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جامعــۀ اندیشــکده های ایــران، بــه عنــوان رســانۀ اندیشــکده ها و 
مؤسســات سیاســت پژوهی، پژوهش هــا و اقدامات اندیشــکده ها 
ــران  ــت گذاران، مدی ــار سیاس ــاه در اختی ــه و کوت ــورت خالص ــه ص را ب
کالن کشــور و همچنیــن سیاســت پژوهان و محققــان حوزه هــای 
از طریــق  حاکمیتــی قــرار می دهــد. ســایت جامعــۀ اندیشــکده ها 
دســترس  در   https://iranthinktanks.com نشــانی  بــه  آدرس 
اســت. عــالوه بــر ایــن ســایت، فصلنامــۀ جامعــۀ اندیشــکده های 
ایــران نیــز برتریــن پژوهش هــا و اقدامــات اندیشــکده ها را در هــر 

ــد.  ــر می نمای ــه منتش ــک مجل ــب ی ــل در قال فص
ـــر   بیانگ

ً
ـــا ـــه صرف ـــن مجل ـــده در ای ج ش ـــب در ـــت مطال ـــر اس ـــه ذک الزم ب

پژوهشـــگران  و  مربوطـــه  اندیشـــکدههای  نظـــرات  و  دیدگاههـــا 
ـــق  ـــز متعل ـــب نی ـــوی مطال ـــت معن ـــت و مالکی ـــها اس ـــری پژوهش مج
 انتشـــاردهندۀ محتواهـــای 

ً
بـــه ایشـــان میباشـــد. ایـــن مجلـــه صرفـــا

مســـئولیت  هیچ گونـــه  و  اســـت  اندیشـــکده ها  توســـط  تولیـــدی 
یـــا مالکیتـــی نســـبت بـــه مطالـــب تولیـــدی توســـط اندیشـــکده ها و 

ــدارد. ــگران نـ پژوهشـ

: جامعٔه اندیشکده های ایران صاحب امتیاز

ــبحانی،  ــی سـ ــوی، مجتبـ ــال موسـ ــید کمـ ــوا: سـ تدویـــن محتـ
ــدوار ــا امیـ ــی، پریسـ ــاز تنوماشـ ــیان، مهنـ ــی سروشـ علـ

: مهدی آگاه )اندیشـــکده تدبیـــر آب(، محمدامین  بـــا مطالبـــی از
فخیمـــی جمیـــل، محمدرضـــا کثیـــری، مهـــدی زینالو )اندیشـــکده 
ســـلیمان پور  جـــواد  صفـــری،  علیرضـــا  شـــریف(،  حکمرانـــی 
(، مصطفـــی عباســـی،  )اندیشـــکده سیاســـت گذاری امیرکبیـــر
)اندیشـــکده  مدیحـــی  محمدحســـین  فالحیـــان،  مهـــدی 
)اندیشـــکده  عظیمـــی  حمیـــد  ایـــران(،  بـــرای  شـــفافیت 
مرصـــاد(، مهنـــاز رحیمـــی )اندیشـــکده یقیـــن(، زهـــرا خوشـــنود 
حســـین  رضایتـــی،  آرمـــان  بانکـــی(،  و  پولـــی  )پژوهشـــکده 
اســـفندیار )پژوهشـــکده سیاســـت پژوهی و مطالعات راهبردی 
حکمـــت(، رضـــا اســـدی فرد )پژوهشـــکده مطالعـــات فنـــاوری(، 
حســـین عطاءاللهـــی )شـــبکه تحلیل گـــران اقتصـــاد مقاومتـــی(، 
ــر  ــای تفکـ ــبکه کانون هـ ــی )شـ ــی رئیسـ ــحابی، مجتبـ ــد سـ محمـ
ـــرا(، خســـرو  ـــر رودی )شـــرکت تت ایـــران(، یاســـر جاللی منـــش، امی
خســـروی، محســـن بنـــار )مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس(، ســـید 

حمـــزه صفـــوی )موسســـه آینده پژوهـــی جهـــان اســـالم(
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 دسته بندی خدمات و فعالیت های اندیشکده ها
تــا  پژوهــش  و  مطالعــه  از  متنوعــی  بســیار  خدمــات  اندیشــکده ها 
ارائــه  گوناگــون  فعالیت هــای عملیاتــی و اجرایــی در حوزه هــای موضوعــی 
می دهنــد. خدمــات و فعالیت هــای اندیشــکده ها از ایــن جهــت کــه بیشــتر 
جنبــٔه مطالعاتــی و علمــی یــا اجرایــی و عملــی دارنــد، قابــل تفکیــک بــه دو 
کلــی  صــورت  بــه  البتــه  اســت.  »اقدامــات«  و  »پژوهش هــا«  کلــی  دســته 
دو  هــر  اندیشــکده ها  فعالیت هــای  و  پروژه هــا  اکثــر  کــه  گفــت  می تــوان 
جنبــه علمــی و عملــی را دارا هســتند. امــا معیــار ایــن دســته بندی بــر اســاس 

اســت. پروژه هــا  در  اجرایــی  یــا  پژوهشــی  جنبــٔه  غالب بــودن 

  پژوهش های اندیشکده ها
و  موضوعــات  از  وســیعی  دامنــۀ  در  اندیشــکده ها  پژوهشــی  پروژه هــای 
می گیــرد.  انجــام  گوناگونــی  متدولوژی هــای  اســاس  بــر  و  کشــور  مســائل 
برنامه ریــزی،  طراحــی،  شــناخت،  کلــی  صــورت  بــه  پروژه هــا  ایــن  از  هــدف 
ارزیابــی، رصــد و بازنگــری در حوزه هایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا آن هــا مســائل 
کالن و عمومــی در کشــور وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت در یــک پــروژه 
همــۀ ایــن مــوارد پوشــش داده نشــود و تمرکــز بــر یــک یــا دو مــورد از آن هــا 
باشــد. بــه عنــوان مثــال، موضــوع یــک پــروژه می توانــد برنامه ریــزی بــرای 
دســتیابی بــه هــدف خاصــی باشــد. در ایــن پــروژه، احتمــااًل کار بیشــتر بــر روی 
شــناخت هــدف و تدویــن برنامــه تمرکــز خواهــد داشــت و طراحــی، ارزیابــی و 

بازنگــری مــورد نظــر نخواهــد بــود.
 اندیشــکده ها در پروژه هــای پژوهشــی خــود تــالش می کننــد ابتــدا 

ً
عمومــا

و  ریشــه یابی  از  پــس  و  کننــد  بیــان  و  شناســایی  درســتی  بــه  را  مســئله 
علت یابــی عمیــق آن، پیشــنهادها و راهکارهــای خالقانــه و بدیعــی را بــرای 
حــل آن طراحــی نماینــد. در واقــع تــالش بــرای حــل مســئله و ارائــۀ راهــکار 
و پیشــنهاد، وجــه مشــترک همــه مطالعــات و پژوهش هــای اندیشــکده ها 
 نظــری و تئوریــک را کــه ناظــر 

ً
، کارهــای پژوهشــِی صرفــا اســت. بــه عبــارت دیگــر

ــای  ــوان پژوهش ه ــدان نمی ت ــت، چن ــی و کالن نیس ــل مســائل عموم ــه ح ب
اصیــل اندیشــکده ای محســوب نمــود.

پژوهش هــای اندیشــکده ها معمــواًل بــر اســاس متدولوژی هــای  طراحــی 
الگــو و مــدل، عارضه یابــی و مســئله یابی، بررســی و تحلیل،طراحــی شــاخص،  
نگاشــت،  تطبیقــی،  مطالعــه  راهبــرد،  تدویــن  رصــد،  دکتریــن،  تدویــن 
و  موضوعــات  نظــام  طراحــی  ارزیابــی،  راه،  نقشــۀ  تدویــن  آینده پژوهــی، 

می شــود. انجــام   ... و  مســائل 

  اقدامات اندیشکده ها
مقصـود از اقدامـات اندیشـکده ها، فعالیت هایـی اسـت کـه وجـه اجرایـی و 
عملیاتـی آن هـا بـر وجـه پژوهشـی غالب اسـت. البته این بدان معنا نیسـت 
کـه ایـن فعالیت هـا و خدمـات، نیاز بـه مطالعه و پژوهش نـدارد. همان گونه 
پروژه هـای  دارد،  اجرایـی  و  عملـی  بخش هـای  نیـز  پژوهشـی  پروژه هـای  کـه 

عملیاتـی اندیشـکده ها نیـز بخش هـای جـدی مطالعاتـی و طراحـی دارد. 
ــوزش،   ــۀ آم ــداد، ارائ ــزاری روی ــامل، برگ ــکده ها ش ــات اندیش ــن اقدام رایج تری
برگــزاری  ســامانه،  و  ســایت  راه انــدازی  مجــازی،  گــروه  و  کانــال  راه انــدازی 

... می باشــد. و  مســابقه،  ایجــاد شــبکه، انتشــار مجلــه 
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دربارهاندیشکده

نک )Think tank( در غرب   مفهوم تینک تَ
مفهــوم عبــارت تینــک تنــک در غــرب یــک ســیر تاریخــی دارد و در طــول 80 ســال اخیــر می تــوان چهــار دورۀ معنایــی بــرای آن شناســایی نمــود. دورۀ اول، دوران 
جنــگ جهانــی دوم و کمــی پــس از آن، یعنــی ســال های 1939 تــا 1947 اســت. در ایــن دوره تینــک تنــک بــه »اتاق هــای فکــر«ی گفتــه می شــد کــه در آن فرماندهــان 
و مشــاوران نظامــی دربــارۀ موضوعــات جنگــی برنامه ریــزی می کردنــد. ویژگــی اصلــی ایــن اتاق هــا، امــن بــودن و محرمانــه بــودن آن هــا بــود. فرماندهــان جنگــی 

ح ریــزی کننــد. بــدون نگرانی هــای امنیتــی می توانســتند در ایــن محل هــا بــه بحــث و تبــادل نظــر بپردازنــد و بــرای راهبردهــا و برنامه هــای جنگــی طر

دورۀ دوم، حوالــی دوران جنــگ ســرد، یعنــی ســال های 1947 تــا 1991 اســت. 
در ایــن دوره، »موسســات غیردولتــی مشــاوره نظامــی« تینک تنک خوانده 
می شــدند کــه از جملــۀ آن هــا شــرکت رنــد )RAND( و 25 شــرکت مشــاورۀ 
تــا پیــش  نظامــی دیگــر اســت. دورۀ ســوم، دوران پــس از جنــگ ســرد 
از دهــۀ جــاری میــالدی یعنــی ســال های 1991 تــا 2009 اســت. در ایــن دوره 
مفهــوم تینــک تنــک توســعه یافتــه اســت و شــامل موسســات غیرنظامــی 
هــم می شــود. بــه عبــارت دیگــر تینــک تنــک در ایــن دوره بــه »مؤسســات 
غیــر دولتــی پژوهش هــای حکمرانــی و سیاســت گذاری« اطــالق می گــردد. 
دورۀ چهــارم نیــز از آغــاز رتبه بنــدی جهانی اندیشــکده ها توســط مؤسســه 
الودر دانشــگاه پنســیلوانیا آغــاز می شــود کــه از ســال 2009 تاکنــون اســت. 
در ایــن دوره، بــر اســاس یــک اجمــاع نخبگانــی حــول مفهــوم اندیشــکده، 
قیــد غیردولتــی بــودن از اندیشــکده ها برداشــته شــده اســت و بســیاری 
عنــوان  بــه  نیــز  دارنــد  ســاختاری  اســتقالل  کــه  دولتــی  مؤسســات  از 

ــوند.  ــداد می ش ــکده قلم اندیش

سیر تاریخی مفهوم تینک تنک و ممیزات مشترک اندیشکده ها

غربوویژگیهای مفهوماندیشکدهدر مروریبر
کنندۀاندیشکدهها متمایز

ح می شـود. عبـارت  اندیشـکده مفهومـی اسـت کـه از غـرب آمـده اسـت و در غـرب تحـت عنـوان تینـک َتنـک مطـر
تینـک تنـک و مفهـوم آن در غـرب تحـوالت معنایـی جـدی در 80 سـال اخیـر داشـته اسـت. امـا برخـی پژوهشـگران 
تـاش کرده انـد ویژگی هـای مشـترک تینـک تنک هـا را احصـاء کنند و برای این منظور 3 ممیزه مشـترک بیـن این مجموعه ها 
شناسـایی کرده انـد. در ایـن نوشـتار در جاهایـی کـه مفهـوم غربـی اندیشـکده مـد نظـر اسـت از عبـارت تینـک تنـک اسـتفاده 

می شود تا تاکیدی باشد بر اینکه بحث مربوطه حاصل مطالعه منابع غربی درباره تینک تنک ها است.

گی های تینک تنک ها   ویژ
کــه  می دهــد  نشــان  تنــک  تینــک  مفهــوم  حــول  غربــی  منابــع  بررســی 
کــه  مجموعــه ای  هــر  و  دارنــد  مشــترک  ویژگــی  ســه  مجموعه هــا  ایــن 
غ از اینکــه ماهیــت حقوقــی آن چیســت  ایــن ویژگی هــا را دارا باشــد، فــار

باشــد. تنــک  تینــک  می توانــد 
ســاختاری . 1 لحــاظ  بــه  کــه  هســتند  مجموعه هایــی  تینک تنک هــا   

از اســتقالل، اســتقالل در  هویــت مســتقلی دارنــد. البتــه منظــور 
ســاختاری  اســتقالل  و  عمــل،  و  رأی  در  اســتقالل  تصمیم گیــری، 
، ممکــن اســت  بــه لحــاظ مدیریــت داخلــی اســت. بــه عبــارت دیگــر
یــک تینــک تنــک در عیــن داشــتن هویــت مســتقل، متعلــق بــه 
یــک دســتگاه دولتــی یــا حاکمیتــی باشــد. امــا دفاتــر پژوهشــی و 
مطالعاتــی کــه در داخــل وزارت خانه هــا، ســازمان ها و دســتگاه ها 
یــا حاکمیــت هســتند،  فعالیــت می کننــد و جــزء ســاختار دولــت 

نمی شــوند. محســوب  تنــک  تینــک 

 2020                                                                2009                                                                         1991                                                              1947                                            1939
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دربارهاندیشکده

عمومــی . 2 سیاســت های  و  کالن  مســائل  حــوزۀ  در  تینک تنک هــا 
بــر حــل  ایــن پژوهش هــا مبتنــی  پژوهــش و فعالیــت می کننــد. 
بــا  و  اســت  حکومــت  و  جامعــه  در  موجــود  و  واقعــی  مســائل 
کــه  معنــی  ایــن  بــه  اســت.  متفــاوت  کادمیــک  آ پژوهش هــای 
تئوریــک  و  نظــری  مســئلۀ  یــک   

ٌ
صرفــا پژوهش هــا  ایــن  مســئلۀ 

نیســت، بلکــه مســئله ای واقعــی از فضــای روز جامعــه یــا دولــت 
 ، ــهر ــطح ش ــه در س ــی از جامع ــا بخش ــه ی ــه هم ــت ک ــت اس و حاکمی
آن  بــا  جهانــی  ســطح  در  حتــی  و  کشــور  کل  اســتان،  منطقــه،  
مواجــه هســتند. در ایــن پژوهش هــا بــرای ایــن مســائل تحلیــل و 
راه حل هــای قابــل اجــرا ارائــه می شــود.البته الزم بــه ذکــر اســت کــه 
یــک مجموعــه بــرای اینکــه تینک تنــک دانســته شــود الزم نیســت 
از  درصــدی  اگــر  بلکــه  باشــد،  نــوع  ایــن  از  پژوهش هایــش  همــه 
پژوهش هــای ناظــر بــه مســئله نیــز داشــته باشــد می توانــد تینــک 
تنــک دانســته شــود. چــرا کــه گاهــی الزم اســت یــک بنیــان تئوریــک 

بــرای حــل پژوهــش حــل مســئله ای مــورد نظــر انجــام شــود.
تینک تنک هــا مجموعه هــای غیرانتفاعــی هســتند و هــدف آن هــا . 3

کســب ســود نیســت، بلکــه منابــع مالــی خــود را صــرف توســعۀ 
می کننــد. فعالیت هایشــان 

بــه  تنــک  تینــک  اطــالق  کــه  می دهــد  نشــان  فــوق  ویژگی هــای  بررســی 
 یــک برچســب اســت و مجموعه هایــی بــا اســامی 

ٌ
یــک مجموعــه صرفــا

، پژوهشــکده،  و ماهیت هــای حقوقــی گوناگــون ماننــد مؤسســه، مرکــز
پژوهشــگاه، شــرکت، بنیــاد، گــروه، انجمــن، شــبکه، ســازمان، ســمن و 
... در صــورت دارا بــودن ویژگی هــای فوق الذکــر می تواننــد تینــک تنــک 

دانســته شــوند. 
بــرای  اضافــه ای  مجــوز  مجموعه هــا  ایــن  نیســت  نیــاز  اینکــه  دیگــر 
ــودن«،  ــتقل ب ــی »مس ــه ویژگ ــر س ــد و اگ ــت کنن ــودن دریاف ــک ب ــک تن تین
»پژوهــش و فعالیــت در حــوزۀ سیاســت های عمومــی و مســائل کالن« 
و »غیرانتفاعــی بــودن« را داشــته باشــند تینــک تنــک هســتند. بــه عنــوان 
در  حاضــر  حــال  در  کــه  پژوهشــگاه هایی  و  پژوهشــکده ها  اگــر  مثــال، 
ــه  ــد و ب ــه بگیرن ــک فاصل کادمی ــای آ ــدری از فض ــتند، ق ــال هس ــور فع کش
حوزه هــای سیاســت پژوهی و اثرگــذاری سیاســتی نزدیــک شــوند، بــدون 
اینکــه نیــاز باشــد عنــوان خــود را تغییــر دهنــد یــا مجــوز جدیــدی بگیرنــد، 

تینــک تنــک خواهنــد شــد.

  معادل تینک تنک در زبان فارسی
ــنهاد  ــارت تینـــک تنـــک پیشـ ــرای عبـ ــادل بـ ــد معـ ــی، چنـ ــان فارسـ در زبـ
»اتـــاق  »اندیشـــکده«،   : از عبارتنـــد  پیشـــنهادها  ایـــن  اســـت.  شـــده 
ایـــن  کاربـــرد  کثـــرت  بررســـی   .» »اندیشـــگاه« و »کانـــون تفکـــر  ،» فکـــر
از  کـــه واژۀ »اندیشـــکده«  زبـــان فارســـی نشـــان می دهـــد  کلمـــات در 
کاربـــرد  نســـبت  زیـــر  نمـــودار  دارد.  بیشـــتری  رواج  معادل هـــا  ســـایر 
ـــر اســـاس  معادل هـــای پیشـــنهادی عبـــارت تینـــک تنـــک در فارســـی را ب

دیتـــای گـــوگل ترنـــد در یـــک ســـال اخیـــر نشـــان می دهـــد. 

« کـــه در  البتـــه نمـــودار فـــوق نشـــان می دهـــد کـــه عبـــارت »اتـــاق فکـــر
واقـــع ترجمـــۀ تحت اللفظـــی تینـــک تنـــک اســـت نیـــز در فارســـی رواج 
 زیـــادی دارد. امـــا از آنجـــا کـــه ایـــن عبـــارت، مفهـــوم اتـــاق جلســـه 

ٌ
نســـبتا

را بـــه ذهـــن متبـــادر می کنـــد و خلـــط مفهـــوم اتـــاق فکـــر )بـــه عنـــوان 
معـــادل تینـــک تنـــک( بـــا اتـــاق جلســـه مشـــکالت فراوانـــی بـــرای اعضـــای 
تینـــک تنک هـــای کشـــور بـــه وجـــود آورده اســـت، معـــادل مناســـبی بـــه 
شـــمار نمـــی رود. بنابرایـــن واژۀ »اندیشـــکده« بـــه عنـــوان معـــادل فارســـی 

تینـــک تنـــک مناســـب بـــه نظـــر می رســـد و قابـــل اســـتفاده اســـت.
نکتـــه دیگـــر دربـــاره معادل هـــای فارســـی عبـــارت تینـــک تنـــک ایـــن 
، اســـم گروه هـــای داخلـــی  اســـت کـــه برخـــی از تینـــک تنک هـــای کشـــور
 » « یـــا »اتـــاق فکـــر خـــود را »اندیشـــکده« یـــا »اندیشـــگاه« یـــا »کانـــون تفکـــر
اختیـــار  تینـــک تنک هـــا در  گروه هـــای داخلـــی  نام گـــذاری  می گذارنـــد. 
ـــک  ـــرط اول تین ـــی ش ـــای داخل ـــه گروه ه ـــا ک ـــا از آنج ـــت. ام ـــا اس ـــود آن ه خ
ـــودن یعنـــی »اســـتقالل« را دارا نیســـتند، و تحـــت مدیریـــت یـــک  تنـــک ب
مجموعـــۀ فکـــری باالدســـتی فعالیـــت می کننـــد، در واقـــع تیم هـــای یـــک 

تینـــک تنـــک اصلـــی محســـوب می شـــوند.

جمعبندی

چیســت،  آن هــا  حقوقــی  هویــت  اینکــه  از  غ  فــار تینک تنک هــا، 
تصمیم گیــری  و  ســاختاری  لحــاظ  از  کــه  هســتند  مجموعه هــای 
و  کان  مســائل  حــوزۀ  در  هســتند؛  دیگــری  ســازمان  هــر  از  مســتقل 
سیاســت های عمومــی پژوهــش و فعالیــت می کننــد؛ و مجموعه هــای 
غیرانتفاعــی هســتند کــه هــدف اصلــی آن کســب ســود نیســت. بنابرایــن 
ــک  ــد تین ــون می توانن ــداف گوناگ ــکل و اه ، ش ــاختار ــا س ــای ب مجموعه ه
تینــک  بــرای  گوناگونــی  معادل هــای  فارســی  در  شــوند.  قلمــداد  تنــک 
کــه واژۀ »اندیشــکده« نســبت بــه ســایر  تنــک پیشــنهاد شــده اســت 

می رســد. نظــر  بــه  مناســب تر  مــوارد 





موضوعات و محورها
الگوی انتخابات مجلس ایران 	
شفافیت هزینه های انتخاباتی 	
ساختار پارلمان ها در کشورهای مختلف 	
رأی گیری الكترونیكی در ایران 	
تعارض منافع در صداوسیما 	
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت 	
الیحه شفافیت 	

پروژه ها
طراحی الگو و مدل 	
بررسی و تحلیل 	
عارضه یابی و مسئله یابی 	

اندیشکده ها
اندیشكده حكمرانی شریف 	
شبكه کانون های تفكر ایران )ایتان( 	
اندیشكده شفافیت برای ایران 	
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  	
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  	

حـــکـــــمـــــرانــــــی
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انـــــــــرژی
حکمرانی

  ضرورت و اهداف پژوهش
ــذاری  ــس قانون گ ــم مجال ــش مه ــل نق ــه دلی ــان ب ــوزٔه پارلم ــات ح مطالع
در نظــام حکمرانــی کشــورها، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مجلــس 
شــورای اســالمی تــا بــه امــروز بــه دلیــل وجــود مشــکالتی در قانــون و 
بــه عنــوان ســازوکار تعیین کننــدٔه  انتخابــات مجلــس  بــر  نظــام حاکــم 
ورودی  هــای ایــن نهــاد، متحمــل آســیب های فراوانــی بــوده اســت. بــا 
توجــه بــه در دســت بررســی بــودن اصــالح مــوادی از قانــون انتخابــات 
مجلــس شــورای اســالمی توســط نماینــدگان، بررســی مشــکالت نظــام 

می باشــد. اجتناب ناپذیــر  و  ضــروری  امــری  مجلــس،  انتخاباتــی 

مجلــس  انتخابــات  فعلــی  نظــام  مشــکالت    
اســالمی شــورای 

و  مشــکالت  دارای  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات  فعلــی  نظــام 
: از عبارتنــد  آن هــا  مهم تریــن  کــه  اســت  ایراداتــی 

  اولویــت دغدغه هــای محلــی و کم رنگــی مســائل ملــی: تنــزل جایــگاه  	
نماینــدٔه مجلــس از یــک قانون  گــذار و ناظــر بــر اجــرای قانــون بــه 

یــک رســیدگی کننده بــه امــور جزئــی و محلــی.

  پیــروزی افــرادی بــا شایســتگی های ناکافــی: انتخــاب افــراد عامــی،  	
کم ســواد، بی تخصــص و قوم گــرا بــه دلیــل توجــه مــردم بــه مســائل 

محلــی و روزمــره خــود.

ی دهنــدگان و کمرنگــی عدالــت انتخاباتــی:  	
ٔ
ی بســیاری از را

ٔ
  حــذف را

امکان پذیــر بــودن عــدم کســب کرســی در مجلــس، توســط حزبــی 
کــه حتــی درصــد باالیــی از آرا را در انتخابــات کســب کــرده اســت..

ی از طریــق  	
ٔ
 امــکان بــروز تخلفــات انتخاباتــی: امــکان جمــع آوری را

در  بومــی(  غیــر  ی 
ٔ
)را ی  دهنــدگان 

ٔ
را جابجایــی  و  تهدیــد  تطمیــع، 

کوچــک. انتخابیــٔه  حوزه هــای 

  عــدم پاســخگویی نماینــدگان: انتخــاب یــا عــدم انتخــاب نمایندگان  	
توســط مــردم در دور بعــدی انتخابــات، بــه عنــوان تنهــا ســازوکار 

ــان. ــخگویی در آن ــوم پاس ــدٔه مفه ــی تامین کنن کنون

خ زیــاد تغییــر نماینــدگان: تغییــر حــدود 65 درصــد از نماینــدگان  	  نــر
در هــر دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی.

هزینه هــای  	 بــر  ناظــر  نهــاد  وجــود  عــدم  انتخابــات:  بــاالی  هزینــۀ     
انتخاباتــی، عــدم شــفافیت مالــی تبلیغــات نامزدهــا و انتخابــات دو 

مرحلــه ای.

از  برخی  در  انتخاباتی  نظام های  انواع  بررسی    
کشورهای دنیا

نظام هـــای انتخاباتـــی در دنیـــا بـــه ســـه دســـتٔه »اکثریتـــی«، »تناســـبی« 
و »مختلـــط« تقســـیم می شـــوند. در نظـــام اکثریتـــی نامـــزد یـــا فهرســـتی 
انتخـــاب می شـــود کـــه بیشـــترین آرا را بدســـت آورده باشـــد و بســـته 
، یـــک  ی دهنـــدگان می تواننـــد بـــه یـــک نفـــر

ٔ
بـــه نـــوع نظـــام اکثریتـــی، را

ی دهنـــد. بـــرای مثـــال انتخابـــات 
ٔ
فهرســـت و یـــا ترکیبـــی از هـــر دو را

مجلـــس ملـــی فرانســـه و انگلیـــس از نظـــام اکثریتـــِی تک نـــام اســـتفاده 
می شـــود. در نظـــام تناســـبی بـــه هـــر حـــزب و گـــروه سیاســـی حاضـــر 
کرســـی  اســـت  آورده  بدســـت  کـــه  یـــی 

ٔ
را تناســـب  بـــه  انتخابـــات،  در 

ــل آراء الزم را کســـب  ــه حداقـ ــرط آن کـ ــه شـ ــود، بـ تخصیـــص داده می شـ
کـــرده باشـــد. ایـــن نظـــام، رایج تریـــن الگـــو در کشـــورهای اروپـــای غربـــی 
)بـــه  جـــز فرانســـه و انگلســـتان(، اســـکاندیناوی، ســـوئیس و دیگـــر 

پیشنهاد نظام انتخاباتی تلفیقی به عنوان جایگزین روش استانی شدن انتخابات

طراحیالگویانتخاباتتلفیقیبرای
مجلسشورایاسالمی

نظـام فعلـی انتخاباتـی مجلـس دارای اشـکاالتی از قبیـل کم رنـگ بـودن مسـائل ملـی، اولویت  داشـتن دغدغه  های 
ح اسـتانی شـدن انتخابات مجلس که در دسـت بررسـی  محلی و پیروزی افراد با شایسـتگی های ناکافی اسـت. طر
ح با وجـود مزایایی کـه دارد، معایبـی را نیز  توسـط نماینـدگان قـرار دارد، درصـدد رفـع ایـن مشـکات برآمـده اسـت، امـا این طـر
از جملـه کاهـش مشـارکت مـردم، بـه حاشـیه راندن شـهرهای کوچـک، افزایش مشـکات امنیتی و بروز تنش  های سیاسـی 
و افزایش هزینه های انتخابات به همراه خواهد داشت. اجرای یک نظام انتخاباتی تلفیقی )اکثریتی در حوزه های تک کرسی 

ح کنونی را مرتفع نماید. و تناسبی در حوزه های چند کرسی( می تواند به عنوان یک راهکار جایگزین، مشکات طر

محمدامینفخیمیجمیلمهدیزینالو

اندیشکده 
حکمرانی

شریف

طراحی الگو و مدل
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ـــه ای از  ـــط آمیخت ـــام مختل ـــت. نظ ـــی اس ـــام چندحزب ـــورهای دارای نظ کش
دو روش قبلـــی اســـت کـــه هـــدف از انتخـــاب ایـــن نظـــام، برطـــرف کـــردن 
آوردن مزیت هـــای  عیـــوب نظام هـــای اکثریتـــی و تناســـبی و بدســـت 
لمـــان و ایتالیـــا از ایـــن  ایـــن دو نظـــام اســـت. کشـــورهایی همچـــون آ

نظـــام اســـتفاده می کننـــد.

ح استانی شدن انتخابات   بررسی طر
طرح اصالحیٔه قانون انتخابات که در آذر 97 به تصویب مجلس رسید، از 
سوی شورای نگهبان دارای ایرادات بسیاری تلقی گردید. در این طرح هر 
استان به عنوان حوزه انتخابیٔه اصلی و حوزه  های تابعٔه فعلی به  عنوان 
حوزه  های انتخابیٔه فرعی محسوب می شوند. داوطلبان می  توانند به صورت 
انفرادی یا لیستی در انتخابات شرکت کنند و لیست ها باید به تعداد کل 
کرسی های اصلی و فرعی استان داوطلب داشته  باشند. مردم نیز می  توانند 
عالوه بر حوزۀ انتخابیۀ خود، به داوطلبان سایر حوزه های انتخابیه در سطح 

ی بدهند.
ٔ
استان، بصورت لیستی و یا تلفیقی از افراد مدنظر خود را

پـس از شـمارش آراء مـردم، داوطلبـان بـرای حضـور در رقابـت اسـتانی باید 
حداقل 15 درصد از آرای حوزٔه انتخابیه فرعی را کسب کرده باشند. درصد 
ی کسـب  شـده توسـط »هـر لیسـت« یـا »افـراد مسـتقل )بـه عنـوان یـک 

ٔ
را

لیسـت(« از کل آراء، سـهم آن لیسـت از کرسـی  های مجلـس را مشـخص 
می  کنـد. مثـاًل اگـر یـک لیسـت 50 درصد از آراء مردم اسـتان را کسـب نمود، 
نیمـی از کرسـی های نمایندگـی آن حـوزه را به دسـت مـی آورد. بدین ترتیب، 
آراء بیشـتری را در سـطح اسـتان کسـب  آن لیسـت کـه  داوطلبـان عضـو 

نموده انـد، از طـرف لیسـت مذکـور بـه مجلـس راه می  یابنـد.
ح دارای مزایا و معایبی است که از مزایای آن می توان به جایگزینی  این طر
نگـرش ملـی بـه جـای نگـرش محلـی، افزایـش قـدرت انتخـاب و ورود افـراد 
بیشـتر شـناخته شـده، برقـراری تناسـب میـان جمعیـت و تعـداد کرسـی و  
امـکان مانـور شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا اشـاره کـرد. از معایـب ایـن 
ح نیـز می تـوان کاهـش مشـارکت مـردم در انتخابـات، به حاشـیه راندن  طـر
اقتصـادی،  و  اجتماعـی  شـکاف  افزایـش  روسـتاها،  و  کوچـک  شـهرهای 

افزایـش مشـکالت امنیتـی و بـروز تنش هـای سیاسـی را ذکـر نمـود.

  پیشنهاد الگوی »نظام انتخاباتی تلفیقی« به 
عنوان راهکار مطلوب

در ایـن الگـو، انتخابـات در حوزه  های تک کرسـی بـه همان صورت اکثریتی 
سـابق باقـی می  مانـد، امـا در حوزه  هـای  دو کرسـی به باال بصورت تناسـبی 

منطقـه ای برگـزار می شـود. یعنـی در هر حوزٔه چندکرسـی، مردم می  توانند 
 
ً
ی دهنـد. نهایتـا

ٔ
بـه کل داوطلبـان یـک لیسـت یـا نامزدهـای مسـتقل را

آرای تمـام افـراد لیسـت ها و مسـتقلین، سـهم هـر لیسـت  بـا توجـه بـه 
از حـوزٔه انتخابیـه مشـخص می گـردد و پـس از آن داوطلبـان بـه ترتیـِب 
ِی کسب شـده از هر لیسـت، وارد مجلس می  شـوند. در این 

ٔ
بیشـترین را

الگـو، بـه دلیـل وجود حساسـیت زیـاد اجتماعـی در بسـیاری از حوزه  های 
کوچک تک کرسـی )167حوزه(، پیشـنهاد می گردد فعاًل تغییری در شـیؤه 

ی گیـری آن هـا ایجاد نشـود. 
ٔ
را

بـا شبیه سـازی ایـن الگـوی پیشـنهادی در انتخابـات دورٔه قبـل مجلـس 
بـه  کرسـی   17 تهـران،  انتخابیـه  حـوزٔه  در   )1394 )سـال  اسـالمی  شـورای 
اصالح  طلبان، 11 کرسی به اصول گرایان و 2 کرسی به کاندیداهای مستقل 
تعلـق می گیـرد. در صورتـی که در این انتخابات، تمامی 30 کرسـی این حوزٔه 
انتخابیـه بـه اصالح طلبـان تعلـق گرفـت. همچنیـن بـرای شـهر مشـهد نیـز 
بـه جـای 5 کرسـی بـرای اصولگرایـان، 2 کرسـی بـه اصولگرایـان، 2 کرسـی بـه 

اصالح  طلبـان و 1 کرسـی بـه کاندیداهـای مسـتقل تعلـق می  گیـرد.

جمعبندی

از سـال ها در مـرداد سـال  ح اصـاح قانـون انتخابـات مجلـس پـس  طـر
از  موجـود،  اشـکاالت  علـت  بـه  امـا  رسـید،  مجلـس  تصویـب  بـه   1397
« اعـام  سـوی شـورای نگهبـان بـه عنـوان طرحـی »دارای ایـرادات بسـیار
ح الگویـی تحـت عنـوان نظـام انتخاباتـی  شـد. بـرای رفـع ایـرادات ایـن طـر
تلفیقـی قابـل پیشـنهاد اسـت. در ایـن الگو، بـرای حوزه  هـای دارای بیش 
بـرای حوزه هـای تک کرسـی  کرسـی »روش تناسـبی منطقـه ای«، و  از یـک 
منطقـه ای  تناسـبی  روش  می  شـود.  پیشـنهاد  کنونـی«  اکثریتـی  »روش 
و  پرجمعیت تـر  حوزه  هـای  در  شایسـته تر  نماینـدگان  انتخـاب  موجـب 
روش اکثریتـی موجـب برانگیختـه  نشـدن حساسـیت  های اجتماعـی در 

می گـردد. کم جمعیت تـر  حوزه هـای 

دربارٔهپژوهش

محمــد  	 همــکاری  بــا  شــریف  حکمرانــی  اندیشــکدٔه  در  مطالعــه  ایــن 
امیــن فخیمــی جمیــل و مهــدی زینالــو در ســال 1398 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسامی بهتر است چگونه گزارش
باشد؟ )28 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
مــردم در ســاختار  ارادٔه  نمــاد مردم ســاالری  دینــی و حضــور  انتخابــات، 
پیــروزی  از  ســال   40 گذشــت  از  پــس  اکنــون  اســت.  کشــور  سیاســی 
انقــالب اســالمی تغییــر در شــیؤه برگــزاری انتخابــات  بــا هــدف افزایــش 
از  یکــی  اســت.  ضــروری  کشــور  سیاســی  ســاختار  در  مــردم  ارادٔه  تأثیــر 
مهم تریــن ابعــاد اصــالح قانــون انتخابــات، اصــالح شــیؤه جمع بنــدی آراء 
مأخــوذه، بــه  ویــژه در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی اســت. در اکثــر 
کشــورهای جهــان، الگوهــای اکثریتــی و تناســبی و ترکیبــی اجــرا می شــود 
و در ایــن میــان نظــام انتخاباتــی ایــران مبتنــی بــر الگــوی اکثریتــی اســت. 
در ایــن گــزارش الگوهــای مذکــور در نظام هــای انتخاباتــی جهــان بررســی  و 
مــدل مناســب بــرای انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی ارائــه می شــود.

  الگوهای اصلی انتخاباتی جهان
سیاسی  نظام های  مختلف  بخش های  بر  انتخاباتی  نظام های  که  آنجا  از 
اثرگذارند، کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم، نوع 
خاصی از نظام های انتخاباتی را برگزیده و در صورت نیاز، آن را تغییر می دهند. در 

ادامه نظام های انتخاباتی کشورهای مختلف، توضیح داده می شود.

  نظام های انتخاباتی اکثریتی
در الگوی نظام های اکثریتی، ثبت  نام در انتخابات اغلب به  صورت انفرادی 
انجام می شود. پس از برگزاری انتخابات، نامزدها به ترتیب آراء کسب شده 
رتبه بندی و به ترتیب رتبه و با توجه به تعداد کرسی های حوزه انتخابیه وارد 
مجلس می شوند. در بعضی موارد عالوه بر رتبه، کسب حداقلی از آراء به 
 عنوان شرط ورود به مجلس در نظر گرفته می شود که در این صورت افرادی 

که حداقل مورد نظر را کسب نکرده اند برای انتخابات مجدد وارد مرحلٔه 
دوم می شوند. در این الگو، فهرست های انتخاباتی هیچ گونه جایگاه رسمی 
آراء بر  و قانونی برای کسب کرسی های مجلس ندارند و شمارش رسمی 
اساس این فهرست ها انجام نمی شود. انتخابات مجلس عوام انگلستان، 
مجلس ملی فرانسه و نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس 
نظام انتخاباتی اکثریتی و در حوزه های انتخابیٔه تک نماینده برگزار می شود. 
انتخابیۀ چندنفرۀ  کشور توسعه یافته ای، حوزۀ  هیچ  در  بهتر  عبارت  به 
مبتنی بر الگوی انتخابات اکثریتی وجود ندارد. دلیل این امر آن است که در 
نظام انتخاباتی اکثریتی، اقلیت ها حذف می شوند. بر این مبنا به هر میزان 
که حوزه های انتخاباتی در الگوی اکثریتی بزرگ تر شوند، به معنای آن است 

که اقلیت های بیشتری حذف می شوند.

  نظام های انتخاباتی تناسبی
در  است.  شده  بنا  انتخاباتی  فهرست های  بر  مبتنی  تناسبی  الگوی 
انتخاباتی  فهرست های  به  مردم  تناسبی،  الگوی  شکل  ساده ترین 
آراء  درصد  سپس  می دهند.  رأی  سیاسی  گروه های  توسط  ارائه شده 
از  یک  هر  به  و  می شود  محاسبه  فهرست  هر  توسط  کسب شده 
نمایندگی  کرسی  آراء،  کل  از  کسب شده  سهم  نسبت  به  فهرست ها 

اختصاص می یابد. فهرست های انتخاباتی به دو  صورت هستند:
ترتیــب . 1 تعییــن  بســته،  فهرســت های  در  بســته:  فهرســت های 

سیاســی  گروه هــای  توســط  انتخاباتــی  فهرســت های  در  نامزدهــا 
می دهنــد.  رأی  فهرســت ها  بــه  تنهــا  مــردم  و  می شــود  انجــام 

فهرست های باز: در فهرست های باز، مردم عالوه بر انتخاب فهرست . 2
مورد نظر، در تعیین ترتیب نامزدها نیز مشارکت خواهند داشت.

 انتخابـــات مجلـــس ســـنای فرانســـه بـــرای اســـتان هایی بـــا ســـه یـــا 
ــته  ــبی فهرســـت بسـ ــوی تناسـ ــورت الگـ ــه صـ ، بـ ــناتور ــه سـ بیـــش از سـ

آسیب شناسی و اصالح قانون انتخابات مجلس ایران با توجه به 
الگوهای انتخاباتی در جهان  

بررسیمشکالتالگویانتخاباتمجلس
ایرانومعرفیالگویجایگزین

 انتخابات مهم ترین عرصٔه مشارکت و رقابت سیاسی در کشورهاست و نظام های انتخاباتی یکی از اساسی ترین 
اجـزای فرآینـد تحقـق مردم سـاالری در کشـورها بـه شـمار می رونـد و تأثیـرات شـگرفی بـر تحقـق اهـداف و رفتارهـای 
حضـور  و  انتخابـات  در  عدالـت  افزایـش  بـه  منجـر  مناسـب،  انتخاباتـی  الگـوی  از  اسـتفاده  لـذا  دارنـد.  سیاسـی  نظام هـای 
اقلیت هـای سیاسـی در تصمیم گیری هـای مهـم کشـور می شـود. الگوهـای تناسـبی، ترکیبـی و یـا الگـوی اکثریتـی کـه در هـر 
حـوزٔه انتخاباتـی یـک کرسـی وجـود دارد، از جملـه الگوهـای مناسـب و عادالنـه اسـت. در ایـران بـا تبدیـل الگـوی انتخاباتـی 

اکثریتی به تناسبی، می توان از بروز تنش ها و فسادهای گروه های سیاسی جلوگیری کرد.

مجتبیرئیسی

شبکه
کانون های
تفکر ایران
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طراحی الگو و مدل 

ی گیـــری اکثریتـــی 
ٔ
و اســـتان هایی بـــا کمتـــر از ســـه ســـناتور بـــه صـــورت را

ــبی فهرســـت  ــه، تناسـ ــام انتخاباتـــی مجلـــس ترکیـ ــود. نظـ ــزار می شـ برگـ
بســـته بـــوده و حداقـــل نصـــاب الزم بـــرای کســـب کرســـی های نمایندگـــی 
توســـط احـــزاب، 10 درصـــد آراء در ســـطح کل کشـــور ترکیـــه اســـت. ایـــن 
حـــد نصـــاب بـــاال، باعـــث افزایـــش هـــدر رفتـــن آراء در انتخابـــات مجلـــس 

ملـــی ترکیـــه شـــده اســـت.

  نظام های انتخاباتی ترکیبی
ــوی  ــورت الگـ ــه صـ ــی ها بـ ــدادی از کرسـ ــی، تعـ ــی ترکیبـ ــام انتخاباتـ در نظـ
اکثریتـــی و باقـــی آن بـــه صـــورت الگـــوی تناســـبی پـــر می شـــود. در ایـــن 
راســـتا هـــر یـــک از شـــهروندان از دو حـــق رأی برخـــوردار اســـت، یکـــی بـــرای 
انتخـــاب مســـتقیم نامزدهـــا و دیگـــری بـــرای انتخـــاب فهرســـت های 
کـــه توســـط احـــزاب سیاســـی تعیین شـــده اند. در بخـــش  انتخاباتـــی 
تناســـبی تعـــداد آرائـــی کـــه هـــر کـــدام از احـــزاب سیاســـی بـــه دســـت 
ـــش  ـــت و در بخ ـــی ها اس ـــزب از کرس ـــی آن ح ـــهم کل ـــر س ـــد، بیانگ می آورن
ــر اســـاس آراء  ــه رتبه بنـــدی بـ ــه بـ ــا توجـ ــای مســـتقل بـ اکثریتـــی نامزدهـ
بـــه مجلـــس راه  می یابنـــد. در بســـیاری از کشـــورها از جملـــه آلمـــان، 
کـــره جنوبـــی و ژاپـــن از ایـــن نظـــام اســـتفاده می شـــود. در ژاپـــن برخـــالف 
ســـایر نظام هـــای ترکیبـــی، نامزدهـــا امـــکان کاندیداتـــوری در هـــر دو 
ســـطح را دارنـــد و اگـــر نامـــزدی در هـــر دو ســـطح پیـــروز شـــود، از حـــوزٔه 
انتخابیـــٔه تک نماینـــده وارد مجلـــس شـــده و ســـهمیه وی در فهرســـت 
انتخاباتـــی بـــه نفـــرات بعـــدی تعلـــق خواهـــد گرفـــت. ایـــن خطـــی مشـــی 

ــد. ــود و اقلیـــت را حـــذف می کنـ ــام می شـ ــر تمـ ــزاب بزرگتـ ــع احـ ــه نفـ بـ

  آسیب شناسی روش فعلی انتخابات مجلس ایران
در حـال حاضـر انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی به شـیؤه اکثریتـی برگزار 
کسب شـده،  آراء  تعـداد  اسـاس  بـر  نامزدهـا  رأی گیـری،  از  بعـد  می شـود. 
رتبه بنـدی و بـه ترتیـب رتبـه، مشـروط بـه کسـب بیـش از یک چهـارم کل 
وارد مجلـس می شـوند.  انتخابیـه  تعـداد ظرفیـت حـوزٔه  بـه  آراء، حداکثـر 
درصورتـی  کـه تعـداد افـراد انتخاب شـده در ایـن مرحلـه کمتـر از ظرفیـت 
حـوزه انتخابیـه باشـد، از بیـن افـراد باقیمانـده، نامزدهایـی بـا بیشـترین 
آراء بـه تعـداد 2 برابـر کرسـی های باقی مانـده در حـوزٔه انتخابیـه، بـه دور دوم 
خواهنـد رفـت. در دور دوم نامزد هایـی کـه اکثریـت نسـبی را کسـب کننـد 
پیـروز خواهنـد شـد. اجـرای ایـن مـدل در شـهر هایی بـا تعـداد کرسـی کـم 
اجتناب ناپذیـر اسـت، ولـی در شـهر های بـزرگ مشـکالت زیـادی بـه وجـود 
می آورد. این سـازوکار منجر به بی عدالتی انتخاباتی و حذف کامل بخشـی 
از صحنـٔه  بـه علـت حـذف کامـل جریـان رقیـب  ارادٔه مـردم می شـود و  از 
سیاسـی، احتمـال شـکل گیری اپوزیسـیون را تقویـت می کنـد. همچنیـن  
تضعیـف نظـارت جریانـات سیاسـی بـر یکدیگـر و افزایش احتمال فسـاد را 
بـه همـراه خواهـد داشـت. در الگوی اکثریتی، پیروزی در انتخابات مسـئلٔه 
حضـور کامـل در قـدرت یا حذف کامل از قدرت اسـت. از این  رو تنش های 
دوقطبی هـای  تقویت کننـدٔه  و  زمینه سـاز  و  می یابـد  افزایـش  انتخاباتـی 

انتخاباتـی، بـروز تنـش میـان مـردم و دوقطبی هـای اجتماعـی می شـود.

  پیشنهاد الگوی جایگزین برای انتخابات ایران
ح شده در شیوه فعلی انتخابات مجلس شورای  با توجه به مشکالت مطر
اسالمی، پیشنهاد می شود در حوزه های انتخاباتی با بیش از دو کرسی، 
الگوی تناسبی فهرست باز اجرا شود. هر گروه سیاسی باید متناسب با 
تعداد کرسی های موجود در حوزٔه انتخابیه، لیست نامزد های مورد تأیید 
در  حضور  امکان  تنها  نیز  نامزد  هر  کند.  معرفی  کشور  وزارت  به  را  خود 

یک فهرست انتخاباتی را خواهد داشت. در زمان رأی گیری، رأی دهندگان 
دهند.  رأی  فهرستی  هر  از  نامزدی  هر  به  خود  تشخیص  به  می توانند 
مجموع آراء تمامی اعضای هر فهرست رأی آن فهرست قلمداد می شود. 
میزان آراء هر فهرست نسبت به کل آراء حوزٔه انتخابیه، تعداد کرسی های 
آن فهرست را مشخص می کند. کرسی های کسب شدٔه هر فهرست بر 

اساس رتبه بندی نامزدها و آراء کسب شدٔه آن ها، پر خواهد شد.

جمعبندی

سیاسـی  نظام هـای  در  مـردم  مشـارکت  عرصـٔه  مهم تریـن  انتخابـات 
اسـت. اسـتفاده از الگـوی مناسـب در ایـن بخـش در سرنوشـت سیاسـی 
کشـور بسـیار تأثیر گـذار اسـت. در حـال حاضـر انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـامی توسـط الگـوی اکثریتـی برگـزار می شـود. ایـن الگـو منجـر بـه حذف 
می کنـد.  ایجـاد  را  فراوانـی  تنش هـای  و  می شـود  سیاسـی  اقلیت هـای 
و  عدالـت  بهبـود  ضمـن  می شـود  پیش بینـی  تناسـبی  الگـوی  اتخـاذ  بـا 
افزایـش تأثیـر ارادٔه مـردم در تشـکیل نظـام سیاسـی، مشـارکت انتخاباتـی 
نیـز افزایـش پیدا کند. همچنین امکان رقابت هـای درون جریانی افزایش 
می یابـد و منجـر بـه تقویـت فرهنـگ همـکاری بـه  جـای فرهنـگ حذفـی در 
آنـان می شـود. بیـن گروه هـای سیاسـی و افزایـش پاسـخگویی در میـان 

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در شــبکٔه کانون هــای تفکــر ایــران بــا همــکاری مجتبــی  	
رئیســی در ســال 1398 انجــام شــده اســت.

پیوستها

اصاح قانون انتخاباتگزارش
 )24 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ــالمی را  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــج انتخاب ــه نتای ــی ک ــل مهم ــی از عوام یک
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، جریان هــای تبلیغاتــی در انتخابــات اســت. 
نمایندگــی  داوطلبــان  معرفــی  انتخاباتــی،  تبلیغــات  وجــودی  فلســفٔه 
و  نامزدهــا  رویکردهــای  و  برنامه هــا  بــا  آشــنایی  مــردم،  بــه  مجلــس 
ســنجش توانایــی آنــان در پیشــبرد وعده هــای انتخاباتــی و کســب منافــع 
ملــی اســت. امــا عــدم مدیریــت ایــن فضــا و عــدم وجــود قوانیــن متقــن در 
ایــن حــوزه، هــدف اصلــی تبلیغــات انتخاباتــی را بــه چالــش کشــیده  اســت 
راه انــدازی هجمه هــای  رقبــا،  تخریــب  بــه ســمت  را  تبلیغاتــی  و فضــای 
از ایــن  آرای مــردم و  تبلیغاتــی، دادن وعده هــای دروغیــن بــرای جــذب 
قبیــل فعالیت هــا بــرده  اســت. یکــی از مٔوثرتریــن روش هــا بــرای مدیریــت 
جریان هــای تبلیغاتــی محــدود و مدیریــت کــردن هزینه هــای انتخاباتــی 
اســت کــه ایــن مهــم جــز بــا شــفافیت هزینه هــای تبلیغاتــی و جریان هــای 
لــذا ایــن پژوهــش  مالــی در انتخابــات، قابلیــت اجرایــی شــدن نــدارد. 
تــالش دارد تــا مســئلٔه شــفافیت هزینه هــای تبلیغاتــی را از منظــر قوانیــن 

مربوطــه مــورد بررســی  قــرار دهــد.

هزینه هـای  شـفافیت  بـه  مربـوط  قوانیـن    
ایـران در  انتخابـات 

رهبر معظم انقالب در اواسط سال 95 در راستای بهبود فرآیند انتخابات در 
کشور، سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند. الیحٔه جامع انتخابات نیز که 
توسط دولت تهیه  شده بود، در بهمن ماه سال 97 در هیئت وزیران تصویب 
و برای بررسی به مجلس ارسال شد. خوشبختانه در این الیحه به موضوع 

مدیریت هزینه های انتخاباتی، هر چند ناقص پرداخته شده است.
با اعالم وصول این الیحه در مجلس و شکل گیری فضای رسانه ای در مورد 
محتوای این الیحه، بند هایی از آن، از جمله قسمت  مربوط به هزینه های 
انتخاباتی با تغییرات اندکی به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات اضافه 
از  گذشت سه سال  با  اقدام دیرهنگام مجلس  به دلیل  شد. مع األسف 
گرفته شده  ایرادات  وجود  با  طرح  این  انتخابات،  کلی  سیاست های  ابالغ 
توسط شورای نگهبان هنوز به قانون تبدیل نشده  است و شواهد نشان 
می دهدبرای انتخابات دورٔه یازدهم مجلس شورای اسالمی قانونی در این 

زمینه  نخواهیم داشت.

ح ها و لوایح موجود در کشور برای شفافیت هزینه های انتخاباتی بررسی و تحلیل طر

بررسیوضعیتشفافیتهزینههای
کشور انتخاباتیدر

انتخابات مجلس شورای اسامی با توجه به اهمیت مجلس به عنوان ریل گذار حرکت اصلی در کشور و انتخاب  شدن 
ی مسـتقیم مردم، از مهم ترین انتخابات هایی اسـت که در کشـور انجام می شـود. الزمٔه  حضور 

ٔ
تمام نمایندگان آن با را

افراد شایسته در مجلس، برگزاری انتخاباتی سالم و کارآمد است. در این میان مدیریت هزینه های انتخاباتی از مهم ترین عوامل 
شکل گیری یک انتخابات سالم محسوب می شود. شفافیت هزینه های انتخاباتی کارآمدترین،مٔوثرترین و کم هزینه ترین روش 
برای مدیریت هزینه های انتخاباتی می باشد. متاسفانه در حال حاضر در جمهوری اسامی ایران هیچ قانون مصوبی در این زمینه 

 در این زمینه تهیه شده اند کامل و جامع نیستند و نیاز به بازنگری و اصاح دارند.
ً
وجود ندارد و طرح و الیحه ای نیز که اخیرا

محمدحسینمدیحیعلیرضاعاشوریمحمدحسینمرادی

اندیشکده
 شفافیت
 برای ایران
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بررسی و تحلیل 

محتوای طرح و الیحٔه مذکور شباهت بسیار  زیادی با یکدیگر دارند و شامل 
موارد زیر می شوند:

کــه  	 شــکلی  بــه  انتخاباتــی:  هزینه هــای  تأمیــن  منابــع  تعییــن   
داوطلبــان نتواننــد از هــر منبعــی هزینه هــای خــود را تأمیــن کننــد و 

قــرار دهنــد. مــورد تهدیــد  را  انتخابــات  ســالمت 

 تعییــن مــوارد مصــارف انتخاباتــی: بــه ایــن معنی کــه نامزد ها موظفند  	
منابــع انتخاباتــی خــود را فقــط در موارد تعیین شــده مصرف کنند.

 تعیین سقف برای هزینه های انتخاباتی: با این استدالل که تبلیغات  	
فراتر از حد متعارف، بستر تصمیم گیری های عقالنی را از بین می برد 
و ممکن است بسیاری از مردم نتوانند انتخاب درستی انجام دهند.

برداشت  	 و  واریز  محل  تنها  عنوان  به  بانکی:  حساب  یک  معرفی   
منابع تأمین مالی و هزینه های انتخاباتی یکی از موارد مهمی است 
ح و الیحه وجود دارد. این موضوع در صورت اجرایی شدن  که در طر
فواید بسیاری دارد، چرا که مبدأ و مقصد پول ها قابل رصد می شوند 
هزینه های  تأمین  منابع  مورد  در  کاندیداها  خود اظهاری  موارد  و 

انتخاباتی و موارد مصرف آن ها را می توان اعتبارسنجی کرد.

 ثبــت ســامانه محور اطالعــات: همــٔه احــزاب و جبهه هــا و داوطلبــان  	
ج انتخاباتــی  شــرکت در انتخابــات موظف انــد تمــام مصــارف و مخــار
خــود و منابــع تأمیــن ایــن هزینه هــا را اعــم از نقــدی و غیر نقــدی 
ــا رعایــت اصــول حســابداری در ســامانه ای مشــخص ثبــت کننــد  ب
احــزاب  فعالیــت  نحــوه  قانــون   10 مــاده  کمیســیون  توســط  تــا 
قابــل  نظــارت،  و  اجرایــی  هیئت هــای  و  سیاســی  گروه هــای  و 

باشــند. رســیدگی  و  دسترســی، حسابرســی 

مــوارد  	 از  تخطــی  مــورد  در  قوانیــن  ایــن  در  حداقلــی:  جرم انــگاری   
شــده  اســت. گرفتــه  نظــر  در  محــدودی  جرم انــگاری  ح شــده  مطر

هزینه های  زمینٔه  در  مجلس  ح  طر محتوای  نقد    
انتخاباتی و ایرادات آن

کنتـرل  بـرای  مجلـس  مصـوب  ح  طـر در  اتخاذ شـده  کلـی  رویکردهـای 
جریان هـای مالـی در انتخابـات، اثرگـذاری کافـی و ضمانـت اجرایی مناسـب 
نـدارد. مهم تریـن نقـد موجـود در ایـن بخـش مربـوط بـه عـدم شـفافیت 
ح و الیحـه  هزینه هـای انتخاباتـی می شـود. در واقـع، مـوارد موجـود در طـر
کـه از آن هـا بـه عنـوان مـواد مربـوط بـه شـفافیت هزینه هـای انتخاباتـی یـاد 
می شـود، هیـچ اشـاره ای بـه شـفافیت ایـن هزینه هـا ندارنـد. شـایان ذکـر 
اسـت کـه شـفافیت بـه معنـای دسترسـی عمـوم مـردم بـه ایـن اطالعـات 
بـه شـکل سـاده و قابـل فهـم اسـت و دسترسـی چنـد نهـاد نظارتی بـه این 

نمی شـود. محسـوب  شـفافیت  اطالعـات 
در متـن ایـن مصوبـات از مفهـوم نظـارت مردمـی  نیـز غفلـت شـده  اسـت. 
ایـن هزینه هـا و نحـؤه  بـر  کـه مـدل نظـارت  ایـن موضـوع در حالـی اسـت 
تأمیـن منابـع آن هـا در قانـون، بسـیار ناکارآمـد اسـت، چـرا کـه بـا توجـه بـه 
ایـن  مصـرف  محل هـای  یـا  سـتادها  زیـاد  تعـداد  و  کاندیداهـا  زیـاد  تعـداد 
هزینه هـا، چنـد نهـاد نظارتی با تعداد محدودی نیروی انسـانی به هیچ وجه 
توانایی رسـیدگی به این گسـتره و اعتبارسـنجی اطالعات ثبت شده توسط 
کاندیداهـا را ندارنـد.  موضـوع دیگـر جرم انـگاری ضعیـف در ایـن قوانیـن 
اسـت کـه بایـد مـورد بازنگـری قـرار گیـرد و جرم انـگاری بـا جزئیـات بیشـتر بـه 

شـکل سلسـله مراتبی بـا توجـه بـه جـرم صورت گرفتـه انجـام پذیـرد.
موضـوع پیشـگیری از جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی موضـوع دیگـری اسـت 
که در بند 7 سیاسـت های کلی انتخابات هم به آن اشـاره شده اسـت، اما 
در این قانون به آن پرداخته نشـده اسـت و اقدامات نظارتی پس از وقوع 
جـرم و اطـالع نهادهـای نظارتی صورت می گیرد و هیـچ راهکار کارآمدی برای 

پیشـگیری از تخلفات وجود ندارد.

  تجربیات بین المللی کنترل هزینه های انتخاباتی
کنترل  موضوع  اهمیت  به  دنیا  کشور های  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
هزینه ها و مصارف انتخاباتی پی برده اند و قوانینی در این حوزه تصویب 
انجام  نامزد  که  هزینه هایی  برای  فرانسه  کشور  در  مثال  برای  کرده اند. 
می دهد، سقفی تعیین شده  است که این سقف با میزان جمعیت حوزٔه 
انتخابیه ارتباط دارد و به روزرسانی می شود. در فرانسه به منظور کاهش 
هزینه های  از  بخشی  دولت  ثروت،  کانون های  به  نامزدها  وابستگی 
مین می کند. در 

ٔ
تا را  اوراق تبلیغاتی  کاغذ، چاپ و توزیع  انتخاباتی مانند 

تا  دارد،  وجود  منابع  این  از  استفاده  در  هم  ممنوعیت هایی  حال  عین 
برخوردار  تبلیغاتی  برتر  موقعیت  از  دولتی  امکانات  بر  تکیه  با  عده ای 
نگردند. مادٔه 128 قانون جامع انتخابات فرانسه به منظور نظارت بر روند 
انتخاباتی  که هزینه مبارزات  افرادی  بیان می دارد:  انتخاباتی  هزینه های 
خود را در شرایط و مهلت مقرر تحویل نداده باشند و یا افرادی که هزینٔه 
مبارزات انتخاباتی آنها بر اساس قانون رد شده باشد، هم چنین افرادی 
که هزینه های انتخاباتی آن ها از سقف تعیین شده تجاوز نماید، به مدت 

یک سال صالحیت انتخاب شدن را ندارند.
این موارد تنها بخشی از تجربیات بین المللی در این حوزه است که به 

تفصیل در پژوهش قابل مطالعه می باشد.

جمعبندی

همـان طـور کـه بیان شـد مصوبات مذکـور در زمینـٔه هزینه هـای انتخاباتی 
بـه دلیـل اقـدام دیرهنـگام مجلـس بـه انتخابات پیـش  رو نخواهد رسـید، 
امـا ایـن مصوبـات در صـورت تبدیـل شـدن بـه قانـون نیـز کارآیـی چندانـی 
ندارنـد ،چـرا کـه الزام برای شـفافیت هزینه های انتخاباتـی در این مصوبات 
پیش بینی نشـده  اسـت و از ظرفیت نظارت مردمی نیز برای پیشـگیری از 
خ داده غفلـت شـده  اسـت. بـا  تخلفـات و هم چنیـن گزارشـگری تخلفـات ر
توجـه بـه محدودیت هـای هیئت های ناظـر و اجرایی در انتخابـات و تعداد 
زیـاد کاندیداهـا، کنتـرل هزینه هـای انتخاباتـی بـدون اسـتفاده از ظرفیـت 

نظـارت مردمـی و شـفافیت در عمـل غیرممکن اسـت.

دربارٔهپژوهش

همــکاری  	 بــا  ایــران  بــرای  شــفافیت  اندیشــکدٔه  در  مطالعــه  ایــن 
محمد حســین   مدیحــی، علیرضــا عاشــوری و محمدحســین  مــرادی در 

اســت. شــده  انجــام   1398 ســال 

پیوستها

شفافیت هزینه های انتخاباتیگزارش
 )14 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
بهبــود  بــرای  دنیــا  مختلــف  کشــورهای  رویکردهــای  و  قوانیــن  بررســی 
انــواع  همچنیــن  مــردم،  نماینــدگان  و  پارلمان هــا  مجالــس،  کارایــی 
ســاختارهای پارلمانــی و مزایــا و معایــب آن می توانــد کمــک شــایانی بــرای 
ایجــاد تغییــرات در ســاختار و قوانیــن مجلــس شــورای اســالمی ایــران 
بنمایــد. از ایــن  رو در ایــن پژوهــش بــه قواعــد و قوانیــن رفتــاری موجــود 
مجلــس،  نماینــدگان  بــرای  مختلــف  کشــورهای  قوانیــن  ســاختار  در 
و  تک مجلســی  سیســتم های  بررســی  و  پارلمانــی  شــفافیت  مســئلٔه 

پرداخــت. خواهیــم  دومجلســی 

  قواعد رفتاری؛ ابزارهایی برای کنترل نمایندگان
قواعــد رفتــاری، مقرراتــی اســت کــه فرهنــگ خدمت رســانی را بــه گونــه ای ارتقــا 
ــح داده  ــی ترجی ــخصی و خصوص ــود ش ــر س ــی ب ــع عموم ــه مناف ــد ک می بخش
می شــود و در اولویــت قــرار گیــرد. در بســیاری از کشــورهای دنیــا قواعــد رفتاری 
نماینــدگان و یــا ســایر سیاســت مداران معمــواًل در قانــون اساســی و یــا قانون 
تشــکیل پارلمــان ایــن کشــورها نوشــته و تأییــد شــده اســت. برخــی از ایــن 

قوانیــن عبارتنــد از: »قانــون اعالم میزان دارایی های مســئوالن«، »قانون اعالم 
ــازمان های  ــاری در س ــد رفت ــون قواع ــا »قان ــئوالن« و ی ــرای مس ــع ب ــاد مناف تض
سیاســی«. مهم تریــن دالیــل تدویــن قوانیــن رفتــاری در مجالــس دنیــا را 
می تــوان مــواردی همچــون »مبــارزه بــا فســاد«، »افزایــش میــزان اعتمــاد و 
پاســخگویی«، »سیاســت مداری حرفــه ای« و »رســیدن بــه اســتانداردهای 

جهانــی« دانســت.

  انواع دسته بندی  قواعد رفتاری مجالس
برخی از سـازمان های بین المللی قواعد رفتاری اسـتانداردی را برای تبدیل 
شـدن بـه قانـون پیشـنهاد می کنند. این راهکارهـا در مجالس مختلف به 
 مـورد 

ً
کار گرفتـه می شـود و مزایـا و معایـب آن بررسـی می گـردد و مجـددا

بخـش،  ایـن  در  ارائه شـده  دسـته بندی  می گیـرد.  قـرار  بازبینـی  و  اصـالح 
از مجموعـه قوانینـی کـه مجالـس کشـورهای مختلـف بـه کار گرفته انـد، 
روی  بـر  کـه  بین المللـی  برخـی سـازمان های  و توسـط  احصـا شـده اسـت 
سـازمان  ماننـد  می کننـد،  مطالعـه  مجلـس  نماینـدگان  رفتـاری  قواعـد 
همکاری هـای امنیتـی اتحادیـٔه اروپـا نیز توصیه شـده اند. خالصـه ای از این 

دسـته بندی در جـدول صفحـٔه بعـد ارائـه می شـود.

  اهمیت شفافیت پارلمانی
مردم  دسترسی  خوب،  حکمرانی  مهم  مسائل  از  یکی  حاضر،  قرن  در 
اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  مورد  در  نیازشان  مورد  اطالعات  به 
از  پارلمان هایی  است.  پارلمان ها  جمله  از  عمومی  و  دولتی  ارگان های 
به  بیشتری  دسترسی  شهروندان  که  هستند  برخوردار  باالتر  شفافیت 
اطالعات داشته باشند، بتوانند از داده ها و رکوردهای پارلمانی که مرتبط 
با فعالیت نمایندگانشان در پارلمان است استفاده کنند و رسانه ها نیز 
دسترسی وسیع تری به ارتباطات نمایندگان و فعالیت هایشان در پارلمان 
شفاف سازی  برای  مختلفی  نظارتی  شکال 

َ
ا و  پلتفرم ها  باشند.  داشته 

دسته  چندین  به  را  آن ها  می توان  که  دارد  وجود  پارلمان  عملکرد 
طبقه بندی کرد. از جمله مهم ترین این اشکال نظارتی می توان به »اعمال 
شفافیت در بحث های نمایندگان در صحن علنی مجلس و رأی آن ها«، 
کمیسیون های  داخل  گفت و گوهای  و  رکوردها  در  شفافیت  »اعمال 
تخصصی« و »اعمال شفافیت در مالقات نمایندگان با گروه های ذی نفع، 

البی ها و گروه های ذی نفوذ« اشاره کرد.

