنقشآفرینــیهریــکاز

ادامــهبــهراهکارهــایارائهشــدهاشــارهمیشــود:
جهــت »تنظیمگــر« نهــادی ایجــاد و ســاختاری تحــوالت اعمــال ۱  
حــوزۀ  در مربوطــه نهادهــای عملیــات اثربخشســاختن و همگرایــی

منطقــهای«؛ پیشــرفت و »محرومیتزدایــی
کســبوکارهای  از حمایــت بهمنظــور مســتقل نهــادی تأســیس 2  

دولــت؛ هیئــت )SME(توســط متوســط و کوچــک
، پایــدار درآمــدی منابــع تأمیــن  مبتنیبــر بودجــه اصــالحســاختاری 3  

عمومــی؛ مصــارف و هزینههــا مدیریــت

بررسی شاخص های اقتصادی، شناسایی مسائل و ظرفیت های اقتصاد 
ایران و ارائۀ راهکارهای عملیاتی مبتنی بر ظرفیت های شناسایی شده

شناسایی مسائل اولویت دار اقتصاد ایران 

کشــور  خارجــی  فرصت هــای  و  داخلــی  ظرفیت هــای  بــر  تمرکــز  بــا  ایــران  اقتصــاد  چالش هــای  و  مســائل  حــل 
امکان پذیــر اســت. بــا در اختیــار داشــتن تصویــری واقعــی از اقتصــاد ایران می توان مســائل اصلی آن را شناســایی 
کــرد. عالوه برایــن شناســایی مهم تریــن ظرفیت هــای اقتصــاد کشــور جهــت بهره بــرداری ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی، 
ــگان  ــرات نخب ــناد و نظ ــون اس ــل مضم ــطه تحلی ــده و به واس ــای شناسایی ش ــاس ظرفیت ه ــت. براس ــروری اس ــی ض اقدام
اقتصــادی، می تــوان راهکارهــا و اقداماتــی عملیاتــی را ارائــه داد. ایــن راهکارهــا بایــد بــه گونه ای باشــند که حــوزۀ نقش آفرینی 
هریــک از نهادهــا را بــه تفکیــک مشــخص کننــد تــا تمامــی نهاد هــا به صــورت هماهنــگ در مســیر رفــع مشــکالت اقتصــادی 

گام بردارند.

     سیدجواد سادات    

مرکز
 پژوهشی آرا
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اقتصاد

اصــالحفرآیندهــایتهیــه،تدویــن،  ۴اصــالحســاختاریبودجــهمبتنیبــر
بودجــهتوســطســازمانبرنامــهوبودجــهو تصویــب،اجــراونظــارتبــر

مجلــسشــورایاســالمی؛
احیــایوظایــفحاکمیتــی وزارتنفــتبهمنظــور  5تغییــراتســاختاریدر
بــه نفــت شــرکت تبدیــل و پاییندســتی صنایــع توســعۀ وزارتخانــه،

بینالمللــی؛ شــرکتی
وحــذفموانــعتولیــدمــوادمعدنــیبهمنظــور  6ارتقــاءســامانۀکاداســتر

افزایــشصــادراتتوســطوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت؛
 7مدیریــتقیمــتنهادههــایدامــیبــاهــدفتضمیــنامنیــتغذایــی
مخــازن احــداث ، طیــور و دام خوراکــی اقــالم بــه تنوعبخشــی ازطریــق
وزارت توســط واردات  در  انحصــار رفــع و دامــی نهادههــای نگهــداری

کشــاورزی؛ جهــاد
ــااحــداثوتکمیــل ــی«ب ــونترانزیــتبینالملل ــه»کان ــرانب  8تبدیــلای
زیرســاختهایترانزیتــیازطریــقتأســیس»صندوقهــایســرمایهگذاری

راهپــروژه«توســطســازمانبرنامــهوبودجــهووزارتراهوشهرســازی؛
ظرفیــتتعاونیهــایدانشبنیــانجهــترونــقتولیــدو  9بهرهگیــریاز

ورفــاهاجتماعــی؛ افزایــشصــادراتتوســطوزارتتعــاونکار
 ۱۰ارتقــاءتــواندیپلماســیاقتصــادیایــرانازطریــقرفــعموانــعتجــاریو
بــرکشــورهایهمســایهومنطقــۀغــربآســیاتوســط گردشــگریبــاتمرکــز

وزارتگردشــگری،وزارتصنعــت،معــدن،تجــارتوبانــکمرکــزی.

     جمع بندی    

ــه  ــی و از هم ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــائل اقتص ــتی از مس ــا انباش ــران ب ای
ــل  ــه ح ــت ک ــه اس ــاال مواج ــی ب ــطح پیچیدگ ــا س ــت محیطی ب ــر زیس مهم ت
اســت..  چندبعــدی  و  فرارشــته ای  راهکارهــای  نیازمنــد  مســائل  ایــن 
ازجملــه مســائل اقتصــاد ایــران می تــوان بــه: »تأثیــر کرونــا بــر اقتصــاد 
ایــران«، »کســری بودجــۀ دولــت«، »تــورم افسارگســیخته« و... اشــاره کــرد. 
ــای  ــر ظرفیت ه ــور و  مبتنی ب ــائل مذک ــه مس ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه در ای
علــم«،  در  »پیشــرفت  غنــی«،  و  متنــوع  بــزرگ،  »اقتصــاد  ماننــد  کشــور 
ــل  ــور ح ــی به منظ ــکار عملیات ــی« و... 10 راه ــه ای و داخل ــزرگ منطق ــازار ب »ب
می تــوان  راهکارهــا  ایــن  ازجملــۀ  اســت.  شــده  ارائــه  اقتصــاد  مســائل 
جهــت   » »تنظیم گــر نهــاد  یــک  ایجــاد  و  ســاختاری  تحــوالت  اعمــال  بــه 
حــوزۀ  در  مربوطــه  نهادهــای  عملیــات  اثربخش ســاختن  و  همگرایــی 
بودجــه  ســاختاری  اصــالح  منطقــه ای«،  پیشــرفت  و  »محرومیت زدایــی 
، مدیریــت هزینه هــا و مصــارف  مبتنی بــر تأمیــن منابــع درآمــدی پایــدار
عمومــی، تغییــرات ســاختاری در وزارت نفــت به منظــور احیــای وظایــف 
شــرکت  تبدیــل  و  پایین دســتی  صنایــع  توســعۀ  وزارتخانــه،  حاکمیتــی 

نفــت بــه شــرکتی بین المللــی اشــاره کــرد.
     دربارٔه پژوهش    

پژوهشــیآرابــاهمــکاریســیدجــوادســادات 	 مرکــز ایــنمطالعــهدر
وســروشاحمــدیدرســال۱۴۰۰انجــامشــده فریزنــی،ســامانملکپــور

اســت.

تصویر کلی از نظام مسائل کشور



فصلنـــامــــۀجــــامعـــــۀاندیشکــــــدههــــــــا

شمــــــــــــارۀ9   ۱۴۰۱ پاییز ۵2

اقتصاد

  ضرورت و اهداف پژوهش
اقتصــادبرعهــدهدارد: امــروزهدولــتمــدرن،ســهنقــشیــاوظیفــهرادر
درآمــد اصــالحتوزیــعدرآمــد،تخصیــصمنابــعوایجــادثبــات.مالیــاتبــر
دولتهــامیآیــد؛ هــرســهزمینــه،ابــزاریاســتکــهبــهکار اشــخاصدر
،بازتوزیــعدرآمــداســت.اگرچــهعوامــل امــامهمتریــنکارکــردایــنابــزار
درآمــدمیتوانــددر نابرابــریمؤثــرهســتند،امــامالیــاتبــر ــر متعــددیب
نقطــۀعــدمتعــادل توزیعــیدر پایــانهــردورۀمالــی،اقتصــادیراکــهازنظــر
خــودخاتمــهدادهاســت،بــهنقطــۀشــروعمناســببازگردانــد؛ بــهکار
تــی آ دورۀ  در  فراگیــر رقابتــی بــرای را الزم زمینــۀ میتوانــد همچنیــن
اتخــاذسیاســتهایغیربهینــه فراهــمســازدوعالوهبرایــن،دولــترااز
ــا ــدب ــهدولــتکمــکمیکن ب ــزار کنــد.ایــناب ــاز ــریبینی ــرایتأمیــنبراب ب
اطمینــانحاصــلکنــد.در کمتریــنمداخلــهازحصــولبرابــریموردنظــر
ایــنراســتا،پژوهــشپیــشرودرصــددمعرفــیاهمیــت،مبانــی،الگوهــا،

درآمــداشــخاص«اســت. تجــاربوداللتهــای»مالیــاتبــر

مبانی مالیات بر درآمد اشخاص و الگوهای آن
طراحــینظــام نــکاتمهــمدر تعریــفدرآمــدودایــرۀشــمولآن،یکــیاز
مالیاتــیاســت.طبــقتعریــف»ِهیــگ-ســایمونز«،درآمدشــاملهرچیزی
ــرای قــدرتفــوقب ــهشــخصقــدرتمصــرفدهــد،خــواهاز ــهب اســتک
کــرده یــکدورۀزمانــیاســتفادهکنــد،خــواهآنراپسانــداز مصــرفدر
وســرمایه، درآمــدکار ایــنمعنــا،عالوهبــر وبــهثــروتخــودبیفزایــد.در
عایدیهــایســرمایههــمدرآمــدمحســوبمیشــود؛لــذابــرایطراحــی
غفلــتکــرد. عوایــدمذکــور یــکنظــاممالیاتــیمنصفانــه،نمیتــواناز
درآمــد»هیگ-ســایمونز«باشــد، درآمــدیکــهمتکــیبــر نظــاممالیــاتبــر
)برابــری برخــوردییکســان ، افــرادهمتــراز بــا منصفانــهاســت؛چراکــه
)برابــریعمــودی(میکنــد.  نابرابــر برخــوردی ، نابرابــر افــراد بــا و افقــی(

مالیاتســتانی، بــرای » »ِهیگ-ســایمونز تعریــف  از عــدول هرنــوع
لــذانبایــدبــدونتوجیــه،چنیــنعدولهایــیرا ناقــضبرابــریاســت؛
بــه مربــوط مخــارج کــه میشــود پذیرفتــه درعمــل معمــواًل پذیرفــت.
بــهخیریههــا، آمــوزشفرزنــدان،کمــک حــوادثغیرمترقبــه،درمــانو
کــهبــرایخریــدمســکناولاخذشــدهونیــزهزینــۀ بهــرۀتســهیالتی
«افــراد درآمــد»ِهیگ-ســایمونز ونگهــداریمحــلســکونت،از تعمیــر
کســرشــود؛باوجودایــن،هــرگاهدولــتچنیــنکســوراتیرامیپذیــردو
ایــنمخــارج،قابلرقابــتبــا متحمــلمخــارجمالیاتــیمیشــود،بایــداثــر

مخــارجبودجــهایدولــتباشــد. ثــار آ
مالیاتــی)چارچــوبنرخهــاینهایــی بکارگیــرییــکســاختار آنچــهکــهدر
مالیــاتوبازههــایدرآمــدیمرتبــط(اهمیــتدارد،هــدفنظــاممالیاتــی
اســت.بایــدمشــخصشــودکــهبــرایسیســتممالیاتــیتصاعــدیچقــدر
تمایــلوجــودداردوبــرایتصاعــدیشــدنسیســتمتــاچــهحــدمیتــوان
دســتیابیبــهایــناهــداف،لزومــی برحســبکارایــیهزینــهکــرد.بهمنظــور
نــداردکــهسیســتم،شــاملبازههــایدرآمــدیمتعــددونرخهــاینهایــی
هــممیتــوانبــهاهــدافدســت ســادهتر زیــادباشــد؛بــایــکســاختار
پیچیدگــیسیســتم،افزایــشهزینههــایتمکیــن،رســیدگیو یافــتواز

