
بسم اهلل الرحمن الرحیم

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 
آدرس  https://iranthinktanks.com در دســترس اســت. عــالوه 
بــر ایــن ســایت، فصلنامــۀ جامعــۀ اندیشــکده های ایران نیــز برترین 
پژوهش هــا و اقدامــات اندیشــکده ها را در هــر فصــل در قالــب یــک 

مجلــه منتشــر می نمایــد. 
 بیانگـر 

ً
ایـن مجلـه صرفـا ج شـده در  بـه ذکـر اسـت مطالـب در الزم 

دیدگاه هـا و نظـرات اندیشـکده های مربوطـه و پژوهشـگران مجـری 
پژوهش ها اسـت و مالکیت معنوی مطالب نیز متعلق به ایشـان 
 انتشـاردهندۀ محتواهـای تولیـدی توسـط 

ً
اسـت. ایـن مجلـه صرفـا

اندیشـکده ها اسـت و هیچ گونه مسـئولیت یا مالکیتی نسـبت به 
مطالـب تولیـدی توسـط اندیشـکده ها و پژوهشـگران نـدارد.

: جامعٔه اندیشکده های ایران صاحب امتیاز
تدویـــن محتـــوا: ســـیدکمال موســـوی، مجتبـــی ســـبحانی، 

، فاطمـــه مرتضـــوی مهنـــاز تنوماشـــی، پریســـا امیـــدوار
صفحه آرایی و طراحی جلد: جواد محمدی ثمر

: مهناز سخاوت زاده ویراستار

حکمرانی  )آزمایشگاه  باقرزاد  محمدرضا  سید   : از مطالبی  با 
اجتماعی احسان(، جواد سلیمان پور، احسان پرنیان )اندیشکدۀ 
)اندیشکدۀ  مرادی  محمدحسین   ،) امیرکبیر سیاستگذاری 
مقدم،  حجتیان  فرزاد  نوری،  محمد  ایران(،  برای  شفافیت 
ع  حسین مظفری )اندیشکدۀ محّنا(، محمدهادی معصومی زار
)اندیشکدۀ مرصاد(، مهدی شریفی )اندیشکدۀ ُممتن(، مهناز 
کانون های  )شبکۀ  فتحعلی  پوریا  یقین(،  )اندیشکدۀ  رحیمی 
)پژوهشکدۀ  حسین زاده  عارف  رضایتی،  آرمان  ایران(،  تفکر 
سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت(، روح اهلل ابوجعفری 
خط  )پیچ  عبدالحمید  مهدی  فناوری(،  مطالعات  )پژوهشکدۀ 
مشی(، سید حسن محفوظی، احسان امیدی، علی ملک زاده، 
تحلیلگران  )شبکۀ  رهگشای  میرهادی  عطاءاللهی،  حسین 
تترا(،  )شرکت  رودی  امیر  پورحیدر،  احمد  مقاومتی(،  اقتصاد 
سیما رفسنجانی نژاد )مرکز بررسی  های استراتژیک(، سیدعباس 
کرمانی  محسن  نصیری،  حسین  علیزاده،  پریسا  پرهیزکاری، 
شورای  مجلس  پژوهش های  )مرکز  بیات  موسی  نصرآبادی، 
آرا(،  پژوهشی  )مرکز  اسدپور  مجید  نوری راد،  فاطمه  اسالمی(، 
محمد آزین )موسسۀ مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان(

همکاران این شماره:  امیرعلی ناقدی، علی شیرمحمدی، ایمان 
مشایخی، مصطفی کجینی، محمد فکری، مهناز شعبانی، نفیسه 

آقاجانی، میالد موحدیان، سیدمهدی میرحاجی، امانی 

قیمت: 40 هزار تومان

نشانی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر و فلسطین، 
نبش خیابان برادران مظفر جنوبی، پالک 1070، واحد 5

کد پستی: 1315763471
تلفن تماس: 021-66488057

info@iranthinktanks.com :ایمیل
https://iranthinktanks.com :وبسایت

  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 آنهــا مســائل 
کالن و عمومــی در کشــور وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت در یــک پــروژه 
ــورد از آنهــا  ــا دو م ــر یــک ی ــز ب ــود و تمرک ــوارد پوشــش داده نش همــۀ ایــن م
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 

ــود.  ــد ب ــر نخواه ــورد نظ ــری م بازنگ
 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.

  حوزه های موضوعی پژوهش های فصلنامه
محتــوا  و  موضــوع  بــا  متناســب  می تــوان  را  اندیشــکده ها  پژوهش هــای 
مختلفــی  موضوعــات  در  می شــود،  مرتبــط  آن  بــه  پژوهــش  کــه  نهــادی  و 

 : از عبارتنــد  موضوعــات  ایــن  مهم تریــن  از  برخــی  کــرد.  دســته بندی 
»اقتصــاد«، »اجتماعــی و فرهنگــی«، »علــم و فنــاوری«، »سیاســت خارجــی«، 
»حکمرانــی«، »انــرژی«، »کشــاورزی و آب«، »ســالمت«، »آمــوزش«، »محیــط 

زیســت«، »توســعه شــهری و منطقــه ای«، »دفــاع و امنیــت«.
»اقتصــاد«،  »ســالمت«،  حوزه هــای  در  پژوهش هایــی  فصلنامــه  ایــن  در 
»حکمرانــی«، »انــرژی«، »علــم و فنــاوری«، »آمــوزش«، »کشــاورزی و آب«، »دفاع 
ج شــده اســت. و امنیــت«، »سیاســت خارجــی« و »اجتماعــی و فرهنگــی« در

  بخش ویژه ویروس کرونا
بخــش ویــژه ایــن فصلنامــه پژوهش هــای مرتبــط بــا »ویــروس کرونــا« اســت؛ 
در ایــن بخــش 8 پژوهــش از 6 اندیشــکدۀ »مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
آرا«، »پژوهشــکدۀ سیاســت پژوهی و  شــورای اســالمی«، »مرکــز پژوهشــی 
ــان«،  ــی احس ــی اجتماع ــگاه حکمران ــت«، »آزمایش ــردی حکم ــات راهب مطالع
»اندیشــکدۀ  و  برهــان«  تربیــت  و  تعلیــم  راهبــردی  مطالعــات  »موسســه 
ُممتــن« انتخــاب و بــه چــاپ رســیده اســت؛ کــه ایــن پژوهش هــا مســئله 
ــا را از جنبه هــای مختلــف »ســالمت«، »اقتصــاد«، »فرهنگــی و  ویــروس کرون

ــد. ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس ــت«  م ــاع و امنی ــوزش«، »دف ــی«، »آم اجتماع



جامعۀ اندیش�ده های ایران فصلنـــامـــــه
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بس�� �یا��ی م�ابله با 
کروناویروس در کشور

ن�وۀ موا��� ن�ام آموز�ی 
کشور با ویروس کرونا

�رر�ی اب�اد ن�امی-راه�ردی 
همه �یری ویروس کرونا

�رر�ی و ��لی� موا��ه ایران از من�ر 
ار��ا�ی و ر�انه ای با ویروس کرونا  

مسا�� پ�رامون آموزش م�ا�ی و 
�صمیمات وزارت آموزش و پرورش

مدلسا�ی ن�وۀ �س�رش کرونا در ا��ان 
��ران و پ�ش �ینی �نا�یوهای ممکن 

ع ویروس کرونا  �رر�ی همه �یری �یو
�یر آن �ر امید ا��ماعی و ��

۱۴

۱۸

۲۴

۱۶

۲۲

۲۰

۲۶

پژوهشکدۀ حکمت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

  اندیشکدۀ ُممتن

  مرکز پژوهشی آرا

  مؤسسۀ مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان 

  آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان

  مرکز پژوهشی آرا

�الش ها و راهکارهای حمای� از ا�شار 
ض�ی� و م�روم �ام�ه در م�ابله با کرونا
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�راحی ال�وی اع��اردهی به مصرف کننده 
با ا���اده از کارت اع��ا�ی

�شکی� وزارت با�ر�انی و ح�� ا�ز ۴۲۰۰
�یر آن در بازار مواد ��ای�  �ومانی و ��

م�ال�� ���ی�ی �ن� ها و 
ب�ران های ا��ی در ��ان

ارا�� �ا�وکار ا���اده از ال�وی پ�شرف�� 
پ�مان های پولی در ��ام� ا��ی �ین المللی

�رر�ی و ا��یا�� �یا�� ا��ح پولی 
ح�ف ��ار ��ر از پول ملی

�رر�ی مخا�رات، فر�� ها و ن�وۀ 
�یا�� ��ا�ی در �صوص رم�ا�زها

�رر�ی دی�لما�ی ا��صادی ایران 
در دول� های ب�د از ان��ب
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۳۸

۴۴

۳۶

۴۲

۴۰

۴۶

  پژوهشکدۀ  پولی و بانکی

  شبکۀ  کانون های تفکر ایران )ایتان(

  اندیشکدۀ یقین

  شبکۀ تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

  اندیشکدۀ برهان انقالب اسالمی

پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی

  پژوهشکدۀ امنیت اقتصادی تدبیر

�رر�ی �ی�� �ود�� �ال ۱۳۹۹ ک� کشور 
از من�ر م�ورهای �صمیم �یری

۳۲
  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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�

�ار مالیات �ر عایدی  �رر�ی اب�اد و آ
�رمایه در بخش مسکن

��ارش �ر��ا�ی دومین �ویداد با 
اندیشه و�زان

۳۰ ۶
  شبکۀ تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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I r a n T h i n k t a n k s . c o m
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حک

آ�ی� �نا�ی مس�ل� �� در 
ن�ام ح�و�ی و ��ای� کشور 

م�ال�� ���ی�ی ��ارب و �وانین 
کشورها در زمین� �وت زنی

آ�ی� �نا�ی مس�ل� ا�ناد �یرر�می و 
ارا�� راهکارهای� �رای ح� آن

ن�ا�� وض�ی� ا�و�یس�م 
کارآفرینی کشور

�یشه  یا�� عل� و ارا�� راهکارهای� �رای 
مشک� ح�م با�ی پرونده های داد�س�ری

پویش ��افی� داو�ل�انه

آ�ی� �نا�ی �ویکردی و عملکردی �وۀ ��ای�ه 
و ارا�� �یا�� ها و راهکارهای ا��حی

�رر�ی موان� و راهکارهای �و��ه �ویداد ملی پ�� �� مشی
کس� وکارهای نو�ا در ایران
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۶۴۸۸

۵۶

۶۲

۶۰

۶۶۹۰

  اندیشکدۀ محّنا

  اندیشکدۀ امیرکبیر و مرکز پژوهش های مجلس

  شرکت تترا  اندیشکدۀ  محّنا

  شبکۀ کانون های تفکر ایران و اندیشکدۀ محّنا

  اندیشکدۀ شفافیت برای ایران

  اندیشکدۀ  محّنا

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  پیچ خط مشی

�ای� م�اوم�ی نیوز

۵۰
  شبکۀ تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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�رر�ی �نا�یوهای ��ام� ایران با 
�روه ویژۀ ا�دام مالی

۴۸
  پژوهشکدۀ حکمت 

ی
نر�

ا

�دوین راه�رد ایران در حوزۀ ��ارت 
�از �را�اس راه�ردهای �و�یه

�رر�ی ال�امات و �ا�وکارهای 
هم�رای� علویان و ا��م �رایان �رک

ا�دامات راه�ردی �رای ���� 
ا��صاد م�اوم�ی در بخش انر�ی

�راحی �ا�وکارهای ضمان� 
اع��ا�ی در ف�الی� های فناورانه

�رر�ی �نا�یوهای م��م� و 
ال�امات ایران در ��ال �ر�ام

۷۴

۸۰

۷۶

۸۶

۸۲

  اندیشکدۀ سیاستگذاری امیرکبیر

  اندیشکدۀ  مرصاد 

  شبکۀ تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

  پژوهشکدۀ  مطالعات فناوری 

  اندیشکدۀ راهبردی  تبیین 

�راحی �ا�وکار کاهش �ام فرو�ی 
از مسیر احداث ��رو�ا�یش�اه 

۷۲
  شبکۀ تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
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حک

م�اهیم و م�انی �ش���ان �دوین ن�ام 
�ام� ر�د ا��ماعی 

۶۸
  شرکت تترا
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�ا ل� ها و راهکارهای حمایت از اقشار ��و��ه و��ه ��و��۱۰
��ی� جام�ه در م�ابله با کرونا

نحوۀ مواج�� ن�ام آموزشی کشور با ��و��ه و��ه ��و��۱۸
ویروس کرونا

�ررسی �یح� �ودج� سال ۱۳۹۹ کل ا����د۳۲
کشور از م��ر محورهای ت�می� �یری

مطال�ه �وش های استفاده از توان مردمی ����ا��۵۸
�رای مبا�زه و ��ش�یری از �ساد (سوت زنی)

�ررسی موان� و راهکارهای توس�ه ��� و ���وری۹۰
کسب وکارهای نوپا در ایران

�ررسی دستاوردها، �ال� ها، بحران ها 
و �ر�یت های آموزش �الی آ��زش۹۶

مرک� ��وه� های م�ل� شورای اس�می

آسیب ش�اسی مس�ل� �� در ن�ام ح�وقی ����ا��۵۴
ح اص�ح قانون صدور �� کشور و �ررسی طر

�یشه یا�ی �لل و ارا�� راهکارهایی �رای ����ا��۵۶
مشکل ح�� با�ی �رونده های داد�ستری

آسیب ش�اسی �ویکردی و �ملکردی قوۀ ق�ای�ه 
و ارا�� سیاست ها و راهکارهای اص�حی

آسیب ش�اسی مس�ل� اس�اد �یررسمی و ارا�� 
راهکارهایی �رای حل آن

��ارش آسیب ش�اسی مرک� �رماندهی و 
ک�ترل نیروی انت�امی

����ا��۶۰

۶۴

۱۰۶

����ا��

د��ع و ا����

اندیشکدۀ محّ�ا

�ار مالیات �ر �ایدی ا����د۳۰ �ررسی اب�اد و آ
سرمایه در ب�� مسکن

ارا�� سا�وکار استفاده از ال�وی ��شر�ت� ا����د۳۶
��مان های �ولی در ت�ام�ت ا��ی �ین المللی

سایت م�اومتی نیوزا����د۵۰

۷۲

۷۶

ا��ژی

ا��ژی

طراحی سا�وکار کاه� �ام �روشی از 
مسیر احداث پتروپا�یش�اه

اقدامات راهبردی �رای تح�� اقت�اد 
م�اومتی در ب�� انر�ی

شبک� تحلیل�ران اقت�اد م�اومتی

مطال�ه �وش های استفاده از توان مردمی ����ا��۵۸
�رای مبا�زه و ��ش�یری از �ساد (سوت زنی)

تدوین راهبرد ایران در حوزۀ ت�ارت �از ا��ژی۷۴
�راساس راهبردهای �وسیه

اندیشکدۀ سیاست��ا�ی امیرکبیر

����� ��  ����� ا������ه ��

ب
و آ

ی 
و��

شا
ک

�رر�ی ��ارب �ر�ی کشورها در مدیری� 
ب�ران منا�� آب در بخش کشاو��ی

��ارش آ�ی� �نا�ی مرک� 
فرماندهی و کن�رل نیروی ان��امی

کن�ران� دو�ا�ن� ا��صاد آب

م�له ناورد

۱۰۰

۱۰۶

۱۰۲

۱۰۸

  مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

  اندیشکدۀ محّنا

  مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

  اندیشکدۀ ممتن

�رر�ی د��اوردها، �الش ها، 
ب�ران ها و �رفی� های آموزش عالی

عارضه یا�� مس�ل� کنکور �را�ری، 
�الش های مو�ود و راهکارهای �ای��ین

۹۶

۹۴

ش
وز

آم
ب

و آ
ی 

و��
شا

ک
ت

��
 ام

ع و
د�ا

ت
��

 ام
ع و
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  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

  مرکز بررسی های استراتژیک
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۱۴

۴۸

��و��ه و��ه ��و��

ا����د

بست� سیاستی م�ابله با کروناویروس 
در کشور

�ررسی س�ا�یوهای ت�امل ایران با �روه 
وی�ۀ اقدام مالی

��وهشکدۀ سیاست ��وهی و مطال�ات راهبردی حکمت

تشکیل وزارت با�ر�انی و حف� ا�ز ۴۲۰۰ا����د۳۸
تومانی و ت��یر آن در بازار مواد ��ایی

�یشه یا�ی �لل و ارا�� راهکارهایی �رای 
مشکل ح�� با�ی �رونده های داد�ستری ����ا��۵۶

شبک� کانون های تفکر ایران  (ایتان)

�ررسی و تحلیل مواج�ه ایران از م��ر ��و��ه و��ه ��و��۱۶
ارتباطی و رسانه ای با ویروس کرونا

ع ویروس کرونا و ��و��ه و��ه ��و��۲۶ �ررسی همه �یری شیو
ت��یر آن �ر امید اجتما�ی

مرک� ��وهشی آرا

�ررسی اب�اد ن�امی-راهبردی همه �یری ��و��ه و��ه ��و��۲۴
ویروس کرونا

م�له ناوردد��ع و ا����۱۰۸

اندیشکدۀ ُممتن

مفاهی� و مبانی پشت�بان تدوین ن�ام ����ا��۶۸
جام� رصد اجتما�ی

ن�اشت و��یت ا�وسیست� کارآ�ری�ی ��� و ���وری۸۸
کشور

شرکت ت�را

�ررسی ت�ارب �ر�ی کشورها در مدیریت ���و�زی و آب۱۰۰
بحران م�ا�� آب در ب�� کشاو��ی

�ار�ه یا�ی مس�ل� ک�کور سراسری، 
�ال� های موجود و راهکارهای جای��ین

ک�فران� دوسا�ن� اقت�اد آب���و�زی و آب۱۰۲

مرک� ملی مطال�ات راهبردی کشاو��ی و آب اتاق ایران

آ��زش۹۴

مرک� �ررسی های استرات�ی�

طراحی سا�وکارهای �مانت ا�تبا�ی در ��� و ���وری۸۶
��الیت های ��اورانه

��وهشکدۀ مطال�ات ��او�ی

�وی� شفا�یت داوطلبانه����ا��۶۲

اندیشکدۀ شفا�یت �رای ایران

��وهشکدۀ �ولی و بانکی

طراحی ال�وی ا�تباردهی به م�رف ک��ده با ا����د۳۴
استفاده از کارت ا�تبا�ی

د�د�ه ها و راهکارهایی ��رامون مس�ل� آموزش ��و��ه و��ه ��و��۲۲
م�ا�ی و ت�میمات وزارت آموزش و �رورش

موسس� مطال�ات راهبردی ت�لی� و تر�یت �رهان

�ویداد ملی ��� �� مشی����ا��۶۶

��� �� مشی

��و��ه و��ه ��و��۲۰
مدلسا�ی نحوۀ �سترش ویروس کرونا در 

استان ت�ران و ��� �ی�ی س�ا�یوهای ممکن

آزمایش�اه حکمرانی اجتما�ی احسان

�ررسی م�اطرات، �رصت ها و نحوۀ ا����د۴۰
سیاست ��ا�ی در ��وص رم�ا�زها

��وهشکدۀ تح�ی�ات راهبردی

۸۲

۸۰

۴۲

۴۴

۴۶

 �����
��ر��

 �����
��ر��

ا����د

ا����د

ا����د

�ررسی س�ا�یوهای محتمل و ال�امات 
ایران در قبال �رجام

�ررسی ال�امات و سا�وکارهای هم�رایی 
�لویان و اس�م �رایان ترک

�ررسی و ا��یا�ی سیاست اص�ح �ولی 
ح�ف ��ار صفر از �ول ملی

مطال�� تطبی�ی ج�� ها و بحران های 
ا��ی در ج�ان

�ررسی دی�لماسی اقت�ادی ایران در 
دولت های ب�د از ان��ب

اندیشکدۀ راهبردی تب��ن

اندیشکدۀ مرصاد

اندیشکدۀ �رهان ان��ب اس�می

اندیشکدۀ ی�ین

��وهشکدۀ ام��ت اقت�ادی تد�یر

�����
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بس�ر  در  اندیشه و�زان  با  �ویداد  م�رفی    
�دمات �ام�� اندیشکده ها

جامعــۀ اندیشــکده های ایــران خدمــات و بســترهای متنــوع و در عیــن 
حــال یک�ارچــه ای را بــه منظــور معرفــی و برجسته ســازی پژوهش هــا و 
بــا  ارائــه و توســعه داده اســت.  اقدامــات برتــر اندیشــکده های کشــور 
ایــن امیــد کــه زمینــۀ  مناســبی جهــت ارتقــای پژوهش هــا و فعالیت هــای 
و  سیاســت گذاری  فضــای  در  آن هــا  از  اســتفاده  و  اندیشــکده ها 

از پیــش مهیــا شــود. ، بیــش  تصمیم گیــری کشــور

ج در ����   ���� ��زی ��و�� �� و د�
خالصه ســازی پژوهش هــا یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای تیــم جامعــۀ 
اندیشــکده ها اســت و زیربنــای الزم را بــرای ســایر فعالیت هــا و خدمــات آن 
فراهــم مــی آورد. در ایــن میــان پژوهش هایــی بــرای خالصه ســازی انتخــاب 

�ویدادی �رای ارا�� ن�ای� پژوهش های �ر�ر فصلنام� �ام�� اندیشکده های ایران

��ارش ����ا�ی دو��� �و��اد �� ا����� و�زان

«�ویـداد بـا اندیشـه و�زان» ���ـ� فصلنامـ� �ام�ـ� اندیشـکده ها ا�ـ� �ـ� پژوهش هـای �ر�ـر را در �ـ� �ـ��ره از 
������ـ� ارا�ـ� �� د�ـ� و از ��ـ�ن ��و�� ���ـ� ا���ـ�ب �� �ـ�د �ـ� ���ـ���� ا���ـ�ز ا��یا�ـ� را در ��زه �ـ�ی 
������ ������� ��� ��ده  ا��. در ا�� �و��اد �� �� ���ر ����ان و ��������ن ا������ه �� و ���� از ����� ��اران 

و ����ان ��ن ���ر ����ار �� ��د، ����� ��و�� ��ی ����� ارا�� �� ��د و ��رد ��� و ��ر�� ��ار �� ���د.

 
ً
ــا ــور آن را تولیــد کــرده باشــد و ثانی ــوند کــه اواًل اندیشــکده های کش می ش
در قالــب یــک پــروژۀ تیمــی، در مــدت زمــان میــان 3 تــا 6 مــاه و بــا هــدف 
حــل مســئله ای از مســائل کالن و عمومــی کشــور انجــام شــده و راهکارهــا 

و پیشــنهادهای ملمــوس، مرتبــط و اجراشــدنی داشــته باشــد.
هــر پژوهــش پــس از خالصه ســازی در یــک حــوزۀ موضوعــی قــرار می گیــرد 
و بــه مــرور بــر روی »ســایت جامعــۀ اندیشــکده ها« بارگــذاری می شــود. 
: اقتصــاد، اجتماعــی و فرهنگــی، علمــی و فنــاوری،  ایــن حوزه هــا عبارتنــد از
سیاســت خارجی، حکمرانی، انرژی، کشــاورزی و آب، ســالمت و بهداشــت، 

آمــوزش، محیــط زیســت، توســعۀ شــهری و منطقــه ای و دفــاع و امنیــت.

  ا������ ��و�� ��
ــی  ــی ارزیاب ــاخ� ها و معیارهای ــاس ش ــده براس ــای خالصه ش پژوهش ه
می شــوند کــه مبتنــی بــر اســتانداردهای تولیــد پژوهــش در اندیشــکده ها 
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توســعه یافتــه اســت. ایــن پژوهش هــا امتیازاتــی بیــن 1 تــا 5 دریافــت 
ضعیــف،  ضعیــف،  کامــاًل  ســط� های  بیانگــر  به ترتیــب  کــه  می کننــد 
ارزیابــی  متوســط، قــوی و کامــاًل قــوی اســت. شــاخ� ها و معیارهــای 
شــامل شــیوۀ نــگارش پژوهــش، بیــان مســئله، روش شناســی بــرای حــل 

مســئله، نظــرات و تحلیل هــا و پیشــنهادات و راهکارهــا می شــود.

  ا����ب ��و�� ��  ��ای ������� و �و��اد
اقدامات  پژوهش ها،  خالصۀ  ایران«  اندیشکده های  جامعۀ  »فصلنامۀ 
منتشر  را  فصل  هر  در  کشور  اندیشکده های  تحقیقاتی  دستاوردهای  و 
می کند. برای انتخاب مطالب فصلنامه، تمام پژوهش هایی که طی فصل 
حوزۀ  هر  در  می شوند.  دسته بندی  موضوعی  شده اند،  خالصه  گذشته 

که  می شوند  انتخاب  فصلنامه  در  انتشار  برای  پژوهش هایی  موضوعی 
امتیاز ارزیابی آنها 4 و 5 و برخی از پژوهش ها با امتیاز ارزیابی 3 باشد.  

»رویداد با اندیشه ورزان« متمم فصلنامۀ جامعۀ اندیشکده ها است که 
پژوهش های برتر هر شماره از فصلنامه را ارائه می دهد. این رویداد با حضور 
برخی از سیاست گذاران و مدیران کالن کشور برگزار میشود. در مجموع 5

الی 7 پژوهش برتر از فصلنامه، طبق سازوکار زیر برای ارائه در رویداد انتخاب 
می شود:

کــه بیشــترین ▪ انتخــاب می شــود  در هــر حــوزۀ موضوعــی پژوهشــی 
امتیــاز ارزیابــی را کســب کــرده اســت. 

بــه منظــور حفــ� تنــوع اندیشــکده های ارائه دهنــده، از هــر اندیشــکده ▪
تنهــا یــک پژوهــش بــرای ارائــه در رویــداد انتخــاب خواهــد شــد.