تدوین قواعد رفتاری و تحقق شفافیت پارلمانی، الزمٔه افزایش کارایی و 
اثربخشی  مجلس

کشورهایمختلفو پارلمانهادر بررسیساختار
قوانینتدوینشدهبرایبهبودکاراییپارلمان

ــرای  کشــورهای مختلــف در سرتاســر دنیــا ب
نماینــدگان  و  پارلمان هــا  کارایــی  بهبــود 
پارلمان هــا، قوانیــن متعــددی وضــع کرده انــد. قواعــد 
رفتــاری از جملــه قوانینــی هســتند کــه در مجالــس 
دنیــا بــا اهدافــی همچــون »مبارزه بــا فســاد« و »افزایش 
می شــوند.  تدویــن  پاســخگویی«  و  اعتمــاد  میــزان 
و  دارایی هــا«  »اعــام  نماینــدگان«،  منافــع  »ثبــت 
»قواعــد رفتــار درون پارلمــان« از جملــه مهم تریــن ایــن 
قواعــد هســتند. عــاوه  بــر ایــن، شــفافیت پارلمانــی که 
از  نیــاز  مــورد  اطاعــات  بــه  مــردم  عمــوم  دسترســی 
از  یکــی  اســت،  آن  تحقــق  زمینه هــای  مهم تریــن 
مهم تریــن مســائلی اســت کــه در مجالــس مختلــف 

دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

مهدیزینالوثمانهاکوانحنانهاکبری

اندیشکده 
حکمرانی

شریف

بررسی و تحلیل 
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انـــــــــرژی
حکمرانی

  بررسی سیستم های دومجلسی و تک مجلسی
قــؤه قانون گــذار مبتنــی بــر دو مجلــس بــه سیســتمی گفتــه می شــود 
کــه دو مجلــس بــه کار قانون گــذاری می پردازنــد کــه هــر کــدام از آن هــا 
بــا نامــی خــاص شــناخته می شــوند: مجلــس ســفلی و مجلــس علیــا. 
مجلــس ســفلی از تعــداد بیشــتری از نماینــدگان تشــکیل می شــود و 
معمــواًل اختیــارات بیشــتری در قانون گــذاری دارد. مجلــس دوم و یــا علیــا، 
ــری  ــدت طوالنی ت ــواًل م ــدگان آن معم ــه نماین ــت ک ــر اس ــی کوچکت مجلس
ــا بــا ایــن حــال قــدرت کمتــری  بــه عنــوان نماینــده در آن حضــور دارنــد اّم
ــور  ــر 79 کش ــال حاض ــد. در ح ــوام دارن ــدگان مجلــس ع ــه نماین ــبت ب نس
نیــز دارای سیســتم  کشــور  در دنیــا دارای سیســتم دومجلســی و 113 
تک مجلســی هســتند.  سیســتم دو مجلســی مزایایــی از جملــه »ظرفیــت 
باالتــر بــرای نمایندگــی طیــف گســترده تری از مــردم«، »تســهیل رویکــرد 
مشــورتی در امــر قانون گــذاری«، »مانعــی بــرای تصویــب قوانیــن ناقــص و 
یــا بی پــروا« و » تقویــت نظــارت بــر قــؤه اجرایــی« دارد. بــا ایــن حــال گفتــه 
می شــود زمانــی کــه سیســتم قانون گــذاری مبتنــی بــر دو پارلمــان باشــد، 
ایجــاد تغییــرات بســیار بــه کنــدی پیــش مــی رود و اگــر تغییــری نیــز بــه 
وجــود بیایــد، معمــواًل تــا مدت هــای زیــادی هم چنــان بــه صــورت ثابــت 

باقــی می مانــد.

جمعبندی

در ایـن پژوهـش قوانیـن و قواعـد رفتـاری کـه در پارلمان هـای کشـورهای 
مختلـف اسـتفاده شـده اند مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت و بـرای هریک از 
این قواعد، اهداف و مسـائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد به طور کامل 
بررسـی شـده اسـت. عـاوه بـر ایـن در مـورد مسـئله شـفافیت پارلمانـی 
بررسـی  بـا  نهایـت  در  گردیـد.  بحـث  نیـز  مسـئله  ایـن  تحقـق  الزامـات  و 
کشـورهای مختلـف، مزایـا و  سـاختارهای تک مجلسـی و دو مجلسـی در 
معایـب آن هـا ارائـه شـد؛ تـا در صـورت لـزوم جهـت تغییـر در سـاختارهای 

کنونـی مجلـس شـورای اسـامی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد.

دربارٔهپژوهش

مهــدی  	 همــکاری  بــا  شــریف  حکمرانــی  اندیشــکدٔه  در  مطالعــه  ایــن 
ــو، ثمانــه اکــوان و حنانــه اکبــری در ســال 1398 انجــام شــده  اســت. زینال

پیوستها

بررسی ساختار پارلمان ها در کشورهای مختلف و قوانین گزارش
تدوین شده برای بهبود کارایی پارلمان )190 صفحه(

ع قانون رفتاری مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرداهدافتوضیحنو

کدهای رفتاری
لیست اصول و یا قوانین 

راهنمای نمایندگان برای نوع 
رفتار به عنوان »نماینده«

 ایجاد شفافیت برای نمایندگان در خصوص نوع 
انتظارات از آن ها و افزایش مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی آن ها 

 1. میزان انطباق آن ها با قوانین موجود
 2. قاعده هستند و یا قانون؟

3. کدهای رفتاری به عنوان راهنمای اصلی کار نمایندگی 
در نظر گرفته می شوند؟

ثبت منافع

لیستی متمرکز از منافع خصوصی 
نماینده که می تواند باعث ایجاد 
تغییراتی در رأی نمایندگان شده 

و یا رأی آن ها را تحت تأثیر قرار 
دهد

اطمینان حاصل می شود که منافع شخصی و یا 
گروهی تاثیری بر رأی و یا قضاوت نماینده ندارد

 1. چه چیزهایی باید ثبت شود؟
 2. چه کسانی به اطالعات دسترسی خواهند داشت؟

3. نگرانی ها درباره زندگی خصوصی نمایندگان چگونه 
رفع می شود؟

فهرستی از میزان دارایی ها و اعالم دارایی ها
اموال و درآمدهای نماینده

باعث جلوگیری از فساد شده و مانع از کسب 
درآمد و مال نامشروع و غیرقانونی در دوران 

نمایندگی فرد می شود

 1. اعالم دارایی ها چگونه باید ثبت شوند؟
 2. آیا اعالم میزان اموال باید به صورت عمومی منتشر شود؟

3. آیا اعضای خانواده نماینده هم باید میزان دارایی ها و 
درآمدهای خود را اعالم کنند؟

هزینه های مالی 
و نیازمندی های 

نمایندگی

 چه هزینه هایی برای نماینده 
از بودجه عمومی پارلمان مجاز 

است؟

اطمینان حاصل می شود که منابع مالی عمومی 
هدر داده نشده و یا برای مصارف شخصی و 

گروهی مورد استفاده قرار نمی گیرد

آیا میزان مجوزها باید برای نماینده های مختلف پارلمان 
متغیر باشد یا همه باید از یک نوع درآمد و امکانات 

بهره مند شوند؟

قواعد رفتار در 
درون پارلمان

 نوع رفتار در میانه بحث های 
پارلمانی، احترام به همکاران، 

کلماتی که نباید  استفاده شوند 
و نوع پوشش نمایندگان در 

پارلمان

این قواعد برای این تدوین می شوند تا اطمینان 
حاصل شود پارلمان به صورت حرفه ای فعالیت 

می کند و می تواند وظایفش را به خوبی انجام 
دهد و در عین حال اتمسفر احترام و آرامش در 

پارلمان برای نمایندگان برقرار است

 1. آیا اصواًل رفتار نمایندگان باید تنظیم شود؟
2. آیا رفتارهای غیررسمی در زمان بحث های پارلمانی 

 باید ممنوع شود؟
3. آیا برابری جنسیتی و قومیتی در مجلس تقویت و 

تأیید می شود؟

قواعد درباره 
رفتار با البی ها و 

البی گران
قوانین و محدودیت های نوع 
رفتار نمایندگان با البی گران و 

گروه های ذی نفع 

اطمینان از اینکه نمایندگان از سمت خود سوء 
استفاده نمی کنند

1. چه نوع اطالعاتی باید در ثبت البی گران پارلمانی مورد 
 نظر قرار گیرد؟

2. چه توازنی میان البی گری خوب و یا البی گری نا مناسب 
سیاسی وجود دارد؟

بررسی و تحلیل 
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حکمرانی

  ضرورت و اهداف پژوهش
، کشــورهای مختلــف بــه ســمت  بــا پیشــرفت فنــاوری در ســال های اخیــر
ــز  ــران نی ــد. در ای ــت کرده ان ــی حرک ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب ــام انتخاب انج
بــه بهره گیــری  را مکلــف  انتخابــات، دولــت  کلــی  بنــد 12 سیاســت های 
و  ســرعت  شــفافیت،  حداکثرســازی  جهــت  در  نویــن  فناوری هــای  از 
ــن  ــت. در همی ــرده اس ــج ک ــالم نتای ــمارش آراء و اع ــذ و ش ــالمت در اخ س
راســتا رأی گیــری الکترونیکــی در برخــی از شــعب اخــذ رأی پنجمیــن دوره 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در ســال 1396، اجــرا شــد کــه 
انتخابــات  نویــن در  از فناوری هــای  بــر بهره گیــری  می توانــد مقدمــه ای 
الکترونیکــی  رأی گیــری  ایــن  عملکــرد  پژوهــش  ایــن  در  باشــد.  دیگــر 
ــوت آن،  ــف و ق ــاط ضع ــن نق ــا تعیی ــت و ب ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس م
پیشــنهاداتی بــرای بهبــود عملکــرد رأی گیــری الکترونیکــی بــرای انتخابــات 

آینــده ارائــه خواهــد شــد.

در  الکترونیکـی  انتخابـات  عملکـرد  بررسـی    
پنجمیـن دورٔه شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا

عملکــرد انتخابــات الکترونیکــی برگزار شــده در چهــار بخــش و بــر اســاس 
ی گیــری در ایــران«، »امکانــات فنــاوری اطالعــات شــعب«، 

ٔ
»عملکــرد کلــی را

»گواهینامه هــای اخذشــده بــرای سیســتم الکترونیکــی« و »نقــاط ضعــف 
و قــوت برگــزاری« مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می گیــرد.

ی گیری الکترونیکی در ایران
ٔ
  عملکرد را

در انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در ســال 1396، بــه جــای 
تعرفــٔه کاغــذی، کارت الکترونیکــی در اختیــار رأی دهنــدگان قــرار  گرفــت 
الکترونیکــی  دســتگاه های  توســط  نیــز  رأی دهنــدگان  هویــت  احــراز  و 
انجــام  شــد. در ایــن انتخابــات، رأی گیــری در 139 شــهر از 28 اســتان و 
در مجمــوع در 9644 شــعبه بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار شــد؛ کــه در 

بــه صــورت الکترونیکــی اخــذ گردیــد. در مــدت  ی 
ٔ
را مجمــوع 8.067.701 

برگــزاری انتخابــات در هیــچ  یــک از شــعب دســتگاهی بــه دلیــل نقــص 
فنــی متوقــف نشــد و در 99.5 درصــد از شــعب، شــمارش آراء بــه صــورت 
 100  ، ایــن 139 شــهر از مجمــوع  انجــام شــد.  بــدون مشــکل  و  صحیــح 
، معــادل 72 درصــد از شــهرها تجمیــع نتایــج آراء را در کمتــر از دو  شــهر

ســاعت بــه پایــان رســاندند.

  امکانات فناوری اطاعات در شعب اخذ رأی
از اقدامــات صورت گرفتــه در انتخابــات ســال 1396 می تــوان بــه »احــراز 
هویــت رأی دهنــدگان بــا اســتفاده از پایــگاه دادٔه ثبــت احــوال و جلوگیــری 
از رأی تکــراری در شــعب«، »تنظیــم صورت جلســات الکترونیکــی شــعب« 
و »ارســال برخــط صــورت جلســات بــه منظــور تجمیــع نتایــج آراء بــه صــورت 
الکترونیکــی« اشــاره کــرد. بــر اســاس گــزارش وزارت کشــور شــاخص کل 
عملکــرد فنــاوری اطالعــات در شــعب اخــذ رأی متشــکل از چهــار شــاخص 
»شــعب برخــط«، »ارســال صورت جلســه بــه صــورت برخــط«، »اســتعالم 
الکترونیکــی« اســت.  برخــط رأی دهنــدگان« و »اصــالح صورت جلســات 
هــر یــک از ایــن شــاخص ها بــرای هــر اســتان امتیــازی بیــن 1 تــا 10 می گیــرد 
 ، ــر ــا وزن براب ، ب و امتیــاز کلــی هــر یــک از ایــن شــاخص ها بــرای کل کشــور
وضعیــت  دهــد.  تشــکیل  را  اطالعــات  فنــاوری  عملکــرد  کل  شــاخص 

هریــک از ایــن شــاخص ها بــه صــورت زیــر اســت:
ی گیــری برخــط بوده انــد  	

ٔ
 شــعب برخــط: حــدود 95 درصــد از شــعب را

کــه بــا توجــه بــه نحــؤه محاســبٔه امتیــاز در نظــر گرفته شــده، ایــن 
شــاخص امتیــاز 6.3 را دریافــت می کنــد.

 ارسـال صورت جلسـه بـه صـورت برخـط: از مجمـوع صورت جلسـات  	
 99 درصد آن ها به صورت برخط ارسـال شـده اند 

ً
ارسال شـده حدودا

کـه بـر اسـاس آن ایـن شـاخص امتیـاز 7.2 را دریافـت می کنـد.

ی دهنــدگان، 90 درصــد  	
ٔ
 اســتعالم برخــط رأی دهنــدگان: از مجمــوع کل را

بررسی نقاط قوت و ضعف انتخابات الکترونیکی برگزار شده در سال 
1396 در ایران

ایران بررسیعملکردرأیگیریالکترونیکیدر

ی دهی الکترونیکی 
ٔ
در پنجمین دورٔه انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا در سال 1396 برای اولین بار امکان را

ی از ویژگی های 
ٔ
ی دهندگان فراهم شد. برگزاری انتخابات الکترونیکی در 28 استان و اخذ بیش از 8 میلیون را

ٔ
برای را

ایـن انتخابـات بـوده اسـت. محاسـبٔه شـاخص عملکرد فنـاوری اطالعات بر اسـاس 4 زیرشـاخص تعریف شـده، نشـان دهندٔه 
ی گیری، کاهش 

ٔ
 عالـی انتخابـات از این منظر اسـت. با این حال بـا وجود نقاط قوتی نظیر کاهش زمـان را

ً
عملکـرد خـوب و بعضـا

خطای انسانی و افزایش سرعت شمارش، عدم استاندارد بودن و کافی نبودن گواهی نامه های کارکردی و امنیتی سیستم های 
ی گیری الکترونیکی باعث ایجاد نقاط ضعف هایی نیز در این انتخابات شده است.

ٔ
را

محسنبنار

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی

بررسی و تحلیل 
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ــرای  ــاز 5.5 را ب ــه امتی ــده اند ک ــتعالم ش ــط اس ــورت برخ ــه ص ــا ب آن ه
ایــن شــاخص بــه همــراه دارد.

 اصــالح صورت جلســات الکترونیکــی: در مجمــوع تنهــا 0.7 درصــد از  	
صورت جلســات نیــاز بــه ویرایــش داشــته اند. بــر ایــن اســاس ایــن 

شــاخص امتیــاز 8.2 را کســب می کنــد.

بــر ایــن اســاس بــا در نظــر گرفتــن وزن یکســان بــرای هــر یــک از شــاخص ها، 
شــاخص کل عملکــرد فنــاوری اطالعــات 6.8 از 10 خواهد بود.

ی گیـری 
ٔ
  گواهینامه هـای اخذشـده بـرای سیسـتم را

الکترونیکی
وزارت کشــور بــرای سیســتم رأی گیــری الکترونیکــی خــود ســه گواهینامــه 
اخــذ کــرده اســت. »گواهــی تأییدیــٔه محصــول توســط مرکــز تحقیقــات 
صنایــع انفورماتیــک«، »گواهــی ارزیابــی امنیتــی توســط شــرکت صنایــع 
مرکــز  از  امنیتــی  ارزیابــی  »گواهــی  و  اطالعــات«  تبــادل  فضــای  امنیــت 
ســنجش امنیــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« بــرای تجهیــزات اخــذ 
ی شــامل دســتگاه اجــرا، نظــارت و صنــدوق الکترونیکــی گرفتــه شــده 

ٔ
را

اســت.

  نقاط قوت و ضعف سیستم رأی گیری الکترونیکی 
در کشور

بــر اســاس مطالبــی کــه در بخش هــای قبلــی بیــان شــد، می تــوان نقــاط 
ی گیــری الکترونیکــی کشــور 

ٔ
قــوت و ضعــف متعــددی را بــرای سیســتم را

ــد: ــد ش ــه خواهن ــا ارائ ــن آن ه ــه مهم تری ــمرد. در ادام برش
ی گیــری بــا وجــود تعــداد زیــاد نامزدهــا،  	

ٔ
  نقــاط قــوت: کاهــش زمــان را

تخلفــات  کاهــش  دقــت،  افزایــش  انســانی،  خطــای  کاهــش 
آن  بــه تبــع  انتخاباتــی و شــمارش الکترونیکــی ســریع و دقیــق و 

آراء. بازشــماری  درخواســت های  کاهــش 

  نقــاط ضعــف: کافــی نبــودن گواهینامه هــای اخــذ شــده و مشــخص  	
نبــودن اســتانداردهای ارزیابــی امنیتــی در ایــن گواهینامه هــا، عــدم 
کارکــردی، عــدم  ارزیابــی معتبــر امنیتــی و  از روش هــای  اســتفاده 
ی دهنــدگان و کارکنــان شــعب، عــدم ارائــٔه 

ٔ
انجــام نظرســنجی از را

گاهــی مــردم، عــدم  عمومــی اطالعــات مربــوط بــه دســتگاه ها جهــت آ
ی دهــی افــراد معلــول و ناتــوان.

ٔ
امــکان را

  پیشنهادات
رأی گیری  سیستم  ارتقای  برای  پژوهش  این  پیشنهادهای  مهم ترین 

: الکترونیکی کشور عبارتند از
  ارزیابــی ضوابــط پیرامــون امنیــت و کارکــرد دســتگاه های رأی گیــری  	

ارزیابــی پذیرفته شــده  اســتاندارد  یــک  بــا  الکترونیکــی متناســب 
بین المللــی؛

  طراحی و انجام پرسشــنامه در همان روز رأی گیری از رای دهندگان،  	
عوامــل اجرایــی، کارکنان و ناظــران انتخاباتی؛

  تعامــل بــا پژوهشــگران و نخبــگان دانشــگاهی علــوم انســانی در  	
رابطــه بــا تحلیــل نتایــج ایــن پرسشــنامه ها؛

ی دهــی افــراد بــا توانمندی هــای خــاص و  	
ٔ
  طراحــی ســازوکاری بــرای را

معلــول؛

  امــکان ثبــت و تشــخیص دســتکاری های احتمالــی در دســتگاه های  	
ی گیری؛

ٔ
را

ــرای افزایــش ســطح اعتمادپذیــری مــردم نســبت  	   اتخــاذ تدابیــری ب
ــی. ــری الکترونیک ــه رأی گی ب

جمعبندی

ایـن پژوهـش به دنبـال ارزیابی عملکرد انتخابات الکترونیکی برگزار شـده 
در سـال 1396 در کشـور بـوده اسـت. در همیـن راسـتا انتخابـات از چهـار 
اطاعـات  فنـاوری  »امکانـات  ایـران«،  در  ی گیـری 

ٔ
را کلـی  »عملکـرد  جنبـٔه 

و  الکترونیکـی«  سیسـتم  بـرای  اخذشـده  »گواهینامه هـای  شـعب«، 
»نقـاط ضعـف و قـوت برگـزاری« بررسـی و مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت. برگـزاری 
 
ً
انتخابـات بـدون نقـص فنـی در هیـچ  یـک از دسـتگاه ها و امتیـازات نسـبتا
خـوب و در برخـی مواقـع عالـی در شـاخص های ارزیابـی امکانـات فنـاوری 
ی گیـری، 

ٔ
اطاعـات شـعب، باعـث ایجـاد نقـاط قوتـی ماننـد کاهـش زمـان را

کاهـش خطـای انسـانی و افزایـش سـرعت شـمارش شـده اسـت. در کنـار 
ایـن نقـاط قـوت، کافـی نبـودن و کیفیـت پاییـن گواهینامه هـای اخذشـده 
ی دهـی افـراد ناتـوان، 

ٔ
و در نظـر نگرفتـن برخـی الزامـات از جملـه توجـه بـه را

آگاه سـازی مـردم و عـدم انجـام نظرسـنجی از جملـه نقـاط ضعفـی اسـت که 
ایـن انتخابـات داشته اسـت. در نهایـت پیشـنهاداتی در جهـت رفـع نقـاط 
ضعـف ذکرشـده بـرای ارتقـاء کیفیـت انتخابـات الکترونیکـی تدویـن و ارائه 

. شد

دربارٔهپژوهش

بــا  	 اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
شــده  اســت. انجــام   1398 ســال  در  بنــار  محســن  همــکاری 

پیوستها

بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایرانگزارش
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  ضرورت و اهداف پژوهش
، فســـاد بـــه یکـــی از مشـــکالت اصلـــی کشـــور تبدیـــل  در ســـال های اخیـــر
شـــده و ناکارآمـــدی، هدررفـــت منابـــع و خدشـــه دار شـــدن اعتمـــاد مـــردم 
ثـــار زیان بـــار آن بـــوده اســـت. حـــال ایـــن فســـاد ممکـــن اســـت  بـــه نظـــام از آ
ـــی  ـــی و سیاس ـــگاه حاکمیت ـــتفاده از جای ـــوء اس ـــا س ـــی ی ـــتفاده مال ـــوء اس س
باشـــد. در ایـــن شـــرایط اگـــر فـــردی کـــه مســـئول یـــک بخـــش عمومـــی 
ــرد  ــرار بگیـ ــی قـ ــوص موضوعـ ــری در خصـ ــت در موقعیـــت تصمیم گیـ اسـ
کـــه خـــود و یـــا بســـتگانش از ِقَبـــل آن تصمیـــم منتفـــع می شـــوند، در 
 بـــه 

ً
موقعیـــت تعـــارض منافـــع قـــرار گرفتـــه اســـت. تعـــارض منافـــع الزامـــا

معنـــای بـــروز فســـاد نیســـت، امـــا بـــه معنـــای فراهـــم بـــودن زمینه هـــای 
فســـاد اســـت. در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت »مدیریـــت تعـــارض 
منافـــع« در کارآمـــدی و پیشـــگیری از فســـاد، همچنیـــن جایـــگاه مهـــم 
رســـانٔه ملـــی در فرهنـــگ عمومـــی و مواجهـــٔه بـــا تهاجـــم فرهنگـــی دشـــمن، 
ـــع در ســـاختار ســـازمان صداوســـیما امـــری ضـــروری  بررســـی تعـــارض مناف

و مهـــم به نظـــر می رســـد.

  روش شناسی پژوهش
در ایـــن پژوهـــش بـــا اســـتفاده از چارچـــوب مفهومـــی طراحـــی شـــده 
بیـــان  ضمـــن  اســـت،  منافـــع  تعـــارض  انـــواع  و  شـــکال 

َ
ا شـــامل  کـــه 

عوامـــل  صداوســـیما،  ســـازمان  در  منافـــع  تعـــارض  مصادیـــق   کـــردن 

راهکارهایـــی  ســـپس  شناســـایی،  آن  پرمخاطـــرٔه  نقـــاط  و  ســـاختاری 
کلـــی بـــرای مدیریـــت تعـــارض منافـــع در ســـازمان پیشـــنهاد  شـــد. بـــه 
اســـنادی  روش  دو  از  عوامـــل،  و  مصادیـــق  ایـــن  شناســـایی  منظـــور 
و میدانـــی بهـــره گرفتـــه   شـــد. در روش اســـنادی، اســـناد باالدســـتی و 
اســـناد درون ســـازمانی و همچنیـــن ســـایر گزارشـــات و پژوهش هـــای 
در  گرفـــت.  قـــرار  بررســـی  مـــورد  منافـــع  تعـــارض  منظـــر  از  کاربـــردی، 
، بـــا اســـتفاده از مصاحبه هـــای کیفـــی بـــا 17 نفـــر از  روش میدانـــی نیـــز
نخبـــگان؛ اعـــم از کارکنـــان ارشـــد ســـازمان صداوســـیما، مدیـــران فعلـــی 
و ســـابق در قســـمت های مختلـــف مدیریتـــی و کارشناســـی، اســـاتید 
دانشـــگاه صداوســـیما، اعضـــای شـــورای نظـــارت بـــر ســـازمان و ســـایر 
پژوهشـــگران و متخصصیـــن ایـــن حـــوزه، مصادیـــق، عوامـــل و نقـــاط 

پرمخاطـــرٔه تعـــارض منافـــع، شناســـایی شـــد. 

  برخی مصادیق تعارض منافِع شناسایی شده 
در سازمان صداوسیما

پژوهــش  ایــن  در  کــه  منافــع  تعــارض  شــکال 
َ
ا مهم تریــن  از  برخــی 

اســت: زیــر  صــورت  بــه  شــده  شناســایی 
  تعــارض درآمــد بــا وظایــف: ســازمان صداوســیما، بودجــٔه خــود را از  	

دولــت دریافــت می کنــد و ایــن بودجــه طــی ســال های اخیــر رونــد 
ج خــود بــه  کاهشــی داشــته اســت. بنابرایــن، بــرای تامیــن مخــار

موقعیت های تعارض منافع در صداوسیما؛ زمینه ساز بروز 
فساد و ناکارآمدی سازمان

عارضهیابیوشناساییمصادیقتعارض
سازمانصداوسیما منافعدر

اندیشکده
 شفافیت
 برای ایران

تعـارض منافـع  موقعیتـی  اسـت کـه در آن، مسـئول تصمیم گیر در بخش عمومی بر سـر دوراهی انتخـاب میان دو 
 متناسـب با انجام وظایف قانونی و تعهد 

ً
دسـته منافع قرار می گیرد. دسـتٔه اول را منافع به جا می نامیم که عمدتا

اخاقـی اسـت. دسـتٔه دوم منافـع نابه جاسـت کـه بـا خیـر جمعـی و منفعـت عمومـی در تعـارض اسـت و معمـواًل منفعـت 
شـخصی یـا منافـع افـرادی خـاص را شـامل می شـود. پژوهـش صورت گرفتـه در مـورد سـازمان صـدا و سـیما نشـان دهندٔه 
وجـود مصادیـق مختلفـی از موقعیت هـای تعـارض منافـع در قالـب »تعارض درآمـد با وظایـف«، »تعارض وظایف بـا وظایف«، 
«، »اتحـاد قاعده گـذار و مجـری«، »درب های گردان« و »پذیرش هدیه« در این سـازمان اسـت. وجود این  »اتحـاد ناظـر و منظـور

موقعیت ها به معنی فراهم بودن زمینه های فساد و ناکارآمدی در سازمان صداوسیما است.

ع مصطفیعباسیمحمدعلیزار
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اســت.  رفتــه  مشــارکتی  برنامه هــای  و  بازرگانــی  تبلیغــات  ســمت 
وابســتگی بودجــٔه ســازمان بــه دولــت باعــث می  شــود کــه بی طرفــی 
بــا درآمدهــای  اســت  از وظایــف ســازمان  کــه  بــه دولــت  نســبت 
و  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  ایــن  بــر  عــالوه  باشــد.  تعــارض  در  آن 
وظایــف  از  نیــز  ایرانی-اســالمی  فرهنــگ  مــورد  در  فرهنگ ســازی 
ــع  ــه منب ــی ک ــات بازرگان ــیاری از تبلیغ ــه در بس ــت ک ــیما اس صداوس

درآمــد ســازمان اســت، نقــض می شــود.

تعـارض وظایـف بـا وظایـف: در پژوهـش صورت گرفتـه ایـن نتیجـه  	   
اخالقـی  یـا  قانونـی  وظایـف  مختلفـی،  مواقـع  در  کـه  شـد  حاصـل 
سـازمان بـا یکدیگـر در تعـارض قـرار می گیرنـد. از جملـه مهم تریـن 
ایـن مـوارد جـذب مخاطب بیشـتر اسـت. با این توضیح که سـازمان 
از یـک طـرف بـه عنـوان رسـانٔه ملـی وظیفـه دارد مخاطـب بیشـتری 
جـذب کنـد تـا اثرگـذاری داشـته باشـد، از طـرف دیگـر وظیفـه دارد کـه 
یـک دانشـگاه عمومـی و مسـئول نشـر فرهنگ اسـالمی باشـد. این 

دو وظیفـه در بسـیاری از مواقـع بـا یکدیگـر در تعـارض بوده انـد.

بیــن بخــش  	 افــراد  آن  کــه در  گــردان: پدیــده ای اســت  درب هــای    
خصوصــی و عمومــی جابه جــا می شــوند و بــا توجــه بــه رانت هــای 
مختلــف ایجاد شــده در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار می گیرنــد. بــا 
توجــه بــه چرخــش مدیــران ســازمان  بــه ســایر نهادهــا یــا اشــتغال 
شــکل  ایــن  خصوصــی  بخــش  در  ســازمان  مدیــران  پساشــغلی 
اســت.   اثرگــذار  و  داشــته  وجــود  ســازمان  در   منافــع  تعــارض  از 
ســیس برخــی شــرکت های تولیــدی و فنــی توســط کارمنــدان یــا 

ٔ
تا

مقامــات ســابق ســازمان و در نتیجــه اخــذ پروژه هــای برون ســپاری 
توســط آن هــا از جملــٔه ایــن مواردانــد.

یــا  	 فــرد  یــک  آن  در  کــه  اســت  موقعیتــی  منظــور:  و  ناظــر  اتحــاد    
ســازمان، مســئولیت »نظــارت بــرای خــود« را پیــدا می کنــد. طبــق 
بــه  کلیــت ســازمان  بــر  ایــن پژوهــش نظــارت بیرونــی  مطالعــات 
ادارٔه  یعنــی  جزئی تــر  قســمت  دو  و  نــدارد  وجــود  قــوی  صــورت 
دارنــد  کــه  باالیــی  قــدرت  علــت  بــه  هــم  برنامه ســازی  و  بازرگانــی 
نظــارت بیرونــی را نمی پذیرنــد؛ لــذا دارای تعــارض منافــع ناشــی از 

هســتند. منظــور  و  ناظــر  اتحــاد 

یــا  	 فــرد  آن  در  کــه  اســت  موقعیتــی  مجــری:  و  قاعده گــذار  اتحــاد   
ســازمان، هم زمــان، هــم در جایــگاه قاعده گــذار و هــم در جایــگاه 
بــه دلیــل انحصــار و  قــرار می گیــرد.  یــک حــوزٔه مشــخص  مجــری 
عــدم وجــود قانــون، کلیــت ســازمان و ریاســت آن درگیــر ایــن شــکل 
تعــارض منافــع هســتند. عــالوه بــر ایــن ســازمان تنظیــم و مقــررات 
صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی و ادارٔه بازرگانــی نیــز دارای 

ــتند. ــع هس ــارض مناف ــدل از تع ــن م ای

  پذیـرش هدیـه: موقعیتـی اسـت کـه یـک مقـام دولتی یا یـک کارمند  	
بخـش عمومـی، هـر نـوع هدیـه، اعم از نقـدی و غیرنقـدی را از فرد یا 
شـرکت خصوصـی دیگـری کـه در مقـام تصمیم گیـری یا عمـل دربارٔه 
او قـرار دارد، دریافـت کنـد. طبـق پژوهـش صورت گرفتـه، پذیـرش 
هدیـه در قسـمت های مختلـف سـازمان بـه میـزان قابـل توجهـی 
جـدی  صـورت  بـه  اقدامـات  سـایر  و  تصمیمـات  بـر  و  دارد  وجـود 

اثرگـذار اسـت.

  راهکارهــای کلــی مدیریــت تعــارض منافــع در 
ســازمان صداوســیما

پیشــنهادهای ایــن پژوهــش، در ســه راهبــرد کلــی قابــل تقســیم بندی 
هســتند:

راهبــرد شــفافیت و نظــارت عمومــی: منظــور از شــفافیت این اســت . 1
آن )بــه جــز مــوارد  کــه تمــام عملکردهــای ســازمان و مســئولین 
ناقــض امنیــت ملــی، اســرار تجــاری و حریــم خصوصــی( در معــرض 
دیــد عمــوم مــردم قــرار بگیــرد تــا از طریــق افزایــش نظــارت عمومــی 
فســاد  بــروز  احتمــال  منافــع،  تعــارض  بــروز  موقعیت هــای  بــر 
مزایده هایــی  و  قراردادهــا  شــفافیت  مثــال،  بــرای  یابــد.  کاهــش 

بازرگانــی. ماننــد قراردادهــای اداره 
راهبردهــای محدودیت/ممنوعیــت: راهبــرد ممنوعیــت، ناظــر بــر . 2

منــع کامــل فــرد، از قرارگیــری در موقعیــت تعــارض منافــع اســت. 
بــه طــور مثــال، قوانیــن بســیاری از کشــورها، مســئولین دولتــی را از 
فعالیــت هم زمــان در بخــش خصوصــی بــه کلــی منــع می کنــد. امــا 
در راهبــرد محدودیــت، بــر فــرد مســئول بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
موقعیــت خــاص، ممنوعیتــی جزئــی و مصداقــی اعمــال می گــردد. بــه 
ســیس شــرکت تولیــدی یــا فنــی خصوصــی 

ٔ
طــور مثــال، محدودیــت تا

ــرای کارمنــدان ســازمان بــه مــدت 5 ســال بعــد از بازنشســتگی. ب
راهبرد تغییر بازی: در مواقعی که قواعد و ساختارهای سازمان موجب . 3

ایجـاد موقعیـت تعـارض منافـع می شـود و ایـن موقعیـت مسـتقل از 
ایـن اسـت کـه چـه کسـی در ایـن جایگاه قـرار بگیرد، بایـد از ایـن راهبرد 
استفاده نمود. منظور از تغییر بازی یعنی سازوکارها به گونه ای اصالح 
شود که موقعیت تعارض منافع به طور کلی مرتفع و گاهی به »توافق 
منافـع« تبدیـل شـود. بـه عنـوان مثـال، چابک سـازی سـازمان، تامیـن 

مالـی سـازمان از طریـق فروش محصـوالت یا منبع درآمـدی پایدار.

جمعبندی

ــازمان صـــدا و ســـیما باعـــث  ــارض منافـــع در سـ ــای تعـ وجـــود موقعیت هـ
ایجـــاد زمینه هـــای بـــروز فســـاد در ایـــن ســـازمان شـــده اســـت. در ایـــن 
ــرار  ــی قـ ــل و بررسـ ــورد تحلیـ ــع مـ ــارض منافـ ــی تعـ پژوهـــش مصادیـــق اصلـ
گرفـــت. در نهایـــت نیـــز پیشـــنهادات پژوهـــش در قالـــب ســـه راهبـــرد ارائـــه 
 ، شـــد. »راهبـــرد شـــفافیت« از طریـــق افزایـــش نظـــارت عمومـــی، افشـــا و اقـــرار
»راهبردهـــای محدودیت/ممنوعیـــت« بـــا منـــع کامـــل فـــرد از قرارگیـــری در 
موقعیـــت تعـــارض منافـــع و »راهبـــرد تغییـــر بـــازی« بـــا اصـــاح ســـازوکارها 
رفـــع  دنبـــال  بـــه  منافـــع،  تعـــارض  شـــرایط  ایجادکننـــدٔه  ســـاختارهای  و 

موقعیت هـــای تعـــارض منافـــع در ســـازمان صداوســـیما هســـتند.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه شــفافیت بــرای ایــران بــا همــکاری مصطفی  	
ع در ســال 1397 انجام شــده  اســت. عباســی و محمدعلی زار

پیوستها

گزارش شناسایی مصادیق تعارض منافع  در سازمان گزارش
صداوسیمای جمهوری اسامی ایران )84 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
درســال 1397 ســندی بــا عنــوان »الگــوی پایــٔه اســالمی  ایرانــی پیشــرفت« 
اســالمی،  انقــالب  معظــم  رهبــر  ســند  ایــن  انتشــار  بــا  شــد.  منتشــر 
دســتگاه ها، مراکــز علمــی، نخبــگان و صاحب نظــران را بــه بررســی عمیــق 
ابعــاد مختلــف ســند تدوین شــده و ارائــٔه نظــرات مشــورتی جهــت تکمیل 
و ارتقــاء ایــن ســند باالدســتی فراخواندنــد. نقــد و بررســی ایــن ســند از آن 
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه می تــوان آن را ســندی رســمی دانســت 
کــه قــرار اســت در آینــده بــه عنــوان مبنایــی بــرای سیاســت گذاری کشــور 
در حوزه هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بنابرایــن نقــد منصفانــٔه 

آن راه را بــرای سیاســت گذاری بهتــر در آینــده همــوار می ســازد.

  نقد و بررسی کلی سند
یکی از نقاط ابهام در تدوین سند الگوی پایٔه اسالمی- ایرانی پیشرفت، 
روش شناسـی تدویـن ایـن سـند اسـت. بـه نحـوی  کـه فقـط بیـان شـده 
ایـن الگـو بـا مشـارکت گسـتردٔه متفکـران و صاحب نظـران ایرانـی طراحـی 
بخش هـای  نامتصـل   

ً
تقریبـا سـاختار  و  یکپارچگـی  عـدم  اسـت.  شـده 

بـا  ایرانـی  اسـالمی  الگـوی  مـرز  خـط  نبـودن  مشـخص  و  سـند  گوناگـون 
محسوسـی  به طـور  را  سـند  ایـن  تاثیرگـذاری  توسـعه،  برنامه هـای  سـایر 
کاهـش داده اسـت. طبـق ادعـای نویسـندگان ایـن سـند، در تدوین این 
سـند از مطالب ارائه شـده در 7 سـال گذشـته که شـامل بیش از 90 هزار 
متـن و هـزاران صفحـٔه مطلـب بوده، اسـتفاده شـده اسـت. در صورتی که 
ح نشـده  هیچ گونـه سـخنی در خصـوص نحـؤه جمع بنـدی مباحـث، مطـر
اسـت و حتـی بـه مطالـب بسـیار مهمـی کـه در ایـن سـال ها بارهـا مـورد 
بحث قرار گرفته اند هیچ اشـاره ای نشـده اسـت. آنچه در مجموع قطعی 
ارائه شـده در 7 سـال  بـه نظـر می رسـد عـدم جمع بنـدی دقیـق مطالـب 

اخیـر اسـت.
را میثــاق مــردم و  الگــو  ایــن  گرچــه نگارنــدگان، رســالت بیان شــده در 
حکومــت نامیده انــد، امــا ایــن میثــاق هیــچ گاه بــه رأی مــردم گذاشــته 
نشــده اســت. در واقــع وقتــی الگویــی بــرای 50 ســال یــک ملــت نوشــته 
می شــود، پذیــرش آن الگــو و احســاس رســالت در مــورد آن، تنهــا بــه رأی 
مــردم بســتگی دارد. بــا ایــن حــال ســازوکاری بــرای اعتمــاد مــردم بــه ایــن 

ــو در نظــر گرفتــه نشــده اســت.  الگ
یکــی از مهم تریــن مشــکالت ایــن الگــو نبــود نــگاه تاریخــی در آن اســت. 
نــگاه  هــم  امــروز  جامعــٔه  از  بلکــه  گذشــته  از  تصویــری  هیــچ  نــه  تنهــا 
مشــخصی در ایــن الگــو وجــود نــدارد و عمــاًل هیــچ شــاخصی بــرای طــی 

بررسی تعارضات و گسست های موجود در بخش های مختلف
 الگوی پایٔه اسالمی ایرانی پیشرفت

نقدوبررسیالگویپایٔهاسالمیایرانی
پیشرفت

مرکز بررسی های 
استراتژیک          

ریاست جمهوری 

ســند الگــوی پایــٔه اســالمی ایرانی پیشــرفت بــه عنــوان ســندی باالدســتی قــرار اســت مبنایــی بــرای سیاســت گذاری 
50 ســال آینــدٔه کشــور باشــد. بــا ایــن حــال بررســی ایــن ســند نشــان دهندٔه وجــود تعارضــات و گسســت های 
اساســی در بخش هــای مختلــف آن اســت. بــا اینکــه گفتــه شــده کــه از اطاعــات بیــش از 90 هــزار متــن منتشرشــده در هفــت 
ســال اخیــر در تدویــن ایــن ســند اســتفاده شــده اســت، امــا روش جمع بنــدی ایــن اطاعــات مشــخص نیســت. تعارضــات 
ــند  ــن س ــن ای ــی در تدوی ــت کاف ــدم دق ــان دهندٔه ع ــر نش ــا و تدابی ــالت، افق ه ــا و رس ــی، آرمان ه ــای مبان ــود در بخش ه موج

است که موجب ایجاد سندی غیریکپارچه شده، که ارتباط بین بخش های مختلف آن به درستی برقرار نشده است.
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مســیر تعریــف نشــده اســت. بــه عنــوان مثــال توصیــه شــده اســت کــه 
کمتــر از یــک درصــد جمعیــت کشــور حقوق بگیــر دولــت باشــند، ولــی 
اصــاًل معلــوم نیســت کــه ایــن توصیــه چــه نســبتی بــا امــروز مــا دارد. ایــن 
الگــو کــه بــرای افــق زمانــی 50 ســال آینــدٔه کشــور طراحــی شــده اســت، بایــد 
حداقــل حقایــق تاریخــی 50 ســال گذشــته کشــور را در نظــر بگیــرد؛ در غیــر 

ــد. ــد ش ــرار خواه  تک
ً
ــددا ــته مج ــای گذش ــان خطاه ــورت هم این ص

در  موجود  گسست های  و  تعارضات  بررسی    
سند 

در ایـــن بخـــش تعارضـــات و گسســـت های موجـــود در 4 بخـــش اصلـــی 
ســـند یعنـــی مبانـــی، آرمان هـــا و رســـالت، افق هـــا و تدابیـــر مـــورد بررســـی 

قـــرار خواهنـــد گرفـــت.

  تعارض ها و گسست ها در مبانی
در ایـــن ســـند برخـــالف اغلـــب اســـناد دیگـــر بـــه مبانـــی بـــه عنـــوان 
اقدامـــات،  آن  تبـــع  بـــه  و  آرمان هـــا  بـــرای تمامـــی  ارزشـــی  زیرســـاخت 
ـــی  ـــا تعارضات ـــت، ام ـــوت اس ـــٔه ق ـــن نقط ـــه ای ـــه ک ـــت. البت ـــده اس ـــاره ش اش
نیـــز در ایـــن مبانـــی وجـــود دارد کـــه می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر بـــه عنـــوان 

مهم تریـــن ایـــن تعارضـــات و گسســـت ها اشـــاره کـــرد:
ح شده؛ 	   بی توجهی به مباحث اقتصادی در مبانی مطر

  ابهــام در مبانــی جامعه شــناختی ســند از جملــه عــدم توجــه بــه وجــه  	
اجتماعی انســان؛

تفاوت هــا،  	 حیاتی تریــن  و  مهم تریــن  بــه  بایــد  مبانــی  بخــش   
و  بپــردازد  ادیــان  ســایر  بــا  اســالمی  قرمــز  خطــوط  و  تعارضــات 
در  دهــد  پاســخ  و  ح  مطــر را  موضوعــات  و  ســٔواالت  بنیادی تریــن 

نیســت؛ این گونــه  کــه  صورتــی 

  تکرار برخی مبانی از اسناد باالدستی؛ 	

  عدم پرداختن به پیش فرض های ایرانی بودن. 	

  تعارض ها و گسست ها در آرمان ها و رسالت
کامـــاًل مشـــخص  و  اســـت  بـــه ســـرعت عبـــور شـــده  ایـــن قســـمت  از 
نیســـت کـــه هـــدف از تدویـــن آن چیســـت. در صورتـــی  کـــه ایـــن ســـند 
نهایـــی اســـت و بایـــد جامـــع و مانـــع باشـــد. در ضمـــن تفـــاوت معنـــاداری 

ــدارد. ــی نـ ــا بخـــش مبانـ بـ

  تعارض ها و گسست ها در افق ها
ایـــن بخـــش یکـــی از شـــفاف ترین بخش هـــای ســـند حاضـــر اســـت و 
بـــه وضـــوح اهـــداف کالن نشانه گذاری شـــده را مشـــخص می کنـــد. 
بـــا ایـــن حـــال، یکـــی از پررنگ تریـــن مـــوارد ابهـــام، انتخـــاب رتبـــٔه 
پنجـــم در تولیـــد اندیشـــه و علـــم و فنـــاوری، انتخـــاب رتبـــٔه چهـــارم 
آســـیا و هفتـــم جهـــان از نظـــر ســـطح کلـــی پیشـــرفت و عدالـــت 
اســـت. مشـــخص نیســـت کـــه ایـــن اعـــداد و رتبه هـــا بـــر اســـاس 
کـــدام پژوهـــش انتخـــاب و چگونـــه تخمیـــن زده و هدف گـــذاری 

شـــده اند.

  تعارض ها و گسست ها در تدابیر
در ایــن بخــش از ســند 56 تدبیــر تدویــن شــده اســت کــه تعارضــات زیــادی در 
ــا ســایر بخش هــا مشــاهده می شــود. در واقــع ،بیشــتر  آن هــا و بیــن آن هــا ب
توصیه هایــی کلــی بــرای رســیدن بــه تصویــری از یــک آرمان شــهر بیان شــده 
 اســت نــه تدابیــری مشــخص و ســنجش پذیر بــرای رســیدن بــه تصویــری 
ــن  ــت در ای ــا دق ــت ب ــد. در حقیق ــروز باش ــران ام ــا ای ــب ب ــه متناس ــر ک باورپذی
بخــش می تــوان گفــت کــه خواننــده تنهــا بــا 56 توصیــٔه کلــی و گاه ناهمســاز 
روبــه رو می شــود. بــه عنــوان مثــال در رابطــه بــا سیاســت خارجــی ســند نوعــی 
دوگانگی جمع ناپذیر دارد و بین راهبرد آرمان گرایانه و واقع گرایانه در نوســان 
اســت؛ کــه داللتــی جــدی بــر عــدم مشــاوره بــا خبــرگان در ایــن حــوزه و کاســتی 
ــر بیان شــده را  ــر ایــن تدابی مفهومــی و راهبــردی در ایــن زمینــه دارد. عــالوه ب
می تــوان توصیه هایــی دانســت کــه هــر کشــوری بــا حصــول بــه آن هــا می توانــد 
بــه موفقیــت برســد کــه ایــن عمومیــت یکــی از ایــرادات اصلــی ســند اســت؛ 
زیــرا کــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه برنامــه ای عملــی و قابــل پیاده ســازی و 

متناســب بــا شــرایط کشــور، در ایــن تدابیــر وجــود نــدارد.

جمعبندی

همایش های  و  جلسات  از  پس  پیشرفت،  اسامی ایرانی  الگوی  سند 
فراوان در سال های گذشته سرانجام در سال 1397 منتشر شد. در این 
پژوهش این سند ابتدا به صورت کلی و سپس از منظر ابعاد مختلف آن 
، مورد نقد و بررسی قرارگرفت.  یعنی مبانی، آرمان ها، رسالت، افق ها و تدابیر

مهم ترین نقدها به هریک از این بخش ها بدین صورت است:
 نقد کلی سند: مشخص نبودن روش تدوین و جمع بندی اطاعات؛ 	

 نقــد مبانــی ســند: نپرداختــن بــه مبانــی اقتصــادی و ابهــام در مبانــی  	
جامعه شــناختی؛

نتیجــه  	 در  و  بخــش  ایــن  از  ســریع  عبــور  رســالت:  و  آرمان هــا  نقــد   
اهــداف؛ بــودن  نامشــخص 

 نقــد افق هــا: نامشــخص بــودن روش انتخــاب اعــداد و شــاخص های  	
هدف گذاری شــده؛

: مشــخص نبــودن ارتباط با ســایر بخش های ســند و روش  	  نقــد تدابیــر
، عــدم توجــه بــه جنبــٔه عملیاتــی بــودن ایــن تدابیــر و  اســتخراج تدابیــر

تعارضــات بندهــای مختلــف ایــن تدابیــر باهم.
در نهایت در مقام یک قاعدٔه علمی، یک الگوی توسعه بایستی از تعصبات 
ایدئولوژیک، سیاسی و اقتضایی به دور باشد و افق پیش رو را بر اساس 
حقایق تاریخی و اصول علمی ترسیم نماید. همچنین در مقام اجرا به جای 

اتکای تنها به نظر نخبگان، بیش از هر چیز به رأی عمومی اتکا نماید.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در  	
ســال 1398 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

گزارش بررسی انتقادی الگوی پایه اسامی ایرانی پیشرفت گزارش
)24 صفحه(
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حکمرانی

  ضرورت و اهداف پژوهش
شایسـته  و  تقدیـر  قابـل  تالشـی  گرچـه  شـفافیت  الیحـٔه  پیش نویـس 
اسـت کـه علی رغـم تمـام مخالفت هـای موجـود در بدنـٔه مدیریتـی کشـور 
بـا شـجاعت در اختیـار عمـوم مـردم و در معـرض نقـد نخبگان قـرار  گرفته 
اسـت امـا ماننـد هـر متـن و محصـول قانونـی دیگـری در نظـام حقوقـی 
کشور ما قابلیت نقد و بهبود دارد و باید دانست که هیچ ابتکار قانونی 
در وهلـٔه اول بـدون نقـص و اشـکال نیسـت و ایـن الیحـٔه ارزشـمند هـم 
از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. لـذا هـدف ایـن نوشـتار آن اسـت کـه بـا 
بررسـی کلـی ایـن سـند، مـواردی که در الیحـه امکان اصـالح و بهبود دارند 
را معرفـی و بـا تأملـی کارشناسـانه بـر ایـن الیحـه، نکاتـی را کـه می توانـد بـه 

بهبـود آن کمـک کنـد، در چنـد محـور کلـی و تفصیلـی تبییـن نمایـد.

  نوآوری ها و نقاط قوت الیحٔه شفافیت دولت
برخــی  تــا  اســت  شــده  تــالش  دولــت  تقدیمــی  مــاده ای   36 الیحــٔه  در 
آن،  تحقــق  کــه  شــود  محقــق  و  طراحــی  شــفافیت  مهــم  مصادیــق  از 
فرصت هــای ویــژه ای را بــرای نظــام حقوقــی کشــور بــه ارمغــان خواهــد 

؛ از عبارت انــد  الیحــه  ایــن  محورهــای  مهم تریــن  از  برخــی  آورد. 

  تأکید بر شفافیت حوزٔه مقررات گذاری 
در الیحــٔه شــفافیت تحقــق ایــن فرصــت از طریــق الــزام نماینــدگان بــه 
ــا وظایــف نمایندگــی، انتشــار مشــروح  ــٔه گــزارش عملکــرد در ارتبــاط ب ارائ
نگهبــان،  شــورای  جملــه  از  مقررات گــذار  شــورایی  نهادهــای  مذاکــرات 
مجمــع تشــخیص مصلحــت، شــوراهای عالــی، هیئــت عمومــی دیــوان 

عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری مقــرر گردیــده اســت.

ــذاری در  ــن و مقررات گ ــٔه تقنی ــاح روی ــه اص ــه ب   توج
نظــام حقوقــی کشــور

از مهم تریـــن احـــکام الیحـــٔه شـــفافیت کـــه می تـــوان نگارنـــدگان آن را 
ـــه اصـــالح سیســـتم  ـــه ســـبب وجـــود همیـــن یـــک حکـــم ســـتود، توجـــه ب ب
تجربیـــات  در  کـــه  امـــری  اســـت.  کشـــور  در  مقررات گـــذاری  و  تقنیـــن 
ارزیابـــی تأثیـــرات قوانیـــن شـــهرت داشـــته  بـــه سیســـتم  بین المللـــی 
و ســـابقٔه طوالنـــی چندیـــن دهـــٔه در کشـــورهای عضـــو OECD دارد. امـــا 
مع األســـف تالش هـــای پراکنـــده نظـــام حقوقـــی کشـــور بـــرای تنقیـــح و 
اصـــالح نظـــام متـــورم قانونـــی بـــدون توجـــه بـــه ایـــن سیســـتم کارآمـــد 
ــه تحقـــق کامـــل ایـــن سیســـتم در  ــه مانـــده اســـت. البتـ  بی نتیجـ

ً
ــا تقریبـ

نظـــام حقوقـــی کشـــور مـــا نیـــاز بـــه  تفصیـــل و طراحـــی مشـــخصی دارد کـــه 
می تـــوان مـــادٔه 8 الیحـــه را ســـرآغازی بـــرای آن دانســـت. 

حــوزٔه  بــه  تفصیلــی  و  کامــل  پرداخــت  و  طراحــی    
قضایــی شــفافیت 

کــه می تــوان شــفافیت طراحی شــده  از دیگــر محورهــای مهــم الیحــه   
در آن را کامل تریــن نــوع موجــود در الیحــه دانســت، شــفافیت مراجــع 
نگاهــی  بــا  شــفافیت  الیحــٔه  اســت.  غیرقضائــی  و  قضائــی  رســیدگی 
تفصیلــی بــه ایــن موضــوع، مــوارد مختلفــی از جملــه ارائــٔه اطالعــات کامــل 
تمامــی مراجــع رســیدگی و همچنیــن منابــع انســانی فعــال در آن ماننــد، 
مهم تریــن  امــا  اســت.  نمــوده  الــزام آور  و…  کارشناســان  وکال،  قضــات، 
وجهــه ایــن نــوع شــفافیت در الیحــه را می تــوان شــفافیت آراء و احــکام 

مراجــع قضائــی و غیرقضائــی دانســت. 

نقدوبررسیالیحهشفافیتدولت

ــفافیت در  ــاد ش ــو در ایج ــه جل ــم و رو ب ــی مه ــوان گام ــت را می ت ــت تهیه شده اس ــط دول ــه توس ــفافیت ک ــٔه ش الیح
حکمرانــی و مدیریــت کشــور محســوب  نمــود. ایــن الیحــه در نظــام حقوقــی کشــور چنــدان مســبوق بــه ســابقه 
نیســت و نوآوری هــا و ابداعــات متعــددی در آن وجــود دارد. از نــکات مثبــت دیگــر ایــن الیحــه می تــوان بــه ابتــکار و دقــت 
در ارائــه تعاریــف و تبییــن تصریحــی موضوعــات، اتخــاذ رویکــرد جامــع، ابداعــات و اصاحــات تقنینــی و رویــه ای در نظــام 
حقوقــی، تدبیــر قابلیــت دادخواهــی و طراحــی بســتر پاســخ گو یی مقامــات اشــاره نمود. البتــه ایــن الیحــه نقــاط ضعــف قابــل 
اصاحــی نیــز دارد کــه می تــوان آن هــا را اجمــال و ابهــام در برخــی مــوارد، نقصــان موضوعــی برخــی از احــکام، نقص هــای 

محتوایی و پیشنهاد نهادهای چالش زا مشاهده  نمود.

اندیشکده
 شفافیت
 برای ایران

مهدیفالحیان

پایش فرصت ها و چالش های اقدام تضمینی حاکمیت  در 
زمینهٔ  شفافیت
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حکمرانی

  پیش بینی سازوکار شفافیت نامزدهای انتخاباتی
محور  مهم ترین  می توان  را  انتخاباتی  نامزدهای  و  احزاب  شفافیت 
داشته  مقرر   24 مادٔه  در  که  نمود  تلقی  سیاسی  شفافیت  بخش 
کاربرگ های اعالم دارایی، اطالعات مالیاتی، منابع در اختیار برای  است 
، نحؤه مدیریت تعارض  تبلیغات، نحؤه تأمین و هزینه کرد منابع مذکور
پس  می کند،  کمک  رأی دهندگان  گاهی  آ به  که  اطالعاتی  سایر  و  منافع 
از تکمیل به صورت خوداظهاری توسط نامزدها در دسترس عموم قرار 

گیرد. 

  چالش ها و نقاط قابل اصالح الیحه شفافیت 
دولت

چالش هــای جــدی کــه الیحــٔه شــفافیت در مســیر تحقــق کار ویــژٔه خــود 
ــا فســاد، کارآمدســازی نظــام حاکمیتــی کشــور و افزایــش  یعنــی مقابلــه ب

اعتمــاد عمومــی در پیــش دارد، شــامل محورهــای ذیــل خواهــد بــود:

الیحـٔه  در  مغفـول  الزامـات  و  مفقـوده  حلقه هـای    
فیت شـفا

 الیحــٔه شــفافیت نوعــی ضــرورت پیشــگیرانه از فســاد اســت و تنهــا در 
ارادٔه سیاســی قــوی و اجــرای صحیــح، در طوالنی مــدت  صــورت وجــود 
تأثیراتــش نمایــان خواهــد شــد. ایــن الیحــه از نقصان هایــی رنــج می بــرد 

: ــد از ــا عبارتن ــی از آن ه ــه برخ ک
 عــدم توجــه بــه موضــوع »ســنجش فســاد« بــه عنــوان پیش نیــاز  	

ضــروری مبــارزه بــا فســاد؛

 غفلت از مفاهیم وابسته مانند مانند پاسخگویی و دادٔه باز ؛ 	

 عــدم تبییــن تفصیلــی و دقیــق مفاهیــم زمینــه ای و مبنایــی مرتبــط  	
ماننــد حریــم خصوصــی، اســرار تجــاری، اســناد محرمانــه و… .

  غفلـت از چالش هـای نظـارت متمرکـز و نهادسـازی 
مضاعف

 اســتفاده از مدل هــای متمرکــز بــه طــور خــاص در نظــارت و اجــرای قوانیــن 
بــه عنــوان یــک عــرف ســنتی در نظــام حقوقــی کشــور از معضالتــی اســت 
ــرای همیشــه بایــد مــورد اصــالح و بازبینــی قــرار گیــرد. امــری  ــار ب کــه یک ب
کــه اجــرای بســیاری از قوانیــن موجــود در نظــام حقوقــی متــورم کشــور را 

منــوط بــه ایجــاد یــک نهــاد جدیــد می کنــد. 

  رویکـرد تبعیضـی الیحـه در طراحـی برخـی حوزه هـا و 
محورهای شـفافیت 

بــه ایــن معنــا کــه گرچــه الیحــٔه شــفافیت ســعی کــرده اســت بــه اغلــب 
حوزه هــای حاکمیتــی ورود نمایــد امــا در برخــی مــوارد، ســازوکار شــفافیت 
بــه بخــش مهمــی از ســازوکار  بــا رویکــرد تبعیضــی طراحــی نمــوده و  را 
مثــال  طــور  بــه  اســت.  نپرداختــه  خــاص  موضــوع  یــک  در  شــفافیت 
شــفافیت مجلــس در ایــن الیحــه کامــاًل محــدود و محتاطانــه بــوده و 
شــفافیت آراء بــه  عنــوان مهم تریــن مصــداق شــفافیت مجلــس مــورد 
تصریــح قــرار نگرفتــه اســت. مــوارد دیگــری از جملــه شــفافیت مذاکــرات 
مــوارد  از  نیــز   ... و  اقتصــادی  مجوزهــای  شــفافیت  و  بودجــه  دولــت، 

هســتند. الیحــه  ایــن  در  مغفول مانــده 

  پیشنهادهای راهبردی برای الیحٔه شفافیت
ــد  ــاص می توان ــت خ ــه دو اولوی ــد ک ــان می ده ــی نش ــی های کارشناس بررس
ثیــرات ملموس تــری را در ایجــاد 

ٔ
در ایــن الیحــه مــورد تاکیــد قرار گیــرد کــه تا

شــفافیت رقــم بزنــد.

1  شفافیت نظام تدوین بودجٔه عمومی کشور

ثیرگـذاری فراوانـی در 
ٔ
بودجـه بـه عنـوان مهم تریـن سـند مالـی کشـور کـه تا

فضـای اقتصـادی نیـز دارد، می توانـد بـه عنـوان یکـی از کانون هـای توجه به 
مسـئلٔه شـفافیت مدنظـر قـرار بگیـرد. شـفافیت بودجـه تنهـا منحصـر در 
انتشـار الیحٔه بودجه نیسـت. شـفافیت بودجه ای زمانی می تواند سـیکل 
کامـل خـود را طـی  کنـد کـه گزارش هـای پشـتیبان و اطالعـات تولید شـده 
توسـط دولـت در رسـیدن بـه الیحـٔه بودجـه و تعیین اعـداد و ارقـام موجود 

در سـند بودجـه هـم بـه عنـوان سـند پشـتیبان منتشـر شـود. 

2  طراحی نقش و جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی

اتـاق بازرگانـی مهم تریـن و شـاخص ترین نماینـده بخـش خصوصی کشـور 
و ذی نفـع بـزرگ الیحـٔه شـفافیت اسـت. اسـتمداد از ایـن نهـاِد برآمـده از 
بخـش خصوصـی، در زمینه هـای مختلـف اجـرا، نظـارت و گزارش دهی مفاد 

الیحـه می توانـد بـه کارآمـدی و اجـرای مطلوب تـر آن بیانجامـد.

جمعبندی

پرداختن به موضع شفافیت در قالب تدوین یک الیحه یا به عبارت بالقؤه 
آن قانون مستقل را می توان یک شمشیر دولبه دانست. از طرفی تمهید 
بستر قانونی برای تحقق این ظرفیت بزرگ امری ضروری به نظر می رسد، 
اما از طرف دیگر اشتباه و عدم تخصص در این موضوع می تواند با انحراف 
نظام  برای  تکرار  غیرقابل  و  بزرگ  فرصتی  رفتن  هدر  موجب  آن  مفهومی 
حکمرانی کشور شود. شفافیت به معنای سهیم شدن اطاعات حاکمیت 
و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظارت بازدارنده عمومی است. 
تدوین مبهم برخی از سازوکارهای شفافیت و غفلت از برخی قطعات مهم 
پازل شفافیت می تواند تحقق کامل این فرصت بزرگ را به تهدیدی جدی 
بدل نماید. از همین رو انتظار می رود ضمن مغتنم شمردن و تقدیر از اقدام 
محترم  نمایندگان  شفافیت،  مفهوم  تقنینی  پرداخت  راستای  در  دولت 
مجلس شورای اسامی به چالش های موجود در این الیحه عنایت ویژه ای 
شفافیت  مانند  الیحه  در  موضوعات  برخی  بازطراحی  با  و  باشند  داشته 
اقتصادی، شفافیت سیاسی و... زمینه را برای تحقق و کارآمدی این الیحه 

در نظام حقوقی و اداری کشور فراهم آورند.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه شــفافیت بــرای ایــران بــا همــکاری مهــدی  	
فالحیــان در ســال 1398 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

نقد و بررسی پیش نویس الیحٔه شفافیتگزارش
)59 صفحه(





موضوعات و محورها
قیمت گذاری بنزین 	
تجارت انرژی در شرایط تحریم 	
فروش نفت در بورس 	
تشکیل وزارت انرژی 	
اختیارات شركت ملی گاز ایران 	
مصرف حامل های انرژی 	

پروژه ها
تدوین راهبرد 	
طراحی الگو و مدل 	
امکان سنجی 	
مطالعه تطبیقی 	
نگاشت 	

اندیشکده ها
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  	
شبکه كانون های تفکر ایران )ایتان( 	
اندیشکده سیاستگذاری امیركبیر 	
اندیشکده حکمرانی شریف 	

انــــــــــــــــرژی
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انرژی
تدوین راهبرد 

  ضرورت و اهداف پژوهش
در حـــال حاضـــر بنزیـــن بـــا تشـــکیل 80 درصـــد ســـبد ســـوخت حمل ونقـــل 
ســـبک کشـــور، بـــه عنـــوان یـــک کاالی اســـتراتژیک بســـیار حائـــز اهمیـــت 
ــت در بخـــش  ــت های نادرسـ ــا سیاسـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــت. ایـ اسـ
محصـــول  عنـــوان  بـــه   CNG توســـعۀ  توقـــف  و  بنزیـــن  قیمت گـــذاری 
جایگزیـــن، میـــزان واردات بنزیـــن طـــی ســـال های 91 تـــا 96 بیـــش از 8 
برابـــر شـــده اســـت. ایـــن افزایـــش واردات ســـبب شـــده اســـت کـــه دولـــت 
روزانـــه 1200 میلیـــارد تومـــان یارانـــه بـــرای بنزیـــن وارداتـــی پرداخـــت کنـــد. 
ــتر  ــۀ بیشـ ــادل دریافـــت یارانـ ــن معـ ــتر بنزیـ ــرف بیشـ ــرایط مصـ ــن شـ در ایـ
ـــا عدالـــت اســـت.  اســـت کـــه خـــالف اصـــول مدیریـــت مصـــرف و در تضـــاد ب
در ایـــن شـــرایط، بـــا توجـــه بـــه نقـــش قیمت گـــذاری در مدیریـــت مصـــرف 
ـــرژی، ضـــروری  ـــر عادالنـــه شـــدن توزیـــع یارانه هـــای ان و همچنیـــن تأثیـــر آن ب
اســـت کـــه شـــاخص های اصلـــی بـــر قیمت گـــذاری بنزیـــن تعییـــن و ســـپس 
بـــر اســـاس آن نظـــام قیمت گـــذاری مطلـــوب و سیاســـت های تکمیلـــی 

پیشـــنهاد گـــردد.

  بررســـی رونـــد مصـــرف بنزیـــن در کشـــور و عوامـــل 
و سیاســـت های مؤثـــر بـــر آن

بررســـی آمارهـــا نشـــان می دهـــد کـــه میـــزان مصـــرف بنزیـــن در کشـــور 
از ســـال 1368 تـــا 1385 رونـــد صعـــودی داشـــته اســـت. در ایـــن ســـال بـــا 
اجرایـــی شـــدن طـــرح ســـهمیه بندی بنزیـــن و توســـعۀ CNG بـــه عنـــوان 
 CNG ســـوخت جایگزیـــن، رونـــد نزولـــی مصـــرف بنزیـــن شـــروع شـــد و ســـهم

ـــا ســـال 1390  در ســـبد ســـوخت کشـــور افزایـــش یافـــت. ایـــن رونـــد نزولـــی ت
ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه بـــا توقـــف اجـــرای قانـــون ســـهمیه بندی بنزیـــن طـــی 
ســـال های 90 تـــا 92 و در ادامـــه تک نرخـــی شـــدن قیمـــت بنزیـــن در ســـال 
1394، رونـــد رو بـــه رشـــد مصـــرف بنزیـــن در کشـــور شـــروع شـــد و تاکنـــون 
ادامـــه داشـــته اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن سیاســـت ها، عواملـــی ماننـــد قیمـــت 
 globalpetrolprices پاییـــن بنزیـــن در کشـــور )طبـــق آمـــار ســـایت جهانـــی
در ســـال 2019، ایـــران پـــس از ونزوئـــال ارزان تریـــن بنزیـــن را در جهـــان دارد( و 
ـــر رشـــد مصـــرف بنزیـــن در کشـــور  ـــز ب ـــر مصـــرف بنزیـــن نی مالیـــات پاییـــن ب

ــد. ــر بوده انـ مؤثـ

نظـــام  مطلوبیـــت  ســـنجش  شـــاخص های   
بنزیـــن قیمت گـــذاری 

شـــاخص های  مهم تریـــن  از  شـــاخص   4 پژوهـــش  از  بخـــش  ایـــن  در 
ســـنجش مطلوبیـــت قیمت گـــذاری بنزیـــن مـــورد بررســـی قـــرار می گیـــرد. 

ایـــن شـــاخص ها عبارتنـــد از:
مالک هــای  	 از  یکــی  بنزیــن:  مصــرف  بــه  پرداختــی  یارانــۀ  میــزان   

مطلــوب در قیمت گــذاری کاهــش یارانــۀ پرداختــی اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه دولــت در ســال 96 مبلــغ 12.5 هــزار میلیــارد تومــان 

یارانــه بــرای بنزیــن مصرفــی کشــور پرداخــت کــرده اســت.

 تأثیرگــذاری بــر کاهــش میــزان وابســتگی بــه واردات بنزیــن: یکــی  	
دیگــر از شــاخص های قیمت گــذاری بنزیــن و مدیریــت مصــرف، 
حرکــت بــه ســمت کاهــش واردات بنزیــن و جلوگیــری خــروج ارز از 

کشــور اســت.