کــرد. یــااجتنــابمالیاتــیپرهیــز ایجــادانگیــزهبــرایفــرار
درآمــدجامــعبهخوبــیمیتوانــدویژگیهــایمالیــات سیســتممالیــاتبــر
درآمــداشــخاصرابــهشــرحپیشگفتــهتأمیــنســازد؛بااینحــال، بــر
،تنهــاالگــویممکــننیســتودرعمــل،الگوهــایدیگــری الگــویمذکــور
گرفتــهشــدهاســت.الگــویمالیــات درآمــداشــخاصبــکار مالیــاتبــر از
ــت ــهباهــدفافزایــشانگیزههــایســرمایهگذاری،تقوی درآمــددوگان ــر ب
و ســرمایه درآمــد میــان دســتمزدها، افزایــش و  کار نیــروی بهــرهوری
قائــلمیشــود.ایــنالگــودرآمــدســرمایهرابــانرخــی تمایــز نیــرویکار
ــانرخهایــی رابهصــورتتصاعــدیوب پاییــنوثابــتودرآمــدنیــرویکار

بررسی اهمیت، مبانی، الگوها و تجارب مالیات بر درآمد اشخاص در ایران

نظام مالیاتی عادالنه بر محور مالیات بر 
درآمد اشخاص

مالیــات یکــی از مهم تریــن ابزارهــای حکمرانــی اســت کــه در اختیــار دولت هــا قــرار دارد. نخســتین جنبــۀ اهمیــت 
ج دولت هــا ایفــا می کنــد. دولت هــا بــرای تأمیــن کاالهــای  مالیــات، نقشــی اســت کــه ایــن ابــزار در تأمیــن مالــی مخــار
عمومــی، درونی ســازی آثــار خارجــی، پشــتیبانی از رقابــت در فعالیت هــای اقتصــادی، زمینه ســازی بــرای توزیــع عادالنــۀ مواهب 
و مشــارکت همگانــی در اقتصــاد، عهــده دار وظایفــی هســتند. آن هــا بــرای تأمیــن مالــی ایــن وظایــف، بــه منابــع مالــی پایــدار و 
مشــروع نیــاز دارنــد؛ منابعــی کــه همــواره در دســترس باشــند و ازنظــر مــردم، تعلــق ایــن درآمدهــا بــه دولــت مشــروع باشــد. اگــر 
دولت هــا نــزد مــردم مشــروعیت بیابنــد، می تواننــد بــرای کســب درآمــد، پوشــش هزینه هــای خــود و ایجــاد ثــروت از ابزارهــای 

مالیاتی استفاده کنند؛ بنابراین، این ابزار مالی در جعبه ابزار حکومت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

     علی نصیری اقدم    

هیئتاندیشهورز
اقتصادوالگوی
پیشرفتاسالمی
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اقتصاد

درآمد باالتــرمشــمولمالیــاتمیســازد.الگــویســوم،الگــویمالیــاتبــر
یکنواخــتاســتکــهبــاهمــۀمنابــعکســبدرآمــدبــهترتیبــییکســان
برخــوردمیکنــد؛امــاسیســتمتصاعــدینیســتوهمــۀدرآمدهــاهنــگام

ــانرخــیثابــتمشــمولمالیــاتمیشــوند. تحصیــلب
الگوهــایپیشگفتــهمزایــاومعایــبخــودرادارنــد؛بااینحــال، هریــکاز
کارامــدجهــت درآمــدبــهیــکابــزار اگــرهــدفاصلــی،تبدیــلمالیــاتبــر
درآمــد دســتیابیبــهاهــدافتوزیعــیباشــد،الگــویمناســب،مالیــاتبــر
الگوهــای جامــعاســت؛ضمــناینکــهاغلــبمزایــایذکرشــدهبــرایســایر
درآمــدجامــعبــه الگــویمالیــاتبــر رامیتــوانبــاتعدیــلاندکــیدر دیگــر
دســتآورد؛مثــاًلمیتــوانبــاکاهــشتعــدادبازههــایدرآمــدیونرخهــای
درآمــدیکنواخــت،بــه نهایــیمالیــات،ضمــنبازنمایــیالگــویمالیــاتبــر
مالیــات، نهایــی نرخهــای کاهــش هــمدســتیافت. توزیعــی اهــداف
تأمیــن درآمــددوگانــهرانیــز مــوردانتظــارسیســتممالیــاتبــر ثــار برخــیآ
اشــکالعایــدیســرمایه میکنــد؛بــرایمثــال،ایــندغدغــهکــهبعضــیاز
بــر اســتمالیــات بهتــر و قابــلمالیاتســتانینیســت کامــل  بهطــور
مالیــات درآمــدســرمایهیکنواخــتباشــد،ازطریــقسادهســازیســاختار

درآمــدجامــع،قابــلبــرآورداســت. بــر

 الگوی قانونی مالیات بر درآمد در ایران
درآمــدیدر هــر نــوعتفصیلــیاســتوبــر ایــراناز درآمــددر مالیــاتبــر
منبــعآنوحتیاالمــکان،هنــگامتحقــقآنمالیــاتوضــعمیکنــد.هــر
درآمــدینرخهــاومعافیتهــایخــاصخــودراداردومطابــقبــاترتیبــات
مالیاتــی ســازمانامــور قانونــیمختــصبــهخــودوصــولمیشــود.در
ایــنمالیاتهــاترتیبــاتاجرایــیمخصــوص ــرایوصــولهریــکاز ب ــز نی
آنمنبــعوجــوددارد.بعضــیمنابــعدرآمــدیمشــمولمالیــاتنیســتند
درآمــدشناســایی بهعنــوان آنهــا  از بعضــی ســرمایه(، عایــدی )مثــل
کامــلمعافانــد)مثــلدرآمــدکشــاورزی(بعضــی شــدهاند؛امــابهطــور
معافیــتبهرهمندنــد)مثــلدرآمــداجــاره(وبرخــی تاانــدازهایاز دیگــر
ایــن نیــزمشــمولمالیــاتهســتند)مثــلدرآمــدحقــوقومشــاغل(.در
پرداخــتمالیــاتوجــودنداشــته واجتنابــیدر نظــام،حتــیاگــرهیــچفــرار
ممکــن مییابــد؛ افزایــش نابرابــری و میزنــد مــوج بیانصافــی باشــد،
بــادرآمــدیکســان،بارهــایمالیاتــیبهغایــتمتفاوتــیرا اســتدونفــر
بــهدوشبکشــندوبعیــدنیســتکــهفــردیپردرآمــدنســبتبــهفــردی

کمدرآمــدمالیــاتکمتــریبپــردازد.

بر  مالیات  نظام  اصالح  برای  پیش رو  مسیر   
درآمد در ایران 

درآمــداشــخاص،ظرفیــتبســیاریبــرایاصــالحتوزیــع نظــاممالیــاتبــر
دولــت درآمــد کســب جهــت مناســبی منبــع میتوانــد و دارد درآمــد
اقتصــادایفــاکنــد. تلقــیشــودونقــشتخصیصــیوتثبیتــیمؤثــریرادر
بــرایحرکــتبــهســمتچنیــننظــاممالیاتــی،الزماســتمحورهــایزیــر
منبــعکســب گیرنــد.نخســتاینکــههــرمعافیتــیدر موردتوجــهقــرار
همچنیــن اســت؛ مالیاتــی نظــام ایــن قلــب  در تیــری بهمثابــه درآمــد
حفــظمعافیتهــایموجــودوعــدموفــاقسیاســیرویجرحوتعدیــل
درآمــداشــخاصمیشــود. ــر آنهــاموجــبکاهــشاثربخشــیمالیــاتب
منطقــۀ  در بــودن، کشــاورزی بــودن، صادراتــی بــودن، دانشبنیــان
دیگــر محــرومبــودنو...نبایــدباعــثاولویــتیــکمنبــعدرآمــدیبــر

وناکارآمــدســازد.بنابرایــننبایــد منابــعشــودوسیســتمراتبعیضآمیــز
وســرمایهبــهنفــعدومــیتبعیــضقائــل کار میــاندرآمدهــایناشــیاز
شــد؛بهویــژهکــهباوجــودچنیــنمعافیتهــایتبعیضآمیــزی،نهتنهــا
نابرابــریمیــانصاحبــانســرمایهودســتمزدبگیرانطــیدودهــۀاخیــر
بهشــدتافزایــشپیــداکــرده،بلکــهکمکــیهــمبــهافزایــشتشــکیل
منابــع ســرمایهورشــداقتصــادینکــردهاســت.دوماینکــهمالیــاتدر
کســبدرآمــدبایــدبهصــورتعلیالحســابحفــظشــود؛نبایــدبــاایــن
انتهــاوهنگامیکــهبــهجیــبشــخصواریــزشــد اســتدر توجیــهکــهقــرار
منبــعراحــذفکــرد؛چراکــهمالیــات مالیــاتآنوصــولشــود،مالیــاتدر
کســب

ً
ــا ــد؛ثانی ــتایجــادمیکن ــرایدول ــیب ــاناطالعات ــعاواًلجری منب در

بــهافــرادانگیــزه
ً
درآمــددولــترابــهســالبعــدموکــولنمیکنــد؛ثالثــا

ــرایحســابوکتابواســترداداضافهمالیــاتپرداختــیدر میدهــدکــهب
منبــعبــهدولــتمراجعــهکننــدواظهارنامــهبدهنــد.ســوماینکــهاگرچــه
ــهاییــکانتخــابسیاســتیاســت، ــیویاران یکپارچهســازینظــاممالیات
امــاوجــودآن،اثربخشــیتوزیعــیسیســتمراافزایــشمیدهــد؛همچنیــن
افــرادکمدرآمــدرابــهحامیــانسیســتمبــدلکــردهو طیــفوســیعیاز
بــهدولــتاجــازهمیدهــدسیاســتهایغیربهینــۀخــودراکــهباهــدف
دادهبــود،بــاســهولتبیشــتری قــرار دســتورکار محرومــاندر حمایــتاز
ســن، غاز ایــننظــامبایــدفــار رهــاکنــد.چهــارماینکــههــرشــهرونددر
جنســیتومذهــب،یــکمــؤدیبالقــوهمحســوبشــودوورودوخــروج
ــهیــکمــؤدیبالفعــلتبدیــلکنــد.همچنیــن پــولبــهحســابشاوراب
بایــدمنشــأپولهــایواریــزیبــهحسابهایشــانیــاپولهــایپرداختــی
پولــیکــهمنشــأآن وتائیــدکننــد.هــر بابــتتملــکداراییهــارااظهــار
پولــیکــهاظهــار نشــودنبایــدقابلیــتاســتفادهداشــتهباشــدوهــر اظهــار
منابــعدرآمــدیتعییــنتکلیــفنشــده ســایر مالیاتــیدر شــد،امــاازنظــر

ــهتلقــیشــدهومشــمولمالیــاتشــود. ــههدی ــدبهمثاب ــود،بای ب

     جمع بندی    

در ایــن پژوهــش، نظــام مالیــات بــر درآمــد ایــران توصیــف و مهم تریــن 
کاســتی های آن بــه تصویــر کشــیده شــد؛ ازجملــه کاســتی های مالیــات 
بــر درآمــد ایــران ایــن اســت کــه اگــر فزاینــدۀ نابرابــری نباشــد، کاهنــدۀ آن 
هــم نیســت؛ ازایــن رو دولــت، فاقــد مهم تریــن ابــزار الزم بــرای اســتقرار 
اقتصــاد در نقطــه ای مناســب بــرای شــروع بــازی اســت. سیســتم مذکــور 
بلکــه  نمی دهــد،  کاهــش  را  خانوارهــا  میــان  درآمــدی  نابرابــری  نه تنهــا 
نابرابــری کارکــردی میــان دســتمزدبگیران و صاحبــان درآمدهــای ســرمایه 
را افزایــش می دهــد. سیســتم کنونــی فــرار مالیاتــی را ممکــن ســاخته و 
نقــش چندانــی در تأمیــن مالــی دولــت ایفــا نمی کنــد. بــا حرکــت بــه ســمت 
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص، می تــوان ایــن نقص هــا را مرتفــع ســاخت؛ 
و  مناســب  طراحــی  مســتلزم  هدفــی  چنیــن  بــه  دســتیابی  بااین حــال، 
اجــرای کارامــد نظــام مالیــات بــر درآمــد اشــخاص اســت؛ ازجملــه مــواردی 
کــه بایــد بــه آن هــا توجــه داشــت می تــوان بــه »حــذف معافیــت در منابــع 
کســب درآمــد«، »پیونــد نظــام مالیاتــی بــا نظــام یارانــه ای« و »امکان پذیــر 
ــف«  ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــان ب ــای مؤدی ــی درآمده ــاختن ردیاب س