  پژوهش های ���ه �ده در فص� �ای��
در فصــل پاییــز 13۹8  تعــداد 80 پژوهــش از 24 اندیشــکده در کشــور 
ــا پــس  ــن پژوهش ه ــدام از ای ــر ک ــدند. ه ــاب ش ــازی انتخ ــرای خالصه س ب
حوزه هــای  از  یکــی  در  و  شــدند  امتیازدهــی  و  ارزیابــی  خالصه ســازی،  از 
موضوعــی قــرار گرفتنــد. خالصــۀ پژوهش هــا نیــز به مــرور روی ســایت 

بارگــزاری گردیــد.
ــا  ــد از پژوهش ه ــه 27.5 درص ــی داد ک ــان م ــی نش ــازات ارزیاب ــی امتی بررس
امتیــاز 4 و 5 دریافــت کرده انــد و از ســط� کیفــی قابل قبولــی برخوردارنــد. 
31.5 و  دارنــد  متوســطی  کیفیــت  و   3 امتیــاز  پژوهش هــا  از  درصــد   41

آورده انــد و ســط�  را بــه دســت  درصــد از پژوهش هــا نیــز امتیــاز 1 و 2 
کیفــی پایینــی دارنــد. از میــان پژوهش هــای خالصه شــده، 40 پژوهــش 
بــه  داشــتند،  باالیــی  بــه  رو  متوســط  کیفیــت  کــه  اندیشــکده   20 از 
پراکندگــی  بــاال  شــکل  شــدند.  انتخــاب  فصلنامــه  در  انتشــار  منظــور 
و  موضوعــی  حوزه هــای  برحســب  فصلنامــه  منتخــب  پژوهش هــای 
 بــر روی ســایت منتشــر شــده اند، 

ً
همچنیــن پژوهش هایــی را، کــه صرفــا

می دهــد:   نشــان 

در نهایــت از میــان پژوهش هــای منتشرشــده در فصلنامــه، 7 پژوهــش 
برتــر از هــر حــوزۀ موضوعــی بــرای ارائــه در رویــداد بــا اندیشــه ورزان انتخاب 

ح زیــر اســت: شــدند. عناویــن ایــن پژوهش هــا بــه شــر

عارضه یابــی و شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع در ســازمان صــدا و ▪
ســیما، اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران

بررســی مشــکالت الگــوی انتخابــات مجلــس ایــران و معرفــی الگــوی ▪
ــان( ــران )ایت ــر ای ــای تفک ــبکۀ کانون ه ــن، ش جایگ�ی

تدویــن راهبــرد تجــارت انــرژی در شــرایط تحریــم و ارائــۀ راهکارهــای ▪
امیرکبیــر سیاســتگذاری  اندیشــکدۀ  فنی-عملیاتــی، 

ــران ▪ ــبکۀ تحلیلگ ــران، ش ــاد ای ــر اقتص ــوئیفت ب ــرب س ــار مخ ث ــی آ بررس
اقتصــاد مقاومتــی

ارزیابــی اثــرات سیاســت قیمت  هــای تضمینــی در حمایــت از تولیــدات ▪
داخلــی، مرکــز ملــی مطالعــات کشــاورزی و آب اتــاق ایــران

طراحــی مــدل شبیه ســازی و پیش بینــی جبهه بندی هــا و ائتالف هــا در ▪
�ــرب آســیا، پژوهشــکدۀ سیاســت پژوهی و مطالعــات راهبــردی حکمــت

رصد کالن حوزۀ علم، فناوری و نوآوری، شرکت تترا▪
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��ارش

  دعوت از اندیشکده ها �رای �رک� در �ویداد
بــا  رویــداد  دومیــن  گردیــد  مقــرر  انجام شــده  هماهنگی هــای  بــا 
ثــار مقــام  اندیشــه ورزان در تاریــ� 7 اســفند در محــل دفتــر حفــ� و نشــر آ

شــود.  برگــزار  رهبــری  معظــم 
در همیــن راســتا طــی یــک نامه نــگاری رســمی بــا مدیــران اندیشــکده هایی 
ــان  ــود، از آن ــده ب ــاب ش ــداد انتخ ــه در روی ــرای ارائ ــان ب ــه پژوهش هایش ک
خواســته شــد تــا نتایــ� پژوهــش خــود را بــه صــورت کوتــاه و در مــدت 
زمــان 10 دقیقــه در رویــداد ارائــه نماینــد و فایــل پاورپوینــت و فایــل صوتــی 
ارائــه را بــرای دبیرخانــۀ جامعــۀ اندیشــکده ها ارســال کننــد. در ایــن مرحله 
به جــز شــرکت تتــرا کــه از ارائــه در رویداد انصراف داد، ســایر اندیشــکده ها 
آمادگــی خــود را اعــالم کردنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه فرارســیدن ســال روز 
ــا بررســی اندیشــکده هایی کــه در ایــن زمینــه  بیانیــۀ گام دوم انقــالب و ب
اقداماتــی انجــام داده بودنــد، بــه درخواســت نماینــدۀ دفتــر حفــ� و نشــر 
ثــار مقــام معظــم رهبــری، از مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق )ع( دعــوت  آ

شــد تــا نتیجــۀ اقدامــات خــود را در ایــن رویــداد ارائــه کننــد.
بــا نهایی شــدن برنامــۀ ارائه هــا در روز رویــداد، یــک دعوت نامــۀ رســمی 
بــه همــۀ اندیشــکده هایی کــه بــا جامعــۀ اندیشــکده ها در ارتبــاط بودنــد، 
آمــد.  آنــان بــرای شــرکت در رویــداد دعــوت بــه عمــل  ارســال شــد و از 
پژوهشــکدۀ حکمــت  به جــز  اندیشــه ورزان،  بــا  رویــداد  برگــزاری  روز  در 
نماینــدگان  و  مدیــران  داد،  انصــراف  رویــداد  در  ارائــه  و  حضــور  از  کــه 
اندیشــکده های ارائه دهنــده و نیــز مدیــران و نمایندگانــی از مؤسســۀ 
مرکــز  فــارس،  خلیــ�  مطالعــات  مرکــز  اســالم،  جهــان  آینده پژوهــی 
و  چشــم انداز  پژوهشــکدۀ  اســالمی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
بومــی،  اقتصــادی  مدل هــای  و  مبانــی  تحقیقــات  مرکــز  آینده پژوهــی، 

تتــرا حضــور داشــتند. راهبــردی مهاجــر و شــرکت  اندیشــکدۀ 

  ��ارش مخ�صری از ارا�ه های �ویداد
اندیشــکدۀ  از  ظفریــان  حبیــب اهلل  را  رویــداد  ایــن  ارائــۀ  نخســتین 
سیاســتگذاری امیرکبیــر بــا موضــوع »تجــارت انــرژی در شــرایط تحریــم« 
بــا  مصاحبــه  را  پژوهــش  ایــن  تحقیــق  روش  وی  داشــت.  عهــده  بــر 
مدیــران و تاجــران نفتــی و فعــاالن بانکــی اعــالم کــرد و طبــق تحلیل هــای 
ــوان  ــه عن ــایی« را ب ــکان شناس ــی« و »ام ــکان جایگ�ین ــش، »ام ــن پژوه ای
پژوهشــگر  ایــن  برشــمرد.  ایــران  نفــت  تحریــم  بــرای  موجــود  اهــرم  دو 
ب�رگ بــودن محموله هــای نفتــی و تراکنش هــای مالــی آنهــا، محدودبــودن 
مشــتریان و منحصربه فــرد بــودن شناســنامۀ نفــت را ســه ویژگــی بــازار 
نفــت دانســت کــه باعــ� شناســایی معامــالت نفتــی می شــود. وی در 
پایــان، راهکارهــای بلندمــدت و کوتاه مدتــی را بــه منظــور کم رنــ� کــردن 

تحریــم خریــد نفــت ایــران ارائــه داد.
ثــار مخــرب ســوئیفت بــر اقتصــاد ایــران« دومیــن پژوهــش ایــن رویداد  »آ
بــود کــه بــه شــبکۀ تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی اختصــاص داشــت. 
حســین عطااللهــی، ارائه دهنــدۀ ایــن پژوهــش، هــدف از ســوئیفت را 
بین المللــی  بانکــی  بیــن  مالــی  مبــادالت  پــردازش  و  اســتانداردگذاری 
دانســت. وی ضمــن بیــان تاریخچــۀ شــکل گیری ســوئیفت، تخلفــات 
بــرای  ابــزاری  بــه  -کــه  را  ســوئیفت  اطالعــات  از  اســتفاده  در  آمریــکا 
نظــارت و رصــد اطالعــات مالــی کشــورها و تحریــم کشــورهای �یرهمســو 

بــرای آن مبــدل گشــته بــود- زمینــه ای بــرای اعتــراض ســایر کشــورها 
اندیشــه ورز  ایــن  برشــمرد.  مــوازی  مالــی  پیام رســان های  گســترش  و 
ــه  ــوئیفت را از جمل ــه س ــران ب ــی ای ــع دسترس ــات و قط ــایی اطالع شناس
آســیب های آن بــر اقتصــاد ایــران دانســت و در ایــن زمینــه راهکارهایــی 

ارائــه داد.
ــداد  ــن روی ــۀ ای ــومین ارائ ــان( در س ــران )ایت ــر ای ــای تفک ــبکۀ کانون ه ش
بــه »بررســی مشــکالت الگــوی فعلــی انتخابــات مجلــس ایــران و معرفــی 
نظام هــای  تعریــف  بــا  رئیســی  مجتبــی  پرداخــت.  جایگ�یــن«  الگــوی 
انتخاباتــِی »اک�ریتــی«، »تناســبی« و »ترکیبــی«، آســیب های روش فعلــی 
از »نظــام انتخابــات ترکیبــی«  انتخابــات مجلــس را برشــمرد و ســ�س 
ح در  ــرد. در ایــن طــر ــام ب ــات مجلــس ن ح اصالحــی انتخاب ــه عنــوان طــر ب
حوزه هایــی کــه بیــش از 2 نماینــده دارنــد، انتخابــات بــه صــورت تناســبی 
و در ســایر حوزه هــا، بــه صــورت اک�ریتــی برگــزار می شــود. ایــن پژوهشــگر 
ایجــاد عدالــت انتخاباتــی، افزایــش ثبــات سیاســی-اجتماعی، افزایــش 
مشــارکت در انتخابــات، امــکان شــکل گیری رقابت هــای درون جریانــی 
برگــزاری  نتایــ�  مهمتریــن  از  را  اک�ریــت  بــر  اقلیــت  نظــارت  تقویــت  و 

ــد دانســت. ــات مجلــس طبــق الگــوی جدی انتخاب
»ت�ثیــر  عنــوان  بــا  رفیعــی،  حامــد  را  رویــداد  ایــن  پژوهــش  چهارمیــن 
قیمت هــای تضمینــی در سیاســت خریــد تضمینــی بــر وضعیــت تولیــد 
بــه مرکــز ملــی مطالعــات راهبــردی  کــه مربــوط  محصــوالت کشــاورزی« 
کشــاورزی و آب اتــاق ایــران اســت، ارائــه داد. وی در بخــش اول ارائــه، 
وضعیــت محصــوالت کشــاورزی را از منظــر 5 شــاخ�؛ م�یــت نســبی 
صــادرات  م�یــت  و  بهــره وری  خودکفایــی،  فی�یکــی،  م�یت هــای  تولیــد، 
ارزیابــی کــرد و در بخــش دوم ارتبــاط میــان قیمــت تضمینــی محصــوالت 

داد. توضیــ�  را  محاسبه شــده  شــاخ� های  و  کشــاورزی 
آخریــن پژوهــش ایــن رویــداد بــا عنــوان »مصادیــق تعــارض منافــع در 
ــرای  ــفافیت ب ــکدۀ ش ــی از اندیش ــی عباس ــۀ مصطف ــا ارائ ــیما« ب ــدا و س ص
ایــران همــراه بــود. وی ابتــدا تعریفــی از تعــارض منافــع در حکمرانــی ارائــه 
داد و آن را موقعیتــی دانســت کــه در آن یــک مقــام دولتــی در نقش هــای 
ــر ســر دوراهــی انتخــاب  ســازمانی خــود هنــگام اعمــال اراده و تصمیــم، ب
بیــن منافــع عالــی و دانــی قــرار بگیــرد. او تعــارض درآمــد و وظایــف، تعــارض 
وظایــف، اتحــاد قاعده گــذار و مجــری و پذیــرش هدیــه را از جمله مصادیق 
تعــارض منافــع در صــدا و ســیما برشــمرد و راهــکار حــل ایــن معضــالت 
را در ت�ییــر قواعــد بــازی، شــفافیت و محدودیــت یــا ممنوعیــت تعریــف 

نمــود.

  ن�ر�ن�ی از  ارا�ه های �ویداد
ارائه هــای  مــورد  در  شــرکت کنندگان  از  رویــداد،  برگــزاری  از  پــس 
انجام شــده نظرســنجی شــد. در ایــن نظرســنجی کــه شــاخ� های �نــای 
محتوایــی مطالــب، گیرایــی و کیفیــت ارائــه، جذابیــت فایــل ارائــه، نحــوۀ 
پاســخگویی بــه حضــار و رعایــت زمان بنــدی را شــامل می شــد، تعــداد 22

نفــر از حاضــران در جلســه شــرکت کردنــد. براســاس نتایــ� نظرســنجی؛ 
تجــارت انــرژی در شــرایط تحریــم، معرفــی الگــوی جایگ�یــن بــرای انتخابات 
ثــار مخــرب ســوئیفت بــر اقتصــاد ایــران بــه عنــوان ســه ارائــۀ  مجلــس و آ
برتــر انتخــاب شــدند. در پایــان بــه کلیــۀ ارائه دهنــدگان لــوح تقدیــر بــه 

ــد. همــراه جوایــز نقــدی اهــدا گردی
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مو�و�ات و محورها
ع    حمایــت از اقشــار ��یــ� جام�ــه در م�ابلــه بــا شــیو  

کرونــا ویــروس 

م�ابله با ویروس کرونا  

مواج�� ارتباطی و رسانه ای ایران با ویروس کرونا  

مواج�� ن�ام آموزشی کشور با ویروس کرونا  

مدل �سترش ویروس کرونا  

آموزش م�ا�ی و ویروس کرونا  

اب�اد ن�امی همه �یری ویروس کرونا  

ع ویروس کرونا �ر امید اجتما�ی ت��یر شیو  

اندیشکده ها
مرک� ��وه� های م�ل� شورای اس�می  

��وهشکدۀ سیاست ��وهی و مطال�ات راهبردی حکمت  
مرک� ��وهشی آرا   

آزمایش�اه حکمرانی اجتما�ی احسان  
  موسس� مطال�ات راهبردی ت�لی� و تر�یت �رهان

اندیشکدۀ ُممتن
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
و  مســئول  ســالمند،  و  جــوان  مــرد،  و  زن  از  اعــم  افــراد  همــۀ  گرچــه 
طبقــات  امــا  هســتند،  کرونــا  ویــروس  بــه  ابتــال  مســتعد  �یرمســئول، 
پاییــن جامعــه بــه ویــژه اقشــار فقیــر و آســیب پذیر بیشــتر از ســایرین 
در معــرض ابتــال و آســیب پذیری ایــن ویــروس قــرار دارنــد. تحقیقــات 
پزشــکی و اجتماعــی در کشــورهای مختلــف نشــان داده اســت کــه بــه 
قــدرت  پاییــن و حاشــیه ای،  زندگــی طبقــات اجتماعــی  واســطۀ ســبک 
بیشــتر  بســیار  طبقــات  ایــن  میــان  در  بیماری هــا  اثرگــذاری  و  انتشــار 
اســت. بنابرایــن در وضعیــت کنونــی، اخــذ تدابیــر حمایتــی و مراقبتــی 
توســط دولــت  جهــت حمایــت و مراقبــت ویــژه از گروه هــای محــروم و 

اســت. ضــروری  و  الزم  اپیدمــی  ایــن  مقابــل  در  کشــور  آســیب پذیر 

  �الش های ا�شار ض�ی� و م�رومان �ام�ه 
در م�ا�� ویروس کرونا

بررســی ابعــاد زیســت اجتماعــی گروه هــای آســیب پذیر و کم برخــوردار 
بــا  مقابلــه  بــرای  بســیاری  چالش هــای  کــه  می دهــد  نشــان  جامعــه 
بخــش  دارد.  وجــود  گروه هــا  ایــن  بیــن  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
قابل توجهــی از سیاســت ها، توصیه هــا و اقدامــات جهــت پیشــگیری 
، متناســب بــا ظرفیــت و امکانــات  و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در کشــور
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  جامعــه  بــاالی  و  متوســط  طبقــات 
طبقــات پاییــن و محــروم جامعــه بــه دلیــل محدودیــت دسترســی بــه 
امکانــات بهداشــتی، ت�ذیــۀ نامناســب، اشــت�ال �یررســمی و حضــور 
، بیشــتر در معــرض ابتــال و انتقــال قــرار  در محیط هــای شــلوغ و پرخطــر

، مناطــق حاشــیه و محــالت فقیرنشــین شــهری  دارنــد. از ســوی دیگــر
شــهری  خدمــات  محــدودۀ  از  ج  خــار در  قرارگرفتــن  دلیــل  بــه  ا�لــب 
نخاله هــای  و  فاضــالب  خانگــی،  زباله هــای  از  ناشــی  آلودگی هــای  و 
ســاختمانی، محیــط مســاعدی بــرای انتشــار ویــروس کرونــا هســتند. 
همچنیــن کاهــش قــدرت خریــد اقــالم بهداشــتی بــه واســطۀ افزایــش 
قیمــت ایــن اقــالم در ســط� جامعــه، ایــن قشــر را در ابتــال بــه ویــروس 
ماننــد  گروه هایــی  کــه  به ویــژه  اســت.  کــرده  آســیب پذیرتر  کرونــا 
کــودکان کار و خیابــان، متکدیــان، زباله گردهــا، معتادیــن متجاهــر و... 
بــه دلیــل شــرایط بی خانمانــی و حضــور مســتمر در اماکــن و فضاهــای 
انتشــار ویــروس  ابتــال، اســتعداد فراوانــی جهــت  عمومــی در صــورت 
در میــان خــود و ســط� جامعــه دارنــد. افــراد طبقــات پاییــن و محــروم 
جامعــه معمــواًل در مشــا�ل �یررســمی و روزمــزد مشــ�ول بــه فعالیــت 
هســتند و از امکانــات و تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده بــرای کارکنــان 
مشــا�ل رســمی نظیــر دورکاری، شــیفتی کردن کار و مرخصــی، محــروم 
هســتند. بنابرایــن ایــن اقشــار بــه دلیــل تنگناهــای مالــی و معیشــتی 
مجبــور بــه حضــور در  محیــط کار هســتند و در معــرض خطــر بــودن را 

می پذیرنــد. داوطلبانــه 

  راهکارها و ا�دامات
راهکارهــا و اقدامــات پیشــنهادی جهــت حمایــت از اقشــار ضعیــف و 
ســط�  دو  در  کشــور  در  کرونــا  ویــروس  مقابــل  در  جامعــه  محرومــان 
ح  شــامل اقدامــات بهداشــتی و پیشــگیرانه و اقدامــات حمایتــی بــه شــر

ــت: ــر اس زی

ع ویروس کرونا در  �رر�ی �الش های مو�ود �رای م�ابله با �یو
�ین ا�شار ض�ی� و م�روم �ام�ه و ارا�� راهکار

����� از ا���ر ���� و ���وم ����� در 
ع و��وس ��و�� ��� �� ������

، ا��ـ�ر ��ـ�وم و �� ���ـ�ردار ����ـ� �ـ� �ـ��� �ـ�د��ن ��ر و ����ـ�ن،  در �ـ� �ـ��ع و�ـ�وس ��و�ـ� در ��ـ�ر
�����ـ�ن، ����� ��د�ـ�، ����د�ـ� �����ـ� و... �� �ـ���، �ـ� ���ـ� ���ـ�� ��ـ��� ا��ـ� ��ـ���، ���ـ� �ـ� د��ـ� 
�ـ�ا�� �� ������ـ� و ��ـ�ر ��ـ��� در ا���ـ� و ����ـ�ی ����ـ� �� ��ا��ـ� ���ـ� �ـ��ع �ـ��ی و�ـ�وس ��و�ـ� در �ـ�� 
�ـ���� و �� و�ـ�ه ��ن �ـ���� �ـ���. ا�ـ� در ���ـ� ا�ـ� �ـ� ����ت ����� و ��ـ�وم ����� �� د��� ���ود�� د����ـ� 
، ����� در ���ض ا���  �� ا�����ت ���ا�ـ��، ����� ������ـ�، ا�ـ���ل ���ر�ـ�� و ���ر در ���� ��ی ���غ و �����

و ا����ل ��ار دار��.

   ���� ������ ���آ��دی       ��دق ������      ����ن ���� و��               

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی
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ا����د

  ا��ا��ت ���ا��� و ������ا��
ــدی ▪ ــایی و اولویت بن ــوص شناس ــری درخص ــد تصمیم گی ــریع فراین تس

و  شــهرها  حاشــیۀ  مناطــق  و  فقیرنشــین  محــالت  شــهرها، 
آلودگــی بــه ویــروس کرونــا و  کالن شــهرهای کشــور از لحــاظ میــزان 
اتخــاذ تصمیمــات متناســب بــا هــر منطقــه در زمینــۀ ارائــۀ خدمــات 
ضدعفونــی،  تجهیــزات  توزیــع  و  )ت�میــن  بهداشــتی  و  حمایتــی 

قرنطینــه(؛ حتــی  و  درمــان  پیشــگیری، 

وزارت ▪ توســط  ضدعفونی کننــده  مــواد  و  دســتکش  ماســک،  تهیــۀ 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و توزیــع آن بــا همــکاری کمیتــۀ 
امــداد امــام خمینــی، ســازمان های به�یســتی )بــه دلیــل دسترســی بــه 
در  مردم نهــاد  ســازمان های  و  محرومــان(  و  فقــرا  اطالعاتــی  ســامانۀ 
میــان خانواده هــای ســاکن در مناطــق فقیرنشــین و حاشــیۀ شــهرها

اســتفاده از منابــع و امکانــات شــهرداری ها و نیروهــای مســل� جهــت ▪
، کارگاه هــای صنعتــی  ضدعفونــی و گندزدایــی مســتمر منــازل، معابــر
و انبارهــا در محــالت فقیرنشــین و حاشــیۀ شــهرها. در ایــن رابطــه، 
می تــوان از ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد و گروه هــای داوطلبانــه 

نیــز بــه صــورت برنامه ریزی شــده اســتفاده کــرد؛

ج ▪ خــار مســکونی  مناطــق  بــه  شــهری  خدمــات  پوشــش  گســترش 
مدیریــت  بهبــود  نیــز  و  شــهرداری ها  خدمات رســانی  محــدودۀ  از 
پســماند در مناطــق حــاد و بحرانــی شــهری ماننــد بافت هــای فرســوده 

فقیرنشــین؛ محــالت  و 

پــر ▪ نقــاط  در  کرونــا  عالئــم  تشــخی�  پزشــکی  تیم هــای  اســتقرار 
رفت وآمــد محــالت فقیرنشــین و حاشــیۀ شــهرها بــا هــدف شناســایی 
زودهنــگام مــوارد مشــکوک و ارجــاع آنهــا بــه مراکــز تشــخی� درمــان؛

اســتفاده از ظرفیــت رســانه ای کشــور جهــت تر�یــب خانواده هــا بــه ▪
کیســه های  در  استفاده شــده  دســتکش های  و  ماســک  قــراردادن 
زبالــۀ جداگانــه و انتقــال آنهــا در ســاعات مقــرر بــه ســطل های زبالــۀ 

داخــل خیابــان؛

اســتفاده از ظرفیــت ســازمان امــور اجتماعــی کشــور در ســط� ملــی ▪
بــه  اســتان ها،  ســط�  در  اســتانداری ها  اجتماعــی  امــور  کل  مدیــر  و 
منظــور پیگیــری، ایجــاد هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای امــور مربــوط بــه 

؛ حمایــت از اقشــار ضعیــف و آســیب پذیر

گروه هــای ▪ و  مردم نهــاد  ســازمان های  ذیربــط،  رســمی  نهادهــای 
جهــادی و داوطلــب بایــد بــه گروه هــای هــدف ایــن مطالعــه، کــه افــراد 
ــا رفتارهــای پرخطــر هســتند، خودمراقبتــی و بهداشــت فــردی مکــرر  ب

را آمــوزش دهنــد؛

مســئولین گرم خانه هــا و سامان ســراها بایــد حضــور پزشــک، وی�یــت ▪
روزانــه، بررســی ســالمت مددجویــان و مــددکاران و همچنیــن اقدامات 
الزم درخصــوص گندزدایــی لباس هــا و وســایل شــخصی مددجویــان را 

در مراکــز نگهــداری بــه صــورت روزانــه الزامــی کننــد؛

ــه ▪ ــا همــکاری نیــروی انتظامــی نســبت ب ضــروری اســت شــهرداری ها ب
آســیب دیده  آســیب پذیر و  شناســایی و جمــع آوری و تحویــل افــراد 
)کارتن خواب هــا، زباله گردهــا، کــودکان کار و خیابــان( بــه مجتمع هــا، 
گرم خانه هــا و سامان ســراها اقــدام کــرده و همچنیــن فضــای مناســب 

بــرای جداســازی و قرنطینــۀ آنهــا بــه تفکیــک گروه هــای خــاص فراهــم 
کننــد. در ایــن راســتا، پیشــنهاد می شــود از ســالن ها و اماکــن ورزشــی 
مدیریــت  ســازمان  ســوله های  و  انبارهــا  و  جوانــان  و  ورزش  وزارت 

بحــران بــه صــورت موقــت اســتفاده شــود.

  ا��ا��ت ������ و ������
پرهیــز از ترویــ� رویکردهــای خودمراقبتــی صــرف و اســتفادۀ همزمــان ▪

از ظرفیت هــای فرهنگــی، نخبگانــی و رســانه ای کشــور جهــت تقویــت 
حــس نوع دوســتی و پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در قبــال اقشــار 

؛ ضعیــف و آســیب پذیر

پرداخــت یارانــۀ هدفمنــد بــه طبقــات بی درآمــد و کم درآمــد بــا اولویــت ▪
و  خانــوار  سرپرســت  زنــان  حمایتــی،  نهادهــای  تحــت  خانوارهــای 
افــرادی کــه تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی و درمانــی نیســتند.

ــتان ▪ ــه سرپرس ــی ب ــورت تجمع ــه ص ــتی ب ــه معیش ــت کمک ه�ین پرداخ
و  اجتماعــی  بیمه هــای  پوشــش  تحــت  کــه  کم درآمــدی  خانوارهــای 
درمانــی نیســتند و بــه واســطۀ ابتــال بــه بیمــاری کرونــا، بــه طــور موقــت 

از صحنــۀ کار و فعالیــت اقتصــادی دور مانده انــد؛

جمع ســ�اری کمک هــای مردمــی بــا ایجــاد و معرفــی حســابی مشــخ� ▪
، جهــت پرداخــت بــه نیازمنــدان و کارگــران کم درآمــدی کــه  و متمرکــز
بیــکار شــده و اندوختــۀ خاصــی نیــز جهــت ت�میــن معیشــت خانــواده و 
مدیریــت زندگــی خــود ندارنــد. ایــن امــر می توانــد توســط وزارت تعــاون، 
قضائیــه  قــوۀ  و  ســیما  و  صــدا  مرکــزی،  بانــک  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار 

زمینه ســازی و تســهیل شــود؛

اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد و خیریه هــا جهــت حمایــت ▪
به ویــژه  آســیب پذیر  گروه هــای  و  ضعیــف  اقشــار  از  معنــوی  و  مــادی 
اقشــاری کــه در محــالت فقیرنشــین و حاشــیۀ شــهرها ســاکن هســتند.