اصالح نحوۀ قیمت گذاری بنزین راه  حلی برای توقف روند افزایشی
مصرف بنزین در کشور

تدوینبستۀسیاستیاصالح
قیمتگذاریبنزین

شبکه
کانون های

تفکر ایران )ایتان(

ح ســهمیه بندی بنزیــن از ســال 1390 و پــس از آن تک نرخــی شــدن بنزیــن، رونــد کاهشــی مصــرف  بــا توقــف طــر
ح ســهمیه بندی بنزیــن شــروع شــده بــود، متوقــف شــد و مصــرف بنزیــن کشــور  بنزیــن کــه از ســال 1385 بــا طــر
ــن و در نتیجــه اختصــاص حجــم بــاالی  ــش واردات بنزی  افزایشــی شــد. ایــن رونــد افزایشــی تبعاتــی همچــون افزای

ً
مجــددا

یارانــۀ بنزیــن بــه نفــع مشــتریان پرمصــرف را بــه همــراه داشــته اســت. »اصــالح قیمت گــذاری بنزیــن« بــه عنــوان راه حــل ایــن 
مشــکل بایــد بــه نحــوی صــورت بپذیــرد کــه بــا »کاهــش میــزان یارانــۀ پرداختــی دولــت«، »کاهــش وابســتگی بــه واردات«، 
»تنوع بخشــی بــه ســبد مصــرف ســوخت« و »کاهــش آالیندگی هــای محیط زیســتی« شــرایط کاهــش مصــرف بنزیــن در 

کشور را فراهم کند.
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انرژی

قیمت گــذاری  	 در  ســوخت:  مصــرف  ســبد  ع  تنــو بــر  مثبــت  تأثیــر 
بنزیــن و ارائــۀ سیاســت های تکمیلــی بایــد بــه ایجــاد تنــوع ســبد 
ســوخت توجــه شــود تــا امنیــت انــرژی کشــور حفــظ گــردد و تقاضــا 
بــرای بنزیــن کاهــش و تقاضــای ســوخت های جایگزیــن افزایــش 
 کل ســبد ســوخت خودروهــای ســواری 

ً
یابــد. در حــال حاضــر تقریبــا

در ایــران را دو ســوخت بنزیــن و CNG تشــکیل می دهــد در حالــی 
دیــزل،  نظیــر  متنوع تــری  ســوخت های  از  کشــورها  ســایر  در  کــه 
اســتفاده  ســواری  خودروهــای  در  بــرق  و   LPG اتانــول،  بیودیــزل، 

می شــود.

نحــوۀ  	 محیط زیســت:  آالیندگــی  مقــدار  کاهــش  بــر  مثبــت  تأثیــر   
مالحظــات  کــه  باشــد  شــیوه ای  بــه  بایــد  بنزیــن  قیمت گــذاری 
و  شــود  رعایــت  آن  در  دارد  امــکان  کــه  جایــی  تــا  زیســت محیطی 
زمینــه بــرای ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از ســوخت های پــاک فراهــم 

گــردد.

اصـــالح  بـــرای  مختلـــف  ســـناریوهای  ارزیابـــی   
بنزیـــن قیمـــت 

در این بخش آثار اتخاذ سیاست های اصالح قیمت در مورد حامل های 
ارزیابی قرار می گیرد.  انرژی به ویژه بنزین در 4 سناریوی مختلف مورد 

ح هستند: به طور کلی، سناریوهای زیر برای اصالح قیمت بنزین مطر
 بنزیــن تک نرخــی ثابــت: ایــن ســناریو بــه معنــی افزایــش قیمــت  	

یکســان بــرای همــۀ مــردم اســت. طبــق قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 
دولــت موظــف بــوده اســت تــا پایــان برنامــۀ پنجــم توســعه قیمــت 
بنزیــن را بــه باالتــر از 90 درصــد قیمــت فــوب خلیــج  فــارس برســاند. 
بــا احتســاب دالر 4200 تومانــی و قیمــت 45 ِســنتی بنزیــن بــه مبلــغ 
حــدود 2000 تومانــی می رســیم. اگــر دولــت قیمــت بنزیــن را بــه 1500 
ــارد  ــزار میلی ــغ 12.5 ه ــل مبل ــا متحم ــه تنه ــاند، ن ــم می رس ــان ه توم
افزایــش درآمــد 14  بلکــه  یارانــه نمی شــد  بــرای پرداخــت  تومانــی 
ح دارای اشــکاالتی  هــزار میلیــاردی نیــز تجربــه می کــرد. البتــه ایــن طــر
جــدی همچــون افزایــش فشــار اقتصــادی بــر دهک هــای پاییــن 

ــورم عمومــی اســت. ــۀ تاکســی ها و ایجــاد ت جامعــه، افزایــش کرای

 قیمــت پلکانــی: ایــن ســناریو بــه معنــی تحویــل بنزیــن بــه عمــوم  	
مــردم بــه انــدازه الگــوی مصــرف ماهانــه و بــه قیمــت پایــه اســت 
، عرضــۀ بنزیــن بــه صــورت آزاد و بــا قیمتــی  و بــرای مصــارف باالتــر
اجــرای  از مزایــای  انجــام می گیــرد.  فــوب خلیج فــارس  بــه  نزدیــک 
ایــن الگــو می تــوان بــه کاهــش پرداخــت یارانــه از ســوی دولــت، 
کنتــرل مصــرف بنزیــن بــا ســهمیه بندی ســوخت، کاهــش واردات 

بنزیــن و عادالنــه شــدن توزیــع یارانه هــای انــرژی اشــاره نمــود.

در  	 بنزیــن  قیمــت  روش  ایــن  در  بنزیــن:  قیمــت  شناورســازی   
محاســبه  شــناور  صــورت  بــه  و  مختلــف  مکان هــای  و  زمان هــا 
خلیج فــارس«،  فــوب  قیمــت  مبنــای  بــر  »شناورســازی  می شــود. 
قیمــت  تغییــرات  »اعمــال  و  فصلــی«  قیمــت  تغییــرات  »اعمــال 
منطقــه ای« از مهم تریــن روش هــای شناورســازی قیمــت بنزیــن 
هســتند. اگــر چــه اعمــال مدل هــای قیمتــی شــناور می توانــد عرضــه 
، بــه  و مصــرف بنزیــن را بهتــر مدیریــت کنــد، امــا قیمت هــای شــناور

ــر مبنــای فــوب خلیــج  فــارس، آرامــش روانــی  ویــژه تغییــر قیمــت ب
جامعــه را تــا حــدودی بــر هــم می زنــد و بایــد در یــک فرآینــد تدریجــی 

زمینــۀ آن فراهــم شــود.

قبلـــی  	 روش  دو  از  ترکیبـــی  روش  ایـــن   : شـــناور پلکانـــی  مـــدل   
اســـت. بـــه ایـــن صـــورت کـــه قیمـــت بـــرای مصـــارف کمتـــر از الگـــوی 
مصـــرف ماهیانـــه بـــه همـــان انـــدازۀ قیمـــت پایـــه خواهـــد مانـــد و 
ــبه  ــناور محاسـ ــورت شـ ــه صـ ــر از آن بـ ــارف باالتـ ــرای مصـ ــت بـ قیمـ
شـــناور  و  پلکانـــی  روش  دو  هـــر  مزایـــای  مـــدل  ایـــن  می شـــود. 
را دارد امـــا پیچیدگـــی بیشـــتر آن باعـــث مقبولیـــت کمتـــر آن در 

جامعـــه خواهـــد شـــد.

اصـــالح  بـــرای  مختلـــف  ســـناریوهای  ارزیابـــی   
بنزیـــن قیمـــت 

مشخصات بستۀ سیاستی پیشنهادی این پژوهش به صورت زیر است:
اعمــال قیمــت پلکانــی بنزیــن: عرضــۀ ماهانــه 80 لیتــر بــا قیمــت 1000 . 1

. تومانــی و قیمــت 2000 تومانــی بــرای مصــارف باالتــر
اختصــاص بخشــی از منابــع آزادســازی قیمــت بنزیــن بــه توســعۀ . 2

جایگزیــن. ســوخت های  و  عمومــی  حمل ونقــل 
متفــاوت . 3 بنزیــن:  قیمــت  فصلــی  و  منطقــه ای  تغییــرات  اعمــال 

بــودن قیمــت در کالن شــهرها حداکثــر بــه میــزان 15 درصــد قیمــت 
پایــه و تعییــن قیمــت متفــاوت بــرای فصــول ســرد و گــرم.

اســتفاده از ظرفیــت کارت ســوخت هوشــمند بــرای کاهــش و یــا . 4
حــذف ســهمیۀ خودروهــای فاقــد معاینــه فنــی.

جمعبندی

آن افزایش واردات  افزایش روزافزون مصرف بنزین در کشور و به تبع 
ارز از کشور شده است. این افزایش  بنزین موجب خروج حجم باالی 
از  بیشتر  یارانۀ  اختصاص  موجب  کشور  از  ارز  خروج  بر  عاوه  واردات 
بودجۀ عمومی برای جبران اختاف قیمت بنزین وارداتی و بنزین داخلی 
اختصاص  پرمصرف  مشتریان  به  نیز  یارانه  این  بیشتر  که  می شود 
می یابد. در این پژوهش با ارائۀ یک بسته سیاستی برای اصاح نحوۀ 
مصرف  افزایشی  روند  از  جلوگیری  برای  حلی  راه   بنزین،  قیمت گذاری 
بنزین و رفع تبعات منفی آن ارائه شد. از مهم ترین آثار مثبت استفاده 
از این بستۀ سیاستی می توان به »منطقی شدن روند مصرف انرژی«، 
و  تورمی  آثار  »کاهش  مردم«،  عموم  به  قیمت  فشار  اعمال  »عدم 
آالینده های  نارضایتی های اجتماعی«، »تنوع سبد سوخت« و »کاهش 

هوا«، اشاره کرد.

دربارٔهپژوهش

ایـــن مطالعـــه در شـــبکه کانون هـــای تفکـــر ایـــران )ایتـــان( در ســـال 1397 
انجـــام شـــده  اســـت.

پیوستها

گزارش
بستۀ سیاستی اصاح قیمت گذاری بنزین و توسعۀ 

سوخت های جایگزین )28 صفحه(
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انرژی

  ضرورت و اهداف پژوهش
تحریــم یکــی از ابزارهــای فشــار اقتصــادی اســت کــه همــواره از ســوی 
رفــع  ایــدۀ   ، دیگــر طــرف  از  اســت.  گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد  آمریــکا 
تحریــم از طریــق مذاکــره و حــل مســائل در الیــۀ کالن سیاســی نیــز بــا 
دســتاوردهای انــدک برجــام و در نهایــت خــروج آمریــکا از ایــن توافــق، بــا 
شکســت مواجــه شــده اســت. بنابرایــن هــم اکنــون کــه بــا خــروج آمریــکا 
گرفتــه،  قــرار  مجــدد  تحریم هــای  اعمــال  آســتانۀ  در  کشــور  برجــام،  از 
ضــروری اســت جمهــوری اســالمی ایــران در رویکــرد کالن خــود نســبت 
بــه تحریم هــا بازنگــری اساســی نمایــد. در گــزارش حاضــر ضمــن تحلیــل 
کالن سیاســی، بــه ارائــۀ راهکارهــای واقعــی عملیاتــی بــرای مواجهــۀ بــا 

تحریم هــا پرداختــه خواهــد شــد.

 چارچوب ذهنی آمریکا برای تحریم کشورهای مختلف
چارچــوب ذهنــی آمریــکا بــرای تحریــم کشــورهای هــدف را می تــوان در شــش 

گام زیــر خالصــه نمــود:
تعییــن اهــداف اعمــال تحریــم بــه نحــوی  کــه کشــور هــدف، کم تریــن . 1

راه  برگشــتی را بــرای دور زدن تحریم هــا داشــته باشــد؛

شناســایی کامــل آســیب پذیری ها و منافــع کشــور هــدف و میــزان . 2
تعهــدش بــه فعالیت هایــی کــه باعــث تحریم هــا شــده اســت؛

؛. 3 ایجاد راهبردی برای افزایش تدریجی فشار بر نقاط آسیب پذیر

مــورد . 4 در  ابتدایــی  فرضیــات  مســتمر  ارزیابــی  و  اجرایــی  رصــد 
تحریم هــا؛ اثرگــذاری  و  هــدف  کشــور  اســتقامت 

ارائــۀ نقشــۀ راه مشــخص بــه کشــور هــدف و مذاکــره بــرای بــرآورده . 5
کــردن اهــداف دو طــرف؛

6 . . پذیرش شکست یا تغییر مسیر

بررسی تحریم های حوزۀ فروش نفت خام به منظور تدوین راهبردهایی 
برای عبور از تحریم ها در کوتاه مدت و بلندمدت

شرایطتحریموارائۀ تدوینراهبردتجارتانرژیدر
راهکارهایفنی-عملیاتی

اندیشکده 
سیاستگذاری 

امیرکبیر

سیدعلیرضافاطمی علیرضاصفریجوادسلیمانپور

عنــوان  بــه  کشــور  خــام  نفــت  فــروش 
حــوزۀ  در  ایــران  تجــاری  رویکــرد  مهم تریــن 
اقتصــاد  آســیب پذیر  نقــاط  از  یکــی  همــواره  انــرژی، 
کشــور در مواجهــه بــا تحریم هــا بــوده اســت. کشــور 
ایــران همــواره در مواجهــۀ بــا تحریم هــا و بــا توجــه بــه 
ماهیــت کوتاه مــدت و یــا بلندمــدت بــودن آن هــا، دو 
رویکــرد »مذاکــره« و »دور زدن تحریم هــا و تــالش بــرای 
کار  دســتور  در  را  کشــور«  آســیب پذیر  نقــاط  حــذف 
»حداکثــر  کنونــی  شــرایط  در  اســت.  داده  قــرار  خــود 
توســعۀ  طریــق  از  گاز  و  نفــت  ارزش افــزودۀ  کــردن 
صنایــع پایین دســتی و صــادرات فرآورده هــای نفتــی« 
و »تقویــت ارتبــاط سیاســی بــا منطقــه«، راهبردهایــی 
هســتند کــه کشــور می توانــد در حــوزۀ تجــارت انــرژی و 
در راســتای مقابلــه بــا تحریم هــا و مقاوم ســازی کشــور 

مورد استفاده قرار دهد.
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انرژی

  رویکرد ایران در مواجهۀ با تحریم ها
نگاه ایران به تحریم ها بر اساس بلندمدت یا کوتاه مدت بودن تحریم ها 
به دو دسته تقسیم می شود. حل مسائل از طریق مذاکره، رویکرد اولی 
است که ایران در مواجهۀ با تحریم های کوتاه مدت اتخاذ می کند، که انعقاد 
برجام نتیجۀ این رویکرد بوده است. در نگاه دوم با فرض بلندمدت بودن 
تحریم ها و پذیرش تحریم به عنوان یک امر حتمی ناشی از مبارزۀ انقالب با 
استکبار، دو رویکرد کلی در قبال تحریم ها توسط کشور اتخاذ می شود: اول، 

دور زدن تحریم ها و دوم، تالش برای حذف نقاط آسیب پذیر کشور.
مطالعــات نشــان می دهــد کــه سیاســت امــروز آمریــکا در قبــال ایــران از 
ــا الگوگیــری  ــا حــد تســلیم بــوده و دولــت ترامــپ ب نــوع افزایــش فشــار ت
از مــدل کــره شــمالی بــه دنبــال تغییــر رفتــار ایــران اســت. لــذا ایــران بایــد 
سیاســت حــذف نقــاط آســیب پذیر کشــور در حــوزۀ تحریــم را بــه منظــور 

مقــاوم ســازی کشــور اتخــاذ نمایــد.

  راهبردهای پیشنهادی برای تجارت انرژی کشور 
در شرایط تحریم

صــادرات نفــت خــام بــه عنــوان راهبــرد اصلــی کشــور در حــوزۀ انــرژی، یکــی 
از مهم تریــن نقــاط آســیب پذیر کشــور در زمــان تحریم هــا بــوده اســت. دو 

راهبــرد پیشــنهادی ایــن پژوهــش در حــوزۀ انــرژی بــه صــورت زیــر اســت:
صــادرات حداکثــری گاز بــا خــط لولــه بــه کشــورهای منطقــه )رویکــرد . 1

کســب امنیــت و رویکــرد منطقه گرایــی(: بــا توجــه بــه تحریم ناپذیــر 
صنایــع  ارزش افــزوده  بــودن  پاییــن   ، گاز صــادرات  بــودن 
، صــادرات  پایین دســتی و بلندمــدت بــودن قراردادهــای فــروش گاز
آن بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد. ایــن راهبــرد ضمــن کســب درآمد 
اقتصــادی  و  سیاســی  امنیــت  ارتقــاء  موجــب   ، پایــدار بلندمــدت 
بــه راهبــرد منطقه گرایــی،  نــگاه کالن تــر  یــک  کشــور می شــود. در 
ــا گاز مــازاد در منطقــه )ترکمنســتان، قطــر  ایــران بایــد تــالش کنــد ت
و آذربایجــان( را خریــداری کــرده و بــه دیگــر کشــورهای منطقــه صــادر 
نمایــد. بــه ایــن ترتیــب بــه هــاب گازی منطقــه تبدیــل می شــود و 

می توانــد روابــط پایدارتــری بــا کشــورهای منطقــه ایجــاد نمایــد.
و . 	 آن  پایین دستی  صنایع  توسعۀ  داخل،  در  نفت  پاالیش 

کسب ارزش افزوده و رویکرد  صادرات فرآورده های نفتی )رویکرد 
توسعۀ  )رویکرد  شرق  به  نفت  صادرات  همراه  به  منطقه گرایی( 
به تحریم پذیر بودن نفت خام،  با توجه  روابط سیاسی شرق گرا(: 
باید صادرات آن به صورت تدریجی کاهش یابد. از طرف دیگر به 
کشورهای چین، هند  با  اقتصادی  بلندمدت  پیوند  ایجاد  منظور 
در  کشورها  این  اواًل  است  ضروری  گرا(،  شرق  )رویکرد  روسیه  و 
حوزۀ توسعه میادین نفت و گاز کشور مشارکت بیشتری داشته 
 همچنان بخشی از نفت )در حدود 1 میلیون بشکه( به 

ً
باشند، ثانیا

صورت خام به هند و چین صادر شود و تعامالت با روسیه در حوزۀ 
فروش نفت نیز ادامه یابد. مابقی نفت تولیدی و کل میعانات گازی 
تولیدی کشور بایستی در پاالیشگاه های داخلی پاالیش و سپس با 
توسعۀ صنایع پایین دستی وارد زنجیره ارزش افزوده شود. در این 
حالت ضمن افزایش ارزش افزوده کسب شده از نفت و محصوالت 

پتروشیمی، تحریم پذیری کشور در این زمینه نیز کاهش می یابد.

  راهکارهای پیشنهادی برای فروش نفت خام 
کشور 

راهکارهـــای عملیاتـــی فـــروش نفـــت خـــام در دو دســـتۀ کوتاه مـــدت و 
بلندمـــدت، بـــر اســـاس راهبردهـــای کالن ایـــن پژوهـــش، بـــه صـــورت زیـــر 

می شـــوند: پیشـــنهاد 

  راهکارهای کوتاه مدت
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی؛. 1
ایجــاد شــرکت های تراســتی: منظــور شــرکت های مــورد اعتمــادی . 2

بــه عنــوان واســط در  ثبــت می شــود و  ایــران  از  ج  کــه خــار اســت 
از  بخــش  ســه  در  تراســتی  شــرکت های  می کننــد.  عمــل  معاملــه 
قراردادهــای  مالــی  »تراکنــش  شــامل  خــام  نفــت  فــروش  فرآینــد 
فــروش نفــت خــام«، »بخــش فــروش نفــت خــام« و »حمل ونقــل 

«، امــکان ورود و تســهیل فرآینــد را دارنــد؛. نفــت خــام کشــور
فــروش نفــت خــام در بــورس شــانگهای بــا توجــه بــه تقاضــا از طــرف . 3

پاالیشــگاه های خصوصــی چیــن؛
فــروش نفــت خــام به واســطۀ کشــورهای دیگــر )ســواپ نفــت(: . 4

کشــورهایی کــه منافــع راهبــردی مشــترک بــا ایــران دارنــد، از ســه 
روش شــامل واســط مالــی فــروش نفــت خــام ایــران، ســواپ نفــت 
خــام ایــران و ترکیــب نفــت خــام ایــران، می تواننــد بــه فــروش نفــت 

کشــور کمــک کننــد.

  راهکارهای میان مدت-بلندمدت
صادرات گاز با خط لوله به کشورهای منطقه؛. 1
2 .، ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه در داخل کشور
3 .، ج از کشور ساخت و خرید پاالیشگاه در خار
قرارداد سرمایه گذاری در توسعۀ میادین نفت با پیوست پاالیشی.. 4

جمعبندی

ــد و  ــی شـ ــور بررسـ ــد نفـــت کشـ ــم خریـ ــئلۀ تحریـ ــن پژوهـــش، مسـ در ایـ
راهبردهـــای کانـــی شـــامل »صـــادرات حداکثـــری گاز بـــا خـــط لولـــه بـــه 
صنایـــع  »توســـعه  داخـــل«،  در  نفـــت  »پاالیـــش  منطقـــه«،   کشـــورهای 
بـــه  پایین دســـتی و صـــادرات فرآورده هـــای نفتـــی« و »صـــادرات نفـــت 
کشـــورهای شـــرقی« بـــه عنـــوان پیشـــنهاد ارائـــه گردیـــد. مطابـــق بـــا ایـــن 
بـــرای  میان مدت-بلندمـــدت  و  کوتاه مـــدت  راهکارهـــای  راهبردهـــا، 
عبـــور از تحریـــم نفـــت و مقاوم ســـازی کشـــور توســـعه داده شـــدند کـــه 
بـــر مرتفـــع نمـــودن تحریم پذیـــری  در صـــورت اجرایـــی شـــدن، عـــاوه 
بهینـــۀ  نقطـــۀ  بـــه  کشـــور  دســـتیابی  باعـــث  انـــرژی،  حـــوزۀ  در  کشـــور 
حداکثـــر ســـود اقتصـــادی و قـــدرت سیاســـی حاصـــل از تجـــارت انـــرژی 

می گردنـــد. نیـــز 

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ سیاســتگذاری امیرکبیــر بــا همــکاری علیرضــا 
صفــری، جــواد ســلیمان پور و ســید علیرضــا فاطمــی در ســال 1397 انجــام 

شــده  است.
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انرژی
طراحی الگو و مدل

  ضرورت و اهداف پژوهش
تحریم هـــای آمریـــکا در زمینـــۀ فـــروش نفـــت در اوایـــل دهـــۀ 90 منجـــر بـــه 
کاهـــش چشـــمگیر صـــادرات نفـــت شـــد. پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام، 
 بـــروز کـــرد کـــه تحریم هـــای نفتـــی، صـــادرات نفـــت ایـــران 

ً
ایـــن نگرانـــی مجـــددا

را بـــا مشـــکل مواجـــه نمایـــد. ایـــن موضـــوع بـــه خاطـــر وابســـتگی قابـــل 
 توجـــه ایـــران بـــه درآمدهـــای نفتـــی، می توانـــد تبعـــات اقتصـــادی مهمـــی 
داشـــته باشـــد. »مـــدل ســـنتی فـــروش نفـــت« و »اســـتفاده از نظـــام بانکـــی 
بین المللـــی«، دو دلیـــل تأثیرگـــذاری تحریم هـــای آمریـــکا در زمینـــۀ فـــروش 
نفـــت ایـــران در اوایـــل دهـــۀ 90 بـــوده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس بـــرای بی اثـــر 
کـــردن ایـــن تحریم هـــا الزم اســـت اواًل نفـــت بـــا روشـــی غیـــر از مـــدل ســـنتی 
بـــه بخـــش غیردولتـــی فروختـــه شـــود. در ایـــن صـــورت، امـــکان فـــروش 
نفـــت ایـــران در قالـــب محموله هـــای کوچـــک و متوســـط بـــه مشـــتریانی 
ـــرای آمریـــکا قابل شناســـایی نیســـت، فراهـــم می شـــود. کـــه هویـــت آن هـــا ب

غ از نظـــام بانکـــی بین المللـــی تســـویه   وجـــوه آن بـــه  صـــورت ریالـــی و فـــار
ً
ثانیـــا

گـــردد. هـــدف ایـــن پژوهـــش بررســـی راهـــکار فـــروش نفـــت از طریـــق بـــورس، 
بـــه عنـــوان راهـــکاری بـــرای مقابلـــۀ بـــا تحریم هـــای نفتـــی اســـت.

کــردن    انتخــاب راهبــرد مناســب بــرای بی اثــر 
تحریــم فــروش نفــت ایــران

اجـــرای راهبردهـــای بی اثـــر کـــردن تحریـــم فـــروش نفـــت ایـــران از دو طریـــق 
امکان پذیـــر اســـت: 1( فـــروش نفـــت در بســـتر بـــورس و 2( فـــروش نفـــت 
از طریـــق مذاکـــرۀ مســـتقیم. بررســـی ها نشـــان می دهـــد فـــروش نفـــت 
در بســـتر بـــورس بـــه  مراتـــب مناســـب تر از فـــروش آن از طریـــق مذاکـــرۀ 
مســـتقیم اســـت، زیـــرا قیمـــت بـــه خاطـــر فضـــای شـــفاف و رقابتـــی بیـــن 
خریـــداران در باالتریـــن ســـطح منطقـــی خـــود قـــرار می گیـــرد و ایجـــاد فســـاد 

و رانـــت نیـــز جلوگیـــری می شـــود.

  فـــروش نفـــت در بـــورس بـــه عنـــوان راهـــکار 
مقابلـــۀ بـــا تحریـــم نفتـــی آمریـــکا

بهتریـــن راهبـــرد بـــرای بی اثـــر کـــردن تحریم هـــای آمریـــکا در زمینـــۀ فـــروش 
نفـــت، »فـــروش ریالـــی نفـــت در بـــورس« اســـت. در ایـــن صـــورت، بـــه دلیـــل 
شـــفافیت انتخـــاب مشـــتری و تعییـــن قیمـــت در ایـــن روش، مســـئولیتی 
متوجـــه مدیـــران امـــور بین الملـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران نخواهـــد 
ســـازمان  ســـاز و کار های  طریـــق  )از  داخـــل  در  شـــفافیت  ایجـــاد  بـــود. 
بـــورس( و عـــدم امـــکان ایجـــاد بـــازار انحصـــاری و فســـاد از یـــک ســـو و عـــدم 

، از نتایـــج ایـــن مـــدل اســـت. شـــفافیت بـــرای آمریـــکا از ســـوی دیگـــر
در ایـــن مـــدل صـــادرات نفـــت ایـــران نیـــز توســـط بخـــش  غیردولتـــی انجـــام 
ـــه  ـــن زمین ـــکا در ای ـــای آمری ـــدن تحریم ه ـــی  ش ـــم اجرای ـــه علی رغ ـــود ک می ش
ـــد. همچنیـــن  ـــرای فـــروش نفـــت برخوردارن ـــی ب از انگیـــزه و انعطـــاف فراوان
ریـــال و   به صـــورت 

ً
بـــا فـــروش ریالـــی نفـــت، درآمـــد دولـــت مســـتقیما

ــود. ــن می شـ ــی تأمیـ ــی بین المللـ ــات مالـ ــتقل از نظامـ مسـ

  آسیب شناســی فرآینــد عرضــه نفــت در بــورس 
در ســال های گذشــته

ــت  ــی نف ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــت ام ــودن مدیری ــزه ب ــود بی انگی ــا وج ب
ایــران بــه فــروش نفــت در بــورس، تاکنــون این اتفاق دو مرتبه در تابســتان 
و پاییــز ســال 90 بــا هــدف صــادرات و نیــز بهــار و تابســتان ســال 93 بــا هدف 
خ  داده  اســت. بــا ایــن حــال، هــر دو تجربــه ناموفــق بــوده و  فــروش داخلــی، ر

 : تــداوم نداشــته  اســت کــه مهم تریــن دالیــل آن عبارت انــد از
شیوۀ نامناسب قیمت گذاری نفت؛ 	
سخت گیری غیرمنطقی دربارۀ زمان پرداخت وجه معامله؛ 	
نامشخص  بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده؛ 	
 اخذ عوارض و مالیات. 	

ً
محل تحویل خاص و نهایتا

بورس طراحیالگویفروشریالینفتدر

فــروش نفــت در بــورس یکــی از راهکارهــا و الگوهــای مقابلــۀ بــا تحریــم نفتــی ایــران اســت. در ایــن مــدل، نفــت بــا 
روشــی مشــابه ســاز و کار های رایــج در بــورس و در قالــب محموله هــای کوچــک و متوســط، بــه بخــش غیردولتــی 
فروختــه  می شــود. هویــت ایــن مشــتریان بــرای ســازمان بــورس مشــخص و شــفاف اســت، امــا آمریــکا بــه اطاعــات آن هــا 
دسترســی نــدارد. مبالــغ نیــز بــا ارز داخلــی )ریــال( پرداخــت می شــود و نظــام بانکــی بین المللــی نقشــی در تســویه و انتقــال ایــن 
مبالــغ بــه بانک هــای ایرانــی نــدارد. در صــورت اجرایــی شــدن ایــن راهــکار بــا الزامــات و ماحظــات آن، امــکان تحریــم نفتــی ایــران 

از سوی آمریکا از بین می رود و دولت با کمک سازمان بورس و بخش خصوصی می تواند با تحریم ها مقابله نماید.

شبکه
کانون های

تفکر ایران )ایتان(

طراحی سازوکار فروش نفت در بورس به عنوان راهکاری برای 
مقابلۀ با تحریم های نفتی آمریکا

محمودسحابیسجادحسیننیا
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انرژی
طراحی الگو و مدل

ـــت  ـــۀ نف ـــع در عرض ـــارض مناف ـــل تع ـــی و ح   بررس
ـــورس در ب

نفــت  ملــی  شــرکت  بین الملــل  امــور  مدیــران  دیدگاه هــای  مطالعــه 
ــت  ــن مدیری ــه ای ــد ک ــات می کن ــی اثب ــه  خوب ــوع، ب ــن موض ــارۀ ای ــران درب ای
نــدارد. ریشــۀ  ایــن زمینــه  بــه فعالیــت بخــش غیردولتــی در  عالقــه ای 
ــی  ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــت ام ــب مدیری ــکاری مناس ــدم هم ــی ع اصل
نفــت ایــران بــرای موفقیــت عرضــۀ نفــت در بــورس در ســال های گذشــته 
نیــز همیــن انحصارطلبــی بــوده  اســت. امــا بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم، 
اســتفاده از تــوان بخــش غیردولتــی در فــروش ریالــی نفــت در بــورس 
بــرای بی اثــر کــردن تحریــم فــروش نفــت ایــران ضــرورت دارد. از جملــه 
ملــی  شــرکت  کارشناســان  و  مدیــران  توســط  ح شــده  مطر اشــکاالت 
نفــت ایــران دربــارۀ فــروش ریالــی نفــت در بــورس می تــوان بــه »احتمــال 
»تحریم پذیــری  رانت خــواری«،  و  مفاســد  »شــکل گیری  ارزان فروشــی«، 
و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  بــازار  بــه  »ورود  و  خریــدار«  شــرکت های 
قیمت شــکنی« اشــاره کــرد؛ کــه هــر کــدام از ایــن اشــکاالت بــه نحــوی غیــر 
کارشناســانه هســتند و بــه طــور کامــل در نســخۀ کامــل پژوهــش مــورد 
بررســی و پاســخ گویی قــرار گرفته انــد کــه بحــث در مــورد آن هــا در ایــن 

نمی گنجــد. مجــال 

  راهکارهـــا و شـــرایط الزم بـــرای عرضـــۀ موفـــق 
نفـــت در بـــورس

شــرایط الزم بــرای عرضــۀ موفــق نفــت خــام و میعانــات گازی در بــورس 
: انــرژی عبارتنــد از

محموله هــا در حجم هــای کوچــک و متوســط )مثــاًل چنــد ده هــزار  	
بشــکه( و در یــک دورۀ زمانــی مشــخص عرضــه شــود.

کشــورمان  	 صــادرات  از  اندکــی  بخــش  از  اســتفاده  بــا  فرآینــد  ایــن 
یابــد. افزایــش  بــه مــرور  )مثــل درصــد( شــروع شــود و 

بهای خرید محموله ها به صورت ریالی تسویه  شود. 	

ــا مقــدار کمینــۀ 90  	 قیمــت پایــه عرضــۀ ایــن محموله هــا در بــورس ت
درصــد قیمــت صادراتــی پاییــن بیایــد.

از  	 بیشــتر  حاصلــه  درآمدهــای  از  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  ســـهم 
ایجــاد شــود. ایــن شــرکت  بــرای  کافــی  انگیــزۀ  تــا  14.5درصــد باشــد 

محل های متعدد برای تحویل محموله ها پیش بینی شود. 	

جمعبندی

»فـــروش ریالـــی نفـــت در بـــورس« بهتریـــن راهـــکار بلندمـــدت و اصولـــی 
ـــابقۀ  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــران اس ـــت ای ـــروش نف ـــم ف ـــردن تحری ـــرای بی اثرک ب
ح شـــده  ایـــن اقـــدام، پاســـخ های مناســـبی بـــرای تمامـــی اشـــکاالت مطر
توســـط مدیریـــت امـــور بین الملـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران دربــــارۀ ایــــن 
بـــه  ایـــن شـــرکت  کـــه نشـــان می دهـــد بی توجهـــی  راهـــکار وجـــود دارد 
ــه نیســـت. در  ــل توجیـ ــم، قابـ ــرایط تحریـ ــازی آن بخصـــوص در شـ پیاده سـ
شـــرایط تحریـــم، شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران چـــاره ای جــــز اســـتفاده از تـــوان 
بخـــش غیردولتـــی در فـــروش نفـــت از طریـــق بــــورس نـــدارد و الزم اســـت 
ـــردی فعاالنـــه و مســـئوالنه  ، رویکـ بـــه جـــای ایجـــاد ممانعـــت در ایـــن مســـیر
اختیـــار کنـــد. ســـهم بیشـــتر از 14.5 درصـــدی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران از 
درآمدهـــای حاصلـــه، عرضـــۀ محموله هـــا در حجم هـــای کوچـــک و متوســـط 
و همچنیـــن افزایـــش تدریجـــی حجـــم کل عرضـــه در بـــورس، از جملـــه 
شـــرایط عرضـــۀ موفـــق نفـــت خـــام و میعانـــات گازی در بـــورس انـــرژی اســـت.

دربارٔهپژوهش

ایـــن مطالعـــه در شـــبکۀ کانـــون هـــای تفکـــر ایـــران )ایتـــان( در ســـال  	
ــده  ــام شـ ــین نیا انجـ ــجاد حسـ ــحابی و سـ ــود سـ ــکاری محمـ ــا همـ 1397 بـ

اســـت.
پیوستها

فروش ریالی نفت در بورس راهکار بی اثر کردن تحریم گزارش
فروش نفت ایران  )30 صفحه(
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انرژی
امکان سنجی

  ضرورت و اهداف پژوهش
انــرژی بــه عنــوان موتــور رشــد و طــی کــردن فرآینــد صنعتــی شــدن، همــواره 
وظایــف  عمــدۀ  اســت.  بــوده  دولت هــا  حساســیت  و  تمرکــز  محــور 
سیاســت گذاری در حــوزۀ صنعــت نفــت و گاز بــر عهــدۀ وزارت نفــت و 
در حــوزۀ صنعــت بــرق بــر عهــده وزارت نیــرو اســت. البتــه بخــش انــرژی 
دو  ایــن  از  غیــر  اســت.  غیرمتمرکــز  و  پیچیــده  ســاختاری  دارای  ایــران 
وزارتخانــه، ســازمان انــرژی اتمــی کــه متولــی ویــژۀ انــرژی هســته ای اســت، 
ــوزۀ  ــی ح ــای فرابخش  جایگاه ه

ً
ــا ــارت و نهایت ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

سیاســت گذاری انــرژی دولــت همچــون شــورای عالــی انــرژی، کمیســیون 
بــر  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  در  مرتبــط  ســاختار  و  دولــت  زیربنایــی 

پیچیدگــی ایــن ســاختار درون چتــر کالن دولــت افــزوده اســت. 
ایــن پیچیدگی هــا موجــب بــروز مشــکالتی از جملــه ناهماهنگــی و تداخل 
وظایــف نهادهــا بــا یکدیگــر شــده اســت. از ایــن  رو در ایــن پژوهــش 
آیــا ادغــام بخــش بــرق وزارت نیــرو در  بــه ایــن مســئله می پردازیــم کــه 
ــام  ــالح کل نظ ــب اص ــد موج ــرژی می توان ــکیل وزارت ان ــت و تش وزارت نف
ثــار مثبــت و منفــی تشــکیل  حکمرانــی انــرژی کشــور شــود و بــه بررســی آ

ایــن وزارتخانــه خواهیــم پرداخــت.

  آسیب های حکمرانی انرژی ایران
نظــام حکمرانــی انــرژی ایــران بــا مشــکالت متعــددی مواجــه اســت کــه در 

ح مهم تریــن آســیب ها خواهیــم پرداخــت: ادامــه ایــن بخــش بــه شــر
  تولیــد انــرژی: صنعــت نفــت ســرمایه بر اســت و از کمبــود منابــع  	

بــرای  نــه تنهــا منابــع مالــی الزم  بــرای توســعه رنــج می بــرد.  مالــی 

توســعۀ میادیــن نفــت و گاز در دســترس نیســت بلکــه ســازوکار 
الزم بــرای جــذب ایــن منابــع چــه از ســرمایه های داخلــی و چــه از 
نیروگاه هــا  پاییــن  بازدهــی  نــدارد.  وجــود  خارجــی  ســرمایه های 
بــه  بــرق، عــدم توســعه و توجــه  انتقــال و توزیــع  بــاالی  و تلفــات 
انرژی هــای تجدیدپذیــر از جملــه آســیب های بخــش تولیــد انــرژی 

هســتند. کشــور 

 مصـرف انـرژی: افزایـش بی رویـۀ مصـرف گاز بـه خصـوص در بخـش  	
خانگی و تجاری، باال بودن تلفات انرژی، نبود سـبد بهینۀ سـوخت 
گازهـای  مالحضـۀ  قابـل  بخـش  سـوزاندن  حمل ونقـل،  بخـش  در 
همـراه نفـت و عـدم تحقـق کامل اهـداف تزریق گاز بـه مخازن نفتی 

را می تـوان از آسـیب های بخـش مصـرف انـرژی ایـران نـام بـرد.

  فنــاوری و صنعــت انــرژی: اقتصــاد کشــور در تعامــل بــا بخــش انــرژی  	
خدمــات مشــخصی را نــه دریافــت و نــه ارائــه می کنــد. بخــش انــرژی 
ج از کشــور رفــع می کنــد و تمایــل  کشــور اکثــر نیازهــای خــود را از خــار
اختیــار  در  خــوراک  عنــوان  بــه  را  خــود  محصــوالت  کــه  دارد  کمــی 

صنایــع پایین دســتی قــرار دهــد.

  درآمدهــای انــرژی: در دولت هــای مختلــف ایــران، همــواره بخــش  	
از  از درآمدهــای حاصــل  از بودجــۀ عمومــی کشــور  قابــل توجهــی 
فــروش نفــت و مشــقات نفتــی تأمیــن می شــود. نتایــج منفــی ایــن 
: کاهــش  امــر طبــق تجربیــات کشــورهای مختلــف عبــارت اســت از
شــدن  بــزرگ  و  دولــت  هزینه هــای  افزایــش  ملــی،  پــول  ارزش 

غیرمنطقــی آن و کاهــش پاســخ گویی دولــت بــه مــردم.

  بــازار و دیپلماســی انــرژی: عــدم اســتفاده از موقعیــت ژئوپولیتیکــی  	

رفع پیچیدگی های ساختار حکمرانی انرژی کشور با ایجاد 
وزارت انرژی به عنوان متولی واحد انرژی کشور

امکانسنجیتشکیلوزارتانرژی
اندیشکده 

حکمرانی
شریف

ناهماهنگــی، تداخــل وظایــف و عــدم تناســب وظایــف بــا توانایی هــا در دو وزارت نیــرو و نفــت بــه عنــوان نهادهــای 
حکمرانــی انــرژی کشــور مشــکات عمــده ای را در بخش هــای تولیــد و مصــرف انــرژی، مدیریــت درآمدهــا، فنــاوری 
ــرژی می توانــد بــا ایجــاد  ــام ایــن دو وزارتخانــه و تشــکیل وزارت ان انــرژی و بــازار و دیپلماســی انــرژی ایجــاد کــرده اســت. ادغ
متولــی واحــد در بخــش کان انــرژی کشــور و ایجــاد تمرکــز در برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های ایــن دو وزارتخانــه 
ــا کاهــش هزینه هــا و بهبــود کیفیــت تحقیقــات حــوزۀ انــرژی از  ــا حــدودی رفــع کنــد و از طرفــی ب ح شــده را ت مشــکات مطر

طریق هم افزایی ایجادشده شرایط کلی حکمرانی انرژی کشور را بهبود بخشد.

میثمپیلهفروش| محمدرضاکثیریپویانرنجبر
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انرژی
امکان سنجی

منحصربه فــرد در جهــت ایفــای نقــش محــوری در تبــادالت انــرژی 
منطقــه، ضعــف در طراحــی بازارهــای کارآمــد انــرژی، کاهــش تــوان 
تولیــد مخــازن و رشــد مصــرف داخلــی  افــت  بــه دلیــل  صــادرات 
جــزء  طبیعــی  گاز  جهانــی  بــازار  تحلیــل  و  شــناخت  در  ضعــف  و 

اســت. ایــن بخــش  در  آســیب های حکمرانــی 

الزامات تحقق  و  انرژی  وزارت  تشکیل  مزایای    
آن ها

ــوان مــواردی  ــرژی کشــور را می ت ــی ان مشــکالت عمــدۀ نهادهــای حکمران
بــا  نهادهــا  وظایــف  تداخــل  مــوارد  برخــی  در  و  ناهماهنگــی  همچــون 
یکدیگــر و عــدم تناســب وظایــف نهادهــا بــا توانایی هــای آن هــا دانســت. 
ایــن  حــدودی  تــا  می توانــد  انــرژی  وزارت  تشــکیل  کنونــی  شــرایط  در 
مشــکالت را برطــرف کنــد. در ادامــه بــه برخــی از مزایــای تشــکیل وزارت 

انــرژی اشــاره خواهــد شــد:

•  ایجاد متولی مشخص در بخش کالن انرژی کشور
ایجــاد وحــدت در مدیریــت، سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بخــش انــرژی 
و  ناهماهنگی هــا  ناکارآمدی هــا،  بــه  نســبت  نفــر  یــک  گویــی  پاســخ  و 
کاســتی ها موجــب بهبــود بعضــی از مشــکالت بخــش انــرژی کــه ناشــی از 

اختــالف بیــن دو وزارت نفــت و نیــرو بــوده اســت خواهــد شــد. 

•  افزایش تمرکز برای تبیین برنامه ها و سیاست های انرژی
هــم اکنــون هــر یــک از دو وزارتخانــۀ نفــت و نیــرو بــرای انجــام وظایــف خــود 
ــر اســاس قوانیــن و برنامه هــای توســعۀ پنــج ســاله، سیاســت گذاری و  ب
مکمــل  تنهــا  نــه  وزارتخانــه  دو  ایــن  برنامــۀ  امــا  می کننــد.  برنامه ریــزی 

ــا یکدیگــر تضــاد دارد. یکدیگــر نیســت بلکــه در برخــی از حوزه هــا ب

•  حذف سازمان های مشابه و موازی در وزارتخانه ها 
نیــروی  تقویــت  ضمــن  نفــت  وزارت  در  نیــرو  وزارت  بــرق  بخــش  ادغــام 
وجــود  بــه  هزینه هــا  در  نســبی  صرفه جویــی  کارایــی،  ارتقــاء  و  انســانی 
مــی آورد. بــه عنــوان نمونــه، کاهــش حجــم دولــت بــا ادغــام وظایــف اســتانی 
شــرکت گاز و بــرق موجــب کاهــش هزینه هــای وزارت انــرژی خواهــد شــد.

  الزامات تشکیل وزارت انرژی
امــا  دارد،  همــراه  بــه  خــود  بــا  بســیاری  مزایــای  انــرژی  وزارت  تشــکیل 
اســتفاده از ایــن مزایــا نیــاز بــه الزاماتــی دارد و در صورتــی کــه الزامــات 

تشــکیل وزارت انــرژی رعایــت نشــود بهره گیــری از مزایــای آن در هالــه ای 
از ابهــام خواهــد بــود. 

•  قطــع وابســتگی مســتقیم بودجــه ای دولــت بــه درآمدهــای حاصــل 

از فــروش انــرژی
نفـت و گاز همـواره ابـزاری بـرای کسـب مشـروعیت سیاسـی و اجتماعـی 
دولت ها بوده اسـت و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز در کشـور وجود 

دارد تأسـیس وزارت انـرژی مشـکالت ایـن صنعـت را رفـع نخواهـد کـرد. 

•  ایجاد توانایی سیاست گذاری و تنظیم گری
دو وزارتخانــۀ نفــت و نیــرو در بخــش تنظیم گــری نتوانســته انــد نقــش 
نظارتــی و هدایتــی خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد. بنابرایــن بــدون تــوان 
از حــوزۀ  نــه  تنهــا مشــکلی  آن هــا  تنظیم گــری و سیاســت گذاری ادغــام 
انــرژی کشــور را برطــرف نخواهنــد کــرد بلکــه ایــن حــوزه را بــا چالش هــای 

جدی تــری مواجــه خواهــد شــد.

•  حل شرایط بحرانی صنعت برق قبل از ادغام
شــرایط بحرانــی صنعــت بــرق قبــل از ادغــام بایــد حــل و فصــل شــود. 
بدهی هــای وزارت نیــرو و عــدم ســرمایه گذاری در بخــش بــرق از جملــۀ 

ایــن مشــکالت اســت.

•  جدایی حکمرانی و تصدی گری
توأمــان دولــت در بخــش تصدی گــری و حکمرانــی در بخــش  حضــور  
از  قبــل  بایــد  مشــکل  ایــن  کــه  می شــود  منافــع  تضــاد  ســبب  انــرژی 

شــود.  حــل  انــرژی  وزارت  تشــکیل 

جمعبندی

وجـود تعـداد زیـادی از نهادهـای تأثیرگـذار دولتـی و فرادولتـی در سـاختار 
غیـر  و  پیچیـده  سـاختاری  ایجـاد  باعـث  کشـور  انـرژی  سیاسـت گذاری 
متمرکـز در حکمرانـی انـرژی کشـور شـده اسـت. ایـن پژوهـش بـا هـدف 
بررسـی میـزان تأثیرگـذاری تشـکیل وزارت انـرژی بـه عنـوان متولـی واحـد 
انـرژی کشـور در حـل مشـکات و معضـات حکمرانـی انـرژی کشـور انجـام 
شـد. نتیجۀ این پژوهش نشـان می دهد که تغییرات شـکلی و سـاختاری 
در نظـام حکمرانـی انـرژی بـه تنهایـی موجـب بهبـود شـرایط فعلـی نخواهد 
شـد. بلکـه بـا توجه بـه نگاه تصدی گری دولت به بخش انرژی و وابسـتگی 
»ضـرورت  جملـه  از  انـرژی  وزارت  ایجـاد  مقدمـات  نفتـی،  درآمدهـای  بـه 
کاهـش وابسـتگی بودجـه ای دولـت بـه درآمدهـای نفـت، ضـرورت جدایـی 
حکمرانـی و تصدی گـری، ضـرورت تشـکیل نظـام جامـع اطاعاتـی، ضـرورت 
حـل شـرایط بحرانـی صنعـت بـرق قبـل از ادغـام و از همـه مهم تـر ارتقـاء 

توانایـی سیاسـت گذاری و تنظیم گـری« بایـد فراهـم شـود.

دربارهپژوهش

محمدرضا  	 همکاری  با  شریف  حکمرانی  اندیشکدۀ  در  مطالعه  این 
کثیری، پویان رنجبر و میثم پیله فروش در سال 1397 انجام شده  است.

پیوستها

الزامات تشکیل وزارت انرژی )26 صفحه(گزارش
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انرژی
مطالعه تطبیقی

  ضرورت و اهداف پژوهش
شــرکت  اختیــار  در  باالدســتی(  )بخــش  کشــور  در  گاز  تولیــد  مدیریــت 
عهــدۀ  بــر  پایین دســتی(  )بخــش  گاز  مصــرف  مدیریــت  و  نفــت  ملــی 
شــرکت ملــی گاز اســت و علی رغــم برنامه  ریزی  هــای وزارت نفــت تاکنــون 
هماهنگــی مناســبی بیــن ایــن دو شــرکت برقــرار نشــده و کشــور بارهــا 
ــروز مشــکالتی در زمینــۀ تأمیــن گاز مصــارف مختلــف داخلــی و  شــاهد ب
حتــی اختــالل در تأمیــن تعهــدات صــادرات گاز بــوده اســت. بــرای تدویــن 
آن  اختیــارات  و  تعییــن حــدود وظایــف  و  گاز  اساســنامۀ شــرکت ملــی 
مطالعــۀ ســاختارهای موفــق تولیــد، توزیــع و مصــرف گاز در کشــورهای 
ــد و  ــاختار تولی ــن پژوهــش س ــور در ای ــن منظ ــت. بدی ــروری اس ــر ض دیگ

توزیــع گاز در دو کشــور نــروژ و روســیه مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد.

  ساختار نفت و گاز در کشور نروژ
نروژ سومین صادرکنندۀ گاز دنیا است و به  رغم تجربۀ نه چندان طوالنی 
، دارای یکی از بالغ ترین ساختارهای نهادی در  خود در صنعت نفت و گاز
حوزۀ نفت و گاز می باشد. تفکیک نقش های حکمرانی و تصدی به خوبی 
در این کشور انجام شده و دولت مالکیت کامل دو شرکت بزرگ نفت و 
گاز به نام های پتورو و گسکو را دارا است. همچنین عمدۀ سهام شرکت 
آن دولت است. در حوزۀ امور عملیاتی نفت و  استات اویل نیز از  بزرگ 
می باشد.  نروژ  انرژی  و  نفت  وزارت  ادارۀ  مهم ترین  انرژی  و  گاز  ادارۀ   ، گاز
بر تعیین سیاست های اکتشاف،  اداره مشتمل  مهم  ترین وظایف این 
آن ها،  گاز فالت قاره نروژ و نظارت بر  از میادین نفت و  توسعه و تولید 
، تحلیل های اقتصادی از فعالیت  های نفتی )شامل  نظارت بر زنجیرۀ گاز
به فعالیت های  ارزیابی بودجۀ ملی تحقیقات حقوقی مربوط  و  تخمین 

اروپایی،  کشورهای  سایر  به  نروژ  گاز  صادرات  و  انتقال  در  است.  نفتی( 
گاز طبیعی است.  انتقال باالدستی  مورد مهم انحصار دولت در شبکۀ 
البته امتیاز اکتشاف، توسعه و تولید به بخش خصوصی نیز واگذار شده 
است. پارامتر مهم دیگر وجود یک رگوالتور با بدنۀ بسیار قوی به نام اداره 
بر  و  کرده است  تنظیم  را  که چارچوب تمام فعالیت ها  نروژ است  نفتی 
حسن اجرای آن ها نظارت می کند. نقش این اداره در مدیریت بخش نفت 
و گاز به قدری مهم است که رئیس آن را هیئت دولت انتخاب می کند و از 

زمان تأسیس آن تا کنون تنها دو بار تغییر ریاست داشته است.

  ساختار نفت و گاز در کشور روسیه
روســیه بــه عنــوان اولیــن صادرکننــدۀ گاز جهــان نقــش مهمــی در تأمیــن 
ــن  ــوان بزرگتری ــه  عن ــروم ب ــرکت گازپ ــا دارد. ش ــژه اروپ ــه وی ــان ب ــرژی جه ان
شــرکت متولــی امــور گازی کشــور روســیه، از ابتــدای فعالیتــش در قالــب 
، تمام فعالیت های باالدســتی تا پایین دســتی گاز را اجرا  وزارت صنایع گاز
و مدیریــت  کــرده  اســت. انجــام عملیــات اکتشــاف، حفــاری، بهره بــرداری 
ایــن  شــرکت های  زبده تریــن  از  یکــی  بــه  را  شــرکت  ایــن   ، گاز انتقــال  و 
عرصــه تبدیــل نمــوده اســت. شــرکت گازپــروم مالــک سیســتم تأمیــن 
 بایــد در اختیــار دولــت یــا شــرکتی باشــد کــه 

ً
گاز سراســری اســت کــه قانونــا

دولــت بیــش از 50 درصــد ســهام آن را دارا اســت. 
مدیریتی  سیستم  قسمت  مهم ترین  روسیه  فدراسیون  انرژی  وزارت 
صنعت نفت و گاز فدراسیون روسیه است. این وزارتخانه به عنوان بدنۀ 
اجرایی دولت وظیفه تهیه و اجرای سیاست های دولت و تنظیم مقررات 
را در بخش نفت و سوخت بر عهده دارد. بنابراین در روسیه نیز ساختار 
کلی صنعت نفت و گاز دولتی بوده اما در بعضی بخش ها به منظور ایجاد 
رقابت همانند توسعۀ میادین بخش خصوصی نیز ورود پیدا کرده است. 

لزوم یکپارچه نمودن مدیریت بخش تولید،
انتقال و مصرف گاز در کشور

تعیینحدوداختیاراتشرکتملی
وروسیه ایرانبابررسیتجربۀنروژ گاز

اندیشکده 
سیاستگذاری 

امیرکبیر

بررســی ســاختار صنعــت نفــت و گاز در دو کشــور نــروژ و روســیه نشــان دهنده وجــود یــک ســاختار مدیریتــی 
یکپارچــه در بخــش باالدســتی و پایین دســتی اســت. ایــن دو کشــور بــا برقــراری انحصــار در بخــش انتقــال گاز 
موجــب توســعۀ صــادرات گاز و بــا شکســتن انحصــار در بخــش اکتشــاف و تولیــد گاز موجــب افزایــش تولیــد گاز شــده اند. 
ــش  ــور در بخ ــت و گاز کش ــت نف ــاختار صنع ــی س ــاح یکپارچگ ــت، اص ــو گرف ــوان از آن الگ ــه می ت ــوردی ک ــن م ــذا مهم تری ل

باالدستی و پایین دستی است که می تواند در تدوین اساسنامۀ شرکت ملی گاز مورد توجه قرار بگیرد.
مرتضینیکخواهنسبحبیباهللظفریان جوادسلیمانپور

مرتضینیکخواهنسب جوادسلیمانپور

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی
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انرژی
مطالعه تطبیقی

  ساختار شرکت ملی گاز ایران
شــرکت ملــی گاز ایــران یکــی از چهــار شــرکت اصلــی وزارت نفــت جمهــوری 
اســالمی ایــران اســت کــه در حــوزۀ عملیــات پایین دســتی صنعــت گاز 
گاز  ملــی  شــرکت  ســهام  درصــد   100 حاضــر  حــال  در  می باشــد.  فعــال 
متعلــق بــه دولــت اســت و برنامه ریــزی و نظــارت کالن زنجیــرۀ عرضــۀ گاز 

توســط وزارت نفــت و بــا همــکاری شــرکت ملــی نفــت انجــام می گیــرد.
ماهیــت دولتــی شــرکت ملــی گاز ایــران و رابطــۀ پیچیــدۀ ذی نفعــان آن 
و  حاکمیتــی  وظایــف  بیــن  مناســبی  تفکیــک  کــه  اســت  شــده  باعــث 
وظایــف تصدی گــری ایــن شــرکت انجــام نشــود و شــاید بتــوان گفــت کــه 
عمــدۀ مشــکل نحــوۀ مدیریــت بخــش نفــت و گاز مربــوط بــه همیــن 
عــدم تفکیــک وظایــف حاکمیتــی و تصدی  گــری اســت. رفــع ایــن مــورد 
می توانــد کارگشــای بســیاری از مشــکالت نــه   تنهــا در صنعــت نفــت و 

، بلکــه در ســایر صنایــع کشــور نیــز باشــد. گاز

   پیشنهادات
ــرای  ــران ب ــت ای ــی گاز و نف ــرکت های مل ــور ش ــی حض ــی چگونگ ــت بررس جه

مدیریــت صنعــت گاز می تــوان ســناریوهای زیــر را در نظــر گرفــت:

 وضعیت فعلی مدیریت صنعت گاز ادامه یابد؛ 	

 شــرکت ملــی گاز ایــران عــالوه بــر وظایــف فعلــی خــود، امــکان حضــور  	
در باالدســت صنعــت گاز را دارا باشــد؛

 شرکت ملی گاز ایران تنها در باالدست صنعت گاز فعالیت کند؛ 	

 شــرکت ملــی گاز و نفــت ایــران ادغــام شــوند و تحــت عنــوان یــک  	
شــرکت فعالیــت کننــد.

 ، پــس از بررســی ســاختار حاکمیــت کشــورهای نــروژ و روســیه در حــوزۀ گاز
پیشــنهادهای زیــر ارائــه می شــود:

 ایجـاد نظـام رگوالتـوری و رگوالتـور قدرتمنـد: در هـر دو کشـور نـروژ و  	
روسـیه، نظـام رگوالتـوری بسـیار قـوی وجـود دارد کـه عـالوه بر وضع 
، تـوان جلوگیـری از نقـض  مقـررات مطابـق بـا سیاسـت  های کشـور
ایـن مقـررات را نیـز دارد. بنابرایـن وزارت نفـت ایـران بایـد بـه دنبـال 
ایـن موضـوع باشـد کـه وظایـف حاکمیتـی خود را به گونـه ای صحیح 

انجـام دهـد و ُبعـد برنامه  ریـزی و هماهنگـی خـود را تقویـت نمایـد.

مرجع  	 یک  تنها  و  یک  وجود  گاز:  صادرات  واحد  مدیریت  ضرورت   
در  مسئولیت  رفع  و  سردرگمی  از  جلوگیری  جهت  گاز  صادرکننده 
این حوزه ضروری است. برخی از قراردادهای حوزۀ صادرات گاز تنها 

در صورتی قابل انعقاد هستند که متولی بخش صادرات که شرکت 
ملی گاز است توانایی ورود به بخش اکتشاف و تولید را داشته باشد.

دیــدگاه  	 طبیعــی:  گاز  ژئوپلیتیکــی  قــدرت  از  اســتفاده  ضــرورت   
گاز در هــر دو کشــور روســیه و  بــه صنعــت  ژئوپلیتیکــی نســبت 
نــروژ )بخصــوص روســیه( حاکــم اســت. بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم 
ایــران در ذخایــر گازی جهــان، نقــش ژئوپلیتیکــی گاز بــرای ایــران 
 ، ــت گاز ــر صنع ــد ب ــت واح ــا مدیری ــوان ب ــود و می ت ــدان می ش دوچن
تــوان اســتفاده از قــدرت ژئوپلیتیکــی گاز طبیعــی را بهبــود بخشــید.

 ایجــاد فضــای رقابتــی بیــن شــرکت  هــای توســعه دهندۀ میــدان:  	
در ســاختار حاکمیــت صنعــت گاز دو کشــور نــروژ و روســیه، وجــود 
و  اکتشــاف  بخــش  در  گاز  صنعــت  در  شــرکت ها  میــان  رقابــت 
( وجــود دارد کــه موجــب بهبــود وضعیــت  تولیــد )نــه در انتقــال گاز

تولیــد و ایجــاد فضایــی رقابتــی در ایــن حــوزه شــده اســت.

جمعبندی

کــه  می شــود  موجــب  کشــور  گاز  صنعــت  ســاختاری  یکپارچگــی  عــدم 
مشــکاتی  بــا  صادراتــی  قراردادهــای  از  بســیاری  در  گاز  ملــی  شــرکت 
 امــکان عقــد ایــن قراردادهــا فراهــم نباشــد. از طرفــی 

ً
مواجــه شــود و بعضــا

امــکان ورود بخــش خصوصــی  گاز عــدم  در بخــش اکتشــاف و تولیــد 
ــی ورود  ــکان قانون ــراری ام ــه برق ــت ک ــده اس ــد گاز ش ــش تولی ــث کاه باع
برطــرف  را  مشــکل  ایــن  می توانــد  غیردولتــی،  و  مســتقل  شــرکت  های 
نمایــد. رفــع تمامــی ایــن مشــکات نیــاز بــه ایجــاد یــک نظــام رگوالتــوری 
قدرتمنــد در درون حاکمیــت دارد کــه بتوانــد قوانیــن و مقــررات مــورد 
آن هــا  شــدن  اجــرا  از  و  وضــع  کشــور  سیاســت های  بــا  مطابــق  را  نیــاز 

توســط نهادهــای ذیربــط اطمینــان حاصــل کنــد.

دربارهپژوهش

جـواد  همـکاری  بـا  امیرکبیـر  سیاسـتگذاری  اندیشـکدۀ  در  مطالعـه  ایـن 
بـه سـفارش مرکـز پژوهش  هـای  سـلیمان پور و مرتضـی نیکخواه نسـب 

مجلـس شـورای اسـامی در سـال 1398 انجـام شـده اسـت.

پیوستها

گزارش
حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی نروژ و 

روسیه )55 صفحه(
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انرژی
نگاشت

  ضرورت و اهداف پژوهش
حمل ونقـل یکـی از بخش هـای مهـم اقتصـاد ملـی در دنیـا اسـت کـه بـه 
دلیـل داشـتن نقـش زیربنایـی، تأثیـر فراوانـی بـر فرآینـد رشـد اقتصـادی 
کشـورها دارد. اهمیـت ایـن بخـش به گونـه ای اسـت کـه واسـطه اي میان 
و  ملـی  سـطح  در  خدماتـی  و  بازرگانـی  صنعتـی،  کشـاورزی،  فعالیت هـای 
بین المللـی اسـت. در ایـن میـان در سـال های اخیـر میـزان مصـرف انـرژی 
در ایـن بخـش مـورد توجـه صاحب نظـران قـرار گرفتـه اسـت و تالش هـا و 
اقدامـات زیـادی به ویژه در کشـورهای توسـعه یافته بـرای کاهش مصرف 
سـوخت در بخـش حمل ونقـل انجـام شـده اسـت. امـا در ایـران علی رغـم 
اقداماتـی کـه بـرای مدیریـت و بهینـه کـردن مصـرف سـوخت انجـام شـده 
از  یکـی  ایـران  اکنـون  نادرسـت،  سیاسـت های  اتخـاذ  دلیـل  بـه  اسـت، 
پرمصرف تریـن کشـورهای دنیـا در مصـرف انـرژی در بخـش حمل ونقـل 
اسـت. لـذا در ایـن پژوهـش سـعی می شـود تصویـری روشـن از مصـرف 
بـرای  راهکارهایـی  و  ارائـه  حمل ونقـل  بخـش  در  نفتـی  فراورده هـای 

کاهـش مصـرف سـوخت در ایـن بخـش پیشـنهاد شـود.

حمل ونقل  بخش  در  انرژی  مصرف  میزان    
کشور

ســهم بخــش حمل ونقــل از کل انــرژی مصرف شــده در کشــور حــدود 
از بیــن فــرآورده نفتــی فراورده هــای  یك چهــارم محاســبه شــده اســت. 
ســوخت  و   )CNG( فشــرده  طبیعــی  گاز  )گازوئیــل(،  نفــت گاز  بنزیــن، 
هوایــی بــه طــور عمــده در بخــش حمل ونقــل مصــرف می شــوند کــه در 

ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.

  میزان مصرف بنزین در بخش حمل ونقل
کشور در بخش حمل ونقل  از 99 درصد بنزین مورد استفاده در  بیش 
مصرف می شود. بررسی آمار عرضه بنزین نشان می دهد که مصرف بنزین 
در کشور طی دو دهۀ اخیر بیش از دو برابر شده است. در این بازۀ زمانی 
فقط طی سال های 1385 تا 1390 سیر مصرف بنزین در کشور نزولی شده 
است که علت اصلی آن اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی 
و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است. از عمده دالیل مصرف 
باالی بنزین در کشور می توان به »قیمت پایین سوخت«، »ضعف شبکه 
حمل ونقل همگانی«، »گسترش فرهنگ استفاده از خودروهای شخصی«، 

»کیفیت پایین خودروها« و »قاچاق بنزین« اشاره کرد.

  میزان مصرف گازوئیل در بخش حمل ونقل
حمل ونقـل  بخـش  نفتـی،  فـرآوردۀ  ایـن  مصرف کننـدۀ  عمده تریـن 
اسـت کـه حـدود 60 درصـد گازوئیـل مصرفـی کشـور را بـه خـود اختصـاص 
از  غیـر  بـه  تاکنـون   1384 سـال  از  کشـور  در  گازوئیـل  مصـرف  می دهـد. 
سـال های 1393 و 1394 کـه کاهشـی بـوده، رونـد صعـودی داشـته اسـت 
و از 79.4 میلیـون لیتـر در روز بـه حـدود 90 میلیـون لیتـر در روز رسـیده 
اسـت. سـهم بخـش حمل و نقـل نیـز طـی ایـن سـال ها مقـداری بیـن 53 
نـاوگان  »فرسـودگی  و  گازوئیـل«  بـودن  »ارزان  اسـت.  بـوده  درصـد   60 تـا 

عمومـی« از علـل اصلـی مصـرف بـاالی ایـن سـوخت در کشـور اسـت.

  میزان مصرف گاز طبیعی فشرده )CNG( در بخش 
حمل ونقل

مســئوالن کشــور از ســال 1379 گنجانــدن ایــن ســوخت پــاک در ســبد 
ســوخت مصرفــی کشــور را در دســتور کار قــرار دادنــد. هم اکنــون ایــران بــا 

بررسی سهم هریک از حامل های انرژی در بخش حمل ونقل کشور و روند 
مصرف آن ها طی سال های اخیر

بخش نگاشتمصرفحاملهایانرژیدر
حملونقل

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی

بخــش حمل ونقــل در کشــور حــدود یک چهــارم از کل انــرژی مصرفــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن 
انــرژی شــامل حامل هایــی نظیــر بنزیــن، گازوئیــل، CNG و ســوخت هواییــي اســت. در ایــن میــان 99 درصــد بنزیــن 
، 60 درصــد گازوئیــل و کل مصــرف CNG و ســوخت هوایــی در »بخــش حمل ونقــل« مصــرف می شــوند. بررســی  مصرفــی کشــور
 بقیــۀ 

ً
مصــرف ســوخت طــی ســال های اخیــر نشــان می دهــد کــه بــه غیــر از CNG کــه رونــد مصــرف نزولــی داشــته اســت، تقریبــا

ایــن ســوخت ها رونــدی صعــودی داشــته اند. ایــن رونــد صعــودی باعــث تحمیــل یارانــۀ 214 هــزار میلیــارد تومانــی بــه دولــت 
شده که الزم است با اصاح قیمت سوخت و توسعۀ مصرف CNG این روند رو  به  رشد متوقف شود.

خسروخسرویشهابالدینکرمانشاهی
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انرژی
نگاشت

ــن  ــوز )بنزی ــودروی دوگانه س ــتگاه خ ــون دس ــش از 4.5 میلی ــودن بی دارا ب
توســعه دهندۀ  کشــورهای  دوم  ردۀ  در  چیــن  کشــور  از  پــس   )CNG و 
اســتفاده از CNG در جهان اســت. روند رو به رشــد اســتفاده از CNG از ســال 
ــب در روز  ــر مکع ــون مت ــه 19.5 میلی ــت و از 20.9  ب ــده اس ــف ش 1396 متوق
رســیده اســت. »پاییــن بــودن قیمــت بنزیــن«، »کاهــش تولیــد خــودروی 
»عــدم  و  جایگاه هــا«  تعــداد  بــودن  »ناکافــی  کشــور«،  در  دوگانه ســوز 
پراکندگــی مناســب آن هــا« مهم تریــن علــل ایــن رونــد کاهشــی هســتند.