اشــاره کــرد.
     دربارٔه پژوهش    

پیشــرفت 	 الگــوی و اقتصــاد  اندیشــهورز هیئــت  در مطالعــه ایــن
ســال۱399انجــامشــدهاســت. اســالمیتوســطعلــینصیــریاقــدمدر
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امنیت و سیاست خارجی

  ضرورت و اهداف پژوهش
ــهدالیــل ــران،مســئلۀافغانســتانهمــوارهب انقــالباســالمیای پــساز
مختلفــیماننــدویژگیهــایژئوپلیتیــک،اشــتراکاتفرهنگی-تمدنــیو
ــران،جــزءمهمتریــنمســائل ای انبــوهمهاجــرانافغانســتانیدر حضــور
اخیــر تحــوالت اســت. شــده محســوب کشــور خارجــی سیاســت
افغانســتانکــهموجــبســقوطحکومــت»اشــرفغنــی«وشــکلگیری
مجــددامــارتاســالمیشــد،توجــهعمــومکارشناســانوتحلیلگــرانرا
ایــندورانبــهدالیــلمختلفی بــهمســئلۀافغانســتاندوچنــدانکــرد.در
انعکاسهــای مختلــف، ذینفعــان وجــود و پیچیدگــیمســئله  نظیــر
رســانهایبــاجهتگیــریسیاســیهمــراهبــودهاســت.بــههمیــندلیــل،
حقایــقموجــود رســانههانتوانســتهاندتصویــریواقعــیومنصفانــهرااز
افغانســتاننشــاندهنــد.ازایــنروگــروهسیاســتخارجــیبرهــان در
اواًل تــا باشــد داشــته افغانســتان  در میدانــی کــهحضــوری بــرآنشــد
ازفضاســازیرســانههانســبتبــهمســائلروز شــناختیواقعــیوبــهدور
ــیرا ــروژۀمشــخصعملیات ــدپ ــفچن تعری

ً
ــا ــدوثانی ــداکن پی ایــنکشــور

بهمنظــورحصــولشــناخت ایــنســفر دهــد.در مــوردامکانســنجیقــرار
واقعــینســبتبــهنظــاممســائلافغانســتان،محورهایــینظیــرنســبت
بــاطالبــانوامــارتاســالمی،بررســیمیــزانتغییــر مــردمافغانســتان
طالبــاننســبتبــهحکومــتپیشــینآنهــا،میــزاناســالمیبودنیــا
منظــر قومیبــودنحرکــتطالبــانوبررســیدقیقتــرجریــانطالبــاناز

سیاســیموردبررســیقرارگرفتــهاســت.

  وضعیت عمومی مردم در افغانستان
ــت ــادول ــدکــهمــردمافغانســتاندرمقایســهب بررســیهانشــانمیدهن
قبلــیازوضعیــتجدیــدراضــیهســتند.هماکنــونبزرگتریــنمشــکل
کوتاهمــدت  در شــغلها اســت. معیشــت و اقتصــاد وضــع مــردم،

وبنزیــن ازبینرفتــهواجنــاسخوراکــیگــرانشــدهاســت.قیمــتگاز
ازمشــکالت،کمبــود هــمبهشــدتدرحــالافزایــشاســت.یکــیدیگــر
زمینــۀ بانکهــااســت.در ودرخواســتبــاالبــرایخارجکــردنوجــوهاز ارز
،ســه رویکارآمــدنطالبــانگاهــیطــییــکروز تــاپیــشاز امنیــتنیــز
کابــلرخمــیداد.طبــقاظهــاراتمــردم،طالبــان در انفجــار الــیچهــار
ــی ــیوآمریکای دولت ــهعناصــر ــدنســبتب درحاشــیۀانفجارهــایهدفمن

ً
ایجــادناامنــیبــرایمــردمعــادیابایــینداشــت.فســاداداریتقریبــا از
آیــاطالبــان ازبینرفتــهاســتوگذشــتزمــان،نشــانخواهــددادکــه
ایجــادفســادطبقاتــیشــود میتوانــدضمــنحفــظوضــعموجــودمانــعاز
ظرفیــتنیروهــاوطرفــداران نتوانســتهاســتاز .طالبــانهنــوز یــاخیــر
مــردمنظارهگــرهســتند خــودبــرایحــلمشــکالتاســتفادهکنــد.بیشــتر
ندارنــد.فضــابــرایعمــوممــردممبهــماســت، کشــور امــور ودخالتــیدر
هرچنــدطیــفســنتیوروســتاییافغانســتانکــهبــاالی75درصــدجامعۀ
ایجادشــدهخوشبیــنو راتشــکیلمیدهنــد،بــهتغییــر ایــنکشــور

امیدوارنــد.

  تحلیل سیاسی وضع موجود امارت اسالمی
منظرهــای ایــنبخــش،بــهبررســیوتحلیــلوضــعسیاســیموجــوداز

میشــود: پرداختــه مختلــف
  اختالفات داخلی در امارت اسالمی

گاهــیگفتــهمیشــودکــهکشــورهاییماننــدایــرانوروســیهنتوانســتهاند
طالــبمجاهــد)حقانــی(جــداکننــد.طالــب طالــبسیاســی)دورانیهــا(رااز
مجاهــددرصحنــهمیجنگــدامــاطالــبدورانــیاهــلمذاکــرهاســت.بــهنظــر
کــرد.وجــود اختالفــاتحســاب ایــن روی نمیتــوانچنــدان کــه میرســد
آغــازدســتیابیبــهقــدرتطبیعــیاســت؛امــاایــناختالفــات اختالفــاتدر

درحــدینیســتکــهبــهدرگیــریدرونطالبــانمنجــرشــود.

بررسی وضعیت عمومی مردم در افغانستان پس از ظهور طالبان، تحلیل سیاسی 
ع تعامل با افغانستان وضع موجود امارت اسالمی و پیشنهادهایی برای شرو

بررسی فرصت ها و تهدیدهای امارت 
اسالمی برای جمهوری اسالمی ایران

»امــارت اســالمی« نامــی اســت کــه حکومــت طالبــان بــرای معرفــی خــود از آن اســتفاده می کنــد. دورۀ اول حکومت 
طالبــان در افغانســتان طــی ســال های 1996 تــا 2001 بــوده اســت. در ســال 2021 دورۀ دوم حکمرانــی طالبــان در 
ــای  ــی در زمینه ه ــای متفاوت ــۀ دیدگاه ه ــب ارائ ــتان موج ــان در افغانس ــارۀ طالب ــی دوب ــذا قدرت یاب ــد. ل ــاز ش ــتان آغ افغانس
سیاســی و امنیتــی شــده اســت. برخــی اندیشــمندان، ظهــور دوبــارۀ طالبــان را تهدیــد و برخــی دیگــر آن را فرصتــی بــرای 
جمهــوری اســالمی ایــران قلمــداد می کننــد. بررســی ریشــه ای تحــوالت افغانســتان و آشــنایی بــا ویژگی هــای ایدئولوژیــک 
طالبــان می توانــد فرصتــی بــرای جمهــوری اســالمی ایــران باشــد تــا از روی کارآمــدن یــک حرکــت ایدئولوژیــک اســالمی در 

همسایگی خود، بیشترین بهره را ببرد.

     علی تقی زاده    
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امنیت و سیاست خارجی

  رفتار و موضع دیگر اقوام
افغانســتاناســت.امــارتاز هویــتقومــینخســتینعامــلهویتــیدر
ذهــنمــردم،نماینــدۀقــومپشــتونمحســوبمیشــد ــدادر همــانابت
پشــتون ســنتهای  از بعضــی  نیــز حکومــت اول دورۀ  در حتــی و
بهعنــوانقانــوناجــراشــد.ایــنســابقۀامــارتموجــبابهــاموتــرس
ایــن اقــوامنســبتبــهحرکــتطالبــانشــدهبــود.طالبــاندر بســیاریاز
مدیریــتایــنابهامهــاوترسهــادارد. ازحکومــتخــودســعیدر دور
دادهانــد. هماکنــوناقــواممختلــف،راهبردهایــیراپیــشرویخــودقــرار
پیشــینۀامــارت اقــوامغیرپشــتونبهرغــمآنکــهدلخوشــیاز بیشــتر
نیــز اقــوامغیرپشــتون کردنــد. اتخــاذ را ازمســئله کنارهگیــری ندارنــد،

فاقــدتشــکیالتجــدی،ســازماندهیوپذیــرشمردمیانــد.
  طالبان و انتخابات

بــهمشــروعیتطالبــانبازمیگــردد.ایــنمســئلهاز مســئلۀمهــمدیگــر
منظرهــاایــن میگیــرد.یکــیاز منظرهــایمختلفــیمــوردســنجشقــرار
ایــنمــورد واقعــیمــردممهــماســتیــاصنــدوقرأی؟در اســتکــهنظــر
آنچــهاکنــون مــردمتابــععوامــلبســیاریاســت. بایــدگفــتکــهنظــر
عــدماحســاساختنــاق،امــکان مــردماســت،مــواردینظیــر موردنیــاز
یــککلمــه،»نظــر فرهنــگ،رشــدو...اســت؛در زندگــی،دیــنداری،ابــزار
میــان مــردماز اینکــهچگونــهکشــفشــود.نظــر غاز واقعــیمــردم«فــار

همــۀاقتضائــاتتعییــنمیشــودورفــعمظلومیــت

 چگونگی تعامل با طالبان
نحــوۀتعامــلبــاطالبــان،مســئلۀمهمــیبــرایهمســایگانواقــوامدرون
قابلیــت اصــل کــه نظــرمیرســد بــه افغانســتانمحســوبمیشــود.
تعامــلموردبحــث امــاچگونگــی تعامــلچنــدانقابلتردیــدنیســت
منظرهــایگوناگونــیبررســیمیشــود.بــهنظــر اســت.کیفیــتتعامــلاز
پشــتونها، میرســدکــهنمیتــوانبــازبــانســهمخواهیوباجگیــریاز
جامعــهوحاکمیــترامتحــدومتعــادلســاخت.شــایدراهمعقــول،ورود
»اســالمیبــودن«وایدئولوژیــکبــودنامــارتباشــد.البتــهایــن منظــر از
داشــته اینکــهادبیــاتدینــیخریــدار ،ســادهنیســت؛زیــرابیــشاز کار
اثرگــذاریمهــماســت.همچنیــنافغانهــا کارامــدیو باشــدادبیــات
ارتباطــیلحــاظکــرد. هــر روحیــۀضدخارجــیدارنــدوبایــدایــننــگاهرادر
اقــوام میــان خیرخواهانــه میانجیگــری نیازمنــد آنهــا ، دیگــر ازســوی
از ایــنقبیــلهســتند.برخــی از ودریافــتکمکهــایواقعــیدیگــری
چراکــه دهــد؛ ارائــه نمیتوانــد ایــران  از  غیــر کشــوری را کمکهــا ایــن
پاکســتانبهشــدتدرگیــرمســائلسیاســیوامنیتــیطالبــاناســتو
تنهــابــهمعاملــۀراهبــردیبــاکشــورهاروی ابرقدرتهــانیــز چیــنودیگــر
بــهاتحــاد،همدلــیو آوردهانــد.درنهایــت،بایــدگفــتکــهافغانســتاننیــاز
رقابتهــایســالمدارد.تصاحــبدولــتونظــامسیاســیازطریــقکودتــا
وحرکــتنظامــی،نبایــدبــهرویــهتبدیــلشــود.بایــدتــالشکــردنظــام
فعلــیتاحدامــکاناصــالحشــودوراهنقــلوانتقــاالتذیــلپرچــماســالم

گشــودهشــود.