     ������ی    

�ـ� ���ـ� �ـ� ا���� ا��ـ�ر ���� و �� ����ردار ����ـ�، ��وه ����� ا��� 
و �ـ��ع و��وس ��و�� در �ـ�� ����� �� �ـ��ر ��  آ���، �زم ا�ـ� �� 
در را�ـ��ی ���ـ���ی از �ـ��ع و �����  از ا�� ا��اد ا��ا��ت ����ـ�� 
�ـ�رت ��ـ�د. در ا�ـ� ��و�ـ�، �ـ� ����ـ��� ���� �ـ�ی ���ـ�د �ـ�ای 
�ـ��  دو  در  را���ر���ـ�  �����ـ�  ا�����ـ�،  آ�ـ�� ����  ��وه �ـ�ی 

ا�دامـات ��دا�ـ�ی و پ�شـ�یرانه و ا�دامـات حمای�ـی ���ـ���د �ـ�. 

    د���ره� ��و��    

بــا ◂ اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
ســامان  و  پیوســته  صــادق  نصرآبــادی،  کرمانــی  محســن  همــکاری 

داده  اســت. انجــام   13۹8 ســال  در  یوســف وند 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
 https://bit.ly/3akQEXU

���� �� و را���ر��ی ����� از ��ارش
ا���ر ���� و ���وم �����
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  ضرورت و اهداف پژوهش
با توجه به آمارهای وزارت بهداشت، از زمان شیوع بیماری در ایران یعنی 2

اسفند تا 26 اسفند )زمان انتشار این گزارش(، 14۹۹1 نفر به این بیماری مبتال 
شده اند که از این میان تعداد بهبودیافتگان 4۹۹6 نفر و جان باختگان 853

نفر بوده است. بنابراین الزم است برای کنترل همه گیری بیماری کرونا و قطع 
زنجیرۀ انتقال و همچنین کاهش تبعات زیان بار اقتصادی و روانی آن، راهکارها 
و تدابیر ویژه ای اندیشیده شود. لذا در این پژوهش با طراحی یک سیست� 

شبیه سا�ی �امل مب�ا  به بررسی سناریوهای مختلف خواهیم پرداخت.

ع �یما�ی کرونا    عوام� م��ر در �یو
شــیوع  میــزان  بــر  مؤثــر  عوامــل  بایــد  مســئله  ایــن  بــا  مواجهــه  بــرای 
کم ه�ینه تریــن  ســ�س  و  شناســایی  بیمــاری  از  ناشــی  مرگ ومیــر  و 
طبــق  شــود.  ارائــه  موجــود  گ�ینه هــای  و  ســناریوها  اثربخش تریــن  و 
: بررســی ها عوامــل مؤثــر بــر تعــداد مبتالیــان و میــزان شــیوع عبارت انــد از

���ــ�ی  ���ــ�  ���� �ــ�زی ��ی  ان��ــال:  زن�یــرۀ  ��ــ�  و  �رن�ینــه  ۱

�ــ��ع و�ــ�وس، در ا�ــ�ان در ��ــ� �ــ����� ��ــ� ا��ــ�م �ــ�ه ا�ــ�:

ســناریو اول: قرنطینــۀ  ۹0 درصــدی، دو هفتــه پــس از مشــاهدۀ اولیــن ▪
بیمــار کرونایــی.

ســناریو دوم: قرنطینــۀ 80 درصــدی، دو هفتــه پــس از مشــاهدۀ اولیــن ▪
بیمــار کرونایــی.

مشــاهدۀ ▪ از  پــس  هفتــه  دو  درصــدی،   70 قرنطینــۀ  ســوم:  ســناریو 
کرونایــی. بیمــار  اولیــن 

▪. سناریو چهارم: قرنطینۀ ۹5 درصدی، تا عید نوروز

مشــاهدۀ ▪ از  پــس  هفتــه  دو  درصــدی،   50 قرنطینــۀ   پنجــم:  ســناریو 

کرونایــی. بیمــار  اولیــن 

می دهــد ▪ نشــان  ســناریوها  از  به دســت آمده  آمارهــای  و  نمودارهــا 
کــه هرچــه درصــد قرنطینــه باالتــر باشــد، آمــار مبتالیــان و مرگ ومیــر 

می شــود. انجــام  ســریع تر  بیمــاری  کنتــرل  و  می یابــد  کاهــش 

���ــ�،  ����ــ�  ����ــ�  ��ا�ــ�  ���ــ�  ا�ــ�ان:  در  �م�یــ�  �را�ــم  ۲

��ــ�ان ار����ــ�ت ا�ــ�اد، ���ــ�� �ــ�ه و آ�ــ�ر �����ــ�ن ا��ا�ــ� �� ���ــ�. 
��ــ�ار ���ــ� ����ــ��� ��ــ� دو ����ــ� ��ا�ــ� ����ــ� ا�ــ��ن �� و 
��ــ�اد �����ــ�ن �ــ� ��و�ــ� �ــ� ۲۰ ا�ــ���۰.۸۲٪ �ــ�ده ا�ــ� �ــ� ار����ــ� 

�ــ�ی و ���ــ� دار را ��ــ�ن �� د�ــ�.
�����ــ�ن  ��ــ�اد  ��ــ�  ارا�� �ــ�ه،  آ��ر�ــ�ی  ��ــ�  دمــا:  میان�یــن  ۳

���ــ�  �ــ�  ����ــ�  را��ــ�  ا�ــ��ن،  آن  د�ــ�ی  ������ــ�  و  ا�ــ��ن  �ــ� 
����ــ��� ۲۰-٪ ���ــ�ار ا�ــ�. �����ا�ــ� ��م �ــ�ن �ــ�ا ��ــ� ����ــ�ی در 

���ــ� �ــ��ع ���ــ�ری ���ا�ــ� دا�ــ�. 
ع: ���ــ� ����ــ��� ��ــ� ����ــ�   فا�لــ� هــر ا�ــ�ان از مرکــ� �ــیو ۴

�ــ�  ا�ــ�   ٪-۴۶ آن،   �����ــ�ن  ��ــ�اد  و  �ــ��ع  ���ــ�  از  ا�ــ��ن  �ــ� 
را��ــ� ا ی �ــ�ی ���ــ�ب �� �ــ�د. �����ا�ــ�، ���ــ� ����ــ� ا�ــ��ن از 

���ــ� �ــ��ع ���ــ�� ���ــ� ��ــ�اد �����ــ�ن ���ــ� ��ا�ــ� �ــ�د.
ا�������ــ�ژی  ����ــ�  �ــ�ارش  ��ا�ــ�س  زمینــه ای:  �یما�ی هــای  ۵

وزارت ���ا�ــ�، ۴۳.۷٪ و��ت ����ــ��ن �ــ� ا�ــ� ���ــ�ری ��و�ــ� ��ا�ــ� 
، ����ری �ــ�ی د���ــ� و  �ــ� ���ــ�ری ز���ــ� ای دا�ــ�� ا�� �ــ� از ا�ــ� آ�ــ�ر

���ــ� و ��و�ــ� ���ــ���� �ــ�� را �ــ� �ــ�د ا���ــ�ص داده ا�ــ�.
�ــ�  ������ــ�  ا�ــ�����ه،  ���ــ�  و���رم  �وز  �ــ�  �ــال:  �ــن  و  ۶

در���ــ���ن در ��ــ�ر، ۶۷ �ــ�ل و ������� �ــ� ������ن ۵۴ �ــ�ل ا�ــ�.
�نســی�: ��ــ�� ا��ــ�ی �ــ�دان �ــ� ز�ــ�ن ۱.۴ ا�ــ� �ــ� ا���ــ�ل  ۷

�ــ� �ود ��ــ� آن  ��ــ�ر ���ــ�� �ــ�دان در ��ــ�ون از ���ــ� ���ــ�.

بس�� �یا��ی م�ابله با کرونا و راهکارهای �زم 
��� کاهش همه �یری و ���ات آن

���� ������ ������ �� ��و��و��وس در ���ر

ا�ــ� و�ــ�وس،  �ــ��ی ��� ��ــ�ی  �ــ� �ــ��  �ــ� ���ــ�  و  اوا�ــ� ا�ــ�����ه  از  ��ــ�ر  �ــ�  ��و��و�ــ�وس  �ــ� و�ود 
���ا�� �ــ�ی ��ــ�دی ���ا�ــ�ن �����ــ� �����ــ� و�ــ� ����ــ� و �� �ــ� ���ــ�ت آن �ــ� و�ــ�د آ�ــ�ه ا�ــ�. ��ا�ــ� 
ــ� و  ــ��، � ــ� و ��� ــ� ا���� ــ�� ������ ــ��ع، � ــ� � ــ��ن از ��� ــ� ا� ــ��ن، ���� ــ� در ا� ــ� ���� ــ� ��ا� ــ��ری ���� ��
و�ــ�د ����ری �ــ�ی ز���ــ� ای ا�ــ�اد �� ��ا��ــ� �ــ� ��ــ�ان و �ــ��� �ــ��ع ا�ــ� و�ــ�وس ���ــ� ���ــ�. �����ا�ــ� �زم ا�ــ� 
ــ�  ــ� ��ا� ــ�دن ا� ــ�ظ �� ــ� �� ــ�ی، � ــ� ������ ــ� و ����� ــ�ان ������ ــ�ت و �� ــ�ن � ــ� �� ��� ــ� و ���� ــ� ������ ��ا��

��و�� ��د�� و از ا���ل ����� ��ی ����ن ��ای ����� ا���ن �� ����� ��د.

  آر��ن ر�����       ا���س ��د��ن          

پژوهشکدۀ 
سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی

 حکمت
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  بس�ه های �یا��ی
کرونــا  ویــروس  شــیوع  رونــد  انجام شــده،  شبیه ســازی های  براســاس 
عبارتــی  بــه  یــا  تماس هــا  ســط�  کاهــش  کــه  می شــود  ن�ولــی  زمانــی 
قرنطینــه، بــه ۹0٪ برســد. همچنیــن قرنطینــۀ 80٪ فقــط می توانــد رونــد 
صعــودی نمــودار را متوقــف کنــد. قرنطینــۀ 70٪ و پایین تــر فقــط ســرعت 
شــیوع را کاهــش می دهــد و ت�ییــری در رونــد صعــودی نمــودار ایجــاد 
طوالنی مــدت  قرنطینــۀ   پیامدهــای  کاهــش  بــرای  طرفــی،  از  نمی کنــد. 
بایــد از سیاســت های مکمــل اســتفاده کــرد. بدیــن منظــور چهــار بســتۀ  

ارائــه می شــود. ادامــه  سیاســتی در 

  ������� ����ه ��ت و �������ی
ــه هفته ای در  ــدت س ــۀ کوتاه م ــتفاده از قرنطین ــا اس ــود ب ــنهاد می ش پیش
، زمینــه بــرای بــروز عالئــم بیمــاری بــا احتمــال نزدیــک  ســط� ۹0٪ یــا باالتــر
بــه 100٪ فراهــم و ســ�س �ربالگــری سراســری انجــام شــود. نزدیــکان افــراد 
افــراد مســن بایــد در قرنطینــۀ  افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای و  آلــوده، 
بــرای  طوالنی تــر باشــند. همچنیــن مــواردی ماننــد ایجــاد نقاهتگاه هــا 
، آمــوزش و اطالع رســانی عمومــی از راه هــای گوناگــون در طــول  افــراد بیمــار
�ربالگــری، بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد و ارتبــاط اســتان های مــرزی کــه 

بــه شــیوع بــاال نرســیده اند بــا مرکــز کشــور بــه حداقــل برســد.

  ����� از ����� ���� وا�� ��ای ��� ا���ن ��
از آنجایــی کــه در هــر یــک از اســتان ها تراکــم جمعیــت متفــاوت وجــود 
دارد، سیاســت های یکســان و کلــی بــرای همــۀ اســتان ها نبایــد اتخــاذ 
ــداد  ــرقی، تع ــهرهای ش ــمت ش ــه س ــت ب ــا حرک ــال، ب ــوان مث ــه عن ــود. ب ش
کــه  اســت  گونــه ای  بــه  اجتماعــی  بافــت  و  می یابــد  کاهــش  مبتالیــان 

قرنطینــۀ ســط� بــاال نیــاز نیســت. 

  ���� �������ی ا����دی- ا������ �������
بــه منظــور کاهــش پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی قرنطینــه مــوارد زیــر 

پیشــنهاد می شــود.
توسعۀ زیرساخت های دورکاری و ارائۀ خدمات الکترونیک.▪

کاهش تراکم شا�الن با استفاده از نوبت بندی و کاهش ساعات کاری.▪

ت�ییــر نظــام حمل ونقــل شــهری بــرای کاهــش اســتفاده از حمل ونقــل ▪
عمومــی و کاهــش مســیرهای پرتراکم.

آمایــش محــل ســکونت کارکنــان و بازتوزیــع آنــان در شــعب ادارات، ▪  •
ــه محــل ســکونت  ــه ای کــه هــر کــس در نزدیک تریــن شــعبه ب ــه گون ب

خــود مشــ�ول بــه کار شــود.

پرداخــت یارانــه و بســته های حمایتــی معیشــتی بــه اقشــار کم درآمــد و ▪
کســب وکارهای آســیب دیده از شــیوع ویــروس.

�����-ا������  آداب  و   �� ���  �������   
�����  ��ه در ز��ن �������

توصیــه می شــود در زمــان قرنطینــه برنامه هایــی بــرای حفــ� و بازیابــی 
پایــان  از  پــس  تــا  بی�نــد  تــدارک  مذهبی- اجتماعــی  آداب  و  ســنت ها 

نشــوند. فرامــوش  قرنطینــه 

  بس�ه های �یا��ی
ــر  ــی زی ــات اجرای ــد الزام ــده، بای ــتی ارائه ش ــته های سیاس ــق بس ــرای تحق ب

را در نظــر گرفــت:
مشــورت بــا کارک�ــان و مت���ــان �ومــی و ��ره �یــری از شــیوۀ �ومــی  ۱

هــر اســتان بــا درن�ر�ر�تــن م�ا�ــ� ملــی: ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری 
درنظرگرفتــن  و  محلــی  کارشناســان  دیدگاه هــای  جمع بنــدی  بــا  کرونــا 
ــرای هــر اســتان از شــیوۀ بومــی آن اســتان اســتفاده  ــد ب منافــع ملــی، بای

کنــد.
زمانــی  بــازۀ  در  حدا��ــری  �ربال�ــری  �ــرای  ت��یــ�  و  آماده ســا�ی  ۲

قرنطی�ــه: بــا قرنطینــۀ ســط� بــاال می تــوان کادر درمــان کشــور را تجهیــز و 
آمــاده کــرد؛ بــه شــرطی کــه در زمــان قرنطینــه، آمادگــی الزم بــرای رزمایــش 

�ربالگــری سراســری  بــه دســت آیــد.
: مهم تریــن عامــل در  ۳ اق�ــاع ا�ــکار �مومــی و آموزش هــای مســتمر

مقابلــه بــا کرونــا، رفتــار اجتماعــی مــردم اســت. بنابرایــن مهمتریــن برنامــۀ 
ــوان و  ــر ت ــتفاده از حداک� ــا اس ــتمر ب ــای مس ــۀ آموزش ه ــد ارائ ــت، بای دول

ظرفیــت رســانه ای باشــد.
�ی جویــی �یمــار ��ــ� از ابتــ�، پــ� از ابتــ� و تر�یــ�: بــا اســتفاده  ۴

وزارت  همــکاری  بــا  و  کشــور  سراســر  در  بهداشــت  شــبکۀ  ظرفیــت  از 
ارتباطــات، می تــوان بیمــاران را پی جویــی کــرد. بــه عنــوان مثــال، می تــوان 
بیمــار را از طریــق گوشــی ردیابــی کــرده و بــه اطرافیانــش پیامــک داد کــه 

ــت. ــردد آن هاس ــدودۀ ت ــار در مح بیم
همــۀ  از  بایــد  دولــت  ع:  مت�ــو سیاســتی  ا��ارهــای  از  اســتفاده  ۵

ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد، بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســتفاده کنــد و از هــر 
گونــه مماشــات ب�رهیــزد. بنابرایــن در کنــار ابزارهــای تشــویقی و حمایتــی، 

اســتفاده از قــوۀ قهریــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

     ������ی    

�ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�ان �ـ��ی ��� ��ـ�ی ��و��و�ـ�وس، ا��ـ�ذ ����ـ� ��ی 
��� ��ـ�ی و ��ا��ـ� و�ـ�ه �ـ�ای ���ـ� ���ـ�ت آن �زم و �ـ�وری ا�ـ�. 
�ـ�ای ر�ـ��ن �ـ� ا�ـ� ��ـ�، ��ـ��ری ��� ����ـ� ��ـ� در ��ـ�  �ـ��ح 
�زم ا�ـ�. �ـ� ا��ـ�ل ������ـ� �ـ��  �ـ�� �ـ� �ـ�ت �ـ� ���ـ� و �ـ�� 
������ـ�ی ��ا�ـ�ی، ���ـ� ������ـ�ی ا���ـ�دی و ا�����ـ� ������ـ� 
و ���ـ� �ـ� ��ا�ـ� ����ـ� ا�ـ��ن �� و در�������ـ� ا��ا�ـ�ت ا��ا�ـ� در 

ا��ـ�ذ ����ـ� �� �� �ـ�ان �ـ� ا�ـ� ��ـ�ان �����ـ� �ـ�د.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ سیاســت پژوهی و مطالعــات راهبــردی ◂
حکمــت بــا همــکاری آرمــان رضایتــی و الیــاس هادیــان در ســال ۹8 انجــام 

داده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2VsQb0j

���� ������ ������ �� ��و�� و��وس در ���ر��ارش
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ا������ و ������

  ضرورت و اهداف پژوهش
در ایــران، در تاریــ� ٢٩ بهمــن ١٣٩٨، بــه دنبــال فــوت ٢ بیمــار بــا عــوارض 
تنفســی در بیمارســتان کامــکار قــم، شــایعاتی دربــاره مــرگ ایــن بیمــاران 
بــه علــت ویــروس کوویــد-1۹ شــکل گرفــت، امــا دانشــگاه علــوم پزشــکی 
قــم ایــن شــایعات را تکذیــب نمــود. ایــن در حالــی اســت کــه در تاریــ� ٣٠

بهمــن اولیــن مــوارد از ابتــال بــه ایــن ویــروس در شــهر قــم از طریــق روابــط 
عمومــی وزارت بهداشــت گــزارش شــد و پــس از دو روز تعــداد کشــته ها 
بــه ١٢ نفــر رســید! افزایــش روز بــه روز آمــار مبتالیــان و جــان باختــگان، 
بــه همــراه نایــاب شــدن ماســک، محلــول ضدعفونی کننــده و تعطیلــی 
مــدارس، نگرانــی و وحشــت و اضطــراب را در جامعــه ایجــاد کــرد و باعــ� 
بــروز بحرانــی بــه نــام »کرونــا« شــده اســت. اگرچــه ریشــه های ایــن بحــران 
را نــه در خــود بیمــاری بلکــه در عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و 
البتــه ارتباطــی بایــد جســت؛ در ایــن گــزارش بــه نقــش رســانه های داخلــی 

در بحــران کرونــا و نقــاظ ضعــف آن هــا پرداختــه می شــود.

ــران  ــوص ب� ــران در �ص ــود در ای ــرای� مو� �  
ع کوویــد-۱۹ �ــیو

یــک  را  آن  ایــران،  بــه  از ورود ویــروس  رســانه های داخلــی حتــی پیــش 
بحــران تمــام عیــار و فاجعه بــار معرفــی کردنــد. امــا بحــران واقعــی در حــوزه 

ح زیــر اســت: ــر ایــران بــه شــر رســانه ها بــود. بخشــی از شــرایط حاکــم ب
کرونــا در شــرایطی وارد ایــران شــد کــه فضــای افــکار عمومــی کشــور  ۱

بــه  انتخابــات،  و  اوکراینــی  هواپیمــای  ســانحه  مــاه،  آبــان  جریانــات  از 

شــدت دوقطبــی و دچــار بحــران اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی در خصــوص 
آماردهــی  در  تفــاوت  شــرایطی،  چنیــن  در  بــود.  عمومــی  رســانه های 
مســئولین و تکذیــب شــدن چندبــاره اطالعــات، ارائــه اطالعــات ضــد و 
ــر شــدن  ــه اطالعــات دروغ بــه مخاطــب و ... موجــب بحرانی ت نقیــ�، ارائ

می شــود.  وضعیــت 
فقــدان یــک ســتاد قــوی مرکــزی، موجــب گردیــد کــه چندیــن مجــرای  ۲

اطالع رســانی شــکل گیــرد کــه بــه دلیــل عــدم وحــدت، بحران هــای روحــی 
در جامعــه بــه بــار آورد. 

در رســانه های رســمی کشــور بــه خصــوص رســانه ملــی، فهــم دقیقــی  ۳

از مخاطــب شــکل نگرفتــه اســت و پیش فرض هــای ذهنــی گرداننــدگان 

�رر�ی �رای� ر�انه های دا�لی در پو�ش ��ری ویروس کرونا و 
پ�شن�ادا�ی �رای ���ود اع�ماد مردم

��ر�� و ����� ��ا��� ا��ان از ���� 
ار����� و ر���� ای �� و��وس ��و��  

، �����ــ�ت ��ــ��ری در ارا�ــ� آ�ــ�ر و ا���ــ�ت در �ــ�� ��ــ�ر آ�ــ��ر ��د�ــ�.  �ــ� �ــ��ع و�ــ�وس ��و�ــ�-۱۹ در ��ــ�ر
��ــ�د �ــ� �ــ��د ���ــ�ی ارا�ــ� آ�ــ�ر و ا���ــ�ت �����ــ�ن �ــ� ا�ــ� و�ــ�وس در ��ــ�ر ���� ��د�ــ� �� ا�ــ�اد �������� 
آ��ر�ــ� و ا���ــ�ت ���ــ� �ــ�د را در ��ــ�ی ��ــ�زی ��ــ� ���ــ� و ا���ــ�ت ر�ــ�� ��ــ�ر ��در�ــ� ���ــ�اد �ــ���. از ���ــ� 
، ����ــ� ��ی ر�ــ��� ��ی دا��ــ� در ��ــ�ص ����� ����ــ� و ��ــ�ه ارا�ــ� ا���ــ�ت، �ــ� ��ا�ــ� ��ــ��ری ��ا�ــ�  د��ــ�
، ���ــ� �ــ�ه ا�ــ� �ــ� �ــ�دم �ــ�  ا�ــ�. �����ــ� از د�ــ� ر��ــ� ا���ــ�د �ــ�دم �ــ� ر�ــ��� ��ــ� در �ــ� ا����ــ�ت ا��ــ� ��ــ�ر

����� ���ی ���ر��� در ���ی ���زی، �وی آور��.