 میزان مصرف سوخت هوایی در بخش حمل ونقل
سـوخت هوایـی ارزان تریـن نـوع سـوخت بخـش حمل ونقـل در جهـان 
اسـت که دلیل آن سیاسـت کشـورها مبنی بر کاهش سـهم حمل ونقل 
زمینـی و افزایـش سـهم حمل ونقـل هوایی اسـت. در حال حاضر مصرف 
روزانـۀ ایـن سـوخت در کشـور 4.5 میلیـون لیتـر اسـت کـه در پروازهـای 
درصـد   3 از  کمتـر  مجمـوع  در  و  می رسـد  مصـرف  بـه  خارجـی  و  داخلـی 

مصـرف سـوخت در حمل ونقـل را تشـکیل می دهـد.

  محاسبۀ میزان یارانه پنهان در بخش حمل ونقل
مصرف  بابت  پرداختی  یارانۀ  مبلغ  محاسبه  برای 
وجود  مختلفی  رویکردهای  دولت،  توسط  انرژی 
دارد. عده ای معتقدند که چون کشور ما تولیدکنندۀ 
نفت و فرآورده های آن است باید قیمت تمام شده 
به  که  این است  رویکرد دیگر  و  قرار بگیرد  مالک 
قیمت  سوخت،  صادرات  هزینه فرصت  علت 
از  استفاده  با  اینجا  در  بگیرد.  قرار  مدنظر  جهانی 
قیمت فوب خلیج فارس و نرخ آزاد دالر مقدار یارانۀ 
پنهان در بخش حمل ونقل محاسبه شده است و 

در جدول زیر ارائه می شود.
به  فقط  هوایی  سوخت  برای  رو  به  رو  جدول  در 
و  می گیرد  تعلق  یارانه  داخلی  پروازهای  مصارف 
به  توجه  با   1398 سال  عددی  مقادیر  همچنین 
مصرف 4 ماه ابتدایی سال تخمین زده شده است.

نوع 

سوخت
سال

مصرف روزانه 

) )میلیون لیتر

مصرف سالیانه 

) )میلیارد لیتر

قیمت فوب 

) )دالر

قیمت داخلی 

-ریال( )لیتر

خ تسعیر ارز  نر

)ریال(
یارانه 

)هزار میلیارد ریال(

بنزین
139789.132.50.42100001100001177.68

139810036.50.42100001100001321.3

گازوئیل
139754.3619.80.423000110000857.15

13985720.80.423000110000898.71

CNG
139720.87.590.11414011000060.43

1398207.30.11453211000055.25

سوخت 

هوایی

139731.10.42600011000044

139831.10.42600011000044

2139.28مجموع کل یارانٔه پرداختی برای انرژی بخش حمل ونقل در سال 1397

2319.34مجموع کل یارانٔه برآوردشده برای انرژی بخش حمل ونقل در سال 1398

  پیشنهادات پژوهش
جامعـه  متوسـط  و  ضعیـف  اقشـار  بـرای  ایـران  در  سـوخت  قیمـت 
ایـن در  بـر  ارزان نیسـت. عـالوه  از درآمدهـا، چنـدان  برحسـب نسـبتی 
ایران قیمت سـوخت بر قیمت سـایر کاالها و خدمات تأثیرگذار اسـت. 
بنابرایـن پیشـنهاد می شـود اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی بـا شـیب 
حـال  عیـن  در  و  گیـرد  صـورت  همه سـاله  و  پیوسـته  بـه  طـور  و  مالیـم 
CNG مـورد توجـه سیاسـت گذاران  جایگزینـی مصـرف سـوخت بـه نفـع 
بـر  عـالوه  غیرقیمتـی  راهکارهـای  امـا  گیـرد.  قـرار  اجرایـی  مسـئوالن  و 

می شـود: پیشـنهاد  زیـر  ح  شـر بـه   ،CNG مصـرف  توسـعه  و  جایگزینـی 

محــدود کــردن مصــرف بــا اســتفاده از کارت هوشــمند ســوخت و  	
ســهمیه  بندی؛

جلوگیری از قاچاق سوخت؛ 	

به کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش راندمان خودروها؛ 	

توسعۀ حمل ونقل عمومی؛ 	

کاهش عمر ناوگان؛ 	

بــاال بــردن ســهم حمل ونقــل ریلــی بــه ویــژه در حمــل بــار بــا اتخــاذ  	
سیاســت های الزم و رفــع موانــع موجــود؛

ترویج فرهنگ صحیح مصرف. 	

جمعبندی

درحــال حاضــر نســبت مصــرف حامل هایــی انــرژی در بخــش حمل ونقــل 
شــامل 53 درصــد بنزیــن، 32 درصــد گازوئیــل، 13 درصــد CNG و 3 درصــد 
ســوخت هوایــی اســت. ســهم هــر کــدام از فرآورده هــا از یارانــۀ پنهــان بــه 
ترتیــب بنزیــن  55 درصــد، گازوئیــل 40 درصــد، CNG 3 درصــد و ســوخت 
ــود  ــهم خ ــبت س ــه نس ــل ب ــان گازوئی ــن می ــت. در ای ــد اس ــی 2 درص هوای
در  خــود  ســهم  نســبت  بــه   CNG و  بیشــتر  بســیار  یارانــه  مصــرف،  در 
مصــرف، ســهم بســیار کمتــری از یارانــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
در ایــن پژوهــش بــرای کاهــش مصــرف ســوخت در بخــش حمــل و نقــل 
پیشــنهاداتی ارائــه شــد کــه مهم تریــن آن هــا »اصــاح تدریجــی قیمــت 

ــت. ــتفاده از CNG« اس ــعه اس ــی و توس ــوخت« و »جایگزین س

دربارۀپژوهش

بــا  	 اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
همــکاری خســرو خســروی و شــهاب الدین کرمانشــاهی در ســال 1398 

انجــام شــده  اســت.

پیوستها

گزارش
مصرف حامل های انرژی در بخش حمل ونقل

 )29 صفحه(





موضوعات و محورها
سوئیفت 	
سامانه های شفافیت اطالعات اقتصادی 	
گروه ویژه اقدام مالی 	
جنگ ارزی 	
تولید ماشین آالت صنعتی 	
وثیقه سپاری اموال منقول و غیرمنقول 	

پروژه ها
بررسی و تحلیل 	
عارضه یابی و مسئله یابی 	

اندیشکده ها
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 	
راهبــردی  	 مطالعــات  و  سیاســت پژوهی  پژوهشــکده 

حکمــت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  	
شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( 	
اندیشکده یقین 	
پژوهشکده مطالعات فناوری 	
پژوهشکده پولی و بانکی 	

اقــــتــــصــــاد
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  ضرورت و اهداف پژوهش
را  بــه عنــوان یــک پیام رســان مالــی وظیفــه تبــادل اطالعــات  ســوئیفت 
بیــن بانک هــای بین المللــی جهــت انجــام یــک انتقــال مالــی بــر عهــده 
ــه ایــن  ــٔه 11 ســپتامبر مجــوز دسترســی ب دارد. دولــت آمریــکا پــس از حادث
اطالعــات را از ســوئیفت گرفتــه اســت. ایــن دسترســی امــکان شناســایی 
مســیرهای مالــی مبــادالت کشــور ایــران و مقابلــه بــا آن را بــرای آمریــکا 
فراهــم کــرده اســت. تأثیــر دسترســی بــه ایــن اطالعــات در تحریم هــای ســال 
1390 و 1397 نیــز قابــل مشــاهده اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، بررســی 
ــٔه  ــی ایــران در شــرایط کنونــی و ارائ ــر مبــادالت مال ــار ســوئیفت ب ــار زیان ب آث

راهکارهــای جایگزیــن آن اســت.

  روش شناسی پژوهش
دولت  کار  دستور  در  سپتامبر   11 حادثٔه  از  پس  که  برنامه هایی  از  یکی 
آمریکا قرار گرفت، برنامه ای تحت عنوان ردیابی تأمین مالی تروریسم بود. 
هنگامی  که دولت آمریکا متوجه شد که می تواند فعالیت های بانکی در 
سطح جهان را با دسترسی به سوابق حساب های مالی سوئیفت تحت 
رصد قرار دهد، دسترسی به این اطالعات را در دستور کار خود قرار داد. با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کسب وکار سوئیفت در آمریکا است 
به  به فعالیت می پردازد، مجبور  کشور  این  بانک مرکزی  و تحت مجوز 
همکاری با آمریکا گردید. در این شرایط و به بهانٔه دسترسی به اطالعات 
پیام های  کلیٔه  گیرندٔه  و  فرستنده  هویت  نظیر  اطالعاتی  تروریست ها، 
معامله  مورد  اقالم  و  وجه  مقدار  طرفین،  بانکی  شماره  حساب  مالی، 

گرفت.  قرار  آمریکا  اختیار  در  کامل  جزئیات  با  دیگر  اطالعات  بسیاری  و 
مشخص شدن ابعاد این دسترسی و نامحدود بودن دسترسی آمریکا به 

اطالعات موجب شکایت گستردٔه کشورها از سوئیفت گردید.

طریق  از  آمریکا  و  اروپا  مشترک  جاسوسی    
سوئیفت

دولت هــای اتحادیــٔه اروپــا بــا جاسوســی آمریــکا از ســوئیفت بــه دو علــت 
مخالــف نمودنــد: اول اینکــه بهره بــرداری آمریــکا از داده هــای ســوئیفت 
ــا قبــل از ســال 2006 بــدون اطــالع آن هــا صــورت گرفتــه بــود. دوم اینکــه  ت
ایــن کار آمریــکا قوانیــن اروپــا را در حــوزٔه حریــم خصوصــی نقــض نمــوده 
ــا تحــت  فشــار قــرار  ــٔه اروپ بــود. بدیــن ترتیــب ســوئیفت از جانــب اتحادی
گرفــت و در ســال 2009 ناچــار بــه تغییــر معمــاری فنــی خدمــات پیام رســانی 
خــود گردیــد و یــک مرکــز عملیاتــی جدیــد در ســوئیس ایجــاد کــرد. هــدف 
اروپایــی ســوئیفت در ســرورهایی در هلنــد و  کــه داده هــای  بــود  ایــن 
آمریکایــی  ســرورهای  در  داده هــا  ایــن  ذخیــرٔه  از  و  ذخیــره  ســوئیس 
جلوگیــری شــود. امــا اطالعــات آمریــکا، مناطــق وابســته بــه آن و ســایر 180 

کشــور عضــو ســوئیفت در ســرورهای آمریــکا ذخیــره می شــدند.
آمریـکا بـه  منظـور دسترسـی بـه داده هـای سـرورهای اروپایـی بـا اتحادیـٔه 
رقـم خـورد  بدیـن شـکل  نتیجـٔه مذاکـرات  کـرد.  بـه مذاکـره  اروپـا شـروع 
بـه  آمریـکا  اروپـا در  اتحادیـٔه  از طـرف  تـا یـک سرپرسـت  گردیـد  کـه مقـرر 
عنـوان یـک حفاظـت اضافـی، بـر اسـتفاده آمریـکا از داده هـا نظـارت کنـد. 
تروریسـم  مالـی  ردیابـی  سـامانٔه  یـک  اروپـا   2011 سـال  در  آن  بـر  عـالوه 
اروپایـی راه انـدازی کـرد کـه فقـط داده هـای مربـوط بـه تروریسـم، آن  هـم بـا 

پــس از 11 ســپتامبر 2001، آمریــکا برنامــه ای را تحــت عنــوان ردیابــی تأمیــن مالــی تروریســم راه انــدازی کــرد. در قالــب 
ایــن برنامــه، ســوئیفت کــه اطالعــات تبــادالت مالــی بیــن بانکــی تمــام کشــورهای دنیــا را در اختیــار داشــت، مجبــور 
شــد ایــن اطاعــات را در دســترس آمریــکا قــرار دهــد. آمریــکا از ایــن اطاعــات در راســتای ایجــاد محدودیت هایــی از قبیــل 
تحریــم و اعمــال فشــار بــر کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران اســتفاده نمــود. از ایــن رو، کاهــش وابســتگی بــه اســتفاده از 
ســوئیفت بــا بهره گیــری از ســامانه های مشــابه کشــورهای دیگــر و یــا اســتفاده از ظرفیــت پیام رســان ملــی ســپام بایــد در 

دستور کار نظام مالی و بانکی کشور قرار گیرد.

بررسی جایگـاه پیـام رسـان سوئیفـت در جنـگ اقتصادی آمریـکا
علــــیـه ایـــــران

اقتصادایران مخربسوئیفتبر ثار بررسیآ
شبکه تحلیلگران 
اقتصاد مقاومتی

لهی
ّ
حسینعطاال
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

تشـخیص اروپـا در اختیـار آمریـکا قـرار گیـرد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه 
عمـاًل بـا ایـن کار داده هـای سـوئیفت کـه متعلـق بـه بیـش از 220 کشـور 
بـود، بـه طـور مشـترک توسـط آمریـکا و اروپـا مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه 
و قوانیـن حفاظـت از حریـم خصوصـی افـراد نیز همچنان نقض می شـود.

  کارکردهای سوئیفت برای آمریکا
آن ایجــاد  آمریــکا بــر تبــادالت مالــی ســوئیفت موقعیتــی بــرای  نظــارت 
کــرده اســت کــه می توانــد بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات محدودیت هایــی 
از قبیــل تحریــم را بــر ســایر کشــورها اعمــال نمایــد. در واقــع دولت هــای 
آمریــکا از ســوئیفت بــه عنــوان وســیله ای بــرای اعمــال فشــار بــه گروه هــا 
و کشــورهای مختلــف اســتفاده می کننــد. عــالوه بــر ایــن مــوارد ایجــاد 
ــگ  ــزار جن ــک اب ــوان ی ــه عن ــز ب ــوئیفت نی ــه س ــی ب ــت در دسترس محرومی

اقتصــادی در اختیــار آمریــکا قــرار دارد.

  آسیب های سوئیفت برای اقتصاد ایران
کشــور ایــران  همــواره از جانــب آمریــکا، بــه اقدامــات تروریســتی متهــم شــده 
اســت. لــذا یکــی از اطالعاتــی کــه در ســوئیفت بــه صــورت مســتمر تحــت رصــد 
ــا مبــادالت مالــی ایــران بــوده اســت.  آمریــکا قــرار داشــته، اطالعــات مرتبــط ب
در ســال 1390 آمریــکا از طریــق شناســایی مســیرهای تبــادالت مالــی ایــران 
بــه وســیلٔه ســوئیفت، تحریم هایــی را علیــه ایــران وضــع کــرد. در همــان ســال 
بــا تفاهــم میــان اتحادیــٔه اروپــا و آمریــکا دسترســی ایــران بــه ســوئیفت قطــع 

شــد و زمینــٔه قفــل شــدن مبــادالت مالــی ایــران فراهــم گردیــد.
در سـال 1394 و پـس از توافـق برجـام، تحریـم ایـران توسـط سـوئیفت برداشـته 
شـد و میزان تبادالت بانک های ایرانی در قالب سـوئیفت به عنوان دسـتاورد 
 این امکان را در اختیار آمریکا 

ً
ارائه می گردید. در صورتی که این مسئله مجددا

قـرار داد کـه مسـیرهای جدیـد مبـادالت مالـی ایـران را رصد نماید، کـه در نهایت 
نیـز همیـن رصدهـا موجـب تحریم هـای سـال 1397 شـد. در واقـع اسـتفادٔه 
دووجهی آمریکا از سـوئیفت علیه ایران باعث شـده اسـت که استفاده و عدم 
اسـتفاده از آن تبعـات و هزینه هـای فراوانـی را بـرای اقتصـاد کشـور بـه همـراه 

داشـته باشد.

در  سوئیفت  موازی  پیام رسان های  گسترش   
جهان و واکنش آمریکا

ســوئیفت،  اطالعــات  بــه  آمریــکا  نامحــدود  دسترســی  افشــای  بــا 
ایــن ســاختار  بــه  کشــورهای مختلــف جهــت کاهــش وابســتگی خــود 

از  اســتفاده  و  توســعه  کردنــد.  جدیــدی  مســیرهای  ایجــاد  بــه  اقــدام 
پیام رســان های مــوازی بــا ســوئیفت از جملــٔه ایــن اقدامــات اســت. یکــی 
از مهم تریــن پیام رســان های ایجادشــده »ســامانٔه پرداخــت بیــن بانکــی 
بین المللــی چیــن« اســت کــه در ســال 2015 و بــه منظــور انجــام معامــالت 
مبتنــی بــر یــوآن راه انــدازی شــده اســت. روســیه نیــز در ســال 2014 و در پــی 
، شــروع بــه طراحــی »ســامانه  تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــن کشــور
بــرای  جایگزینــی  اســت  قــرار  کــه  کــرد  بین المللــی«  مالــی  پیام رســان 

باشــد. بین المللــی  عملیــات ســوئیفت در ســطح 
گســترش  بــه  شــروع  اقدامــات  ایــن  بــا  مقابلــه  جهــت  نیــز  آمریــکا 
ــازوکار  ــک س ــوان ی ــه عن ــا FATF ب ــی ی ــدام مال ــژٔه اق ــروه وی ــای گ فعالیت ه

اســت. کــرده  جهانــی  مالــی  نظــام  در  مکمــل 

 پیشنهادها و راهکارها
ــکا در جنــگ اقتصــادی علیــه  ــزار شناســایی آمری ســوئیفت مهم تریــن اب
ایــران اســت. لــذا ضروریســت فرآینــد پیام رســانی مبــادالت خارجــی ایــران 
ج شــود. بــر ایــن اســاس اقدامــات زیــر  از وابســتگی بــه ســوئیفت خــار

پیشــنهاد می شــود:
راه انــدازی و اســتفاده از پیام رســان مالــی اختصاصــی در همــکاری  	

دوجانبــه و چندجانبــه بــا ســایر کشــورها؛

اســتفاده از ظرفیــت پیام رســان ملــی ســپام در تبــادالت داخلــی و  	
بین المللــی و ایجــاد دسترســی بــرای بانک هــا و مؤسســات مالــی 

خارجــی طــرف قــرارداد بــا بانک هــای ایرانــی؛

اســتفاده از ظرفیــت پیام رســان های ایجــاد شــده توســط کشــورهای  	
مختلــف در معامــالت بــا ایــن کشــورها؛

تأمــل و احتیــاط بیشــتر در پیوســتن بــه FATF در چارچــوب فعلــی  	
ــاد. ــن نه ــکاری ای هم

جمعبندی

اســتفاده از ســوئیفت بــه نوعــی یــک بــازی دو ســر باخــت بــرای اقتصــاد 
ایــران اســت و موجــب دسترســی آمریــکا بــه اطاعــات تبــادالت مالــی ایــران 
و بهره گیــری از آن  بــر علیــه کشــور شــده اســت . از طرفــی وابســتگی بــه 
ایــن پیام رســان باعــث شــده اســت کــه کوچک تریــن تهدیــدی بــه قطــع 
دسترســی ایــران بــه ســوئیفت، زمینه ســاز مشــکات اساســی در مبــادالت 
تبعــات  نیــز  آن  از  نکــردن  اســتفاده  عبارتــی  بــه  و  شــود  کشــور  بانکــی 
قبیــل  از  رویکردهایــی  می تــوان  رو  ایــن  از  دارد.  کشــور  بــرای  ســنگینی 
اســتفاده از پیام رســان مالــی اختصاصــی دوجانبــه، اســتفاده از ظرفیــت 
ســایر  پیام رســان های  ظرفیــت  از  اســتفاده  و  ســپام  ملــی  پیام رســان 

کشــورها را در دســتور کار قــرار داد.

دربارٔهپژوهش

همــکاری  	 بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  تحلیلگــران  شــبکٔه  در  مطالعــه  ایــن 
اســت. شــده  انجــام   1398 ســال  در  هــی 

ّ
عطاالل حســین 

پیوستها

واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائٔه گزارش
راهکارهای جایگزین )47 صفحه(
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  ضرورت و هدف پژوهش
مبنــای  عنــوان  بــه  کامــل  و  صحیــح  اطالعــات  بــه  موقــع  بــه  دسترســی 
اســت.  بــرای دولت هــا  اولویت دارتریــن مســائل  از  یکــی  تصمیم گیــری، 
، هــم در بخــش  امــا فضــای فعالیت هــا و روابــط اقتصــادی اجتماعــی کشــور
حاکمیتــی و هــم در بخــش خصوصــی، از درجــه شــفافیت پایینــی برخــوردار 
اســت. از ایــن  رو، موضــوع تأمیــن اطالعــات و آمــار مناســب کــه نتیجــٔه آن، 
شــفاف شــدن فضــای اقتصــادی- اجتماعــی اســت، کامــاًل ضــروری بــه نظــر 
می رســد. در همیــن راســتا ایــن پژوهــش درصــدد ارائــٔه تصویــری جامــع از 
وضعیــت موجــود ســامانه های شــفافیت اطالعــات اقتصــادی کشــور بــا 

نگاهــی تحلیلــی و آسیب شناســانه اســت.

  فرآیند شفافیت اطالعات اقتصادی
فرآینــد شــفافیت اطالعــات اقتصــادی را می تــوان در چهــار مرحلــٔه زیــر 

بیــان نمــود:

 1. تولیــد و کســب اطالعــات: روش مناســب بــرای جمــع آوری اطالعــات 
ســامانه های  کلیــه  اســت.  خدمــت«  ارائــٔه  ازای  در  اطالعــات  »اخــذ 
بارنامــٔه برخــط،  ارزی،  الکترونیکــی ماننــد ســامانه های گمرکــی، پورتــال 
ح هــای تولیــد اطالعــات حیــن  خدمــات الکترونیکــی بیمــه و... از نمونــه طر

می شــوند. محســوب  خدمــت  ارائــٔه 
بازیابــی  و  ذخیره ســازی  ســامانه های  اطالعــات:  بازیابــی  و  ذخیــره   .2
اطالعــات بــا اســتفاده از سیســتم های کدینــگ اســتاندارد اطالعــات را 

اســتاندارد،  صــورت  بــه  اطالعــات  ذخیــرٔه  بــرای  می کننــد.  ذخیره ســازی 
دسترســی بــه اطالعــات مراکــز ذخیره ســازی اطالعــات پایــه ماننــد »ثبــت 

احــوال« ضــروری اســت.
اجــازٔه  معنــای  بــه  اطالعــات  تبــادل  اطالعــات:  به کارگیــری  و  تبــادل   .3
ســایر  توســط  ســازمان  یــک  دادٔه  پایــگاه  اطالعــات  از  بهره بــرداری 
مفهــوم  از  ســلیقه ای  و  نابه جــا  اســتفادٔه  از  جلوگیــری  و  ســازمان ها 
ــر  ــازمان های دیگ ــط س ــات توس ــری اطالع ــه کارگی ــه ب ــت ک ــی اس محرمانگ

می کنــد. تســهیل  را 

مراتــب  لحــاظ  بــا  اطالعــات،  افشــای  اطالعــات:  افشــای  و  انتشــار   .4
دسترســی و محرمانگــی و در فرمت هایــی قابــل تحلیــل بــرای ســطوح 
مختلــف جامعــه آخریــن مرحلــه از شــفافیت اطالعــات اســت و در نهایــت 

کارکردهــای مطلــوب شــفافیت می شــود. موجــب روشــن شــدن 

اطالعات  شفافیت  سامانه های  بخش های    
اقتصادی و مشکالت موجود آن ها

کارکردهــای  تحقــق  بــرای  اقتصــادی  اطالعــات  شــفافیت  ســامانه های 
چهــار  ذیــل  می تــوان  را  آن هــا  کــه  دارنــد  بخش هایــی  بــه  نیــاز  خــود 
اطالعــات  تولیــد  ســامانه های  پایــه،  ســامانه های  زیرســاخت،  بخــش 
ایــن  از  یــک  هــر  ادامــه  در  کــرد.  دســته بندی  کاربــردی  ســامانه های  و 

می شــوند: داده  توضیــح  بخش هــا 

ــب  ــد و کس ــه »تولی ــار مرحل ــر چه ــات ه ــن اطاع ــه ای ــود ک ــق می ش ــی محق ــادی زمان ــات اقتص ــفافیت در اطاع ش
ــه  ــات« را ب ــای اطالع ــار و افش ــات« و »انتش ــری اطالع ــادل و به کارگی ــات«، »تب ــی اطالع ــره و بازیاب ــات«، »ذخی اطالع
صــورت کامــل طــی کننــد. ســامانه های شــفافیت اطاعــات اقتصــادی بــر اســاس ایــن چهــار مرحلــه طراحــی می شــوند و 
توســعه می یابنــد. بــه صــورت کلــی می تــوان گفــت کــه ســامانه های شــفافیت اطاعــات اقتصــادی شــامل چهــار بخــش 

»زیرساخت«، »سامانه های پایه«، »سامانه های تولید اطالعات« و »سامانه های کاربردی« هستند.

بررسی فرآیند شفافیت اطالعات و خالءهای قانونی و کاربردی 
سامانه های اطالعات اقتصادی

تحلیلوضعیتموجودسامانههای
اطالعاتاقتصادی

سیدمحمدصالحنجفیفراشاهسیدعلیروحانی حسیناسفندیار

پژوهشکده 
سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی 

حکمت

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی 
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

1  زیرساخت های سامانه ها

منظور از »زیرساخت«، مجموعه عملیات و ترتیبات فنی است که بستر الزم 
برای ایجاد و ارتباط سامانه  ها را فراهم می نماید و شامل »زیرساخت های 
و  امنیت«  حفظ  »زیرساخت  نرم افزاری«،  »زیرساخت های  سخت افزاری«، 
»استانداردهای تولید و تبادل اطالعات« می شود. از خالءها و آسیب های 

مربوط به زیرساخت های سامانه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اطالعات  سامانه های  زیرساخت های  با  مرتبط  قوانین  بررسی  اینکه  اول 
اقتصادی در کشور نشان می دهد که جنبه های نرم افزاری، سخت افزاری 
و امنیت پایگاه داده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته، اما استانداردهای 
مربوط به تولید، تبادل و انتشار اطالعات مغفول مانده است. دوم اینکه 
»بهره برداری کامل از شبکٔه ملی اطالعات و اتصال کلیٔه دستگاه های اجرایی 
به این شبکه« یکی از قوانین ذیل برنامٔه پنجم توسعه است که علی رغم 
توجه به تمام ابعاد زیرساخت سامانه ها و اهمیت بسیار باالی آن، هنوز 
محقق نشده است. سوم اینکه خارج شدن قؤه قضائیه از شمول بند »ب« 
مادٔه 46 قانون برنامٔه پنجم توسعه که کلیٔه دستگاه های اجرایی را مکلف به 
تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطالعات می نماید، ایجاد شفافیت کامل در 

اطالعات اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می سازد.

2  سامانه های پایه

نیــز  و  اســناد  و  کاالهــا  افــراد،  کــردن  شناســه دار  بــا  پایــه،  ســامانه های 
توســعه  بــرای  الزم  اطالعاتــی  خــام  مــواد  اجــزا،  ایــن  بیــن  ارتباطــات 
ســامانه های تولیــد اطالعــات را فراهــم می نماینــد و شــامل »کدگــذاری 
، ایران کــد، شــبنم، شــبا(«، »احــراز هویــت )نظــام مدیریــت  پایــه )کاداســتر

هســتند. حقوقــی«  »روابــط  و  داده(«  امنیــت 
از خالءها و آسیب های سامانه های پایه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اول اینکه سامانٔه روابط وکالتی و سامانٔه روابط سهامداری از مهم ترین 
سامانه هایی هستند که در حوزٔه روابط حقوقی نیاز است اّما متأسفانه 
این دو سامانٔه هنوز توسط قؤه قضائیه راه اندازی نشده است و این خالء 
موجب بروز مفاسد متعدد و نقض مقررات در حوزه های تجارت خارجی، 
اینکه بررسی قوانین و  زمین و مسکن و بخش بانکی شده است.دوم 
مقررات مرتبط با سامانه های پایه نشان می دهد، قانون گذار توجه ویژه ای 
یا  نوع  سطح  )در  کاال  و  حقوقی(  و  حقیقی  )شخص  هویت  کدگذاری  به 
تک شماری( داشته است. بر این اساس الزم است این کدگذاری ها مبنای 
کدگذاری مواردی نظیر شماره حساب های بانکی نیز قرار گیرد. اما علی رغم 
تأکید قانون گذار هنوز این طرح به سرانجام نرسیده است. دیگر اینکه 
اختصاص کد مکانی نیز که شامل اطالعات کاربری، مالکیتی و... به کلیٔه 
زمین های شهری، روستایی، منابع طبیعی و... می باشد، هنوز به طور کامل 

محقق نشده است.

3  سامانه های تولید اطاعات

کاال،  جریان  اسناد،  جریان  رصد  منظور  به  اطالعات  تولید  سامانه های 
خدمات و دارایی های فیزیکی و جریانات مالی مورد استفاده قرار می گیرند 
پایا،  ساتنا،  )شتاب،  وجوه  جریان  »مستندسازی  سامانه های  شامل  و 
شاپرک، نسیم، چکاوک و سنا(«، »ورود و خروج کاال و دارایی )پورتال ارزی، 
ثبتارش، بهین یاب(«، »ثبت معامالت )ستاد، آیپا، سپاس(«، »ثبت تغییرات 
 ») موقعیت جغرافیایی )سامانٔه بارنامه برخط، ثبت الکترونیکی قبض انبار

و »صدور مجوزها )سامانٔه نماد اعتماد الکترونیکی(« می شوند.
از آسیب های مربوط به این سامانه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نشان  اطالعات  تولید  سامانه های  با  مرتبط  قوانین  بررسی  اینکه  اول 
داشته  سامانه ها  این  توسعٔه  بر  فراوانی  تأکید   ، قانون گذار می دهد 
، تجارت خارجی، ثبت تردد  است. در واقع، کلیٔه حوزه های صدور مجوز
مستندسازی  نیز  و  جغرافیایی  موقعیت  تغییرات  ثبت  کاال،  توقف  و 
در  چه  اگر  است.  گرفته  قرار  قانون گذار  تأکید  مورد  وجوه،  جریان 
و  گرفته  سرعت  اطالعات  تولید  سامانه های  توسعٔه  اخیر  سال های 
نیز  و  قاچاق  با  مبارزه  هدف  با  مذکور  سامانه های  بر  قانون گذار  تأکید 
مبارزه با فسادهایی نظیر جعل اسناد و ارتشا بوده است، اما اتصال این 
سامانه ها به یکدیگر و ایجاد هماهنگی میان آن ها که می تواند موجب 
اثربخشی آن ها شود، انجام نشده است. دوم اینکه با وجود پیش بینی 
معامالت  شفاف سازی  منظور  به  ستاد  سامانٔه  نظیر  سامانه هایی 
دستگاه های دولتی و سامانه آیپا به منظور مدیریت پروژه های عمرانی، 
، استفاده از آن ها در عمل بسیار محدود بوده است. توسط قانون گذار

4  سامانه های کاربردی

پــردازش  بــا  کــه  اســت  ســامانه هایی  شــامل  کاربــردی  ســامانه های 
افــزودٔه  ارزش  اطالعــات،  تولیــد  ســامانه های  در  تولید شــده  اطالعــات 
نیــز بخــش  ایجــاد می کننــد و تصمیم گیــری سیاســت گذار و  اطالعاتــی 
اعتبارســنجی،  ســامانه های  )نظیــر  می نماینــد  تســهیل  را  خصوصــی 

ســیما(. نهــاب،  ســناب،  کــدال،  تســهیالت،  جامــع 

جمعبندی

شــامل:  اقتصــادی  اطاعــات  ســامانه های  اصلــی  بخــش  چهــار 
تولیــد  ســامانه های  پایــه،  ســامانه های  ســامانه ها،  »زیرســاخت های 
کــه  توجه هایــی  وجــود  بــا  هســتند.  کاربــردی«  ســامانه های  اطاعــات، 
قانون گــذار بــه بخش هــای مختلــف هــر یــک از ایــن ابعــاد داشــته اســت، 
بــاز هــم خاءهــای قانونــی در بعضــی مــوارد مشــاهده می شــود کــه بایــد 
ــی  ــد مطلوب ــه ح ــامانه ها ب ــن س ــی ای ــا اثربخش ــد ت ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج م
ثبــات  دارای  و  فراقــوه ای  راهبــر  نهــاد  یــک  تعییــن  نهایــت  در  برســد. 
مدیریتــی بــرای ســامانه های اطاعــات اقتصــادی کشــور و وضــع قوانینــی 
صریــح و الــزام آور بــرای جلوگیــری از فــرار از شــفافیت، پیشــنهادی اســت 
کــه فقــط مقــام قانون گــذار صاحیــت رســیدگی بــه ایــن موضــوع را دارد.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدٔه سیاســت پژوهــی و مطالعــات راهبــردی 
نجفــی  ســیدمحمدصالح   ، اســفندیار حســین  همــکاری  بــا  حکمــت 
فراشــاه و ســیدعلی روحانــی تدویــن شــده و بخشــی از آن بــه ســفارش 

اســت. شــده  انجــام  اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 

پیوستها

گزارش
تحلیل وضعیت موجود سامانه های اطاعات اقتصادی

)102 صفحه(

کتاب
شفافیت و سامانه ها؛ تحلیل و بررسی وضع موجود 

سامانه های اطاعات اقتصادی
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  ضرورت و اهداف پژوهش
موجــود  موانــع  و  مشــکالت   ،1394 دی مــاه  در  برجــام  اجــرای  علی رغــم 
بــا ســایر کشــورها مرتفــع نگردیــد.  ایــران  در روابــط بین المللــی بانکــی 
مســئوالن کشــور معتقــد بودنــد کــه قــرار داشــتن ایــران در لیســت ســیاه 
گــروه ویــژٔه اقــدام مالــی )FATF( علــت اصلــی عــدم بازگشــت وضعیــت 
روابــط بین المللــی بانکــی ایــران بــه دوران قبــل از تحریم هــا اســت. در 
، همــکاری ایــران بــا گــروه ویــژٔه اقــدام  نتیجــه بــا پیگیــری مســئوالن کشــور
مالــی منجــر بــه پذیــرش »برنامــٔه اقــدام« شــد کــه بــر اســاس آن بــه مــدت 
یــک ســال و نیــم اقدامــات مقابلــه ای علیــه ایــران تعلیــق گردیــد. بــه نظــر 
می رســید کــه بــا برقــراری مجــدد همــکاری بــا FATF و خــروج از لیســت 
ســیاه ایــن گــروه، مقدمــات برون رفــت ایــران از وضعیــت موجــود روابــط 
بین الملــل بانکــی فراهــم گــردد، امــا در عمــل بهبــودی حاصــل نشــد. 
ــا FATF نشــان دهندٔه نبــود  اظهارنظرهــا و رفتارهــای ایــران در مواجهــٔه ب
ــا ماهیــت، مأموریت هــا و اهــداف ایــن گــروه  بینشــی صحیــح در رابطــه ب
اســت. لــذا ضــروری اســت کــه شــناختی صحیــح و کامــل در مــورد ماهیــت 
FATF، اهــداف و مأموریت هــای آن بــرای مســئوالن ایجــاد شــود. ایــن 
پژوهــش بــا هــدف تحلیــل تعامــالت میــان ایــران و گــروه ویــژٔه اقــدام 

مالــی انجــام شــده اســت.

با  ایران  همکاری  ثیرگذاری  تأ مدل  تحلیل    
FATF بر همکاری بانک های خارجی با ایران

که هزینٔه  ایران در صورتی محقق خواهد شد  با  بانک های خارجی  همکاری 
همکاری کمتر از فایدٔه حاصل از آن باشد. هزینٔه همکاری بانک های بین المللی 
با بانک های ایرانی به صورت حاصل ضرب سه پارامتر »میزان جریمه در صورت 
نقض تحریم ایران«، »تعداد افراد و نهادهای تحریمی ایرانی« و »میزان شفافیت 
نظام بانکی« قابل بیان است. در واقع ایران با همکاری با FATF به دنبال کاهش 
این هزینه است، اما با این همکاری تنها یک جزء از اجزاء تشکیل دهندٔه هزینه، 
یعنی پارامتر »میزان شفافیت نظام بانکی ایران« قابل کنترل است. درحالی  که 
»جریمٔه نقض تحریم« و »تعداد افراد و نهادهای تحریمی ایرانی«، دو پارامتر از 
سه پارامتر هزینٔه همکاری با ایران هستند که به طور کامل در اختیار آمریکا قرار 
دارند. آمریکا با به کارگیری این دو پارامتر »جنگ اقتصادی« علیه ایران را مدیریت 

و فشار اقتصادی وارد بر  ایران را کنترل می نماید.
نگاهی عمیق تر به این سه پارامتر نشان می دهد که پارامتر میزان شفافیت 
نظام بانکی نیز در بلندمدت به طور غیرمستقیم موجب افزایش هزینه ها 
خواهد شد. در واقع همکاری ایران با FATF و جلب رضایت این گروه، پارامتر 
»میزان شفافیت نظام بانکی« را بهبود می بخشد، اما باید توجه داشت که 
مأموریت اصلی FATF تولید اطالعات دقیق در بانک ها و به اشتراک گذاری 
»برنامٔه  که جزء بندهای  این دو مأموریت  بانکی است.  توسط نظام  آن ها 
و  افراد  شناسایی  است،  شده  تأکید  آن ها  اجرای  بر  و  هستند  اقدام« 
نهادهای ایرانی را برای آمریکا تسهیل می نماید. در نتیجه آمریکا می تواند 
افراد و نهادهای ایرانی بیشتری را به لیست تحریمی ها اضافه کند و به این 
صورت تأثیر پارامتر »تعداد افراد و نهادهای تحریمی ایرانی« افزایش می یابد. 
FATF زمینٔه  با  بر اساس این تحلیل، می توان اذعان داشت که همکاری 
اثرگذاری »سالح پولی« را فراهم می سازد و تبعات جدی اجرای »برنامٔه اقدام« 

برای ایران، از جمله تشدید پدیدٔه خودتحریمی را نشان می دهد.

افزایــش  بــرای  راهکارهایــی  و  پیشــنهادها    
ایرانــی  بانک هــای  بین المللــی  همکاری هــای 

FATF چارچــوب  از  ج  خــار
بــا شــناخت عوامــل مؤثــر بــر هزینه هــای تعامــل بانک هــا بــا ایــران، می تــوان 
داد.  ارائــه  را  وضعیــت  ایــن  از  برون رفــت  بــرای  اجــرا  قابــل  راهکارهــای 
پیشــنهادات ایــن پژوهــش در قالــب اقدامــات مدیریتــی و در دو ســطح 

راهبــردی و تاکتیکــی بــه صــورت زیــر مطــرح می گردنــد:

در  ایران  بانکی  بین المللی  روابط  بررسی 
»برنامه  اجرای  و   FATF با  همکاری  مدت 
اقدام«، نشان می دهد که نه تنها بهبودی در روابط 
 در 

ً
بین المللی بانکی ایران ایجاد نشده بلکه بعضا

عمل باعث تضعیف این روابط شده، است. چرا که 
نهادهای  و  افراد  »تعداد  تحریم«،  نقض  »جریمٔه 
بانکی  نظام  شفافیت  »میزان  و  ایرانی«  تحریمی 
همکاری  میزان  بر  تأثیرگذار  پارامترهای  ایران«، 
نهادهای بین المللی با بانک های ایرانی هستند و 
همکاری  این  طریق  از  که  است  سوم  پارامتر  تنها 
قابل تعدیل است. نتیجٔه بررسی ها نشان می دهد 
که این همکاری نه تنها این پارامتر را تعدیل نکرده 

بلکه دو پارامتر دیگر را نیز تقویت کرده است.

ثیر همکاری با  بررسی علل تضعیف روابط بین المللی بانک های ایرانی و تأ
FATF بر تشدید یا کاهش آن ها

بررسیوتحلیلتعاملمیانایرانو
)FATF(گروهویژٔهاقداممالی

شبکه کانون های
 تفکر ایران
 )ایتان(  
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1   پیشنهادهای راهبردی

الــف( بی اثــر کــردن تحریم هــای بانکــی از مســیر کاهــش وابســتگی بــه 
نظــام بانکــی ســلطه: بــا اجــرای پیمان هــای پولــی بــا کشــورهای همســایه 
ســوئیفت(،  )نــه  بومــی  پیام رســان های  بســتر  در  تجــاری  شــرکای  و 
آمریــکا بــه راحتــی قــادر بــه شناســایی افــراد و نهادهــای تحریمــی نخواهــد 
بــود. فــروش ریالــی نفــت منجــر بــه کاهــش وابســتگی کشــور بــه نظــام 
برابــر تحریم هــا خواهــد  آســیب پذیری در  کاهــش  بانکــی بین الملــل و 
تجــاری،  زمینــٔه  در  بانکــی  مشــکات  رفــع  منظــور  بــه  همچنیــن  شــد. 
ــاری پیشــنهاد می شــود کــه بــر اســاس آن روابــط  ــط تج ــی رواب بازمهندس
تجــاری بــا کشــورهای همســایه و آســیای مرکــزی از جملــه روســیه صــورت 

می گیــرد )نــه بــا کشــورهای همســو بــا سیاســت های آمریــکا(.
ب(  ایجاد نهادی برای مدیریت مسائل تحریمی: به منظور مقابله با تحریم ها 
احساس  نهاد  یک  تأسیس  به  نیاز  آن،  از  ناشی  مشکات  مدیریت  و 
می شود. این نهاد باید وظایفی را تقبل کند که مسائل و مشکات داخل 
کشور را که ناشی از تحریم ها است، تسهیل نماید. بر این اساس می توان 

پنج وظیفه برای این نهاد متصور شد که شامل موارد زیر هستند:
تدوین راهبرد مقابله با تحریم ها، تدوین برنامٔه ملی حمایت از بنگاه های 
آسیب دیده از تحریم، مدیریت تولید اطاعات از افراد و نهادهای تحریمی 
و شرکت های وابسته، نظارت بر انتشار اطاعات مؤثر بر افراد و نهادهای 

تحریمی، ارائٔه مشاوره به افراد و نهادهایی که در خطر تحریم قرار دارند.
2   پیشنهادهای تاکتیکی

ــا FATF: ایــن رویکــرد  ــف(  اتخــاذ دیپلماســی مالــی تهاجمــی در مواجهــه ب ال
بــا هــدف اعمــال رفتــار مناســب در راســتای کاهــش رفتارهــای سیاســی و 

می شــود. اتخــاذ   ،FATF زیاده خواهانــه 
ب( کاهـش سـرعت پیگیـری مطالبات FATF: با توجـه به اینکه مطالبات 

مـی آورد،  فراهـم  را  تهدیـدات  افزایـش  موجبـات  مالـی  اقـدام  ویـژٔه  گـروه 
بنابرایـن کاهـش سـرعت اجـرای بندهـای »برنامـٔه اقـدام« باعـث کاهـش 
آسـیب پذیری از تهدیـدات ناشـی از اجـرای ایـن بندهـا می شـود. بـه عاوه 
ایـن مزیـت را نیـز دارد کـه زمـان بیشـتری جهت اجـرای اقدامـات راهبردی 

در اختیـار مقامـات قـرار خواهـد داد.

جمعبندی

مشـکالت ناشـی از تحریم هـا در زمینـٔه روابـط بین المللـی بانکـی در ایـران، 
بـر حـوزٔه تجـارت بین الملـل نیـز تأثیـرات مخربـی داشـته اسـت. بـا ایـن حـال 
همکاری ایران با FATF در قالب برنامٔه اقدام نیز نتوانسته است این تأثیرات 
را برطـرف کنـد. در ایـن راسـتا در ایـن پژوهـش پیشـنهاد هایی در دو سـطح 
راهبـردی و تاکتیکـی ارائـه شـدند. پیشـنهادهای راهبـردی شـامل اواًل بی اثـر 
کـردن تحریم هـای بانکـی از مسـیر کاهـش وابسـتگی بـه نظـام بانکـی سـلطه 
 ایجـاد نهـادی بـرای مدیریـت مسـائل تحریمـی اسـت. دو پیشـنهاد 

ً
و ثانیـا

تاکتیکـی نیـز کـه بـا هـدف اتخاذ رویکرد مناسـب نسـبت بـه گـروه ویـژٔه اقدام 
مالـی ارائـه شـده اند شـامل اتخـاذ دیپلماسـی مالـی تهاجمـی در مواجهـٔه بـا 

FATF و کاهـش سـرعت پیگیـری مطالبـات FATF هسـتند.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در شــبکٔه کانون هــای تفکــر ایــران )ایتــان( در ســال 1396  	
انجــام شــده اســت.

پیوستها

نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژٔه اقدام گزارش
مالی)FATF( )44 صفحه(



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیشکــــــده هــــــــای ایـــــران 

زمستان 1398   شمــــــــــــاره 2 48

اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  ضرورت و اهداف پژوهش
ســـتون فقـــرات یـــک ملـــت نظـــام مالـــی آن ملـــت اســـت. جنـــگ ارزی ایـــن 
ســـتون فقـــرات را مـــورد حملـــه قـــرار می دهـــد. ایـــران بایـــد توجـــه کنـــد کـــه 
ـــار  جنـــگ ارزی پاشـــنٔه آشـــیل اقتصـــاد ایـــران اســـت. در ایـــن جنـــگ تمام عی
اقتصـــادی ابتـــدا ایـــران بـــا اســـتفاده از تحریم هـــا تضعیـــف می شـــود و 
ســـپس از منظـــر اقتصـــادی بـــه تســـخیر دشـــمن درمی آیـــد؛ بـــازار مصـــرف 
نابـــود  داخلـــی  تولیـــد  و  تســـخیر  خارجـــی  شـــرکت های  توســـط  ایـــران 
می شـــود. هیـــچ تهدیـــدی جدی تـــر از بیـــکاری، ثبـــات و امنیـــت جامعـــه را بـــه 
خطـــر نمی انـــدازد. بـــازی بـــا قیمـــت ارز وســـیله ای بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف 
اســـت امـــا هـــدف واقعـــی از ایجـــاد جنـــگ ارزی علیـــه یـــک کشـــور نابودســـازی 
اشـــتغال در آن کشـــور از طریـــق نابـــود کـــردن قـــدرت ارز آن کشـــور اســـت. 
از ایـــن  رو در ایـــن پژوهـــش رونـــد شـــکل گیری جنـــگ ارزی علیـــه ایـــران 
ــش  ــایی نقـ ــا شناسـ ــرد و بـ ــرار می گیـ ــی قـ ــورد بررسـ ــال های  90-91 مـ در سـ
عوامـــل مختلـــف پیشـــنهاداتی بـــرای مقابلـــه بـــا شـــکل گیری مجـــدد جنـــگ 

ارزی علیـــه کشـــور ارائـــه خواهـــد شـــد.

ع جنگ ارزی علیه ایران   شرو
محدودیت  آغاز  با   1390 سال  مهرماه  از  ارز  خ  نر افزایش  تحرکات 
تبدیل درهم به ریال از طرف بانک های امارات متحده عربی شروع شد. 
به طور هم زمان بانک مرکزی و نفت ایران از جانب آمریکا تحریم شدند 
و به تبع آن درآمد ارزی ایران از فروش نفت نصف شد و همین ارز نیز 
سیستم  و  کشور  تجاری  بانک های  تحریم  پی  در  نبود.  انتقال  قابل 
خ  ، مبادالت تجاری کشور نیز در همین زمان محدود شد. نر انتقال ارز
دالر در پایان سال 89 در بازار آزاد 10337 ریال بود. از مهر سال 90 افزایش 
بهای ارز شروع شد و تا پایان سال 90 به 18926 ریال رسید. این رقم در 
افزایش قیمت  این  اوج  و نقطٔه  ریال رسید   23000 به   91 پایان شهریور 

خ داد و قیمت دالر را در 11 مهر 91 به 36000 ریال رساند. طی 11 روز بعد ر

  نقش عوامل خارجی در جنگ ارزی
ــی« و  ــکا«، »دب ــه داری آمری ــل »وزارت خزان ــه عام ــش س ــش نق ــن بخ در ای
»جنــگ روانــی علیــه ریــال ایــران در جنــگ ارزی علیــه ایــران« بــه عنــوان 

عوامــل خارجــی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.

اقتصـــاد  علیـــه   91-90 ســـال  ارزی  جنـــگ 
خ  نـــر برابـــری   3.5 افزایـــش  موجـــب  ایـــران 
وزارت  شـــد.   91 مهـــر  تـــا   90 ســـال  ابتـــدای  از  دالر 
عامـــل  مهم تریـــن  عنـــوان  بـــه  آمریـــکا  خزانـــه داری 
اعمـــال  بـــا  ایـــران  علیـــه  ارزی  جنـــگ  در  خارجـــی 
ارزش  کاهـــش  موجبـــات  بی ســـابقه،  تحریم هـــای 
ریـــال را فراهـــم کـــرد. کشـــور امـــارات کـــه مرکـــز عمـــدٔه 
نقـــل و انتقـــاالت پولـــی ایـــران بـــا کشـــورهای دیگـــر بـــود 
بـــا خـــودداری از ارائـــٔه خدمـــات مالـــی و بانکـــی بـــه ایـــران 
ــز  بـــه ایـــن جنـــگ ارزی دامـــن زد. در داخـــل کشـــور نیـ
ـــازار  ـــا اهـــداف انتخاباتـــی موجـــب تشـــویش ب افـــرادی ب
ارز شـــدند و برخـــی بانک هـــا و صرافی هـــا بـــا داللـــی در 
بـــازار ارز باعـــث رشـــد بیشـــتر قیمـــت ارز در بـــازار را رقـــم 

زدند.

بررسی نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری و تشدید
جنگ ارزی علیه ایران در سال 1390

بررسیجنگارزیایاالتمتحدٔهآمریکاعلیه
جمهوریاسالمیایران

رحیمی مهناز

اندیشکده 
یقین
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

نهـاد  عنـوان  بـه  آمریـکا  خزانـه داری  وزارت  نقـش   
ایـران علیـه  اقتصـادی  جنـگ  عملیاتـی 

آمریـکا در جنـگ اقتصـادی علیـه ایـران اسـت.  دالر، سـالح اصلـی مبـارزٔه 
آمریـکا اعتقـاد دارد کـه برای کنترل جهان باید پول را به کنترل خود درآورد. 
در همیـن راسـتا وزارت خزانـه داری آمریـکا بـا رصـد و رهگیـری تراکنش های 
اختیـار  در  را  پـول  کنتـرل  تحریـم  ابـزار  توسـط  تـا  دارد  سـعی  ایـران  مالـی 
بگیـرد. اعمـال تحریم هـای اقتصـادی گسـترده علیـه ایـران بـرای جلوگیـری 
ابـزار  مهم تریـن  کشـورها  دیگـر  بـا  ایـران  اقتصـادی  و  تجـاری  ارتباطـات  از 
ایـن نهـاد بـرای ایجـاد جنـگ ارزی علیـه ایـران اسـت. تحریـم بانـک مرکزی و 
تحریـم خریـد نفـت از ایـران در بهمن مـاه سـال 90 از مهم تریـن تحریم های 

وضع شـده در راسـتای جنـگ ارزی علیـه ایـران بودنـد.

  نقش دبی در جنگ ارزی علیه ایران
ــا  بــه دنبــال تحریــم بانــک مرکــزی، ایــران در سیســتم نقــل و انتقــال ارز ب
مشــکل رو بــه رو شــد. بــا اخــالل در صــدور حوالــه ارزی در مهر 1389 توســط 
خ دالر در تهــران رونــد صعــودی بــه خــود گرفــت. بانک هــای  امــارات، نــر
امــارات، تحــت فشــار آمریــکا محدودیت هــا را در مــورد معامــالت ایرانیــان 
بیشــتر کردنــد و از دادن اعتبــار بــه ایرانیــان ســر بــاز زدنــد. کــه در نتیجــٔه 
ایــن اقــدام، ســیر صعــودی افزایــش درهــم و بــه تبــع آن دالر شــروع شــد. 

خ ارز ایــران در دبــی تعییــن می شــد. عمــاًل در جنــگ ارزی ســال 90-91 نــر

  نقش ایجاد جنگ روانی علیه ریال ایران
یکـــی از راهکارهـــای دشـــمن در جنـــگ ارزی، ایجـــاد جنـــگ روانـــی و رواج 
بی اعتمـــادی نســـبت بـــه پـــول ملـــی اســـت. برهـــم زدن انســـجام، تعـــادل 
و ثبـــات روانـــی اقتصـــاد جمهـــوری اســـالمی ایـــران در جنـــگ ارزی ســـال 
90-91 گام هـــای ایـــن عملیـــات روانـــی علیـــه ریـــال بودنـــد. از بیـــن بـــردن 
«، هـــدف ایـــن عملیـــات  بـــاور مـــردم بـــه »ریـــال« و تقویـــت بـــاور بـــه »دالر

ـــود. ـــی ب روان

  نقش عوامل داخلی در جنگ ارزی
بــازوی داخلــی دشــمن در ایــن جنــگ ارزی عــده ای بودنــد کــه بــرای ضربــه 
زدن بــه دولــت شــروع بــه خریــدن دالر و طــال در ارقــام نجومــی در بــازار 
غ از پازل هــای جنــگ ارزی،  ارز و ســکه ایــران کــرده بودنــد؛ چــه اینکــه فــار
ــه وجــود می آمــد.  ــز از ایــن طریــق ب ــی نی امــکان بهره برداری هــای انتخابات
، بانک هــا بــا منابــع مالــی کــه در  خ ارز در ایــن مــدت بــا شــروع افزایــش نــر
دســت داشــتند شــروع بــه خریــد و ذخیره ســازی ارز کردنــد و بــا توجــه بــه 
ثیــر 

ٔ
حجــم زیــاد خریــد ارز توســط بانک هــا نســبت بــه ارزهــای خانگــی، تا

بیشــتری در افزایــش قیمــت ارز داشــتند. صرافی هــا و دالالن ارزی نیــز بــا 
ایجــاد جنــگ روانــی در حــوزٔه ارز در اختــالل بــازار ارز و افزایــش قیمــت آن 

تاثیــر بســزایی داشــتند.

  نقش علم اقتصاد و ساختار اقتصادی کشور 
در جنگ ارزی

یکـــی از عواملـــی کـــه بســـتر جنـــگ ارزی علیـــه کشـــور را رقـــم زد، علـــم 
اقتصـــادی اســـت کـــه مشـــکالت ســـاختاری در آن نهادینـــه شـــده اســـت. 

ـــد  ـــا کردن ـــگ ارزی مهی ـــرای جن ـــرایط را ب ـــه ش ـــی ک ـــادی داخل ـــل اقتص از عوام
می تـــوان بـــه مـــواردی از قبیـــل »افزایـــش هزینه هـــای دولـــت، کســـری 
بودجـــه، انتشـــار پـــول بـــدون پشـــتوانه، خلـــق نقدینگـــی، بدهـــی دولـــت 
و اســـتقراض خارجـــی« اشـــاره کـــرد کـــه منجـــر بـــه تـــورم و کاهـــش شـــدید 

ــدند. ــال شـ ارزش ریـ

  راهکارهای پیشنهادی برای مقابلٔه با جنگ ارزی
مهم تریــن راهکارهــای تاکتیکــی کــه بــرای مقابلــٔه بــا جنــگ ارزی می تــوان 

: پیشــنهاد داد عبارتنــد از
بــرای  	 خارجــی  بانک هــای  در  کشــور  ارزی  ذخایــر  نگهــداری  عــدم   

دولت هــا؛  ســایر  توســط  ذخایــر  مصــادرٔه  از  جلوگیــری 

از  	 جلوگیــری  بــرای  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  پیاده ســازی   
؛ نفــوذ دشــمن بــه اقتصــاد کشــور

بــا  	 مقابلــٔه  زمینــٔه  در  تهدیــد  برابــر  در  تهدیــد  سیاســت  اجــرای   
؛ ن ا یــر ا یم ها تحر

 ایجــاد موازنــٔه وحشــت و امــکان مقابلــه  بــه  مثــل نامتقــارن بــرای هــر  	
تهدیــد بالفعــل آمریــکا؛

 اتخــاذ تدابیــری جهــت افزایــش هزینــٔه دشــمنی ایاالت متحــده در  	
ــا ایــران ؛ جنــگ اقتصــادی ب

 مقابلــه بــا ایــن اجمــاع جهانــی آمریــکا بــا هــدف از انــزوای اقتصــادی  	
ایــران بــا افزایــش ضریــب نیــاز بــه ایــران در کشــورهای منطقــه؛

 افزایــش ذخایــر طــالی کشــور بــه عنــوان پشــتوانٔه ریــال و حــذف دالر  	
. بــدون پشــتوانه از مبنــای مناســبات اقتصــادی کشــور

جمعبندی

در جنــگ ارزی ســال 90 ســه عامــل خارجــی و دو عامــل داخلــی در کنــار 
ســاختارهای معیــوب اقتصــاد کشــور - کــه برآمــده از اصــول علــم اقتصــاد 
اســت - شــرایط بحــران و آســیب خــوردن کشــور را فراهــم آوردنــد. عوامــل 
خارجــی عبــارت بودنــد از »تحریم هــای اقتصــادی«، »ایجــاد جنــگ روانــی 
علیــه ریــال« و »قطــع همــکاری دبــی بــا ایــران«؛ عوامــل داخلــی عبــارت 
ــا(« و  ــا و صرافی ه ــی بانک ه ــی )برخ ــای دولت ــفته بازی نهاده ــد از »س بودن
«؛ و »ســازوکار دامــن زدن بــه طمــع و اصالــت  » اخال گــران بــازار طــا و ارز
از  برآمــده  ســاختاری  چالش هــای  مهم تریــن  نیــز  منفعــت«  بــه  دادن 
ــر  ــش ه ــق نق ــی دقی ــن بررس ــش ضم ــن پژوه ــد. در ای ــاد بودن ــم اقتص عل
یــک از ایــن عوامــل بــه ارائــٔه پیشــنهاداتی تاکتیکــی بــرای جلوگیــری از 

شــکل گیری مجــدد جنــگ ارزی علیــه ایــران پرداختــه شــده اســت.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه یقیــن بــا همــکاری مهناز رحیمــی در ســال 1396 
انجام شــده اســت.

پیوستها

گزارشی از جنگ ارزی ایاالت متحدٔه آمریکا علیه جمهوری گزارش
اسامی ایران در سال های 91-1390 )142 صفحه(
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  ضرورت و اهداف پژوهش
از  یکــی  زیربنایــی،  صنایــع  از  یکــی  عنــوان  بــه  ماشین ســازی  صنعــت 
شــاخص های مهــم توســعه یافتگی صنعتــی و تولیــدی هــر کشــور اســت 
کشــور  آن  کل صنعــت  آن نشــان دهندٔه ســطح فنــاوری  کــه وضعیــت 
اســت. وضعیــت ایــن صنعــت در ایــران نشــان دهندٔه وجــود ضعف هــای 
بســیار زیــادی از جملــه ســنتی بــودن و ضعــف فنــاوری، عــدم هزینــه کــردن 
در بخــش تحقیقــات، ضعــف رقابت پذیــری، عــدم دسترســی بــه قطعــات 
بــا کیفیــت و ... اســت کــه بررســی وضعیــت ایــن صنعــت را بســیار ضــروری 
ایجــاد  بــا  تــا  اســت  شــده  تــالش  پژوهــش  ایــن  در  لــذا  اســت.  کــرده 
شــناخت از وضعیــت کنونــی ایــن صنعــت در کشــور بــه آسیب شناســی 
مشــکالت و مســائل اصلــی آن پرداختــه شــود و بــا بررســی تجربیــات چنــد 
کشــور منتخــب در صنعــت ماشین ســازی، راهبردهایــی بــرای حــل ایــن 

ــردد. ــه گ ــور ارائ ــازی کش ــت ماشین س ــعٔه صنع ــکالت و توس مش

جنوبی  کره  آلمان،  کشور  سه  تجارب  بررسی    
آن  و هند در صنعت ماشین سازی و درس های 

برای ایران
در ایــن بخــش از پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــا بررســی تاریخچــٔه 
صنعــت ماشین ســازی، وضعیــت سیاســت گذاری در ایــن صنعــت، 
نحــؤه حمایت هــا و  و  و غیردولتــی  نهادهــای دولتــی  نقــش  بررســی 
در  ماشین ســازی  صنعــت  بــرای  گرفته شــده  نظــر  در  مشــوق های 
ســه کشــور آلمــان، کــره جنوبــی و هنــد بــه اســتخراج درس هایــی بــرای 
بــه کارگیــری در صنعــت ماشین ســازی کشــور بپردازیــم. تعــدادی از 
مهم تریــن درس هایــی کــه می تــوان از بررســی تجــارب ایــن کشــورها 
یــک  بــه  ماشین ســازی  صنعــت  تبدیــل  »لــزوم   : از عبارتنــد  گرفــت 
اولویــت صنعتــی دارای برنامــه، متولــی و بودجــه«، »ایجــاد و تکمیــل 
شــرکت های  حضــور  و  صــادرات  از  »حمایــت  ارزش«،  زنجیره هــای 
داخلــی در زنجیره هــای ارزش بین المللــی«، »حمایــت دولــت از تحقیــق 
انتشــار فناوری هــای توســعه یافته«، »ارتقــاء اســتاندارد  و توســعه و 
نهادهــای  ظرفیــت  از  »اســتفاده  تولیــدی«،  ماشــین آالت  کیفیــت  و 
میانجــی غیردولتــی« و »توســعٔه نیــروی انســانی ماهــر و تخصصــی بــرای 

ماشین ســازی«. صنعــت 

وضعیت تولیدکنندگان ماشین آالت صنایع فرش ماشینی، پلیمر و 
پالستیک، دارویی، غذایی و کشش مفتول 

بررسیوضعیتتولیدماشینآالتصنعتی
حوزههایصنعتیمنتخب در کشور در

وضعیـــت صنعـــت تولیـــد ماشـــین آالت صنعتـــی یکـــی از شـــاخص های مهـــم توســـعه یافتگی هـــر کشـــور اســـت 
کـــه نشـــان دهندٔه ســـطح فنـــاوری کل صنعـــت آن کشـــور اســـت. بررســـی وضعیـــت ایـــن صنعـــت در 5 حـــوزٔه 
ـــادرات و  ـــاف ص ـــاری )اخت ـــراز تج ـــان دهندٔه ت ـــول نش ـــش مفت ـــی و کش ـــی، غذای ـــتیک، داروی ـــر و پالس ـــینی، پلیم ـــرش ماش ف
واردات( منفـــی کشـــور در تمـــام ایـــن حوزه هـــا اســـت، کـــه ایـــن یعنـــی نـــه  تنهـــا نتوانســـته ایم ســـهم قابـــل قبولـــی از بازارهـــای 
ــرار داده ایـــم.  ایـــن در  ــار تولیدکننـــدگان خارجـــی قـ ــز در اختیـ ــازار داخلـــی را نیـ ــه بـ ــؤه ایـــن صنایـــع را کســـب کنیـــم بلکـ بالقـ
حالـــی اســـت کـــه حتـــی در صنایعـــی ماننـــد فـــرش ماشـــینی و غذایـــی کـــه بـــه علـــت پتانســـیل بـــاال، تقاضـــای باالیـــی در خریـــد 

ماشین آالت دارند نیز به علت واردات بی رویٔه ماشین آالت، سهم چندانی نصیب تولیدکنندگان داخلی نمی شود.

رضااسدیفرداحمدطالبیانهادیحسینیسیدحمیدرضاایزدپناه

پژوهشکده 
مطالعات فناوری
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

  بررسی و آسیب شناسی وضعیت ماشین سازی 
کشــور در حـــوزه هـــای صنــعتی منتخــب و ارائـــٔه 

پیشنهاد
در ایــن بخــش وضعیــت ماشین ســازی در پنــج صنعــت فــرش ماشــینی، 
پلیمــر و پالســتیک، دارویــی، غذایــی و فلــزی )کشــش مفتــول( بررســی 
می شــود. بررســی میــزان ســرمایه گذاری ها نشــان دهندٔه افزایــش میــزان 
ســرمایه گذاری در واحدهــای صنعتــی ماشین ســازی اســت. امــا بــا ایــن 
حــال مهم تریــن بازارهــای بالقــوه بــرای ایــن صنایــع، کشــورهای همســایٔه 
ایــران هســتند کــه بــا داشــتن بــازاری بــه ارزش حــدودی 39 میلیــارد دالر 

در اختیــار کشــورهای چیــن، آلمــان، ایتالیــا و ژاپــن هســتند.

  صنعت فرش ماشینی
آخرین نسل ماشین آالت  شکل گیری رقابتی غیر سازنده در وارد کردن 
و  ساده تر  ماشین آالت  که  است  حالی  در  اخیر  سال های  در  فرش بافی 
 
ً
اتفاقا سازگارتر با سطح فناوری موجود در کشور قابل تولید هستند و 

تمایل  عدم  دلیل  به  اما  دارد،  نیز  بیشتری  تقاضای  آن ها  محصوالت 
آن ها  برای  نیز  بازاری  ماشین آالت،  این  خرید  به  داخلی  تولیدکنندگان 
وجود ندارد. برای بهبود وضع موجود پیشنهاد می شود: اواًل برای واردات 
با   

ً
ثانیا و  نشود  داده  تخصیص  ارز  فرش بافی  غیرضروری  ماشین آالت 

حمایت از تولید فرش های ماشینی با قابلیت صادراتی امکان استفاده از 
ظرفیت داخلی ساخت و به روزرسانی ماشین آالت، فراهم شود.

  صنعت پلیمر و پاستیک
تــراز تجــاری منفــی ســالیانه  100 تــا 200 میلیــون دالری )اختــالف صــادرات 
صنعــت  نامســاعد  وضعیــت  نشــان دهندٔه  ماشــین آالت(،  واردات  و 
ایــن در  ماشین ســازی در بخــش پلیمــر و پالســتیک در کشــور اســت. 
اغلــب ماشــین آالت حــوزٔه  بــرای ســاخت  اولیــه  تــوان  کــه  حالــی اســت 
پلیمــر و پالســتیک در داخــل کشــور وجــود دارد؛ امــا تعرفــٔه پاییــن ورود 
بی ضابطــٔه  واردات  بــه  منجــر  پالســتیک  و  پلیمــر  حــوزٔه  ماشــین آالت 
وزارت  حمایــت  اعــالم  وجــود  بــا  اســت.  شــده  کشــور  بــه  ماشــین آالت 
صنعــت از همــکاری مشــترک تولیدکننــدگان داخلــی بــا شــرکت های بــزرگ 
ایــن حــوزه در دنیــا ، هیــچ برنامٔه مدونی برای این کار وجود نداشــته اســت. 
ــا حمایــت از توســعٔه فنــاوری و ارتقــاء رقابت پذیــری  ــنهاد می شــود ب پیش
پایین دســتی  ارزش  زنجیره هــای  و تکمیــل  تولیــد داخلــی  ماشــین آالت 
پتروشــیمی از طریــق ایــن حمایت هــا، وضعیــت کنونــی بهبــود پیــدا کنــد.

  صنعت دارویی
تجهیــزات  بــاالی  نگهــداری  و  تعمیــرات  هزینه هــای  و  پاییــن  راندمــان 
صنعــت داروســازی کشــور بــه علــت فرســودگی ایــن تجهیــزات موجــب 
اســت.  شــده  کشــور  دارویــی  تولیــدات  تمام شــده  هزینــٔه  افزایــش 
ــارکت  ــا مش ــانس ی ــت لیس ــد تح ــه تولی ــازی ب ــرکت های داروس ــل ش تمای
ــا ســرمایه گذاران خارجــی موجــب عــدم اســتفاده از ماشــین آالت تولیــد  ب
داخــل شــده اســت؛ زیــرا شــرکت های همــکار خارجــی تمایــل بــه اســتفاده 
از ماشــین آالت بــه روز دنیــا دارنــد و از طرفــی عــدم بهره مندی ماشــین آالت 
ایرانــی از اســتانداردهای الزم باعــث کاهــش رغبــت تولیدکننــدگان دارو بــه 

ماشــین آالت داخلــی شــده اســت. بــرای بهبــود ایــن شــرایط پیشــنهاد 
می شــود: شــرکت های ســازندٔه خارجــی طــرف همــکاری ملــزم بــه اســتفاده 
و  شــوند  کشــور  پروژه هــای  در  داخلــی  ســازندگان  ســاخت  ظرفیــت  از 

شــرکت های داخلــی بــرای کســب اســتانداردهای الزم حمایــت شــوند.