بــا  تعامــل  ع  شــرو بــرای  پیشــنهادهایی   
ن نســتا فغا ا

آنچــهدربــارۀحکومــتفعلــیافغانســتانبــهنظــرمیرســدایــناســتکــه

نمینشــیند.لــذا ســطحافــرادباالدســتیبــهثمــر همــکاریوتعامــلدر
جوانــانبایــدشــروعکنندۀایــنحرکــتباشــندونمونههایــیرانشــان
ایــنزمینــهبایــدپیشــنهادهایاولیــهراارائــه دهنــد.جوانــانایرانــیدر
بپردازنــد. تصمیمســازی بــه اندیشــکدهها کمــک بــه ســپس و کننــد
کننــدو  رابومیتــر ایــنفضــا بایــد  نیــز افغانســتانی بهتدریــججوانــان
بــرایحــلمســائلحاکمیــتافغانســتانپیشــنهادهاییداشــتهباشــند.
مســیر در خــود نســبی مزیتهــای  از بایــد ایــران اســالمی جمهــوری
کمــکبــهافغانســتانبهــرهببــرد.همچنیــنبایــدبــهادارۀاســالمیدر
تحــتنفــوذادارۀ

ً
افغانســتانکمــککنــدتــاحکومــتایــنکشــورصرفــا

نگیــرد.مزیــتهمســایگیایــرانمیتوانــد مــدرنچیــنوروســیهقــرار
بــرایاثبــاتبــرادریوکمــکبــهبــرادرانافغــاننیــزمفیــدباشــدوازطریــق
همکاریهــایاقتصــادیبــهنفــعدوطــرفتمــامشــود.همچنیــنبایــدبــا
منطقــه،ارزش نفــوذوکنتــرلآمریــکامقابلــهکــرد.راهبــرداخــراجامریــکااز
همــکاریبــاطالبــانرادارد؛چراکــهایــرانســالهابــهدنبــالشکســت
افغانســتانوعــراقبــود؛اکنــونایــناتفــاقرخدادهوطالبــان، آمریــکادر

ــودهاســت. ــدب ایــنفراین در ــر ــروهدرگی اصلیتریــنگ

     جمع بندی    

بــا روی کارآمــدن طالبــان، ایــن پرســش به وجودآمــد کــه رویکــرد ایــران 
پژوهــش  در   ، منظــور ایــن  بــرای  بــود.  خواهــد  چگونــه  آن  درمقابــل 
پیــش رو ضمــن بررســی میدانــی افغانســتان، تحلیل هایــی از وضعیــت 
ایــن کشــور ارائــه شــد. بررســی ها نشــان می دهنــد کــه مــردم افغانســتان 
درمقایســه بــا دولــت قبلــی از وضعیــت جدیــد راضــی هســتند. اکنــون 
بزرگ تریــن مشــکل مــردم، وضــع اقتصــاد و معیشــت اســت.هم چنین 
در ایــن پژوهــش، وضعیــت سیاســی موجــود در افغانســتان از منظرهای 
گوناگونــی نظیــر اختالفــات داخلــی در امــارت اســالمی، رفتــار و موضــع 
دیگــر اقــوام و طالبــان و انتخابــات، موردبررســی قــرار گرفــت. در نهایــت، 
بــا بررســی امــکان تعامل پذیــری طالبــان، چگونگــی تعامــل مذکــور هــدف 
تعامــل  برقــراری  به منظــور  پیشــنهادهایی  ســپس  شــد.  واقــع  بحــث 
میــان امــارت اســالمی افغانســتان و جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه شــد. 

     دربارٔه پژوهش    

ســال۱۴۰۰  	 راهبــریبرهــانتوســطعلــیتقــیزادهدر مرکــز ایــنمطالعــهدر
انجامشــدهاســت.
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امنیت و سیاست خارجی

  ضرورت و اهداف پژوهش
بــا را خاکــی  مــرز بیشــترین کــه همســایهای بهعنــوان عــراق  کشــور
اســت. زیــادیبرخــوردار اهمیــتبســیار جمهــوریاســالمیایــراندارد،از
تشــابهات ملــت، دو دیرینــۀ روابــط جغرافیایــی، قرابــت عالوهبرایــن،
فرهنگــیگســتردهو...باعــثشــدهاســتکــهروابــطموجــودمیــانایــران
ایندو، ازهمســایهباشــدوپیشــرفتوســعادتهریکاز وعراق،فراتر
پیشــرفتوســعادتدیگــریقلمــدادشــود.روابــطجمهــوریاســالمیبــا
ســقوطنظــامبعــثهمــوارهمثبــت ســالهایپــساز دولــتعــراقدر
روابــط  در اتفاقــاتمتعــددی ، اخیــر ماههــای در اســت. ارزیابــیشــده
وتصحیــحعملکردهــای بازنگــری لــزوم کــه اســت داده رخ  کشــور دو
بیشازپیــش را صحیــح رویکردهــای  بــر تأکیــد و تقویــت نادرســت،

میســازد. ضــروری

  توصیف و آسیب شناسی رابطه ایران و عراق 
بــابررســیهایصورتگرفتــهازوضعیــتکنونــیعــراقوشــرایطحاکــم
بایــدمــورد کــه شــدهاســت آشــکار ،مســائلی مــراوداتدوکشــور  بــر

: از ایــنمســائلعبارتنــد  از گیــرد.برخــی  آسیبشناســیقــرار
عـدم  و  اقتصـادی  همـکاری  چشـم انداز  فقـدان    
توجـه بـه ظرفیت هـای فرهنگـی میـان ایـران و عـراق
تعامــل ُبعــداقتصــادی،یکــیازخألهــایمهــمجمهــوریاســالمیدر در
بلندمــدتبــرایهمــکاریاقتصــادیبــا بــاعــراق،فقــدانچشــمانــداز
تأمیــنمنافــعاقتصــادی، ــر اســت.چشــماندازیکــهعالوهب ایــنکشــور
تأمیــنکنــد.بــرای منافــعسیاســیوراهبــردیجمهــوریاســالمیرانیــز
مثــال،اکنــونفاقــدچشــماندازیکــهتوصیفکننــدۀوضعیــتصــادرات
بــهعــراقطــی۱۰ســالآینــدهبایــدچگونــهباشــدکــههــممنافــع بــرقوگاز
بخــش  ایــن  در آمریــکا نفــوذ هــم و کنــد تأمیــن را ایــران اقتصــادی
دانشــجویان،طــالبعراقــی ُبعــدفرهنگــینیــزحضــور کنتــرلشــود.در
در ایرانــی طــالب  حضــور و یکســو  از ایــران  در جنگــی پناهنــدگان و
،باعــثشــدهاســتکــه ــدنجــفاشــرفازســویدیگــر شــهرهاییمانن
اتبــاعوطــالبعراقــیمقیــمایــرانواتبــاعوطــالب مســئلۀزیــارت،حضــور

زمــرهمســائلمهمــیباشــدکــهبایــدموردتوجــه ایرانــیمقیــمعــراق،در
گیــرد. کافــیقــرار

و  سـاختار  تناسـب  عـدم  و  آمریـکا  نظامـی  آرایـش    
راهبـردی اهـداف  بـا  قـدس  نیـروی  ماهیـت 

عــراقحتــیبــافــرضخــروجآمریــکا موشــکهایپاتریــوتدر اســتقرار
نیــزخطرنــاکوعلیــهمنافــعایــراناســت.عالوهبرایــن، ایــنکشــور از
مناطــق دوپایــگاهنظامــیعیناألســد)در آمریکاییهــادر مســئلۀتمرکــز
راهبــردی ازحیــث  نیــز کردنشــین( مناطــق  )در  الحریــر و سنینشــین(
دالیــلموفقیــتنیــروی بــرایایــرانتهدیــدمحســوبمیشــود.یکــیاز
نظامــی دانــش و تجربــه داعــش، تروریســتهای بــا نبــرد  در قــدس
بــه بــود. نظامــی گروههــای درقالــب مــردم تــوانســازماندهی و کافــی
ابعــاد  دیگــر پیشبــرد بــرای الزم تــوان قــدس نیــروی دلیــل، همیــن
نــدارد. را بــاطرفهــایعراقــی اقتصــادی بعــد ازجملــه مهــمهمــکاری
بعــداقتصــادیتاکنــونهیــچســندهمــکاریوتوافقنامــۀ بــرایمثــال،در
بعــددینــیو عملیاتــینشــدهاســت.در تجــاریمحکمــیمیــاندوکشــور
ارتبــاطبــامرجعیــتعــراقنیــزوضعیــتمشــابهیوجــودداردونمیتــوان
شــرایطفعلــیرامتناســببــاراهبردهــایجمهــوریاســالمیدانســت.
نظامــی نهــاد یــک بــه عــراق  در اســالمی جمهــوری نمایندگــی اینــک
بــهعــدمپیشــبردهمهجانبــۀروابــط محــدودشــدهاســتوهمیــنامــر
انجامیــدهوبهانــهایبــرایشــانهخالیکردنبرخــینهادهــای دوکشــور
زمینههــایغیرنظامــیرافراهــم ــرویقــدسدر ــانی ــیازهمــکاریب داخل

ســاختهاســت.
  محدود بودن تعامالت به گروه های سیاسی

عــراقهمــوارهمتأثــر ســال2۰۰3تاکنــون،ســاختارسیاســیحاکــمبــر از
تصمیمــاتگروههــاواحــزابسیاســیشــکلگرفتــهاســت؛ازایــنرو از

ً
غالبــا شــرایط، ایــن  تأثیــر تحــت  نیــز اســالمی جمهــوری برنامههــای
ازطریــقتعامــلورابطــهبــاایــنگروههــاپیشرفتــهاســت.باوجودایــن،
عــراقنشــاندادکــهمحدودســاختنســطحتعامــالت در تحــوالتاخیــر

رارقــمبزنــد. بــهگروههــایسیاســینمیتوانــدنتیجــۀموردنظــر

آسیب شناسی وضعیت فعلی کشور عراق و راهبردهای بلندمدت 
جمهوری اسالمی ایران درقبال آن 

بررسی روابط جمهوری اسالمی ایران و عراق 

کشــور عــراق یکــی از اســتراتژیک ترین همســایه های جمهــوری اســالمی ایــران اســت و روابــط دو کشــور تأثیــر 
آمریکایی هــا و  آینــدۀ هــر دوی آن هــا دارد. رخدادهایــی نظیــر وقــوع جنــگ در عــراق، حضــور  قابل توجهــی در 
ظهــور داعــش در ایــن کشــور باعــث شــده اســت کــه تعامــالت ایــران و عــراق در ابعــاد مختلــف سیاســی، نظامــی، اقتصــادی 
ــد  ــه نیازمن خ داده ک ــور ر ــط دو کش ــیاری در رواب ــوالت بس ، تح ــر ــای اخی ــاه ه ــد. در م ــی نباش ــت مطلوب ــی در وضعی و فرهنگ

توصیف، آسیب شناسی وضعیت فعلی، اتخاذ راهبردهای بلندمدت و اقدامات متناسب با تحوالت مذکور است.