 ����� ���ی راد       و���ه ��ه �����          
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ا������ و ������

ــانه ها  ــن رس ــن ای ــت. همچنی ــب اس ــه مخاط ــی ب ــه ت�ریق ــوی نظری آن، الگ
 بــا پیشــفرض پزشــک- بیمــاری کــه بیمــار را در جایــگاه نــادان و 

ً
اساســا

فاقــد حــق دانســتن فــرض می کنــد، ســواالت مــردم را پاســ� می دهنــد.
در نبــود رســانه ها و شــبکه های رســمی و �یررســمی معتبــر، مخاطــب  ۴

و  متخصصــان  ماننــد  �یرمعتبــر  رســانه های  بــه  اطــالع  کســب  جهــت 
ح دهندگان عینــی وقایــع  کارشناســان نامعتبــر و مشــاهده کنندگان و شــر

روی مــی آورد کــه متشــن� کننده افــکار و روحیــات مخاطــب هســتند.
مقامــات  و  مســئولین  اســترس،  و  بحــران  ســنگین  شــرایط  در  ۵

ــرای پیشــگیری  ــادی ب کشــوری، جــدای از مــردم هســتند و از امکانــات زی
و حتــی درمــان برخوردارنــد، ولــی مــردم هرچــه فقــر و فالکــت و بیمــاری 

آنهاســت. بــرای  اســت 
کــه در  کــه رســانه های رســمی خــط قرمزهــای زیــادی دارنــد  آنجــا  از  ۶

برگیرنــده عقایــد و در بســیاری مــوارد ســالیق خــاص اســت، لــذا ابعــاد 
بســیار سیاســی و اعتقــادی بحــران کرونــا در ایــران و جهــان بــاز نشــد و 
ــای  ، دوگانه ه ــر ــازی �یرمعتب ــانه های مج ــ� رس ــور پررن ــه حض ــه ب ــا توج ب
دوگانه هــای  و  دینی-بهداشــت  اعتقــادات  دوگانــه  چــون  زیــادی 

شــد. ایجــاد  حاکمیت-مــردم 

ع    پ�شــن�ادهای� �ــرای مدیریــ� ب�ــران �ــیو
ــد-۱۹ کووی

حــوزه  در  زیــر  مــوارد   ، کشــور در  کرونــا  بحرانــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
می شــود: پیشــنهاد  داخلــی  رســانه های 

عــدم انتشــار گزارشــات کــذب در رســانه ملــی و اســتفاده از شــرایط  ۱

موجــود بــرای بهبــود ســرمایه اجتماعــی اعتمــاد عمومــی در جامعــه،
راه انــدازی و حفــ� کارگــروه ویــژه بــرای تولیــد محتــوا بــه ویــژه بــرای  ۲

فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بــا رویکردهــا، ســالیق و عالیــق 
تولیــدی متنــوع؛

توجه هم زمان به نیازهای جسمی و روحی مردم؛ ۳

بــه  تــوع  بــا  محتــوا  تولیــد  در  مخاطب شناســی  مســئله  بــه  توجــه  ۴

: نظیــر مــواردی 
در نظــر گرفتــن گروه هــای ســنی مختلــف اعــم از خردســال و کــودک، ▪

نوجــوان، جــوان، میانســال و مســن؛

در نظــر گرفتــن ویژگی هــای منطقــه ای، اقلیمــی و اعتقــادی اقصــی نقــاط ▪
؛ کشور

مرفـه، ▪ )متوسـط،  اجتماعی-اقتصـادی  طبقه هـای  گرفتـن  نظـر  در 
، شـهری(، ویژگی های  سـط� پاییـن اقتصـادی، روسـتایی، حاشیه شـهر
، معلـم و...(، جنسـیتی )زن و مـرد(؛ اجتماعـی )کارمنـد، کاسـب، خانـه دار

ــن در  ــتقیم و نوی ــانی �یرمس ــوزش و اطالع رس ــتر از آم ــتفاده بیش اس ۵

آمــوزش و ایجــاد و ارتقــای فضــای مشــارکتی تســهیل گری؛
اســتفاده از هنــر در فرهن� ســازی )ارتقــا، ثابــت نگهداشــتن و یــا از  ۶

بیــن بــردن یــک فرهنــ�( هماننــد انیمیشــن »دیریــن دیریــن« جهــت 
آمــوزش بهداشــت؛

و  طنــز  پیام هــای  تولیــد  و  سناریونویســی  تیم هــای  تشــکیل  ۷

ــات  ــای اخالقی ــرای ارتق ــده، ب ــه تخریب کنن ــا ن ــاز و ام ــن فرهن� س همچنی

جامعــه در شــرایط بحــران )ناظــر بــر روابــط خانوادگــی، روابــط اجتماعــی، 
ماســک(؛ محتکــری  چــون  مدیریتــی  و  اقتصــادی  مفاســد 

محتواهــای  پخــش  بــرای  �یررســمی  گروه هــای  انبــوه  تشــکیل  ۸

رســانه ای؛ و  مجــازی  فضــای  در  تولیدشــده 
 یک تریبون رسمی برای ارائه اطالعات و گزارش ها؛

ً
ایجاد صرفا ۹

تهیه کلی�، گزارش و مصاحبه با مبتالیانی که بهبود یافتند؛ ۱۰

مجازی  تفریحی  و  آموزش  سیستم  برای  تدابیری  اندیشیدن  ۱۱

بیماری،  هوا،  آلودگی  نظیر  فراوانی  بحرا  ن های  به  توجه  با  دانش آموزان 
برف، انتخابات و...  که در ٦ ماهه دوم امسال سبب تعطیلی مدارس شد؛

ارائه اطالعات به روز و دقیق در خصوص مناطق آلوده؛ ۱۲

ارائه راه های کاربردی و عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با بیماری؛ ۱۳

تقویــت و اســتمرار مراکــزی چــون خانه هــای بهداشــت بــا رویکردهــای  ۱۴

ارتباطــی  حلقه هــای  تشــکیل  و  نویــن  ارتباطــی  و  اطالعاتــی  آموزشــی، 
تســهیل گری و مشــارکت دادن عمــوم مــردم؛

ارتقــای روزنامه نــگاری تحقیقــی جهــت روشن ســازی افــکار عمومــی و  ۱۵

ایجــاد مطالبــات متفکرانــه و اصول منــد از مســئولین؛
راه انــدازی و تقویــت سیســتم های مجــازی جهــت کســب وکار بــرای  ۱۶

ــرآورده کــردن احتیاجــات عمــوم مــردم و رونــق اقتصــادی کســبه؛ ب
و  نرم افزارهــا  و  بانــد  پهنــای  و  اینترنتــی  امکانــات  افزایــش  ۱۷

مــردم؛ مجــازی  حضــور  بــرای  مناســب  اپلیکیشــن های 
بــرای  و...  مشــاوره  و  تخصصــی  چــت روم  شــبکه های  راه انــدازی  ۱۸

زبــده؛ متخصصیــن  بــا  مــردم  عمــوم  گفت وگــوی 

     ������ی    

ا���ــ� در ۲۹ ���� �ــ�ه �ــ�گ دو ��ــ� �ــ� ا�ــ� و�ــ�وس ��و�ــ�-۱۹ در �ــ� 
����ــ� ��د�ــ�، ا�ــ� �وز ��ــ� دو �ــ�رد ���ــ�ر ���ــ� �ــ� ا�ــ� و�ــ�وس در 
ــ�ی  ــ� در ��ه � ــ� � ــ�ا�� ��� ــ� � ــ� � ــ� ��� ــ�. � ــ� ��د� ــ�� ���� ــ� � ���
ا��ــ� ���ــ� �ــ� �� ا���ــ�دی �ــ�دم �ــ� ��ــ����� و ر�ــ��� ��ی دا��ــ� 
در ��ــ�ر ���ــ� ا�ــ�، ���ــ� ا���ــ�ت و آ�ــ�ر در�ــ� و د��ــ� در ا���ــ�ر 
�ــ�دم �ــ�ار ��ــ�د. �ــ�ا در ا�ــ� �ــ�ارش، ��ــ� ����ــ��� �ــ�ارد ����رآ�ــ�ی 
��ار�ــ�ت  ا���ــ�ر  «�ــ�م  ���ــ�  از  ���ــ���دا��  دا��ــ�،  ر�ــ��� ��ی 
ــ�  ــ�ا � ــ� ��� ــ�ای ���� ــ�ه � ــ�وه و� ــ�ازی ��ر� ــ�»، «راه ا� ــ��� �� ــ�ب در ر� �
و�ــ�ه �ــ�ای ��ــ�ی ��ــ�زی»، «ا�ــ���ده ���ــ�� از آ�ــ�زش و ا��ع ر�ــ��� 
�����ــ���� و ���ــ� در آ�ــ�زش» و «ا����ــ��ن ��ا��ــ�ی ��ای ���ــ�� 
آ�ــ�زش و �����ــ� ��ــ�زی دا�� آ�ــ�زان» �ــ�ای ���ــ�ل ��ــ�ان ر�ــ��� ای 

���ــ�د ارا�ــ� �ــ�.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در مرکــز پژوهشــی آرا بــا همــکاری فاطمــه نــوری راد و وحیــده ◂
شاه حســینی در ســال 13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2VsQb0j

��و�� و��وس و ��ا��� ا��ان از ���� ار����� و ر���� ای��ارش
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آ��زش

  ضرورت و اهداف پژوهش
اگرچــه همــۀ اقشــار و گروه هــای ســنی در معــرض خطــر ابتــال بــه ویــروس 
و  دانش آمــوزان  بــاالی  جمعیــت  بــه  توجــه  بــا  امــا  دارنــد،  قــرار  کرونــا 
از  اســتفاده  دانشــگاهی،  و  درســی  کالس هــای  تراکــم  دانشــجویان، 
امکانــات و فضاهــای عمومــی و مشــترک، احتمــال انتقــال ویــروس از 
ــت  ــن مراقب ــت. بنابرای ــتر اس ــه بیش ــاد جامع ــه آح ــروه ب ــن دو گ ــق ای طری
مبتــال  کشــورهای  اقدامــات  نخســتین  از  آموزشــی  فضاهــای  کنتــرل  و 
بــه ایــن بیمــاری اســت. بــه طــور مشــخ�، در کشــور چیــن مــدارس و 
دانشــگاه ها اولیــن نهادهایــی بودنــد کــه از ســوی دولــت چیــن تعطیــل 
ــور  ــبرد ام ــرای پیش ــترده ای ب ــیار گس ــازوکارهای بس ــان س ــدند و همزم ش
آموزشــی و تحقیقاتــی بــا تمرکــز بــر فضــای مجــازی و آمــوزش از راه دور 
طراحــی و تدویــن شــد. در ایــن گــزارش، ضرورت هــای تعطیلــی مــدارس و 
دانشــگاه ها در ایــران بررســی شــده و  براســاس ســازوکار طراحی شــده در 

چیــن، راهــکار مناســب پیشــنهاد می شــود.

  ضرورت های ���یلی مدارس و دانش�اه ها
در ایــن بخــش مــواردی کــه تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها را ضــروری 

می کنــد بــه صــورت مختصــر ارائــه می شــود:
تجربــۀ شــیوع بیماری هایــی نظیــر آنفلوانــزا در مــدارس و دانشــگاه ها ▪

و  مــدارس  درســی  کالس هــای  متراکــم  محیــط  کــه  می دهــد  نشــان 
دانشــگاه ها، مســتعد شــیوع بیمــاری هســتند و در کوتاه تریــن زمــان، 
ایــن بیماری هــا بــه همــۀ افــراد ســرایت می کنــد. یــک مطالعــۀ جدیــد 

در چیــن نشــان می دهــد کــه انتقــال ویــروس از انســان بــه انســان در 
ــت. خ داده اس ــک ر ــاس نزدی تم

مــدارس ▪ در  بهداشــتی  تجهیــزات  و  امکانــات  ســط�  پایین بــودن 
بهداشــتی،  ســرویس های  از  مشــترک  اســتفادۀ  و  دانشــگاه ها  و 
ســالن های �ذاخــوری، امکانــات خوابگاهــی، کتابخانه هــا، تجهیــزات 
این گونــه  در  را  کرونــا  ویــروس  گســترش  و  شــیوع   ،... و  ورزشــی 

می بخشــد.  ســرعت  آموزشــی  فضاهــای 

ایــن بیمــاری ▪ بــه  ابتــالی  از  بــرای پیشــگیری  کــه  روش خودمراقبتــی 
 
ً
اساســا دانش آمــوزی  جمعیــت  در  اســت،  شــده  توصیــه  بســیار 

ابتــالی  احتمــال  بــر  عــالوه  مــدارس  بنابرایــن  نیســت.  اتــکا  قابــل 
دانش آمــوزان و پیامدهــای ســالمتی بــرای آنــان، می تواننــد زمینه ســاز 

بــه دیگــر اعضــای خانــواده شــوند. انتقــال ویــروس 

دورۀ نهفتگــی بیمــاری 2 تــا 14 روز و عالئــم بیمــاری شــامل تــب، ســرفه ▪
و تنگــی نفــس اســت. ممکــن اســت دانش آمــوز یــا دانشــجویی مبتــال 
نهفتگــی،  دورۀ  طوالنی بــودن  ســبب  بــه  و  بــوده  کرونــا  ویــروس  بــه 
ویــروس  کــه  حالــی  در  باشــد.  نــداده  انجــام  را  ضــروری  مراقبت هــای 
کرونــا طــی همیــن دوره به ویــژه در جمعیــت متراکــم دانش آمــوزان و 
دانشــجویان می توانــد بــه صــورت تصاعــدی چنــد هــزار فــرد را آلــوده کنــد.

توصیه هــای مراقبتــی جــدی مراجــع دانشــگاهی درخصــوص ویــروس ▪
نشــوید.  ج  خــار منــزل  از  حتی االمــکان  کــه  می کنــد  ت�کیــد  کرونــا 
ج نشــده و از  همچنیــن در صــورت ابتــال، در منــزل از اتــاق خــود خــار
ســرویس بهداشــتی مجــزا اســتفاده کنیــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

ع  �رر�ی ضرورت های ���یلی مدارس و دانش�اه ها در پ� �یو
ویروس کرونا و ارا�� راهکار

���ۀ ��ا��� ���م آ��ز�� ���ر �� و��وس ��و��

در �ـ� �ـ��ع و�ـ�وس ��و�ـ� در ا�ـ�ان، وزارت ���ا�ـ�، در�ـ�ن و آ�ـ�زش ��ـ�ر ����� ���ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ� از 
��ـ�ر در ��ا�ـ� ���ـ� و ر���ـ� ��ا�ـ� ����ـ� �� ��ـ�ی ا�ـ�اد �ـ� �����ـ� دا�ـ��  ا�ـ�. ا�ـ� در ���ـ� ا�ـ� �ـ� 
���ـ� ����� �ـ� در �ـ�رت ����� ��ـ�ن �ـ�ارس و دا��ـ��ه �� ��ـً� ا���ن ���ـ� ���ـ�. ��ا�ـ� ����ـ� ۱۶.۵ �����ن 
��ـ�ی دا�� آ�ـ�زان و دا��ـ����ن را ��� �ـ�ان �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�ی ��س، �ـ� ا�ـ� ����� �ـ� از ا��ـ� �ـ� و�ـ�وس ��و�ـ� ��ـ�ن 
دا�ـ� و ز���ـ� �ـ�ای �ـ��ع ���ـ�� ا�ـ� و�ـ�وس ��ا�ـ� �� �ـ�د. ��ا �ـ�ارس و دا��ـ��ه �� ���� ����ـ� �ـ�د و ��د���ی از 

���� ���ی ���زی و ��ا و ���� �����ی ��دد. 

   ���� ���ت       ���� ����ی          

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی
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آ��زش

دانشــجو،  میلیــون   3.5 از  بیــش  و  دانش آمــوز  میلیــون   13 حــدود 
ج  خــار منــزل  از  روزانــه  نفــر  میلیــون   16.5 حــدود  جمعیتــی  یعنــی 
می شــوند، از وســایل و امکانــات عمومــی اســتفاده می کننــد و بــدون 
داشــتن تجهیــزات بهداشــتی اولیــه بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کننــد.

راهکارهــای ارائه شــده از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت هــای ▪
و  دانش آمــوزان  بــه  پزشــکی  آمــوزش  و  عالــی  آمــوزش  متولــی 
دانشــجویان بیشــتر از جنــس توصیه هــای رعایــت بهداشــت فــردی 
همچــون شست وشــوی دســت، عــدم تجمــع در یــک مــکان واحــد، 
تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی، توزیــع بروشــورها اســت. از آن جایــی 
کــه تجهیــزات مراقبــت بهداشــتی همچــون ماســک و محلول هــای 
ضدعفونی کننــده در مــدارس و دانشــگاه ها یافــت نمی شــود و حضــور 
مــدارس  محوطــۀ  و  درس  کالس  در  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان 
و دانشــگاه ها، خــود بــه معنــای تجمــع در مــکان واحــد اســت، ایــن 

توصیه هــا بــه هیچ وجــه عملــی نخواهــد بــود.

تشــخی� ▪ امکانــات  نبــودن  کرونــا،  ویــروس  نهفتگــی  دورۀ  طــول 
بــاالی  جمعیــت  نیــز  و  دانشــگاه ها  و  مــدارس  در  کرونــا  بیمــاری 
دانش آمــوزان و دانشــجویان، امــکان رصــد و پایــش لحظــه ای شــیوع 

می کنــد.  �یرممکــن  را  دانشــگاه  و  مــدارس  در  ویــروس  ایــن 

و ▪ عمومــی  پــرورش  و  آمــوزش  حــوزۀ  متولــی  وزارتخانه هــای  توصیــۀ 
آمــوزش عالــی بــه خانواده هــا مبنــی بــر عــدم حضــور فرزندانشــان در 
توصیــه ای  بیمــاری،  عالئــم  بــروز  صــورت  در  دانشــگاه ها  و  مــدارس 
�یرمنطقــی و کارشناسی نشــده اســت، زیــرا بــروز عالئــم بیمــاری بــه 
معنــای آن اســت کــه فــرد بیمــار دورۀ نهفتگــی بیمــاری را طــی کــرده 
اســت و در طــول آن مــدت در کالس هــای درس حضــور یافتــه اســت 
کــه ایــن خــود بــه معنــای امــکان انتقــال بیمــاری بــه دیگــر افــراد اســت. 
بــه عــالوه، واســ�اری اختیــار بــه خانواده هــا در ایــن خصــوص، باعــ� 
معلق شــدن مــدارس، عــدم امــکان ارائــۀ خدمــات آموزشــی و ایجــاد 

اختــالف در رونــد یادگیــری و یاددهــی می شــود.

در ▪ و  افــراد  از  یک متــری  فاصلــۀ  کرونــا،  بــه  ابتــال  از  پیشــگیری  بــرای 
مواجهــه بــا فــرد تــب دار و مشــکوک بــه کرونــا فاصلــۀ در حــدود 1.5 تــا 
، یکــی از راهکارهــای وزارت  2 متــر بایــد رعایــت شــود. از ســوی دیگــر
آمــوزش و پــرورش در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا آن اســت کــه فاصلــۀ 
ایــن  ناکارآمــدی  درخصــوص  برســد.  ایمــن  حــد  بــه  دانش آمــوزان 
راهــکار بایــد اشــاره کــرد کــه رعایــت فاصلــۀ 1 تــا 2 متــری در کالس هــای 
بــا تراکــم دانش آمــوزی بــاالی 40 و 45 نفــری و بــا وجــود نیمکت هــای 
 امکان پذیــر نیســت. همچنیــن 

ً
یک متــری بــرای 3 دانش آمــوز اساســا

دانش آمــوزان  حضــور  بــاال،  دانش آمــوزی  جمعیــت  بــا  مــدارس  در 
مشــترک  فضاهــای  ســایر  و  مدرســه  حیــاط  در  تفریــ�  ســاعات  در 

نیســت. کنترل شــدنی 

حمل ونقل ▪ سرویس های  از  دانش آموزان  عموم  اینکه  به  توجه  با 
تردد  هنگام  در  ایمن  فاصلۀ  رعایت  می کنند،  استفاده  مدرسه 
این  از  امکان پذیر نیست و امکان سرایت ویروس به دانش آموزان 
 پاکسازی و ضدعفونی نمودن فضای 

ً
طریق افزایش می یابد و اساسا

آموزشی و رعایت مراقبت های بهداشتی نیز در مدارس بی اثر می شود. 

  راهکارهای پ�شن�ادی
بــه منظــور کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا در ســط� مــدارس و دانشــگاه ها 

الزم اســت اقدامــات زیــر انجــام شــود:
ــاری ▪ ــن بیم ــترش ای ــیوع و گس ــا ش ــه ب ــه بهین ــرل و مقابل ــدف کنت ــا ه ب

 ، ــور ــی کش ــام آموزش ــت نظ ــه در مدیری ــدت روی ــاد وح ــه و ایج در جامع
بــه  کشــور  �یردولتــی  و  دولتــی  دانشــگاه های  و  مــدارس  کلیــۀ 
ــران  ــرای جب ــوند و ب ــل ش ــفندماه تعطی ــان اس ــا پای ــه ت ــه هفت ــدت س م
بــه  تعطیل شــده  روزهــای  میــزان  بــه  تحصیلــی  عقب ماندگی هــای 

افــ�وده شــود. ســال تحصیلــی 

ســازمان صــدا و ســیما برنامه هــای رایــ� شــبکۀ آمــوزش را متوقــف ▪
؛ شــیوع ویــروس کرونــا و  کنــد و متناســب بــا شــرایط کنونــی کشــور
آموزشــی و  برنامه هــای  بــه تهیــه و پخــش  آموزشــی،  نظــام  تعطیلــی 
پرورشــی مختــ� دانش آمــوزان به ویــژه در مقاطــع دبســتان ب�ــردازد؛ 

نیســت. امکان پذیــر  درســی  کتاب هــای  خودخوانــی  چراکــه 

وزارت آمــوزش  و  پــرورش محتــوای چندرســانه ای آمــوزش کتاب هــای ▪
صــورت  بــه  را  تحصیلــی  مختلــف  پایه هــای  در  دانش آمــوزان  درســی 

ــال خــود قــرار دهــد. رایــگان در پورت

وزارت آمــوزش  و  پــرورش مدیــران مــدارس و معلمــان را مکلــف نمایــد ▪
ــتر  ــوزان از بس ــه دانش آم ــی ب ــب درس ــوای کت ــۀ محت ــتای ارائ ــا در راس ت

پیام رســان های اجتماعــی داخلــی اســتفاده کننــد.

ــا در تمامــی دانشــگاه ها بــه منظــور ▪ ــا کرون کمیتــۀ هماهنگــی مقابلــه ب
پایــش و ارزیابــی وضعیــت آموزشــی و ســالمتی دانشــجویان دانشــگاه 
تشــکیل شــود و درخصــوص ضــرورت حضــور معــدود دانشــجویان کــه 
پروژه هــای تحقیقاتــی در دانشــگاه و خوابــگاه دارنــد، تصمیم گیــری 

کننــد.

     ������ی    

ا�ـ�ان، �زم ا�ـ� �ـ�ارس و دا��ـ��ه ��ی  ��و�ـ� در  �ـ� �ـ��ع و�ـ�وس 
د��ـ�.  ا��ـ�م  و�ـ�وس  ا�ـ�  �ـ��ع  ���ـ�ل  ��ـ�  در  ا��ا���ـ�  ��ـ�ر 
ا�ـ� و�ـ�وس، ����ـ� �ـ�ارس و  ��ا�ـ�س ����ـ� ��ـ� و ��ـ�ۀ �ـ��ع 
و  آ�ـ�زش  �����ـ�  �ـ���.  ����ـ�  ا�ـ�����ه  در  ���ـ�  دا��ـ��ه �� 
��د��ـ�ی ���ـ� از ���ـ� ��ـ�ی ��ـ�زی و �ـ��� آ�ـ�زش ����ار ���ـ� و در 
�ـ� دا��ـ��ه، ����� ��ـ�ی �ـ�ای ��ـ�ر �ـ�وری ���ـ� دا��ـ����ن در 

�ـ� ��و�ـ� �ـ�رت ��ـ�د. از ���ـ� ����ـ� ������ـ� �����ـ�  دا��ـ��ه 

    د���ره� ��و��    

بــا ◂ اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
همــکاری موســی بیــات و حســین نصیــری در ســال 13۹8 انجــام شــده 

 اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
 https://bit.ly/2Y7E8bB

���ه ��ا��� ���م آ��ز�� ���ر �� و��وس ��و����ارش
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  ضرورت و اهداف پژوهش
بــا توجــه بــه شــیوع گســتردۀ ویــروس کرونــا در ایــران، اتخــاذ سیاســت 
ــرای  ــت ها ب ــن سیاس ــت. ای ــاری الزم اس ــیوع بیم ــرل ش ــرای کنت ــب ب مناس
ت�ثیرگــذاری بیشــتر بایــد براســاس شبیه ســازی های عامل محــور طراحــی 
براســاس  کرونــا  ایــن پژوهــش، مدلســازی شــیوع ویــروس  شــوند. در 
داده هــای موجــود در ســناریوهای مختلــف انجــام شــده اســت و بــا تحلیــل 
نتایــ� آنهــا می تــوان سیاســت های مناســب بــرای کنتــرل شــیوع کرونــا ارائه 

داد.

  �وش �نا�ی پژوهش
تحلیل هـای مناسـب در خصـوص کنتـرل شـیوع کرونـا در کشـور نیازمنـد 
مدلسـازی اسـت. در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از نرم افـزار نت لوگـو، مـدل 
شـیوع ویـروس کرونـا در اسـتان تهـران بـا بهره گیـری از داده هـای وزارت 
جهانـی  بهداشـت  سـازمان  ایـران،  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت 
عامل محـور  مدلسـازی  روش  بـر  مبتنـی  کـه  چیـن  بهداشـت  وزارت  و 
اسـت، شبیه سـازی شده اسـت. بـا تحلیـل نتایـ� مدلسـازی ها براسـاس 
مسـئول  نهادهـای  بـرای  موردنظـر  مداخـالت  ممکـن،  سـناریوهای 
پیشـنهاد می شـود. براسـاس اولیـن مـورد ثبت شـده در شـهر قـم و دورۀ 
نظـر  در  مدل هـا  در  روز  اولیـن  بهمـن   15 بیمـاری،  ایـن  روزۀ   14 نهفتگـی 
گرفتـه شـده اسـت. سـ�س مـدل عامل محـور در قالـب چرخه هـای ماننـد 
»ابتـال و سـرایت«، »حرکـت«، »بهبـود و مرگ«، »قرنطینۀ افـراد مبتالی دارای 
عالئـم «، »قرنطینـۀ افـراد عـادی بعـد از عمومی شـدن خبر پخـش ویروس« 
خ  »نـر جمعیـت«،  »دورۀ  جمعیـت«،  »تعـداد  شـاخ� های  مبنـای  بـر  و 

مرگ ومیـر«، »مـدت زمـان آشکارشـدن تـا مرگ«، »شـعاع حرکـت عامل ها«، 
خ سـرایت« طراحـی می شـود. قواعـد و شـاخ� هایی  خ بازتولیـد« و »نـر »نـر
کـه در ایـن مـدل قابلیـت دسـتکاری و ت�ییـر توسـط دولـت دارنـد، شـامل 
قرنطی�ـ�  ا�مـال  و  �امل هـا  حرکـت  میـ�ان  بازتولیـد،  خ  نـر سـرایت،  خ  نـر

�ان�ـی اسـت.

  �نا�یوهای مو�ود
بــا کاهــش شــاخ� ریســک ســرایت، شــاخ� میــزان حرکــت یــا هــر دو، 

ســناریوهای زیــر طراحــی و اجــرا می شــوند:
قرنطی�ــ�  درصــد  و  زمــان  �راســاس  �وش �ی�انــه  ســ�ا�یوهای  ۱

�ان�ــی: فــرض بــر ایــن اســت کــه از یــک مبــدأ زمانــی مشــخ�، ورود 
ویــروس بــه شــهر تهــران بــه طــور رســمی اعــالم می شــود و مــردم بــه طــور 
تدریجــی شــروع بــه قرنطینــۀ خانگــی می کننــد و بــه  تدریــ� در یــک بــازۀ 
زمانــی مشــخ� بــه یــک ســقف قرنطینــۀ مشــخ� می رســند. منظــور از 
ــد  قرنطینــۀ خانگــی ایــن اســت کــه مــردم خودخواســته تصمیــم می گیرن
کــه در خانــه بماننــد و فقــط در مــوارد خیلــی کــم و در فاصلــۀ بســیار نزدیک 
ــول دورۀ  ــه ط ــرادی ک ــن اف ــد. همچنی ــردد کنن ــود ت ــکونت خ ــل س ــه مح ب
نهفتگــی را طــی می کننــد و هنــوز عالئمــی ندارنــد نیــز قرنطینــه می شــوند. 

ســ�ا�یوی اول: در ایــن ســناریو پــس از دو هفتــه قرنطینــۀ خانگــی بــه ▪
ســط� ۹0٪ میرســد.

ســ�ا�یوی دوم: در ایــن ســناریو پــس از دو هفتــه قرنطینــۀ خانگــی بــه ▪
ســط� 80٪ میرســد. در ایــن حالــت تعــداد مبتالیــان افزایشــی نبــوده و 

در یــک بــازۀ ثابــت نوســان خواهــد داشــت.

ارا�ه و ��لی� مدل عام� م�ور �س�رش ویروس کرونا در ا��ان 
��ران و ارا�� راهکارهای ا�رای� �را�اس ن�ای� �نا�یوهای ممکن

������ی ���ۀ ����ش و��وس ��و�� در 
����ی ����  ا���ن ���ان و ��� ���� ����

�ـ� ���ـ�ر ���ـ�ل �ـ��ع و�ـ�وس ��و�ـ� در ا�ـ��ن ���ان، �� �ـ�ان از ���� �ـ�زی ���� ���ر در ��ـ�ی �� ���� 
ا�ـ���ده �ـ�د. �ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ� ر��ـ�ر ا��ـ�ن �� ���ـ���� ��ـ� را در �ـ��ع ا�ـ� و�ـ�وس دارد، در را�ـ��ی 
خ باز�ولیـد، میـ�ان حرکـ� عام� هـا و اعمـال �رن�ینـ�  خ �ـرای�، نـر ، �ـ��������� �ـ� ���ـ� نـر �����ـ� ر���ر�ـ�ی ����ـ�
�ان�ـی ��ا�ـ� �� �ـ�د. ا�ـ� �ـ�ارد از ���ـ� ��ا��ـ� دو�ـ� ا��ا�ـ��� ا�ـ� و ��� ���ـ�ی در ���� و ���ـ�ل ����ری 
و  �رن�ینـ� �ان�ـی  در�ـد  و  �را�ـاس زمـان  �وش �ینانـه  �ـنا�یوهای  �ـ���  �ـ�����  د�ـ��  دو  ا�ـ�س،  ا�ـ�  �ـ�  دارد. 