  صنعت غذایی
محســوب  کشــور  بــاالی  پتانســیل  بــا  صنایــع  از  یکــی  غذایــی  صنایــع 
می شــود. امــا بــه علــت وارداتــی بــودن ماشــین آالت آن زنجیــرٔه ارزش ایــن 
صنعــت در کشــور کامــل نیســت و تــراز تجــاری ایــران در کلیــٔه ماشــین آالت 
ایــن صنعــت و  بــزرگ  بــازار  ایــن حــال  بــا  صنایــع غذایــی منفــی اســت. 
تــا  اســت  شــده  باعــث  کــم  مالــی  تــوان  بــا  کوچــک  شــرکت های  وجــود 
تولیدکننــدگان داخلــی هــم ســهمی از ایــن بــازار داشــته باشــند. »تکمیــل 
زنجیــرٔه ارزش صنعــت غذایــی از طریــق تولیــد داخــل ماشــین آالت« بــه 

عنــوان پیشــنهاد می توانــد وضعیــت ایــن صنعــت را بهبــود بخشــد.

  صنعت کشش مفتول
امـا  می شـوند.  وارد  کشـور  ج  خـار از  بیشـتر  صنعـت  ایـن  ماشـین آالت 
تولیدکننـدگان داخلـی هـم در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد. افزایـش واردات 
معـرض  در  داخلـی  شـرکت های  اسـت  شـده  باعـث  ماشـین آالت  ایـن 
دسـتگاه های  مـداوم  ورود  شـرایط  ایـن  در  بگیرنـد.  قـرار  ورشکسـتگی 
از شـرکت های ماشین سـاز  را نیـز  ارزان  بـازار خـرد و  اروپایـی،  دسـت دوم 

اسـت. گرفتـه  داخلـی 

جمعبندی

صنعتــی  ماشــین آالت  تولیــد  حــوزه  در  پیشــرو  کشــورهای  تجــارب 
نشــان می دهــد کــه بــرای اینکــه صنعــت ماشین ســازی در کشــوری بــه 
ــک  ــه ی ــد ب ــود بای ــل ش ــور تبدی ــاد آن کش ــذار در اقتص ــش تأثیرگ ــک بخ ی
مشــخص  برنامــه ای  متولــی  تعییــن  بــا  و  باشــد  آن  ملــی  اول  اولویــت 
بــا زمان بنــدی و بودجــه مناســب بــرای آن تعییــن گــردد. ایــن در حالــی 
توســعٔه  از  حمایــت  بــرای  قانونــی  هیــچ   

ً
تقریبــا ایــران  در  کــه  اســت 

صنعــت ماشین ســازی در طــول چنــد دهــٔه اخیــر وجــود نداشــته اســت. 
داخلــی«،  تولیدکننــدگان  از  »حمایــت  بــا  می شــود  پیشــنهاد  بنابرایــن 
و  ارز  تخصیــص  »عــدم  ضــروری«،  غیــر  و  بی رویــه  واردات  از  »جلوگیــری 
ــی  ــای داخل ــه دارای نمونه ه ــین آالتی ک ــی ماش ــای واردات ــش تعرفه ه افزای
بــا شــرکت های  کیفیــت هســتند« و »عقــد قراردادهــای بین المللــی  بــا 
همــکار در صنایــع بررسی شــده )جهــت الــزام بــه اســتفاده از تولیــدات 

داخلــی(«، وضعیــت ایــن صنعــت در کشــور بهبــود یابــد.

دربارٔهپژوهش

با همکاری رضا اسدی  	 در پژوهشکدٔه مطالعات فناوری  این مطالعه 
فرد، احمد طالبیان، هادی حسینی و سید حمیدرضا ایزدپناه و به سفارش 

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت در سال 1397 انجام شده است.

پیوستها

خاصه 
گزارش

بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور 
در حوزه های صنعتی منتخب )17 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
بــا توجــه بــه اینکــه امــوال منقــول در مقایســه بــا امــوال غیرمنقــول حجــم 
ــر،  ــٔه اخی ــذا در دو ده ــد، ل ــکیل می دهن ــراد را تش ــای اف ــتری از دارایی ه بیش
گســترش ظرفیــت تأمیــن مالــی بــا بسترســازی زیرســاخت های الزم بــرای 
تأمیــن مالــی بــه پشــتوانٔه امــوال منقــول، در عرصــٔه بین المللــی مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. از آنجایــی کــه شــاخص های میــزان دسترســی بــه اعتبــار 
بــر اســاس وثایــق منقــول کــه توســط بانــک جهانــی طراحــی شــده اند، در 
ایــران در مقایســه بــا اســتانداردهای جهانــی در ســطح پایین تــری قــرار دارند، 
جهــت ارتقــاء زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای ایــن روش تأمیــن مالــی در 
کشــور نیــاز اســت برنامــه ای عملیاتــی طراحــی شــود. در همیــن راســتا ایــن 
پژوهــش بــه طراحــی برنامــه ای عملیاتــی بــرای ارتقــاء جایــگاه وثیقه ســپاری 

امــوال منقــول و غیرمنقــول در نظــام بانکــی ایــران خواهــد پرداخــت.

  روش شناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش ابتــدا مطالعــات کتابخانــه ای مبتنــی بــر بخشــنامه ها و 
مصوبــات در دســترس و اطالعــات ترازنامــه ای بانک هــا بــرای شناســایی 
دامنــٔه امــوال توثیقــی صــورت گرفتــه اســت. ســپس بــه منظــور بررســی 
شــناخت  و  غیرمنقــول  و  منقــول  امــوال  توثیــق  وضعیــت  دقیق تــر 
مناســب تر مشــکالت، پرسشــنامه ای بــر اســاس زیرســاخت های مــورد نیــاز 
در تأمیــن  مالــی وثیقــه ای و مســتخرج از الگــوی بانــک جهانــی تنظیــم و بــرای 
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ً
بانک هــای فعــال در شــبکٔه بانکــی ارســال شــد کــه صرفــا

بــه ایــن ســؤاالت در طــرح مشــارکت کردنــد. در ادامــه بــر اســاس اطالعــات 
اســتخراجی از پرسشــنامه های تکمیلــی، شــش جلســٔه هم اندیشــی بــا 
کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان ادارات حقوقــی 16 بانــک برگــزار شــد. در 
ــول،  ــول و غیرمنق ــوال منق ــزای ام ــوزٔه مج ــر دو ح ــز ب ــا تمرک ــات ب ــن جلس ای
رویه هــای ناظــر بــر توثیــق ایــن امــوال از مرحلــٔه واجد شــرایط شــناخته شــدن 
مــال بــرای وثیقه گــذاری یــا رهــن بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود تــا 
مراحــل ثبــت و اعمــال حقــوق ذی ربــط مــورد بررســی قــرار گرفــت و مشــکالت 

ــد. ــه ش ــا ارائ ــردن آن ه ــرف ک ــرای برط ــی ب ــایی و راهکارهای ــود شناس موج

اصلــی  زیرســاخت های  در  کلیــدی  مشــکالت    
تأمیــن مالــی وثیقــه ای در ایــران

انــواع دارایی هــای وثیقــه ای  	 زیرســاخت های مقرراتــی: در بررســی    
بــا کشــورهای  واجــد شــرایط تأمیــن مالــی در کشــور در مقایســه 
بــر  مشــتمل  منقــول  امــوال  از  دامنــه ای  شــد  مشــاهده  نمونــه، 
تــی و اســناد دریافتنــی  محصــوالت کشــاورزی، دام و طیــور، درآمــد آ
شــناخته  رســمیت  بــه  وثیقــه  بــه  عنــوان  ایــران  بانکــی  نظــام  در 

نمی شــود. اســتفاده  آن هــا  از  و  نشــده اند 

  زیرســاخت های ســامانه ای: بــرای ثبــت امــوال غیرمنقــول، ســامانٔه  	
جامــع کاداســتر در کشــور وجــود دارد، امــا در خصــوص ثبــت امــوال 
منقــول توثیقــی، فرآینــد مدونــی کــه حداقــل اســتانداردهای مــورد 
انتظــار را داشــته باشــد تاکنــون فقــط بــرای اوراق بهــادار در نظــام مالــی 

بررسی وضعیت تأمین مالی وثیقه ای به پشتوانٔه اموال منقول و غیرمنقول در 
شبکۀ بانکی کشور و شناسایی مشکالت موجود در زیرساخت ها

ارتقاء طراحیزیرساختهایموردنیاز
نظامبانکی جایگاهوثیقهسپاریدر

پژوهشکده 
پولی و بانکی

زهراخوشنود

، مشکات بسیاری وجود دارد  در زیرساخت های تأمین مالی وثیقه ای توسط اموال منقول و غیرمنقول در کشور
کـه بـه منظـور مرتفـع نمـودن ایـن موانـع، بایـد تمامـی ابعـاد و زیرسـاخت ها را بـه صـورت یـک کل و بـا تأکیـد بـر ارتبـاط 
آن ها با یکدیگر مورد توجه قرار داد. بررسـی ها نشـان می دهد که برای اعطای تسـهیات، اموال غیرمنقول بیشـتر مورد توجه 
بانک هـا بوده انـد و امـوال منقـول بـه دلیـل کمبودهایی که در زیرسـاخت های مقرراتـی، سـامانه ای و اجرایی آن ها وجـود دارد، 
کمتـر جهـت تأمیـن مالـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد کـه از ایـن میان، برطـرف کردن مشـکات زیرسـاختی مقرراتـی به دلیل 

، می تواند تأثیر بسزایی در ارتقاء جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول داشته باشد. تأثیرگذاری بر دو زیرساخت دیگر
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اقتصاد
بر رسی و تحلیل

کشــور تأمیــن شــده اســت. زیرســاخت ضــروری بــرای ســهام و دیگــر 
اوراق بهــادار قابــل معاملــه در بــورس و فرابــورس، از طریــق شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه )ســمات( تأمیــن 
ــامانٔه  ــه و س ــول، روی ــوال منق ــواع ام ــایر ان ــرای س ــا ب ــت، ام ــده اس ش

مــورد نیــاز بــرای ثبــت حــق وثیقــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

  زیرســاخت های اجرایــی: بــا در نظــر گرفتــن انــواع مختلــف امــوال  	
منقــول و غیرمنقــول و در حوزه هــای کلــی حــق تقــدم اولیــه و اجــرای 
حــق وثیقــه، مشــکالتی مشــتمل بــر رویــٔه ناظــر بــر اجــرا در مــورد 
اقــالم مختلــف امــوال منقــول و غیرمنقــول، مشــکالت زیرســاخت 
در  بانک هــا  معضــالت  و  مقرراتــی  زیرســاخت  از  منتــج  اجرایــی 

فــروش امــوال توثیقــی تملیکــی مــورد توجــه قــرار گرفتنــد.

  بررسی نقاط ضعف، مشکالت و فرصت ها
بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از بررســی وضعیــت موجــود تأمیــن 
، مجموعــه ای از راهکارهــا در قالــب  مالــی انــواع وثیقه هــا در ســطح کشــور
ســه زیرســاخت مقرراتــی، ســامانه ای و اجرائــی ارائــه می شــود کــه برخــی از 

: آن هــا عبارتنــد از

  راهکارهای مقرراتی
  تجمیــع قوانیــن: بــا اصــالح مقــررات ناظــر بــر برخــی رویه هــای تأمیــن  	

مالــی بــه پشــتوانٔه امــوال منقــول، بایــد زمینــٔه گــذر از ثبــت رســمی 
بــه ثبــت عــادی در حــد امــکان فراهــم شــود. در نتیجــه بــا اســتقرار 
ســامانٔه ثبــت وثیقه هــای منقــول و اعتبــار قانونــی ثبــت حــق وثیقــه 
در ایــن ســامانه، بــه مقــدار زیــادی از هزینــٔه تأمیــن مالــی توســط 

ــود. ــته می ش ــول کاس ــوال منق ام

  گســترش دامنــۀ کاربــرد دارایی هــای موجــود: بســیاری از دارایی های  	
وثیقــه ای  مالــی  تأمیــن  قابلیــت  قانــون،  اســاس  بــر  کــه  منقــول 
دارنــد، در عمــل و بــه خاطــر مشــکالت عملیاتــی موجــود، در تأمیــن 
 مالــی اســتفاده نمی شــوند. در ایــن زمینــه اســناد دریافتنــی بــا توجــه 
توجــه  مــورد  بایــد  دارایــی شــرکت ها  آن در ســبد  زیــاد  بــه حجــم 
ــر  ــی و دیگ ــد آت ــق درآم ــکان توثی ــرای ام ــد ب ــر چن ــرد، ه ــرار گی ــژه ق وی
ــد  ــز بای ــورس کاال نی ــه در ب ــل معامل ــر قاب ــاورزی غی ــوالت کش محص

شــود. چاره اندیشــی 

   طراحـی دارایی هـای جدیـد بـا قابلیـت وثیقه گـذاری: در کوتاه مـدت  	
می تـوان اوراق گواهـی سـپردٔه طـال و شـمش طـال را بـه دارایی هـای 
منقول برای وثیقه گذاری بانکی تبدیل کرد. همچنین در بلندمدت 
بـا طراحـی سـامانٔه جامـع انبارهـای عمومـی کـه قابلیت اعـالم و تغییر 
وضعیت ثبتی دارایی ذی ربط را داشـته باشـد، می توان تعداد و انواع 

دارایی هایـی منقـول قابـل توثیـق را افزایـش داد.

  راهکارهای سامانه ای
کوتاه مــدت  	 رویکــردی  اســت  الزم  موجــود:  ســامانه های  ارتقــاء   

بــرای ارتقــای ســامانه ســمات و ســامانٔه جامــع گمرکــی در زمینــٔه 
ــز  وثیقــٔه امــوال منقــول اتخــاذ شــود. در تمــام ایــن ســامانه ها و نی
در ســامانٔه اســتعالم امــالک بایــد بــرای بانک هــا حســاب کاربــری 

تعریــف شــود تــا دسترســی برخــط داشــته باشــند.

راه انــدازی  	 و  طراحــی  نیــاز:  مــورد  جزیــره ای  ســامانه های  طراحــی   
انبارهــای  جامــع  ســامانٔه  و  بانکــی  حســاب های  جامــع  ســامانه 
عمومــی بــا امــکان دسترســی برخــط بانک هــا، بــه عنــوان رویکــردی 
تســهیل  منظــور  بــه  همچنیــن  اســت.  اتخــاذ  قابــل  میان مــدت 
بانک هــا  تملیکــی  دارایی هــای  نقدشــوندگی  و  فــروش  فرآینــد 
و  منقــول  امــوال  مزایــدٔه  جهــت  جامــع  ســامانه ای  می تــوان  نیــز 

کــرد. طراحــی  غیرمنقــول 

 ادغام سامانه ها: ادغام سامانه های موجود و برقراری پیوند آن ها  	
با سامانٔه پایلوت ثبت وثیقه ها باید در کوتاه مدت اجرایی شود.

  ســامانه های جامــع مــورد نیــاز: بــه منظــور برطــرف کــردن مشــکل  	
عــدم شناســایی امــوال و مشــکالت قضایــی ذی ربــط در فرآینــد اجرا، 
پیاده ســازی دو ســامانٔه جامــع ثبــت امــوال منقــول و غیرمنقــول بــا 

پوشــش حداکثــری امــوال بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد.

  راهکارهای اجرایی
  تصریــح دقیــق حــق تقــدم اولیــه: ایــن مســئله بــه  ویــژه در مــورد  	

بایــد شفاف ســازی شــود. دیــون دولتــی 

نــوع  	 بــر اســاس  راهکارهــای متنوعــی  ایــن زمینــه  رویــۀ اجــرا: در    
بــر  کــه مشــتمل  ارائــه شــده اســت  امــوال منقــول و غیرمنقــول 
پیشــنهاد هایی در رویه هــای فعلــی در ادارٔه ثبــت اســناد و امــالک، 
ادارات اجــرای ثبــت، دفاتــر اســناد رســمی و حتــی رویه هــای ناظــر بــر 

فــروش امــوال توثیقــی تملیکــی اســت.

جملــه  	 از  بانک هــا:  در  ریســک  و  وثیقــه  پویــای  مدیریــت  ارتقــاء    
راهکارهــای ارائه شــده در ایــن زمینــه می تــوان بــه امــکان اســتعالم 
در  وثیقه هــا  تحکیــم  و  اعتبارگیرنــدگان  دولتــی  دیــون  دوره ای 
اعطــای تســهیالت در صــورت رســیدن ایــن دیــون بــه آســتانه های 

از پیــش تعیین شــده در برخــی تســهیالت خــاص اشــاره کــرد.

جمعبندی

کشور  وثیقه ای  مالی  تأمین  کلیدی  زیرساخت های  وضعیت  بررسی 
نشان می دهد که مشکات و موانع بسیاری در این حوزه وجود دارند. 
عاوه بر وجود موانع و شکاف های قانونی در زیرساخت مقرراتی، برخی 
ناشی  نیز  اجرایی  و  سامانه ای  زیرساخت های  در  موجود  کاستی های  از 
صورت  در  واقع،  در  است.  مقرراتی  زیرساخت  در  موجود  شکاف های  از 
فقدان قانون جامع تأمین مالی وثیقه ای، امکان افزایش تضاد قانونی و به 
تبع آن عدم پیاده سازی رویۀ واحد در ادارات مختلف دور از انتظار نخواهد 
بود. از این رو پیشنهاد می شود برقراری ارتباط بین زیرساخت های فوق 

در دستیابی به الگوی مناسب مورد توجه قرار گیرد.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی بــا همــکاری زهــرا خوشــنود و  	
بــه ســفارش بانــک مرکــزی در ســال 1398 انجــام شــده  اســت.
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سیاستخارجی
تدوین دکترین

  ضرورت و اهداف پژوهش
آمریــکا ســال ها اســت کــه ادعــای برخــورد نظامــی بــا ایــران را دارد. بــا وجــود 
ایــن ادعــا کــه گزینه هــای نظامــی آمریــکا روی میــز اســت، امــا پرسشــی 
محقــق  را  آن  می خواهــد  چگونــه  کــه  اســت  ایــن  می شــود  ح  مطــر کــه 
نیمه ســخت  و  ســخت  و  نــرم  ســناریوهای  از  برخــی  کــه  هرچنــد  کنــد؟ 
آن مشــخص اســت، امــا کمــاکان پاســخ ایــن پرســش مبهــم اســت. بــه 
منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش، انجــام بــازی جنــگ نظامــی ضــروری اســت. 
در واقــع الزم اســت کــه دو عامــل مهــم نیــت آمریــکا بــرای حملــۀ نظامــی 
بــه ایــران و تــوان آمریــکا بــرای ایــن تصمیــم ارزیابــی شــود تــا آییــن متجــاوز 
ــناخت  ــکا ش ــی آمری ــن نظام ــد از دکتری ــران بای ــالوه ای ــه ع ــردد. ب ــن گ تبیی
، نیازمنــد بــه »اشــراف اطالعاتــی فعــال«  داشــته باشــد و بــه عبارتــی دیگــر
ــد  ــکا خواه ــت ات ــران قابلی ــی ای ــن نظام ــق دکتری ــن طری ــا از ای ــت. تنه اس
داشــت و می تــوان بــه اســتراتژی های دشــمن حملــه کــرد. در راســتای 
ایــن هــدف شناســایی دکتریــن اســتراتژیکی نظامــی آمریــکا علیــه ایــران 

در دســتور کار ایــن پژوهــش قــرار گرفتــه اســت.

  روش شناسی پژوهش
یــک »بــازی جنــگ  از »تئــوری بازی هــا«،  بــا اســتفاده  ایــن پژوهــش  در 
نظامــی« بیــن دو دولــت ایــران و آمریــکا طراحــی شــده اســت. بــر ایــن 
ســناریوهای  قالــب  در  نظامــی،  احتمالــی  کنش هــای  ابتــدا  اســاس 
محتمــل، بــه عنــوان اســتراتژی دشــمن تبییــن می شــود؛ ســپس بــرای 
هــر یــک از ایــن اســتراتژی  های دشــمن، واکنش  هــای ممکــن نظامــی، بــه 
عنــوان ضداســتراتژی، در حملــه بــه اســتراتژی دشــمن ترســیم می گــردد. 
تبییــن  نظامــی  اســتراتژیکی  دکتریــن  مؤلفه هــای  آمریــکا  دولــت  بــرای 
بــه  از روش »ماتریــس ســناریو نســبت بــه مؤلفه  هــا«،  شــده اســت و 

می شــود. پرداختــه  ســناریو ها  دســته بندی 

جنگ  استراتژیکی  دکترین  اساسی  مؤلفه های    
نظامی آمریکا علیه ایران و ضداستراتژی  های ایران

دکتریــن  اساســی  مؤلفــۀ  هشــت  نظامــی«،  جنــگ  »بــازی  اســاس  بــر 
اســتراتژیکی جنــگ نظامــی آمریــکا تبییــن می شــود. ایــن مؤلفه هــا کــه 
ــوان  ــه عن ــت، ب ــران اس ــه ای ــکا علی ــل ارادۀ آمری ــد تحمی ــدۀ رون تعیین کنن
یــک  آن هــا،  از  یــک  هــر  بــرای  و  اســت  شــده  شــناخته  اســتراتژی  یــک 
ــران تعییــن خواهــد شــد. اســتراتژی های جنــگ  ضداســتراتژی توســط ای

نظامــی آمریــکا و ضداســتراتژی  هــای ایــران بــه ترتیــب زیــر هســتند:

 اخــذ اجمــاع جهانــی و پرهیــز از تــک روی در منازعــۀ نظامــی: هــدف . 1
از ایــن اســتراتژی منــزوی کــردن ایــران و یــا تشــکیل یــک اجمــاع 

جهانــی و منطقــه ای علیــه ایــران اســت. 
      ضداســتراتژی: ایــران همــواره بایــد تدابیــر و سیاســت های تهاجمــی  
ــی و  ــای جهان ــد و در ائتالف ه ــاذ کن ــزوا اتخ ــت از ان ــت ممانع در جه

منطقــه ای مطلــوب خــود حاضــر باشــد.
 ابتــدا تضعیــف ایــران، ســپس حملــۀ نظامــی: ایــران بایــد به اشــکال . 2

و  اقتصــادی، فرهنگــی  مختلــف حقوقــی، فنــی، علمــی، سیاســی، 
نظامــی بــه قــدری تضعیــف شــود کــه امــکان »مقابلــه بــه مثــل« در 
ــروژۀ  ــد پ ــه بای ــن مرحل ــردد. در ای ــلب گ ــی از او س ــر واکنــش نظام ه
فرســایش قطــاع امنیتــی )SSR( در حــوزٔه نظامــی علیــه ایــران بــه 

اجــرا درآیــد.
     ضداســتراتژی: تقویــت کشــــور ایــران یــــک ضــرورت اســـــتراتژیک 
کار  را در دســتور  آمریــکا   SSR پــروژۀ  بایــد متقابــاًل  ایــران  اســت و 

خــود قــرار دهــد. 
صــورت . 3 اســتفاده  حداکثــر  بایــد  فرصتــی  هــر  از  فرصــت:  مطالبــۀ 

می توانــد  فرصــت  ایــن  نمــود.  تبدیــل  تهدیــد  بــه  را  آن  و  گیــرد 

استفاده از نظریۀ بازی ها برای شناخت استراتژی های نظامی آمریکا
و تدوین دکترین نظامی ایران 

تدویندکتریناستراتژیکینظامی
آمریکاعلیهایران

اندیشکده
یقین

ح کــرده  آمریــکا همــواره در طــی ســال های گذشــته ادعــای روی میــز بــودن گزینــۀ نظامــی در برابــر ایــران را مطــر
 ، ــکا بــرای عملــی کــردن ایــن ادعــا اســت. بــرای ایــن منظــور ــوان آمری اســت، ولــی آنچــه کــه اهمیــت دارد ارزیابــی ت
بــه  بــه اطاعــات اســتراتژیک، در موضــع حملــه  بــا دســتیابی  آمریــکا داشــته باشــد و  بــر  ایــران بایــد اشــراف اطالعاتــی 
ــازی  ــاوز بخشــی از رونــد تحقــق اشــراف اطاعاتــی اســت کــه حاصــل ب ــن متج اســتراتژی  های آمریــکا قــرار گیــرد. تبییــن آیی
جنــگ اســت. بنابرایــن بــا شبیه ســازی بــازی جنــگ میــان آمریــکا و ایــران، مؤلفه هــای اساســی دکتریــن جنــگ نظامــی 

آمریکا قابل تحصیل است که زمینه ساز دستیابی به سناریو های محتمل آمریکا در جنگ نظامی خواهد بود.
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سیاستخارجی
تدوین دکترین

باشــد.                                                                                                                         جدایی  طلبــی  یــا  و  سیاســی  آشــوب های  طبیعــی،  بالیــای 
ضداســتراتژی: هــر وضعیتــی کــه در داخــل ایــران پدیــد آیــد و امــکان 
ایجــاد فرصــت بــرای آمریــکا محســوب شــود، بایــد آن وضعیــت را 

خنثــی کــرد.
 عملیــات نیابتــی نظامــی: از گروه هــای مســلح موجــود بــه عنــوان . 4

نیرو هــای نیابتــی اســتفاده شــود و تــا زمانــی کــه اســتراتژی ســرزمین 
زمینــی  نیــروی  باشــد،  نشــده  اجــرا  نیروهــا  ایــن  توســط  ســوخته 

آمریــکا وارد ایــران نشــود. 
      ضداســتراتژی: ایــران بایــد حربــۀ جنــگ نیابتــی را بــه دشــمن برگردانــد 
و بایــد بدانــد تــا زمانی کــه نیروهــای جنــگ نیابتــی دشــمن در صحنــه 

هســتند، نیروهــای زمینــی آمریــکا وارد عمــل نخواهنــد شــد.
آمریــکا . 5 ایــران: مداخلــۀ نظامــی  بــا  کاهــش هزینــۀ جنــگ نظامــی 

بنابرایــن  اســت.  فایــده  هزینــه-  محاســبۀ  بــر  مبتنــی  جهــان  در 
کاهــش هزینۀ هــای جنــگ نظامــی یــک اصــل اســتراتژیک اســت. 
ضداســتراتژی: ایــران بایــد تدابیــری اتخــاذ کنــد کــه هزینــۀ دشــمنی 

آمریــکا بــا ایــران بســیار بــاال بــرود.
 کاهش مدت زمان درگیری با ایران: اقتصاد آمریکا و جهان تحمل . 6

افکار  به  پاسخ گویی  عالوه  به  ندارد.  را  ایران  با  طوالنی  جنگ  یک 
عمومی مردم در درازمدت مشکل ساز خواهد شد. بنابراین درگیری 

در حداقل زمان و با حداکثر بهره وری عملیاتی باید انجام شود.
شــاخص های  از  بایــد  ایــران  دفاعــی  تاب منــدی  ضداســتراتژی:    
نیروهــای  تحمــل  آســتانۀ  همچنیــن  باشــد.  بهره منــد  منعطفــی 

باشــد. آمریــکا  ارتــش  زمانــی  تنگــۀ  از  فراتــر  بایــد  ایــران 
 حفــظ ابتــکار عمــل در مدیریــت ســطوح گوناگــون منازعــۀ نظامــی: . 7

ایجــاد  یــا  و  ارتقــاء ســطح درگیــری  ابتــکار عمــل در  نبایــد  آمریــکا 
جبهه هــای دیگــر علیــه نیروهــای آمریــکا را بــه ایــران واگــذار کنــد.                                                   
ضداســتراتژی: ایــران بایــد ابتــکار عمــل منازعــه را از آمریــکا بگیــرد 
یــا اینکــه آمریــکا نیــز نبایــد ابتــکار عمــل منازعــه را در اختیــار داشــته 
باشــد. همــواره بایــد پــس از ضربــۀ اول آمریــکا، ضمــن پاســخ بــه آن 

در همــان ســطح، دکتریــن ضربــۀ اول را در ســطح دیگــری از منازعــه 
و در جــای دیگــری اعمــال کــرد.

 حفــظ ابتــکار عمــل در مدیریت تشــدید وخامت اوضاع: همــواره باید . 8
اختیــار تغییــر وخامــت منازعه و مدیریت آن در اختیار آمریکا باشــد.

ــۀ  ــتراتژی: ایــران بایــد همــواره آمادگــی اعمــال دکتریــن ضرب      ضداس
داشــته  را  مختلــف  مناطــق  در  منازعــه  گوناگــون  ســطوح  در  اول 

باشــد تــا مدیریــت وخامــت اوضــاع را بــه دســت گیــرد.

جمعبندی

بـه منظور دسـتیابی به اسـتراتژی های نظامی آمریـکا، »بازی جنگ نظامی« 
بـر  گردیـد.  شبیه سـازی  آمریـکا  و  ایـران  میـان  بازی  هـا«  »تئـوری  پایـه  بـر 
دکتریـن  اساسـی  مؤلفـۀ  )هشـت  متجـاوز  آییـن  تبییـن  بـا  اسـاس،  ایـن 
آمریـکا( اشـراف اطاعاتـی ایـران توسـعه داده  اسـتراتژیکی جنـگ نظامـی 
بـر اسـاس  از امنیـت خـود،  ایـران بـه منظـور دفـاع  شـد. دکتریـن نظامـی 
ضداسـتراتژی هایی کـه در مقابلـه بـا اسـتراتژی های جنگـی نظامـی آمریـکا 
شـکل می گیرد، بازتعریف می شـوند. ترکیب همه یا تعدادی از مؤلفه های 
را  آمریـکا  محتمـل  سـناریو های  آمریـکا  نظامـی  جنـگ  دکتریـن  اساسـی 
شـکل می دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه سـناریو هایی که شـامل تعـداد کمتری 
از مؤلفه های اصلی باشـد، برای ایران بهتر اسـت؛ بنابراین دکترین نظامی 
ایران باید در راسـتای از میان برداشـتن هر چه  بیشـتر مؤلفه های اساسی 

آمریـکا و تولیـد سـناریو های ناقـص، تدویـن گـردد.

دربارٔهپژوهش

این مطالعه در اندیشکدۀ یقین در سال 1396 انجام شده  است. 	

پیوستها

گزارش
بازی جنگ: دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا علیه ایران 

)67 صفحه(
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سیاستخارجی
طراحی الگو و مدل

  ضرورت و اهداف پژوهش
مســئلۀ پیش بینــی تحــوالت سیاســی و ژئوپلیتیــک همــواره مــورد توجه 
سیاســت مداران، تصمیم گیــران و محققــان حوزه هــای راهبــردی بــوده 
اســت. روش هــای معمــول مبتنــی بــر تحلیــل ذهنــی مســئله توســط 
بــر  دیگــر  ســوی  از  و  نظریه هــا  بــر  یک ســو  از  کــه  اســت  کارشناســانی 
داده هــای مســئله اشــراف دارنــد. امــا بــا پیچیــده شــدن فضــای مســئله 
کار پیش بینــی بــرای ایــن کارشناســان بســیار ســخت می شــود. بــه ایــن 
ترتیــب اســتفاده از ابزارهایــی کــه ایــن پیچیدگــی محاســباتی را از پیــش 
روی تحلیل گــران راهبــردی بردارنــد ضــروری بــه نظــر می رســد. در ایــن 
راســتا هــدف ایــن پژوهــش طراحــی مدلــی بــرای پیش بینــی تحــوالت 
مواضــع کشــورهای درگیــر در منطقــۀ غــرب آســیا و رونــد شــکل گیری 

ائتالف هــا و جبهه بندی هــا در ایــن منطقــه اســت.

  معماری مدل
منطــق حرکــت بازیگــران در ایــن مــدل بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در هــر 
گام زمانــی، هــر بازیگــر در مــورد ســایر بازیگــران بــر ســر ایــن دو راهــی قــرار 
می گیــرد کــه آیــا بــا آن بازیگــران وارد کنــش فعــال ) اعــم از درگیــری یــا 
مذاکــرات بــه منظــور نزدیکــی مواضــع( شــود یــا نســبت بــه آن هــا منفعــل 
بــدون  موفقیــت  نظیــر  عواقبــی  می توانــد  فعــال  کنــش  بمانــد.  باقــی 
هزینــه یــا ورود بــه درگیــری داشــته  باشــد. درگیــری نیــز می توانــد نتایجــی 
چــون پیــروزی یــا شکســت را بــه همــراه داشــته  باشــد. از ســوی دیگــر در 
موضــع انفعــال نیــز متناســب بــا تصمیمــات و اقدامات بازیگــران مقابل، 
احتمــال  می شــود.  حاصــل  نظــر  مــورد  بازیگــر  بــرای  متفاوتــی  نتایــج 
ــا در نظــر گرفتــن پارامترهایــی نظیــر  وقــوع هریــک از عواقــب ذکرشــده ب
توانمنــدی بازیگــران، میــزان حمایــت ســایر بازیگــران از هــر بازیگــر و ... 
بــا اســتفاده از فرمول هــا و مدل هایــی مشــخص، محاســبه  می شــوند. 
ــی در روابــط کشــورها و در نتیجــه مواضــع تــک  مجموعــٔه چنیــن تحوالت

ــد. ــکل می ده ــه را ش ــای منطق ــک فض ــورها، دینامی ــک کش ت

شبیه سازی تعامالت، جبهه بندی ها و تقابل دولت ها و گروه های سیاسی 
فعال در منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا با استفاده از مدل سازی عامل مبنا

طراحیمدلشبیهسازیوپیشبینیجبههبندیها
وائتالفهایمنطقۀغربآسیاوشمالآفریقا

پژوهشکده 
سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی 

حکمت

مدل شبیه سـازی و پیش بینـی جبهه بندی ها 
شـمال  و  آسـیا  غـرب  منطقـۀ  ائتالف هـای  و 
آفریقـا بـا رویکـرد مدل سـازی عامل مبنا و بـر مبنای مدل 
مطلوبیـت انتظـاری طراحـی و نرم افزاری نیز به عنـوان ابزار 
اسـتفاده از ایـن مـدل طراحـی و پیاده سـازی شـده اسـت. 
مواضـع  بـر  تأثیرگـذار  اصلـی  پارامتـر  سـه  مـدل  ایـن  در 
و  »اهمیـت«  »وضعیـت«،  یکدیگـر  قبـال  در  کشـورها 
»توانایـی« هسـتند. اجـرای ایـن مـدل نشـان دهندۀ ایـن 
بـرای  را  پتانسـیل  بیشـترین  اهمیـت  پارامتـر  کـه  اسـت 
تأثیرگذاری ایران بر مواضع دیگر کشورها علی الخصوص 
منطقـۀ  مسـائل  بـه  نسـبت  روسـیه  و  چیـن  کشـورهای 
غـرب آسـیا دارد و در مقابـل پارامتـر ظرفیـت، پایدارتریـن 
پارامتـر اسـت و از ایـن جهـت، تغییـر مواضـع کشـوری کـه 
پارامتـر  از طریـق تغییـر در  ایـران دارد  مواضعـی برخـاف 

ظرفیت، تأثیر کمی خواهد داشت.

آرمانرضایتیسیدمحمدرضاباقرزادجوادداوریسیدعلیرضانیکبخت
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سیاستخارجی
طراحی الگو و مدل

  پارامترهای مدل 
توانایی هایــی  کــدام  هــر  کــه  اســت  بازیگــر  چنــد  شــامل  مــدل  ایــن 
یــا در  کننــد  را تهدیــد  آن، یکدیگــر  بــا  کــه می تواننــد متناســب  دارنــد 
مقابــل تهدیــد دیگــران از خــود دفــاع کننــد. هــر یــک از ایــن بازیگــران بــه 
عنــوان عامل هــای اصلــی مــدل، ســه متغیــر دارنــد: وضعیــت، اهمیــت 
ــت« موضــع هــر بازیگــر را در فضــای منطقــۀ  ــر »وضعی ــی. پارامت و توانای
غــرب آســیا نشــان می دهــد. وضعیــت هــر کشــور بــا توجــه بــه دوری یــا 
ــر ایــران،  ــه هــر کــدام از قطب هــای حاضــر در منطقــه نظی نزدیکــی اش ب
عربســتان، آمریــکا و ... مشــخص می شــود. پارامتــر »اهمیــت« میــزان 
اهمیــت مســئله را بــرای هــر بازیگــر نشــان می دهــد. منظــور از میــزان 
، در فضــای  ، دخالــت و هزینــه ای اســت کــه بازیگــر اهمیــت، میــزان تمرکــز
»ظرفیــت«  پارامتــر  نهایــت  در  می دهــد.  انجــام  آســیا  غــرب  منطقــۀ 
نظامــی،  نیــروی  می دهــد.  نشــان  را  بازیگــر  یــک  توانایی هــای  میــزان 
مذاکــرات تجــاری، تأثیــرات مالــی و ســازمانی، ســرمایۀ اجتماعــی و قــدرت 
متقاعد کنندگــی از مؤلفه هــای پارامتــر ظرفیــت محســوب می شــوند. 
فعــال  یــا  »انفعــال  »ریســک پذیری«،  ماننــد  نیــز  دیگــری  متغیرهــای 
ــه خــود، در بیــن دیگــر بازیگــران« و  ــزان اعتقــاد بازیگــران ب بــودن«، »می
... در مــدل وجــود دارنــد کــه توضیــح آن هــا نیــاز بــه مجــال بیشــتری دارد.

  نتایج حاصل از اجرای مدل
بــا اجــرای چندیــن بــارۀ مــدل مشــاهده می شــود کــه نتایــج شبیه ســازی 
در اکثریــت اجراهــا، الگوهــای مشــابهی را نشــان می دهــد کــه حاکــی از 
تعدیــل مواضــع آمریــکا و متحدیــن جهانــی و منطقــه ای آمریــکا اســت. 
نتایــج نشــان می دهــد کــه دو کشــور چیــن و روســیه نقشــی محــوری را 
ــد  ــب جدی ــک قط ــه ی ــکل دهی ب ــال ش ــری در ح ــه تعبی ــد و ب ــا می کنن ایف
هســتند. ایــران در طــی شبیه ســازی معمــواًل رونــدی را طــی می کنــد کــه 
در طــی آن مقــداری از موضــع رادیــکال اولیــۀ خــود نســبت بــه آمریــکا 
بــه مواضــع چیــن و روســیه نزدیک تــر  فاصلــه می گیــرد و مواضعــش 
می شــود. همچنیــن ترکیــه کــه در ابتــدا طبــق نظــر خبــرگان، جایــی در 
میانــۀ بــازی و نزدیک تــر بــه چیــن و روســیه دارد، در ادامــه و بــا تعدیــل 
مواضــع آمریــکا بــه آمریــکا نزدیک تــر می شــود. نقــش اتحادیــۀ اروپــا نیــز 
بســیار برجســته  اســت و نقــش مهمــی در هم گرایــی جامعــۀ جهانــی 

ایفــا می کنــد.

  تحلیل ها و پیشنهادهای سیاستی
از بیــن پارامترهــای مــدل، پارامتــر »اهمیــت«، حتــی بــا وجــود اشــخاص 
مثــاًل  اســت.  تغییــر  قابــل  نیــز  کشــورها  سیاســت  صحنــۀ  در  فعلــی، 
ورود  و  ایــران  توســط  ســوریه  بــه  نســبت  روســیه  نمــودن  حســاس 
مســتقیم روســیه در ســوریه، مثالــی روشــن از تغییــر اهمیــت اســت. 
امــری  اهمیــت، در صحنــۀ سیاســت جهانــی،  در  تغییــر  بــرای  تــالش 
ســابقه دار اســت. بــه طــور مثــال کشــورها بــرای کــم  کــردن حضــور مؤثــر 
کشــوری ســعی می کردنــد آن کشــور را در جبهــه ای دیگــر درگیــر کننــد تــا 

از ایــن طریــق، اولویــت جبهــۀ اولیــه بــرای وی کمتــر شــود.
پارامتــر »ظرفیــت« )توانایی هــای ســخت و نــرم( بــه نوعــی پایدارتریــن 
بازیگــران  موضــع  نیســت،  تغییــر  قابــل  آســانی  بــه  و  اســت  پارامتــر 

اینکــه  مگــر  اســت،  برخــوردار  پایــداری  از  زیــادی  حــد  تــا  معمــواًل  نیــز 
آن  یــا  کننــد  تغییــر  کلــی  بــه  کشــوری،  سیاســت  صحنــۀ  بازیگــران 
زلزلــه ای سیاســی شــود )ماننــد کودتــای  بــه هــر طریــق دچــار  کشــور 
»اهمیــت«  پارامتــر  یاد شــده،  ســه گانۀ  پارامترهــای  بیــن  در  ترکیــه(. 
بــرای پیشــبرد  ایــران  بنابرایــن  باشــد.  آنــان  انعطاف پذیرتریــن  شــاید 
اهــداف خــود در منطقــه، می توانــد روی ایــن پارامتــر کار کنــد. میــزان 
بــه  شــاید  جهانــی  سیاســت  عرصــۀ  در  ایــران  نقش آفرینــی  و  قــدرت 
نظــر  در  را  آســیا  غــرب  اهمیــت منطقــۀ  بتوانــد  کــه  نباشــد  آن مقــدار 
دشــمنان مؤثــرش در منطقــه کاهــش دهــد، امــا ایــن توانایــی را دارد کــه 
کشــورهایی کــه موقعیتــی نزدیــک بــه وی دارنــد را بــه تأثیرگــذاری و توجــه 
بیشــتر بــه منطقــۀ غــرب آســیا ترغیــب کنــد. ایــن تجربــۀ موفــق در مــورد 
مســئله ســوریه و بــه واســطۀ حضــور روســیه اتفــاق افتــاد و می توانــد 

باشــد.  دیگــر  حوزه هــای  در  این چنینــی  تجربه هــای  بــر  آغــازی 
تغییــر پارامتــر »اهمیــت« در کشــورهایی کــه »ظرفیــت« بیشــتری دارنــد، 
کارســازتر اســت. در چنیــن کشــورهایی نیــز تغییــر پارامتــر اهمیــت در 
اســت.  آســان تر  دارنــد،  مــا  بــه  نزدیک تــری  »موضــع«  کــه  کشــورهایی 
بــه طــور مثــال، نتایــج ایــن شبیه ســازی نشــان می دهــد کــه بــا تغییــر 
پارامتــر »اهمیــت« در مــورد کشــوری مثــل چیــن، بــه ســرعت اوضــاع را 
بــه نفــع ایــران تغییــر خواهــد  داد و کشــورهایی چــون آمریــکا مجبــور بــه 

تعدیــل مواضــع خــود می شــوند.

جمعبندی

پژوهــش  ایــن  در  ارائه شــده  مــدل  در  تأثیرگــذار  و  مهــم  متغیــر  ســه 
متغیرهــای موضــع، اهمیــت و ظرفیــت هســتند؛ کــه بــه نحــوی تعامــات 
عامل هــا بــا توجــه بــه ایــن متغیرهــا شــکل می گیرنــد. بــا اجــرای مــدل 
آنچــه کــه بــه طــور مشــترک در تمامــی اجراهــا مشاهده می شــود تعدیــل 
مواضــع آمریــکا و متحدیــن جهانــی و منطقــه ای آمریــکا اســت. هم چنیــن 
نتایــج نشــان می دهــد کــه دو کشــور چیــن و روســیه نقشــی محــوری را 
ایفــا می کننــد و بــه تعبیــری در حــال شــکل دهی بــه یــک قطــب جدیــد 
هســتند، امــا ایــران می توانــد بــا ترغیــب کشــورهایی کــه موقعیتــی نزدیــک 
ــیا از  ــرب آس ــۀ غ ــه منطق ــتر ب ــه بیش ــذاری و توج ــه تأثیرگ ــد ب ــه وی را دارن ب
اســتفاده کند؛  پارامتــر  انعطاف پذیرتریــن  به عنــوان  »اهمیــت«  پارامتــر 
کمــا اینکــه در مــورد مســئله ســوریه و بــه واســطۀ حضــور روســیه ایــن 
آغــازی بــر تجربه هــای این چنینــی در  خ داده اســت و و می توانــد  اتفــاق ر

حوزه هــای دیگــر باشــد.

دربارٔهپژوهش

مطالعــات  	 و  سیاســت پژوهی  پژوهشــکدۀ  در  مطالعــه   ایــن 
راهبــردی حکمــت بــا همــکاری آرمــان رضایتــی چــران، ســید محمدرضــا 
باقــرزاد، جــواد داوری و ســید علیرضــا نیکبخــت در ســال 1397 انجــام 

شده اســت. 

پیوستها

مقاله
مدلی برای پیش بینی درگیری ها و ائتاف های منطقۀ 

غرب آسیا و شمال آفریقا 
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ایران  پیوستن  روند   1392 سال  در  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با 
گرفت.  بیشتری  سرعت  بین المللی  توافق نامه های  و  معاهدات  به 
تنها  بین الملل،  حقوق  دید  از  بین المللی  تعهدات  پذیرش  پیامدهای 
در چارچوب تعهدات یک دولت قرار نمی گیرند، بلکه هزینه های پایدار 
و الزامات حقوقی برای کل کشور ایجاد می کنند. پذیرش این تعهدات 
بین المللی از سوی دولت به معنی تحمیل این تعهدات بر کل کشور 
کشور  بر  تعهدات  این  بلندمدت  اثرات  که  است  الزم  بنابراین  است. 
نظرات  همۀ  بر  تحلیلی  با  پژوهش  این  راستا  همین  در  شود.  تحلیل 
موافق و مخالف سیاسی و حقوقی )نه فقط توجیهات سیاسی و حقوقی 

مورد نظر دولت( به نقد و بررسی این تعهدات می پردازد.

  بررسی معاهدات و توافق نامه های بین المللی 
دولت یازدهم

بخــش  دو  بــه  تقســیم  قابــل  یازدهــم  دولــت  بین المللــی  تعهــدات 
معاهــدات بین المللــی و توافق نامه هــای بین المللــی اســت. دســتۀ اول 

تعهداتــی هســتند کــه دولــت از طریــق مجلــس اقــدام بــه پذیــرش آن هــا 
نمــوده اســت و دســتۀ دوم توافق نامه هایــی هســتند کــه از نظــر دولــت 
ــوارد در  ــن م ــه مهم تری ــته اند. در ادام ــس نداش ــه مجل ــوع ب ــه رج ــازی ب نی

هــر یــک از ایــن دو دســته، مــورد تحلیــل و نقــد قــرار خواهنــد گرفــت.

  معاهدات بین المللی دولت یازدهم
 الیحـۀ موافقت نامـۀ پاریـس: اجـرای برنامه هـای مناسـب در زمینـۀ  	

کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای در چارچـوب ایـن موافقت نامـه 
قـرار می گیـرد. پذیـرش سـقف تولیـد دی اکسـیدکربن از جملـٔه ایـن 
مـوارد اسـت کـه بـا توجـه قـرار داشـتن ایـران در دورۀ گـذار از صنایـع 
در  ایجـاد مشـکل  باعـث  بـاال  تکنولـوژی  بـا  بـه صنایـع  آلوده کننـده 
فرآیند توسعۀ ایران خواهد شد. قرار دادن طیفی وسیع از اطالعات 
در اختیـار مجمـع عمومـی ایـن توافق نامـه، به خطـر انداختن امنیت 
اطالعات داخلی کشور و استقالل کشور در حوزۀ استفاده از منابع، 

از جملـۀ دیگـر مشـکالت ایـن توافق نامه اسـت.

 کنوانسـیون بین المللـی حمایـت از ارقـام جدیـد گیاهـی: هـدف ایـن  	
کنوانسـیون ایجاد سیسـتمی شـبیه به حفظ حقوق مالکیت فکری 

بررسی تعهدات حقوقی تحمیل شده به ایران
در قالب معاهدات بین المللی پذیرفته شده در دولت یازدهم

نقدوبررسیتعهداتبینالمللی
دولتیازدهم در

مرکز
پژوهشی آرا

شامل  یازدهم  دولت  بین المللی  تعهدات 
توافق نامه های  و  بین المللی  معاهدات 
بین المللی است. دستۀ اول معاهداتی است که باید 
این  برسند.  مجلس  تصویب  به  پذیرش  از  قبل 
معاهدات، با وجود پذیرش از طریق مجلس، تعهداتی 
را برای کشور به همراه داشته اند که می تواند مشکات 
کند.  ایجاد  بین الملل  سطح  در  کشور  برای  کانی 
»موافقت نامۀ پاریس«، »کنوانسیون حمایت از ارقام 
این  در  کودک«  حقوق  »کنوانسیون  و  گیاهی«  جدید 
توافق نامه هایی  دوم  دستۀ  می گیرند.  قرار  دسته 
مجلس  به  رجوع  به  نیازی  دولت  نظر  از  که  هستند 
مالی«،  اقدام  ویژه  کارگروۀ  با  »توافق  نداشته اند. 
مهم ترین  از  تعدادی   »	030 »سند  و  برجام«  »توافق 
تعهدات حقوقی هستند که در قالب این توافق نامه ها 

به ایران تحمیل شده است.
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آثـار ادبـی و فرهنگـی اسـت تـا از تکثیـر غیرقانونی ارقـام جدید گیاهی 
کنوانسـیون فراهـم  ایـن  اجـرای  کنـد. مشـکل اصلـی در  جلوگیـری 
ارقـام  ثبـت  مثـال  عنـوان  )بـه  حقوقـی  الزم  زیرسـاخت های  نبـودن 
ایجـاد  بـرای  نظامـی  نبـود  طرفـی،  از  اسـت.  آن  اجـرای  بـرای  گیاهـی( 
 
ً
نوآوری در گونه های جدید زیسـتی باعث می شـود، این قانون صرفا
ایـران را ملـزم بـه حمایـت از حقـوق نوآورانـۀ محصـوالت خارجـی کنـد.

 پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان  	
در منازعۀ مسلحانه: از جمله تعهداتی که این کنوانسیون برای ایران 
دارد، عدم اجازٔه سربازگیری برای افراد با سن کمتر از 18 سال است 
طبق  است(.  مجاز  سال  باالی 15  افراد  برای  داوطلبانه  )سربازگیری 
این پروتکل، نیروهایی مانند بسیج، اجازٔه استفاده از نیروهای زیر 18 

سال را ندارند.

جرائــم  	 بــا  مبــارزه  بــرای  متحــد  ملــل  ســازمان  کنوانســیون   
بــا  تــا  می کنــد  تــالش  کنوانســیون  ایــن  فراملــی:  ســازمان یافتۀ 
حــق حاکمیــت دولت هــا در تناقــض قــرار نگیــرد، امــا طبــق ایــن 
کنوانســیون دولت هــای عضــو، متعهــد می شــوند ســازمانی نظارتــی 
جمــع آوری  نظــام  یــک  و  داخلــی  دســتگاه های  کلیــۀ  رصــد  بــرای 
اطالعــات مالــی، ایجــاد نماینــد، کــه می توانــد اســتقالل نظــام قضایــی 
ایــران را خدشــه دار کنــد و از طرفــی ایجــاد یــک واحــد اطالعــات مالــی، 

می دهــد. افزایــش  را  امنیتــی  نقض هــای  و  جاسوســی  احتمــال 

ایــن  	 جیــوه:  مــورد  در  میناماتــا  کنوانســیون  تصویــب  الیحــۀ   
کنوانســیون طراحــی شــده اســت تــا ممنوعیــت اســتفاده از جیــوه 
در تولیــدات را در کنــار ممنوعیــت هــر نــوع واردات و صــادرات آن 
تــا ســال 2020 نهایــی کنــد. ایــن الیحــه، عــالوه بــر ایجــاد محدودیــت 
را متعهــد می کنــد  ایــران  از صنایــع داخلــی،  بــرای طیــف وســیعی 
ــوه ای و  ــای جی ــد المپ ه ــال، تولی ــتحصال ط ــد اس ــی مانن ــه صنایع ک

دهــد. ارتقــاء  را  زغال سنگ ســوز  وکارخانجــات  نیروگاه هــا 

  توافق نامه های تعهدآور بین المللی
در ایــن بخــش ســه مــورد از توافق نامه هــای مهــم دولــت کــه بــه عنــوان 
اصلی تریــن تالش هــای حقوقــی دولــت یازدهــم بــرای نیــل بــه اهدافــش 
توافق نامه هــا  ایــن  می گیرنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  شــده اند،  انجــام 
و  یازدهــم  دولــت  حقوقــی  مناقشــۀ  مــورد  مســائل  اصلی تریــن  از 

هســتند. دولــت  ایــن  توافق نامه هــای  تعهدآورتریــن 
با . 1 مقابله  هدف  با  گروه  این   :)FATF( مالی  اقدام  ویژۀ  گروه 

پول شویی و مقابلٔه با تأمین مالی تروریسم در سال 1989 تشکیل 
شد و در سال 2012 »مبارزه با تأمین مالی اشاعۀ سالح های کشتار 
جمعی« به اهداف این گروه اضافه شد. با بررسی این موافقت نامه، 
به مجموعه ای از 40 توصیه می رسیم که نشان دهندۀ طیف وسیعی 
از تعهداتی است که برای کشور به همراه خواهد داشت. با پذیرش 
 تمام تراکنش های مالی افراد و شرکت های 

ً
این موافقت نامه، تقریبا

ایرانی و تمام آنچه در اقتصاد ایران انجام می شود و می خواهد انجام 
اعمال  معنی  به  این  و  می گیرد  قرار  کارگروه  این  رصد  تحت  شود 
ایران  اقتصاد  تاکنون  که  است  مالی  نظارت های  بی سابقه  ترین 
در معرض آن قرار گرفته است. عالوه بر این موارد، تفاوت تعریف 
و  جمعی«  کشتار  »سالح های  »تروریسم«،  از  کارگروه  این  و  ایران 

»پول شویی« ممکن است مشکالت اساسی برای ایران ایجاد کند. 
یک . 2 بین المللی،  معاهدۀ  یا  حقوقی  توافق  از  فراتر  برجام  برجام: 

به  نسبت  آمریکا  کلی  سیاست های  در  که  است  سیاسی  توافق 
تنها  هسته ای  توافق  واقع،  در  است.  نکرده  ایجاد  تغییری  ایران 
بخشی از سیاست های منطقه ای آمریکا برای محدود کردن قدرت 
 یک تاکتیک برای محدود 

ً
ملی ایران در منطقه است و مذاکره، صرفا

تعهدات  مختلفی  کارشناسان  است.  ایران  هسته ای  توان  کردن 
از جملٔه این  را بررسی کرده اند.  ایران در این توافق نامه  هسته ای 
درصدی،   3.67 غنی سازی  سقف  محدودیت  به  می توان  تعهدات 
و  نطنز  اورانیوم  غنی سازی  سانتریفیوژهای  درصد   70 کردن  ج  خار
فردو، محدودیت 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شدۀ ایران و ... 
اشاره کرد. مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده »تمدید تحریم 
تست موشک های بالستیک ایران برای 8 سال« و »تحریم خرید و 
فروش تسلیحات به مدت 5 سال« است. مشکالت حقوقی در این 
: »تفسیر احتمالی غرب از تمامی موشک های ایران  مورد عبارتند از
به عنوان موشک های بالستیک«، »گسترٔه بازرسی های هسته ای 
به صنایع موشکی ایران« و »برداشته نشدن تحریم های موشکی 

علی رغم پذیرش تعهدات موشکی«.
توافـق 2030 بـرای تدوین سـند آمـوزش و پرورش ایران: این سـند به . 3

عنـوان مجموعـه ای از راهکارهـا بـرای توسـعۀ پایدار پیشـنهاد شـده 
اسـت که بسـیار وسـیع تر از موضوع آموزش و پرورش است. دولت 
یازدهـم بـا پذیرفتـن ایـن سـند، تمامـی رویه هـای داخلـی مربـوط بـه 
بـه  اقـدام  و  اسـت  کـرده  نقـض  را  کشـور  آموزشـی  سیاسـت گذاری 
ابالغ برنامه های آموزشـی 2030 با هماهنگی یونسـکو کرده اسـت؛ در 
صورتی که این ابالغ ها باید با تصویب شـورای عالی انقالب فرهنگی 
تـا برخـی   ایـن سـند تـالش می کنـد  ایـن،  بـر  صـورت بپذیـرد. عـالوه 
ارزش هـای غربـی را بـه سـاختار آمـوزش و پـرورش کشـور تزریـق کنـد.

جمعبندی

 ، رویکردهای غرب گرایانۀ دولت یازدهم در قبال سیاست خارجی کشور
باعث پذیرش تعداد زیادی از معاهدات، کنوانسیون ها، اساس نامه ها 
این  از  تعدادی  بررسی  است.  شده  بین المللی  توافق نامه های  و 
با  را  ایران  موارد،  این  که  دارد  آن  از  نشان  معاهدات  و  توافق نامه ها 
عمًا   FATF و  برجام  موارد  برخی  کرده اند.  روبه رو  گسترده ای  تعهدات 
ابزاری برای نفوذ غرب به داخل کشور هستند. در برخی از این تعهدات 
محدودیت های  برخی  پذیرش  مینیماتا(  جیوۀ  و  پاریس  )توافق نامه 
مواجه  مشکل  با  را  کشور  صنعتی  توسعۀ  فرآیند  می تواند  صنعتی 
بر این موارد، وجود مفاهیمی مانند تروریسم، ساح های  کنند. عاوه 
کشتارجمعی و موشک دوربرد در این تعهدات، عمًا ابزاری قانونی برای 

منزوی کردن ایران در اختیار کشورهای غربی قرار می دهد.

دربارٔهپژوهش

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا در سال 1396 انجام شده  است.

پیوستها

گزارش
تعهدات بین المللی در دولت یازدهم

)78 صفحه(
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حمیدعظیمی|

  ضرورت و اهداف پژوهش
ــرات  ــه الینحل تریـــن مشـــکل پیـــش روی مذاکـ ــوان گفـــت کـ ــروز می تـ امـ
صلـــح فلســـطینی- اســـرائیلی موضـــوع »حـــق بازگشـــت آوارگان« اســـت کـــه 
فلســـطینیان مهاجـــر اصلی تریـــن داعیـــه داران و ذی نفعـــان آن هســـتند. 
بـــه نظـــر می رســـد کـــه ایـــن موضـــوع از معـــدود مســـیرهایی اســـت کـــه 
می توانـــد ســـناریوهای خطرنـــاک طراحی شـــده در قالـــب معاملـــۀ قـــرن 
ایـــن پژوهـــش،  اســـاس، هـــدف  ایـــن  بـــر  بیانجامـــد.  بـــه شکســـت  را 
ــر  ــز بـ ــا تمرکـ ــرن بـ ــۀ قـ ح معاملـ ــر ــا طـ ــه بـ ــرای مقابلـ تدویـــن راهبردهایـــی بـ

فعال ســـازی نقـــش فلســـطینیان مهاجـــر اســـت.

  اهمیت موضوع آوارگان فلسطینی
ایــران تنهــا عامــل  بــه جــز انقــالب اســالمی  کــه   می تــوان گفــت 

ً
تقریبــا

و  اعــراب  صلــح  ح  طــر شــدن  نهایــی  مانــع  می توانــد  کــه  قدرتمنــدی 
کلیــدی  موضوعــات  ســایر  و  اســت  آوارگان  موضــوع  گــردد،  اســرائیل 
شــده اند.  رفــع  یک به یــک  فلســطینیان  و  اســرائیل  بیــن  مناقشــه آمیز 
به عنــوان مثــال یکــی از مناقشــات اصلــی بــه رســمیت شــناختن اصــل 
ــرار  ــرب ق ــان ع ــرش جه ــورد پذی ــال 1982 م ــه از س ــود ک ــرائیل ب وجــود اس
تــی فلســطین  ، وضعیــت دفاعــی و امنیتــی دولــت آ گرفــت. مــورد دیگــر
بــود کــه ایــن مــورد هــم در مذاکــرات ســال 2000 مــورد توافــق قــرار گرفــت 
و بنــا شــد کــه دولــت آتــی فلســطین، بــدون ســالح ســنگین باشــد و تــن 
بــه نظــارت اســرائیل بــر گذرگاه هــای مــرزی اش دهــد. مســئلۀ دیگــری کــه 
مــورد مناقشــه اســت اصــرار اســرائیل بــر مبادلــۀ پنــج درصــد از کرانــٔه 
ــد.  ــرائیل می باش ــط اس ــده، توس ــم ارزش اشغال ش ــای ک ــا زمین ه ــی ب غرب
در ایــن مــورد هــم، رئیــس جمهــور کنونــی فلســطین مجبــور خواهــد شــد، 
بــرای اســتمرار پانصــد میلیــون دالری کــه ســاالنه از ایــاالت متحــده بــرای 

ادارۀ دولــت دریافــت مــی کنــد، 10 درصــد از خــاک کرانــه را بــه اســرائیل 
واگــذار نمایــد.

اما در مسـئلۀ آوارگان، اسـرائیل حاضر به پذیرش بازگشـت چیزی بیش 
از صد هزار نفر از آوارگان )یعنی 2 درصد( نشـده و پیشـنهاد جبران مالی 
اقتصـادی  پیچیدگی هـای  دلیـل  بـه  نیـز  آوارگان  بازگشـت  حـق  جـای  بـه 
غیرقابـل رفـع، هیـچ گاه مـورد قبـول دولـت فلسـطین قـرار نگرفته اسـت. 
لـذا تنهـا مسـئلۀ آوارگان مانده اسـت که به دلیل تبعـات کالن اقتصادی 

و سیاسـی ، راه  حـل سرراسـتی بـرای آن وجـود نـدارد.

کشورهای  در  فلسطینی  آوارگان  وضعیت    
میزبان آن ها

بررســی وضعیــت مهاجــران فلســطینی در طــی ســال ها نشــان دهندۀ 
اســت.  میزبــان  کشــورهای  بــرای  ناگــوار  تجاربــی  و  مشــکالت  ایجــاد 
یــک در مقطعــی  کشــورهای اردن، لبنــان، کویــت، عــراق و ســوریه هــر 
بــرای  فلســطینی  چریک هــای  تــالش  بوده انــد.  تجــارب  ایــن  شــاهد 
ــش  ــازمان آزادی بخ ــر س ــین در اردن، تأثی ــک حس ــاختن مل ــرنگون س س
فلســطین )ســاف( در شــکل گرفتــن جنــگ داخلــی لبنــان و جانــب داری 
ــت از جملــۀ ایــن تجــارب ناگــوار هســتند.  ــه کوی ــدام ب ــاوز ص ســاف از تج
بــه  صــدام  تجــاوز  از  فلســطینیان  )حمایــت  کویــت  تجربــۀ  از  قبــل  تــا 
 مناســب بــود. 

ً
کویــت( وضعیــت فلســطینیان در برخــی کشــورها نســبتا

بــرای مهاجــران فلســطینی  ، وضعیتــی بســیار مناســب  ایــن کشــور در 
ایجــاد شــده بــود و آن هــا جایگاهــی مســتحکم در ســاختار قــدرت یافتــه 
و حتــی نیمــی از پســت  هــای مدیریتــی میانــی اقتصــاد کویــت را در اختیــار 
گرفتــه بودنــد. در امــارات فلســطینیان بــه غیــر از شــغل  هــای دولتــی و 
سیاســی در مابقــی حوزه هــای اقتصــادی می توانســتند فعالیــت کننــد. 

دوگانگی بخش ضفاوی و غزاوی فلسطین در قبال معاملۀ قرن

راهبردهایمقابلهباطرحمعاملۀقرنباتمرکز
فعالسازینقشفلسطینیانمهاجر بر

اندیشکده
مرصاد

ح معاملـۀ قـرن، اختـاف نظرهـای جـدی در موضع گیری هـای دو بخـش ضفـاوی )فلسـطینیان کرانـۀ  بـا ارائـۀ طـر
ح دیـده می شـود. بخـش غـزاوی بـه خاطـر  فلسـطین نسـبت بـه ایـن طـر و غـزاوی )فلسـطینیان غـزه(  باختـری( 
ح، مخالفـت کمتـری نسـبت بـه بخـش ضفـاوی دارد. در ایـن  بهبـود نسـبی شـرایط زندگـی در غـزه در صـورت اجـرای ایـن طـر
کـه تاکنـون هیـچ پیشـنهاد  از بخـش داخلـی فلسـطین اسـت، چـرا  مهاجـران فلسـطینی، بسـیار بیشـتر  میـان اهمیـت 
ح نشـده اسـت.  رضایت بخشـی در قبال حق بازگشـت و یا پرداخت جایگزین مالی مناسـب برای بهبود شـرایط آن ها مطر

ح معاملۀ قرن اهمیتی دوچندان می یابد. از این  رو استفاده از پتانسیل این بخش از فلسطینیان برای مقابلٔه با طر
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در عربســتان نیــز بــا اینکــه مهاجــران فلســطینی در طبقــۀ متوســط رو بــه 
پاییــن فعالیــت داشــتند، امــا طبــق گفتــۀ تحلیل گــران ســعودی رفتــار 
آن هــا ســازگارتر و بی حاشــیه تر از دیگــر مهاجــران بــوده اســت. البتــه ایــن 
وضعیــت مناســب، تبعــات نامطلوبــی نیــز داشــت و میــل بــه بازگشــت 
فلســطینیان از 93 درصــد بــه حــدود 50 درصــد رســیده بــود. امــا بعــد از 
اتفاقــی کــه در کویــت افتــاد، بیــش از ســیصد هــزار فلســطینی از عربســتان 
اخــراج شــدند و امیدهــا بــرای ایجــاد وطنــی جایگزیــن بــرای فلســطینیان 

ــاد رفــت. ــر ب آواره در یکــی از کشــورهای شــبه جزیــرۀ عربســتان عمــاًل ب

غزاوی  و  ضفاوی  بخش های  نقش  بررسی    
فلسطین در معاملٔه قرن

تحمـل فلسـطینی  ها در برابـر محاصـره و جنـگ روزبـه روز کمتـر می شـود. 
پایتخـت  انتقـال  مـورد  در  ترامـپ  موضع گیـری  از  قبـل  تـا  کـه  نحـوی  بـه 
اسـرائیل بـه قـدس، گرایـش بـه مبارزۀ مسـلحانه در جامعۀ فلسـطینیان 
باقی مانـده در فلسـطین، بـه حـدود 20 درصـد رسـیده بـود. اگرچـه بعـد از 
، ایـن گرایـش به حـدود 38 درصد رسـیده و فضـای مبارزه  ایـن اظهـار نظـر
در جامعٔه فلسـطینیان داخل، به تبع اقدامات ترامپ رشـد یافته اسـت، 
امـا همچنـان عمـق نارضایتـی جامعۀ فلسـطینیان خارجی بیشـتر اسـت. 
چرا که تاکنون هیچ پیشـنهاد رضایت بخشـی در قبال حق بازگشـت و یا 

ح نشـده اسـت.  پرداخـت جایگزیـن مالـی مناسـب مطر
در جامعــۀ داخلــی نیــز بخــش ضفــاوی فلســطین )کرانــه باختــری( کــه 
ــح  ــرات صل ــه مذاک ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــت، نارضایت ــک اس ــه اردن نزدی ب
ح ارائه شــده، بناســت 720 کیلومتــر مربــع از صحــرای ســینا  دارد. در طــر
توســط مصــر بــه غــزه داده شــود و در ازای آن اســرائیل بــه همــان انــدازه 
از صحــرای نقــب را بــه مصــر بدهــد، کــه نارضایتــی کمتــر بخــش غــزاوی 
فلســطین )غــزه( را کــه بــه مصــر نزدیــک اســت بــه همــراه دارد. جبهــۀ 
ح، وحــدت ملــی فلســطینیان  اســرائیلی امیــدوار اســت بــا انجــام ایــن طــر
ــود.  ــاد  ش ــر و اردن ایج ــه مص ــته ب ــت وابس ــرده هوی ــد و دو خ ــش  یاب کاه
عــالوه بــر آن بــا افزایــش وزن سیاســی بخــش غــزاوی، مســیر پذیــرش 

مذاکــرات ســازش نیــز هموارتــر  شــود.