     محمد قطرانی    

مرکز
رسانه ای اندیشه ای 

شعوبا 
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   راهبردها و اقدامات جهت همکاری ها با عراق
بهرهبــرداری و عــراق بــا همهجانبــه همکاریهــای افزایــش  بهمنظــور
پیشــنهاد شــرایطموجــود،راهبردهــاواقداماتــیبــهشــرحزیــر ایــراناز

میشــود:
  مدیریت صحنۀ عراق پس از شهید سلیمانی

همــهجانبــۀ وضعیــتکنونــیعــراقبهگونــهایاســتکــهضــرورتحضــور
دســتگاههایمختلــفاقتصــادی،فرهنگــی،اجتماعــیوحتــیگروههــای
مطمئــنمردمــیرادرصحنــۀایــنکشــورمحســوسمیســازد.البتــهایــن
حضــورهمهجانبــهنبایــدموجــبمــوازیکاری،اســتراتژیهایمختلــفو
احیانــامتضــاددرصحنــۀعــراقشــود.لــذااهمیــتمدیریــتواســتراتژی
واحــدبــرصحنــۀعــراقدرعیــنمیــداندادنبــهدســتگاههایحکومتــی
آنغفلــتشــود. وتشــکلهایمردمــی،امــریضــروریاســتکــهنبایــداز
عــراق،  بــر واحــد مدیریــت گزینههــای درمیــان انتخــاب عاقالنهتریــن
سیســتمیاســتکــهطــیســالیانگذشــتهایــنفرماندهــیرابرعهــده
وسیســتمرا داشــتهوفقــدانفرمانــدۀســابق،نبایــدضعــفســاختار

بههمــراهداشــتهباشــد.
بـا  اقتصـادی  همـکاری  بلندمـدت  برنامـۀ  طراحـی    

عـراق
جمهــوری اقتصــادی تعامــالت پایــداری  و هدفمندســازی بهمنظــور
اســالمیبــاعــراقبایــدتوافقنامــۀاقتصــادیجامــعومســتحکمیمیــان
جاز نقاطــیخــار بــر دوطــرفبــهامضــابرســد.ایــنتوافقنامــهبایــدمتمرکــز
نفــوذوســیطرۀآمریــکاوحــولموضــوعکالنومشــترکیماننــدمراســم
اربعیــنتعریــفشــود.بــرایمثــال،پروژههــایحملونقــلجــادهای،ریلــی
یــانیروگاهــی،باهــدفتأمیــننیازهــایمراســماربعیــنوتــداومفعالیــت

ایــنتوافقنامــهباشــد. طــولســال،میتوانــدبخشــیاز اقتصــادیدر

  اخــراج آمریــکا از عــراق، مذاکــرات دولــت عــراق بــا 
آمریــکا

عــراق  در متحــده ایــاالت علیــه موجــود ظرفیتهــای تمــام  از بایــد
اســتفادهشــود.مصوبــۀپارلمــانهمچنــانظرفیتــیقانونــیاســتکــه
آنصــورتپذیــرد.الزماســتســایۀتهدیــد بایــدنهایــتبهرهبــرداریاز
ونــهرویارویــیبالفعــل مقاومــت)البتــهتنهــابهصــورتچمــاقبــاالیســر

عــراقباقــیبمانــد. آمریــکادر شــرایطکنونــی(همچنــانبــاالیســر در
  رابطــه بــا کردهــا، اهــل ســنت، مرجعیــت و حــوزۀ 

علمیــه
ــدشــاملگزینههایــی فضــایکردنشــینعــراقمیتوان در ــر ورهب محــور
ماننــد»نیچــروانبارزانــی«و»برهــمصالــح«باشــد.افــرادیچــونمســعود
بارزانــیبســیارخطرناکانــدوبایــدبــرایعــدمدســتیابیآنهــا ومســرور
امثــالنیچــروانوبرهــمحمایــتکــرد.ارتبــاطبــامرجعیــت بــهقــدرت،از
عــراقبایــدازطریــقنهادهــاواشــخاص عظمــاینجــفونهــاددیــندر
ــاســبقۀطلبگــیودارایوزن ــانهــادیب ــردوشــخصی حــوزویصــورتپذی
حوزههــایعلمیــه،متولــیپرونــدۀارتبــاطجمهــوریاســالمیبــا علمــیبــاالدر

حــوزهومراجــعنجــفباشــد.
بـر  تمرکـز  بـا  رسـانه ای  محتـوای  و  تـوان  تقویـت    

اجتماعـی شـبکه های 
عــراقدرحــالگســترشاســتوباتوجــه اکنــونشــبکههایاجتماعــیدر
اینترنــت بــاالی ســرعت و ارزانــی عراقــی، جوانــان گســتردۀ طیــف بــه
ایــنشــبکهها،دامنــۀ عــدمکنتــرلونظــارتبــر ونیــز ایــنکشــور در
افزایــشمییابــد.ازســوی میــانجامعــهعراقــیروزبــهروز نفوذشــاندر
شــهید شــهادتســردار راهبــردکالنجمهــوریاســالمیپــساز دیگــر
منطقــهوعــراق،تاحــدزیــادیبــه آمریــکااز اخــراج ســلیمانیمبتنیبــر
گاهســازیمردمــیبســتگیدارد.لــذارویکــردحمایتــیبایــدازشــبکههای آ
ســمت بــه گرفتهانــد( حزبــی رنــگ  بیشــتر هماکنــون ماهوارهای)کــه

نیــزهســتند. کــهکمهزینــهوپربازدهتــر بــرود شــبکههایاجتماعــی

     جمع بندی    

ــی  ــرز خاک ــترین م ــه بیش ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــرای جمه ــراق ب ــا ع ــه ب رابط
لــذا  برخــوردار اســت.  زیــادی  از اهمیــت بســیار  کشــور دارد،  ایــن  بــا  را 
بازنگــری  ابعــاد مختلــف مــورد  ایــران و عــراق در  روابــط  کــه  الزم اســت 
از ســقوط نظــام بعــث،  پــس  ایــن روابــط  گیــرد.  آسیب شناســی قــرار  و 
اســت  داده  خ  ر اشــتباهاتی  مــدت  ایــن  در  امــا  شــده  ارزیابــی  مثبــت 
کــه لــزوم تصحیــح و تقویــت روابــط را برجســته می ســازد. ازجملــۀ  ایــن 
ــراق  ــا ع ــادی ب ــکاری اقتص ــم انداز هم ــدان چش ــه فق ــوان ب ــیب ها می ت آس
و عــدم برنامه هــای فرهنگــی و رســانه  ای اشــاره کــرد. بنابرایــن الزم اســت 
عالوه بــر ایجــاد برنامــۀ  راهبــردی اقتصــادی و فرهنگــی، بــر روابــط بــا کردهــا 
و اهل ســنت و هم چنیــن مرجعیــت و حــوزۀ علمیــه نیــز تأکیــد شــود. 
ــده در  ــاالت متح ــه ای ــود علی ــای موج ــی ظرفیت ه ــد از تمام ــن بای هم چنی

عــراق به منظــور اخــراج ایــن کشــور اســتفاده شــود.
     دربارٔه پژوهش    

رســـانهایاندیشـــهای مرکـــز ایـــنمطالعـــهتوســـطمحمـــدقطرانـــیدر
ســـال۱399انجـــامشـــدهاســـت. شـــعوبادر
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امنیت و سیاست خارجی

  ضرورت و اهداف پژوهش
قبــالجمهــوری مطالعــۀتاریــخسیاســتخارجــیایاالتمتحدۀآمریــکادر
ایــن اســالمیایــراننشــانمیدهــدکــههمــوارههمــۀرؤســایجمهــور
انقــالببــرموقعیــتخــاصایــران،لــزومتعامــلو ،قبــلوبعــداز کشــور
منطقــهتأکیــدداشــتهاند. تحــوالتداخلــیایــرانونفــوذدر ــهدر مداخل
اســالمی، انقــالب جهانــی و منطقــهای داخلــی، آرمانهــای و ماهیــت
جهــاناســالم آمریــکادر میــانایــرانو روابــطتنشآمیــز ســبببــروز

غــربآســیاشــدهاســت. بهویــژهدر
از واقعبینانــه و صحیــح درک عــدم برمبنــای آمریــکا  جمهــور رؤســای
ایــرانوبــاایــنمدعــاکــهبــهنتایــجمطلوبتــریدســتیابنــد،مدتــی
قبــالایــرانراتغییــر دســتیابیبــهقــدرت،رویکــرداولیــۀخــوددر پــساز
راهبردهــای ازجملــه سیاســی و اقتصــادی تحریمهــای وضــع دادنــد.
دوراناوبامــابــه خــاصاز اساســیآمریــکاعلیــهایــرانبــودکــهبهطــور
تمامــی و بــوده تشــدید و افزایــش حــال  در  مســتمر بهصــورت بعــد
گلوگاههــایحیاتــیاقتصــادوبرنامههــایراهبــردیایــرانرامــوردهــدف
گروهکهــای دادهاســت.آمریــکابــاحمایتهــایمالــیومعنــویاز قــرار
جبهــۀ داعــش، جیشاالســالم، القاعــده، طالبــان،  نظیــر تروریســتی
النصــرهونیــزشــکلدهیبــهبرخــیائتالفهــایضدایرانــی،نقــشمهمــی
معــادالتامنیــتمنطقــۀغــربآســیاوخلیجفــارسایفــامیکنــد.در در
آمریــکا ایــنراهبردهــایپیچیــدهودرعینحــالبنیانبرافکــن مقابــل
بودجــهوزمــانمشــخص،بــهنظــر بــرایایــرانوبرنامهریــزیمبتنیبــر
میرســدکــهنظــامسیاســیایــرانبایــدبــرایحفــظ،بقــاورســیدنبــه
،دارایراهکارهــایمتعــددومتفــاوتازلحــاظمــدت دورۀتوســعۀپایــدار

بــه وبرنامهریــزیاقتضایــیمناســبباشــد.ازایــنروپژوهــشحاضــر
آســیا غــرب آمریــکادر بررســیبنیانهــا،اقدامــاتراهبــردیواهــداف
پرداختــهوراهکارهــایتقابلــیجمهــوریاســالمیایــرانراعلیــهاهــداف

منطقــهبیــانمیکنــد. آمریــکادر

غرب  در  آمریکا  راهبردی  اقدامات  و  بنیان ها 
آسیا

آمریــکا  راهبــردیرؤســایجمهــور برنامههــای  کــهدر مناطقــی از یکــی
محــل دیربــاز جایــگاهویــژهایدارد،غــربآســیااســت.ایــنمنطقــهاز
اعــمازشــوروی،چیــنو... رقبــایایــنکشــور تنــشمیــانآمریــکاودیگــر
ایــران،اهمیــتایــن بــودهاســت.همزمــانبــاوقــوعانقــالباســالمیدر
منطقــهدرسیاســتخارجــیغــربدوچنــدانشــد.آمریــکاطــیســالیان
گذشــتهتــالشکــردبهواســطۀجنــگ،تروریســم،مذاکــراتصلــح،مبــارزه
منطقــهایجــاد ازطریــقســالحهایکشــتارجمعیو...فضایــیبحرانــیرادر
ایــنمناطــق،ســلطۀمشــروعیرابــرایخــودایجــاد کنــدوبــادخالــتدر
قالــب بخشــد.نظــامســرمایهداریبــهرهبــریآمریــکادر وبــهآناســتمرار
طرفهــای مهــار مســلحانه، حملــۀ میانجیگــری، بحرانســازی، پــروژۀ
و...میخواهــد نظامــی پایگاههــای ایجــاد تســلیحات، تأمیــن منازعــه،
ومشــروعجلــوهدهــد. قانونــی را منطقــه در خــود ومداخلــۀ  حضــور
فــراوان،تنــوعقومــیـمذهبــی،اختالفــاتمــرزی وجــودمنابــعنفــتوگاز
رژیــمصهیونیســتی،گروههــایتروریســتی،تکفیــری کشــورها،اســتقرار

ــهامــواجبحــرانمنطقــهدامــنزدهاســت. و...ب

بررسی و تحلیل اهداف آمریکا در منطقۀ غرب آسیا و راهکارهای تقابلی جمهوری 
اسالمی ایران علیه این اهداف

یکا  ح ها و الزامات مقابله با اقدامات آمر طر
در غرب آسیا

دو کشــور ایــران و آمریــکا پیــش از انقــالب اســالمی، رابطــه و تعامــل گســتردۀ نظامــی، اقتصادی و سیاســی داشــتند؛ 
به طوری کــه ایــران به عنــوان ژانــدارم منطقــه و حافــظ منافــع غــرب در خاورمیانــه شــناخته می شــد؛ امــا پــس از 
انقــالب، روابــط همگــرای دو کشــور بــه ســمت تعــارض و واگرایــی پیــش رفــت. حضــور و مداخلــۀ آمریــکا در منطقــۀ غــرب آســیا 
ــس از  ــع پ ــکا در مقط ــران و آمری ــالمی ای ــوری اس ــان جمه ــش زا می ــط تن ــاد رواب ــه ایج ــه ب ــت ک ــائلی اس ــن مس ــه مهم تری ازجمل
را  سیاســت هایی  و  ح هــا  طر یکدیگــر  نفــوذ  بــا  مقابلــه  جهــت  کشــور  هــردو  راســتا  ایــن  در  اســت.  شــده  منجــر  انقــالب 
بکارگرفته انــد. ازجملــه اقدامــات آمریــکا علیــه ایــران می تــوان بــه وضــع تحریم هــای شــدید مالــی و تــالش برای منزوی ســاختن 

ایران در سطح منطقه و جهان اشاره کرد.