خ باز �ولید در ��� ����� �� ��د. �نا�یو حال� حدی با �یش�رین می�ان نر

آزمایشگاه 
حکمرانی اجتماعی 

احسان

���        ���ی ���ا�����        ��� ������ ������        آر��ن ر�����        ����� ده �����     �������ر�� ����زاد        ا������� ��
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ســ�ا�یوی ســوم: در ایــن ســناریو پــس از دو هفتــه قرنطینــۀ خانگــی ▪
بــه ســط� 70٪ میرســد. طبــق نتایــ� تعــداد مبتالیــان افزایــش می یابــد. 

 همیــن نتایــ� برقــرار اســت.
ً
بــرای مقادیــر 70٪ تــا 40٪ نیــز تقریبــا

ســ�ا�یوی ��ــارم: در ایــن ســناریو پــس از یــک مــاه، قرنطینــۀ خانگــی ▪
، تلفــات زیادتــر و نقطــۀ اوج  بــه ســط� ۹5٪ می رســد کــه بــا وجــود ت�خیــر

، بســیار مؤثــر اســت. ب�رگتــر

ــد: ســناریو  خ بازتولی ــر ــ�ان ن ــترین می ــا �یش ــدی ب ــت ح ــ�ا�یوی حال س ۲

حالــت حــدی نشــان می دهــد کــه تعــداد مبتالیــان از روز ســی ام بــا شــتاب 
بیشــتری افزایــش پیــدا می کنــد و در کمتــر از 14 روز )روز چهل و پنجــم(، 
بــا ســقف قرنطینــۀ کمتــر از 50٪،  بــه بیــش از 140.000 نفــر خواهــد رســید. در 
ایــن حالــت  مــدل پیش بینــی می کنــد کــه تعــداد مرگ ومیــر بــه 3500 نفــر 
خ بازتولیــد 2.5 می رســد کــه بــا )2.5٪( تطابــق دارد. همچنیــن شــاخ� نــر

اســت کــه بــا فرضیــۀ ســناریو مطابقــت دارد.

  مدا��ت ��وی�ی
پیشــنهادهای اجرایــی بــرای مداخلــۀ دولــت براســاس نتایــ� مــدل به ازای 

ســناریوهای مختلــف، در ادامــه ارائــه می شــود.

  ���� ���� ���� ��ا��
ــروری  ــر ض ــوارد زی ــام م ــرایت انج ــک س ــاخ� ریس ــور کاهــش ش ــه منظ ب

اســت:
متنوع سازی زمان شروع و پایان ادارات دولتی، عمومی و خصوصی؛▪

تعطیلی برنامه ها و مراکزی که سبب تجمع افراد می گردد )برگزاری مسابقات ▪
بدون تماشاگر، عدم برگزاری مراسمات و رویدادهای جمعی و ...(؛

اســتفاده از دســتگاه تب ســن� در ایســتگاه های متــرو و اتوبوس هــای ▪
بی آرتــی، مراکــز عمومــی و دولتــی، مراکــز خریــد؛

جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک و دستکش به ایستگاه های مترو ▪
و اتوبوس و مکان های عمومی پرتجمع و تحویل ماسک و دستکش 

)یک عدد( در ایستگاه های مترو به افراد فاقد ماسک و دستکش؛

تجهیز بیمارستان ها به مواد ضدعفونی کننده و محافظتی؛▪

ورود ▪ از  جلوگیــری  جهــت  آدامــس  و  مایعــات  مصــرف  بــه  توصیــه 
هــوا؛ در  انتشــار  و  ریــه  بــه  ویــروس 

عــدم اســتفاده از پــول نقــد در میــان مــردم به خصــوص در تاکســی ها، ▪
ــا و ... ؛ ــ� بن�ین ه ــا، پم نانوایی ه

آمــوزش نحــوۀ ســاخت مــواد ضدعفونی کننــده  ســطوح و دســت بــا ▪
اســتفاده از مــواد جایگ�یــن؛

جلوگیری از جابه جایی افراد بین استان های مختلف با اعمال مجازات هایی ▪
نظیر جریمه و توقیف ماشین در خروجی ها و ورودی های شهرها؛

؛▪  قرنطینه کردن افراد عالئم دار

ارائۀ آموزش به افرادی که در منازل مراقب بیماران کرونایی هستند؛▪

اسـتفاده از دسـتگاه های شناسـایی موارد مشـکوک در ایستگاه های ▪
پـر رفت وآمـد، حمل ونقـل عمومی و سـایر نقـاط پرتردد؛

افزایــش دفعــات جمــع آوری زبالــه توســط شــهرداری ها و جلوگیــری از ▪
ــا؛ ــط زباله گرده ــه توس ــک زبال تفکی

پاســخگویی و رفــع احتیاجــات مراجعــان مراکــز عمومــی بــه صــورت ▪
�یرحضــوری.

  ا���د ������ ����ژ ���زی
بــه  انــدازه  از  بیــش  مراجعــه  از  جلوگیــری  بــرای  می شــود  پیشــنهاد 
طــوری  بــه  شــود.  ایجــاد  مجــازی  تریــاژ  یک�ارچــۀ  ســامانۀ   بیمارســتان ها، 
کــه بیمــار تنهــا پــس از تشــخی� طــی مراحــل مشــاوره از طریــق ســایت، 
ــل  ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــس ب ــق اورژان ــردی و برخــط از طری ــای کارب برنامه ه
شــود. ایــن ســامانه قابلیت هایــی چــون اندازه گیــری عوامــل اختصاصــی 
مخصــوص،  درمانــی  مراکــز  اطالعــات  نمایــش  تنفســی،  اختــالالت  نظیــر 
رایــگان  تماس هــا  )ه�ینــۀ  تصویــری  یــا  صوتــی  برخــط  مشــاوره  امــکان 
ــارۀ بیمــاران و  ــا تماس هــای مزاحــم کمتــر شــود(، اطالع رســانی درب نباشــد ت
بهبودیافتــگان، پیگیــری وضعیت افراد مشــکوک و قرنطینه در منــزل دارد. 

  ����� ��ی ������� �����
ح زیر است: سیاست های مناسب برای قرنطینۀ خانگی به شر

ج از منــزل توســط ▪ درخواســت از مــردم بــرای حضــور حداقلــی در خــار
پزشــکان، مســئولین، هنرمنــدان و ورزشــکاران از طریــق رســانه ها؛

پخش برنامه های تلوی�یونی جذاب، سرگرم کننده و شاد؛▪

رایگان سازی ه�ینۀ اشتراک شبکه های تلوی�یونی اینترنتی؛▪

نگهداری و معاینۀ افراد بی خانمان، کودکان کار و..؛ ▪

به ▪ مردم  »تر�یب  و  الکترونیکی«  تجارت  زیرساخت های  »تروی� 
خریدهای اینترنتی«، با انجام اقداماتی مانند: بهبود و افزایش پهنای 
اینترنتی و کمک به  ، به خصوص در حوزۀ کسب وکارهای  باند کشور

کاهش ه�ینه های مرتبط با ارائۀ خدمات اینترنتی.

     ������ی    

در ا�ــ� ��و�ــ�، �ــ� ���ــ�ر ��ر�ــ� ����ــ� ��ی ��ا���ــ� دو�ــ� 
�ــ�ای ���ــ�ل �ــ��ع و�ــ�وس ��و�ــ�، �ــ� �ــ�ل ���� ��ــ�ر در ا�ــ��ن 
ــ�  ــ�ن �� د� ــ� �� ــ�������ی ���� ــ� � ــ�. ��ر� ــ�زی � ــ�ان ���� � ��
�یســ�  �ــ���  ���ــ�  ز���� �ــ�ی  در  ���ــ�  دو�ــ�  ��ا�ــ�ت  �ــ� 
�ــرای�، ای�ــاد �ــامان� �ریــاژ م�ــا�ی، اعمــال �رن�ینــ� �ان�ــی همــراه بــا 

���ــ�. منا�ــ�  �یا�ــ� های 

    د���ره� ��و��    

ــا همــکاری ◂ ایــن مطالعــه در آزمایشــگاه حکمرانــی اجتماعــی احســان ب
عبدالحمیــد،          مهــدی  شــریفی،  امیرمحمــد  باقــرزاد،  محمدرضــا  ســید 
آرمــان رضایتــی، ســمانه ده موالئــی در ســال  ســید علیرضــا نیکبخــت، 

13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
 https://bit.ly/35buy92

��ل ����ش و��وس ��و�� و ��� ������ارش
������ ��ی ����
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آ��زش

  ضرورت و اهداف پژوهش
 ، مبحـ� تعلیـم و تربیـت در شـرایط کنونـی شـیوع ویـروس کرونا در کشـور
حتـی هـم ارز دیگـر بخش هـای در معـرض آسـیب، مـورد توجـه قـرار نگرفته 
است. وزارت آموزش و پرورش با تقلیل موضوع تعلیم و تربیت و قناعت 
بـه تشـکیل ظاهـری کالس و حضـور معلـم و دانش آمـوزان، اولیـن مقصـر 
ایـن ماجراسـت. بایـد توجـه داشـت کـه ابزارهـای آمـوزش مجـازی بایـد بـا 
توجه به نیازهای آموزشـی مقطع تحصیلی، سـبک تدریس معلم و شـرایط 
دانش آموزان انتخاب شـود، از جمله این ابزارها می توان به سیسـتم های 
برگـزاری  آمـوزش، سـامانه های  کالس، سیسـتم های مدیریـت  مدیریـت 
کالس آنالیـن، سـامانه های ارزشـیابی، ابزارهـای یادگیـری مبتنـی بـر بـازی، 
ابزارهـای یادگیـری مبتنـی بـر شبیه سـازی و منابـع محتوای آموزشـی اشـاره 
از  اسـتفاده  و  انحصارگرایـی  بـا  مجـازی،  آمـوزش  فعلـی  رونـد  اگرچـه  کـرد. 
اتخـاذ  بـا  امـا  دارد،  همـراه  بـه  مخربـی  آثـار  آینـده  در  نامناسـب،  ابزارهـای 
تصمیم هـای مناسـب می تـوان فرصـت ویـژه ای بـرای زیسـت بوم آمـوزش 
مجـازی در کشـور ایجـاد کـرد. ایـن پژوهـش به بررسـی آسـیب های آموزش 
مجـازی بـه شـیوۀ کنونـی )بر اسـاس تصمیمات گرفته شـده توسـط وزارت 
آمـوزش و پـرورش تـا اواخـر اسـفند ماه سـال نود و هشـت( می پـردازد و در 
ایـن زمینـه راهکارهایـی ارائـه می کنـد )البتـه برخـی از راهکارهـای پیشـنهاد 

شـده در حـال حاضـر اجرایـی شـده اسـت(.

آ�ی� های پ�ام ر�ان های ا���اده �ده به    
عنوان ا��ار آموزش م�ا�ی

مجــازی  آموزش هــای  بــرای  مــدارس،  تعطیلــی  و  کنونــی  وضعیــت  در 
دسترســی های  گرفته انــد.  قــرار  توجــه  مــورد  پیام رســان  ابزارهــای 

نامناســب و اســتفادۀ زودهنــگام از پیام رســان، بــا توجــه بــه شــرایط ســنی 
دارد.  همــراه  بــه  جــدی  آســیب های  دانش آمــوزان  بــرای  بومــی  و 

و  معلــم  شناســۀ  به ویــژه  کاربــران  شــخصی  شناســۀ  بــه  دسترســی 
را  بعــدی  نامطلــوب  یــا  آزاردهنــده  ارتباطــات  ایجــاد  امــکان  والدیــن،  
در  کاربــران  ارزشــمند  داده هــای   ، دیگــر ســوی  از  می دهــد.  گســترش 
آموزشــی قــرار می گیــرد  کســب و کارهای  سوءاســتفاده توســ�  معــرض 
کــه پیامک هــای روبیــکا بــه مدیــران مــدارس در اســفندماه ۹8 نمونــه ای 

اســت. حرفــه ای  اطالعــات  بــه  ویــژه  دسترســی  از  سوء اســتفاده  از 
ــده  ــی نش ــازی طراح ــوزش مج ــرد آم ــرای کارب ــان ب ــاری پیام رس  معم

ً
ــا اساس

، والدیــن و معلــم، محتــوای آموزشــی،  اســت. ایجــاد نقش هــای دانش آمــوز
، بازی وارســازی  ارزشــیابی، ثبــت مســتمر وضعیــت یادگیــری دانش آمــوز
در پیام رســان امکان پذیــر نیســت و تعریــف ربات هــای �یراصولــی ایــن 

پیام رســان ها مشــکالت زیــادی بــرای کاربــر ایجــاد می کنــد. 
از  را  برابر  رشد  فرصت  تنها  نه  پیام رسان ها،  به  کوچ  برای  مدارس  اجبار 
سرویس های تخصصی آموزش مجازی می گیرد، بلکه کاربران پیشین نیز 
از این سرویس ها با مشکل مواجه می شوند. در نتیجه  برای استفاده 
باال  آموزش و پرورش  اعتبار  ج  با خر ارزش چند پیام رسان   ، این انحصار
می رود و این پیام رسان ها از نظر فنی تقویت می شوند. درحالی که یک 

نرم افزار سادۀ محتوایی ماه ها منتظر دریافت مجوز می ماند.

  ا����ر��ا�� �و����
دسترسی به زیرساخت اپراتورها، ارائۀ ترافیک رایگان و فرصت تبلی�اتی 
ویژه در صدا و سیما، موقعیتی ممتازی برای روبیکا ایجاد کرده است که 
به راحتی امکان حذف رقبا را فراهم می کند. امکان استفاده �یر حرفه ای از 
اطالعات افراد وجود دارد که دسترسی به شمارۀ همراه مدیران مدارس از 

�رر�ی کی�ی� آموزش م�ا�ی در زمان ���یلی مدارس به عل� 
ع ویروس کرونا و ارا�� راهکارهای� �رای ���ود آن �یو

د���� �� و را���ر���� ���ا��ن ����� آ��زش 
����ی و ������ت وزارت آ��زش و ��ورش

�ـ� ���ـ� �ـ� �����ـ� �ـ�ارس در �ـ�ا�� �ـ��ع و�ـ�وس ��و�ـ�، ����ـ� و ����ـ� ��ـ� از ��ـ� ���ـ� �ـ�رد ���ـ� 
����ـ� ��اران �ـ�ار ��ـ�د. ا�ـ� ���ـ�ع ����ـ� �� ���� ��ای ر�ـ� ���ـ� ��م آ��زش ���زی در ��ـ�ر ��ا�� 
آورده �ـ� �����ـ�ت ���ـ� و ا��ـ�ر �ـ�ارس �ـ� ا�ـ���ده از ���م ر�ـ�ن ���� �ـ�ص ا�ـ� �و�ـ� را ���ـ� �ـ�ده ا�ـ�. ا�ـ� 
�ـ��  �ـ�ا��  ����ـ�  و  ��ار�ـ�  را  درس  ��س �ـ�ی  ���ـ�اری  �ـ�ای  ��رد��ـ�ز  ا����ـ�ت  ا��ـ�د  ����ـ�  ���م ر�ـ�ن �� 
دا�� آ�ـ�زان در ���ـ� ����ـ� �����ـ� ���ـ���. �ـ�ا ��ـ� ا���د آ�ـ�� ��ی �ـ�اوان، ���� ا�ـ���ده از �����ت و 

ا��ار��ی ����� آ��زش ���زی ��� �� ا���د ا����ر��ا�� ���ود �� ��د.

مؤسسۀ مطالعات 
راهبردی تعلیم و 

تربیت برهان 

     ��  ���� آ�
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جمله دسترسی های خاص روبیکاست. همچنین نیاز به خرید الماس در 
بستر روبیکا برای پیشتازشدن در مسابقۀ تلوی�یونی ویژۀ دانش آموزان 

از دیگر سوءاستفاده های روبیکا از اعتبارهای کسب شده است. 
روبینو  صفحات  و  گروه ها  کانال ها،  مثل  روبیکا  عمومی  فضاهای 
محتوای بسیار نامناسب دارند. بخش هفت روبیکا که با اعتبار شبکۀ 
آموزش سیما و وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته، از جهت محتوای 
این بخش،  در  انیمیشن های موجود  بر   خالی است. 

ً
تقریبا اختصاصی 

نظارت و رتبه بندی تخصصی متناسب با شرایط بومی و سنی وجود ندارد 
و کودکان و نوجوانان بدون هیچ محدودیتی به آن ها دسترسی دارند.

  راهکارهای پ�شن�ادی
در ادامــه، راهکارهــای پیشــنهادی در ســه ســط� فــوری و ســلبی )تــا پایــان 
تعطیــالت نــوروزی(، کوتاه مــدت )تــا پایــان ســال تحصیلــی( و میان مــدت 

و ایجابــی بــه  صــورت مختصــر ارائــه می شــود.

  را���ر ��ری و ����
طبــق بررســی ها، محیــط فعلــی پیام رســان روبیــکا بــه هیچ عنــوان و بــا 
هیــچ اســتانداردی بــرای اســتفادۀ کــودکان و نوجوانــان مناســب نیســت. 

لــذا الزم اســت یــک یــا مجموعــه ای از اقدامــات زیــر انجــام شــود:
گروه هــا، ▪ بــه  دانش آمــوز  کاربــران  دسترســی  مطلــق  محدودکــردن 

رســمی. کالس  گــروه  به جــز  روبینــو  فضــای  و  کانال هــا 

اعــالم رســمی مناســب نبودن فضــای پیام رســان روبیــکا بــرای کــودکان ▪
و نوجــوان از طــرف روبیــکا و آمــوزش و پــرورش.

و ▪ دانش آموزان  برای  محدود  دسترسی های  با  مجزا  اپلیکیشنی  ارائۀ 
اختصاص حساب های کاربران رسمی دانش آموز تنها به این اپلیکیشن.

پیشــنهاد می شــود در کنــار عــدم اجبــار بــه اســتفاده از پیام رســان ها، 
کامــاًل  جــاری  ح  طــر در  کــه  مجــازی  آمــوزش  ابزارهــای  و  بســترها  دیگــر 
حــذف شــده اند، بــه مــدارس معرفــی شــوند و مــدارس بــا درنظرگرفتــن 
ــه اســتفاده از آن هــا باشــند. ــوزان، مجــاز ب ظرفیت هــا و شــرایط دانش آم

  را���ر ����ه ��ت
گزارش گیــری ایــده آل از آمــوزش مجــازی به ویــژه در مقیــاس بــ�رگ امــری 
ــرای  ، ایجــاد ســامانه ای ب بســیار پیچیــده و دشــوار اســت. بدیــن منظــور
تکمیــل گزارش هــای مبتنــی بــر خوداظهــاری از ســوی معلمــان، دریافــت 
ت�ییــد کلــی توســط مدیــر در صــورت لــ�وم و اســتفاده از داده هــای آمــاری 

ح فعلــی پیشــنهاد می شــوند.  طــر
داده هـای هویتـی اسـناد بـه  هیـچ عنـوان نبایـد در اختیـار سـرویس های 
می توانـد  رابـط  الیـۀ  معمـاری  لـ�وم  صـورت  در  گیـرد.  قـرار  ثالـ�  شـخ� 
به گونـه ای صـورت پذیـرد کـه داده هـای هویتـی جابه جـا نشـود یا به شـکلی 
یک طرفـه داده هـا را از سـرویس های شـخ� ثالـ� دریافت و تجمیع کند.

پایـان  تحصیلـی،  سـال  پایـان  تـا  باقیمانـده  کـم  زمـان  بـه  توجـه  بـا 
سـرفصل های درسـی بـا کیفیـت و سـط� پوشـش بـاال ممکـن نیسـت. 
بـه  تحصیلـی  سـال  پایـان  تـا  آموزشـی  برنامـۀ  کـه  می شـود  پیشـنهاد 
مـرور آنچـه تاکنـون آمـوزش داده شـده اختصـاص یابـد. تعییـن حـد ٪70 
قبولـی  قابـل  میـزان  پایانـی  ارزشـیابی  و  مـرور  بـرای  درسـی  کتاب هـای  از 
خواهـد بـود. بـرای سـال های آینده، سـال تحصیلی باید از 15 شـهریورماه 

آ�ـاز شـود و 15 روز بـه  عنـوان تعطیالت زمسـتانی مـدارس تصویب گردد. 
از  باقیمانـده   ٪30  ، شـهریور نیمـۀ  از   13۹۹-1400 تحصیلـی  سـال  آ�ـاز  بـا 
سـرفصل ها برنامـۀ آموزشـی جبـران می شـود و تعطیـالت زمسـتانی سـال 

پیـدا می کنـد.  آمـوزش اختصـاص  بـه  زمـان جبرانـی  بـه  عنـوان   13۹۹
توجه  نیز  ملی  رسانۀ  از  کارآمد  و  مضاعف  بهره برداری  به  باید  همچنین 
و  دانش آموزان  پرسش های  جمع آوری  چون  ایده هایی  داشت.  جدی 
، تنوع بخشی به نوع و سط� علمی برنامه ها  پاس� به پرسش های پرتکرار
از  بهره گیری  دانش آموزان،  نیازهای  از  مختلف  سطوح  پوشش  برای 
برنامه های آموزشی و محتوای آموزشی تصویری تولیدشده طی سال های 

گذشته، نمونه هایی از اقدامات انجام شده در این راستا است.

  را���ر ���ن ��ت و ا�����
پیشنهاد می شود کارگروهی حرفه ای، به روز، مجرب، دارای تخص� های 
مرتبط و اختیارات متمرکز ذیل سازمان پژوهش برای طراحی، برنامه ریزی، 
تشکیل  مجازی  آموزش  زیست بوم  تنظیم گری  و  سیاست گذاری  رصد، 
شود. یکی از مهم ترین وظایف این کارگروه تحلیل داده های گردآوری شده 
بهبود  و  اصالح  در  تحلیل ها  این  از  بهره گیری  و  مختلف  الیه های  در 

زیست بوم آموزش مجازی و آموزش حضوری کشور است.
و  یکســان  معرفــی  بــرای  بســتری  می شــود  پیشــنهاد  همچنیــن 
دســته بندی ابزارهــای آمــوزش مجــازی ایجــاد شــود کــه مجــوز از دفتــر 
تکنولــوژی آموزشــی توســط نهــاد تنظیم گــر دارد. بــا حــذف انحصارگرایــی، 
می کنــد  حــذف  را  نامناســب  محصــوالت  به تدریــ�  کاربــران  بازخــورد 
ایــن  همــۀ  می شــود.  فراهــم  باکیفیــت  محصــوالت  فعالیــت  زمینــۀ  و 
مخاطبــان  ثبتــی  اطالعــات  بــه  یکســانی  دسترســی  بایــد  محصــوالت، 
بــرای  ســخت گیرانه ای  قواعــد  و  باشــند  داشــته  پــرورش  و  آمــوزش 

شــود. اجــرا  و  وضــع  اطالعــات  ایــن  از  سوءاســتفاده  از  جلوگیــری 

     ������ی    

در  �ـ�ورش  و  آ�ـ�زش  ا��ـ�  ار��ن  از  ��ـ�  ��ـ�ان  �ـ�  ��ـ�زی  آ�ـ�زش 
�ـ�ا�� �ـ��ع و��س ��و��، ���ز��� ���� و ��ز���ی ��ی ا�ـ�. ��� 
��س �ـ�  �� ����ـ�  ���ـ�اری  �ـ�ای  ���ـ�  ا����ـ�ت  از  ���م ر�ـ�ن ��  آ��ـ� 
���ـ�ردار ���ـ���، ���ـ���د �� �ـ�د از �����ـ� ا��ـ�ر و ا����ر��ا�ـ� 
�ـ�ای ا�ـ���ده از ا��ار�ـ�ی آ�ـ�زش ��ـ�زی ����� �ـ�ه و ا�� �����ت 
�ـ� �ـ�رت ���ـ�ن �ـ� �ـ�ارس ����ـ� �ـ���. �����ـ� ���ـ� ٪۷۰ 
�������ـ�ه  ����ـ�  و  �� ��ـ�  ����ـ�  �ـ�م  آ�ـ�  ا�ز�ـ����  �ـ�ای  ����ـ� 

آ�ـ�زش داده �ـ�د. �� ��ا�ـ� در ���ـ� دوم �ـ����ر��ه 

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در مؤسســه مطالعــات راهبــردی تعلیــم و تربیــت برهــان ◂
بــا همــکاری محمــد آزیــن در ســال 13۹۹ انجــام شــده اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3bHiT4D

د���� �� و راه ��ر���� ���ا��ن ����� آ��زش ���زی و ��ارش
������ت وزارت آ��زش و ��ورش
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ســالح  چــون  اســتراتژیک  ســالح های  انــواع  بشــریت  تاریــ�  طــول  در 
هســته ای، ســالح های ســایبری و ســالح های بیولو�یــک تولیــد و اســتفاده 
شــده اســت. پاندمــی ویــروس کرونــا چــه منشــ� طبیعــی داشــته باشــد چــه 
در زمــرۀ ســالح های بیولو�یکــی قلمــداد شــود، بایــد ابعــاد نظامــی ایــن 
پاندمــی در کشــور مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد. در ایــن پژوهــش، 
بــا بررســی ســیر تولیــد ســالح های اســتراتژیک و تحــوالت هــر یــک و نیــز 
بررســی جنبه هــای مختلــف جنــ�  هیبریــدی آمریــکا علیــه ایــران، مجموعه 
راهبردهــای نظامــی در کوتاه مــدت و بلندمــدت بــرای کشــور ارائــه می شــود. 