ج    تقویت نقش شتات فلسطینی )آوارگان خار
از فلسطین( در بهبود شرایط کنونی این کشور

شـتات فلسـطینی می تواننـد کلیـد خـروج پرونـدۀ فلسـطین از بن بسـت 
بـرای  اقتصـادی  حـوزۀ  در  باشـند.  مقاومـت  محـور  نفـع  بـه  کنونـی 
مالـی  منابـع  مسـیر  می تـوان  فلسـطینی،  جنبش  هـای  بـه  تحرک بخشـی 
فلسـطینیان سـاکن در کشـورهای حـوزۀ خلیـج فـارس را بازگشـایی کـرد. 
در حـوزۀ سیاسـی، ایجـاد سـاختارهایی بـرای نمایندگـی سیاسـی آوارگان 
ظرفیت هـای  بسـیج  موجـب  کـه  اسـت  ایده هایـی  از  یکـی  فلسـطینی، 
منحصـر بـه فـرد فلسـطینیان خلیج فـارس، جهت پشـتیبانی از مقاومت 
جهـت  بسـتری  می تواننـد  سـاختارها  ایـن  می شـود.  فلسـطین  داخلـی 
فلسـطینیان  توده هـای  بـه  جهت دهـی  و  هویت بخشـی  تشـکل یابی، 
کـه  ایـن اسـت  رابطـه  ایـن  از فلسـطین باشـند. مسـئلۀ مهـم در  ج  خـار
عربسـتان سـعودی بـه عنـوان یکـی از کشـورهای دارای بیشـترین تعـداد 
مهاجـران فلسـطینی، بـه علـت مخالفـت شـدید بـا انسـجام و کنش گـری 

مهاجـران داخلـی اش، بـه راحتـی تـن به ایجـاد چنین پایگاه هایـی نخواهد 
می تواننـد  اول  وهلـٔه  در  سـوریه  و  لبنـان  کشـورهای  رو  ایـن  از  داد. 
و  قطـر  کویـت،  باشـند.  ح  طـر ایـن  شـروع  بـرای  گزینه هـا  مناسـب ترین 
اردن نیـز می تواننـد کشـورهای بعـدی بـرای ایجـاد این سـاختارها باشـند. 
ایـن  پذیـرش  بـه  مجبـور  نیـز  عربسـتان  سـاختارها،  ایـن  شـکل گیری  بـا 
مـدل خواهـد شـد و در صـورت امتنـاع، زمینـۀ انسـجام و تحـرک جامعـٔه 

می شـود. فراهـم  عربسـتان  اقدامـات  برابـر  در  فلسـطینی 

جمعبندی

مهاجران  که  است  شده  باعث  بازگشت،  حق  مسئلۀ  ماندن  الینحل 
ح صلح اعراب با اسرائیل  فلسطینی یکی از موانع قدرتمند در اجرای طر
گذشته  سال های  طی  فلسطینی  آوارگان  نامناسب  شرایط  باشند. 
فلسطینیان  به  نسبت  صلح،  ح  طر از  آن ها  بیشتر  نارضایتی  باعث 
منابع  مسیر  بازگشایی  شرایط  این  در  است.  شده  فلسطین  داخل 
تحرک بخشی  موجب  فلسطین،  داخل  به  مهاجر  فلسطینیان  از  مالی 
ساختارهایی  ایجاد  طرفی،  از  شد.  خواهد  فلسطینی  جنبش های  به 
گروه  این  سیاسی  قدرت  فلسطینی،  مهاجران  سیاسی  نمایندگی  برای 
با توجه به نارضایتی  را در تصمیم گیری های سیاسی افزایش می دهد و 
ح صلح،  ح هایی همچون طر عمیق این گروه از فلسطینیان نسبت به طر

ح هایی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. تصویب و پذیرش چنین طر

دربارٔهپژوهش

این مطالعه در اندیشکدۀ مرصاد  با همکاری حمید عظیمی در سال   
1397 انجام شده  است.

پیوستها

گزارش
! دوگانه هایی فلسطینی در آستانۀ معاملۀ  ، یا نهر از بحر

قرن )45 صفحه(
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سیاستخارجی
عارضه یابی و مسئله یابی

  ضرورت و اهداف پژوهش
روندهای سیاسی و امنیتی منطقۀ غرب آسیا در چهار دهۀ گذشته به 
انحاء مختلف تحت تأثیر روابط رقابت آمیز و حتی توأم با خصومت ایران 
و عربستان قرار داشته است. اهمیت این موضوع باعث شده است که 
ایران و عربستان، همواره جزء مسائل مهم  مسئلۀ تنش زدایی میان 
ریشه دار  اختالفات  تحلیل گران  از  بسیاری  نظر  برخالف  باشد.  منطقه 
 
ً
صرفا و  بر می گردد  کشور  دو  میان  روابط  به  عربستان  و  ایران  میان 

آنان نیست. عالوه  بر این البی های  محصول مداخالت خارجی در امور 
حاضر  حال  در  که  است  این  از  حاکی  واشنگتن  در  سعودی-اماراتی 
آمریکا شرکای منطقه ای خود را به سوی تخاصم با ایران سوق  نه تنها 
نمی دهد، بلکه خود این کشورها هستند که »تهدید« ایران را به مرکز 
خصومت  خنثی سازی  کنونی  شرایط  در  لذا  می آورند.  سفید  کاخ  توجه 
عربستان نسبت به ایران و فراهم آوردن شرایط همکاری سازنده برای 

حل وفصل مسائل امنیتی منطقه ضروری است.

  گفتارهایی در بررسی روابط ایران و عربستان
در این پژوهش، در مجموع 16 مصاحبۀ تخصصی با کارشناسان داخلی 
ریشۀ  بررسی  مصاحبه ها  این  از  هدف  است.  گرفته  صورت  خارجی  و 
اخیر  ابتکار  از  سعودی ها  استقبال  عدم  دالیل   ، کشور دو  تنش های 
نکته  این  ذکر  است.  بوده  اعتمادسازی  برای  ضروری  گام های  و  ایران 
ضروری است که علی رغم تالش برای گفت وگو با شخصیت های علمی 
آن  ج  خار و  عربستان  ساکن  افراد  از  پاسخی  هیچ  سعودی،  سیاسی  و 
دریافت نشد. در ادامٔه این بخش به معرفی افرادی که مورد مصاحبه 

قرار گرفته اند، می پردازیم.

ریشه یابی تنش های بین دو کشور ایران و عربستان و ابتکارهای ایران برای 
تنش زدایی از روابط دو کشور

چالشهایتنشزداییروابطایرانوعربستان
موسسه

 آینده پژوهی
جهان اسالم

ایــران و عربســتان ســعودی روابــط پرفــراز و نشــیبی را در چهــل ســال گذشــته پشت ســر گذاشــته اند. روابــط ایــن 
دو کشــور بــر بخــش زیــادی از تحــوالت منطقــۀ غــرب آســیا و شــمال آفریقــا ســایه انداختــه اســت. بــه همیــن دلیل، 
تــداوم تنش هــا و روابــط خصومت آمیــز کنونــی می توانــد پیامدهــای منفــی متعــددی را بــرای ایــن کشــورها و منطقــه بــه 
ــداد دو  ــرداد 1398 در بغ ــران در خ ــۀ ای ــور خارج ــر ام ، وزی ــور ــط دو کش ــی از رواب ــتای تنش زدای ــد. در راس ــته باش ــال داش دنب
ح کــرد کــه البتــه نــه از طــرف عربســتان و  « و »تشــکیل مجمــع گفت وگوهــای امنیتــی« را مطــر پیشــنهاد »پیمــان منــع تجــاوز

نه هیچ یک از کشورهای حاشیۀ خلیج  فارس با استقبال رو به رو نشد.

سیدحمزهصفویمهدیهمعدننژاد

سمت ها و سوابقنامردیف

تامر بداوی1
تحلیل گر روابط ایران و همسایگان عرب آن و 
پژوهشگر مهمان در مدرسۀ حکمرانی فراملی

استاد دانشگاه جوج تاون آمریکا و تحلیلگر پل پیالر2
سابق مسائل غرب آسیا در سازمان سیا

فاتیحا دازی هنی3
استادیار دانشگاه لیل فرانسه و محقق 

مسائل سیاسی و امنیتی خلیج فارس در 
مؤسسۀ تحقیقات استراتژیک دانشگاه ارتش

حسن دانایی فر4
دیپلمات و تحلیلگر مسائل غرب آسیا و سفیر 

سابق ایران در عراق

حسن 5
درویش وند

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و رئیس 
ادارۀ امور عربستان در وزارت خارجه

احمد 6
دستمالچیان

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن و کاردار 
پیشین ایران در عربستان سعودی

جیمز دورسی7
محقق ارشد مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه 

آمریکا و استاد مدرسۀ مطالعات بین المللی 
دانشگاه نانیانگ سنگاپور

حمیدرضا 8
دهقانی

دستیار وزیر و مدیر کل خاورمیانه و شمال 
آفریقا در وزارت امور خارجه

محمدرضا رئوف 9
شیبانی

سفیر سابق ایران در سوریه، لبنان و اردن و 
معاون سابق وزارت امور خارجه در امور عربی

سید سلمان 10
صفوی

تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا و رئیس 
کادمی مطالعات ایرانی لندن آ
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سیاستخارجی
عارضه یابی و مسئله یابی

  ریشۀ دشمنی ها و تنش های ایران و عربستان
نتایج مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش نشان دهندۀ این موضوع 
است که در مجموع، دو دیدگاه در ایران پیرامون ریشه یابی تخاصم میان 
تهران و ریاض وجود دارد. در نگاه اول، ایران شروع کنندۀ تخاصم است یا 
دست کم سهمی برابر با عربستان در تنش زایی دو کشور دارد و در دیدگاه 
دوم، این مسئله عنوان می شود که عربستان سعودی به عنوان یکی از 
کشورهایی که بیشترین لطمه را از پیروزی انقالب ایران دیده است، از ابتدا 

به دنبال این بوده است که از پیشرفت انقالب ایران جلوگیری کند. 
بــه  زیــر  ایــران، عوامــل  طبــق مطالعــات پژوهــش حاضــر و در دیــدگاه 
عنــوان مهم تریــن ریشــه های اختالفــات دو کشــور شناســایی شــده اند:

 مداخلٔه  قدرت های فرامنطقه ای در امور داخلی و خارجی کشورهای منطقه؛ 	

 حذف شدن ایران از فرآیند گفت وگوها دربارۀ مسائل منطقه ای؛  	

 خصومت تاریخی دو کشور بر مبنای مسائل هویتی و فرقه گرایی. 	

  ابتکارهای رسمی ایران برای تنش زدایی
پایــدار  بــه نظــم امنیتــی  بــرای دســت یافتــن  ایــران  ابتــکار  جدیدتریــن 
« و »تشــکیل مجمــع گفت وگوهــای  دو پیشــنهاد »پیمــان منــع تجــاوز
امنیتــی« اســت، کــه در خــرداد 1398 در بغــداد توســط وزیــر امــور خارجــۀ 
از  هیچ یــک  نــه  و  عربســتان  طــرف  از  نــه  البتــه  کــه  شــد  ح  مطــر کشــور 

کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس بــا اســتقبال رو بــه رو نشــد.

ح هــای    علــل عــدم اســتقبال عربســتان از طر
ایــران تنش زایــی 

دو  امـا   ، اخیـر سـال  چهـل  در  عربسـتان  و  ایـران  روابـط  تیرگـی  علی رغـم 
کشـور در سـال هایی تنش زدایـی را هـم تجربـه کرده اند. معمـواًل از دوران 
بهبـود  اوج  عنـوان  بـه  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل  جمهـوری  ریاسـت 
ح تنش زدایـی اخیـر ایـران  روابـط دو کشـور یـاد می شـود. بـا ایـن حـال، طـر
از طـرف عربسـتان بـا اسـتقبال رو بـه رو نشـد، کـه شـاید بتـوان مهم تریـن 
تهـران«،  بـه  »بی اعتمـادی  چـون  مـواردی  را  اسـتقبال  عـدم  ایـن  علـل 
»تغییـرات نسـلی رهبـران در عربسـتان«، »جلوگیـری از تثبیـت وضعیـت 

دانسـت. بین المللـی«  »شـرایط  و  منطقـه«  ژئوپلتیـک 

ترغیب  و  تنش زدایی  برای  ضروری  گام های    
طرف سعودی به مذاکره و گفت وگو

بــه طــور کلــی می تــوان ســه مجموعــه اقــدام ضــروری را بــرای ترغیــب طــرف 
ســعودی بــه انجــام گفت وگــو و مذاکــره در نظــر گرفــت:

 گام هــای اعتمادســاز: یکپارچه ســازی و اجماع ســازی رویکــرد داخلــی  	
ــن  ــعودی از مهم تری ــتان س ــا عربس ــل ب ــی تعام ــه چگونگ ــبت ب نس

اقدامــات اعتمادســازی اســت کــه ایــران می توانــد انجــام دهــد.

ایــن  	 بــر  تحلیل گــران  برخــی  بــازی:  تغییر دهنــدۀ  اقدامــات  انجــام   
کــه  زد  اقداماتــی  بــه  دســت  بایــد  کنونــی  شــرایط  در  کــه  باورنــد 
طرف هــای ســعودی، مجبــور بــه آمــدن، بــه پــای میــز مذاکــره شــوند. 
تنش هــا  حــد  از  بیــش  افزایــش  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  البتــه 

کشــور شــود. بیــن دو  بــروز جنــگ  می توانــد حتــی موجــب 

به  	 نسبت  آسیا  غرب  مسائل  تحلیل گران  آمریکا:  با  تنش زدایی   
برخی  دارند.  متفاوت  دیدگاه  دو  سعودی  عربستان  استقالل 
نه تنها  برخی  و  می دانند  آمریکا  به  وابسته  کنش گری  را  عربستان 
عربستان را مستقل در کنش هایش در تقابل با ایران می دانند بلکه 
حتی آن را شکل دهنده به رویکرد آمریکا در قبال ایران می پندارند. با 
این حال، در نظر آنها این باور وجود دارد که واشنگتن هم چنان بر 
تصمیم گیری های عربستان نفوذ دارد، لذا این گروه معتقدند که راه 

تنش زدایی ایران و عربستان از تنش زدایی ایران و آمریکا می گذرد.

جمعبندی

مسائلی  در   ، کشور دو  بین  موجود  تنش های  ریشۀ  ایران  دیدگاه 
خارجی  و  داخلی  امور  در  فرامنطقه ای  قدرت های  »مداخلۀ  همچون 
دربارۀ  گفت وگوها  فرآیند  از  ایران  شدن  »حذف  منطقه«،  کشورهای 
مسائل  مبنای  بر  کشور  دو  تاریخی  »خصومت  و  منطقه ای«  مسائل 
دو  با  ایران  مشکات،  این  علی رغم  است.  نهفته  فرقه گرایی«  و  هویتی 
« و »تشکیل مجمع گفت وگوهای امنیتی«  پیشنهاد »پیمان منع تجاوز
سعی در تنش زدایی روابط بین دو کشور داشت که با استقبالی از سوی 
سعودی ها رو به رو نشد که می توان مهم ترین علل این مسئله را مواردی 
عربستان«،  در  رهبران  نسلی  »تغییرات  تهران«،  به  »بی اعتمادی  چون 
»جلوگیری از تثبیت وضعیت ژئوپلتیک منطقه« و »شرایط بین المللی« 
دانست. در این شرایط نظرات مختلفی در بین کارشناسان مختلف برای 
کشور  دو  بین  روابط  تنش زدایی  برای  مذاکره  به  سعودی  طرف  ترغیب 
«، »انجام  وجود دارد که از مهم ترین آن ها می توان به »گام های اعتمادساز

اقدامات تغییر دهندۀ بازی« و »تنش زدایی با آمریکا« اشاره کرد.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در موسســۀ آینده پژوهــی جهــان اســالم بــا همــکاری ســید   
حمــزه صفــوی و مهدیــه معدن نــژاد در ســال 1398 انجــام شــده  اســت.

تحلیلگر مسائل غرب آسیا و استاد طالل عتریسی11
جامعه شناسی دانشگاه لبنان

استاد دانشگاه و رئیس مطالعات بین المللی و مهران کامروا12
ج تاون قطر منطقه ای دانشگاه جور

انیس لوالوا13
پژوهشگر ارشد بنیاد پژوهش علمی پاریس 

و نایب رئیس مؤسسۀ تحقیق و مطالعات 
خاورمیانه و مدیترانه

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیاهادی محمدی14

ریچارد مورفی15
دیپلمات پیشین و کهنه کار آمریکایی، سفیر 

پیشین آمریکا در عربستان سعودی و معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه

استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا و متخصص شیرین هانتر16
مسائل سیاسی ایران، غرب آسیا و اسالم سیاسی





موضوعات و محورها
علم، فناوری و نوآوری 	
مدیریت تبادل فناوری 	
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رصد 	
طراحی سامانه 	
طراحی شاخص 	

اندیشکده ها
شرکت تترا 	
پژوهشکده مطالعات فناوری 	

علموفناوری
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انسـان؛ 2- بسـط سـلطۀ بشـر بـر کائنـات اعـم از زمیـن، هـوا، فضا، جانـداران 
و حتـی سـایر انسـان ها، چـه از بعـد شـناختی و چـه از بعـد قـدرت تغییـر در 
آن هـا؛ 3- رقابـت بـا سـایر انسـان ها در برخـورداری از منابـع مختلـف عالـم، 
اعـم از سـرزمین، منابـع مالـی، منابـع انسـانی، منابـع اطالعاتی و سـایر منابع؛ 
4- ساختن بهشت موعود و رسیدن به رفاه و لذات حداکثری در این دنیا.

2  کارکردهای علم و فناوری در جهان

کارکردهــای علــم و فنــاوری در راســتای پشــتیبانی از پیشــران های پایــۀ 
علــم و فنــاوری ایجــاد شــده  اســت. ایــن کارکردهــا را بطــور کلــی می تــوان 
تحــت شــش عنــوان )چهــار کارکــرد اصلــی و دو کارکــرد فرعــی( بیــان کــرد. 
ــانی  ــع انس ــعۀ مناب ــذب و توس : 1- ج ــت از ــارت اس ــرد عب ــش کارک ــن ش ای
؛ 2- کشــف و شــناخت جهــان هســتی؛  متخصــص، نخبــه و دانش محــور
 -4 هســتی،  جهــان  و  طبیعــت  از  اســتفاده  و  در آوردن  کنتــرل  3-بــه 
تولیــد ثــروت و ارزش زایــی؛ 5- جلوگیــری از دسترســی دیگــران بــه علــم و 

فنــاوری؛ و 6- ایجــاد روابــط و تعامــالت علمــی و فناورانــه.

3  ساختارهای نظام علم و فناوری در جهان

سـاختارهای نظـام علـم و فنـاوری متشـکل از اجزایـی اسـت کـه در کنـار 
شـدن  انجـام   آن  وظیفـۀ  کـه  می دهـد  تشـکیل  را  کاملـی  سیسـتم  هـم، 

و  علــم  حــوزۀ  کالن  رصــد  اهــداف  و  ضــرورت    
فنــاوری

فناوری هــای  علــوم،  مختلــف  حوزه هــای  در  علمــی  تحــوالت  امــروزه، 
نوظهــور و تولیــد اطالعــات آن چنــان ســریع و حجیــم اســت کــه شــناخت 
و احاطــۀ کامــل بــر همــۀ داده هــا، اطالعــات و تحــوالت علمــی امکان پذیــر 
نیســت. لــذا بــرای شــناخت و رصــد کالن حرکــت عظیــم علمــی و فناورانــه 
الزم اســت چارچوب هــا و اصــول حاکــم بــر آن از ســیالن بیــن ایــن تحــوالت 
کشف شــود، تــا بتوانــد مبنــای تصمیم گیــری و برنامه ریــزی قــرار گیــرد. 
هــدف از ایــن پژوهــش، بررســی روندهــای کلــی، کارکردهــا، ســاز و کارها و 
آینــدۀ نظــام علــم و فنــاوری در ایــران و ســایر کشــورهای جهــان بــه منظــور 

ارائــۀ تصویــری کالن از حــوزۀ علــم و فنــاوری اســت.

  هندسۀ کالن نظام علم و فناوری موجود
1  پیشران های پایۀ علم و فناوری در جهان

پیشـران های پایـه علـم و فنـاوری کـه در واقـع برآمـده از نـوع جهان بینـی 
ایـن  می باشـد.  بیـان  قابـل  عنـوان  چهـار  تحـت  کلـی  بطـور  اسـت،  غـرب 
: 1- تـالش بـرای غلبـه بـر مـرگ و فناپذیـری  چهـار عنـوان عبـارت اسـت از

شناخت هندسۀ کالن، وضعیت و قواعد کلی، آینده های ممکن و مسئله های 
نظام علم و فناوری رصد

رصدکالنحوزۀعلم،فناوریونوآوری

رصــد کالن حــوزۀ علــم، فنــاوری و نــوآوری، روندهــای کلــی، کارکردهــا، ســاز و کارها، چهارچوب هــا و اصــول حاکــم بــر 
نظــام علــم و فنــاوری را از بیــن تحــوالت عظیــم و گســتردۀ ایــن حــوزه کشــف می نمایــد تــا مبنایــی بــرای تصمیمــات 
فنــاوری«،  و  علــم  نظــام  بــر  حاکــم  کلــی  قواعــد  و  »وضعیــت  فنــاوری«،  و  علــم  نظــام  کالن  »هندســۀ  شــود.  برنامه هــا  و 
»آینده هــای ممکــن بــرای توســعۀ علــم و فنــاوری« از مــواردی اســت کــه در رصــد کان حــوزۀ علــم و فنــاوری، قابل شناســایی 

و بیان است. بر این مبنا می توان راه کارهایی برای مسئله های علم و فناوری در کشور ارائه نمود.

رودیمهدیدیداری احمدخلیلیامیر احمدپورحیدر

شرکت  تترا
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تولیـد  راسـتای  در  کـه  اسـت  سـاز و کارهایی  و  فرآیندهـا  فعالیت هـا، 
کارکردهای علم و فناوری هسـتند. سـاختارهای نظام علم و فناوری را به 
طـور کلـی می تـوان تحـت شـش عنـوان ذیـل بیـان نمـود: 1- سـاختارهای 
 -3 علـم؛  تولیـد  سـاختارهای   -2 انسـانی؛  منابـع  نگهـداری  و  جـذب 
سـاختارهای بهره بـرداری از علـم؛ 4- سـاختارهای ثروت زایـی از فنـاوری؛ 

علمـی. تعامـالت  سـاختارهای   -6 محرمانگـی؛  حفـظ  سـاختارهای   -5

کلی حاکم بر نظام    وضعیت شناسی و قواعد 
علم و فناوری در جهان

، علــوم در ســه دســتۀ »علــوم پایــه«، »کاربــردی« و »علومــی  در حــال حاضــر
کــه بــه فنــاوری تبدیــل می شــوند« قــرار می گیرنــد. فناوری هــا نیــز در دو 
دســتۀ »فناوری هــای پایــه« و »فناوری هــای متمرکــز روی مســائل خــاص 
ــه -و بطــور خــاص  ــد. برخــی فناوری هــای پای و صنایــع ویــژه« قــرار می گیرن
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات-  منجــر بــه ایــن شــده اند کــه کســب وکارها 
و ایده هــای نوآورانــۀ متعــددی بــا ســرعت بــاال ایجــاد شــوند و توســعه 
پیــدا کننــد. رونــد قابــل توجــه دیگــر در حــوزۀ فنــاوری، »همگرا شــدن 
و  مختلــف  فناوری هــای  یکپارچه ســازی  و  ترکیــب  یعنــی  فناوری هــا« 
بســیار  فناوری هــای  هم گرایــی،  ایــن  نتیجــۀ  اســت.  کاربردهای شــان 

نویــن در حــوزۀ ســاخت، علــوم  زیســتی و علــوم شــناختی بوده اســت.

  آینده های ممکن برای توسعۀ علم و فناوری
در مجموع دو رویکرد کلی در مورد آیندۀ علم و فناوری در اسناد مختلف 
با  رویکرد اول معتقد است علم و فناوری  گرفته است.  مورد توجه قرار 
همین سرعت و شتابی که گرفته  است، حرکت می کند و دنیایی حاصل 
می شود که تمام این فناوری ها در اوج خود قرار دارند. رویکرد دوم که یک 
رویکرد انتقادی نسبت به سرعت و شتاب موجود است و طرفداران این 
رویکرد در یک طیف از »افرادی که فکر می کنند فناوری متوقف می شود 
یا بخاطر تبعات منفی اخالقی، روحی، فرهنگی و زیست محیطی که فناوری 
آن  را می گیرد.« تا »کسانی که معتقدند  دارد، خود انسان جلوی توسعۀ 
انسان به جایی می رسد که فناوری را نابود می کند و یک برگشت به عقب 

اتفاق خواهد افتاد.« را شامل می شود.

  مسئله های دولت ها در حوزۀ علم و فناوری
ــه ای  ــناد برنام ــه اس ــه ب ــا توج ــاوری ب ــم و فن ــوزۀ عل ــا در ح ــائل دولت ه مس
و سیاســتی کشــورها در دو دســتۀ »مســئله های ایجابــی« و »مســئله های 

تهدیــدی« قــرار می گیرنــد.

  مسئله های ایجابی
ایجــاد قابلیــت مدیریــت زیرســاخت های فناورانــه و بســط حاکمیــت . 1

در فضــای فناورانــه؛
دسترسی . 2 از  جلوگیری  و  داشتن  نگه    محرمانه  مالکیت،  حفظ 

غیر  و  مستقیم  بصورت  آن  منافع  از  انحصاری  استفادۀ  و  دیگران 
مستقیم؛

اســتفاده بــه موقــع از آن در رســیدن بــه اهــداف سیاســی، نظامــی، . 3
فرهنگــی و اقتصــادی؛

ایجــاد . 4 بــرای  نظامــی  قــدرت  توســعۀ  در  فناوری هــا  از  اســتفاده 

بازدارندگــی یــا   حتــی در برخــی مــوارد، بــرای جنــگ و ســلطه بــر دیگــران؛
و . 5 تهدیــدات  کــردن  کــم   هــدف  بــا  فرهنگــی  و  اخالقــی  مســائل 

فنــاوری؛ و  علــم  مضــرات 
تأمین منابع انسانی برای فعالیت های علمی و فناورانه؛. 6
 نحوۀ تعامالت علمی و فناورانه و ... .. 7

  مسئله های تهدیدی
وارد شــدن بنگاه هــای خصوصــی بــزرگ بــه حوزه هــای علــم و فنــاوری . 1

کــه پیش تــر در انحصــار دولت هــا بوده اســت؛
بــه . 2 منجــر  ممکــن  اســت  کــه  فناوری هــا  از  نامناســب  اســتفادۀ 

بشــود؛  انســان ها  ســالمتی  و  زیســت محیطی  آســیب های 
 از بین رفتن مرزهای جغرافیایی در ارتباطات و تعامالت؛. 3
اشــراف . 4 از  ج  خــار کــه  مــادی  غیــر  همکاری هــای  و  آمــوزش  ایجــاد 

اســت؛ انجــام  قابــل  حاکمیت هــا 
 عــدم امــکان پیگیــری و مدیریــت تعامــالت مالــی بــه واســطۀ توســعۀ . 5

رمز ارزهــا و ... .

 راهکارهــای پیشــنهادی بــرای مواجهــۀ فعاالنۀ 
کشــور بــا مســئله های علــم و فنــاوری

بــر اســاس چارچوب هــا و قواعــد استخراج شــده در توســعۀ علــم و فنــاوری 
در جهــان کــه در بــاال ذکــر شــد، راهکارهــای ذیــل بــرای مواجهــۀ فعاالنــۀ 
ــا مســائل ایــن حــوزه ارائــه می گــردد. ایــن راهکارهــا در درجــۀ اول  کشــور ب
»نظــام علــم و فنــاوری« و در درجــۀ دوم »وضعیــت علــم و فناوری« در کشــور 
را بهبــود می دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه جنــس راهکارهــا و راه حل هــای 
: »آزاد  از ارائه شــده غالبــا ســاختاری اســت. ایــن پیشــنهادها عبارت انــد 
کــردن دسترســی بــه مســتندات علمــی«، »ایجــاد شــبکۀ ارزیابــی کــور یــا 
ــاخص ها  ــالح ش ــذار«، »اص ــته ای اثرگ ــن رش ــات بی ــاد مؤسس ــان«، »ایج پنه
علــم  ارزیابــی  و  رصــد  در  داده هــا  از  »اســتفاده  ارزیابــی«،  ســاز و کارهای  و 
»تعریــف دوره ای پروژه هــای اســتراتژیک علمــی و فنــاوری«،  و فنــاوری«، 
»هویت بخشــی بــه گروه هــای دانش آمــوزی و دانشــجویی«، »اســتقالل در 

ــاوری«. ــم و فن ــام عل ــت نظ ــد و هدای رص

جمعبندی

نــوآوری،  و  فنــاوری  علــم،  حــوزۀ  کان  رصــد  جهــت  پژوهــش  ایــن  در 
هندســۀ کان، وضعیــت و قواعــد کلــی، آینده هــای ممکــن و مســئله های 
حکومت هــا در حــوزۀ علــم و فنــاوری مــورد بررســی قــرار  گرفــت و بــر ایــن 
اســاس پیشــنهادهایی بــرای مواجهــۀ فعاالنــۀ کشــور بــا مســئله های 

ــد. ــه  گردی ــاوری ارائ ــم و فن عل

دربارٔهپژوهش

این مطالعه در شرکت تترا با همکاری  احمد پورحیدر، احمد خلیلی، امیر  	
رودی و مهدی دیداری در سال 1394 انجام شده است.

پیوستها

رصد کان حوزۀ علم و فناوریگزارش
 )126 صفحه(
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علموفناوری
طراحی سامانه

  ضرورت و اهداف پژوهش
بازیگـــران اصلـــی حـــوزۀ فنـــاوری و محصـــوالت فناورانـــه را می تـــوان بـــه ســـه 
 
ً
گـــروه تفکیـــک نمـــود: گـــروه اول دارنـــدگان فنـــاوری هســـتند، کـــه غالبـــا

دانشـــگاه  ها و شـــرکت  های دانش بنیـــان در ایـــن دســـته قـــرار می گیرنـــد. 
گـــروه دوم متقاضیـــان فنـــاوری هســـتند، کـــه معمـــوال صنایـــع بـــزرگ کشـــور در 
ایـــن دســـته قـــرار می گیرنـــد. در نهایـــت گـــروه ســـوم واســـطه هایی هســـتند 
کـــه بـــه دلیـــل ناتوانـــی گـــروه اول در متقاعدســـازی گـــروه دوم بـــرای اســـتفاده 
کارگـــزاران فنـــاوری نقـــش واســـط بیـــن  ارائه شـــده، به عنـــوان  از فنـــاوری 
ایـــن دو گـــروه را بـــازی می کننـــد. ارتبـــاط مؤثـــر بیـــن ایـــن گروه  هـــا همـــواره بـــا 
ـــوده اســـت، امـــا دولـــت و نهادهـــای وابســـته می تواننـــد  مشـــکالتی همـــراه ب
بـــا قاعده گـــذاری و استانداردســـازی در راســـتای تســـهیل ایـــن روابـــط گام 
ــاد  ــال ایجـ ــه دنبـ ــاوری« بـ ــادل فنـ ــت تبـ ــۀ مدیریـ ــامانۀ یکپارچـ ــد. »سـ بردارنـ
مدلـــی بـــرای برقـــراری روابـــط ســـازنده و پویـــا بیـــن ایـــن عوامـــل اســـت. هـــدف 

اصلـــی ایـــن پژوهـــش طراحـــی و ایجـــاد ایـــن ســـامانه می باشـــد.

  تجارب داخلی در حوزٔه تبادل فناوری
، فن بــازار ملــی   موفــق در حــوزۀ تبــادل فنــاوری در کشــور

ً
دو نمونــۀ نســبتا

و ســتاد ویــژۀ فنــاوری نانــو هســتند کــه بررســی تجربیــات آن هــا در طراحــی 
ســامانۀ مدیریــت تبــادل فنــاوری اهمیــت دارد.

  فن بازار ملی 
، طــی نزدیــک بــه یــک دهــه فعالیــت در پــارک فنــاوری پردیس  ایــن فن بــازار
ــاوران و  ــان فن ــاط می ــاد ارتب ــۀ ایج ــور در زمین ــی کش ــات اصل ــی از تجربی یک
، وجــود برخــی ضعف  هــا  متقاضیــان اســت. بــا وجــود نقــاط قــوت فن بــازار
باعــث شــده اســت تــا ایجــاد پیوندهــای واقعــی بیــن طرفیــن عرضــه و 
ایــن ضعف  هــا  از جملــٔه  نباشــد.  فنــاوری، چنــدان چشــم گیر  تقاضــای 
می تــوان بــه فقــدان پروتکل هــا و رویه  هــای مناســب و تجربه شــده بــرای 
تعامــل طرفیــن عرضــه و تقاضــای فنــاوری، کــم بــودن تبــادالت واقعــی و 

بــه روز نبــودن اطالعــات اشــاره کــرد.

  ستاد ویژۀ فناوری نانو
را در زمینــۀ شناســایی  ایــن ســتاد در دهــۀ اخیــر پروژه  هــای بســیاری 
داشــته  نانــو  بــر  مبتنــی  راه   حل  هــای  معرفــی  و  صنعــت  تقاضاهــای 
از  پروژه  هــا  از  درصــد   60 در  انجام شــده  بررســی  های  اســاس  بــر  اســت. 
عاملــی بــه عنــوان کارگــزار رســوخ نانــو در صنعــت اســتفاده شــده کــه در 
50 درصــد از پروژه هــا اســتفاده از آن هــا موفقیت آمیــز بــوده اســت. بــا 
وجــود موفقیت  هایــی کــه پروژه هــای نانــو تــا بــه حــال کســب کرده انــد، 
می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  هســتند،  روبــه رو  نیــز  چالش  هایــی  بــا  امــا 
فقــدان اطالعــات کافــی از فنــاوری و بــازار آن، ناتوانــی در شــناخت درســت 

کاربردهــای تجــاری فنــاوری و مستندســازی ضعیــف نــام بــرد.

طراحی سامانه ای جهت ارتباط سازنده بین بازیگران عرصۀ تبادل 
محصوالت فناورانه

طراحیسامانۀیکپارچۀمدیریت
تبادلفناوری

در تبــادل محصــوالت فناورانــه، دارنــدگان فنــاوری، متقاضیــان فنــاوری و کارگــزاران فنــاوری بــه عنــوان بازیگــران 
ــاوری وظیفــۀ برقــراری ارتبــاط ســازنده  ــادل فن ــت تب ــۀ مدیری ــامانۀ یکپارچ اصلــی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. س
بیــن ایــن عوامــل را برعهــده دارد. مدیریــت ســامانۀ تبــادل فنــاوری بــه عنــوان چهارمیــن بازیگــر ایــن ســامانه، فضــای الزم را 
ــن  ــزاران در ای ــی آورد. کارگ ــم م ــاوری فراه ــان فن ــدگان و متقاضی ــان عرضه  کنن ــاط می ــراری ارتب ــزاران و برق ــت کارگ ــرای فعالی ب
ســامانه بــا رصــد مــداوم فناوری  هــای عرضه شــده و تقاضاهــای بخــش صنعــت و ارزیابــی ایــن مــوارد بــه دنبــال برقــراری 
ارتبــاط بیــن مناســب ترین عرضه  کننــده و متقاضــی هســتند. ســازوکارهای حمایتــی نیــز در ایــن ســامانه تعریــف شــده 

است که می تواند فضای تبادل محصوالت فناورانه را به نحو مطلوبی بهبود  بخشد.

خوشنویسعلیمحمدسلطانیفرزانهشجاعاحمدطالبیاناحمدکاظمی رضااسدیفردهادیحسینییاسر

پژوهشکده 
مطالعات فناوری
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علموفناوری
طراحی سامانه

سامــانه  برای  پیشنهــادی  مفهومــی  مــدل   
مدیریت تبادل فناوری

اصلـی  بازیگـر   4 دارای  فنـاوری  تبـادل  مدیریـت  سـامانه  مفهومـی  مـدل 
تبـادل  کارگـزاران  فنـاوری،  متقاضیـان  فنـاوری،  عرضه  کننـدگان  اسـت: 
ایجـاد  بـا  مدیریـت سـامانۀ تبـادل فنـاوری. مدیریـت سـامانه  و  فنـاوری 
زیرسـاخت اطالعاتـی یکپارچـه و طراحـی رویه هـای کاری اسـتاندارد، فضـای 
و  ارتبـاط میـان عرضه  کننـدگان  برقـراری  و  کارگـزاران  بـرای فعالیـت  را  الزم 
متقاضیـان فنـاوری فراهـم می آورد. عرضه  کننـدگان و متقاضیان به ترتیب 
داشته  های فناورانه و تقاضاهای خود را در سامانۀ تبادل ثبت می کنند و 
کارگـزاران تبـادل فنـاوری بـا بررسـی موارد عرضه و تقاضا و شناسـایی موارد 

مناسـب، فرآینـد تبـادل فنـاوری را پیـش می برنـد.
رویه هـای کاری سـامانۀ مدیریـت تبـادل فنـاوری در سـه دسـتۀ اصلـی ثبـت 
قـرار  تبـادل  و  تقاضـا(  )پروفایـل  تقاضـا  ثبـت  فنـاوری(،  )پروفایـل  عرضـه 
می گیرنـد. کارکـرد اصلـی سـامانه بر شناسـایی تقاضاهـای صنعتی و بـرآورده 
سـاختن آن هـا متمرکـز اسـت )بخـش عرضـه(. امـا کارگـزاران بـرای رفـع ایـن 
باشـند.  از فناوری  هـای در دسـترس داشـته  کاملـی  آگاهـی  بایـد  تقاضاهـا 
اهـم وظایـف کارگـزاران در بخـش عرضـۀ فنـاوری شـامل مـواردی از قبیـل: 
تعامـل و شبکه سـازی بـا فنـاوران، اطالع  رسـانی به فنـاوران در مـورد نیازهای 
صنعت، ارزیابی اولیۀ فناوری  ها و انتخاب فناوری های مناسب برای رسوخ 
در صنعـت اسـت. در بخـش تبـادل نیـز کارگـزاران وظایفـی بـر عهـده دارنـد 
انتخـاب  و  رتبه بنـدی  )پایـش،  از: شناسـایی  آن هـا عبارت انـد  از  برخـی  کـه 
فناوری  هـای مناسـب(، انجـام مذاکـرات اولیـه بـا طرفیـن، ارزیابـی تکمیلـی، 
طراحـی مـدل همکاری مناسـب برای هـر پروژه، پیگیری عقد قـرارداد تبادل، 

مستندسـازی پـروژۀ تبـادل.

 سازوکارهای حمایتی در سامانۀ تبادل فناوری 
ســه  در  می تــوان  را  فنــاوری  تبــادل  ســامانۀ  در  حمایتــی  ســازوکارهای 

اصلــی جــای داد: دســتۀ 
ــاخت  ها: ایجــاد بســترهای اطالعاتــی مناســب، ایجــاد . 1 ــن زیرس تأمی

صنعتــی،  مشــاوران  و  فنــاوران  تبــادل،  کارگــزاران  بیــن  شــبکٔه 
حمایــت از برگــزاری نشســت  های صنعتــی، حضــور در نمایشــگاه  ها 
قوانیــن و  پیگیــری تصویــب  نهایــت  در  و  بازدیدهــای صنعتــی  و 

تبــادل. کارگــزاران  بــرای  مشــوق  آیین نامه  هــای 
ح  های امکان سنجی، . 2 مین هزینه  های طر

ٔ
ارائۀ خدمات پشتیبانی: تا

، ارائۀ خدمات مالی، مشاوره  ای و  توجیه اقتصادی و مطالعات بازار
حقوقی به کارگزاران، ارائٔه مشوق  های مالی به کارگزاران.

کاهش ریسک طرفین تعامل: حمایت از تست  ها و آزمایش  های . 3
کردن  متقاعد  منظور  به  الزم  استانداردهای  کسب  و  کارکردی 
اولیه،  نمونۀ  ساخت  و  تکمیلی  تحقیقات  از  حمایت  صنعت، 
ارائٔه  و  تولید  خط  تجهیزات  خرید  هزینه  های  از  بخشی  تأمین 
خدمات ضمانت فناوری به صنعت در قراردادهای فروش فناوری.

جمعبندی

تبادل فناوری  با هدف طراحی سامانۀ یکپارچۀ مدیریت  این پژوهش 
انجام شده است. مدل پیشنهادی این پژوهش شامل سه بخش ثبت 
عرضه، ثبت تقاضا و تبادل است که کارگزاران در هریک از این بخش  ها، 
را در فرآیند تبادل فناوری بر عهده دارند. رصد تقاضاها )ثبت  وظایفی 
انجام  و  عرضه(  )ثبت  عرضه  کنندگان  با  شبکه  سازی  و  تعامل  تقاضا(، 
از جملۀ این وظایف است که تحت  مذاکرات با طرفین تبادل )تبادل( 
نظر مدیریت سامانۀ انجام خواهد شد. مدیریت سامانۀ تبادل فناوری 
نقش  ایفای  فناورانه  محصوالت  تبادل  فضای  چهارم  بازیگر  عنوان  به 
می کند و سعی در ایجاد فضایی جهت ارتباط امن، مؤثر و سازندۀ این 

عوامل با یکدیگر دارد.

دربارٔهپژوهش

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ مطالعــات فنــاوری بــا همــکاری رضــا اســدی  	
فــرد، هــادی حســینی، یاســر خوشــنویس، علــی محمــد ســلطانی، فرزانــه 
شــجاع، احمــد طالبیــان و احمدکاظمــی و به ســفارش ســتاد توســعٔه فناوری 

نانــو در ســال 1394 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

خاصۀ 
گزارش

طراحی سامانۀ یکپارچۀ مدیریت تبادل فناوری
)7 صفحه(

فعــال  نهــاد  چنــد  بررســی    
در  فنــاوری  تبــادل  حــوزۀ  در 

دیگــر کشــورهای 
در  فعال  نهاد  مشخصات 5  قسمت  این  در 
حوزۀ تبادل فناوری ارائه می گردد. این نهادها 
دارای مدل  های کسب و کار متفاوت هستند 
فرآیند  تسهیل  برای  متفاوتی  شیوه  های  از  و 
بررسی  لذا  می کنند.  استفاده  فناوری  تبادل 
تبادل  سامانه  های  طراحی  در  می تواند  آن ها 

فناوری مفید واقع شود.

تنظیم گری و تسهیل گریارائۀ خدمات کارگزارینقش کلیدی
NINESIGMAB2MatchINNOCENTIVESTTEEENمؤسسه

/منطقه اتحادیۀ اروپاچینایاالت متحدهاتحادیۀ اروپاایاالت متحدهکشور

دولتیدولتیخصوصیخصوصیخصوصیماهیت حقوقی

برگزاری رویدادهای پیوند عرضه و تقاضانقش کلیدی
تبادل

حل مسائل نوآوری 
معرفی به مراکز پیوند عرضه و تقاضاسازمان ها

ارائه دهندۀ خدمات

دریافت حق الزحمۀ مدل درآمدی
کارگزاری تبادل

دریافت حق الزحمۀ 
برگزاری رویداد

دریافت حق الزحمۀ 
واسطه گری مشکل به 

سازمان ها

حمایت  های دولتی و 
حق الزحمۀ کارگزاری 

تبادل

حمایت  های
اتحادیۀ اروپا

ارائۀ خدمت در کل مزیت
زنجیرۀ ارزش

کمک در اتصال 
سازمان ها به یکدیگر

ایجاد طوفان فکری 
ایجاد شبکه ی گستردۀ ارائۀ انواع تسهیالتجهانی

خدمات
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علموفناوری
طراحی شاخص

  ضرورت و اهداف پژوهش
پیشرفت های حاصل شده در فناوری های دیجیتال در دو دهۀ اخیر منجر 
بـه کاهـش عظیـم هزینه هـای راه اندازی کسـب وکار شـده اسـت. متناسـب 
مهم تریـن  از  یکـی  کـه  شـده اند  ایجـاد  جدیـدی  نهادهـای  شـرایط،  ایـن  بـا 
ایـن نهادهـا، شـتاب دهنده ها هسـتند کـه بـه کسـب وکارهای نوپـا کمـک 
می کننـد و موانـع پیـش روی فعالیت هـای آن هـا را برطـرف نماینـد. اثرگذاری 
ایـن نهادهـا در اکوسیسـتم فضـای کسـب وکار بسـیار بـاال اسـت و در ایـران 
نیـز نهادهـای اقتصـادی بـزرگ اهمیـت فعالیـت ایـن نهادهـا را بـه خوبـی 
درک کرده انـد و بـه ایـن فضـا وارد شـده اند. امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد 
کـه ورود بـه ایـن فضـا، نیازمنـد شـناخت مناسـب اجـزای ایـن فضا، اصـول و 
قواعـد حاکـم بـر ایـن فضـا و هم چنیـن شـناخت نحـوۀ عملکـرد مناسـب در 
این فضا است. در همین راستا، این پژوهش به دنبال ارائۀ مجموعه ای از 
شـاخص های موفقیـت شـتاب دهنده ها اسـت تـا با کمک آن هـا نهادهایی 
کـه قصـد ورود بـه ایـن فضـا را دارنـد بـا درک بهتری از شـاخص های موفقیت 
در ایـن حـوزه، قـدم پیـش بگذارنـد و عـالوه بـر آن شـتاب دهنده های فعـال 

کنونـی بـا کمـک ایـن شـاخص ها وضعیـت خـود را بهبـود دهنـد. 

  شاخص های موجود ارزیابی شتاب دهنده ها
از ابعاد مختلف  تاکنون شاخص های بسیار زیادی در منابع مختلف و 
برای ارزیابی موفقیت شتاب دهنده ها ارائه شده است. در این بخش 
دسته بندی  اساس  بر  شتاب دهنده ها  ارزیابی  موجود  شاخص های 
مقاالت  در  موجود  شاخص های  و  ذی نفعان  دیدگاه  شتاب دهنده ها، 

معتبر ارائه خواهد شد.

دستـــه بنـــدی  اســـاس  بر  ارزیــابـــی  شاخـــص هــای   
شتاب دهنده ها

با دسته بندی شتاب دهنده ها بر اساس حوزۀ فعالیت و نوع مالکیت 
می توان برای هر یک شاخص های مربوط به خود را تعریف کرد.

حــوزۀ فعالیــت: هــر شــتاب دهنده بــر اســاس حــوزۀ فعالیــت بــا  	  
ســه شــاخص »خروجی هــای موفــق در حــوزۀ فعالیــت اســتارتاپ«، 
 »تخصــص مشــاوران و مربی هــای شــتاب دهنده در حــوزۀ فعالیــت 
حــوزۀ  در  شــبکه  ایجــاد  قــدرت  و  فعلــی  »شــبکه  و  اســتارتاپ« 

فعالیــت اســتارتاپ« قابــل ارزیابــی اســت.

شــاخص  	 دو  بــا  دولتــی  شــتاب دهنده های  مالکیــت:  ع  نــو  
کارکنــان  تخصــص  و  »شــبکه  و  ارائه شــده«  خدمــات  »گســتردگی 
مجموعــه«، شــتاب دهنده های خصوصــی بــا ســه شــاخص »میــزان 
و  مشــاوران  »شــبکۀ  ســهام«،  درصــد  برابــر  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران« و »میــزان موفقیــت اســتارتاپ های شــرکت کننده 
بــا  شــرکتی  شــتاب دهنده های  و  شــتاب دهنده«  برنامه هــای  در 
شــاخص هایی نظیــر »میــزان تخصــص مدیــران اجرایــی«، »میــزان 
بــرای  مربوطــه  شــرکت  جذابیــت  »میــزان  و  حمایت هــا«  تــداوم 

هســتند. ارزیابــی  قابــل  ســرمایه گذاران« 

  شاخص های ارزیابی از دیدگاه ذینفعان
از دیـدگاه ذینفعـان مختلـف یـک  میـزان مطلوبیـت یـک شـتاب دهنده 
کسـب وکار متفـاوت اسـت و بـا شـاخص های مختلفـی ارزیابـی می شـود. 
کارآفریـن  و  سـرمایه گذار  منظـر  از  ارزیابـی  شـاخص های  بخـش  ایـن  در 

طراحی شاخص های ارزیابی شتاب دهنده ها در قالب ابعاد شش گانه

طراحیشاخصهایکلیدیموفقیت
ایران شتابدهندههادر

شــتاب دهنده ها یکــی از نهادهــای مهــم اکوسیســتم فضــای کســب وکار هســتند کــه بــا کمــک بــه کســب وکارهای 
آن هــا، کســب وکارها را بــرای رســیدن بــه اهدافشــان حمایــت می کننــد. الزمــۀ  نوپــا و رفــع موانــع پیــش روی 
هســتند.  اندازه گیــری  قابــل  شــاخص هایی  توســط  کــه  اســت  پارامترهایــی  از  برخــورداری  شــتاب دهنده ها  موفقیــت 
ــر  ــی از منظ ــا ارزیاب ــت و ی ع مالکی ــو ــت و ن ــوزۀ فعالی ــاس ح ــر اس ــتاب دهنده ها ب ــی ش ــت ارزیاب ــود قابلی ــاخص های موج ش
ــت  ــد »وضعی ــش بع ــتاب دهنده ها را از ش ــش، ش ــن پژوه ــط ای ــده توس ــته بندی ارائه ش ــد. دس ــف را دارن ــان مختل ذی نفع
مالــی شــتاب دهنده«، »تأثیرگــذاری شــتاب دهنده در اکوسیســتم«، »شــبکه و قــدرت تعاملــی شــتاب دهنده«، »ســبد 

سرمایه گذاری شتاب دهنده«، »فرآیند شتاب دهی« و »زیرساخت های نرم و سخت« تحت ارزیابی  قرار می دهد.

شرکت  تترا

رودیمحمدرضامیر امیر
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علموفناوری
طراحی شاخص

می شـوند. ارائـه 

شــاخص هایی  	 مهم تریــن  مالــی،  شــاخص های   : ســرمایه گذار  
تــا در شــتاب دهنده  را تحریــک می کنــد  کــه ســرمایه گذاران  اســت 
هــر  ســود  و  »درآمــد  نظیــر  شــاخص هایی  کننــد.  ســرمایه گذاری 
ســهم«، »گــردش دارایــی و میــزان نقدینگــی شــرکت«، »میزان ســرمایه 
بــرای  مدیــران«  ســوابق  و  »توانایی هــا  و  شــرکت«  دارایی هــای  و 

هســتند. مهــم  ســرمایه گذار 

عبارت انــد  	 کارآفرینــان  دیــدگاه  از  مهــم  شــاخص  ســه  کارآفریــن:   
معــرض  »در  و  مربی گــری«  »توانایــی  شــبکه«،  »گســتردگی  از 

گرفتــن«. قــرار  ســرمایه گذاران 

  شاخص های موجود در مقاالت معتبر
در  شـتاب دهنده ها  موفقیـت  ارزیابـی  جهـت  طراحی شـده  شـاخص های 
شـش بعـد مختلـف قـرار می گیرند. بـا اسـتفاده از این شـاخص ها مدیران 
رده هـای مختلـف شـتاب دهنده می تواننـد برنامه های اجرایی خـود را برای 
ارتقـاء میـزان ایـن شـاخص ها تنظیـم نماینـد تـا بـه خروجی هـای مطلـوب 
دسـت یابنـد. در ادامـه هریـک از ابعـاد شـش گانه و شـاخص های مربـوط 
بـه هـر دسـته معرفـی می شـوند. بـرای هـر یـک از شـاخص ها یـک تعریـف 
کامـل، زیرشـاخص هایی بـرای اندازه گیـری دقیق تر و بخشـی جهت توجیه 
ضـرورت اسـتفاده از شـاخص تدویـن شـده اسـت. منتهـا در ایـن بخـش 

فقـط بـه نـام بـردن شـاخص ها بسـنده کرده ایـم.

1 وضعیت مالی شتاب دهنده

شاخص های مالی یکی از مهم ترین ابعاد برای ارزیابی هر نهاد دارای کارکرد 
ارزیابی وضعیت مالی شتاب دهنده  برای  اقتصادی محسوب می شود. 
بیشتر از 60 شاخص مالی مورد بررسی قرار گرفته و از میان آن ها 4 شاخص 
: »میزان بازدهی  مالی انتخاب گردیده است. این شاخص ها عبارت اند از
سبد سرمایه گذاری شتاب دهنده«، »وضعیت هزینه های شتاب دهنده«، 
»کیفیت و تنوع مدل های مختلف درآمدی شتاب دهنده« و »وضعیت 

سرمایه گذاری های شتاب دهنده بر روی استارتاپ ها«. 

2 تاثیرگذاری شتاب دهنده در اکوسیستم

در اینجا بیشتر از 30 شاخص مورد بررسی قرار گرفته و از میان آن ها 6 
: »فعالیت های  شاخص برگزیده شده است. این شاخص ها عبارتند از
ترویجی و تبلیغی داخلی و بین المللی«، »وضعیت حضور شتاب دهنده 
رضایت  خ  )نر مروجان  خالص  »شاخص  اجتماعی«،  شبکه های  در 
»میزان  استارتاپ ها«،  موفقیت  و  ورود  خ های  »نر ذی نفعان(«، 
مسئولیت های  دارای  استارتاپ های  از  »حمایت  و  اشتغال زایی« 

اجتماعی«.

3 شبکه و قدرت تعاملی شتاب دهنده

ــوی  ــات ق ــان دهندۀ ارتباط ــتاب دهنده، نش ــبکۀ ش ــتردگی ش ــزان گس می
ارزیابــی  ابعــاد  از  یکــی  و   ... و  مربی هــا  کارآفرینــان،  ســرمایه گذاران،  بــا 
ایــن  اســت. شــاخص های  بــا شــتاب دهنده ها  رابطــه  در  بســیار مهــم 
بخــش از بیــن بیــش از 80 شــاخص انتخــاب شــده اند و عبارت انــد از نــوع 
و میــزان ارتباطــات مؤثــر بــا »دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و مراکــز رشــد«، 
و  »مشــاوران  »ســرمایه گذاران«،  داوطلبــان«،  و  فعــاالن  »عالقه منــدان، 

مربیــان«، »شــرکت های فنــاور و تجــاری بــزرگ«، »ســایر شــتاب دهنده ها« 
و »شــرکت های واســط و خدماتــی تخصصــی«.

4 سبد سرمایه گذاری شتاب دهنده

آیندۀ  سرمایه گذاری های  نوعی  به  می تواند  دسته  این  شاخص های 
از  بخش  این  در  کند.  هدایت  مشخصی  سمت  به  را  شتاب دهنده 
انتخاب شده است.  بین حدود 15 شاخص مختلف، 2 شاخص اصلی 
: »تطابق حوزه های سرمایه گذاری با  شاخص های این بخش عبارت اند از

روندهای موجود« و »قابلیت تجاری سازی ایده ها و استارتاپ ها«

5 فرآیند شتاب دهی

کیفیـت فرآینـد شـتاب دهی میـزان موفقیـت خروجی هـای شـتاب دهنده 
زیربنایـی  بـه نوعـی شـاخص های  از شـاخص ها  ایـن دسـته  را می سـازد. 
بیشـتر  شـتاب دهی،  فرآینـد  کیفیـت  بررسـی  بـرای  می شـوند.  محسـوب 
از 120 شـاخص مـورد بررسـی قـرار گرفـت و پـس از بررسـی توسـط خبـرگان 
 : ایـن حـوزه، 2 شـاخص اصلـی انتخـاب شـد. ایـن دو شـاخص عبارت اند از
»توانایـی تشـخیص شکسـت تیم هـا« و »میـزان پذیـرش اسـتارتاپ های 

.» شـتاب دهنده توسـط سـرمایه گذاران و بـازار

6 زیرساخت های نرم و سخت

میزان  نظر  از  شتاب دهنده ها  توانمندی  نشان دهندۀ  زیرساخت ها 
امکانات زیرساختی برای فرآیند شتاب دهی هستند. تعداد شاخص هایی 
که ذیل این دسته قرار می گرفتند، بیشتر از 100 عدد بود که از این میان، 3 
: »حرفه ای بودن  شاخص انتخاب شده است. این شاخص ها عبارت اند از
»وجود  و  فنی«  »زیرساخت های  شتاب دهنده«،  اجرایی  و  مدیریتی  تیم 

مؤسسات تحقیقاتی در نزدیکی شتاب دهنده«.

جمعبندی

موفقیـت  ارزیابـی  بـرای  شـاخص هایی  طراحـی  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
شتاب دهنده ها انجام شد. در همین راستا شاخص هایی ارائه شدند که 
از شـش بعـد »وضعیـت مالی شـتاب دهنده«، »تأثیرگذاری شـتاب دهنده 
»سـبد  شـتاب دهنده«،  تعاملـی  قـدرت  و  »شـبکه  اکوسیسـتم«،  در 
»زیرسـاخت های  و  شـتاب دهی«  »فرآینـد  شـتاب دهنده«،  سـرمایه گذاری 
از  یـک  هـر  ذیـل  می پردازنـد.  شـتاب دهنده ها  ارزیابـی  بـه  سـخت«  و  نـرم 
ایـن ابعـاد چندیـن شـاخص قـرار می گیـرد کـه هـر یـک از ایـن شـاخص ها با 
مطالعـات انجام شـده و نظـر نخبـگان از میـان تعـداد زیادی شـاخص دیگر 
انتخـاب شـده اند. در مجمـوع 24 شـاخص در ابعـاد شـش گانه از میـان 

بیـش از 400 شـاخص اولیـه، انتخـاب شـدند.

دربارٔهپژوهش

ایـــن مطالعـــه در شـــرکت تتـــرا بـــا همـــکاری امیـــر رودی و محمدرضـــا میـــر  	
در ســـال 1397 انجـــام شـــده  اســـت.

پیوستها

تدوین شاخص های ارزیابی شتاب دهنده هاگزارش
)112 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
طبــق آمارهــا هــر ایرانــی بــه طــور متوســط روزانــه 3 ســاعت از وقــت خــود 
ــه فعالیــت در رســانه های اجتماعــی  اختصــاص می دهــد. ایــن   ب

ً
ــا را صرف

در حالــی اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن ســایر کاربردهــای اینترنــت می تــوان 
ســپری  مجــازی  فضــای  در  مــا  روزمــرۀ  زندگــی  زمــان  یک ســوم  گفــت 
می شــود. بــا وجــود اهمیــت ایــن فضــا، در میــان پنــج محصــول پرطرفــدار 
(، بــه کلــی خبــری  بــازار )تلگــرام، واتســاپ، اینســتاگرام، یوتیــوب و توئیتــر
از کســب و کارهای بومــی یــا بــه عبــارت بهتــر تولیــد ملــی نیســت. بــه طــور 
ــد  ــط 2 درص ــا فق ــازی در دنی ــای مج ــازار فض ــب ب ــان 50 قط ــر در می دقیق ت
بــازار در اختیــار شــرکت های غیرآمریکایــی اســت. ایــن یعنــی، جزئی تریــن 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  ذائقــۀ  کــه  شــخصی  دسته بندی شــدۀ  اطالعــات 
اقتصــادی و حتــی سیاســی یــک جامعــه را مشــخص می کنــد، در اختیــار 
غول هــای حــوزۀ فــاوا قــرار دارد. ایــن اطالعــات عــالوه بــر فراهــم  کــردن 
امــکان اثرگــذاری وجهت دهــی بــر افــکار عمومــی بــرای ایــن شــرکت ها، 
از داده هــای شــخصی  و غیــر منصفانــه  بهره بــرداری یک جانبــه  امــکان 
اجتماعــی،  جنبش هــای  و  تحــرکات  برانگیختــن  راســتای  در  کاربــران 
دگرگــون کــردن ارزش هــا و باورهــای فرهنگــی، ایجــاد بازارهــای انحصــاری 
انتخابــات  در  )مداخلــه(  دســتکاری  خــاص،  تجــاری  محصــوالت  بــرای 
کشــورها و ... را نیــز بــرای ایــن شــرکت ها فراهــم کــرده اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن ظرفیت هــا ضــروری اســت نظام هــای سیاســی مســئلۀ حکمرانــی 
بــر داده را مــورد بازاندیشــی قــرار دهنــد. در همیــن راســتا ایــن پژوهــش 
بــه مســائل و چالش هــای حکمرانــی فضــای مجــازی در کشــور خواهــد 

پرداخــت.

  چالش های حاکمیت فضای مجازی 
اندیشــمندان علــوم سیاســی و علــوم ارتباطــات بــر ایــن باورنــد کــه بــا 
در  عمــده ای  نقــش  می تــوان  عمــاًل   ، نوظهــور فناوری هــای  بــر  تســلط 
ســاخت، کنتــرل و هدایــت جریانــات اجتماعــی در ابعــاد مختلــف ایفــا کــرد. 
قــدرت و مشــروعیت هــر حکومتــی از طریــق مالک هــای متعــددی مــورد 
شناســایی قــرار می گیــرد کــه مهم تریــن آن حاکمیــت اســت. حاکمیــت 
در فضــای واقعــی قابلیــت تحقــق و شناســایی آســان تری دارد، در حالــی 
کــه در فضــای مجــازی، اواًل بــه جهــت غیــر ملمــوس بــودن، پویایــی و 
تغییــر دائمــی فضــا و همینطــور بی مفهــوم بــودن عنصــر زمــان و مــکان، 
، ایــن فضــا 

ً
تحقــق حاکمیــت بــه شــکل مرســوم آن ممکــن نیســت و ثانیــا

 هرگونــه 
ً
کــه اساســا و ویژگی هــای وجــودی و ماهیتــی دارد  اقتضائــات 

چالش های حکمرانی و تنظیم گری فضای مجازی در کشور 

بررسیوتحلیلچالشهایتنظیمگری
فضایمجازی

اهمیــت فضــای مجــازی بــه نحــوی اســت کــه طبــق آمــار هــر ایرانــی بــه طــور متوســط روزانــه 3 ســاعت از وقــت خــود 
بــودن«،  ملمــوس  »غیــر  وجــود  ایــن  بــا  می دهــد.  اختصــاص  اجتماعــی   رســانه های  در  فعالیــت  بــه  صرفــا  را 
»پویایــی« و »تغییــر دائمــی ایــن فضــا« و همینطــور »بی مفهــوم بــودن عنصــر زمــان و مــکان« بــرای فضــای مجــازی، حکمرانی 
ــا  ــن فض ــی ای ــرای حکمران ــوان ب ــه نمی ت ــوی  ک ــت. به نح ــرده اس ــه رو ک ــدی رو ب ــای ج ــا چالش ه ــت ب ــرای حاکمی ــا را ب ــن فض ای
 از طریــق ایجــاد 

ً
ــا حضــور فعاالنــه در آن خصوصــا ــون بســنده کــرد، بلکــه بایــد ب ــال قان ــن و اعم ــای تقنی ــه فرآینده صرفــا ب

زیرساخت های فناورانه به حکمرانی در این فضا پرداخت.

اندیشکده 
حکمرانی شریف

حسینمیرزاپور
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ــش  ــا چال ــناختن آن را ب ــمیت ش ــه رس ــت و ب ــق حاکمی ــرای تحق ــالش ب ت
روبــه رو کــرده اســت. 

ــال  ــن و اعم ــای تقنی ــه فرآینده ــوان ب ــرای حکمرانــی در ایــن فضــا نمی ت ب
قانــون )از طــرق قضایــی( اتــکای چندانــی کــرد، زیــرا اواًل فرآینــد تقنیــن در 
، منابــع و ابزارهــای رصــد و اعمــال 

ً
کشــور بســیار زمان بــر اســت و ثانیــا

قانــون در ایــن محیــط در اختیــار مراجــع قضایــی نیســت. مهم تریــن ابــزار 
ــاد   از طریــق ایج

ً
حکمرانــی در ایــن فضــا، حضــور فعاالنــه در آن خصوصــا

 تولیــد محتــوا( اســت زیــرا فضــای 
ً
ــه لزومــا ــه )و ن ــاخت های فناوران زیرس

مجــازی از طریــق ایــن زیرســاخت ها شــکل می گیــرد.

   حکمرانی بر داده و حکمرانی با داده
را  مجــازی  فضــای  در  حکمرانــی  می تــوان  اولیــه  دســته بندی  یــک  در 
بــا داده«  تقســیم  بــر داده«  و »حکمرانــی  بــه دو رهیافــت »حکمرانــی 
از  می کننــد  تــالش  سیاســی  نظام هــای  نخســت  رهیافــت  در  کــرد. 
جمــع آوری،  فرایندهــای  کلیــه  کــردن  قانون منــد  و  تنظیم گــری  طریــق 
شــخصی  داده هــای  بازیابــی  و  اســتفاده  نگهــداری،  ذخیره ســازی، 
شــهروندان خــود، اهــداف و مقاصــد حکمرانــی ملــی در زمینــۀ صیانــت از 
حریــم شــخصی، امنیــت اجتماعــی، کرامــت انســانی و نظایــر آن را بــرآورده 
نظــام  وظیفــه  بــر  مبتنــی  رهیافــت  ایــن  در  حکمرانــی  نمــود  نماینــد. 
سیاســی در قبــال حقــوق و منافــع آحــاد جامعــه نســبت بــه منفعت طلبی 
بخــش  و  دولــت  عمومــی،  بخــش  ســوداگرانه  فعالیت هــای  کلیــۀ 
ــرداری از اطالعــات شــخصی اســت. بســیاری از  خصوصــی از طریــق بهره ب
کشــورهای توســعه یافته به ویــژه کشــورهای عضــو در اتحادیــۀ اروپــا از 

داشــته اند. ورود  داده  حکمرانــی  بحــث  بــه  مســیری  چنیــن 
حکمرانــی  و  اســت  داده  ملی ســازی  معنــی  بــه  دوم  رهیافــت  امــا 
توســعۀ  دادن  قــرار  مبنــا  بــا  و  می بینــد  وســیع تری  معنــای  در  را 
کســب و کارهای بومــی بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده در ســطح بین المللــی، 
بــر  داخلــی  داده محــور  شــرکت های  برانگیختــن  و  پــرورش  صــدد  در 
 
ً
می آیــد. تجربــۀ تنظیم گــری فضــای مجــازی در برخــی کشــورهای عمدتــا

ج از گفتمــان رســمی اتحادیــۀ اروپــا همچــون چیــن،  غیراروپایــی یــا خــار
اخیــر  ســال های  در  می دهــد  نشــان   ... و  روســیه   ، ســنگاپور اندونــزی، 
نظــام حکمرانــی در ایــن کشــورها از اکتفــا کــردن بــه مقررات گــذاری یــا 
کــرده و متناســب بــا سیاســت های کالن  مقررات زدایــی صــرف پرهیــز 
مداخلــه ای  راهبردهــای  حکمرانــی،  نظــام  اولویت هــای  و  اقتصــادی 
عمومــی  اقبــال  اســت.  کــرده  اتخــاذ  فضــا  ایــن  مدیریــت  در  متفاوتــی 
از  قابل توجهــی  نمونــۀ  شــرقی  آســیای  در  سوپراپلیکیشــن ها  بــه 
اســت  فنــاوری  غول هــای  بــرای  بومــی  جایگزین هــای  ایــدۀ  موفقیــت 
ــرار داده و  ــی ق ــت آزاد داخل ــتر رقاب ــر بس ــادی را ب ــی اقتص ــه حمایت گرای ک
مقررات گــذاری را نــه بــه مثابــه هــدف، بلکــه بــه عنــوان ابــزاری در خدمــت 

کــرده اســت. تحقــق منفعــت عمومــی معنــا 

   تنظیم  گری پلتفرم ها
قــرار  نوظهــور  فناورانــۀ  ظرفیت هــای  زمــرۀ  در  دیجیتــال  پلتفرم هــای 
می گیرنــد کــه بــر بســتر تلفن هــای هوشــمند، برنامه هــای کاربــردی و بــه 
 مشــتمل بــر ســرویس های 

ً
طــور کلــی فضــای وب ارائــه می شــوند و عمدتــا

ــوای تجــاری در حوزه هــای مختلــف اعــم از فروشــگاه  تجمیع کننــدۀ محت
تبلیغاتــی،  ســرویس های   ، تصویــر صــوت  و  ســرویس های  مجــازی، 
ســرویس های ارزش افــزوده و ... هســتند. ویژگــی عمــدۀ فضــای مجــازی 
ایــن اســت کــه معمــاری آن در ســطوح و الیه هــای مختلــف مبتنــی بــر بــه  
کارگیــری پلتفرم هــا اســت. بــر ایــن اســاس، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای 
از  اعمــال حاکمیــت در فضــای مجــازی می توانــد تنظیم گــری پلتفرم هــا 
ــات  ــذرگاه خدم ــدۀ گ ــد. ای ــر باش ــطح باالت ــرم در س ــک پلتف ــاد ی ــق ایج طری
بــرای  مــادر  پلتفرم هــای  ایجــاد  موفــق  نمونه هــای  از  یکــی  دولتــی  
مدیریــت و ســازماندهی پلتفرم هــای کوچکتــر در حــوزه یکپارچه ســازی 
بــه  آزاد  سیســتماتیک اطالعــات نهادهــای دولتــی و تحقــق دسترســی 
ایــن اطالعــات اســت. ایــن ســرویس کــه تاکنون در بســیاری از کشــورهای 
در حــال توســعه بــه اجــرا درآمــده اســت، جــای درگیری هــا و تنش هــای 
و  می گیــرد  را  اداری  نظــام  در  نهــادی  بیــن  منافــع  تعــارض  از  برخاســته 
دغدغه هــای مانع شــونده در حرکــت بــه ســوی دولــت الکترونیــک را تــا 

حــد زیــادی برطــرف می ســازد.
ــر خــود  ــا اســتفاده از جایــگاه برت ، پلتفرم هــای دیجیتــال ب در حــال حاضــر
، تعییــن می کننــد کاربــران چــه محصوالتــی را بیشــتر ببیننــد. آن هــا  در بــازار
ایــن کار را در شــرایطی انجــام می دهنــد کــه هیــچ اثــری از ایــن ســوگیری 
و عملکــرد غیــر منصفانــه در بــازار قابــل ردیابــی نخواهــد بــود و از ایــن 
بیــن مــی رود. در  از  کلــی  بــه  نیــز  بــازار  آزادانــه در  رقابــت  امــکان  طریــق 
ایــن موقعیــت، نظــام حکمرانــی کشــور بــه جــای آنکــه رانــت بوجودآمــده 
توســط ایــن پلتفرم هــا را از جنــس ســایر رانت هــای اقتصــادی و سیاســی 
در نظــر بگیــرد، می توانــد بــه صــورت نظام منــد مبــادرت بــه فهــم چگونگــی 
ــۀ خــود  ــد و واکنش هــای تنظیم گران فعالیــت پلتفرم هــای دیجیتــال نمای

را متناســب بــا ماهیــت ایــن پدیــده تنظیــم کنــد.