     صادق محمدی گاله چی    

اندیشکدۀ
فاطر
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امنیت و سیاست خارجی

 اهداف آمریکا در غرب آسیا
خــود خارجــی سیاســت اهــداف برمبنــای آمریــکا  جمهــور رؤســای
مناطــقمختلــفمحقــقســازند. رادر میکوشــندمنافــعملــیایــنکشــور
آمریــکااهــدافمختلفــیرابــرایدخالــت درهمیــنچارچــوب،اتــاقفکــر
دارد.ایــناهــدافشــاملاهــدافاقتصــادیدر غــربآســیامدنظــر در
ــایدرآوردن پ «،»از ــوروودالر ــلی نفــتجهــان«،»تقاب ــر ــب»تســلطب قال
منطقــه«، منابــعموجــوددر دنیــاوتســلطبــرســایر کشــورهاینفتخیــز
ــااســالمانقالبــیوشــیعی«،»تســلط ــهب اهــدافسیاســیشــامل»مقابل
گروههــایسیاســی«، بــه  وهشــدار »تهدیــد خاورمیانــه«،  در سیاســی
و امنیــت »تأمیــن جهــان«، تکقطبــی نظــام فراینــد »نهادینهســازی
کشــورهای تحکیــممنابــعاقتصــادیاســرائیل«،»کاهشنفوذروســیهدر
کشــورهای انقــالبایــراندر تکــرار «و»جلوگیــریاز آســیایمیانــهوقفقــاز

میشــود. منطقــه«
و نظامــی پایگاههــای »ایجــاد  نظیــر نظامــی اهــداف آمریــکا همچنیــن
قــراردادننیروهــایپاســدارصلــحدر منطقــه«،»ســپر ارتشــینویــندر
کشــورهایعــراق،افغانســتانوســایرکشــورهایغــربآســیا«،»توســعۀ
جنبشهــای بــا »مقابلــه ایــران«، تهدیــد و جاسوســی فعالیتهــای
حاکمــاندستنشــاندۀخــود«واهــداففرهنگــی مردمــیوحفاظــتاز
تمــدن و فرهنــگ  از منطقــه مــردم ســاختن »تهــی  نظیــر اجتماعــی ـ
هزارســالۀخــود«،»ترمیــمچهــرۀآمریــکانــزدجوانــانمســلمانبهویــژه
خاورمیانــه«،»جایگزینــیحــسمذهبــیبــانژادپرســتی،رفاهطلبــیو در
کشــورهایاســالمی مصرفگرایــی«و»گســترشفحشــاومنکــراتدر

دنبــالمیکنــد. ایــنمنطقــه  در را بهجــایعدالتخواهــی«

ایران  اسالمی  جمهوری  تقابلی  راهکارهای   
علیه اهداف آمریکا در منطقه

ایــران،مــدلحکمرانــیجدیــدیدر وقــوعانقــالباســالمیدر پــساز
غــربآســیاوجهــاناســالمشــکلگرفــت.جمهــوریاســالمیایــرانبایــد
راهبردهــاوضرورتهــایخاصــیرا آمریــکا  مقابــلاهــدافمدنظــر در

ادامــه،بــهمهمتریــنآنهــااشــارهمیشــود: اتخــاذکنــدکــهدر
تهاجــم 	 و نظامیگــری اعمــالسیاســت آمریــکا، اســتراتژیک هــدف

شــرارت« جهــانبــهاســالموایــرانبهعنــواناصلیتریــنعضــو»محــور
چنیــنشــرایطینمیتوانــدخــودرااز عنــوانشــدهاســت،ایــراندر
اینراســتا کشــاندهونســبتبــهحــوادثووقایعــیکــهدر صحنــهکنــار
اتفــاقمیافتــدنقشــیفعــالنداشــتهباشــد.بنابرایــن،تنهــادوراه
دارد؛یــااینکــهتســلیمخواســتههایزورگویانــه پیــشرویایــرانقــرار
مقابــلزیادهخواهیهــا ــاقــوتوقــدرتدر ــاب وســلطهطلبانهشــودی
چنیــنشــرایطیبهتریــنرویکــرد، وســلطهجوییهامقاومــتکنــد.در

اتخــاذسیاســتمقاومــتوایســتادگیاســت.

برجــام 	 خــروجاز باتوجــهبــهبدعهدیهــایآمریــکاکــهنمــودعینــیآندر
دســتورکار  در را متقابــل اقدامــات بایــد  نیــز ایــران شــد، مشــاهده
ــهپارامترهــاو ــذاالزماســتکــهازطریــقبهــادادنب دهــد.ل خــودقــرار
خارجــهو نیروهــایمســلح،وزارتامــور نظیــر نهادهــایامنیتســاز
حــوزۀراهبــردیغــربآســیاوتقویــتآنهــا ســازمانانــرژیاتمــیدر
لحــاظ،بــرایمقابلــهبــاتهدیــداتوهرگونــهاقــدامنامتــوازنو هــر از

غیرعرفــیایاالتمتحــدهآمــادهبــود.

حوزههــایامنیتــی، 	 بایــدمیــانارگانهــایمختلــفومهــمایــراندر
راهبــردیمتقابــل،وحــدت اتخــاذتصمیــم بــرای سیاســیونظامــی
رویــهوعــزمملــیواحــدیایجــادشــود.همچنیــنالزماســتکــهایــران
عملیــات جنــگ و اقتصــادی تحریمهــای ناکارامدســازی  بهمنظــور
ــیخــوداســتفادۀ ــعدرون ظرفیــتهمســایگانومناب ــکااز ــیآمری روان

گســتردهکنــد.

بــا 	 و پذیــرد صــورت تجدیدنظــر ایــران خارجــی سیاســت در بایــد
جهــت عمیــق اصالحــات پیشــبرد بــا متناســب الزاماتــی خلــق
اتخــاذ و شــهروندی حقــوق تأمیــن اقتصــادی، و توســعۀسیاســی
،بــرایپیوســتنبــهجامعــۀجهانــیتــالش سیاســتهایآمریکاســتیز

شــود.

و 	 نبایــدمیــانسیاســتهاوراهبردهــایدســتگاهدیپلماســیکشــور
خطــوطاصلــیدکتریــنانقــالباســالمیفاصلــهوشــکافیایجــادشــود.
ــرمجمهــوریاســالمی ســرمایهگذاریرویقــدرتموشــکیوقــدرتن
داخــلو در ایــرانبهعنــوانابزارهــایاصلــیقــدرتبازدارنــدۀکشــور

گیــرد. جــدیقــرار دســتورکار منطقــه،بایــددر

صــرف 	 بــا کــه آمریــکا نقشــههای تمامــی منطقــه  در قــدس ســپاه
آبکــردهاســت،آنهــا هزینههــایگــزافطراحــیشــدهرانقــشبــر
معرفــی بــه اقــدام منطقــه  در ســپاه قــدرت و بانفــوذ مقابلــه بــرای
نماینــدگان ایــننهــادبهعنــواننهــادیتروریســتیکردهانــد؛لــذااز
ایــننهــاد، مــیرودضمــنطــرححمایــتمعنــویاز مجلــسانتظــار

دهنــد. آنقــرار  اختیــار رادر بودجــۀمناســبی

     جمع بندی    

رؤســای  کــه  اســت  جهــان  مهــم  مناطــق  ازجملــه  آســیا  غــرب  منطقــۀ 
خارجی شــان  سیاســت  و  راهبــردی  ســند  قالــب  در  آمریــکا   جمهــور 
اهــداف فرهنگــی ـ اجتماعــی، سیاســی ـ نظامــی و اقتصــادی گوناگونــی را در 
آن دنبــال می کننــد. جمهــوری اســالمی ایــران به عنــوان مهم تریــن مانــع 
ح اســت. ازایــن رو  تحقــق مطلــوب اهــداف آمریــکا در ایــن منطقــه مطــر
مختلــف  ابزارهــای  از  بهره گیــری  بــا  کوشــیده اند  آمریکایــی  دولت هــای 
تکفیــری  گروه هــای  از  حمایــت  مالــی،  شــدید  تحریم هــای  وضــع  نظیــر 
بپردازنــد.  منطقــه  ســطح  در  ایــران  نفــوذ  بــا  مقابلــه  بــه  تروریســتی  و 
اقدامــات  نیــز  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اســت  ضــروری  براین اســاس، 
کنــد.  اتخــاذ  آمریــکا  سیاســت های  علیــه  را  بازدارنــده ای  و  متقابــل 
ازجملــه ایــن اقدامــات بهــا دادن بــه پارامترهــا و نهادهــای امنیت ســاز 
نظیــر نیروهــای مســلح، وزارت امــور خارجــه و ســازمان انــرژی اتمــی در 
حــوزۀ راهبــردی غــرب آســیا و تقویــت آن هــا از هــر لحــاظ بــرای مقابلــه بــا 
اســت. ایاالت متحــده  غیرمتعــارف  و  نامتــوازن  اقدامــات  و  تهدیــدات 

     دربارٔه پژوهش    

توســطصــادقمحمــدیگالهچــیو 	 اندیشــکدۀفاطــر ایــنمطالعــهدر
درســال۱399انجــامشــدهاســت..
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آموزش، علم و فناوری

  ضرورت و اهداف پژوهش
افزایــشدسترســیبــهاینترنــتوبحــرانفراگیــریویــروسکرونــاباعــث
ایــن  در اســت. شــده آنالیــن کالسهــای در ثبتنــام رونــد تســریع
مــدارس ازطریــق را خــود یادگیــری میتواننــد دانشآمــوزان شــرایط،
آنالیــنادامــهدهنــد.مزایــایایــنکالسهــامیتوانــدشــاملآشــناییبــا
فنــاوری،فرصتــیبــرایتقویــتمهارتهــاونیــزفرصتــیبــرایگذرانــدن
بحرانــی موقعیتهــای  در بهویــژه آموزشوپــرورش رســمی دورههــای
یــا رنــجمیبــرد مزمنــی بیمــاری  از دانشآمــوزی  اگــر باشــد.همچنیــن
بهتریــن آنالیــن مدرســه اســت ممکــن میکنــد،  کار  بهتــر خانــه  در
بــرایاوباشــد.باوجــودســودمندیهایموجــود،نگرانیهایــی راهــکار
دربــارۀمــدارسمجــازیدرســطحکالنومدرســهوجــوددارد.ازجملــه
بــه نــوعیادگیــرینســبت ایــن  کــهدر ایــناســت  نگرانیهــایمذکــور
انتقــال بــرای کمتــری اطالعاتــی کانالهــای  از حضــوری، کالسهــای
ســطوح در دغدغههایــی عالوهبرایــن، میشــود. اســتفاده اطالعــات
مهمتریــنآنهــا سیاســتگذاریآموزشوپــرورشنیــزوجــودداردکــهاز
میتــوانبــهنظــارت،بودجــهواعتبارســنجیمــدارسمجــازیاشــارهکــرد.
عــدماجــرایبرنامــۀدرســی، ،نگرانــیاز آموزشــیمتمرکــز نظامهــای در
اســت. اهمیــتباالیــیبرخــوردار مدرســهاز بودجــهوســاختار نظــارتبــر
آناســتکــهبــااســتنادبــهاســنادباالدســتی ایــنســند،ســعیبــر در
حکمرانــی مــدل آموزشوپــرورش، بنیادیــن تحــول ســند بهویــژه

. شــود ارائــه مجــازی مــدارس

  حکمرانی مدارس مجازی در ایران
اســتکــهجایــگاه مدرســه،مهمتریــنرکــننظــامآموزشــیهــرکشــور
اســنادباالدســتیبیــانشــدهاســت.تصمیمگیــری وویژگیهــایآندر
نیازمنــدمطالعــاتجــدیدر  کشــور ایجــادمــدارسمجــازیدر دربــارۀ
موجــود فرصتهــای و تهدیدهــا بررســی و آن بــا مرتبــط زمینههــای
ابزارهــایآمــوزش اســتفادهاز اســت.ازآنجاکــهمــدارسمجــازیبســتر