  �ن� �یس�-�وانی آمریکا علیه ایران
ح  مطــر کرونــا  ویــروس  منشــاء  مــورد  در  متفاوتــی  فرضیــات  تاکنــون 
شــده اســت، امــا آنچــه در اینجــا اهمیــت دارد منشــاء واقعــی ویــروس 
نیســت. اگــر رهبــران کشــورها بــه ایــن جمع بنــدی برســند کــه مــورد حملــه 
بیولو�یــک قــرار گرفته انــد، )همانگونــه  کــه  عالی تریــن مقامــات ایــران، 
چیــن و روســیه ایــن مطلــب را بیــان کرده انــد( بــاب حمــالت بیولو�یــک 

در جهــان بــاز شــده اســت و کشــورها شــروع بــه اتخــاذ سیاســت های 
ت�ثیــر  مهم تریــن  موضــوع  ایــن  کــرد.  خواهنــد  زیســتی  پدافنــد  جــدی 
موردانتظــار در بلندمــدت اســت. در کوتاه مــدت، جنــ� هیبریــدی آمریــکا 
بــر علیــه ایــران قابــل ت�مــل اســت کــه می تــوان آن را ذیــل عنــوان جنــ� 
زیســت  روانــی یــا جنــ� ســایکوبیولو�یک شناســایی کــرد. مــراد از جنــ� 
انجــام  از  متعــدد  دالیــل  بــه  دشــمن  کــه  اســت  آن  ســایکوبیولو�یک 
حملــۀ زیســتی گســترده خــودداری می کنــد، ولــی بــا انجــام یــک حملــۀ 
زیســتی بســیار محــدود و بــا بهره گیــری از دیگــر عناصــر جنــ� هیبریــدی 
ماننــد جنــ� رســانه ای و عملیــات روانــی یــا نفــوذ و خرابــکاری بــا تکیــه بــر 
نیروهــای ویــژه می کوشــد کــه از همــان عامــل زیســتی بســیار محــدود، 
نهایــت اســتفاده را ببــرد و عملیــات را بــه هــدف موردنظــر خــود  برســاند.

در میــان اثــرات عمومــی کرونــا بــر کشــورهای مختلــف، برخــی وقایــع و 
برنامه ریزی شــده  و  اقدامــات هدفمنــد  قالــب  را می تــوان در  اقدامــات 
تحلیــل کــرد. در واقــع در فضایــی کــه جهــان درگیــر یــک فاجعــۀ بیولو�یــک 
جــدی اســت و ده هــا هــزار نفــر در سراســر دنیــا بــه کام مرگ رفته انــد، برخی 
کشــورها ایــن فضــا را بــه بخشــی از ســاختار منازعــات سیاســی-اقتصادی 
و حتــی نظامــی خــود بــه عنــوان قســمتی از یــک تقابــل هیبریــدی تبدیــل 

�رر�ی اب�اد ن�امی همه �یری ویروس کرونا و ارا�� �و�یه های 
�یا��ی کو�اه مدت و بلندمدت

��ر�� ا���د �����-را���دی ��� ���ی و��وس ��و��

������ـ� و �����ـ� ا��ـ�د �������ـ�، ا���ـ�دی و ����ـ�ت �وا�ـ� در ا��ا�ـ�ت آ���ـ�� ������ـ� �ـ� از �ـ�وع 
�ـ��ع و��وس ��و��، �� ���� ای ا�ـ� �� �� ��ان آن را ��� ���ان ��� ���ـ�-�وا�� ��رد ��ر�ـ� ��ار داد. 
���ـ�ب  ��ـ�ر  او���ـ�  ا�ـ�،  ��ـ�  د�ـ�  �ـ����  �ـ�  دارد  ����ـ�  ���ـ�ء  ��و�ـ�  و�ـ�وس  ا���ـ�  دا��ـ��  �����ا�ـ� 
��� �ـ�د. �����ت ���ـ�-�وا�� آ����� ���� ا��ان را �� ��ان در ���ر ���ر ا���؛ ��ـ��� ��ـ�ر��ی ����� �� ا����د 
و ����ـ�، �����ـ� در �ـ�زۀ ا���ـ�ر ا��ـ�ر ���ـ� و ا��ـ�د و��ـ�، ا��و�ـ� ����ـ� و ��ـ�ری ا�ـ�ان �ـ� ا��ـ�د ��ـ�ر��ی 

�وا�� در���ص ���ان ��و�� و ��� ا��ازی در ���� ����زۀ ا��ان �� ��و�� د��� ���ی ��د.

اندیشکدۀ ُممتن
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کرده انــد. در ایــن راســتا، تمرکــز اقدامــات آمریــکا و کشــورهای هم ســوی 
آن را، در مقابلــه بــا ایــران می تــوان در چنــد محــور کلــی دســته بندی کــرد:

ســایۀ . 1 زیــر  سیاســی  فشــارهای  و  تحریــم  شــرایط  کــردن  ســخت تر 
صنایــع  و  اقتصــاد  گریبان گیــر  کرونــا  پاندمــی  پــی  در  کــه  مشــکالتی 
ایــران شــده و ه�ینه هایــی کــه بــر اقتصــاد نحیــف ایــران تحمیــل کــرده 

اســت.

ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت از یک ســو و اجــرای تبلی�ــات وســیع و . 2
دامــن زدن بــه شــایعه ها و حتــی انتشــار اخبــار جعلــی جهــت ناکارآمــد 
، بــه منظــور  نشــان دادن حکومــت در شــرایط بحــران از ســوی دیگــر

ایجــاد تقابــل میــان مــردم و حاکمیــت.

فشــار عملیات هــای روانــی، سیاســی و اقتصــادی توأمــان بــا عملیــات . 3
و  سیاســی  ای�ولــۀ  جهــت  کرونــا  بیولو�یــک  بحــران  مــورد  در  روانــی 

تجــاری ایــران در برابــر کشــورهای منطقــه و جهــان.

سن� اندازی در مسیر مبارزۀ ایران با کرونا، انجام عملیات ایذایی نظامی . 4
و عملیات روانی مربوطه جهت ایجاد تشن�، تحت ت�ثیر قراردادن چرخۀ 
تصمیم گیری در ساختارهای حاکمیتی و نیز تحت ت�ثیر قراردادن افکار 

عمومی به منظور سوق دادن حاکمیت به مرز فروپاشی.

 �و�یه های �یا��ی 
توصیه هــای سیاســتی ایــن پژوهــش بــرای مقابلــه بــا ابعــاد نظامــی کرونــا، 

در دو ســط� کوتاه مــدت و بلندمــدت در ادامــه ارائــه می شــود:

  ������د��ی ������ ����ه ��ت
در اقدامــات کوتاه مــدت، تمرکــز اصلــی پدافنــد بایــد بــر بخــش اعظــم 
حمــالت دشــمن یعنــی بخــش روانی-رســانه ای، باشــد. در ارتبــاط بــا ایــن 

موضــوع مــوارد زیــر پیشــنهاد می شــود:
لــ�وم به رسمیت شــناختن جنــ� زیســت-روانی آمریــکا و واردکــردن ▪

کادمیــک کشــور ایــن موضــوع بــه ادبیــات دفاعــی رســمی و آ

بــرای ▪ اندیشــکده ای  ســط�  در  و  مســتقل  پژوهش هــای  انجــام 
شــناخت ابعــاد ایــن جنــ� و توســعۀ مفاهیــم پدافنــدی مرتبــط بــا آن 

اجتماعــی زیســتی  و  روان زیســتی  تســلیحات  شــامل 

تدویــن شــیوه نامه و دســتورالعمل های پدافنــد در ســه فــاز شــامل ▪
درگیــری محتمــل، آ�ــاز درگیــری و درگیــری تمام عیــار

تشــکیل قــرارگاه پدافنــدی زیســت-روانی در کشــور بــه عنــوان یــک ▪
قــرارگاه،  ایــن  پیشــنهادی  ســاختار  تصمیــم:  پشــتیبانی  سیســتم 
ســیما،  و  )صــدا  حقوقــی  صــورت  بــه  رســمی  رســانه های  از  ترکیبــی 
مجموعه هــای فرهنگــی و رســانه ای ســ�اه و بســی� و مجموعه هــای 
فرهنگــی و رســانه ای مرتبــط بــا بیــت رهبــری(، پژوهشــگران و پزشــکان 
ج از  زمینــۀ پاتولــوژی و دیگــر زمینه هــای مرتبــط بــه صــورت حقیقــی و خــار
ســازمان وزارت بهداشــت، نهادهــای امنیتــی بــه صــورت حقوقــی )وزارت 
اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســ�اه( و پژوهشــگران نظامی-دفاعــی بــا 
ســابقۀ کار در زمینــۀ جن� هــای هیبریــدی بــه صــورت حقیقــی اســت.

رســانه ای ▪ عملیــات  بــا  مرتبــط  زیرســاخت های  از  بخشــی  اختصــاص 
و جنــ� روانــی بــه موضــوع جنــ� زیســت-روانی و برگــزاری رزمایــش 

پدافنــد زیســت-روانی جهــت کســب آمادگــی بیشــتر .

  ������د��ی ������ ������ت
توصیه هــای سیاســتی در رابطــه بــا ابعــاد بلندمــدت نظامــی کرونــا و اتخــاذ 
یــک راهبــرد پدافنــد زیســتی جامــع بایــد بــه طــور جــدی در نظــر گرفتــه 
در  بیولو�یــک  پدافنــد  بخــش  ســازمانی  ارتقــای  راســتا،  ایــن  در  شــود. 
بلندمــدت بســیار ضــروری اســت و بــرای دســتیابی بــه آن، اجــرای مــوارد 

زیــر در بلندمــدت توصیــه می گــردد:
در بلندمــدت یــک ســاختار جداگانــه را ســتاد کل نیروهــای مســل� ▪

ــط�  ــتاد، در س ــر س ــالوه ب ــد و ع ــاد کن ــی ایج ــالح های بیولو�یک ــرای س ب
نیروهــا نیــز ردۀ بیولو�یــک مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد. همچنیــن 
عــالوه بــر پژوهــش و اشــراف اطالعاتــی در ایــن زمینــه، بایــد بــه کســب 

آمادگــی عملیاتــی نیــز اقــدام شــود.

باشــد. ▪ راهگشــا  بســیار  می توانــد  زیســتی  ســاالنۀ  رزمایش هــای 
بایــد  کــه  آن اســت  مســئلۀ مهــم در برگــزاری رزمایش هــای زیســتی 
ــک  ــتی ی ــا عوامــل ناشــناخته زیس ــه ب ــه آمادگــی مقابل ــواره توجــه ب هم

اولویــت در نظــر گرفتــه شــود.

ایجــاد و تدویــن پروتکل هــای مرتبــط بــا عوامــل ناشــناخته زیســتی نیــز ▪
بایــد هــر چــه زودتــر بــه عنــوان یــک کار ویــژۀ پژوهشــی-اطالعاتی مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

     ������ی    

�ــ� �ــ�وع �����ــ� و�ــ�وس ��و�ــ�، ����ــ�ت ����و�ــ� در �ــ�رد ���ــ�ء 
ح �ــ�ه ا�ــ�، ا�ــ� ��ر�ــ� ا��ــ�د ����ه �ــ�ت ا�ــ�  و�ــ�وس ��و�ــ� ��ــ�
�ــ�دن  �ــ� �ــ�ح �������ــ�  �ــ� ����� �ــ�دن  �����ــ� ��ــ�ن �� د�ــ� 
ا�ــ� و�ــ�وس ا���ــ� ���ا�ــ� �ــ�ای ا�ــ�ان �ــ�ارد. ��ا�ــ� ا��ا�ــ�ت آ���ــ�� 
ا�ــ� و�ــ�وس ��ــ��ر ��ــ��ده �� و �������ــ�  �ــ� �ــ��ع  ا�ــ�ان،  ���ــ� 
ــ�ده  ــ� � ــ�-�وا�� ���� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ�ا�� را � ــ� � ــً� ا� ــ�ه و �� �
ا�ــ� ��ــ�، �زم ا�ــ�  �ــ�  �ــ� ���ــ�ر دا�ــ�� ���ــ�رد ����ــ�  ا�ــ�. 
�ــ� در �����ــ�ت �ــ� را��ــ�د ��ا��ــ� ���ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ�ار ��ــ�د. 
�����ــ� در ����ه �ــ�ت، ��ــ� �ــ� ر�ــ��� �ــ����� ��ــ� ���ــ�-
�وا�ــ� آ���ــ��، ا��ا���ــ� از ���ــ� ا��ــ�م ��و�� �ــ�ی ��ــ��� در را��ــ� 
�ــ� ا��ــ�د ا�ــ� ��ــ�، ��و�ــ� �ــ��ه ���� و د�ــ��را���� ��ی ��ا��ــ� 
���ــ��، ��ــ��� �ــ�ار��ه ��ا��ــ�ی ���ــ�-�وا�� ��ــ�ر �ــ� ��ــ�ان �ــ� 
���ــ�� ��ــ������ ����ــ� و ���ــ�اری �ز���ــ� ��ا��ــ� ���ــ�-�وا�� 

در د�ــ��ر ��ر �ــ�ار ��ــ�د.

    د���ره� ��و��    

این مطالعه در اندیشکدۀ ُممتن در سال 13۹۹ انجام شده  است.◂

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3eYHGmF

��� ���ی ��و��؛ ا���د �����- را���دی��ارش



فصلنـــامــــۀ جــــامعـــــۀ اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران 

بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۲۶

ا������ و ������

  ضرورت و اهداف پژوهش
امید و امیدواری، احساس خوشبینی فرد نسبت به آینده است و منظور 
از »امیـد اجتماعـی«، امیـد مشـترک یـک ملـت نسـبت بـه آینـده اسـت کـه 
می تواند برآمده از �رور ملی، حس وطن دوسـتی و اعتمادبه نفس باشـد. 
یکـی از عوامـل امیدآفریـن، سـالمتی اسـت کـه در حـال حاضـر بـا شـیوع 
شـده  بیمـاران  امیـد  قطـع  حتـی  و  دلهـره  یـ�س،  موجـب  کرونـا،  ویـروس 
اسـت. شـیوع این بیماری، ت�ثیری عمیق  و گسـترده  دارد، به گونه ای که نه 
تنها جامعۀ مبتالیان و نزدیکان، بلکه گسترۀ کل جامعه را مت�ثر می کند. 
در ایـن گـزارش، ضمـن بررسـی امیـد اجتماعـی در ایـران، سیاسـت هایی 

بـرای ارتقـا آن در ایـن برهـۀ زمانـی پیشـنهاد می شـود.

همه �یــری  پــ�  در  ا��ماعــی  امیــد  ��ی�ــرات    
کرونــا در ایــران

همه گیــری  ماننــد  اجتماعــی  بحــران  یــا  خطــر  یــک  وقــوع  هنــگام  در 
ویــروس کرونــا، عمــوم جامعــه طبــق عقالنیــت فــردی دو نــوع رفتار نشــان 
می دهنــد: اول، پیشــگیری کــه رویکــردی منطقــی، فعــال و مث�ــت اســت 
و دوم، اضطــراب و نگرانــی مــداوم کــه رویکــردی انفعالــی اســت. داشــتن 
اضطــراب زیــاد، منفــی و مخــرب اســت و ایــن حالــت روانــی قــادر اســت 
حتــی بــر ســامانۀ دفاعــی بــدن نیــز ت�ثیــر منفــی بگــذارد. بــه طــور خالصــه، 
در هنــگام همه گیــری ویــروس کرونــا، چهــار مؤلفــۀ مهــم امیــد اجتماعــی 
بیمــاری،  بــه  ابتــال  دلیــل  بــه  ســالمتی  کاهــش  می شــود:  تنــش  دچــار 

کاهــش  افزایــش خطــر ســرایت،  بــه دلیــل  امنیــت  کاهــش احســاس 
آرامــش  رونــق اقتصــادی بــه دلیــل رکــود و بیــکاری مقطعــی و کاهــش 
روانــی ناشــی از اضطــراب مــداوم، ت�ییــر ســبک زندگــی و بــازار شــایعات. در 
ایــن میــان، مؤلفــۀ چهــارم بیــش از دیگــر مؤلفه هــا جامعــه را تحــت ت�ثیــر 
قــرار می دهــد و موجــب یــ�س و کاهــش بیشــتر امیــد اجتماعــی می شــود. 
انجــام خریدهــای �یرضــروری، کــه بــه افزایــش قیمــت و احتــکار مــواد 
منجــر می شــود، اختــالل وســواس، اختــالل اضطــراب و افســردگی ناشــی 
از مبهم بــودن آینــده و در خانــه مانــدن، ابتــال بــه ســندرم بیماری هراســی 

و ... نمونه هایــی از پیامدهــای مؤلفــۀ چهــارم هســتند. 
از  مــردم  عمــوم  پذیــرش  و  اســتقبال  حــوادث،  ایــن  پــی  در  همچنیــن 
شــایعات آن چنــان بــاال مــی رود کــه هــم خرافــات دینــی و هــم خرافــات 
می شــود،  مواجــه  جامعــه  از  بخش هایــی  اســتقبال  بــا  ضددینــی 
به گونــه ای کــه ایــن روزهــا شــاهد حرکت هایــی ماننــد لیــس زدن ضریــ� و 

الــکل هســتیم. اثــر ســوءمصرف  در  نفــر  یــا جان باختــن ده هــا 
عــالوه بــر همــۀ ایــن مــوارد، شــک��د�ی اقت�ــاد کشــور ناشــی از تحری� ها، 
موجــب شــده اســت دولــت نتواند بــه راحتــی تصمیمات ســختگیرانه تری 
بــرای تعطیلــی کســب وکارها و قطــع کامــل زنجیــرۀ گســترش کرونــا بگیــرد. 
لــذا مجمــوع ایــن ناتوانی هــا، بــه جــای دشــمن، بــه حســاب ناکارآمــدی 
مســئوالن تعبیــر می شــود و ســرمایه و اعتمــاد عمومــی جامعــه را تنــزل 
، ا�لــب �ملیــات ج�ــ� �وانــی ایــن رســانه ها  می دهــد. از ســوی دیگــر
بــر القــا و درونی کــردن دو محــور مهــم شــامل ایران هراســی در جامعــۀ 

جهانــی و ناکارآمــدی حکومــت و افزایــش بی اعتمــادی متمرکــز اســت. 

ع ویروس کرونا در کشور  �رر�ی ��ی�رات امید ا��ماعی در پ� �یو
و ارا�� �یا�� های مر�وط به آن

ع و��وس ��و��  ��ر�� ��� ���ی ���
��� آن �� ا��� ا������ و ��

�ـ��ع و�ـ�وس ��و�ـ� در ا�ـ�ان ���ـ� ا��ـ�د �ـ�س و د��ـ�ه در ��ـ�ن �ـ�دم �ـ�ه ا�ـ�. در ���ر ا�� �ـ�س و د���ه 
�ـ� ����ـ� �ـ�ده و �ـ� �ـ�ودی �ـ�ای ���ـ���ی از ا��ـ� �زم ا�ـ�، �ـ�زار �ـ����ت ��ا��ـ�ه ��ـ� �ـ� ��ـ�اه ����ـ�ت 
��ـ� �وا�ـ� �����ـ� �و�ـ� ����ـ� ا�ـ�. ا�ـ� �و��، ���� ا��ـ� ا������ و �ـ�ب آوری و ا��ا�� ���ـ� ����ری ��ی �وا�� 
را �ـ� ��ـ�اه دارد. ا�ـ� ا�ـ� ����ـ� �� ��ا�ـ� �ـ� ا���ذ ����ـ� ��ی ����ـ� �� �ـ� ���� �ـ�ای ار��� ا��ـ� ا������ ����� 
�ـ�د. �����ـ�، ��وه �ـ�ی ���ـ� و �ـ�دم �ـ� ���ـ�� ا��ـ� ا�ـ� ����ـ� �� ��ـ��� �ـ� ���ـ� �ـ� �����ـ� ��ـ��ری و 

���ر�� ���� دا��� �����. 

مرکز

پژوهشی آرا

  ���� ا����ر       
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در  ا��ماعــی  امیــد  اف�ایــش  �یا�ــ� های   
�یمــا�ی همه �یــری  زمــان 

از احتمــال  بــا فشــار و تــرس ناشــی  در شــرایط فعلــی، امیــد اجتماعــی 
ابتــال و نیــز شــایعه مواجــه شــده و دچــار کاهــش مقطعــی شــده اســت. 
به ویــژه کــه عملیــات جنــ� روانــی و تحریــم نیــز می توانــد ایــن ســیر ن�ولــی 
را ســرعت بخشــد  یــا از حالــت مقطعــی بــه حالــت مــداوم تبدیــل کنــد. امــا 
ــد  ــا می توان ــت، نه تنه ــر و درای ــا تدبی ــراه ب ــب هم ــات مناس ــاذ تصمیم اتخ
ایــن ســیر ن�ولــی طبیعــی را متوقــف کنــد بلکــه حتــی می توانــد موجبــات 
رشــد آن را نیــز فراهــم ســازد. از ایــن رو، برخــی سیاســت ها و اقدامــات 
مناســب بــرای ســه کنشــگر جامعــه، یعنــی حاکمیــت، گروه هــای مرجــع و 

مــردم تشــری� می شــود.

������  
 در شرایط فعلی، حکمرانی نیازمند مشارکت هر سه قوه و نیروهای نظامی 
است و مهمترین شرط موفقیت در این زمینه تنظیم گری و هماهنگی 

این عناصر با یکدیگر است که در دو وظیفۀ ذیل متبلور می شوند:
مرج�یــت واحــد �بــری، کــه در ایــن راســتا، حرکــت ســتاد ملــی مقابلــه ▪

بــا کرونــا در اعــالم هــر روزۀ آمــار رســمی و برخــورد نهادهــای نظارتــی بــا 
گاه، قابــل  اعــالم آمــار نادرســت و مصاحبه هــای برخــی مســئوالن نــاآ

قبــول اســت.

الگــو، ▪ ایــن  براســاس  قرار�اهــی،  ال�ــوی  قالــب  در  بحــران  مدیریــت 
سیاســت گذاری، اتخــاذ اســتراتژی، رصــد و مدیریــت اجــرا در یــک جــا 
از  تبعیــت  بــه  موظــف  مجریــان  و  نهادهــا  همــۀ  و  می شــود  متمرکــز 
دســتور قــرارگاه مرکــزی هســتند. بــرای مقابلــه بــا عملیــات جنــ� روانــی، 
ایجــاد قــرارگاه رســانه ای بــا محوریــت رســانۀ ملــی و شــورای عالــی فضــای 
مجــازی ضــرورت دارد، ولــی چنیــن نهــادی هنــوز تشــکیل نشــده اســت.

  ��وه ��ی ����
روحانیــون،  و  مراجــع  معلمــان،  و  اســاتید  نخبــگان،  ماننــد  افــرادی 
مرجــع  گروه هــای  پزشــکان،  جامعــۀ  و  مردمــی  هنرمنــدان  مســئوالن، 
هســتند کــه در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود، بــا ایجــاد �وشــ��ری 
گاهــی،  آ بــه  را  جامعــه  جــو  می تواننــد  امیــد،  ت��یــ�  و  �ره�� ســا�ی  و 

برســانند. آرامــش و رشــد 

  ��دم
بــرای  چــه  مردمــی،  داوطلبــان  ســوی  از  شــبکه ای  الگــوی  توســعۀ 
گاهی بخشــی، می توانــد موجــب  پیشــگیری و چــه بــرای اطالع رســانی و آ
بی رونقــی  و  مردمــی  ارتباطــات  توســعۀ  ملــی،  همبســتگی  افزایــش 
شــایعات شــود. راه افتــادن پویــش #ما_کرونا_را_شکســت_می دهیم، 
حــرکات  و  احمــر  هــالل  بســی�،  مردمــی،  شــبکه های  فعال شــدن 
مشــارکت های  جملــه  از  شــهرها،  کــردن  ضدعفونــی  بــرای  خودجــوش 

اســت. مردمــی  مهــم 

     ������ی    

����ــ�  د��ــ�ی  ��ا�ــ�  ��ــ�اه  �ــ�  ا�ــ�ان،  در  ��و�ــ�  و�ــ�وس  �ــ��ع 
����� �ــ� و ����ــ�ت ��ــ� �وا�ــ� �ــ� از �ــ�ی د�ــ���ن در �ــ�ل ا��ــ�م 
ا�ــ�، ���ــ� ا��ا�ــ� �ــ��� ��ــ�ل ا��ــ� ا�����ــ� �ــ�دم ا�ــ�ان �ــ�ه  
����ــ�  ����ا�ــ�  �����ــ�ت  ا��ــ�ذ  �ــ�  ا�ــ�  ���ــ�  در  ا�ــ�  ا�ــ�. 
�� ��ا�ــ� ا�ــ� �ــ�� ��و�ــ� ����ــ� را ����ــ� ��ــ� و ��ــ� ����ــ�ت ر�ــ� 
آن را ��ــ� ��ا�ــ� �ــ�زد. در ا�ــ� را�ــ��، �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �ــ�ه و 
��ــ�وی ا�����ــ�، ���ــ� از ���ــ� �����ــ� ��ــ�ان در ���ــ� ��ار���ــ� در 
�ــ�زۀ ر�ــ��� و �����ــ� ��ــ�ی ا��ا�ــ�ت �زم را ا��ــ�م د�ــ�. �����ــ� 
���ــ�  �ــ�دم،  �ــ�  ���ــ�  و  ���ــ��س  ا�ــ�اد  �ــ���  ���ــ�،  ��وه �ــ�ی 
��ــ�ان  �ــ�  ��ــ�  �ــ�دم  ����ــ�.  ��ــ�  در  را  �و�ــ���ی  و  ����� �ــ�زی 
���ــ�� �ــ�م در ا�ــ� ��ــ�ان، �� ��ا��ــ� �ــ� ��ــ�ر�� ����ــ� در ا�ــ� 

ا�ــ� ��ــ� ��ــ� ���ــ�.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در مرکــز پژوهشــی آرا بــا همــکاری مجیــد اســدپور در ســال ◂
13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2YasNb2

��ر�� ��� ���ی ���ع و��وس ��و����ارش
و ����� آن �� ا��� ا������





مو�و�ات و محورها
مالیات �ر �ایدی سرمایه  

�یح� �ودج� سال ۱۳۹۹  

ال�وی استفاده از کارت ا�تبا�ی  

ال�وی ��مان های �ولی در ت�ام�ت ا��ی  

مشک�ت حف� ا�ز ۴۲۰۰ تومانی  

سیاست ��ا�ی رم�ا�زها  

ح�ف ��ار صفر از �ول ملی  

ج�� های ا��ی در ج�ان  

دی�لماسی اقت�ادی ایران  

FATF ت�امل با  

پای�اه �بری م�اومتی نیوز  

اندیشکده ها
شبک� تحلیل�ران اقت�اد م�اومتی  

مرک� ��وه� های م�ل� شورای اس�می  

��وهشکدۀ �ولی و بانکی  

شبک� کانون های تفکر ایران (ایتان)  

��وهشکدۀ تح�ی�ات راهبردی  

اندیشکدۀ �رهان ان��ب اس�می  

اندیشکدۀ ی�ین  

��وهشکدۀ ام��ت اقت�ادی تد�یر  

��وهشکدۀ سیاست ��وهی و مطال�ات راهبردی حکمت  

ا�ــــ�ــــ�ــــ�د



فصلنـــامــــۀ جــــامعـــــۀ اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران 

بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۳۰

ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
بـــرای  اساســـی  مشـــکالتی  تولیـــدی،  فعالیت هـــای  رونـــق  عـــدم 
آورده  وجـــود  بـــه  کســـب و کار  صاحبـــان  به ویـــژه  کشـــور  اقتصـــاد 
فراهم نبـــودن  و  تولیـــد  راه  ســـر  بـــر  مختلـــف  موانـــع  وجـــود  اســـت. 
ــت.  ــئله اسـ ــن مسـ ــل ایـ ــای کســـب و کار از دالیـ ــرایط مناســـب فضـ شـ
�یرمولـــد  و  تولیـــد  مـــوازی  بازارهـــای  جذابیـــت   ، دیگـــر ســـوی  از 
عامـــل دیگـــری اســـت کـــه بـــه ایـــن وضعیـــت دامـــن زده اســـت. بـــرای 
عنـــوان  بـــه  مســـکن  بـــازار  در  قیمت هـــا  �یرمنطقـــی  رشـــد  مثـــال 
بـــرای اقشـــار مختلـــف جامعـــه، باعـــ� نگرانـــی  یـــک کاالی اساســـی 
کـــه  را  اقشـــار متوســـط جامعـــه شـــده و دهک هـــای پاییـــن جامعـــه 
ــن،  ــر ایـ ــالوه بـ ــرده اســـت. عـ ــار مشـــکل کـ ــتند، دچـ ــین هسـ اجاره نشـ
1385 ســـال های  طـــی  ساخته شـــده  خانه هـــای  از   ٪77 »اختصـــاص 
تـــا 13۹5 بـــه تقاضـــای ســـرمایه ای«، »ایجـــاد حبـــاب قیمتـــی در بخـــش 
کیفیـــت  »کاهـــش  و  مســـکن«  خریـــد  قـــدرت  »کاهـــش  مســـکن«، 
کـــه  هســـتند  مســـائلی  جملـــه  از  منابـــع«  اتـــالف  و  ساخت وســـاز 
اتخـــاذ سیاســـت های مناســـب بـــرای کاهـــش اقدامـــات ســـوداگرانه 
و هدایـــت ســـرمایه ها بـــه ســـمت تولیـــد را ضـــروری ســـاخته اســـت. 
مالیـــات  کـــه  مالیاتـــی  سیاســـت های  نظیـــر  اهرم هایـــی  از  اســـتفاده 
ـــرای حـــل  ـــد راهـــکاری ب ـــواع آن اســـت، می توان ـــر عایـــدی ســـرمایه از ان ب
ابعـــاد مختلـــف  بررســـی  بـــه  ایـــن پژوهـــش  ایـــن مشـــکالت باشـــد. 
موردنظـــر  قانـــون  طراحـــی  بـــرای  و  می پـــردازد  طرحـــی  چنیـــن  اجـــرای 

می دهـــد. ارائـــه  را  پیشـــنهاداتی 

�ار د�یاف� مالیات �ر عایدی �رمایه   آ
بــه  توجــه  بــا  ســرمایه ای  عوایــد  بــر  مالیــات  اعمــال  نتایــ�  از  بخشــی 
بخــش  به ویــژه  اقتصــاد  مختلــف  بخش هــای  در  جهانــی  تجربیــات 

: از عبارت انــد  مســکن 
ک�تــرل ســودا�ری و تــورم: دارایی هایــی ماننــد مســکن شــامل دو نــوع ▪

ســرمایه  تقاضاهــای  اگــر  و  هســتند  ســرمایه ای  و  مصرفــی  تقاضــای 
در آن افزایــش یابــد و کنتــرل نشــود، بــه تــورم افسارگســیخته منجــر 
بــه  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  خ  نــر اگــر  کــه  صورتــی  در  می شــود. 
انــدازه ای باشــد کــه ســوداگری و خریدو فــروش بــه قصــد ســرمایه گذاری 
ه�ینــۀ باالیــی داشــته باشــد، تقاضــای ســرمایه ای کاهــش می یابــد و 

ــد. ــد ش ــازار خواه ــوداگران از ب ــروج س ــب خ موج
مالیــات ▪ تولیــد:  ســمت  بــه  آن  هدایــت  و  ن�دی��ــی  جریــان  ک�تــرل 

بــه جــای  کــه ســرمایه گذاران  بــر عایــدی ســرمایه، موجــب می شــود 
بــه  را  خــود  ســرمایۀ  مســکن،  بخــش  در  ســوداگرانه  فعالیت هــای 

کننــد. هدایــت  تولیــدی  فعالیت هــای  ســمت 
ــار ▪ ــا در اختی ــروت ب ــان ث ــدت: صاحب ــی در بل�دم ــ� طب�ات ــ� �اصل کاه

افزایــش  را  خــود  ثــروت  خــود،  میــان  آن  تبــادل  و  ســرمایه  داشــتن 
ــا اقشــار متوســط  می دهنــد کــه نتیجــۀ آن، افزایــش فاصلــۀ طبقاتــی ب
عــدم  و  ســرمایه  قیمــت  افزایــش  بــا  همچنیــن  اســت.  کم درآمــد  و 
دریافــت مالیــات، انگیــزۀ ســرمایه داران بــرای کســب ســود از طریــق 
افزایــش ســرمایه افزایــش می یابــد و بدیــن ترتیــب، پولدارهــا پولدارتــر 

و فقــرا فقیرتــر می شــوند.

ــکن، ���ــ� �ــ�دا��ی �ــ����� داران در ا�ــ� �ــ�زار �ــ�ه و �����ــ�  ــازار مس ��ا��ــ� ������ �ــ�ی ������ــ� در ب
�ــ�ن ر�ــ�د ������ �ــ�ی ����ــ�ی را �ــ� ��ــ�اه دا�ــ�� ا�ــ�. و�ــ� ���ــ�ن مالیــات �ــر عایــدی �ــرمایه را�ــ��ری 
�ــ�ای �����ــ�ی از ا�ــ� �ــ�دا��ی ا�ــ� �ــ� �� ��ا�ــ� ا��ا�ــ� ���ــ�ن «��ــ�ر �ــ�دا��ی و �ــ�رم»، «���ــ�ل ���ــ�ن ������ــ� 
و ��ا�ــ� آن �ــ� �ــ�� ����ــ�» و «ا��ــ�د �و�ــ� در ا���ــ�د و ا��ا�ــ� ا�ــ���ل» را �ــ� ��ــ�اه دا�ــ�� ���ــ�. ��ر�ــ� ��ــ�رب 
��ــ�ر��ی ���ــ�� ����� ��ــ�ن �� د�ــ� �ــ� ا�ــ� ���ــ�ن در ��ــ� از ۱۸۷ ��ــ�ر ��ــ�ن در �ــ�ل ا�ــ�ا ا�ــ�. �ــ� و�ــ�د 
ح در ���ــ� ارا�ــ� �ــ� و �ــ� و�ــ�د ����ــ�  �ــ���� ا�ــ� �ــ�ع ����ــ�ت در ��ا��ــ� ا�ــ�ان، آ���ــ� �ــ�ر در �ــ�ل ۱۳۹۷ ا�ــ� �ــ�

����ت آن در ������ن ا����دی، �����ن ���� ����ه ا��.

ا�� مالیات �ر عایدی مسکن راهکا�ی �رای �لو�یری از �ودا�ری در بازار مسکن

��ر �����ت �� ����ی ������  ��ر�� ا���د و آ
در ��� ����

شبکۀ تحلیلگران 
اقتصاد مقاومتی

   ��� ��� زاده      ���� ���ا����                     
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ای�ــاد �ونــ� در اقت�ــاد و ا��ایــ� اشــت�ال: بــا اخــذ مالیــات بــر عایــدی ▪
ج می شــوند و تنهــا تولیدکنندگان  ســرمایه، ســوداگران از ایــن بــازار خار
واقعــی کــه بــه ســود متناســب و معقــول راضــی هســتند، در ایــن بــازار 
باقــی می ماننــد؛ لــذا تولیــد افزایــش یافتــه و عــالوه بــر رونــق اقتصــادی، 

درصــد اشــت�ال نیــز افزایــش می یابــد.

��بــود و��یــت اقت�ــادی �انــوار از طریــ� کاهــ� ســ�� مســکن در ▪
ســبد ه�ی�ه هــا: مســکن ســهمی 35٪ از ســبد ه�ینه هــای خانوارهــا 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اخــذ مالیــات بــر عایــدی مســکن، 
را  خانواده هــا  ه�ینه هــای  کاهــش  و  مســکن  قیمــت  ثبــات  زمینــۀ 
، ایــن امــر موجــب افزایــش تقاضــا بــرای  فراهــم می کنــد و از ســوی دیگــر

ســایر کاالهــا و در نتیجــه رونــق اقتصــادی خواهــد شــد.

�ــر  مالیــات  ا�ــ�  در  کشــورها  �ر�ــی  ��ربــ�    
�ــرمایه عایــدی 

����ــ�ت �ــ� ���ــ�ی �ــ����� �ــ�  ��ــ�ان �ــ� ���ــ� ������ــ� ���ــ� از �ــ�ل �� 
��ــ� در ا��ــ� ��ــ�ر��ی ���ــ�� ����� ا�ــ� �� �ــ�د. در �ــ�ل ���ــ� 
���ــ�ن ����ــ�ت �ــ� ���ــ�ی �ــ����� در ��ــ� از ۱۸۰ ��ــ�ر ��ــ�ن ا�ــ� از 
���ــ�� ����� و ���ــ� ���ــ�� ����ــ� در �ــ�ل ا�ــ�ا ا�ــ�. ���ــ� از ��ــ�رب 

ا�ــ� ��ــ�ر�� در ادا�ــ� ��ــ�ن �� �ــ�د.
�ریتانیــا: رشــد ســریع ارزش ملــک پــس از جنــ� جهانــی دوم و احتــکار ▪

ــر عایــدی  امــالک توســط ســوداگران، موجــب شــد سیســتم مالیــات ب
خ  ، نــر ســرمایه در ســال  1۹65 در بریتانیــا معرفــی شــود. در ایــن کشــور
مالیــات بــرای خانه هــای دوم بــه بــاال بیــن 18٪ تــا 28٪ و بــرای ســایر 

ــت. ــا 20٪ اس ــن 10٪ ت ســرمایه ها بی

آمریــکا: مالیــات بــر عایــدی ســرمایه از ســال 1۹13 در آمریــکا کســب ▪
خ آن متناســب بــا میــزان حقــوق افــراد و تعــداد افــراد  می شــود و نــر
خانــواده تعییــن می شــود. ایــن مالیــات از 0٪ بــرای افــراد کم درآمــد، تــا 

20٪ بــرای افــراد پردرآمــد مت�یــر اســت.

ــر فــروش دارایی هایــی ▪ ــر عایــدی ســرمایه ب ــادا مالیــات ب ــادا: در کان کان
ماننــد ســهام، اوراق قرضــه، امــالک و مســت�الت اعمــال می شــود و بــه 

صــورت عمومــی معــادل 50٪ اســت.

در کشورهایی مان�د �رانسه، ترکیه، ژا�ن، اس�انیا، آلمان، مال�ی و �رت�ال▪
مالیات بر عایدی سرمایه )علی الخصوص مسکن( با قوانین کامل تر و 

پیچیده تری اخذ می گردد که بیان آن ها در این مجال نمی گنجد.

 پ�شــن�ادهای پژوهــش �ــرای �راحــی �انــون 
ــ�� ــدی ام ــر عای ــات � مالی

و  مســئول  دســتگاه های  نظــر  کارشناســی،  مطالعــات  بــه  توجــه  بــا 
در  مالحظاتــی  اســت  ضــروری  جهانــی،  تجربیــات  بررســی  همچنیــن 
تصویــب قانــون مالیــات بــر عایــدی ســرمایه مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

اســت: زیــر  ح  شــر بــه  مــوارد  ایــن  از  برخــی 

۱ ������ ��� و ا�����ت، �����ی �� و ����� ���ر

طبــق تعاریــف و اهــداف متصــور شــده بــرای مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، 
تنهــا بایــد ســوداگران و مالــکان مشــمول پرداخــت ایــن مالیــات شــوند 

و تولیــد و تقاضــای مصرفــی معــاف باشــد. هم چنیــن انــواع کاربری هــای 
ــوند.  ــی ش ــه مالیات ــن پای ــمول ای ــد مش ــور بای ــق کش ــه مناط ــالک در هم ام
البتــه بهتــر اســت امــالک به ارث رســیده و کاربری کشــاورزی معاف باشــند.

و  ا�ـ�اد  ا��ـ�  ��ـ����  وا�ـ�  ا���ـ�ل  �����ـ�   ۲

��د�ـ��ن  �ـ�  ا���ـ�ل 
بــرای اجــرای مالیــات بــر عایــدی ســرمایه امــالک در ایــران بــه نظــر می رســد 
در  اســت  بهتــر   ، کشــور اقتصــادی  و  فرهنگــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
ســال های آ�ازیــن اجــرای قانــون، خانواده هــا بتواننــد بــه انــدازه تعــداد 
اعضــای خــود واحدهــای مســکونی معــاف از مالیــات داشــته باشــند.

۳ ������ او��� ��وش ������ن ��ی ����ز 

مولــد  فعالیت هــای  مانــع  نبایــد  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  وضــع 
اقتصــادی و عرضــه مســکن شــود. بنابرایــن بــرای تشــویق بــه عرضــه 
واحدهــای  انتقــال  اولیــن  می شــود  پیشــنهاد  آن،  ســاخت  و  مســکن 
مســکونی نوســاز از پرداخــت مالیــات بــر عایــدی ســرمایه معــاف گردنــد.

۴ ��ار دادن ����ر ��ای ����� ����

از آنجــا کــه میــزان قیمــت ثبــت شــده در ســند، مبنــای دریافــت مالیــات 
قــرار می گیــرد، اطمینــان از صحــت قیمــت بــرای جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
اهمیــت دارد. کــه بــا قــرار دادن معیــار بــرای تعییــن قیمــت ملــک بــرای هــر 

منطقــه امــکان پذیــر اســت. 

۵ ��� ���ف درآ�� ���� از �����ت

بهتــر اســت عمــده منابــع حاصــل از دریافــت مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
صــرف افزایــش عرضــه مســکن و تقویــت تقاضــای مصرفــی گــردد. 

     ������ی    

��ــ� آ�ــ�ر ر�ــ�� ��ــ�ر ۷۷٪ از ���� �ــ�ی ����� �ــ�ه ��ــ� �ــ�ل ��ی 
ــ�  ــ� � ــ�؛ ا� ــ� ا� ــ�ص ���� ــ����� ای ا��� ــ�ی � ــ� ���� ــ� ۱۳۹۵ � � ۱۳۸۵
���ــ� �ــ�دا��ی ���ــ� ���ــ� ای در �ــ�زار ��ــ�� ا�ــ�. در ا�ــ� ��و�� 
�ــ� ا�ــ� ��ــ��� ��دا���ــ� �ــ� راه �ــ� �����ــ�ی از ا�ــ� �ــ�دا��ی، و�ــ� 
ا�ــ�. ���ــ� از ������ــ� �ــ� ���ــ�  مالیــات �ــر عایــدی امــ��  ���ــ�ن 
����ــ�ت  از  «�����ــ�   : از ���رت ا�ــ�  �ــ�د،  ���ــ�  آن �ــ�  �ــ�  ���ــ�ن  در 
در وا���ــ�ی ��ــ���� ا��ــ�، ز��� �ــ�ی ��ــ�و�زی و او��ــ� �ــ�وش 
و  ����ه �ــ�ت  ����ــ�ت  خ  �ــ� «����وت �ــ�دن   ،« ���ــ�ز �ــ�����ن ��ی 

�����ــ�ت»، «�ــ�وم ��ــ� ���ــ� دارا�� �ــ� ��ــ��م ����ــ� �ــ��».

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در شــبکۀ تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی بــا همــکاری علــی ◂
ملــک زاده و حســین عبداللهــی در ســال 13۹7 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/34v9vyg 

�����ت �� ����ی ا��� را���ر��ارش
��ف ��دا��ی از ��زار ����
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ا����د

  ضرورت و هدف پژوهش
اگرچــه حــدود دو ســال از اعمــال محدودیــت بــر صــادرات نفــت کشــور 
گذشــته اســت، امــا الیحــۀ بودجــۀ 13۹۹ همچنــان بــدون اجــرای اصالحات 
اساســی و طبــق روال ســال های گذشــته بــه مجلــس شــورای اســالمی 
تقدیــم شــده اســت. از  ایــن  رو الزم اســت الیحــۀ بودجــۀ تقدیم شــده بــه 
ــزارش  ــن گ ــتا، ای ــن راس ــد. در همی ــی کن ــر بررس ــت دقیق ت مجلــس را دول
ــال  ــۀ س ــۀ بودج ــری الیح ــای تصمیم گی ــم و محوره ــکات مه ــی ن ــه بررس ب

13۹۹ کشــور می پــردازد.

در  عمومــی  مصــارف  و  منا�ــ�  ک�ن  �صویــر    
۱۳۹۹ �ــال  �ود�ــ�  �ی�ــ� 

بودجــۀ کل کشــور حــدود 1۹887 هــزار میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده 
را  آن  و ســه چهارم  بودجــۀ عمومــی  را  آن  کــه حــدود یک چهــارم  اســت 
بودجــۀ شــرکت های دولتــی و بانک هــا تشــکیل می دهــد. منابــع بودجــۀ 
عمومــی کشــور حــدود 5638 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه حــدود 4846
هــزار میلیــارد ریــال آن را منابــع عمومــی دولــت و حــدود 7۹2 هــزار میلیــارد 
عمومــی  منابــع  می دهــد.  تشــکیل  اختصاصــی  درآمدهــای  را  آن  ریــال 
دولــت بــه ارزش 4845 هــزار میلیــارد ریــال، از ســه بخــش از درآمدهــا 
ــه  ــرمایه ای ب ــای س ــذاری دارایی ه ــال، واگ ــارد ری ــزار میلی ــزان 2610 ه ــه می ب
میــزان ۹88 هــزار میلیــارد ریــال و واگــذاری دارایی هــای مالــی بــه میــزان 
 اســتقراض و فــروش دارایی هــای 

ً
1247 هــزار میلیــارد ریــال، کــه عمدتــا

مالــی ماننــد ســهام شــرکت ها اســت، تشــکیل می شــود.

  م�م �ریــن م�ورهــای �صمیم �یــری در �ی�ــ� 
�ود�ــ� �ــال ۱۳۹۹

در ایــن بخــش مهم تریــن محورهــای بح� برانگیــز در الیحــۀ بودجــۀ کــه 
اســاس تصمیم گیــری قــرار گرفته انــد، بررســی می شــوند.

  ����� ���� از ��درات ��� و ��ز 
درآمــد ارزی ســهم دولــت در الیحــه بودجــه حــدود 11 میلیــارد دالر خواهــد 
بــود؛ کــه مبلــ� 3.56 میلیــارد دالر از ســهم صنــدوق توســعه ملــی بــه 
خ 4200 آن اضافــه می شــود. مبلــ� 10.5 میلیــارد دالر از ایــن منابــع بــا نــر
خ 8500 تومانــی واگــذار خواهــد شــد. مجمــوع  تومانــی و مابقــی نیــز بــا نــر
منابــع حاصــل از ایــن محــل 788 هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت. 

  ����� ا�زی دو��
بــا اعطــای حــدود 10.5 میلیــارد دالر از منابــع حاصــل از صــادرات نفــت بــرای 
خ  واردات کاالهــای اساســی بــا ارز ترجیحــی و فــروش مابقــی ارز دولتــی بــا نــر
8500 تومــان، از یــک  ســو بخشــی از منابــع قابــل تحقــق بــرای دولــت از 
دســت خواهــد رفــت و از ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود اختــالف قیمــت بــا 
خ ارز در بــازار، موجــب بــروز مشــکالتی ماننــد رانــت و فســاد خواهــد شــد. نــر

  ��ــ�وق ���ــ�� ��ــ� و ������ ��د�� ای ��ــ�� 
�ــ� ����� آن

براساس قانون برنامۀ ششم توسعه، 36٪ از منابع حاصل از صادرات باید 

در �ــ�ل ���ــ� ���ــ� ��د�ــ� �ــ�ل ۱۳۹۹ را دو�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�رای ا�ــ��� ارا�ــ� داده ا�ــ�. ا���ــ� �ــ�وش 
ــ� ���ود�� �ــ�ی �ــ�ی ��ا�ــ� �ــ�ده  و �ــ�درات ��ــ� ا�ــ�ان، �ــ� د��ــ� ����� �ــ�ی ���ــ�، در دو �ــ�ل ا��ــ� �
،  ��آورد�ــ�ی ���ــ�  ا�ــ�، ا�ــ� �ــ�ض �ــ� ا�ــ� ا�ــ� �ــ� �ــ�ود ۱۱ ����ــ�رد د�ر از ا�ــ� ���ــ� ���ــ� �� �ــ�د. از �ــ�ی د��ــ�
ــ�  ــ� در �� ــ�ل دو� ــ�ل و ������ ــ� ��� ــ�ی ��� ــ�وش دارا�� � ــ�دار و � ــ�ر اوراق �� ــ� از ا��� ــ� ��� ــ� ���� ــ� در ز��� ����
����ــ� �ــ�ه ا�ــ�. ا�ــ���اض ۱۶٪ از �ــ�� ��ــ�وق ���ــ�� ��ــ� و ��ــ�ان �ــ����ر ��ــ�� �ــ�ای ����� �ــ�زی 

���� ��ی دو���، از د��� ��ا�� ا�� ���� ا��. 

�رر�ی �ی�� �ود�� �ال ۱۳۹۹ کشور به من�ور �نا�ای� مشک�ت 
�ا��ا�ی �ی�ه و ارا�� راهکار

��ر�� ���� ��د�� ��ل ۱۳۹۹ �� ���ر از 
���� ���ر��ی ����� ���ی

      ��� ���س ��������ی      

مرکز  پژوهش های
مجلس

شورای اسالمی
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ا����د

به عنوان سهم صندوق نفت لحاظ گردد، اما در الیحۀ بودجۀ امسال، این 
سهم 20٪ بوده و دولت به دلیل کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل 
تسهیالت  عنوان  به  را  ملی  توسعۀ  صندوق  سهم  از  محل، ٪16  این  از 
از منابع صندوق  باید در نظر داشت که استفاده  برداشت کرده است. 
توسعۀ ملی برای تکالیف بودجه ای خالف اساسنامۀ این صندوق است.

  ����� و ���رف ��� ���ان ������ی ��را�� ��
مطابق تبصرۀ 14 قانون بودجه، منابع مربوط به هدفمندکردن یارانه ها 
بیشتر از 250 هزار میلیارد تومان و سهم مصارف سازمان هدفمندسازی 
نظر  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد  هزار   152 نیز  یارانه ها 
شده  اعمال  بودجه  الیحۀ   14 تبصرۀ  جدول  در  که  ت�ییراتی  می رسد 
داخلی  فروش  به  یارانه ای  پرداخت های  مرتبط کردن  هدف  با  است، 
این  از  بسیاری  حال،  این  با  است.  بوده  نفتی  فرآورده های  صادرات  و 

اقدامات م�ایر قوانین فعلی کشور است.

  ���ان ا����ر اوراق ���دار
بـا احتسـاب تمامـی مجوزهـای دریافت شـده بـرای واگـذاری اوراق مالـی، 
از  حاصـل  منابـع  از  ریـال  میلیـارد  هـزار   880 سـقف  تـا  می توانـد  دولـت 
واگـذاری دارایی هـای مالـی را در مصـارف بودجـه اسـتفاده نمایـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در قانـون برنامـۀ ششـم توسـعه، تنهـا مجـوز اسـتفاده از 
500 هـزار میلیـارد ریـال از درآمـد حاصـل از واگـذاری اوراق بدهـی بـه دولت 
، انتشـار اوراق مالی باید براسـاس قانون  داده شـده اسـت. از طرفی دیگر
صـورت گیـرد، امـا در الیحـۀ بودجـه پیشـنهاد مست�ناشـدن از رویه هـای 

قانـون بـازار اوراق بهـادار داده شـده اسـت.

  وا��اری و ������زی دارا�� ��ی دو��
در الیحۀ بودجۀ سال 13۹۹ به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا 
سقف 400 هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و �یرمنقول 
مازاد دولت را، بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هی�ت وزیران 
از طریق مزایدۀ عمومی به فروش رساند. با توجه به منابع حاصل شده 
میلیارد  هزار   400 درآمد  پیش بینی  گذشته،  سال های  در  روش  این  از 
است.  همراه  توجهی  قابل  بیش برآورد  با   13۹۹ سال  بودجۀ  در  ریالی 
ضمن اینکه روش های دیگری �یر از فروش، برای ایجاد جریان درآمدی 
بلندمدت،  و  کوتاه مدت  اجارۀ  مانند  دارد،  وجود  دولت  دارایی های  از 

ترهین، توثیق و ... .

  ����� ��زی و وا��اری ���� ��ی دو���
ETF در الیحۀ بودجه، خصوصی سازی از طریق صندوق های سرمایه گذاری

ذکر شده است. به نظر می رسد که هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از 
ناحیۀ واگذاری مالکیت بنگاه ها، بدون از دست دادن مدیریت آن ها است.

  پ�شن�ادهای� �رای مدیری� و کاهش کسری 
�ود�ـه بدون ن��

پیشنهاد  کوتاه مدت  در  بودجه  ساختار  اصالحات  برای  که  راهکارهایی 
و  بودجه  رابطۀ  و  مصارف  منابع،  حوزۀ  سه  در  اصالحات  این  می شود.  

ح زیر است:   نفت، به شر

  ا����ت در ��زۀ �����
ساماندهی معافیت های مالیاتی▪

تفکیک حساب های بانکی )شخصی و تجاری(▪

وضع مالیات بر سود برخی س�رده های بانکی▪

مالیات بر خانه های لوکس▪

جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشا�ل▪

مالیات بر مجموع درآمد▪

تمرکز کلیۀ منابع شرکت ها در خزانه.▪

  ا����ت در ��زۀ ���رف
اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک ▪

ه�ینه های اجباری )ضروری( و �یراجباری )قابل تصمیم گیری( در بودجه

کنترل ه�ینه های عمومی دولت▪

حذف موازی کاری بین دستگاه ها.▪

  ��زآرا�� ���ۀ ا����ده از ����� ���� در ��د��
با توجه به کاهش قابل توجه مقدار صادرات نفت، پیشنهاد می شود 
ت�مین  اوراق  انتشار  محل  از  را  نفت  بدون  بودجۀ  کسری  تمام  دولت 
کند. منابع  حاصل از صادرات نفت، به حساب ویژه ای تحت مالکیت 
پیشنهاد  این  شود.  نگه داری  مرکزی  بانک  نزد  ملی  توسعۀ  صندوق 
برای سال 13۹۹ می تواند یک سال زمان برای انجام اصالحات اساسی 
سیاست های  اجرای  در  خود  کاستی های  تا  دهد  قرار  دولت  اختیار  در 

اصالحات ساختاری بودجه را پوشش دهد.