جمعبندی

مســئلۀ پلتفرم هــای دیجیتــال در زمــرۀ مــواردی اســت کــه نظــام حکمرانــی 
از  گســترده ای  و  متنــوع  طیــف  دادن  قــرار  مدنظــر  بــا  می توانــد  کشــور 
مداخــات نــرم و متناســب بــا ســرعت تحــوالت در ایــن حــوزه، تهدیدهــای 
از ایــن پلتفرم هــا را بــه فرصــت تبدیــل کنــد. در همیــن راســتا،  حاصــل 
گرفتــن  خدمــت  بــه  بــا  مجــازی  فضــای  حــوزۀ  در  هوشــمند  کنشــگری 
ظرفیــت نهادهــای فعــال در حــوزۀ حکمرانــی فضــای مجــازی اعــم از شــورای 
 عالــی فضــای مجــازی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، کمیتــۀ فضــای مجــازی مجلــس شــورای 
 ، اســامی و ... بــا ایجــاد پلتفرم هــای مرجــع محقــق می شــود. بدیــن منظــور
ابتــدا بایــد طــی یک فرآینــد مشــورتی سیاســت گذاری، خطــوط و پارامترهای 
اصلــی مدنظــر حاکمیــت مشــخص شــود و بــا بوجــود آوردن یــک نظــام 
انگیزشــی مناســب، در مــورد اعمــال آن بــا مشــارکت شــرکت های پلتفرمــی 
توافــق صــورت بپذیــرد تــا در نهایــت حکمرانــی بــر فضــای پلتفرمــی از طریــق 
 تعییــن 

ً
نــه صرفــا بــازی و  بــازی  کــردن نظــام حکمرانــی در زمیــن  نقــش 

منفعانــه قواعــد بــازی رقــم بخــورد.

دربارٔهپژوهش

ــین  	 ــا همـــکاری حسـ ــریف بـ ــه در اندیشـــکدۀ حکمرانـــی شـ ایـــن مطالعـ
ــده  اســـت. ــام شـ ــال 1398 انجـ ــور در سـ میرزاپـ
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کشاورزیوآب
بررسی و تحلیل

  ضرورت و اهداف پژوهش
قیمـت  سیاسـت های  اجـرای  در  موفقیـت  عـدم  علـت  بـه  دولـت 
قانـون   1368 آبان مـاه  در  کشـاورزی،  اسـتراتژیك  محصـوالت  تثبیتـی 
شـورای  مجلـس  تصویـب  بـه  را  کشـاورزی  محصـوالت  خریـد  تضمیـن 
تضمینـی  خریـد  ضمـن  دولـت  قانـون،  ایـن  اسـاس  بـر  رسـاند.  اسـالمی 
محصـوالت اسـتراتژیك کشـاورزی موظـف شـد تـا قبل از سـال زراعی )آخر 
شـهریورماه هـر سـال( حداقـل قیمـت تضمینـی کاالهایـی نظیـر گنـدم، 
 ،) جـو، ذرت، برنـج، چغنـدر قنـد، پنبـه، دانه هـای روغنـی، چـای )بـرگ سـبز
سـیب زمینی، پیـاز و حبوبـات را تعییـن کنـد. قیمـت تضمینـی می تواند بر 
افزایـش سـطح زیـر کشـت، بهبـود بهـره وری تولیـد، بهبـود مزیـت نسـبی 
تولیـد، بهبـود ضرایـب خودکفایـی تولیـد و بهبـود مزیت هـای صادراتـی 
محصـوالت کشـاورزی مؤثـر باشـد. لذا تعییـن تأثیر قیمت هـای تضمینی 

بـر شـاخص های هـر یـک از ایـن حوزه هـا ضـروری بـه نظـر می رسـد.

بر  کشاورزی  محصوالت  وضعیت  بررسی    
اساس شاخص های تعیین شده

با توجه به اینکه زراعت از دیدگاه امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسـی 
از زیربخش های مهم کشـاورزی ایران اسـت، لذا محصوالت راهبردی این 
بخـش شـامل حبوبـات، گنـدم، جـو، ذرت، برنـج، پنبـه، چغندر قند، سـویا و 
کلـزا، مـورد مطالعـه قـرار می گیرنـد. همچنیـن نـوع کشـت از لحـاظ دیمـی و 
آبـی لحـاظ شـده اسـت. بـر اسـاس آمـار موجـود از سـال های 1368 تـا 1392 
و بـر مبنـای قیمـت تضمینـی محصـوالت زراعـی در طـی پنـج برنامۀ  توسـعه 
کـه در ایـن سـال ها بـه اجـرا درآمـده اسـت، تعـدادی از شـاخص ها از جملـه 

و  خودکفایـی  شـاخص  فیزیکـی،  مزیت هـای  انـواع  تولیـد،  نسـبی  مزیـت 
شـاخص بهـره وری بـرای محصـوالت کشـاورزی مذکـور و شـاخص مزیـت 

صـادرات بـرای حبوبـات، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد.

  مزیت نسبی تولید
مزیــت نســبی تولیــد یــک محصــول بــه معنــی پایین تــر بــودن هزینه هــای 
تولیــد و عرضــۀ آن محصــول نســبت بــه ســایر محصــوالت مشــابه اســت.  
ایــن شــاخص بــرای محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از شــاخص های 
هزینــۀ منابــع داخلــی، نســبت هزینــه بــه منافــع اجتماعــی و ســود خالــص 
اجتماعــی اندازه گیــری می شــود. بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمده، مزیــت 
نســبی تولیــد محصــوالت دیــم بــه جــز جــو، بیشــتر از محصــوالت آبــی 
اســت کــه می توانــد ناشــی از محدودیــت منابــع آبــی در کشــور و عــدم نیــاز 
ــه جــز  ــع آبــی باشــد. تمــام محصــوالت مذکــور ب ــه مناب ــم ب محصــوالت دی
پنبــه، در برنامــۀ اول توســعه از مزیــت نســبی برخــوردار هســتند، امــا از 
برنامــۀ چهــارم توســعه بــه بعــد، مزیــت نســبی محصــوالت اساســی یعنــی 

گنــدم، جــو، ذرت و برنــج در ســطح پایینــی قــرار گرفتــه اســت.

  مزیت های فیزیکی
وضعیت  کارایی  و  مقیاس  مزیت  شامل  فیزیکی  مزیت  شاخص های 
سطح زیر کشت است و اثر هر دو را برای محصوالت مختلف نسبت به 
بر این اساس، محصوالت گندم، جو،  وضعیت جهانی نشان می دهد. 
چغندر و حبوبات به طور میانگین در همۀ برنامه های توسعه از مزیت 
کلزا  و  سویا  پنبه،  ذرت،  برنج،  محصوالت  و  بوده اند  برخوردار  مقیاس 
نیز هیچ گاه مزیت مقیاس نداشته اند. این در حالی است که شاخص 
کارایی برای محصوالت گندم و جو در تمامی دوره ها پایین بوده است. 

بررسی تأثیر سیاست قیمت تضمینی بر وضعیت تولیدات محصوالت کشاورزی

بررسیاثراتسیاستهایقیمتتضمینی
تولیداتداخلی حمایتاز بر

مرکز ملی 
مطالعات راهبردی 

کشاورزی و آب 
اتاق ایران

شــاخص هایی از جملــه مزیــت  قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی،  بــه منظــور بررســی تأثیــر سیاســت 
ــور  ــه ط نســبی تولیــد، شــاخص مقیــاس، شــاخص کارایــی، شــاخص بهــره وری و شــاخص مزیــت صادراتــی بایــد ب
هم زمــان مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار گیرنــد. بــا محاســبۀ ایــن شــاخص ها بــرای محصوالتــی نظیــر گنــدم، جــو، ذرت، برنــج، 
پنبــه، چغنــدر قنــد، کلــزا، ســویا و حبوبــات، طــی ســال های 1368 تــا 1392، و بررســی ارتبــاط ایــن شــاخص ها بــا سیاســت 
قیمــت تضمینــی بــه تفکیــک محصــوالت کشــاورزی، مشــخص می شــود کــه در بیشــتر مــوارد قیمــت تضمینــی، مشــوق 

سطح زیر کشت و مزیت مقیاس بوده و با مزیت کارایی، مزیت هزینه و بهره وری ارتباط عکس داشته است.
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  شاخص خودکفایی
بــا توجــه بــه موقعیــت حســاس ایــران در ژئوپلتیــک خاورمیانــه، افزایــش 
ضرایــب خودکفایــی همــواره مــورد توجــه کشــور بــوده اســت. بــا ایــن 
محصــوالت  مــورد  در  کشــاورزی  تولیــدات  خودکفایــی  ضریــب  وجــود، 

مــورد مطالعــه نزولــی بــوده اســت.

  شاخص بهره وری
توسـعۀ  برنامه هـای  و  بیست سـاله  چشـم انداز  سـند  اهـداف  از  یکـی 
اسـت.  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  در  بهـره وری  افزایـش   ، کشـور
شـاخص بهـره وری بـر مبنـای محاسـبۀ شـاخص تـورن کوئیسـت- تیـل با 
در نظـر گرفتـن سـال 1368 بـه عنـوان سـال پایـه محاسـبه شـده اسـت. 
نتایج حاکی از آن اسـت که در اغلب محصوالت، بهره وری تولیدی اتفاق 
نیفتـاده اسـت. در نتیجـه بخـش کشـاورزی و زیربخش زراعت، خسـارات 
در  خـود  تولیـدی  منابـع  از  اسـت  نتوانسـته  و  شـده  متحمـل  را  جـدی 

راسـتای تولیـد محصوالتـی اقتصـادی بهـره بگیـرد.

  شاخص مزیت صادرات حبوبات
ــرد،  ــورت می گی ــات ص ــط در بخــش حبوب ــادرات فق ــه ص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
لــذا ایــن شــاخص تنهــا بــرای حبوبــات محاســبه گردیــده  اســت. نتایــج 
نشــان می دهــد کــه بــه طــور میانگیــن، برنامــۀ ســوم توســعه نســبت بــه 
از  کــرده اســت. مزیــت صادراتــی پــس  ســایر برنامه هــا موفق تــر عمــل 
برنامــۀ ســوم، افــت چشــمگیری داشــته و در برنامــۀ چهــارم و ســال اول 

برنامــۀ پنجــم در بازارهــای جهانــی شــرایط نامناســبی داشــته  اســت.

و   تضمیـــنی  قیمـــت  بیــن  ارتبــاط  بررســی   
شاخـص هـای   محــاسبــه شــده

بـه  منجـر  بلندمـدت  در  گنـدم  محصـول  تضمینـی  قیمت هـای  افزایـش 
کاهـش مزیـت هزینـه ای گنـدم آبـی، بهـره وری گنـدم آبی و گندم دیم شـده 
اسـت و ادامـۀ رونـد موجـود منجـر بـه هـدر رفتـن منابـع تولیـدی در آینـده 
تعییـن  معیارهـای  کـه  می شـود  پیشـنهاد  اسـاس  ایـن  بـر  شـد.  خواهـد 
قیمـت تضمینـی گنـدم با شـاخص هایی مانند مزیت هزینـه ای و بهره وری 
همسـو گـردد. در مـورد برنـج، جـو، ذرت و پنبـه بـه دلیـل افـت مزیت هـای 
قیمت هـای  افزایـش  بـا  حتـی  اخیـر،  سـال های  در  بهـره وری  و  هزینـه ای 
تضمینـی مزیـت مقیـاس تحقـق نیافتـه  اسـت. لـذا اجـرای سیاسـت های 
حمایتـی در جهـت افزایـش کارایـی منابـع تولیـدی، بـه ویـژه آب، پیشـنهاد 

می گـردد. در تولیـد محصـول چغنـدر قنـد و کلـزا، مزیـت هزینـه ای بیـش از 
سـایر شـاخص ها از افزایـش قیمت هـای تضمینـی متضـرر شـده اسـت و 
در صـورت آزادسـازی قیمت هـا، تولیـد چغنـدر قنـد با چالش جـدی روبه رو 
از  کارایـی  مزیـت  و  هزینـه ای  مزیـت  سـویا  تولیـد  مـورد  در  شـد.  خواهـد 
افزایـش قیمت هـای تضمینـی متضرر خواهند شـد و در نتیجـه در صورت 
کنـار سیاسـت های قیمـت تضمینـی،  عـدم سیاسـت گذاری مناسـب در 
کاهـش  محصـوالت  سـایر  بـا  مقایسـه  در  محصـول  ایـن  کارایـی  مزیـت 
خواهـد یافـت.  امـا در نهایـت افزایـش قیمت هـای تضمینـی، بیشـترین 
اثـرات مثبـت را بـر حبوبـات داشـته اند امـا در کنـار آن بایـد بهبـود مزیـت 

کارایـی نیـز مـورد توجـه سیاسـت گذاران قـرار گیـرد.

جمعبندی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست قیمت تضمینی )که از سال 
محصوالت  ارزیابی  شاخص های  بر  درآمده است(  اجرا  به  تاکنون   1368
کشاورزی، انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد 
تضمینی  قیمت  سیاست  مطالعه،  مورد  محصوالت  از  نوع  هر  برای  که 
تأثیرات متفاوتی داشته  است. در بیشتر موارد قیمت تضمینی مشوق 
سطح افزایش  زیر کشت، بهبود تولید و مزیت مقیاس بوده و با مزیت 
کارایی، مزیت هزینه و بهره وری ارتباط عکس داشته است. برای دسترسی 
به هدف خودکفایی الزم است به همراه تحقق کارایی تولید، مزیت نسبی 
و بهره وری تولیدی نیز ایجاد شود و دستیابی به خودکفایی بدون تحقق 
آب   به هدر رفتن منابع تولیدی، به ویژه 

ً
، مسلما شاخص های مورد نظر

و زمین، خواهد انجامید. در نهایت می توان گفت مهم ترین چالش های 
، کاهش  پیش روی افزایش قیمت های تضمینی در زیربخش زراعی کشور
مزیت های هزینه ای، مزیت کارایی و بهره وری تولید خواهد بود، که باید در 

کنار سیاست افزایش قیمت های تضمینی، مورد توجه قرار بگیرند.

دربارۀپژوهش

این مطالعه در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در  	
سال 1393 انجام شده  است.

پیوستها

گزارش
ارزیابی اثرات سیاست قیمت  های تضمینی در حمایت از 

تولیدات داخلی )26 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
 با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و تدوین قانون آب و نحوۀ ملی شدن 
آن، مدیریت منابع آب زیرزمینی بر دوش مسئولین دولتی گذاشته شد. 
از جمله تدابیر در نظر گرفته شده در چند دهۀ اخیر جهت بهبود وضعیت 
، تمهیدات حقوقی صورت گرفته  نامطلوب ذخایر آب زیرزمینی در کشور
در این زمینه است. اما هیچ یک از این تمهیدات تا به امروز نتوانسته اند 
زیرزمینی  آب های  از  اضافه  برداشت  افزایشی  روند  از  مانع  جدی  طور  به 
بررسی  مورد  جدی  طور  به  قانونی،  تمهیدات  ناکارآمدی  دالیل  و  شوند 
نگرفته  زمینه صورت  این  در  نیز  و هیچ گونه مستندسازی  نگرفته  قرار 
است. لذا در این پژوهش با کنکاش و تحقیق در مورد حقوق آب های 

زیرزمینی  و تحوالت آن در طول تاریخ ایران، به بررسی سیر تاریخی قوانین 
و  اقتصادی  تأثیرات  و  زیرزمینی  آب های  منابع  حوزۀ  در  تصویب شده 

اجتماعی آن ها خواهیم پرداخت. 

در  قانون نویسی  رویکردهای  تاریخی  تحلیل    
ایران

توافقات  یعنی  عرف«،  »حاکمیت  با  آب  حکمرانی  مسائل   1307 سال  تا 
عرفی جامعه دربارۀ مالکیت بر چاه و قنات حل و فصل می شد، با شروع 
قانون گذاری و با تدوین »قانون مدنی« در سال 1307 مسائل حکمرانی 
آب از طریق این قانون مرتفع گردید. این قانون بر مبنای اینکه چه کسی 

بررسی نظام های بهره برداری از آب های زیرزمینی در فالت مرکزی ایران در 
بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی 

تاریخیتحوالتقوانینو بررسیسیر
ایران زمینیدر مقرراتآبهایزیر

اندیشکده
تدبیر آب ایران

آب هــای زیرزمینــی در فــات مرکــزی ایــران در طــول چنــد دهــۀ اخیــر نشــان دهندۀ  بررســی وضعیــت ذخایــر 
آب هــای  زیرزمینــی،  آبــی بــاارزش اســت. بررســی قوانیــن تصویــب شــده در حــوزۀ منابــع  تخریــب ایــن منابــع 
کنــکاش در تبعــات اجــرای قوانیــن و ریشــه یابی دالیــل ناکامــی قانون گــذار در دســتیابی بــه اهــداف خــود، نشــان می دهــد 
کــه دو دورۀ شــفافیت و ابهــام از نظــر قانون نویســی، در حــوزۀ منابــع آب هــای زیرزمینــی وجــود دارد. در دورۀ شــفافیت، 
مالکیــت بــر منابــع آب هــای زیرزمینــی مشــخص بــوده کــه ایــن دوره تــا تصویــب قانــون آب و نحــوۀ ملــی شــدن آن در ســال 
1347 برقــرار بــوده اســت. بعــد از آن، ایجــاد ابهــام در مالکیــت منابــع آب بــه رونــدی عــادی در قانون  نویســی تبدیــل شــده 

است که بدین واسطه این دوره،  دورۀ ابهام نامیده می شود.

گاهمریمحسنیسعدی مهدیآ
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دولتی  و  عمومی  خصوصی،  دستۀ  سه  به  را  مالکیت  می شود،  مالک 
با  و   1334 سال  در  عمیق  چاه  حفر  تکنولوژی  ورود  با  می کرد.  تقسیم 
بود،  زیرزمینی ممکن شده  آب های  به ذخایر  اینکه دسترسی  به  توجه 
احساس  وجود آمده  به  شرایط  مبنای  بر  جدید  قانونی  تدوین  به  نیاز 
می شد. بر این اساس در سال 1347 »قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن« 
تدوین گردید. این سه قانون )حاکمیت عرف، قانون مدنی و قانون ملی 
شدن آب(، به دلیل مشخص بودن مالکیت آب های زیرزمینی، از منظر 
قانون نویسی در دورۀ شفافیت قرار می گیرند. اما کلیۀ قوانین حوزۀ آب که 
بعد از »قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن« تصویب شده اند، در دوران ابهام 
قرار می گیرند، زیرا از این به بعد، قانون به گونه ای نگارش شده است که 
در مالکیت اموال، ابهام وجود دارد. به این معنی که خصوصی یا دولتی 
سرنوشت  و  است  نبوده  مشخص  زیرزمینی  آب های  مالکیت  بودن 
مالکیت منابع آب های زیرزمینی در اختیار صادرکنندۀ مجوز بهره برداری 
از چاه های عمیق قرار دارد. »قانون اساسی« و »قانون توزیع عادالنۀ آب« 
اساسی  قانون   45 اصل  در  هستند.  ابهام  دورۀ  قوانین  مهم ترین  جزء 
)مصوبۀ 1358( به صورت مبهم از مالکیت منابع آب صحبت شده است. 
آب های زیرزمینی است و  بر اساس این اصل، حکومت اسالمی مالک 
صدور مجوز بهره برداری باید از سوی دولت صورت بگیرد. »قانون توزیع 
عادالنۀ آب« در سال 1361 به منظور شفاف سازی اصل 45 قانون اساسی 
ارائه شد، اما در واقع تخلفات در حوزۀ آب های زیرزمینی را قانونی نمود و 

صدور مجوز برای چاه های عمیق غیرمجاز را تسهیل  کرد.

با  آب  حوزۀ  مشکالت  بروز  در  مؤثر  عوامل    
تمرکز بر نقش قوانین

مجموعــه ای  بــه  آب،  مســائل  و  قوانیــن  تاریخــی  تحلیــل  و  بررســی  بــا 
بــروز  در  قوانیــن  ایــن  نقــش  نشــان دهندۀ  کــه  می رســیم  دالیــل  از 

: از عبارتنــد  مــوارد  ایــن  هســتند.  آب  حــوزۀ  در  موجــود  مشــکالت 
 بــا ورود تکنولــوژی جدیــد حفرچــاه عمیــق و دسترســی بــه ذخایــر  	

آبــی و صــدور فتواهــای فقهــی مراجــع، متأســفانه احــکام و قوانیــن 
مربــوط بــه آب هــای تجدیدپذیــر بــه ذخایــر آبــی تعمیــم داده شــد. 
نمونه هایــی از مغایــرت فتواهــا بــا احــکام عرفــی دیــده می شــود کــه 
بــه اشــتباه موجــب ایجــاد حــق مالکیــت جدیــد و تجــاوز بــه ذخایــر 

آبــی شــده اســت.

 از آنجایــی کــه بهره بــرداری از چاه هــای عمیــق بــه دو عامــل فنــاوری  	
چــاه عمیــق و انــرژی وابســته اســت، تخصیــص یارانه هــای انــرژی و 

یارانه هــای ارزی بــر ســرعت حفــر چاه هــای عمیــق افــزود.

 اگرچــه »قانــون آب و نحــوۀ ملــی شــدن آن« از نظــر قانون نویســی بــا  	
ارزش و بدیــع بــود، ولــی اجــرای صحیــح  و کامــل آن ابتــر مانــد.

مصــوب  	 مدنــی  مســئولیت  قانــون  ســپردن  فراموشــی  بوتــۀ  بــه   
مقابــل  در  بی پنــاه  شــهروندان  از  حفاظــت  منظــور  بــه  کــه   1339
دیوان ســاالران پرقــدرت تنظیــم شــده بــود، فاجعــه ای اســت کــه 

ایــران شــده اســت. اداری در  گســتردۀ فســاد  بــروز  موجــب 

تفکـر  	 جملـه  از  جامعـه،  از  بخشـی  بـر  تـوده  حـزب  عقایـد  تسـلط    
تقسـیم ثـروت، کـه در زمینـۀ آب هـای زیرزمینـی بـه صـورت صـدور 
یافـت.  تجلـی  آبـی  سـفره های  ذخایـر  از  بهره بـرداری  جدیـد  مجوزهـای 

 تفکــر خودکفایــی کــه بــا هــدف دســتیابی بــه رســالت انقــالب مبنــی  	
بــر توســعۀ صنعــت و کشــاورزی بــا اســتقالل از قدرت هــای بــزرگ 
غربــی و شــرقی اعمــال گردیــد،  بــه جــای اینکــه موجــب مدیریــت 
اســتفاده از زمین هــای کشــاورزی و منابــع آب تجدیدپذیــر شــود، 

بــه اســتفادۀ بی رویــه از منابــع آب هــای زیرزمینــی دامــن زد.

از دیگر عوامل می توان، ابطال اصل مرور زمان در امر مالکیت در  	  
زمستان 1361، مالحظه کاری قوۀ قضائیه در محکوم کردن تجاوزگران 
به سفره های آبی و حذف »دادگاه صالحه« در قانون تعیین تکلیف 

چاه های فاقد پروانه که در سال 1389 تصویب گردید، اشاره نمود.

  پیش بینی وضعیت آیندۀ منابع آب زیرزمینی 
بر مبنای تحوالت تاریخ حقوقی و اجتماعی

تحلیـل و بررسـی رونـد قوانیـن و مقرراتـی کـه در طـول چنـد دهـه تصویـب 
و  زیرزمینـی  آب هـای  منابـع  آینـدۀ  از  پیش بینـی  سـه  شـده اند،  اجـرا  و 
اواًل،  می دهـد.  قـرار  اختیـار  در  را  آن  بـرای  اتخاذشـده  کالن  تصمیمـات 
ادامـۀ برداشـت بی رویـه آب از طریـق »انتقـال آب از سـطح دریـا بـه فـالت 
مرکـزی ایـران و شیرین سـازی آن« کـه نـه تنهـا ایده ای غیرقابل اجرا اسـت 
بلکـه موجـب تخریـب باقی مانـدۀ ذخایـر آب هـای زیرزمینـی نیـز می شـود. 
خواهـد  دسـترس  در  مرکـزی  جلگـۀ  در  کـه  ناچیـزی  آب  سـر  بـر   ،

ً
دومـا

مانـد وضـع کـردن قانـون جدیـد، کار بیهـوده ای اسـت. امـا قانون گـذاری 
مکـرر در زمینـۀ آب و گسـترش بدنـۀ اجرایـی وزارت نیـرو، بـرای تخصیـص 
عادالنـۀ چنیـن کاالی کمیابـی را می تـوان خیـزی دوباره برای تسـلط مجدد 
، در سـایۀ حکمرانـی جـاری، از ایـن دوره 

ً
و قدرت طلبـی دانسـت و سـوما

بـه بعـد سرنوشـت آب در فـالت ایـران در رقابتـی خشـن و بی رحمانه بین 
از سـوی دیگـر  و  یـک سـو  از  و دیوان سـاالران  نفـوذ محلـی  بـا  باندهـای 

کشـاورزان از جان گذشـته رقـم خواهـد خـورد.

جمعبندی

آب های  از  بهره برداری  قانونی  و  اجتماعی  تحوالت  روند  پیگیری  با 
در  دولت  اختیارات  و  دخالت  تدریج،  به  که  می شود  مشخص  زیرزمینی 
یافته  گسترش  زیرزمینی  آب های  منابع  بر  نظارت  و  حاکمیت  اعمال 
است، اما تمهیدات حقوقی تا امروز نتوانسته اند به طور جدی مانع روند 
اضافه برداشت از مخازن پرارزش آب های زیرزمینی ایران شوند. با ادامۀ 
این  مالکیت  اعطای  و  زیرزمینی  آب های  منابع  مالکیت  در  ابهام  روند 
منابع به صادرکنندۀ مجوز بهره برداری از آنها و ورود رانت های اقتصادی، 
دیگر نمی توان تنها تصویب قانون را راه  حلی برای صیانت از باقی ماندۀ 
آب های زیرزمینی در فات مرکزی ایران و جلوگیری از دست درازی بیشتر 

به این منابع با ارزش دانست.

دربارۀپژوهش

گاه و  	 ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ تدبیــر آب ایــران بــا همــکاری مهــدی آ
مریــم حســنی ســعدی در ســال 1393 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

گزارش
حقوق آب در فات ایران در بستر تحوالت اقتصادی و 

اجتماعی )160 صفحه(
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  ضرورت و اهداف پژوهش
مدیریت منابع آب کشور دارای مشکالت فراوانی از قبیل »محدودیت 
آب در بخش های مختلف« و  آب«، »برداشت و توزیع نامناسب  منابع 
از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزۀ فعالیت های  »عدم بهره گیری 
محدود  توان  به  صرف  اتکای  مشکالت  این  وجود  با  است.  آب«، 
دولت شرایط را برای مدیریت آب کشور پیچیده نموده است. در حال 
آبی  ح های  طر سرمایه گذاری های  از  درصد   67 متوسط  طور  به   ، حاضر
در کشور توسط دولت صورت می پذیرد. در چنین شرایطی استفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تأمین مالی در حوزۀ آب 
و کمک به اصالح رویکرد های مدیریتی بخش آب امری ضروری به نظر 
زمینه ها، فرصت ها و چالش های  بررسی  به  این پژوهش  لذا  می رسد. 
توسعۀ مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری حوزۀ آب می پردازد.

  برآورد منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری 
در صنعت آب در افق 0	14

ـــار  ـــه چه ـــوان ب ـــرمایه گذاری می ت ـــه س ـــاز ب ـــۀ نی ـــور را از جنب ـــت آب کش صنع
زیربخـــش شـــامل ایجـــاد و بازســـازی تأسیســـات تأمیـــن و انتقـــال آب، 
ایجـــاد و بازســـازی تأسیســـات توزیـــع آب کشـــاورزی، ایجـــاد و بازســـازی 
ح هـــای تعادل بخشـــی  تأسیســـات فاضـــالب شـــهری و روســـتایی و طر
ــرمایه گذاری  ــم سـ ــرآورد حجـ ــا بـ ــرد. بـ ــیم کـ و کاهـــش هدررفـــت آب، تقسـ
مـــورد نیـــاز بـــرای تامیـــن تقاضاهـــای 25 ســـال آینـــدۀ صنعـــت آب کشـــور در 
ــارد تومـــان می رســـیم. تأمیـــن  ــا، بـــه مبلـــغ 270.000 میلیـ ایـــن زیربخش هـ
مالـــی ایـــن مبلـــغ نیـــاز بـــه مشـــارکت بخـــش خصوصـــی خواهـــد داشـــت. 
چنانچـــه بـــا اتخـــاذ تدابیـــر مناســـب بتـــوان حـــدود 40% از مبلـــغ مذکـــور را از 
بخـــش غیـــر دولتـــی تأمیـــن نمـــود، موفقیـــت بســـیار ارزشـــمندی بدســـت 

آمـــده اســـت.

بخش  سرمایه گذاری  مسائل  و  چالش ها    
خصوصی در صنعت آب کشور

در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  عمومــی  چالش هــای  بــر  عــالوه 
اقتصــادی،  تحریم هــای   ، کســب وکار نامناســب  فضــای  ماننــد  کشــور 
ــع  ــی و ...، موان ــع زیرســاخت های قانون ــارات، موان ــودن اعتب کوتاه مــدت ب
ــش آب  ــای بخ ح ه ــرمایه گذاری در طر ــت س ــز جه ــری نی ــکالت دیگ و مش

: وجــود دارد. برخــی از مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از
ح هــای آبــی در مقایســه  	   ســرمایه بر و زمان بــر بــودن دورۀ اجــرای طر

بــا ســایر بخش هــای اقتصــادی؛

  حساســیت ها و مشــکالت قابــل توجــه زیســت  محیطی، اجتماعــی،  	
ح هــا؛ سیاســی و فنــی در فرآینــد اجــرای ایــن طر

  حاکمیــت دولــت روی موضوعــات آب و نظارت هــا و دخالت هــای  	
؛ ــر ــای دیگ ــه بخش ه ــبت ب ــتر نس ــی بیش سیاس

  عــدم تــوان و رغبــت مؤسســات مالــی بــرای تأمیــن منابــع مالــی بــه  	
دلیــل بــاال بــودن میــزان ســرمایه گذاری ها  ؛

جــذب  	 ضوابــط  و  آیین نامه هــا  فرآیندهــا،  در  پیچیدگــی  و  ابهــام   
داخلــی؛ و  خارجــی  ســرمایه گذاران 

خ بازدهــی  	   طوالنــی بــودن دورۀ بازگشــت ســرمایه و پاییــن بــودن نــر
ســرمایه گذاری در بخــش آب.

  پیشنهادهای پژوهش به منظور بهبود شرایط 
ح های آب سرمایه گذاری خصوصی در طر

بــر اســاس نتیجــۀ مطالعــات صورت گرفتــه در ایــن پژوهــش و تحلیــل 
، مجموعــه ای از  و ارزیابــی وضعیــت ســرمایه گذاری خصوصــی در کشــور
الزامــات بــه منظــور بهبــود شــرایط ســرمایه گذاری صنعــت آب، تدویــن 

ح های آب در کشور و شناسایی  بررسی وضعیت تأمین مالی طر
موانع موجود برای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

بررسیفرصتهاوچالشهایسرمایهگذاری
طرحهایآب بخشخصوصیدر

مرکز ملی 
مطالعات راهبردی 

کشاورزی و آب 
اتاق ایران

پاییــن بــودن حجــم ســرمایه گذاری خصوصــی در حــوزۀ صنعــت آب کشــور نشــان می دهــد کــه مشــکات و موانــع 
، بــرآورد هزینه هــای 25 ســال آتــی  بســیاری بــرای جــذب ســرمایه گذاران در ایــن صنعــت وجــود دارد. از طــرف دیگــر
ح هــا  ، نشــان دهندۀ نیــاز بــه مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در عملیاتــی کــردن ایــن طر ح هــای آب کشــور طر
اســت. بــا بررســی برخــی از پروژه هــای موفــق حــوزۀ آب در کشــورهای ترکیــه، اســترالیا و چیــن، مشــخص می شــود کــه 
ح هــای آب نقــش مؤثــری داشــته اند و دولت هــا از سیاســت ها و برنامه هــای  بخش هــای خصوصــی در تأمیــن مالــی طر

مختلفی برای فراهم کردن زمینۀ مشارکت بخش خصوصی و جذب این سرمایه گذاری ها استفاده کرده اند.
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ــردد: ــنهاد می گ ــر پیش ــورت زی ــه ص ــه ب ــت ک ــده اس ش
آب  منابع  بخش  کلی  سیاست های  در  سیاست ها:  اصاح    
کشور، نه تنها سازوکار تحقق این سیاست ها روشن نیست، بلکه زمینۀ 
آب به  مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح ها و مدیریت 
طور شفاف مشخص نشده است. به منظور ایجاد زمینۀ قانونی مشارکت 

بخش خصوصی، مجموعه ای از اصالحات به شرح زیر پیشنهاد می شود:

  ایجــاد نهادهــای مردمــی شــامل تشــکل ها و ســندیکاها، بــه منظــور  	
مدیریــت،  تصمیم ســازی،  مراحــل  در  مــردم  مشــارکت  تقویــت 

بهره بــرداری و حفاظــت منابــع آب و تأسیســات موجــود؛

جـــذب  	 منظـــور  بـــه  تأثیرگـــذار  مشـــوق های  اعمـــال  و  تدویـــن    
خصوصـــی؛ بخـــش  ســـرمایه گذاری 

  واگــذاری طراحــی، ســاخت، نگهــداری و بهره بــرداری از تأسیســات در  	
ح هــای آب بــه روش عمومی-خصوصــی ؛ طر

واگــذاری  	 و  آب  منابــع  توســعۀ  ح هــای  طر اجــرای  اولویت بنــدی   
خصوصــی؛ بخــش  بــه  ســودآور  ح هــای  طر

  بازنگری در سیاست های مدیریت مصرف. 	

سـرمایه گذاری  جذابیـت  بـر  مؤثـر  عوامـل  تقویـت    
بخـش خصوصـی: بـرای ایـن کار پیشـنهاد می شـود کـه قوانیـن و 
ح های  مقـررات شناسایی شـده در ایـن پژوهـش که سـرمایه گذاری در طر
اجـرا شـدن  گیرنـد و شـرایط  قـرار  را تسـهیل می نمایـد، مـورد توجـه  آبـی 

آن هـا فراهـم شـود.

  ضـرورت مقررات زدایـی: یکـی از راه هـای خـروج از رکـود، حـذف 
یـا اصـالح قوانیـن مزاحـم، ازجملـه ضـرورت اخـذ مجوزهـای غیـر ضـروری 

بـرای راه انـدازی کسـب وکار اسـت.

  ضـرورت تجمیـع قوانین: به منظور شـکل گیری فعالیت های 
دیگـری  ابزارهـای  و  عوامـل  بـه  بایـد  مجـوز  صـدور  بـر  عـالوه  اقتصـادی، 
ماننـد در دسـترس قـرار دادن مجموعـۀ قوانیـن مرتبـط بـا سـرمایه گذاری 
در بخـش آب و ترکیـب قانـون تشـویق سـرمایه گذاری بـا بندهـا و مـوادی 

از قانون هـای دیگـر نیـز توجـه شـود.

: در زمینۀ واردات    اصاح مقررات گمرکی و مالیاتی کشور
ح های آب، نیاز به  کاالها و تجهیزات موردنیاز برای اجرا و بهره برداری از طر
اعمال معافیت های گمرکی و ایجاد تعرفه های هوشمند و شناور است. 
همچنین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش 
آب، مشابه فعالیت های بخش کشاورزی، از پرداخت مالیات معاف شود.

دو  در  ذی نفعـان  توانمندسـازی  و  ظرفیت سـازی    
اقداماتـی  مجموعـه  از  برخـی  غیردولتـی:  و  دولتـی  بخـش 
انجـام  در  دولتـی  غیـر  و  دولتـی  بخش هـای  ظرفیـت  افزایـش  بـه  کـه 

: از عبارت انـد  می شـود،  منجـر  مسئولیت هایشـان 

  افزایش توان در ایفای نقش متقابل بخش دولتی با بخش خصوصی؛ 	

آموزشی برای شرکت های وابسته به وزارت نیرو  	   برگزاری دوره های 
در استان ها، با هدف آشنایی با قوانین و روش های سرمایه گذاری؛

  ارتقاء توانایی ها در راستای ارزیابی روش های سرمایه گذاری؛ 	

غیردولتــی  	 بخــش  ذی نفعــان  بــرای  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری    
؛ کشــور سراســر  در  آب  صنعــت 

 برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی تخصصی روش های مشارکت  	
 عمومی-خصوصی.

ضوابط  استقرار  منظور  به  مقررات:  تنظیم  نهاد  ایجاد    
نهاد  باید  آب،  صنعت  در  سرمایه گذاری  تسهیل  جهت  در  انحصاری، 
برابر  در  سرمایه گذاران  از  »حمایت  وظایف  ح  شر با  مقررات  تنظیم 
اقدامات اختیاری دولت«، »تدوین شاخص های ارتقاء کارایی اقتصادی 
و  دولت  وظایف  اجرای  بر  »نظارت  آب«،  بخش  در  سرمایه گذاری 
بین طرفین« و  احتمالی  اختالفات  رفع  و  سرمایه گذار بخش خصوصی 
»تعدیل و منطقی کردن تعرفه ها و استانداردهای خدمات« ایجاد گردد.

  تأمیـن مالـی بـرای سـرمایه گذاران بخـش خصوصی 
ح هـای آب: بـه منظـور ایجاد انگیزه در سـرمایه گذاران بخش  در طر
خصوصـی، بـا اسـتفاده از »قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـاء 
توسـعۀ  صنـدوق  اعتبـاری  منابـع  از  مناسـبی  سـهم   » کشـور مالـی  نظـام 
ح هـای آب اختصاص یابد. ملـی بـه سـرمایه گذاری بخـش خصوصی در طر

  فراهم کردن زمینۀ سرمایه گذاری بخش خصوصی 
»تأسیسات  از:  عبارتند  طرح ها  این  از  برخی  آب:  ح های  طر در 
نمک زدایی )آب شیرین کن ها(«، »تأمین و انتقال بخشی از آب شرب شهر 
تهران«، »طرح فاضالب منطقه 22 تهران«، »طرح ساماندهی آب های سطحی 
جنوب تهران«، »تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهرها و استفاده 
از پساب حاصل از آن«، »تأمین، انتقال و توزیع آب شرب شهرها و روستاها«.

جمعبندی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور با چالش هایی اساسی روبه رو 
 ،» است. عاوه بر چالش های عمومی مانند »فضای نامناسب کسب وکار
»موانع  و  اعتبارات«  بودن  »کوتاه مدت  اقتصادی«،  »تحریم های 
زیرساخت های قانونی«، موانع و مشکات دیگری نیز برای سرمایه گذاری 
با  پژوهش،  این  در  دارد.  وجود  آب  ح های  طر در  خصوصی  بخش 
بر مشارکت بخش های  آن ها  تأثیر  و  ریشه یابی  این عوامل  شناسایی 
پیشنهادات  از  مجموعه ای  آب،  ح های  طر سرمایه گذاری  در  خصوصی 
در قالب »اصاح سیاست ها«، »تقویت از طریق قانون گذاری«، » تقویت 
از طریق مقررات زدایی«، »تجمیع قوانین« و ... جهت مرتفع نمودن این 

چالش ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه شد.

دربارۀپژوهش

ایــن مطالعــه در مرکــز ملــی مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق  	
ایــران در ســال 1394 انجــام شــده  اســت.

پیوستها

گزارش
شناسایی روش های مناسب مشارکت بخش خصوصی در 

حفاظت از منابع ، تأمین ، تولید و مصرف آب )43 صفحه(





اقدامات
همایش 	
رویداد 	
مسابقه 	
سامانه 	
شبکه 	
آموزش 	
رسانه و کانال 	
مجله 	

اندیشکدهها
اندیشکده حکمرانی شریف 	
پژوهشکده سیاستگذاری شریف 	
موسسه تعلیم و تربیت برهان 	
اندیشکده شفافیت برای ایران 	
مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی 	
مرکز پژوهشی آرا 	
اندیشکده تدبیر آب ایران 	

اقداماتاندیشکدهها
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همایش

  ضرورت برگزاری کنفرانس
از  بعـــد  عمومـــی  سیاســـت گذاری  و  حکمرانـــی  نظـــام  ســـاله   40 تجربـــۀ 
انقـــالب اســـالمی بـــا موفقیت هـــا و چالش هایـــی همـــراه بـــوده اســـت. بـــه 
اشـــتراک گذاری ایـــن تجربیـــات از یـــک  ســـو و ارائـــۀ جدیدتریـــن دســـتاوردهای 
محتوایـــی از ســـوی دیگـــر، مســـیر را بـــرای اتخـــاذ الگـــوی حکمرانـــی مناســـب 
گام دوم انقـــالب هموارتـــر خواهـــد نمـــود. ســـرعت تغییـــرات و پیچیدگـــی 
چالش هـــای پیـــش روی کشـــور و اثبـــات ضعـــف و ناکارآمـــدی برخـــی از 
رویکردهایـــی کـــه تاکنـــون مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت، لـــزوم تغییـــر و 

اصـــالح در قواعـــد حکمرانـــی کشـــور را آشـــکار نمـــوده اســـت. 
از ســـوی دیگـــر لـــزوم مشـــارکت هـــر چـــه بیشـــتر عمـــوم مـــردم در ادارۀ 
ـــود  کشـــور بیـــش از پیـــش روشـــن شـــده اســـت کـــه یـــک نمـــود آن در بهب
اقتصـــاد  در  خصوصـــی  بخـــش  ســـهم  افزایـــش  و  کســـب وکار  فضـــای 
ــائل و مشـــکالت  ــالع از مسـ ــان اطـ ــود. در ایـــن میـ ــی می شـ ــور متجلـ کشـ
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی توســـط بخـــش دولتـــی و شـــکل گیری فضـــای 
، بـــرای  تعامـــل میـــان سیاســـت گذاران، محققـــان و صاحبـــان کســـب وکار
حـــل معضـــالت ایـــن حـــوزه بـــه شـــدت احســـاس می شـــود. تحقـــق ایـــن 
مهـــم خـــود نیازمنـــد بســـتری اســـت کـــه فرصـــت تعامـــل را در اختیـــار 

بازیگـــران مختلـــف ایـــن عرصـــه قـــرار دهـــد.
بـــا  شـــریف،  دانشـــگاه  سیاســـت گذاری  پژوهشـــکدۀ  راســـتا،  ایـــن  در 
حـــول  سیاســـت گذاران،  و  محققـــان  تعامـــل  و  گردهمایـــی  هـــدف 
موضوعـــات اساســـی حکمرانـــی و سیاســـت گذاری عمومـــی، »کنفرانـــس 
حکمرانـــی و سیاســـت گذاری عمومـــی« را راه انـــدازی نمـــوده اســـت و در 
ســـومین کنفرانـــس ســـاالنۀ خـــود تحـــت عنـــوان »گـــذار بـــه نســـل جدیـــد 
حکمرانـــی« تـــالش می کنـــد تـــا در جهـــت به روزرســـانی الگـــوی حکمرانـــی 
در  جدیـــد  نســـل های  ظرفیـــت  از  مؤثـــر  اســـتفادۀ  همچنیـــن  و  کشـــور 

ســـطوح کالن ادارۀ کشـــور ایفـــای نقـــش نمایـــد.

  اهداف کنفرانس
: اهداف این کنفرانس عبارت اند از

ح آخریــن دســتاوردها و چالش هــای حکمرانــی و سیاســت گذاری  	  طــر
کشــور در دو عرصــۀ نظــر و عمل؛

  زمینه ســازی بــرای اســتفاده از آخریــن یافته هــای علمــی و محتوایــی  	
؛ جهــت حــل معضــالت و ابرچالش هــای کشــور

  ایجــاد فضــای بحــث و گفتمــان بین رشــته ای بــرای محققــان فعــال  	
؛ در حــل معضــالت دارای اولویــت و مســائل عمومــی کشــور

  گسترش ارتباط نهادهای دانشگاهی و پژوهشگران با حاکمیت و  	
؛ نهادهای مؤثر در سیاست سازی، سیاست گذاری و اداره کشور

ــی در  	 ــت های اصالح ــان سیاس ــل ذی نفع ــرای تعام ــتری ب ــاد بس   ایج
بخش هــای مختلــف؛

  بررسی و نقد سازندۀ تجارب حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در ایران. 	

 محورهــای اصلــی و پنل هــای علمــی و تخصصی 
کنفرانس

ایــن  اصلــی  محــور   9 حــول  می تواننــد  عالقه منــدان  و  پژوهشــگران 
پنــل   36 مجمــوع  در  همچنیــن  بپردازنــد.  مقالــه  ارائــۀ  بــه  کنفرانــس 
علمــی و تخصصــی در قالــب نشســت و کارگاه، در کنفرانــس حکمرانــی 
و سیاســت گذاری عمومــی برگــزار می گــردد. عناویــن محورهــای اصلــی و 

ح زیــر اســت: پنل هــای ذیــل هــر محــور بــه شــر

و  تقنیــن  سیاســت گذاری،  حکمرانــی،  محــور   1

کان ســطح  در  تنظیم گــری 
 مدل حکمرانی ملی در گام دوم انقالب؛ 	

گردهمایی و تعامل محققان، صاحبان کسب وکار و سیاست گذاران 
حول موضوعات اساسی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

کنفرانسحکمرانیوسیاستگذاری
عمومی

پژوهشــــکده 
سیاست گذاری 
دانشگاه شریف

»کنفرانـس حکمرانـی و سیاسـت گذاری عمومـی« با هـدف گردهمایی و تعامل محققان، صاحبان کسـب وکار و 
سیاسـت گذاران، حـول موضوعـات اساسـی حکمرانـی و سیاسـت گذاری عمومی برگزار می گـردد و تاش می کند 
تـا در جهـت به روزرسـانی الگـوی حکمرانـی کشـور و همچنیـن اسـتفادۀ مؤثـر از ظرفیـت نسـل های جدیـد در سـطوح کان 
اداره کشـور ایفـای نقـش نمایـد. پژوهشـگران و عاقه منـدان می تواننـد حـول 9 محـور اصلـی ایـن کنفرانـس به ارائـۀ مقاله 
36 پنـل علمـی و تخصصـی در قالـب نشسـت و کارگاه، در کنفرانـس حکمرانـی و سیاسـت گذاری  بپردازنـد. در مجمـوع 
عمومـی برگـزار می گـردد. در ایـن کنفرانـس امـکان ارائـۀ ویدئوهـای سیاسـتی و داوری آن هـا فراهـم اسـت و در حاشـیۀ آن 

نیز نمایشگاهی به منظور ارائۀ دستاوردها، محصوالت و خدمات بخش دولتی و خصوصی برپا می گردد.

اندیشکده 
حکمرانی

شریف
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همایش

 اصالح ساختار دولت: گذار به دولت الکترونیک؛ 	

 بسوی دوران پساتنظیم گری در حکمرانی ملی؛ 	

؛ 	  سیاست پژوهی و سیاست گذاری: علم، سیاست یا هنر

 پارلمان و نظام قانون گذاری. 	

2  محور جامعه، فرهنگ و آموزش

 اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ 	

 مدل های حکمرانی بهینۀ نظام آموزش و پرورش؛ 	

 تامین مالی نوآوری های اجتماعی؛ 	

 حکمرانی نظام آموزش عالی. 	

3 محور رسانه، شبکه های اجتماعی و انقاب دیجیتال

فضــای  	 در  چندذی نفعــی  حکمرانــی  بومــی:  سوپراپلیکیشــن های   
اقتصــاد اشــتراکی دیجیتــال؛

؛ 	   کارگاه آشنایی با نقشۀ گردش ترافیک اینترنت در کشور
  کارگاه استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم سازی؛ 	
  خدمات ارزش افزوده، رمزگشایی از یک صنعت؛ 	
  رمزارز ملی: از توهم تا واقعیت؛ 	
  بیت کوین: تهدید ملی یا راهبرد اقتصادی؛ 	
  از داده های دولتی تا مزیت رقابتی خصوصی؛ 	
  حکمرانی رسانه و انقالب دیجیتال؛ 	
  پلتفرم هــای اینترنتــی و ســردرگمی سیاســتی، از تاکســی آنالیــن تــا  	

ویدئــو. اشــتراک گذاری 

4 محور اقتصاد ایران

عادالنه ســازی یارانــۀ حامل هــای انــرژی چهارگانــۀ بنزیــن، گازوئیــل،  	
؛ بــرق و گاز

مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه؛ 	

کارآفرینان بزرگ، لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان؛ 	

؛ 	 الگوی بهینۀ نظام بودجه ریزی کشور  •

بازار کلیه: نجات جان یا کاال شدن انسان؛ 	

؛ 	 انحصار و رقابت در اقتصاد کشور

تامین مالی پایدار توسعه؛ 	

پایین بودن درآمدهای مالیاتی: فرار یا مسامحه؛ 	

؛ 	 فرصت سوزی تاریخی در اصالح نظام یارانه ای کشور

	 . بورس گفتار

5  محور آب، محیط  زیست و توسعه صنعتی

نقد و بررسی دولت گرایی افراطی در احیای زاینده رود؛ 	

	 . تحوالت منابع آب و شرکت های مهندسین مشاور

6 محور ورزش، نظام سامت و رفاه اجتماعی

بهبود عملکرد نظام نوآوری بخشی در حوزۀ سالمت و زیست فناوری؛ 	

تحلیل سیاست های کار و اشتغال مناسب برای شرایط تحریم؛ 	

حکمرانی صنعت دارو. 	

7 محور انرژی و توسعۀ پایدار

طراحی ساختاری رابطۀ مالی شرکت نفت و دولت؛ 	

بازآرایی بازیگران نهادی پتروشیمی الزمۀ حکمرانی مطلوب. 	

8 محور سیاست خارجی، روابط بین الملل و مهاجرت

جذب دانشجویان بین المللی در ایران: چالش ها و راهکارها. 	

9 محور حقوق اساسی و نظام حقوقی-قضائی

  سایر بخش های کنفرانس
در ایــن کنفرانــس امــکان ارائــۀ ویدئوهــای سیاســتی و داوری آن هــا فراهــم 
ارائــۀ دســتاوردها،  بــه منظــور  نمایشــگاهی  نیــز  آن  و در حاشــیۀ  اســت 

محصــوالت و خدمــات بخــش دولتــی و خصوصــی برپــا می گــردد.
ویدئــو سیاســتی، فیلمــی 2 تــا 6 دقیقــه ای اســت کــه بــه توضیــح اثربخشــی 
سیاســتی یــک فــرد یــا نهــاد یــا ارائــۀ ایــده ای بدیــع برای حــل یکی از مشــکالت 
مهــم مملکــت می پــردازد. اثربخشــی سیاســتی بایــد شــامل تبییــن معضل، 
ــده  ــق ای ــرای  تحق ــده ب ــای طی ش ــل، فرآینده ــل معض ــرای ح ــوری ب ــدۀ مح ای
مذکــور و دســتاوردها باشــد. ایــدۀ سیاســتی تبییــن خــالء یــا معضــل کلیــدی 

و ایــدۀ اصلــی حــل معضــل مذکــور را پوشــش می دهــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه گــرد هــم آمــدن سیاســت گذاران، سیاســت مداران و 
تصمیم گیــران کشــوری، پژوهشــگران و محققان، فعــاالن بخش خصوصی 
ــر در فضــای کســب و کار، ایــن کنفرانــس  و همچنیــن مدیــران و افــراد مؤث
ــوالت و همچنیــن  ــۀ دســتاوردها، محص ــرای ارائ بســتری بســیار مناســب ب

خدمــات بخش هــای دولتــی و خصوصــی خواهــد بــود.

جمعبندی

گردهمایــی  بــا هــدف  کنفرانــس حکمرانــی و سیاســت گذاری عمومــی 
اساســی  موضوعــات  حــول  سیاســت گذاران  و  محققــان  تعامــل  و 
و  حکمرانــی  الگوهــای  نظیــر  عمومــی  سیاســت گذاری  و  حکمرانــی 
فضــای  بهبــود  راهکارهــای  ایــران،  اقتصــاد  معضــات  تنظیم گــری، 
قضایــی،  حقوقــی  نظــام  دیجیتــال،  عصــر  در  حکمرانــی   ، کســب  وکار
مباحــث  حاکمیــت،  بــا  مــردم  تعامــل  و  انتخابــات  نظــام  تقنیــن،  نظــام 
توســعه ای، حــوزۀ بین الملــل و چالش هــای مرتبــط بــا فرهنــگ و جامعــه 
و مســائل زیســت محیطی برگــزار می شــود. در ایــن رویــداد جدیدتریــن 
ابتــکارات و همچنیــن چالش هــا و راهکارهــا در هــر  مســائل، روندهــا، 
یــک از حوزه هــا در کنــار آخریــن اثربخشــی های سیاســتی مــورد بررســی 

می گیــرد. قــرار 

درباره

ایــن کنفرانــس توســط پژوهشــکدۀ سیاســت گــذاری دانشــگاه شــریف و   
اندیشــکدۀ حکمرانــی شــریف در ســال 1396 ایجــاد و تاکنــون دو دوره از آن 
برگــزار شــده اســت. ســومین دورۀ ایــن کنفرانــس 25 و 26 دی مــاه 1398 

برگــزار م می گــردد. ســایت کنفرانــس بــه آدرس زیــر در دســترس اســت:
https://www.gppconference.ir
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  ضرورت و هدف راه اندازی رویداد چهارسوق
نظــام تعلیــم و تربیــت در کشــور مــا بــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو اســت. 
چالش هــای  روزافــزون  گســترش  و  ســنتی  چالش هــای  بــا  مواجهــه 
محیطــی و مســائل جدیــد، شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زده اســت کــه دیگــر 
نمی تــوان از ســاختارهای فعلــی نظــام تعلیــم و تربیــت، انتظــار پاســخگوی 
بــه نیازهــا و مســائل بوجودآمــده را داشــت و لــزوم تحولــی اساســی در آن 
احســاس می شــود. تدویــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش نیــز 

در همیــن راســتا صــورت گرفتــه اســت.
رویکــرد نظــام رســمی در برخــورد بــا چالش هــا و مســائل پیــش رو، عمومــا 
تصمیم گیــری بخشــی، دســتوری و رو بــه پاییــن بــوده اســت. ایــن نــوع 
کارآیــی الزم  از  بــه ویــژه در مــورد مســائل اجتماعــی و انســانی  رویکــرد 
ــام  ــائل نظ ــل مس ــرای ح ــد ب ــای کارآم ــی از رویکرده ــت. یک ــوردار نیس برخ
تعلیــم و تربیــت، اداره مردم نهــاد فعالیت هــای آموزشــی و تربیتــی اســت 
کــه هــم بــرای ســطح مخاطــب نهایــی )مــردم( و هــم بــرای ســطح فعــاالن 

عرصــه تعلیــم و تربیــت کارآمــد اســت.
در کنــار هــم قــرار گرفتــن و هم زمانــی دو رویکــرد تحول خواهــی مردم نهــاد 
و تحول خواهــی حاکمیتــی کــه بــر پایــۀ مشــارکت افــراد و مجموعه هــای 
تحــول  ســند  ماننــد  کشــور  باالدســتی  اســناد  چارچــوب  در  مردم نهــاد 
جهش هــای  می توانــد  می گیــرد،  شــکل  پــرورش  و  آمــوزش  بنیادیــن 
بزرگــی را بــرای نظــام تعلیــم و تربیــت ایــران بــه همــراه داشــته باشــد. در 

همیــن راســتا، مؤسســه مطالعــات راهبــردی تعلیــم و تربیــت برهــان، 
رویــداد چهارســوق را بــا هــدف ارائــۀ تجــارب و نظریه هــای بومــی تعلیــم 
و تربیــت طراحــی و اجــرا نمــوده اســت و در ایــن مســیر بــه شناســایی، 
حــال  در  کــه  تحول خواهــی  فعــاالن  توانمندســازی  و  شبکه ســازی 

شــکل دهی بــه ایــن  گونــه تجــارب و نظریــات هســتند، می پــردازد.

    سازوکار برگزاری رویداد چهارسوق
چهارســوق رویــدادی مردم نهــاد و عام المنفعــه اســت و بــرای برگــزاری 
آن از مشــارکت نهادهــای دغدغه منــد در قالــب ســازوکارهای مشــارکت 
خدماتــی، مشــارکت مالــی نهــادی و مشــارکت مالــی جمع سپاری شــده 

اســتفاده می شــود.
ــر  ــداد از نظ ــن روی ــه ای ــت ک ــن معناس ــه ای ــوق ب ــودن چهارس ــاد ب مردم نه
ســازمانی و حقوقــی وابســته بــه هیــچ  یــک از نهادهــای دولتــی نیســت و 
بــا مشــارکت و هم افزایــی افــراد و مجموعه هــای دغدغه منــد در حــوزۀ 
ــن  ــه ای ــز ب ــودن آن نی ــه ب ــود. عام المنفع ــزار می ش ــوزش برگ ــگ و آم فرهن
معناســت کــه بنیان گــذاران چهارســوق، هیــچ مبلغــی را تحــت عنــوان 
تمــام درآمدهــای  برداشــت نمی کننــد.  از درآمدهــای چهارســوق  ســود 
و  رشــد  و  چهارســوق  اهــداف  پیش بــرد  مســیر  در   

ً
صرفــا چهارســوق 

نــوآوری در نظــام تعلیــم و تربیــت صــرف خواهــد شــد.
ــداد در قالــب ســه  ــرای برگــزاری روی ســازوکارهای مشــارکتی چهارســوق ب

ســازوکار زیــر طراحــی شــده اســت:

شناسایی، شبکه سازی و توانمندسازی فعاالن تعلیم و تربیت 
برای تحول در آموزش

رویدادنوآوریهایآموزشیچهارسوق
مؤسسه مطالعات 

راهبردی تعلیم و 
تربیت برهان

»رویـداد چهارسـوق« بـا شـعار »هم افزایـی بـرای تحـول در آمـوزش« طراحـی و اجـرا شـده اسـت و بـه شناسـایی، 
شبکه سـازی و توانمندسـازی فعـاالن تحول خواهـی که در حال شـکل دهی بـه تجارب و نظریه هـای بومی تعلیم 
و تربیت هسـتند، می پردازد. چهارسـوق رویدادی مردم نهاد و عام المنفعه اسـت و برای برگزاری آن از مشـارکت نهادهای 
جمع سپاری شـده  مالـی  مشـارکت  و  نهـادی  مالـی  مشـارکت  خدماتـی،  مشـارکت  سـازوکارهای  قالـب  در  دغدغه منـد 
اسـتفاده می شـود. سـخنرانی های چهارسـوق بـه عنـوان اصلی تریـن بخـش ایـن رویداد، همـواره یکـی از بخش های جذاب 
و پرطـرف دار چهارسـوق بـوده اسـت و بخش  هـا و  فعالیت هـای متنوعـی نیـز بـا هـدف هم  افزا کـردن جامعۀ فعـاالن تعلیم 

و تربیت، به تدریج به آن اضافه شده است.
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1  مشارکت خدماتی

آرمــان  کــه  افــرادی  و  مدرســه ها  شــرکت ها،  نهادهــا،  مؤسســه ها، 
و  مالــی  تراکنش هــای  ایجــاد  بــدون  دارنــد،  چهارســوق  بــا  مشــترکی 
ــا  ، ب ــاز ــورد نی ــای م ــه ای در حوزه ه ــۀ حرف ــات داوطلبان ــۀ خدم ــا ارائ  ب

ً
ــا صرف

چهارســوق مشــارکت می نماینــد. ویژگــی برجســتۀ مشــارکت خدماتــی، 
ایجــاد پیونــدی قــوی میــان داوطلبــان و چهارســوق اســت بــه  گونــه ای کــه 
مجموعه هــا یــا افــراد داوطلــب، خدمتــی از جنــس فعالیــت حرفــه ای خــود 

را به صــورت یکپارچــه بــا رویــداد چهارســوق ارائــه می کننــد.
2 مشارکت مالی نهادها

می تواننــد  حاکمیتــی  نهادهــای  یــا  شــرکت ها  ماننــد  مجموعه هایــی 
بــر مبنــای مأموریــت خــود یــا ذیــل رویکــرد مســئولیت اجتماعی شــان 
چهارســوق  برگــزاری  در  چهارســوق،  هزینه هــای  از  بخشــی  تأمیــن  بــا 

باشــند.  داشــته  مشــارکت 

3 مشارکت مالی جمع سپاری شده

ســومین ســازوکار مشــارکتی چهارســوق کــه در حــال طراحــی و هم زمــان 
در  جمع سپاری شــده  مالــی  مشــارکت  اســت،  آزمایشــی  دورۀ  طــی 

اســت. عضویــت  حــق  پرداخــت  ماننــد  قالب هایــی 

    بخش اصلی رویداد چهارسوق
ایــن  بــه عنــوان اصلی تریــن بخــش  بخــش ســخنرانی های چهارســوق 
چهارســوق  پرطــرف دار  و  جــذاب  بخش هــای  از  یکــی  همــواره  رویــداد، 
 15 دقیقــه ای 

ً
بــوده اســت. ســخنرانی های چهارســوق در زمانــی حــدودا

راهبــری  بــا  تــالش می شــود  رویــداد  برگــزاری  از  پیــش  ارائــه می شــوند. 
مناســب ســخنرانان، محتــوا و شــیوۀ ارائــه به گونــه ای تنظیــم شــود کــه 
ارزش،  جذابیــت و ایجــاد انگیــزه در مخاطــب را بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــوزۀ  ــه در ح ــوند ک ــاب می ش ــرادی انتخ ــان اف ــوق از می ــخنرانان چهارس س
تعلیــم و تربیــت دارای نظریــه، تجربــه یــا ایــدۀ بومــِی نوآورانــه، ارزشــمند و 
امیدبخــش باشــند. انتخــاب ســخنرانان از طریــق فراخــوان عمومــی و نیــز 
جســتجو در جامعــۀ فعــاالن تعلیــم و تربیــت صــورت می گیــرد. پــس از 
انتخــاب هــر ســخنران، فعالیت هــای طراحــی ســاختار ســخنرانی، نوشــتن 
ســخنران  مربــی  مربی گــری  و  همراهــی  بــا  ســخنرانی،  تمریــن  و  متــن 

صــورت می گیــرد تــا بهتریــن و جذاب تریــن ارائــۀ ممکــن آمــاده شــود.

  بخش های جانبی و مکمل رویداد چهارسوق
در ایــن رویــداد بخش  هــا و  فعالیت هــای متنوعــی نیــز بــا هــدف هم  افــزا 
کــردن جامعــۀ فعــاالن تعلیــم و تربیــت بــه تدریــج اضافــه شــده اســت، کــه 

ح زیــر معرفــی می شــود: بــه شــر

1 فعالیت شبکه سازی

فضــای  در  و  رویــداد  برگــزاری  از  پیــش  شبکه ســازی،  اولیــۀ  گام هــای 
مجــازی بــا تشــکیل شــبکۀ اجتماعــی فعــاالن تعلیــم و تربیــت برداشــته 
می شــود و در روز برگــزاری رویــداد، شــرکت کنندگان در حــدود 3 ســاعت 
فرصــت دارنــد تــا در ســالن مخصوصــی حضــور یابنــد و بــه فعالیت هــای 

بپردازنــد. شبکه ســاز 

2 پنل های آموزشی

در این بخش با محوریت بررسی موضوعات و مسائل مهم نظام تعلیم 
برنامه های  و  تخصصی  نشست های  قبیل  از  فعالیت هایی  تربیت،  و 
گفت وگومحور با حضور صاحب نظران و متخصصان این حوزه برگزار می گردد.

3 میزهای مجموعه های فعال

بــا توجــه بــه اهمیــت حضــور مجموعه هــای فعــال در رویــداد چهارســوق، 
بخشــی از فضــای ســالن شبکه ســازی بــه ارائــۀ مجموعه هــای فعــال و 

ــوآور در حــوزۀ آمــوزش اختصــاص پیــدا می کنــد. ن

4 یادگیری با اسباب بازی 

اســباب بازی از جملــه ابزارهــای آموزشــی اســت کــه ظرفیت هــای فراوانــی 
بــرای خلــق لحظــات یادگیــری پویــا، بــا نشــاط و مانــدگار دارد و در ایــن 

رویــداد از ایــن ظرفیــت اســتفاده می شــود.

5 جایزۀ خبر تعلیم و تربیت

در ایــن بخــش بــه برتریــن اخبــار یک ســال گذشــتۀ حــوزۀ تعلیــم و تربیــت 
کــه در قالــب فراخوانــی بــه دبیرخانــۀ رویــداد ارســال می شــود، جوایــزی 
امیدآفریــن  اخبــار  و  رویدادهــا  دقیــق  »اطالع رســانی  می گــردد.  اهــدا 
مشــکالت  و  چالش هــا  بررســی  و  »تحلیــل  ایــران«،  تربیــت  و  تعلیــم 
و  و »معرفــی  و چاره جویــی«  راه حــل  ارائــۀ  رویکــرد  بــا  تربیــت  و  تعلیــم 
ترویــج فعالیت هــای خالقانــه و تجربه هــای موفــق معلمــان و آمــوزگاران« 

ثــار برتــر هســتند. آ مالک هــای اصلــی انتخــاب 

6 میدان کار و بار
ایــن بخــش بــا هــدف فراهــم کــردن فرصتــی بــرای آشــنایی فعــاالن حــوزۀ 
، کارآفرینــی و اســتارتاپ های حــوزۀ  تعلیــم و تربیــت بــا فضــای کســب وکار
آمــوزش از یک ســو و آشــنایی فعــاالن کســب و کار بــا مبانــی و نیازهــای 

واقعــی تربیتــی از ســوی دیگــر طراحــی و اجــرا شــده اســت.