ایــنعرصــه مجــازیخواهنــدبــود،نحــوۀحکمرانــیآموزشوپــرورشبــر
بایــدمشــخصشــود.زیســتبومآمــوزشمجــازیشــاملســهنــوعکلــی

بازیگــراناســت: از
  ۱مخاطبنهایییعنیوالدین،دانشآموزان،معلمانومدارس؛

آمــوزش کالن و خــرد سیســتمهای معمــاران و آموزشــی طراحــان 2  
زیرســاخت و وســایل محتــوا، ســرویس، ارائهدهنــدگان مجــازی،

وتنظیمگرحاکمیتی   3سیاستگذار
بازیگــرانومشــخصشــدننقــش تنظیــمروابــطایــنســهدســتهاز
مرحلــۀاولوســپستعییــننقشهــاوروابــطدرســطحی هریــکدر
،ازجملــهلــوازمشــکلگیریزیســتبومیکارآمــد،ســالموپایــدار جزئیتــر
ــد.چنانچــهایــناتفــاقرخندهــد،زیســتبومیمعیــوب، میآی بهشــمار

ایجــادخواهــدشــد. ــاکارایــیپاییــنوناپایــدار ب

  مسائل آموزش مجازی
نظــارت نحــوۀ آموزشــی، عدالــت کارآمــدی، تربیــت، و فرهنگســازی
مجــازی آمــوزش بــه مربــوط مســائل مهمتریــن ازجملــه ارزشــیابی و
محســوبمیشــوند.شــکلگیریمــدارسمجــازیمیتوانــدفرصتــیرا
فراهــمکنــدتــابازیگــرانعرصــۀتعلیــموتربیــترســمیعمومــی،جایــگاه
اســنادباالدســتی اصــولصحیــحبیانشــدهدر ونقــشخــودرامبتنیبــر
بازطراحــیکــردهونظــامتعلیــموتربیــترایــکگامبــهســمتاهــداف
خــودپیــشببرنــد.ایــنبازتعریــفشــاملنقشهــایمربــوطبــهخانــواده،
معلــم،مدرســه،وزارت،نهادهــایمحلــیوبخــشخصوصــیمیشــود.

  زیرساخت های مدارس مجازی
اینبخش،زیرساختهایمدارسمجازیمعرفیشدهاست: در

سیســتمهای 	 : از عبارتنــد زیرســاختها ایــن فنــاوری: زیرســاخت 
اینترنتــی، شــبکههای ، دور راه  از ارتبــاط و مخابــرات زیربنایــی
کامپیوترهــایشــبکهای،نرمافزارهــایکامپیوتــریشــاملنرمافزارهــای
مرورگــر؛ و محتــوا ترکیــب و ادغــام یادگیــری، مدیریــت سیســتمهای

بررسی حکمرانی مدارس مجازی در ایران و جهان، مسائل و مشکالت 
آموزش مجازی

بررسی مدل حکمرانی مدارس مجازی

مدرســه مهم تریــن رکــن نظــام آموزشــی کشــور محســوب می شــود کــه در اســناد باالدســتی نیــز بــه آن اشــاره 
شــده اســت. بــا شــروع فراگیــری جهانــی بیمــاری کرونــا و تعطیلــی طوالنی مــدت مــدارس، مدرســه های مجــازی 
اهمیــت ویــژه ای پیــدا کرده انــد. مــدارس مجــازی نوعــی آمــوزش از راه دور اســت کــه ازطریــق آن هــا معلمــان بــا دانش آموزان 
در تعامــل هســتند. مدرســه های آنالیــن و مجــازی احتمــااًل در آینــده بــرای دانش آمــوزان و والدیــن، جذابیــت بیشــتری 
ــی  ــای آموزش ــاف دوره ه ــش انعط ــث افزای ــن باع ــای آنالی ــود، فناوری ه ــادی می ش ــری ع ــی ام ــری الکترونیک ــد، یادگی می یابن
می شــود، تحویــل مطالــب درســی و تحصیــالت دانش آمــوزان ازطریــق اینترنــت نیــز امــری عــادی خواهــد بــود. رشــد مــدارس 

مجازی سبب شده است که جوامع دربارۀ مزایا و چالش های مربوط به یادگیری آنالین تعاملی، تأمل کنند. 

ین          محمد آز
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آموزش، علم و فناوری

آمــوزش 	 فراینــد کاربــران بــه اصلــی بازیگــران انســانی: زیرســاخت 
مجــازیوهمچنیــندانــش،مهارتهــا،نگرشهــا،نیازهــا،ارزشهــاو
:متخصصــان نقشهــایآنهــااشــارهداردومؤلفههــایآنعبارتنــداز

آمــوزش،یادگیرنــدگان،کارکنــانفنــیومجــرب؛

	 : از عبارتنــد زیرســاختها ایــن فرهنگی-اجتماعــی: زیرســاخت 
از اســتفادۀصحیــح فرهنــگ اشــاعۀ ازطریــق فرهنگــی بسترســازی
فرهنــگ اجــرای و اشــاعه پذیــرش، ارتباطــات، و اطالعــات فنــاوری
ســواد افزایــش و دیجیتالــی شــکاف کاهــش نــوآوری، و  تغییــر

شــبکهای؛ معاشــرت و آدابورســوم رســانهای،

ایــنبخشعبارتند 	 در زیرســاخت اقتصــادی:زیرســاختهایموردنیــاز
:بازاریابــیوتجــارتالکترونیکــی؛تأمیــنمنابــعمالــیوشــیوههای از
جدیــدتخصیــصمنابــعســرمایهگذاری،هزینههــایاقتصــادیماننــد
هزینههــایخریــد،نگهــداریوارتقــایزیرســاختهایســختافزاری

ونرمافــزاری.

  حکمرانی بر زیست بوم آموزش مجازی کشور
نهایــی »مخاطــب کلــی نــوع آمــوزشمجــازیشــاملســه زیســتبوم
یعنــیوالدیــن،دانشآمــوزان،معلمــانومــدارس«،»طراحــانآموزشــی
ومعمــارانسیســتمهایخــردوکالنآمــوزشمجــازی،ارائهدهنــدگان
وتنظیمگــر ســرویس،محتــوا،وســایلوزیرســاخت«و»سیاســتگذار
بازیگــرانومشــخص حاکمیتــی«اســت.تنظیــمروابــطایــنســهدســتهاز
مرحلــۀاولوســپستعییــننقشهــاوروابــط شــدننقــشهریــکدر
کارآمــد، زیســتبومی لــوازمشــکلگیری ازجملــه ، جزئیتــر درســطحی

ســالموپایــدارمحســوبمیشــود.
حاکمیتــی شــأن تقویــت آموزشوپــرورش، بنیادیــن تحــول ســند  در
همــۀابعــادبیــانشــدهاســت. نظــامتعلیــموتربیــترســمیعمومــیدر
وبخــشعمومــیوغیردولتــی همچنیــنمشــارکتارکانســهیمومؤثــر
عملیاتــی اهــداف زمــره  در  نیــز عمومــی رســمی تربیــت و تعلیــم  در
ســندتحــولاســت.درهمیــنراســتابــرایشــکلگیری بیانشــدهدر
الزم آموزشوپــرورش، وزارت مطلــوب تنظیمگــری نحــوۀ و حکمرانــی
شــوند: یــامجموعــهراهکارهایــیبــهشــرحذیــلاختیــار اســتراهــکار

وزارتخانــهبایــدســطحبــاالیحکمرانــیایــنزیســتبومرابــهدســت 	
تعریــفکــردهوبازیگــران گرفتــه،نقــشخــودرابهعنــوانتنظیمگــر
راســتایپیادهســازیاهــدافتعلیــم زیســتبومآمــوزشمجــازیرادر

گیــرد؛ وتربیــتبــکار

تنظیمگــری 	 زمینــۀ  در مرتبــط دارایتخصصهــای و تیمــیحرفــهای
وراهبــریزیســتبومآمــوزشمجــازیتشــکیلشــود.وظیفــۀایــن
تیــم،معمــاریوراهبــریشــکلگیریتدریجــیوالیهالیــۀزیســتبوم

خواهــدبــود؛ آمــوزشمجــازیکشــور

نمیشــود. 	 محــدود ارتباطــی  ابــزار  از اســتفاده بــه مجــازی آمــوزش
بنابرایــنالزماســتابزارهــایمتنــوعوکاربــردنحــوۀکاربــریهریــکبــه

مــدارسارائــهشــود؛

بــرای 	 محدودیتهایــی موجــود، ســرویسهای کــه درصورتــی
بــا و پلــهای بهصــورت محدودیتهــا ایــن دارنــد، مقیاسپذیــری
تعریــفمیشــود،اعمــال طــرفنهــادتنظیمگــر شــرایطرشــدیکــهاز

شــوند.

     جمع بندی    

کرونــا  ویــروس  فراگیــری  و  اینترنــت  بــه  دسترســی  کنونــی،  شــرایط  در 
باعــث شــکل گیری بیشــتر مــدارس مجــازی شــده اســت. در مــدارس 
آمــوزش تغییــر کــرده اســت. در ایــن میــان،  مجــازی نحــوۀ یادگیــری و 
نقش هــای مربــوط بــه خانــواده، معلــم، مدرســه، وزارت، نهادهــای محلــی 
و بخــش خصوصــی نیــز بازتعریــف شــده اســت. شــکل گیری مــدارس 
و  تعلیــم  عرصــۀ  بازیگــران  تــا  کنــد  فراهــم  را  فرصتــی  می توانــد  مجــازی 
تربیــت، جایــگاه و نقــش خــود را برمبنــای اصــول صحیــح بیان شــده در 
اســناد باالدســتی بازطراحــی کننــد. ازایــن رو بــرای بهبــود عملکــرد مــدارس 
اقتصــادی،  زیرســاخت  نظیــر  الزم  زیرســاخت های  اســت  الزم  مجــازی 

فرهنگــی، انســانی و فنــاوری بهبــود یابنــد.
     دربارٔه پژوهش    

وعلیرضــا 	 ایــنمطالعــهتوســطمحمــدآزیــن،صــالحاســمعیلیگوجــار
درمؤسســۀمطالعــاتراهبــردیتعلیــموتربیــتبرهــاندر هاشــمیفر

ســال۱399انجــامشــدهاســت.
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ترکیــه، اواســطمــاهاگوســت2۰2۰رجــبطیــباردوغــان،رئیــسجمــور در
ترکیــهداد.کشــفیــکمیــدانگازیدر دورانجدیــدیدر آغــاز از خبــر
ــهاســتخراجحجــم ــهب ــیک ــایســیاهدرصورت دری ــهواقــعدر آبهــایترکی
ترکیــه طبیعــیمنجــرشــود،میتوانــدبــرایاولیــنبــار گاز قابــلتوجهــیاز
، ایــنخبــر انتشــار دهــد.پــساز طبیعــیقــرار مقــامتولیدکننــدٔەگاز رادر
محافــلتخصصــیحــوزٔە ایــنبــارهدر ســواالتوتحلیلهــایبســیاریدر

انــرژیمطــرحشــد.
بــرای ترکیــه،امیدهــایایــنکشــور بــااکتشــافمنابــعگازیجدیــددر
پیــشافزایــشیافتــهاســت.برنامههــای بیــشاز کاهــشوارداتگاز
رونــد همچنیــن و  گاز تقاضــای رشــد ســرعت کاهــش بــرای ترکیــه
راتحــتتأثیــر ایــنکشــور افزایشــیســهمالانجــی،ســهموارداتگاز
بــه میدهــد.هماکنــون،ایــرانســالیانه9.6میلیــاردمترمکعــبگاز قــرار
میکنــدکــهایــنقــراردادتــاســال2۰26پایــانخواهــدیافــت. ترکیــهصــادر
ترکیــه، ایــنگــزارش،ضمــنبررســیجوانــباکتشــافمیادیــنگازیدر در
ایــرانبــاترکیــه وتجــارتگاز ایــنکشــور بــر تحــوالتمذکــور بــهتأثیــر
ایــنمطالعــه،گزینههــای اســاسنتایــجحاصــلاز پرداختــهمیشــود.بــر

ایــرانبــرایمواجهــهبــاچنیــنشــرایطیارائــهمیشــود.