جمعبندی

در رویدادهای چهارسوق، در مجموع 76 سخنرانی توسط طیف وسیعی 
از افراد مرتبط با حوزۀ آموزش نظیر معلمان موفق، مدیران ارشد نظام 
و  است  ارائه  شده  طراحان  و  نویسندگان  دانشگاه،  اساتید  آموزشی، 
کشور  سراسر  از  شرکت کننده   800 حدود  حضور  با  آن،  رویداد  آخرین 
تبدیل  کشور  تربیت  و  تعلیم  فعاالن  مردمی  گردهمایی  بزرگ ترین  به 
از نیروهای خبره  با داشتن سرمایۀ عظیمی  شد. هم اکنون چهارسوق 
ارتباطی گسترده و متنوع  ارزنده، شبکۀ  و دغدغه مند، تجربیات ناب و 
از صاحب نظران و نهادهای فعال در حوزۀ تعلیم و تربیت، اعتبار قابل 

توجهی را در جامعۀ تعلیم و تربیت کشور بدست آورده است.

درباره

ایـن رویداد توسـط مؤسسـه مطالعات راهبردی تعلیـم و تربیت برهان  	
از سـال 1392 آغاز و تاکنون یازده دوره از آن برگزار شـده اسـت. همچنین 
سـایت  می گـردد.  برگـزار   1398 اسـفند   16 رویـداد  ایـن  دوازدهـم  دورۀ 

رویـداد بـه آدرس زیـر در دسـترس اسـت:
https://www.chaharsoogh.ir
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مسابقه

  ضرورت برگزاری مسابقۀ ره نشان سیاست گذاری
 با اضافه  شــدن رشــتۀ سیاســت گذاری 

ً
در یکی دو ســال اخیر و مخصوصا

دانشــجویان  تمایــل  شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه  بــه  فنــاوری  و  علــم 
مهندســی بــه حــوزۀ سیاســت گذاری رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. 
امــا ایــن مســئلۀ تــازه ای نیســت و هــر چنــد ســال یک بــار می تــوان شــاهد 
رونــق یــک رشــته و حــوزۀ بــه خصوصــی بــود. مســئله ای کــه بــه تجربــه 
ثابــت شــده اســت ایــن اســت کــه تعــداد کمــی از دانشــجویان از روی 
گاهــی کامــل دســت بــه انتخــاب رشــته و مســیر تخصصــی آینــدۀ  عالقــه و آ
شــاخص  غ التحصیــالن  فار و  دانشــجویان  کــه  موجــی  و  می زننــد  خــود 
در بیــن دانشــجویان ایجــاد می کننــد عامــل اصلــی ایــن انتخــاب اســت. 
منظــور  بــه  شــریف،  دانشــگاه  سیاســت گذاری  پژوهشــکدۀ  رو  ایــن  از 
گاهی بخشــی بــه دانشــجویان ســال ســوم و چهــارم کارشناســی کــه در  آ
بــازۀ ســنی 20 تــا 24 ســال قــرار دارنــد و در طــی دو ســال آینــده، بایــد مســیر 
تخصصــی خــود را انتخــاب نماینــد، تصمیــم بــه برگــزاری رویــدادی تحــت 

ــت. ــذاری« گرف ــت گ ــان سیاس ــوان »ره نش عن

     اهداف مسابقۀ ره نشان سیاست گذاری
نیــروی  جریــان  هدایــت  سیاســت گذاری  ره نشــان  هــدف  مهم تریــن 
انســانی توانمنــد بــه ســمت حــوزۀ سیاســت گذاری اســت. در ایــن برنامــه 
بــه حــوزۀ  یــک ســو دانشــجویان عالقه منــد  از  تــا  اســت  تــالش شــده 
سیاســت گذاری بــرای انتخــاب مســیر تخصصــی خــود در آینــده، آشــنایی 
ــود  ــتعدادهای خ ــا و اس ــه عالقه مندی ه ــبت ب ــری نس ــناخت دقیق ت و ش
پیــدا کننــد. ایــن شــناخت دقیق تــر بــا تمرکــز بــر دو اصــل زیــر محقــق 

ــد: ــد ش خواه
مهـارت  	 بـه  یعنـی  اسـت؛  چندوجهـی  امـری  سیاسـت گذاری   

ایده پـردازی و خالقیت، اسـتعداد تفکـر تحلیلی، عالقه و توانمندی 
دارد. نیـاز  خسـتگی ناپذیر  روحیـۀ  و  پشـتکار  پژوهـش،  بـه 

مسائل  	 سیاست گذاری  در  یعنی  است؛  پیچیده  امری  سیاست   
اصلی این حوزه از چالش هایی با پیچیدگی بسیار باالیی برخوردار 

هستند که برای حل آن به افرادی با تفکر پیچیده نیاز است.

از ســوی دیگــر بــا برگــزاری ایــن رویــداد مقدمــه ای بــرای پاســخ بــه نیــاز 
اساســی کشــور در ایــن زمینــه، یعنــی حضــور افــراد توانمنــد در عرصــۀ 

می آیــد. فراهــم  سیاســت گذاری 

  ســازوکار طراحی شــده بــرای مســابقۀ ره نشــان 
سیاســت گذاری

در  دارد؛  مرحلــه ای  دو  ســازوکاری  سیاســت گذاری  ره نشــان  مســابقۀ 
مرحلــۀ نخســت تیم هــا بــا چرخــۀ سیاســت  گذاری آشــنا می شــوند و در 
مرحلــۀ بعــد نتایــج کار خــود را بــه صــورت یــک پیشــنهاد سیاســتی تدویــن 

می کننــد.
آخــر هفتــۀ  بــه صــورت دو  و  روز  ایــن مســابقه طــی چهــار  اول  مرحلــۀ 
متوالــی برگــزار می گــردد و در آن بــه منظــور تربیــت کارآفریــن سیاســتی، 
چرخــۀ سیاســت گذاری بــا تمرکــز بــر ســه محــور »احســاس مشــکل«، 
»ادراک و تعریــف مســئله« و »تدویــن راه حــل« بــرای حــل مشــکل بــا توجه 
بــه پیچیدگی هــای اجــرا بــه شــرکت کنندگان آمــوزش داده می شــود. ایــن 

مرحلــه در چهــار گام برگــزار می گــردد:
  بــه طــور کلــی پــس از ارائــۀ یــک مشــکل مشــخص توســط راهبــران  	

شــناخت  تــا  کــرد  خواهنــد  تــالش  اول  گام  در  تیم هــا  مســابقه، 
، عمیق تــر و ملموس تــری نســبت بــه مشــکل پیــدا کننــد و  بیشــتر

داده هــای مــورد نیــاز خــود را جمــع آوری نماینــد.

ــکل را  	 ــاد مش ــت ایج ــا عل ــرد ت ــد ک ــالش خواهن ــا ت   در گام دوم تیم ه
بیابنــد و مســئله یــا مســائل اصلــی را مشــخص کننــد و بــه درســتی، 

آن را مبتنــی بــر شــواهد و رابطــۀ علــی بــا مشــکل تعریــف نماینــد.

رویدادی برای آشنایی دانشجویان با چرخۀ سیاست گذاری و 
تمرینی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی

مسابقۀرهنشانسیاستگذاری

»ره نشـان سیاسـت گذاری« عنـوان رویـدادی اسـت کـه با هـدف هدایت جریان نیروی انسـانی توانمند به سـمت 
حـوزۀ سیاسـت گذاری، زمینـۀ الزم را بـرای آشـنایی بیشـتر دانشـجویان بـا مبانـی سیاسـت گذاری، آمـوزش نـگاه 
چندبعـدی بـه مسـائل و درک پیچیدگی هـای موجـود در ایـن مسـیر فراهـم مـی آورد. ایـن رویـداد کـه در قالـب مسـابقه 
آشـنا می شـوند و در  چرخـۀ سیاسـت  گذاری  بـا  برگـزار می گـردد، سـازوکاری دو مرحلـه ای دارد. در مرحلـۀ نخسـت تیم هـا 
مرحلـۀ بعـد نتایـج کار خـود را بـه صـورت یـک پیشـنهاد سیاسـتی تدویـن می کننـد. طراحی این رویـداد به گونه ای اسـت که 
می توانـد از تمامـی رشـته های دانشـگاهی ورودی بپذیـرد و ایـن خـود شـرایط را بـرای نزدیک تـر کـردن شـرکت کنندگان بـه 

شرایط واقعی دنیای سیاست گذاری مهیا می سازد.

پژوهشــــکده 
سیاست گذاری 
دانشگاه شریف
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مسابقه

خــود  	 حــل  راه  اجــرای  پیچیدگی هــای  بایــد  تیم هــا  ســوم،  گام  در    
و  منابــع  شــامل  می توانــد  پیچیدگی هــا  ایــن  نماینــد.  تعییــن  را 
باشــد.   ... و  احتمالــی  منافــع  تعــارض  موانــع،   ، اختیــار در  امکانــات 

 در گام چهــارم شــرکت کنندگان بــا توجــه به راه حــل و پیچیدگی هایی  	
کــه در مراحــل گذشــته مشــخص نمــوده انــد، بایــد روش هایــی را 

بــرای جلــب نظــر ذی نفعــان و سیاســت گذاران بیــان کننــد.

افـراد  و  تیم هـا  انتخـاب  و  ره نشـان  مسـابقۀ  اول  مرحلـۀ  اتمـام  از  پـس 
برگزیـده، مرحلـۀ دوم مسـابقه در بـازۀ زمانـی دو ماهه برگـزار می گردد و در 
آن شـرکت کننـدگان در دو حلقـه بـه صـورت عمومـی و تخصصـی بـه کار 
خـود ادامـه خواهنـد داد. در ایـن مرحلـه راهبـران مسـابقه در دو سـطح 
راهبـری عمومـی و راهبـری ارشـد بـا شـرکت کنندگان در ارتبـاط هسـتند. 
را به صورت هفتگی طراحی  راهبران جلساتی  راهبری عمومی،  در سطح 
نموده اند که در آن ها به صورت دو هفته یک بار به بررسی یک موضوع و 
مسئله عمومی می پردازند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک خواهد 
کرد تا دیدی کامل تر و جامع تر نسبت به مسائل اطراف خود پیدا کرده و 

راحت تر بتوانند حوزۀ تخصصی خود را در آینده انتخاب نمایند.
در ســطح راهبــری ارشــد، هــر راهبــر هدایــت یــک موضــوع را بــر عهــده 
و  عمیق تــر  نتایجــی  بــه  رســیدن  بــرای  را  شــرکت کنندگان  و  می گیــرد 
دقیق تــر کمــک می کنــد. راهبــران در ایــن ســطح بــا اســتفاده از شــبکۀ 
ارتباطــی خــود، شــرکت کنندگان را بــا افــراد و ســازمان هایی کــه می تواننــد 
آنــان در ایــن مســیر کمــک کننــد، ارتبــاط می دهنــد. وظیفــۀ اصلــی  بــه 
راهبــران در ایــن ســطح طراحــی مســیر پیشــرفت پــروژه و فراهــم آوردن 
ارتباطــات و شبکه ســازی بــرای شــرکت کنندگان اســت. عــالوه بــر ایــن  
در  افــراد  عمومــی  توانایی هــای  تقویــت  منظــور  بــه  نیــز  کارگاه هایــی 

شــد. خواهــد  داده  ترتیــب  سیاســت گذاری 
در پایان این مرحله، انتظار بر این است که شرکت کنندگان بتوانند نتایج 
کار خود را به صورت یک پیشنهاد سیاستی تدوین نمایند. در این میان 
تالش مجموعۀ ره نشان بر این است تا شرایط ارائۀ پیشنهادهای سیاستی 
در  یا  و  مجلس  کمیسیون های  مربوطه،  کنفرانس های  در  را  مناسب 

جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه برای افراد شرکت کننده مهیا سازد.

  مخاطبان مسابقۀ ره نشان سیاست گذاری
ره نشــان سیاســت گذاری بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت تــا بتوانــد عــاوه 
بر رشــته های فنی و مهندســی، از ســایر رشــته های دانشــگاهی نیز ورودی 
بپذیــرد و ایــن خــود شــرایط را بــرای نزدیک تــر کــردن شــرکت کنندگان بــه 

شــرایط واقعــی دنیــای سیاســت گذاری مهیــا می ســازد.

جمعبندی

گاهی بخشــی  پژوهشــکدۀ سیاســت گذاری دانشــگاه شــریف بــا هــدف آ
هدایــت  و  سیاســت گذاری  حــوزۀ  بــه  عاقه منــد  دانشــجویان  بــه 
برگــزاری  بــه  اقــدام  حــوزه،  ایــن  ســمت  بــه  توانمنــد  انســانی  نیــروی 
رویــداد  ایــن  در  اســت.  نمــوده  سیاســت گذاری  ره نشــان  رویــداد 
شــوند  آشــنا  سیاســت گذاری  چرخــۀ  بــا  می تواننــد  شــرکت کنندگان 
ایــن  بــودن  فرارشــته ای  بپردازنــد.  سیاســتی  پیشــنهاد  تدویــن  بــه  و 
شــرایط  بــه  شــرکت کنندگان  کــردن  نزدیک تــر  بــرای  را  شــرایط  رویــداد 
ــر ایــن، ره نشــان  واقعــی دنیــای سیاســت گذاری مهیــا می ســازد. عــاوه ب
سیاســت گذاری بــا محوریــت قــرار دادن فرآینــد سیاســت گذاری بــه جــای 
مســابقه توانســته اســت بــه یکــی از اهــداف خــود کــه تغییــر نــگاه افــراد به 
مســائل جامعــه و توجــه دادن آن هــا بــه پیچیدگی هــای موجــود در ایــن 

مســائل اســت، دســت یابــد.

درباره

ایــن مســابقه توســط پژوهشــکدۀ سیاســت گذاری دانشــگاه شــریف از  	
تابســتان 1398 آغــاز بــه کار نمــوده اســت و از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر 

قابــل دسترســی اســت: 
https://rahneshan.org/policy

پیوستها

 
گزارش
رویداد

گزارش مسابقۀ ره نشان سیاست گذاری
 )16 صفحه(
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  ضرورت راه اندازی سامانۀ شفافیت قراردادها
بــه اطالعــات، هــر  آزاد  انتشــار و دسترســی  بــه موجــب مــادۀ 2 قانــون 
شــخص ایرانــی حــق دسترســی بــه اطالعــات عمومــی را دارد. در ایــن راســتا 
برابــر بــا مــادۀ 3 قانــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد، 
ــی  ــفافیت و دسترس ــاد ش ــه ایج ــه و بودج ــازمان برنام ــف س ــی از وظای یک
ــه اطالعــات قراردادهــای بخــش عمومــی کل کشــور در یــک پایــگاه  آزاد ب
تحقــق  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  توســط  مهــم  ایــن  اســت.  اینترنتــی 
یافتــه و ســامانۀ مذکــور بــه نشــانی cdb.mporg.ir  از اول تیــر 1395در 

دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت.
دسترسی  امکان  و  اطالعات  ارائۀ   

ً
صرفا شفافیت  امروزی،  تعاریف  در 

در  بتوان  که  جهت  این  از  اطالعات  کیفیت  بلکه  نیست،  اطالعات  به 
آن را تحلیل کرد نیز یکی از شرایط  اطالعات ارائه شده جستجو نمود و 
اساسی است. شرایطی که در پایگاه قراردادهای کل کشور رعایت نشده 
استفاده  قابل  غیر  را  سامانه  این  در  ارائه شده  اطالعات  عماًل  و  است 
اطالعات  مذکور  سامانۀ  که  گفت  نمی توان  بنابراین  است.  نموده 
قراردادهای بخش عمومی را »شفاف« نموده است. این عدم شفافیت 
به نوبۀ خود شرکت های خصوصی را از شناسایی فرصت های اقتصادی 
محروم می کند؛ نظارت مردمی را در این بخش کاهش می دهد و زمینۀ 

رشوه برای دریافت قراردادهای دولتی را فراهم می سازد.
اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران بــرای حــل ایــن مســئله و بــا هــدف 
استانداردســازی  بــه  اقــدام   ، کشــور قراردادهــای  درســت  نمایــش 
داده هــای قراردادهــای دولتــی نمــوده و ســامانه ای را بــا عنوان »شــفافیت 

اســت. کــرده  راه انــدازی  دولتــی«  قراردادهــای 

     اهداف راه اندازی سامانۀ شفافیت قراردادها
به صورت کلی هدف از راه اندازی این سامانه شامل موارد زیر است:

   امــکان دسترســی عمومــی بــه انبــوه اطالعــات، بــه صــورت رایــگان و  	
در ســاده ترین حالــت ممکــن؛

  فراهم شدن بستر نظارت عمومی بر قراردادهای دولتی؛ 	

 شناســایی کلیــۀ خطاهــا و آســیب های قراردادهــا و امــکان پیگیــری  	
و مرتفــع کــردن آن هــا؛

، به جای روزنامه نگاری  	  فراهم شدن زمینۀ روزنامه نگاری داده محور
مبتنی بر حدس و گمان؛

 ایجاد فرصت برابر برای رقابت؛ 	

 کم شــدن زمینــۀ رانــت، کمــک بــه ارتقــاء عدالــت ســاختاری در عرصــۀ  	
قراردادهــای دولتی؛

 افزایــش ریســک کشــف تخلــف در قراردادهــا، در نتیجــه کاهــش  	
انگیــزۀ تخلــف و نیــز کاهــش فســاد؛

سامانه ای برای نمایش درست قراردادهای کشور

سامانۀشفافیتقراردادهایکشور
اندیشکده
شفافیت
برای ایران

اندیشـکدۀ شـفافیت بـرای ایـران، »سـامانۀ شـفافیت قراردادهـا« را بـا هـدف نمایش درسـت قراردادهای کشـور 
راه اندازی نموده اسـت. در این سـامانه، داده ها به صورت کامًا ماشـینی و توسـط موتورهای خزش اختصاصی، 
و  تمیزسـازی  از  پـس  و  می شـود  خوانـده  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـه  وابسـته  ؛  کشـور کل  قراردادهـای  پایـگاه  از 
استانداردسـازی، بـه صـورت قابـل جسـتجو، در قالب هـای بصـری و نمودارهـای گوناگـون نمایـش داده می شـود. در حـال 
اسـتان ها،  برحسـب  قراردادهـا  جزئـی  و  کلـی  آمـار  مشـاهدۀ  و  کشـور  قراردادهـای  فهرسـت  در  جسـتجو  امـکان  حاضـر 
کارفرمایـان، مجریـان و خطاهـا فراهـم اسـت. عمـوم مـردم بـه خصوص پژوهشـگران و کارآفرینـان از مخاطبان این سـامانه 
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 امــکان ایجــاد مطالبــۀ اجتماعــی نســبت بــه ســازمان متولــی ســامانۀ  	
اصلــی )ســازمان برنامــه( در راســتای ارتقــاء ســامانه، برطــرف کــردن 

ایــرادات داده هــا و ماننــد آنهــا؛

 کمــک بــه کاهــش هــدرروی بودجــه و افزایــش راندمــان تصویــب  	
دولتــی. پروژه هــای 

     سازوکار عملکرد سامانۀ شفافیت قراردادها
در ایـــن ســـامانه، داده هـــا بـــه صـــورت کامـــاًل ماشـــینی و توســـط موتورهـــای 
بـــه  وابســـته  کشـــور  کل  قراردادهـــای  پایـــگاه  از  اختصاصـــی،  خـــزش 
از تمیزســـازی و  پـــس  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه خوانـــده می شـــود و 
بصـــری  قالب هـــای  در  جســـتجو،  قابـــل  صـــورت  بـــه  استانداردســـازی، 
بـــه ذکـــر اســـت  و نمودارهـــای گوناگـــون نمایـــش داده می شـــود. الزم 
مســـئولیت صحـــت داده هـــای ایـــن ســـامانه متوجـــه ثبت کننـــدگان داده 
در پایـــگاه قراردادهـــای ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اســـت و داده هـــای 
 از پایـــگاه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 

ً
ارائه شـــده در ایـــن ســـامانه عینـــا

ــردازش  ــچ پـ ــامانه هیـ ــن سـ ، در ایـ ــر ــارت دیگـ ــه عبـ ــود. بـ ــته می شـ برداشـ
دســـتی یـــا خطـــای انســـانی راه نـــدارد.

    قابلیت های سامانۀ شفافیت قراردادها
در حــال حاضــر ایــن ســامانه، امــکان جســتجو در فهرســت قراردادهــای 
کشــور و مشــاهده آمــار کلــی و جزئــی قراردادهــا را برحســب اســتان ها، 
کارفرمایــان، مجریــان و خطاهــا فراهــم آورده اســت. عملکــرد هــر کــدام از 

ــد: ــر می باش ح زی ــر ــه ش ــا ب ــن قابلیت ه ای

1 فهرست قراردادهای کشور

ایـــن قابلیـــت بـــه صـــورت یـــک جـــدول تعاملـــی در اختیـــار کاربـــر قـــرار گرفتـــه 
اســـت کـــه در آن اطالعـــات کلیـــۀ قراردادهـــای کشـــور بـــر حســـب عنـــوان، 
کارفرمـــا، محـــل اجـــرا، تاریـــخ شـــروع و خاتمـــۀ قـــرارداد، طـــرف قـــرارداد، 
مهلـــت قـــرارداد، مبلـــغ قـــرارداد، شـــرایط عمومـــی و طبقه بنـــدی قـــرارداد، 
منبـــع تأمیـــن اعتبـــار و تاریـــخ ثبـــت قـــرارداد قابـــل مشـــاهده اســـت. ارزش 
 افـــزوده ای کـــه در اینجـــا وجـــود دارد امـــکان جســـتجو و فیلتـــر قراردادهـــا 
بـــر اســـاس تمـــام ایـــن اقـــالم اطالعاتـــی، خروجـــی اکســـل از داده هـــای در 

حـــال نمایـــش و مشـــاهدۀ قراردادهـــای دارای خطـــا اســـت.

2 آمار قراردادها بر حسب استان ها

در ایــن قابلیــت در دو نمــای بصــری نقشــه و نمــودار میلــه ای تعــداد و 
مبلــغ قراردادهــا در کلیــۀ اســتان ها و شهرســتان های کشــور نمایــش 
داده می شــود و امــکان شخصی ســازی نمــای بصــری بــر حســب ســازمان 

باالدســتی و تاریــخ شــروع و خاتمــۀ قــرارداد وجــود دارد.

3 آمار قراردادها بر حسب کارفرمایان

باالدســتی،  ســازمان های  در  قراردادهــا  مبلــغ  مجمــوع  اول،  نمــای  در 
ــا کلیــک  ــه ای تجمعــی قابــل مشــاهدۀ اســت، کــه ب بصــورت نمــودار میل
در  قراردادهــا  مبلــغ  مجمــوع  مشــاهده  امــکان  مدنظــر  ســازمان  بــر 

دارد. وجــود  نیــز  پایین دســتی  ســازمان های 

4 آمار قراردادها بر حسب مجریان

مبلــغ  مجمــوع  و  تعــداد  مجــری،  نــام  تعاملــی،  جــدول  یــک  قالــب  در 
قابــل  فعالیــت  محــل  اســتان های  و  همــکار  ســازمان های  قراردادهــا، 
مشــاهده اســت و امــکان جســتجو و مشــاهده اطالعــات قراردادهــای 

مربــوط بــه یــک مجــری خــاص نیــز وجــود دارد.

5 آمار قراردادها بر حسب خطاها

امــکان  قراردادهــا،  شــفافیت  ســامانۀ  خــاص  قابلیت هــای  از  یکــی 
خطاهــا  ایــن  هســتند.  خطــا  دارای  کــه  اســت  قراردادهایــی  مشــاهده 
شــامل فیلــد خالــی مــکان، مهلــت، مجــری و قیمــت، ثبــت نادرســت 
آینــده  در  انعقــاد  تاریــخ  و  قــرارداد  انعقــاد  از  زودتــر  مهلــت  مهلــت، 
هــم  و  ســازمان ها  بــرای  هــم  میلــه ای  نمــودار  بصــورت  کــه  می شــود، 

اســت. شخصی ســازی  و  مشــاهده  قابــل  قــرارداد  ثبت کننــدگان 

6 آمارهای کلی

در ایــن قابلیــت، تعــداد و مجمــوع مبلــغ قراردادهــای کشــور از ابتــدای 
ســال 1394 تاکنــون بــرای کلیــۀ ســازمان های کشــور بصــورت تجمیعــی و 

ماهانــه قابــل مشــاهده اســت.

  مخاطبان سامانۀ شفافیت قراردادها
ــن  ــان ای ــان از مخاطب ــگران و کارآفرین ــوص پژوهش ــه خص ــردم ب ــوم م عم
ســامانه بــه شــمار می رونــد. اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران اجــازۀ هــر 
گونــه اســتفاده از ایــن داده هــا را مجــاز دانســته اســت و پژوهشــگران 
و کارآفرینــان می تواننــد بــه روش هــای گوناگــون ایــن داده هــا را تحلیــل 
نمــوده و یــا مبتنــی بــر آن هــا ســرویس های جدیــد رایــگان یــا تجــاری را 

ــد. ــعه دهن توس

جمعبندی

تاکنــون اطاعــات بیــش از 80 هــزار قــرارداد در ایــن ســامانه منعکــس 
شــده و در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت. اندیشــکدۀ شــفافیت 
بــرای ایــران امیــدوار اســت کــه بــا ایجــاد شــفافیت در قراردادهــای دولتــی، 
از شایســته ترین ها در  انجــام دهــد و  دولــت بتوانــد معامــات بهتــری 
بخــش خصوصــی بــرای اجــرای پروژه هــا اســتفاده نمایــد؛ نظــارت مردمــی 
بــر روی قراردادهــای دولتــی افزایــش یابــد و زمینــۀ فســاد کاهــش یابــد؛ از 
اطاعــات ارزشــمند قراردادهــا در ســطح ملــی بــه نحــو مناســبی اســتفاده 
شــود؛ و ســامانه قراردادهــای ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز بهبــود یابــد.

درباره

ایــن ســامانه در اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران راه انــدازی شــده اســت  	
و از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر در دســترس اســت:

https://cdb.tp4.ir

پیوستها

اکسل
فایل اکسل کل داده های سامانۀ شفافیت

قراردادهای دولتی
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شبکه
اقتصاد

  ضرورت و هدف راه اندازی شبکۀ جامع علمی قصد
همــۀ  علی رغــم  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کنونــی  اقتصــادی  نظــام 
دســتاوردهایی کــه از ابتــدای انقــالب اســالمی داشــته اســت، بــا تأکیــد بــر 
 منفعالنــه و 

ً
»عــدم مغایرت هــای شــرعی و دینــی« و بــا رویکــردی عمدتــا

جزءنگرانــه بــه آموزه هــای لیبرالیســم و نظــام ســرمایه داری، در وضعیــت 
نامســاعدی از منظــر نظــری و عملــی قــرار گرفتــه و ضــرورت ســاماندهی 
اقتصــاد انقــالب اســالمی ایــران بیــش از پیــش نمایــان اســت. بــه نظــر 
ــن  ــر موازی ــی ب ــجم مبتن ــع و منس ــه ای جام ــود نظری ــل نب ــه دلی ــد ب می رس
نیــز  و  کوتاه مــدت  و  ســطحی  مقطعــی،  برخوردهــای  شــاهد  اســالمی، 
فعالیت هــای نقطــه ای بــدون امتــداد در راســتای ارزش هــا و آرمان هــای 
انقــالب  اقتصــاد  تاریخــی،  تقــالی  ایــن  در  و  هســتیم  اســالمی  انقــالب 
و  مــی رود  فــرو  جهانــی  ســرمایه داری  منجــالب  در  بیشــتر  اســالمی 
برنامه هــای اقتصــادی دولت هــا و کارشناســان آن هــا ایــن امــر را تســریع 
می کنــد. از ایــن  رو در وضعیــت کنونــی، تدویــن مــدل نظــرِی منســجم 
الگــوی اســالمی ایرانی پیشــرفت  اقتصــاد مقاومتــی در قالــب  و جامــع 
می توانــد گامــی مبنایــی و مهــم در راســتای گســترش و اصــالح اقتصــاد 

انقــالب اســالمی باشــد.
اقتصــاد مقاومتــی را نمی تــوان هماننــد مجموعــه ای از ادبیــات اقتصــادی 
در کنــار اقتصــاد کالســیک دانشــگاهی در نظــر گرفــت، بلکــه آن را بیشــتر 
می تــوان فصــل مشــترک کاوش هــای علمــی، اعتقــادات قلبــی و مدل های 
مدیریــت و سیاســت گذاری های اقتصــادی در جامعــه اســالمی دانســت. 
از ایــن  رو »هماهنگــی و همــکاری در مطالعــات، مشــاوره و اجــرای اقتصــاد 

مقاومتــی« در چارچــوب نظــام سیاســی مبتنــی بــر والیــت  فقیــه، بــه  منظــور 
مســئوالن  دانشــگاهی،  متفکــران  حــوزوی،  اسالم شناســان  تعامــل 
اجرایــی کشــور و نهادهــای اجتماعــی و مردمــی، ضــروری بــه نظــر می رســد. 
بــه  عنایــت  بــا  بومــی  اقتصــادی  مدل هــای  و  مبانــی  تحقیقــات  مرکــز 
مقاومتــی  اقتصــاد  جهادگــران  علمــی  جامــع  »شــبکۀ  ضــرورت،  ایــن 
اقتصــاد مقاومتــی در قالــب  ح ملــی  بــا هــدف پیشــبرد طــر را  )قصــد(« 
ــی و  ــا عمل ــری ت ــطوح نظ ــی س ــرفت« در تمام ــالمی ایرانی پیش ــوی اس »الگ
عینیت بخشــی بــه آن راه انــدازی نمــود و تحقــق ایــن مهــم را مســتلزم 
تعامــل نهادهــای چهارگانــۀ حــوزه، دانشــگاه، دســتگاه های اجرایــی و 
نهادهــای اجتماعــی و مردمــی دانســت. از ایــن رو شــبکۀ جامــع علمــی 
قصــد بــا تأکیــد بــر مبانــی اســالمی و الهــی و بــا کار علمــی معطــوف بــه حــل 
ــد اصلــی برنامه هــای اقتصــاد  ــا ســاختار و رون مســئله، خواهــد کوشــید ت
کشــور را بــا نــگاه جامــع بــه ایــن چهــار رکــن، در مســیر تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی اصــالح کنــد.

     فعالیت های اصلی شبکۀ جامع علمی قصد
شــبکۀ جامــع علمــی قصــد در راســتای تولیــد و به کارگیــری نظریه هــای 
حــوزه،  چهارگانــه  نهادهــای  میــان  ارتبــاط  ایجــاد  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
مردمــی،  و  اجتماعــی  نهادهــای  و  اجرایــی  دســتگاه های  دانشــگاه، 

می کنــد: دنبــال  را  زیــر  فعالیت هــای 
اقتصــاد  	 در  مؤثــر  نهادهــای  و  افــراد  دســته بندی  و  شناســایی   

آنــان؛ کــردن  شناســنامه دار  و  مقاومتــی 
  معرفــی، نقــد و رتبه بنــدی محصــوالت تولیدشــده در عرصه هــای  	

شبکه ای متشکل از هسته های مقاومت اقتصادی در سطوح 
حاکمیتی، دانشگاهی، حوزوی و مردمی برای تولید و به کارگیری 

نظریه های اقتصاد مقاومتی

شبکۀجامععلمیجهادگران
اقتصادمقاومتی)قصد(

مرکز تحقیقات 
مبانی و مدل های 

اقتصادی بومی

»شـبکۀ جامـع علمـی قصـد« بـا هـدف تولیـد و بـه  کارگیـری نظریه های  اقتصـاد مقاومتـی، از طریق شبکه سـازی و 
تعامـل بـا هسـته های مقاومـت اقتصـادی در سـطوح مختلـف حاکمیتـی، دانشـگاهی، حـوزوی و مردمی، توسـط 
اقتصـاد  فعـاالن  معرفـی  و  شناسـایی  اسـت.  شـده  راه انـدازی  بومـی«  اقتصـادی  مدل هـای  و  مبانـی  تحقیقـات  »مرکـز 
ارائـۀ محصـوالت تولیدشـده، تولیـد و ترویـج  آنـان، معرفـی و  مقاومتـی، جلـب مشـارکت و ایجـاد زمینـۀ همـکاری میـان 
محتوا، اطاع رسـانی و معرفی برنامه های فعال و آموزش و تربیت نیروهای پژوهشـی و اجرایی در زمینۀ اقتصاد مقاومتی 

 با محوریت پرتال قصد صورت می گیرد.
ً
از جمله مهم ترین فعالیت های این شبکه است که عمدتا
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شبکه
اقتصاد

مختلــف اقتصــاد مقاومتــی؛

بــه تناســب  	   تولیــد و ترویــج محتــوا در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی 
مناســب؛ قالب هــای  در  و  مخاطبــان 

  ایجــاد ســازوکارهایی بــرای جلــب مشــارکت و ایجــاد زمینــۀ همــکاری  	
میــان فعــاالن اقتصــاد مقاومتــی؛

؛ 	   شبکه سازی و برنامه ریزی برای اقدامات مشترک و فراگیر

  آموزش و تربیت نیروهای پژوهشی و اجرایی الزم برای اقتصاد مقاومتی  	
در ضمن خدمت اصالح نظام پژوهش و آموزش اقتصاد مقاومتی؛

بــرای  	 قصــد(  )پورتــال  مجــازی  زیرســاخت  مدیریــت  و  ارائــه   
برنامه هــا،  در  مشــارکت  جلــب  محصــوالت،  ارائــۀ  اطالع رســانی، 
مخاطبــان. دغدغه هــای  و  ســؤاالت  بــه  پاســخگویی  و  محتــوا  تولیــد 

    محتوای پرتال شبکۀ جامع علمی قصد
پرتــال  محوریــت  بــا   

ً
عمدتــا قصــد  علمــی  جامــع  شــبکۀ  فعالیت هــای 

قصــد صــورت می گیــرد. معرفــی فعــاالن اقتصــاد مقاومتــی و محصــوالت 
آن هــا، ارائــۀ محتــوای متنــی و اطالع رســانی برنامه هــا از جملــه مهم تریــن 

ح زیــر معرفــی می گــردد: بخش هــای ایــن پرتــال اســت کــه بــه شــر

1 معرفی فعاالن اقتصاد مقاومتی

در ایــن بخــش افــراد و نهادهــای فعــال در اقتصــاد مقاومتــی، از قبیــل 
شــبکۀ اســتادان اقتصــاد مقاومتــی، نهادهــا و مؤسســات، نشــریات و 
مجــالت و کانال هــا معرفــی می شــوند و امــکان ارتبــاط بــا آن هــا نیــز بــرای 

ــت. ــم اس ــال فراه ــان پرت مخاطب

2 ارائۀ محصوالت اقتصاد مقاومتی

اقتصــاد  فعــاالن  برگزیــدۀ  ثــار  آ و  محصــوالت  می تــوان  بخــش  ایــن  در 
و  پایان نامــه   مقالــه ،  کتــاب ،  شــامل  کــه  نمــود  مشــاهده  را  مقاومتــی 
ح و گرافیــک، صــوت و تصویــر می شــود. در  رســاله، پــروژه، نشــریه، طــر
 ، ج چکیــدۀ هــر محصــول یــا اثــر ضمــن عــالوه بــر معرفــی اجمالــی و در
نیــز وجــود دارد. بــه هــر محصــول  امــکان دریافــت فایل هــای مربــوط 

3 ارائۀ محتوای متنی

در این بخش گزارش ها، مقاالت و گفت وگوهای شبکۀ فعاالن اقتصاد 
چهار  بر  مشتمل  که  می گردد  ارائه  متنی  محتوای  قالب  در  مقاومتی 
اسناد  به  مربوط  تحلیل های  شامل  کالن«  »سیاست های  دسته: 
باالدستی از قبیل قانون اساسی، بیانات امام و رهبری و دیگر ابالغیه ها 
بررسی  و  تبیین  شامل  رویکردها«  و  »تلقی ها  کالن،  سیاست های  و 
اقتصاد  کلیات،  قبیل  از  مقاومتی  اقتصاد  دربارۀ  مختلف  دیدگاه های 
اقتصاد  ریاضتی،  اقتصاد  اقتصادی،  پایداری   ، پایدار اقتصاد  اسالمی، 
تحریم و اقتصاد دفاعی، »اصول و ارکان« شامل تبیین و شاخص سازی 
دانش بنیانی،  عدالت بنیانی،  برون گرایی،  و  درون زایی  چون  مقوالتی 
استقالل  پیشرویی،  و  پویایی  جهادی،  روحیۀ  و  فرهنگ  مردم محوری، 
و خودکفایی و »موضوعات و مسائل« شامل تحلیل مسائل روز کشور 
کلیات،  قبیل  از  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  با  حل  راه   ارائۀ  و  جهان  و 
توزیع ثروت های طبیعی، پول و نظام پولی، مواهب اجتماعی و کاالهای 

عمومی، کاالهای خصوصی و دیگر مسائل است.

4 اطاع رسانی برنامه

مقاومتــی  اقتصــاد  زمینــۀ  در  فعــال  برنامه هــای  بخــش  ایــن  در 
ایــن برنامه هــا  اطالع رســانی، معرفــی و پوشــش خبــری داده می شــود. 
و  همایــش  آموزشــی،  کارگاه  و  دوره  نظریه پــردازی،  کرســی  شــامل 
، مســابقه کتاب خوانــی،  ثــار نشســت، نمایشــگاه، جشــنواره، فراخــوان آ
ســیر مطالعاتــی، اردوی پژوهشــی و آموزشــی و بســته محتــوا می گــردد.

بــرای  قصــد  علــمی  جامــع  شـبــکۀ  امکــانات    
عــه هــا مجمو

یکسری  مقاومتی،  اقتصاد  زمینۀ  در  محتوا  ارائۀ  بر  افزون  قصد  پرتال 
ح زیر است: امکانات نیز برای مجموعه های فعال در نظر گرفته که به شر

ارائۀ  	 اطالع رسانی،  و  اخبار  شامل  اختصاصی  صفحۀ  امکانات   
و  برنامه ها  کاربرگه های  و  برگه ها  پژوهش ها،  و  محصوالت 
همایش ها و هم اندیشی ها و معرفی همکاران و رزومه های آن ها؛

 سامانۀ اعضا شامل امکان عضویابی و اختصاص مطالب و اخبار  	
بر اعضا، امکان رده بندی اعضا در سه دسته عادی، فعال و ارشد؛

 امکانــات مالــی شــامل امــکان فــروش اینترنتــی محصــوالت و امــکان  	
شــارژ حســاب اعضــا بــرای ارســال پیامک؛

 امکانات خودکارسازی و مکاتبات داخلی مجموعه؛ 	

 امکانات مدیریت محتوا و مدیریت پژوهش؛ 	

 امکان ارسال و دریافت پیامک توسط همکاران و اعضا؛ 	

 امکان گروه بندی اختصاصی مطالب و پژوهش ها؛ 	

 امکان ارتباط گیری با همکاران و اعضای سایر مجموعه ها. 	

جمعبندی

بــا توجــه بــه مقطــع تاریخــی حاضــر کــه عرصــۀ اقتصــاد بــه یکــی از نقــاط 
و  ایجــاد  اســت،  شــده  تبدیــل  اســامی  جمهــوری  نظــام  آســیب پذیر 
گســترش »هســته های مقاومــت اقتصــادی« در سراســر کشــور بــا هــدف 
تقویــت بعــد اقتصــادی نظــام والیــت، امــری الزم بــه نظــر می رســد. شــبکۀ 
جامــع علمــی قصــد بــا تأکیــد بــر مبانــی اســامی و بــا کار علمــی معطــوف 
بــه حــل مســئله، می کوشــد تــا ســاختار و روندهــای اصلــی اقتصــاد کشــور 
ــی  ــتگاه های اجرای ــگاه، دس ــوزه، دانش ــن ح ــار رک ــه چه ــع ب ــگاه جام ــا ن را ب
مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  مســیر  در  مردمــی،  و  اجتماعــی  نهادهــای  و 
اصــاح کنــد و در ایــن رهگــذر بــا داشــتن نزدیــک بــه 3000 عضــو، زمینــه 
افــراد و نهادهــای  بــرای معرفــی، شبکه ســازی و هم افزایــی  را  مناســبی 

فعــال در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی فراهــم کــرده اســت.

درباره

اقتصــادی  	 مدل هــای  و  مبانــی  تحقیقــات  مرکــز  توســط  شــبکه  ایــن 
بومــی از ســال 1396 راه انــدازی شــده اســت و از طریــق آدرس اینترنتــی 

زیــر در دســترس اســت:
http://www.qasd.ir
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آموزش

  ضرورت راه اندازی مدرسۀ حکمرانی اسما
ــت  ــران، تح ــدی مدی ــارت و توانمن ــاء مه ــای ارتق ــر دوره ه ــالیان اخی در س
عنــوان MBA یــا مدیریــت حرفــه ای کســب و کار در کشــور رو بــه گســترش 
بــوده اســت و پیشــرفت های چشــمگیری نیــز در ایــن میــان مشــاهده 
می شــود. ایــن دوره هــا کــه بــا رویکــرد خلــق ســود توســعه می یابنــد، بــرای 
مدیــران بخــش خصوصــی و تجــاری مناســب اســت. امــا مســئلۀ اصلــی 
از آنجایــی آغــاز می شــود کــه گرایــش مدیــران بخــش حاکمیتــی، دولتــی 
ــار  ــه ایــن  گونــه دوره هــا افزایــش یافتــه اســت و در کن و عمومــی کشــور ب
یکســانی  آموزش هــای  تجــاری  و  خصوصــی  بازرگانــی،  بخــش  مدیــران 
را می بیننــد. ایــن در حالــی اســت کــه ماهیــت ایــن دو بســیار متفــاوت 
از یکدیگــر اســت و رویکــرد خلــق ســود نمی توانــد بــرای بخــش دولتــی 
ــۀ  ــر بدن  تاثیــرات نامطلوبــی ب

ً
و حاکمیتــی کشــور مناســب باشــد و قطعــا

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــوب آن ب ــی مطل ــور و حکمران ــی کش حاکمیت
مرکــز پژوهشــی آرا، در پاســخ بــه ایــن خــالء آموزشــی، تخصصــی و مهارتــی 
در  و  اســت  نمــوده  پایه گــذاری  را  اســما«  حکمرانــی  »مدرســۀ  موجــود، 
ح ریــزی و اجــرای دوره هــای آموزشــی  ایــن مدرســه تــالش می نمایــد بــا طر
نهادهــای  و  دولتــی  سیاســت گذار  مدیــران  بــرای  مناســب  و  کارآمــد 
ــتای  ــق ارزش، در راس ــرد خل ــترش رویک ــن گس ــی، ضم ــی و حاکمیت عموم
ارتقــاء دانــش و مهــارت ایــن بخــش از ســرمایه های انســانی اســتراتژیک 

در کشــور قــدم بــردارد.

     اهداف مدرسۀ حکمرانی اسما
مدرســه حکمرانــی اســما بــرای تبدیــل مدیــران بــه رهبــران تغییــر، اهــداف 

زیــر را دنبــال می کنــد:
 آموزش هدفمند، مسئله محور و به روز مدیریتی؛ 	

نیازهــای  	 رفــع  و  مشــکالت  حــل  ســمت  بــه  آمــوزش  جهت دهــی   

؛ کشــور اقتضائــات  بــر  مبتنــی  واقعــی 

پــرورش  	 بــر  تأکیــد  بــا  انســانی  ســرمایه  توانمندســازی  و  تربیــت   
مســئله،  حــل  در  توانــا  و  خــالق   ، خودبــاور متقــی،  انســان های 

جامعــه؛ نیازهــای  و  اســالمی  ارزش هــای  بــا  متناســب 

 به هنگام ســازی آموزش هــای مرتبــط بــا حــل مســائل دســتگاه های  	
؛ اجرایــی کشــور

 توســعۀ دانــش نظــری و مهارت هــای مــورد نیــاز ســازمان ها از طریــق  	
تلفیــق دانــش و تجربــه در حوزه هــای کارشناســی و مدیریتــی؛

 بسترســازی و حمایــت از توســعۀ بخش هــای غیردولتــی فعــال در  	
حــوزۀ آمــوزش.

    دوره های آموزشی مدرسۀ حکمرانی اسما
خط  عالی  »دورۀ  عنوان  تحت  آموزشی  دورۀ  دو  حاضر  حال  در 
افراد  و  مدیران  توانمندسازی  و  تربیت  هدف  با  عمومی«  مشی گذاری 
عالقه مند از طریق آموزش کاربردی و مهارتی و »دورۀ عالی سیاست گذار 
آموزش  طریق  از  حرفه ای  سیاست گذاران  تربیت  هدف  با  حرفه ای« 
شخصی سازی شده در مدرسۀ حکمرانی اسما برگزار می گردد. چارچوب 

ح زیر است: برگزاری این دوره ها به شر

1 دورۀ عالی خط مشی گذاری عمومی

و  »کارگاه«  »سمینار«،  تئوریک«،  »آموزش  محور  چهار  در  دوره  این 
»موردکاوی بومی و ملی« و در سه گرایش »خط مشی گذاری سیاسی«، 
اقتصادی«  و  مالی  مشی گذاری  »خط  و  فرهنگی«  مشی گذاری  »خط 
آن شرکت کنندگان به صورت همزمان دانش ها و  برگزار می شود و در 
مهارت های کاربردی، تکنیک ها و ابزارهای الزم را فرا می گیرند و با حضور 
فضای  یک  در  دانشگاهی،  اول  تراز  اساتید  و  تجربه  با  مدیران  کنار  در 

مدرسه ای برای توانمندسازی مدیران بخش حاکمیتی، 
دولتی و عمومی کشور

مدرسۀحکمرانیاسما
مرکز پژوهشی آرا

»مدرسـۀ حکمرانـی اسـما« بـا هـدف توانمندسـازی مدیـران بخـش حاکمیتـی، دولتـی و عمومـی کشـور، توسـط 
آموزشـی کارآمـد و  ح ریـزی و اجـرای دوره هـای  آرا« راه انـدازی شـده اسـت و تـاش می کنـد بـا طر »مرکـز پژوهشـی 
رویکـرد خلـق ارزش، در  بـرای مدیـران سیاسـت گذار دولتـی و نهادهـای عمومـی و حاکمیتـی، ضمـن گسـترش  مناسـب 
راسـتای ارتقـاء دانـش و مهـارت ایـن بخـش از سـرمایه های انسـانی اسـتراتژیک در کشـور قـدم بـردارد. در حـال حاضـر دو 
افـراد  و  مدیـران  توانمندسـازی  و  تربیـت  هـدف  بـا  عمومـی«  مشـی گذاری  خـط  عالـی  »دورۀ  عنـوان  تحـت  آموزشـی  دورۀ 
و »دورۀ عالـی سیاسـت گذار حرفـه ای« بـا هـدف تربیـت سیاسـت گذاران  کاربـردی و مهارتـی  آمـوزش  عاقه منـد از طریـق 

حرفه ای از طریق آموزش شخصی سازی شده در این مدرسه برگزار می گردد.
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آموزش

این،  بر  افزون  شبیه سازی شده به تمرین خط مشی گذاری می پردازند. 
راهکار  و  حل  راه  ارائۀ  و  بررسی  تحلیل،  هدف  با  پژوهشی«  »پروژه  یک 
برای یکی از مسائل و چالش های اصلی و کلیدی سازمان های دولتی و 
بخش عمومی و یک »بازدید علمی« از یکی از بنگاه های خط مشی گذار 

و سیاست پژوه خارجی در اروپا پیش بینی شده است.
عالقه مند  افراد  و  دانشجویان  حاکمیتی،  و  دولتی  بخش های  مدیران 
به خط مشی گذاری در سطوح حاکمیتی مخاطبان این دوره را تشکیل 
و  کارشناسی  مدرک  حداقل  باید  نام  ثبت  برای  متقاضیان  می دهند. 
شرکت کنندگان  باشند.  داشته  را  مرتبط  مدیریتی  کار  سابقۀ  سال   5
نهایی پس از برگزاری آزمون سنجش استعدادهای مدیریتی، مصاحبۀ 

اختصاصی و بررسی رزومۀ متقاضیان انتخاب می شوند.

2 دورۀ عالی سیاست گذار حرفه ای

مهمترین ویژگی این دوره در مقایسه با دوره هایی که با رویکرد سنتی 
عالی  دورۀ  در  است.  آموزش  شخصی سازی  وجه  می شوند،  برگزار 
سیاست گذار حرفه ای، شرکت کنندگان ابتدا از طریق »کانون ارزیابی و 
ضعف  و  قوت  نقاط  با  متناسب  و  می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  توسعه« 
آموزشی  نیازهای  و  صادر  تخصصی  کارنامۀ  برای شان  شناسایی شده، 
و  آموزشی  نیازمندی های  بر  مبتنی  سپس  می شود.  مشخص  آنها 
کالس های  قالب  در  را  شده«  سفارشی سازی  »آموزش های  مهارتی، 
آموزشی و کارگاه های کاربردی دریافت می کنند و پس از آن در »پنل های 
کنار خبرگان  در  و  انتقال تجربیات« شرکت می کنند  سیاست پژوهی و 
می پردازند.  عملی  سیاست پژوهی  به  کشور  اجرایی  و  دانشگاهی 
رسانه های  در  »حضور  بستر  ایجاد  طریق  از  دوره  این  در  همچنین 
مختلف«، امکان کنش گری فعال در حوزه های مختلف سیاست گذاری 

برای شرکت کنندگان ایجاد شده است.
مخاطبان این دوره را »فعاالن سیاسی، اجتماعی و فرهنگِی دارای سابقۀ 
فعالیت اجرایی«، »مدیران میانی و عالی سازمان های دولتی و نهادهای 
با حداقل 3 سال سابقۀ مدیریتی« و »اساتید دانشگاه ها و  خصوصی 
نخبگان علمی کشور با سابقۀ فعالیت اجرایی در زمینۀ رشتۀ تخصصی 
خود« در بر می گیرد. الزم به ذکر است شرکت در این دوره برای افرادی 
بورسیۀ  صورت  به  نمایند،  کسب  مناسبی  امتیاز  ارزیابی  فرآیند  در  که 

کامل و بدون هزینه خواهد بود.

جمعبندی

مدرســۀ حکمرانــی اســما بــا هــدف توانمندســازی مدیــران بخــش دولتــی 
»دورۀ  و  عمومــی«  مشــی گذاری  خــط  عالــی  »دورۀ   ، کشــور حاکمیتــی  و 
ــش  ــون بی ــوده و تاکن ــرا نم ــی و اج ــه ای« را طراح ــت گذار حرف ــی سیاس عال
اســت.  داده  ارائــه  شــرکت کنندگان  بــه  آمــوزش  نفرســاعت  هــزار   6 از 
، تحــت  همچنیــن ایــن مدرســه مراحــل طراحــی دو دوره آموزشــی دیگــر
عنــوان »ســبك زندگــی اســالمی ایرانــی« و »ســواد رســانه ای« را بــا رویکــرد 
کارگاه هــای  و  کاس هــا  و  اســت  رســانده  انجــام  بــه  مســئله محوری 

آموزشــی آن بــه زودی برگــزار خواهــد گردیــد.

درباره

ایــن مدرســه توســط مرکــز پژوهشــی آرا در ســال 1396 راه انــدازی شــده  	
اســت. ســایت مدرســه بــه آدرس زیــر در دســترس اســت:

http://www.mppa.ir

پیوستها

کاتالوگ
کاتالوگ دورۀ عالی خط مشی گذاری عمومی
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رسانه
اقتصاد

  ضرورت و هدف راه اندازی کانال اقتصاد رفتاری
ــا و  ــه و اســـاس انتخاب هـ ــاد کالســـیک، پایـ ــای اقتصـ ــر اســـاس آموزه هـ بـ
تصمیمـــات اقتصـــادی مـــردم، عقـــل و منطـــق اســـت. حـــال آنکـــه در عمـــل 
چنیـــن اتفاقـــی نمی افتـــد و تصمیمـــات آن هـــا تحـــت تأثیـــر مســـائل بســـیار 
 منجـــر بـــه اشـــتباه هـــم می شـــود. اقتصـــاد رفتـــاری 

ً
زیـــادی  اســـت کـــه بعضـــا

بـــه دنبـــال آن اســـت کـــه بـــا روش علمـــی و در فضـــای روان شـــناختی، 
را در تحلیـــل بازارهـــا و  بـــه احساســـات و اجتمـــاع  متغیرهـــای مربـــوط 
انســـان  رفتـــار  از  دقیق تـــری  درک  و  گیـــرد  کار  بـــه  اقتصـــادی  عوامـــل 
بدســـت آورد. ایـــن علـــم تـــالش می  کنـــد تـــا نشـــان بدهـــد کـــه بســـیاری 
کـــه در تحلیل هـــای هنجـــاری بی اهمیـــت  از جنبه هـــای تصمیم گیـــری 

فـــرض شـــده اند، تأثیـــرات متفاوتـــی بـــر رفتـــار می گذارنـــد.
ــدی  ــوع جدیـ ــاد موضـ ــی در اقتصـ ــم روانشناسـ ــت علـ ــتفاده از ظرفیـ اسـ
نیســـت. امـــا بـــه  کارگیـــری آن در طراحـــی و اجـــرای سیاســـت ها بـــر مبنـــای 
روش هـــای علمـــی مســـئله ای اســـت کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر توجهـــات 
را  بـــه خـــود جلـــب کـــرده اســـت. ایـــن نـــوع سیاســـت گذاری کـــه روشـــی 
آزمایش محـــور و مبتنـــی بـــر شـــناخت واقعـــی از مخاطبیـــن اســـت، در 
از زمینه هـــای سیاســـت گذاری شـــامل بهداشـــت و  گســـتره وســـیعی 
ــازی اجتماعـــی، صندوق هـــای مالـــی و مالیـــات مـــورد  ــه، توانمندسـ تغذیـ
ــاری  ــاد رفتـ ــتا، کانـــال اقتصـ ــرار گرفتـــه اســـت. در همیـــن راسـ اســـتفاده قـ
پژوهشـــگران  و  عالقه منـــدان  شـــناخت  و  ارتبـــاط  معرفـــی،  هـــدف  بـــا 
ــکدۀ  ــه اندیشـ ــته بـ ــاری، وابسـ ــاد رفتـ ــروه اقتصـ ــط کارگـ ــوزه، توسـ ــن حـ ایـ

حکمرانـــی شـــریف ایجـــاد گردیـــده اســـت.

     موضوعات و محورهای کانال اقتصاد رفتاری
و  دانــش  ایــن  معرفــی  بــه  رفتــاری  اقتصــاد  کانــال  مطالــب  از  بخشــی 
بخــش  و  می پــردازد  آن  بــا  مرتبــط  آزمایشــگاهی  و  نظــری  حوزه هــای 
کاربردهــای اقتصــاد رفتــاری در عرصه هــای زندگــی شــخصی  نیــز  دیگــر 
و اجتماعــی، کســب و کار و سیاســت گذاری را پوشــش می دهــد. نــوع 

ح زیــر اســت: مطالــب و موضوعــات هــر بخــش بــه شــر

1 معرفی دانش اقتصاد رفتاری

بنیان هــای  آزمایشــگاهی،  رویکــرد  و  رفتــاری  اقتصــاد  تعریــف 
روان شــناختی و تصمیم گیــری، معرفــی متخصصــان و اســاتید ایــن حــوزه، 
معرفــی کتاب هــا و رشــته های دانشــگاهی از جملــه مطالــب ایــن بخــش 

. هســتند

2 کاربرد اقتصاد رفتاری در زندگی

در ایــن بخــش موضوعاتــی از قبیــل ســوگیری های رفتــاری و شــناختی، 
تکنیک هــا و روش هــای رفتــاری و تصمیم گیــری در قالــب مطالــب، نــکات 

علمــی و موردکاوی  هــا پوشــش داده می شــود.

3 کاربرد اقتصاد رفتاری در کسب و کار

تبلیغــات  و  انســانی  منابــع  محصــول،  بهبــود  و  طراحــی  بازاریابــی، 
جملــه  از  دیجیتــال  کســب  وکارهای  و  اســتارتاپ ها   ، کســب وکار در 
موضوعــات ایــن بخــش هســتند کــه در قالــب مطالــب و نــکات علمــی، 
معرفــی کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی، رویدادهــا و نشســت های مرتبــط 

می پذیــرد. صــورت 

4 کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری

از  زیســت  محیــط  و  بهداشــت  و  ســالمت  اجتماعــی،  نابرابــری  و  فقــر 
جملــه مهمتریــن موضوعــات ایــن بخــش هســتند کــه در قالــب مقــاالت 

رسانه ای برای افزایش شناخت، ایجاد ارتباط و شبکه سازی 
در حوزه اقتصاد رفتاری

کانالاقتصادرفتاری
اندیشکده
حکمرانی

شریف

شـناخت عاقه منـدان و پژوهشـگران ایـن حـوزه، توسـط  ارتبـاط و  معرفـی،  بـا هـدف  »کانـال اقتصـاد رفتـاری« 
کارگـروه اقتصـاد رفتـاری، وابسـته بـه اندیشـکدۀ حکمرانـی شـریف ایجـاد گردیـده اسـت. بخشـی از مطالـب ایـن 
نیـز  آن می پـردازد و بخـش دیگـر  بـا  آزمایشـگاهی مرتبـط  و  معرفـی دانـش اقتصـاد رفتـاری و حوزه هـای نظـری  بـه  کانـال 
کاربردهـای اقتصـاد رفتـاری در عرصه هـای زندگـی شـخصی و اجتماعـی، کسـب و کار و سیاسـت گذاری را پوشـش می دهـد. 
ایـن کانـال کـه فعالیت هـای خـود را از بهمن مـاه 1396 آغـاز کـرده، بـه  منظـور ایجـاد هم افزایـی در حوزه هـای مختلـف علـوم 
نمـوده  کار«  و  »کسـب  و  »سیاسـت گذاری«  آزمایشـگاهی«،  و  »نظـری  حوزه هـای  در  گـروه  سـه  تشـکیل  بـه  اقـدام  رفتـاری 

است.



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

99زمستان 1398   شمــــــــــــاره 2

رسانه
اقتصاد

گــزارش جلســات،  ارائــۀ  و  یادداشــت های سیاســتی، معرفــی  تولیــدی، 
مصاحبه هــای  و  کارگاه هــا  آموزشــی،  دوره هــای  رویدادهــا،  نشســت ها، 

می شــود. داده  پوشــش  تخصصــی 

    گروه های تخصصی کانال اقتصاد رفتاری
مختلف  حوزه های  در  هم افزایی  ایجاد  منظور  به   رفتاری  اقتصاد  کانال 
و  »نظری  حوزه های  در  گروه  سه  تشکیل  به  اقدام  رفتاری  علوم 
به  که  است،  نموده   » کار و  »کسب  و  »سیاست گذاری«  آزمایشگاهی«، 

ح زیر معرفی می شوند: شر

1 شبکه اقتصاد رفتاری ایرانیان

)Iranian Behavioral Economics Network(
با  کشور  سیاست گذاری  مسائل  پیرامون  نظر  تبادل  برای  گروه  این 
افراد  تا  می کند  تالش  و  است  شده  تشکیل  رفتاری  اقتصاد  رویکرد 
متخصص در زمینۀ اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی، علوم اعصاب، 
جمع  هم  دور  به  را  مرتبط  رشته های  دیگر  و  سیاست گذاری  مدیریت، 
نماید تا بتواند یک نگاه میان رشته ای به مسائل سیاست گذاری کشور 

ایجاد کند.

و  شناختی  رفتاری،  اقتصاد  تحقیقات  باشگاه   2

آزمایشگاهی
 Behavioral, Cognitive, and Experimental(

)Economics Research Club
آزمایشگاهی  و  نظري  حوزه های  پیرامون  نظر  تبادل  برای  گروه  این 
اقتصاد رفتاری و نظریه های تصمیم گیری تشکیل شده است و تالش 
می کند تا متخصصان حوزۀ اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی، علوم 
اعصاب، مدیریت و دیگر رشته های مرتبط را با هدف کمک به پیشرفت 

بهتر این حوزه گرد هم آورد.

3 علوم رفتاری برای کسب و کار

)Behavioral Science for Business(
در  رفتاری  اقتصاد  ظرفیت های  پیرامون  نظر  تبادل  برای  گروه  این 
کسب وکار از جمله بازاریابی، طراحی و بهبود محصول، منابع انسانی و 
تخصص های  با  افراد  تا  می کند  تالش  و  است  شده  تشکیل  تبلیغات 
  MBA ،مختلف از جمله اقتصاد، روانشناسی، بازاریابی، صنایع، مدیریت

و علوم شناختی را با یکدیگر مرتبط سازد.

  روند انتشار محتوای کانال اقتصاد رفتاری
انتشــار محتــوا در کانــال اقتصــاد رفتــاری از بهمن مــاه 1396 آغــاز شــده 
اســت و تاکنــون نزدیــک بــه 600 مطلــب در موضوعــات و محورهــای مرتبط 
منتشــر شــده اســت. نویســندگان ایــن کانــال را جمعــی از پژوهشــگران 

ایــن حــوزه در دانشــگاه های برتــر کشــور در بــر می گیــرد.

جمعبندی

کانــال اقتصــاد رفتــاری بــا داشــتن جامعــه ای بــا بیــش از 5 هــزار مخاطــب، 
زمینــۀ مناســبی را بــرای معرفــی ایــن حــوزه و کاربردهــای گســتردۀ آن بــه 
پژوهشــگران و عاقه منــدان ایجــاد نمــوده اســت و بــا تشــکیل گروه هــای 
تخصصــی امــکان معرفــی، ارتبــاط و شبکه ســازی متخصصــان ایــن حــوزه 

را در دانشــگاه های مختلــف ایــران و جهــان فراهــم کــرده اســت.

درباره

اندیشــکدۀ  بــه  وابســته  رفتــاری،  اقتصــاد  کارگــروه  توســط  کانــال  ایــن 
آغــاز بــه کار نمــوده اســت و از طریــق  حکمرانــی شــریف از ســال 1396 

اســت: دســترس  در  زیــر  اینترنتــی  آدرس 
https://t.me/BEconomics



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیشکــــــده هــــــــای ایـــــران 

زمستان 1398   شمــــــــــــاره 2 100

مجله
کشاورزی و آب

  ضرورت و اهداف انتشار فصلنامۀ گفت وگوی آب
کشــور  در  آبــی  منابــع  و  آب  حــوزۀ  در  کــه  مشــکالتی  از  یکــی  امــروزه 
بیــن  در  زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت  نادرســتی  نگرش هــای  دارد،  وجــود 
عمــوم افــراد جامعــه رواج یافتــه و بــه بــاور عمومــی تبدیــل شــده اســت. 
غیــر  دیدگاه هــای  و  اظهارنظرهــا  در   

ً
بعضــا نادرســت  نگرش هــای  ایــن 

کارشناســی متخصصــان ایــن حــوزه نیــز مشــاهده می شــود و حتــی در 
فضــای سیاســت گذاری و تصمیم گیــری نیــز رخنــه کــرده اســت. تبعــات 
ایــن نگرش هــای اشــتباه بــه گونــه ای اســت کــه عــالوه بــر آنکــه در ســطوح 
خــرد، بهره بــرداری و مصــرف منابــع آبــی را بــا مشــکل روبــرو می کنــد، در 

ســطوح کالن نیــز، مدیریــت و حکمرانــی مطلــوب را بــه خطــر می انــدازد.
فقــدان فضــای تعامــل و گفت وگــوی ســازنده میــان ارکان مختلــف جامعه، 
در  آب  مدیریــت  فرابخشــی  و  بخشــی  تشــکیالت  و  کســب وکار  محیــط 
کشــور از جملــه عواملــی اســت کــه بــه ترویــج نگرش هــای نادرســت دامــن 
می زنــد. از ایــن رو اندیشــکدۀ تدبیــر آب بــه منظــور برقــراری گفتگــوی موثــر 
میــان تمــام اثرگــذاران و عالقه منــدان بخــش آب در کشــور، »فصلنامــۀ 
گفت وگــوی آب« را منتشــر نمــود، تــا بتوانــد در مســیر اصــالح نگرش هــای 

موجــود پیرامــون مســائل و موضوعــات آب قــدم بــردارد.

     موضوعات فصلنامۀ گفت وگوی آب
 چندین نوع را شامل می شوند. 

ً
مطالب فصلنامۀ گفت وگوی آب عمدتا

، عارضه یابی وضعیت  پاسخ به سواالت و روشنگری پیرامون مسائل روز
یادداشت های  قالب  در  جدید  مسائل  و  موضوعات  ح  طر و  موجود 
سیاستی و مصاحبه با صاحب نظران و دست اندرکاران حوزۀ آب صورت 
ح مسائل علمی و کاربردی و ارائۀ آخرین دستاوردهای این  می پذیرد. طر
حوزه در قالب مقاالت علمی منتشر می شود و تجربیات سایر کشورها 

نیز در قالب متون ترجمه ارائه می گردد.
ایــن فصلنامــه پوشــش داده می شــود،  کــه در  همچنیــن موضوعاتــی 

نظام هــای  آب،  حکمرانــی  آب،  اقتصــاد  آب،  حقــوق  آب،  چرخــۀ  شــامل 
تاریخــی،  تحلیل هــای  زیرزمینــی،  آب هــای  از  بهره بــرداری  و  حقوقــی 

اســت. رســانه  و  آب  و  آبــی  منازعــات  آب،  دیپلماســی  و  سیاســی 

    روند انتشار فصلنامه گفت وگوی آب
شده  است.  آغاز   91 سال  زمستان  از  آب  گفت وگوی  فصلنامۀ  انتشار 
منتشر  فصلنامه  این  از  شماره   25 مجموعا   ،98 سال  تا   91 سال  از 
شده و به صورت آنالین از طریق سایت اندیشکده تدبیر آب در اختیار 
اندیشکدۀ  امتیاز این فصلنامه  عالقه مندان قرار گرفته  است. صاحب 

تدبیر آب و مدیر مسئول آن دکتر سید احمد علوی است.

جمعبندی

گونــه ای  بــه  آب  گفت وگــوی  فصلنامــه  در  انتشــاریافته  مطالــب  تنــوع 
اســت کــه می توانــد مــورد اســتفاده طیــف وســیعی از مخاطبــان از عمــوم 
افــراد جامعــه و فعــاالن کســب و کار تــا متخصصــان و سیاســت گذاران 
همــه  بــه  فصلنامــه  ایــن  مطالــب  پیگیــری  گیــرد.  قــرار  آب  حــوزۀ 

می شــود. توصیــه  آب  حــوزۀ  اثرگــذاران  و  عاقه منــدان 

درباره

ایــن مجلــه توســط اندیشــکدۀ تدبیــر آب ایــران از ســال 1391 تاکنــون  	
منتشــر شده اســت و از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر در دســترس اســت:
http://iwpri.ir/home/publication
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 )16 صفحه(

مجله ای برای اصالح نگرش پیرامون مسائل و موضوعات 
آب در کشور

فصلنامۀ»گفتوگویآب«
اندیشکده

 تدبیر آب  ایران

گفت وگوی  برقراری  آب به منظور  اندیشکدۀ تدبیر  که توسط  آب« عنوان مجله ای است  گفتگوی  »فصلنامه 
طریق  این  از  می کند  تاش  و  می یابد  انتشار  کشور  در  آب  بخش  عاقه مندان  و  اثرگذاران  تمام  میان  مؤثر 
، متخصصان و سیاست گذاران حوزۀ آب   در بین عموم افراد جامعه، فعاالن کسب و کار

ً
نگرش های نادرستی را که بعضا

ترویج یافته است، اصاح نماید. مطالب این فصلنامه عمدتا شامل یادداشت های سیاستی، مصاحبه ها، مقاالت علمی 
و  حقوقی  نظام های  آب،  حکمرانی  آب،  اقتصاد  آب،  حقوق  آب،  چرخۀ  قبیل  از  موضوعاتی  و  می شود  ترجمه  متون  و 
پوشش  را  رسانه  و  آب  و  آبی  منازعات  آب،  دیپلماسی  و  سیاسی  تاریخی،  تحلیل های  زیرزمینی،  آب های  از  بهره برداری 