  اکتشاف میادین گازی در ترکیه
اکتشــاف شــد. آغــاز قــرن۱9  اواخــر  ترکیــهدر  در گاز و نفــت اکتشــاف
باالیــی اهمیــت  از ۱923 ســال  در ترکیــه جمهــوری تأســیس بــا نفــت
۱3اکتبــر ترکیــهروز مــدرندر

ً
شــد.اولیــنچــاهاکتشــافینســبتا برخــوردار

منطقــٔه ســال۱9۴5در ســال۱93۴حفــرشــدواولیــننفــتتجــاریدر
ســال2۰۱3قانــونشــمارٔە6۴9۱نفــتترکیــهبــرای رامــانکشــفشــد.در

ســوی از ترغیــبســرمایهگذاری و  گاز و نفــت داخلــی تولیــد افزایــش
تصویــبایــنقانــون، شــرکتهایداخلــیوخارجــیتصویــبشــد.بعــداز
فعالیتهــای ،بــر TPAO ترکیــه، نفــت شــرکت ســرمایهگذاریهای
اکتشــافیفراســاحلمتمرکــزشــد.ایــنشــرکتمطالعــاتجامعــیدر
ــرزهایدوبعــدیوســهبعــدی ــرایجمــعآوریدادههــایل ــایســیاهب دری
ســال2۰۰6ایــنشــرکتبــاهمــکاریشــرکتبیپــیچــاه انجــامداد.در
ایــنچــاه ــر ــردامــاحف ک ــر ــایســیاهحف اکتشــافیHPX-۱رادرشــرقدری
ترکیــه اکتشــافی فعالیتهــای نداشــت. پــی  در را امیدبخشــی نتایــج
8۰حلقــه از نواحــیفراســاحلرونــقگرفتــهوتاکنــونتنهــاکمتــر در

ً
اخیــرا

آبهــای آنهــاچاههــایاکتشــافیدر چــاهحفــرشــدهاســتکــه۱درصــداز
عمیــقمحســوبمیشــوند.

  چاه اکتشافی Tuna-1 در دریای سیاه
2۰جــوالیســال2۰2۰شــروعشــد.ایــنچــاهتوســط حفــاریچــاهTuna-۱در
) کشــتیفاتــحتــاعمــق353۰متــریازســطحدریــا)بــاعمــقآب2۱۱5متــر
بــرای متــری عمــق۴525 تــا اســت  قــرار چــاه ایــن اســت. حفــرشــده
الیههــایدیگــرحفــرشــود.طبــقدادههــای در بیشــتر شناســاییذخایــر
درجــایایــنمیــدانحــدود32۰میلیــاردمترمکعــب منتشرشــده،ذخایــر
ــایســیاهمحســوبمیشــود. اســت،کــهبزرگتریــناکتشــافگازیدری
مباحــثمهــمحــولایــنموضــوع،زمــانبهرهبــرداریومیــزان یکــیاز
اگرچــههدفگــذاری اســت. میــدان ایــن  از  گاز تولیــد ســالیانۀ حجــم
 2۰23 ســال  در  مذکــور میــدان  از بــرداری بهــره و تولیــد بــرای ترکیــه
خوشبینانــهبــهنظــرمیرســد،امــابــاتوجــهبــهارادهوجــاهطلبــیترکیــه،
بتوانــدبهواســطهتــالشمضاعــفوهمــکاریمناســب شــایدایــنکشــور
ســال2۰23وهمزمــانبــا رادر بــاشــرکتهــایبیــنالمللــی،تولیــدگاز
کنــد.بــاتوجــهبــهاینکــه صدمیــنســالگردتأســیسجمهــوریترکیــهآغــاز

بررسی ابعاد کشف میدان گازی جدید ترکیه و تأثیر آن بر کاهش سهم 
واردات گاز این کشور

پیامدهای اکتشاف میدان گازی جدید در 
کشور ترکیه

کشــف منابــع گازی در دریــای ســیاه، امیــد ترکیــه بــرای کشــف میادیــن هیدروکربــوری به ویــژه در فراســاحل را 
ــن زده  ــب تخمی ــارد مترمکع ــدود 320 میلی ــاکاریا« ح ــد »س ــدان جدی ــر گازی می ــم ذخای ــت. حج ــش داده اس افزای
شــده اســت. کشــف ایــن میادیــن  گازی بــرای ترکیــه، منافــع احتمالــی را بــه همــراه خواهــد داشــت و شــاید اصلی تریــن اثــر 
، ترکیــه بــا  آن، افزایــش قــدرت چانه زنــی ایــن کشــور در قراردادهــای واردات گاز باشــد. پیــش از کشــف ایــن میــدان نیــز
کاهــش ســرعت رشــد تقاضــای گاز و رونــد افزایشــی واردات ال ان جــی، ســعی داشــت وابســتگی خــود را بــه واردات گاز 

کاهش دهد. این کشور اکنون می تواند یک گام دیگر به هدف خود نزدیک شود.

     امیرحسین سوهانکار    
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شمــــــــــــارۀ9  ۱۴۰۱ 63پاییز

ی انرژ

هماکنــوناطالعــاتکافــیدربــارهمیــدانســاکاریاوجــودنــدارد،تخمیــن
اســت.بــاوجــودایــن، ایــنمیــداندشــوار از منطقــیحجــمســالیانۀگاز
،مــیتــوانمیادیــنمشــابهیماننــد»تامــر«اســرائیل بــرایشــناختبهتــر
داد. ،مــوردبررســیقــرار نظــرعمــقآبوحجــماثباتشــدهذخایــر رااز
بررســیهانشــانمیدهــدکــهبــاتوجــهبــهرونــدتوســعۀمیــدانهــای
بهتریــنحالــت مشــابهوبــافــرضحضــورشــرکتهایبیــنالمللــی،در
فــاز  بهمنظــور را ســال  در مترمکعــب میلیــارد ۱۰ تولیــد نــرخ میتــوان

گرفــت. نظــر ــرایایــنمیــداندر تولیــدباثبــاتب

گازی  میادین  توسعۀ  احتمالی  پیامدهای   
برای ترکیه

آن،تقاضــایگاز بــاکشــفایــنمیــدانگازیوبهرهبــرداریاحتمالــیاز
زغالســنگ مصــرف و یافتــه افزایــش بــرق تولیــد بخــش  در ترکیــه
،درصــورتبهرهبــرداریو وارداتــیکاهــشخواهــدیافــت.ازســویدیگــر
ایــنمیــدان،ترکیــهمیتوانــدحــدود2۰درصــد از بســتهبــهنــرختولیــدگاز
افزایــش طبیعــیخــودراکاهــشدهــد.همچنیــناگــر ازســهموارداتگاز
افزایــشتقاضــاباشــد،میتوانــدبــهکاهــش بیــشاز تولیــدداخلــیگاز
اســاس کمــککند.بــر نتیجــهبهبــوداقتصــادایــنکشــور ودر وارداتگاز
پیشبینیهــا،توســعۀموفــقایــنمیــدانمیتوانــدهزینههــایواردات
درســال،کاهــشدهــد. 2۰۰میلیــونتــا۱.5میلیــارددالر

ً
ترکیــهراحــدودا

ترکیــه،  گاز داخلــی  بــازار بــرای اکتشــاف ایــن  تأثیــر اصلیتریــن شــاید
مذاکــراتمربــوطبــهقراردادهــایگازیبــا افزایــشقــدرتچانهزنــیدر
تــیباشــد.حــدود۱8.25میلیــاردمترمکعــب تأمینکننــدگانکنونــیوآ
تــاســال ســال2۰2۱بــهپایــانمیرســدو قراردادهــایگازیترکیــهدر از
آســتانۀمذاکــرهمجــددقــرارخواهــدگرفــت. 2۰26نیــزحجــمبیشــتریدر
حــالافزایــش کاهــشوابســتگیخــودبــهروســیه،در ترکیــهبهمنظــور
آذربایجــانوافزایــشوارداتالانجــیاســت.ایــن از ســهموارداتگاز
ســال اتمــامقرادادهــایگازیروســیهدر امــرموجــبمیشــودپــساز
مکانیســمقیمتگــذاریتحــت در ایــنکشــور گازپتــروم 2۰2۱،شــرکت
گازیجدیــد،احتمــال بــهکشــفمیــدان بــاتوجــه بگیــرد. قــرار  فشــار
وهمچنیــنرونــدافزایشــیوارداتالانجــی، گازیدیگــر کشــفذخایــر
ایــران، بــهنظــرمیرســدترکیــهمیتوانــدتــاســال2۰26بــدونوارداتاز
ایــنصــورتوابســتگیامنیــتعرضــۀ راتأمیــنکنــد؛در خــودبــهگاز نیــاز
بیــنخواهــدرفــت؛امــابــاتوجــهبــهقصــدترکیــه انــرژیترکیــهبــهایــراناز
منطقــه،احتمــااًلایــنکشــور در تجــارتگاز ــهمرکــز ــرایتبدیلشــدنب ب
وصــادراتبــهاروپــاباشــد،امــابــاقیمتــی همچنــانخواهــانوارداتگاز

)تــانصــفقیمــتفعلــیکــه27ســنتبــهازایهــرمترمکعــب کمتــر
طریــققراردادهــایکوتاهمــدت. اســت(واز

 گزینه های پیش روی صادرات گاز ایران
چنیــنشــرایطیکــهوابســتگیامنیــتعرضــۀانــرژیترکیــهبــهایــراناز در
بهشــدتکاهــشمییابــد، دســتخواهــدرفــتومنافــعاقتصــادینیــز

ایــرانســهراهراپیــشرویخــودخواهــدداشــت:
   ۱   قبــول شــرایط ترکیــه در مذاکــرات پیــش رو به منظــور حفــظ تجــارت گاز 
پیــش ایــنصــورتمنافــعاقتصــادیایــرانبیــشاز بــا ایــن کشــور:در

کاهــشخواهــدیافــت؛
حفــظ صــورت  در منطقــه: کشــورهای  ســایر  بــا  ترکیــه  جایگزینــی   2   
ماننــدکشــورهای اولویتهــایصادراتــیبایــدبــهدنبــالبازارهــایپایــدار
افغانســتانوپاکســتانبــود.بــرایتأمیــنایــنتقاضــاالزماســتکــه

یابــد؛ بهبــود داخــل در گاز الگــویمصــرف و افزایــش  گاز تولیــد
بــرایگاز صــورتعــدمتحقــقتقاضــایپایــدار   3  عــدم صــادرات گاز:در
کشــور در جــزءاولویتهــایمصــرفگاز اســتصــادراتگاز ،بهتــر کشــور
ایــنصــورت،الزماســتبــاتزریــقآنبــهزنجیــرۀبــاارزشیــا نباشــد.در
حدأکثــر نفــت، تولیــد نگهداشــت یــا افزایــش جهــت نفتــی میادیــن

منافــعاقتصــادیراکســبکــرد.

     جمع بندی    

کشــف  بــرای  روشــن  چشــم انداز  و  ترکیــه  در  گازی  میادیــن  اکتشــاف 
، می توانــد ژئوپولتیــک منطقــه را بــا تغییــرات بســیاری  منابــع گازی دیگــر
مواجــه ســازد. ترکیــه بــا افزایــش واردات ال ان جــی و بهره بــرداری احتمالــی 
از ایــن میــدان گازی، می توانــد وابــٌس بــرای صــادرات گاز خــود تدبیــری 
خــود  پیــش روی  را  مســیر  چنــد  ایــران  شــرایطی  چنیــن  در  بیندیشــد. 
خواهــد داشــت؛ یــا شــرایط جدیــد ترکیــه در مذاکــرات پیــش رو را بپذیــرد 
یــا بــه دنبــال بــازار دیگــری باشــد. در غیــر ایــن صــورت، صــادرات گاز نبایــد 
بایــد در عرصه هــای دیگــر  بلکــه  باشــد،  گاز  اولویت هــای مصــرف  جــزء 

اســتفاده شــود.

     دربارٔه پژوهش    

اندیشــکدۀحکمرانــیانــرژیومنابــعایــرانتوســط 	 ایــنمطالعــهدر
انجــامشــدهاســت. ســال۱399 در امیرحســینســوهانکار