     ������ی    

و  دو��  در  ����دی  ������د��ی   �����  ��� و  ��ل   �� ��ل  در 
 ���� ��د��  ���ی   ������ و  ��د��  �����ر  ا��ح  ��ای   ����
���رف  و   ����� در  ��ی  ا��ح   

ً
������ ا��  ا��،  ��ه  ح  ��� دو�� 

 ����  �����  ۱۳۹۹ ��ل  ��د��   ���� و  ا��  ���ه  ا���م  ��د�� 
 �����  ���� ��� ��آورد ��ی  د��ر  و  ��ه   ����  ۱۳۹۸ ��ل  ��د�� 
 ���� اوً�   �� �� ��د  ������د   ���� ا��  از  ا��.   ����� ��زۀ  در 
��رای ا���� ���ر��ی ��� ا��ح ���� ��د�� را �� دو�� ا��غ ��� 
، در ��رت ����� 

ً
�� ���� ا���� را دو�� �� ا�� ���� ���� ���. دو��

����ت ���� ���� ����، �زم ا�� ا������ �� ��� دو�� در �� 
��زۀ �����، ���رف و را��� ��د�� و ��� ��رت ���د.

    د���ره� ��و��    

ایـن مطالعـه در مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی بـا همـکاری 
سـید عبـاس پرهیـزکاری در سـال 13۹8 انجـام داده  اسـت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3dvcASK 

��ارش
��ر�� ���� ��د�� ��ل ۱۳۹۹ �� ���ر

از ���� ���ر��ی ����� ���ی
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
دسترســی بــه اعتبــار و ت�میــن مالــی مصرف کننــده بــه خانوارهــا اجــازه 
می دهــد تــا بــا انتقــال میــان دوره ای درآمــد، مصــرف خــود را بهتــر مدیریــت 
کننــد. در واقــع ت�میــن مالــی مصرف کننــده اثــر ضدچرخــه ای داشــته و 
خانوارهــا می تواننــد در دوران رکــود، بــا تکیــه بــر منابــع آینــده بــر تنگنــای 
مصرف کننــده  مالــی  ت�میــن  روش هــای  از  یکــی  آینــد.  فائــق  اعتبــاری 
ــی اســت کــه در قالــب  ــا خدمــات ت�میــن مال ترکیــب خدمــات پرداخــت ب
کارت هــای اعتبــاری نمــود یافتــه اســت. در ایــران، ادارۀ نظــام پرداخت هــا 
نخســتین دســتورالعمل اجرایــی صــدور و راهبــری کارت خریــد اعتبــاری را 
ــور در 22 مــاده در ســال 1387 اعــالم کــرد امــا عــدم  در شــبکۀ بانکــی کش
اســتقبال عرضه کننــدگان )بانک هــا و مؤسســات مالــی( موجــب شــد در 
ســال 13۹5 دســتورالعمل جدیــد تنظیــم شــود. علی ر�ــم ایــن تالش هــا، 
هنــوز کارت اعتبــاری در ایــران جایــگاه واقعــی خــود را نیافتــه و مشــکل 
ایــن پژوهــش  ت�میــن مالــی مصرف کننــده حــل نشــده اســت. هــدف 

ــت. ــور اس ــاری در کش ــتفاده از کارت اعتب ــرای اس ــی ب ــی مدل طراح

  �ل��رم پ�شن�ادی 
براســاس آمار پرداخت الکترونیک کشــور در پایان ســال گذشــته، سهم کارت 
اعتبــاری از همــۀ کارت هــای صادرشــده در شــبکۀ بانکــی تنهــا 1٪ بــوده اســت 
کــه همیــن ســهم ناچیــز نیــز رونــد کاهشــی دارد. دالیلــی چــون، عــدم شــرایط 
الزم بــرای فعالیــت شــرکت های بین المللــی ماننــد مســترکارت و ویــزاکارت در 
 رویکرد سیاســت گذار در 

ً
ایــران بــه دلیــل تحریم هــا، مســائل داخلــی و خصوصــا

راه انــدازی و توســعۀ ایــن خــط کســب وکار موجــب شــده اســت از کارت اعتباری 
در ایــران اســتقبال نشــود. ارکان و بازیگــران پلتفــرم کارت اعتبــاری در مــدل 

پیشــنهادی بــه همــراه وظیفــۀ هــر یــک، بــه شــرح ذیــل اســت:
و . ۱ نــام  بــه  بانکــی  اعتبــاری  کارت  کــه  کارت: شــخصی حقیقــی  دارنــدۀ 

اســت. شــده  صــادر  وی  مشــخصات 

پ�یرنــده: شــخ� حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــا پذیــرش کارت اعتبــاری . ۲
بانکــی و بــا اســتفاده از ابــزار پذیــرش، نســبت بــه فــروش کاال یــا ارائــۀ 

خدمــات بــه دارنــدگان کارت اقــدام می نمایــد.

بانــ� صادرک��ــده: بانکــی کــه طبــق قوانیــن و ضوابــط بانــک مرکــزی . ۳

��� از را���ر��ی ������ �� ر��د ا����دی 
ا���ی  ����ار��،  درآ��   ������ و 
د����� �� ا����ر و ����� ���� ���ف ����ه �� 
��رت ��ی ا����ری ا��. ا�� ����� ��ی ا��ان در 
ا�� را��� ���ان ����� ��� ���ده و ��� ��رت 
ا����ری از ��دا�� ��ی ��ل ����� ���� ۱٪ ��ده 
از   �� ���� در��  درک  ��م  ��ن  ��ا���  ا��. 
�����ت   �� آن  ���دل دا����  و  ا����ری  ��رت 
��ای   ���� ا����دی  ��ا���  ��ا���  ��د، 
 ��� ���را��،  ������� ��ی   ���  ،�� ����
د���را���� ا��ا�� ��ور و را���ی ��رت ا����ری 
ا�����ل  ا��ان  در  ا����ری  ��رت  از   ��  ����
را��ن   ���� از  ا����ده   �� ا��  ���د.  ���ا�� 
����ی   ����  ����� �����د  و  ا����ری  ا������ 

�� ��ان ا�� ��ا�� را ����� ��د. 

�نا�ای� مشک�ت مو�ود �رای ا���اده و �و��� کارت اع��ا�ی در کشور و 
ارا�� �ل��رم منا��

��ا�� ا���ی ا����رد�� �� ���ف ����ه 
�� ا����ده از ��رت ا�����ی

پژوهشکدۀ 
پولی و بانکی
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ا����د

بــرای مشــتریان خــود کارت اعتبــاری صــادر می کنــد.

ــوه . ۴ ــز وج ــور واری ــه منظ ــده ب ــاب پذیرن ــه حس ــی ک ــده: بانک ــ� پ�یرن بان
مربــوط بــه دادوســتدهای کارت هــای بانکــی نــزد آن مفتــوح اســت.

شــرکت های ارا�ه ده�ــدۀ �دمــات �ردا�ــت: شــرکت هایی بــا مجــوز . ۵
بانــک مرکــزی ایــران کــه راه انــدازی امکانــات نرم افــزاری بــرای پرداخــت 

از طریــق اینترنــت و موبایــل را بــر عهــده دارنــد.

شــبک� تســویه: مجموعــه ســامانه هایی شــامل ســامانۀ ســاتنا، پایــا و . ۶
پاشــا کــه تســویۀ تبــادالت در آنهــا انجــام می شــود. 

شــرکت توســ�� �دمــات کارت ا�تبــا�ی: ایــن نهــاد، نهــاد ناظــر بــر امــور . ۷
ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت و نقش آفرینــان صنعــت پرداخــت 
در زمینــۀ کارت اعتبــاری اســت. مهم تریــن وظایــف ایــن نهــاد تعییــن 
، ایجــاد هماهنگی هــای الزم بیــن نهادهــای مختلــف  قواعــد کســب وکار
در ارتبــاط بــا مســائل فنــی، تجــاری، امنیتــی، بازاریابــی و دیگــر مســائل 
مرتبــط بــا توســعۀ کارت اعتبــاری و اطمینــان از مطابقــت فعالیت هــای 

اجرایــی بــا اســتانداردهای بین المللــی اســت.

منظــور . ۸ بــه  شــرکت  ایــن  ایــران:  ا�تبــا�ی  هوشــم�د  رایــ�ن  شــرکت 
دربــارۀ  تصمیم گیــری  و  مشــتریان  ارزیابــی  بــرای  بانک هــا  بــه  کمــک 
کارت  تســهیالت  خ  نــر و  اعتبــاری  ســقف  کارت،  اخــذ  صالحیــت 
آنکــه روش هــای  بــرای   ، ناظــر بــه مقــام  کمــک  اعتبــاری و همچنیــن 
ارزیابــی را یکدســت کنــد و یــک مبنــا بــرای ارزیابــی تصمیمــات بخــش 
کارت اعتبــاری بانک هــا فراهــم آورد، ت�ســیس شــده اســت. خدمــات 
ایــن بانــک بــه ازای هــر کارت صادرشــده و براســاس کیفیــت ارزیابــی 

می شــود. تعییــن  مشــتریان 

چارچــوب  کــه  اســت  الزم  مقرراتــی،  زیرســاخت های  توســعۀ  منظــور  بــه 
عمومــی بســتر مقرراتــی و نظارتــی و نیــز اســتانداردهای بین المللــی کارت 
اعتبــاری مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. همچنیــن رهنمودهــای بســتر نظارتــی 
کارت هــای اعتبــاری بایــد براســاس پنــ� اصــل کــه شــامل مبنــای قانونــی، 
شــفافیت، قابــل اطمینــان بــودن عملیــات، حاکمیــت مناســب و مراحــل 

تســویۀ باثبــات اســت، بنــا گــردد.
در پلتفــرم پیشــنهادی، بانــک مرکــزی تعیین کننــدۀ قواعــد بــازی اســت و 
انگیــزۀ بازیگــران پلتفــرم کارت اعتبــاری را شــکل می دهــد. ایــن در حالــی 
بــا  اعتبــاری  کارت  بــا یکسان انگاشــتن  تاکنــون  بانــک مرکــزی  کــه  اســت 
دیگــر تســهیالت خــرد کــه تــا حــدودی از نــوع تســهیالت ایمــن هســتند، 
، مداخلــۀ  ت�ثیــر نامطلوبــی بــر انگیــزۀ بانک هــا داشــته اســت. از طرفــی دیگــر
خ گــذاری تســهیالت کارت اعتبــاری قابــل توجیــه نیســت  بانــک مرکــزی در نر
خ تســهیالت در کارت اعتبــاری  و بانــک مرکــزی نــه تنهــا بایــد بــه آزادســازی نــر
خ هــای متفــاوت  اقــدام کنــد، بلکــه بایــد بانک هــا را ملــزم بــه پیشــنهاد نر
بــرای مشــتریان بــا امتیــاز اعتبــاری متفــاوت نمایــد. بنابرایــن بــه منظــور 
ایجــاد اصالحــات در مقــررات نظارتــی کارت اعتبــاری، شــرکت رایــزن ارزیابــی 
اعتبــاری در ایــن پلتفــرم پیشــنهاد شــده اســت کــه براســاس آن، بانک هــا 
یــا رد و همچنیــن  ضمــن حفــ� اختیــارات تصمیم گیــری دربــارۀ پذیــرش 
خ تســهیالت، می تواننــد مبنایــی بــرای ارزیابــی  تعییــن ســقف اعتبــاری و نــر

خــود در ایــن زمینــه داشــته باشــند.
همچنیــن  و  اعتبــاری  کارت  پلتفــرم  ارکان  خدمــات  خ  نــر مرکــزی  بانــک 
، کنشــگران  الگــوی جبــران خدمــات را نیــز تعییــن می کنــد. در حــال حاضــر

»کارمــزد  عنــوان  تحــت  را  مبال�ــی  می تواننــد  اعتبــاری  کارت  پلتفــرم  در 
صــدور کارت اعتبــاری و اعتبارســنجی« و »آبونمــان ســاالنۀ کارت اعتبــاری« از 
مشــتری و »کارمــزد بهره بــرداری از کارت اعتبــاری« از پذیرنــده مطالبــه کننــد. 
بــه دلیــل رقابــت، برخــی بانک هــا بــا عــدم دریافــت مبلــ� کارمــزد از پذیرنــدگان 
فروشــگاهی، از آن بــه عنــوان نوعــی تخفیــف و معافیــت بــرای تشــویق و 
بازاریابــی اســتفاده می کننــد. بنابرایــن، پرداخــت ه�ینــه بــرای جبــران خدمــات 

ارائه شــده توســط پذیرنــدگان در پلتفــرم پیشــنهادی، الزامــی اســت.
مقــررات کســب وکار در کارت اعتبــاری نیــز بایــد بازبینــی شــود. بــه گونــه ای 
کــه حوزه هــای مربــوط بــه آن، کــه شــامل اســتانداردهای الزم بــرای اجــرای 
ــک  ــده، بان ــک پذیرن ــتریان، بان ــدات مش ــن، تعه ــال ام ــای دیجیت فعالیت ه
صادرکننــده، فراهم کننــدۀ خدمــات PSP، خدمــات شــبکه و تســویه اســت، 

پوشــش داده شــود.
مبل� اعتبار کارت اعتباری از طرف بانک صادرکننده به مشتریان تخصی� 
بانک  آن متوجه  این تسهیالت، ه�ینۀ  و در صورت نکول  داده می شود 
کارت  کسب وکار  توجیه پذیری  بررسی  منظور  به  لذا  است.  صادرکننده 
ت�ثیر کاهش درصد نکول،  انگیزۀ بانک ها، سه سناریو شامل  اعتباری و 
خ کارمزد  کاهش سقف اعتبار و سقف اعتبار متفاوت به همراه افزایش نر
فروشنده، پیشنهاد می شود. هر یک از این سناریوها براساس ارزیابی ها 

در افزایش جذابیت اقتصادی کارت اعتباری برای بانک ها مؤثر هستند.

     ������ی    

و��د   �� ا��ان  در  ا��اد   ����  ����� ����ر   �� ا����ری  ��رت  از  ا����ده 
���� ��ی آن ��ای ����ار �� ���ص در دوران ر��د، ����ر ���ود ا��. 
�����ا�� �� ا����ده از ���رب ���� ���ر�� و در ��� ����� و���� ��ی 
، ������د �� ��د �� در ����ری  ���م ����� و ����� ��دا�� ���ر
 ������� ���د��  از   ������  �� ����د  ���د��ی  ا����ری  ��رت  �����م 
ح�ور ن�اد  �����م،  ا��  ��ا��  در  ������دی   �����  �������  .����
�و��� �دمات کارت اع��ا�ی ا�� �� ���� ��ر��د���� را �� �� ���ۀ 
��� و و���� �����  آن ����  �� �و�� ���اول  ���د ���� ا��، ����� 
ا�� ��� و��ر را �� ���ه ���د. ������ ���� ����ی ���� ا�� �� 
خ ����ت ار��ن �����م ��رت ا����ری و ������ ا���ی ���ان ����ت  ��
����ر   �� ��زد.  آزاد  را   ����� �����ت  خ  ��  ،����� در  و   ���  ����� را 
ا��ا�� ��ا��� ا����دی ا�� �����م ��ای ���� ��، �رک� رای�ن ا��یا�� 
اع��ا�ی در ار��ن �����م ��ار داده ��ه ا�� �� �� ���� ا����ل ���ل، 
����� ������ن ��ش ���ب و �����ب و ا����ص ��� ا����ر 
را ��ای ��� ���ر�� ���� ��  ����� �� �� ������ن �����ب، ��ا�� 

��ا�� ���.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ پولــی و بانکــی در ســال 13۹6 انجــام شــده ◂
 است.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2Ygomeu 

ا����ر ���ف ����ه �� ا����ده از ��رت ا����ری��ارش



فصلنـــامــــۀ جــــامعـــــۀ اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران 

بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۳۶

ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
پیمــان پولــی یــک ســازوکار معامالتــی مســتقل اســت کــه از طریــق آن، 
کشــورهای طــرف پیمــان بــه جــای دالر و یــورو از ارزهــای ملــی در تبــادالت 
مالــی و تجــاری اســتفاده می کننــد. یکــی از انتقاداتــی کــه نســبت بــه انعقــاد 
ــی  ــای جهان ــه ارزه ــتگی ب ــش وابس ــذاری آن در کاه ــی و ت�ثیرگ ــان پول پیم
خ ا�ز« بــرای یکــی از طرفیــن  ح بــوده اســت، »نوســانات نــر همــواره مطــر
پیمــان اســت. در واقــع برخــی معتقدنــد زمانــی کــه ارز یکــی از طرفیــن 
انعقــاد پیمــان پولــی وجــود  امــکان  بــا نوســان مواجــه شــود،  پیمــان 
نــدارد، چرا کــه طــرف دیگــر پیمــان متضــرر می شــود. در همیــن راســتا، در 
خ ارز در پیمان هــای مالــی  ایــن پژوهــش بــرای حــل مســئلۀ نوســان نــر
دوجانبــۀ کشــورها، الگویــی تحــت عنــوان »حســابدا�ی یو�ویــی« بــرای 

به کارگیــری در پیمان هــای پولــی بانــک مرکــزی طراحــی خواهــد شــد.

پ�مان هــای  پ�شــرف��  ال�ــوی  از  ا�ــ��اده    
ــای  ــدرت ��ریم ه ــری از � ــور �لو�ی ــه من� ــی ب پول

ــکا ــی آمری مال
در اقتصــاد بــرای پــول ســه کارکــرد »ابــزار ســنجش قیمــت و حســابداری«، 
»ابــزار تســویه و پرداخــت« و »ابــزار ذخیــرۀ دارایــی« تعریــف می شــود. در 
میــان ایــن کارکردهــا، کارکــرد دوم اســت کــه بــه دالر آمریــکا قــدرت اعمــال 
آمریــکا  چراکــه  می دهــد.  را  کشــورها  علیــه  بانکــی  و  پولــی  تحریم هــای 
اختیــار اعمــال حاکمیــت جهــت منــع اســتفادۀ ســایر کشــورها از دالر بــه 
عنــوان ابــزار پرداخــت و تســویۀ معامــالت را دارد. بــا ایــن حــال آمریــکا، 

اختیــار ایجــاد مانــع بــرای ســایر کشــورها جهــت جلوگیــری از ســنجش 
بــی  بــرای  لــذا  نــدارد.  را  ارز خــود  بــر مبنــای  قیمــت و حســابداری امــور 
اثرکــردن تحریم هــای پولــی و بانکــی ضــرورت دارد از ســازوکار جایگ�یــن 
سیســتم معامــالت دالری بــه عنــوان ابــزار پرداخــت و تســویۀ معامــالت 
اســتفاده شــود. یکــی از ســازوکارهای معامالتــی کــه در آن نقــش ارزهــای 
ثالــ�، ماننــد دالر حــذف شــده اســت، »ال�ــوی ��شــر�ت� ��مان هــای 
ــا تفکیــک کارکردهــای  ــا اســتفاده از ایــن الگــو می تــوان ب ــی« اســت. ب �ول
پــول، از ارزهــای ملــی بــرای تســویه و پرداخــت و از دالر یــا یــورو بــه عنــوان 

ــزار ســنجش قیمــت و حســابداری اســتفاده کــرد. اب

ــای  ــرف�� پ�مان ه ــوی پ�ش ــا�وکار ال� ح � ــر �  
پولــی

عامــل  »نهادهــای  نظیــر  مــواردی  بایــد  پیشــنهادی  ســازوکار  در 
ارزهــا  خ  »نــر حســاب ها«،  نگهــداری  »شــیوۀ   ،» ســازوکار اجرایی نمــودن 
و  تجــاری«  دریافت هــای  و  پرداخت هــا  »نحــوۀ  داخلــی«،  محاســبات  در 
»پیام رســانی مالــی مــورد اســتفاده« بــه دقــت بررســی شــوند. در ادامــه هــر 

بــه صــورت مشــروح توضیــ� داده می شــوند. مــوارد  ایــن  از  یــک 

  ���د��ی ���� ا��ا�� ���دن ���و��ر
بایـد  کـه  می شـوند  تعییـن  واسـط  نقـش  در  نهـاد  تعـدادی  کشـور  هـر  از 
اسـاس،  ایـن  بـر  باشـد.  پاییـن  بسـیار  آن هـا  شناسـایی  و  تحریم پذیـری 
نهادهایـی ماننـد بانـک مرکـزی، یـک یـا چنـد بانـک، مؤسسـه های مالـی، 

اســـتفاده از ارزهـــای بین المللـــی نظیـــر دالر در معامـــالت تجـــاری، زمینـــۀ تحریم هـــای پولـــی و بانکـــی توســـط 
امـــا  می آورنـــد.  روی  مالـــی  دوجانبـــۀ  پیمان هـــای  بـــه  کشـــورها  شـــرایط  ایـــن  در  می کنـــد.  فراهـــم  را  آمریـــکا 
ـــا مشـــکالت جـــدی مواجـــه  ـــی بین المللـــی را ب خ ا�ز« یکـــی از مشـــکالتی اســـت کـــه پیمان هـــای دوجانبـــۀ مال ـــر ـــانات ن »نو�
می کنـــد. لـــذا می تـــوان بـــا اســـتفاده از یـــک سیســـتم »حســـابدا�ی یو�ویـــ�«، شـــرایطی را فراهـــم کـــرد کـــه از یـــک ســـو 
، بـــه دلیـــل اســـتفاده از یـــورو بـــه  ــر ــا اســـتفاده از پـــول ملـــی طرفیـــن صـــورت پذیـــرد و از ســـوی دیگـ ــاری بـ معامـــالت تجـ

خ ارزی از بین رود.  عنوان یک ارز واحد در محاسبات حسابداری، ت�ثیر نوسانات نر

حسابدا�ی یو�وی� راه حلی �رای از �ین �ردن �یس� نا�ی از 
خ ا�ز در پ�مان های مالی دو�ان�ه نو�انات نر

ارا�� ���و��ر ا����ده از ا���ی ������� 
����ن ��ی ���� در ����� ا��ی ��� ا�����

شبکۀ تحلیلگران 
اقتصاد مقاومتی

        ���� ���ءا����      
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ا����د

شـرکت های  مخصـوص،  صندوق هـای  معتبـر،  شـرکت های  صرافی هـا ، 
نهـاد  عنـوان  بـه  می تواننـد  امیـن  واسـط های  سـایر  یـا  امیـن  حسـابداری 
عامـل بـرای انجـام پرداخت هـا و دریافت های تجاری داخلی تعیین شـوند. 
یـا  مشـترک  بانک هـای  ظرفیـت  از  می تـوان  امـکان  صـورت  در  همچنیـن 

ج از کشـور اسـتفاده کـرد. افتتـاح شـعبه های بانکـی ایرانـی در خـار

  ���ۀ ����اری ���ب ��
نهادهــای  ســایر  یــا  مرکــزی  بانک هــای  پیشــنهادی،  پولــی  پیمــان  در 
ــود  ــر خ ــی در دفات ــازی یوروی ــا مج ــژه ی ــاب وی ــک حس ، ی ــور ــل دو کش عام
میــان  دریافت هــای  و  پرداخت هــا  و  می کننــد  ایجــاد  همدیگــر  بــرای 
حســاب  اصــل  در  می کننــد.  دادوســتد  حســاب ها  ایــن  در  را  یکدیگــر 
یورویــی بانک هــای مرکــزی یــا ســایر نهادهــای عامــل نــزد یکدیگــر فقــط 
ــه  ــه لحــاظ پرداختــی، ب ــار حســابداری و محاســباتی اســت و ب ــا و معی مبن
کنــار  ندارنــد. در  آن دخــل و تصرفــی  پرداختــی  یــا نظامــات  ارز یورویــی 
یــا دیگــر  بانک هــای مرکــزی  کــه  کشــور  یورویــی دو  ویــژۀ  حســاب های 
حســاب  یــک  ایرانــی  طــرف  کرده انــد،  ایجــاد  یکدیگــر  بــرای  عاملیــن 
ریالــی )و طــرف مقابــل نیــز یــک حســاب بــه پــول خــود(، بــرای عملیــات 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاد می کن ــی ایج ــار داخل ــا تج ــی اش ب ــابداری داخل حس
، بــا تجــار  کلیــۀ پرداخت هــا و دریافت هــای بانک هــای عامــل هــر کشــور

، بــا ارز ملــی صــورت می گیــرد. آن کشــور
از  ناشــی  ریســک  پوشــش  بــرای  یورویــی  ویــژۀ  حســاب های  واقــع  در 
، بــا ایــن  نوســانات ارزی دو کشــور ایجــاد شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر
نــوع حســاب ها، دارایــی کشــورها نــزد یکدیگــر بــه یــورو محفــوظ اســت و 

بــا نوســانات ارزی دچــار نوســان نمی شــود.

خ ا�ز�� در ������ت دا��� ��  
ماننــد  داخلــی  عامــل  نهادهــای  محاســبات  در  ارزهــا  تبدیــل  نحــوۀ 
بــه  می شــود،  تبدیــل  ریــال  بــه  یــورو  کــه  اســت  معمولــی  نمونه هــای 
همیــن دلیــل بایــد مطابــق بــا بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها باشــد. 
آزاد  خ  نــر بــه  می توانــد  دریافت هــا  و  پرداخت هــا  کــه  صــورت  بدیــن 
بیــن  تجــاری  اوراق  واقــع  در  شــود.  انجــام  موجــود  خ هــای  نر ســایر  یــا 
معامله گــران دو کشــور بــه یــورو تنظیــم می شــود و تجــار بــا تحویــل ایــن 
اوراق هــا بــه نهاد هــای عامــل داخلــی، معــادل مبلــ� اوراق را براســاس 

می کننــد. دریافــت  ریــال  بــه  تعیین شــده،  دســتورالعمل های 

  ���ۀ ��دا�� �� و د����� ��ی ���ری
در قالــب پیمــان پیشــنهادی، می تــوان انــواع مختلــف روش پرداختــی 
ــرات  ــت ب «، »ثب ــدت دار ــا م ــداری ی ــنادی دی ــار اس ــایش اعتب ــل »گش از قبی
اســتفاده  را  «، »حوالــه و دیگــر روش هــا«  یــا مــدت دار وصولــی دیــداری 
کــرد. بــا اعتبــار اســنادی می تــوان شــرایطی را فراهــم کــرد کــه واردکننــدگان 
، از تســهیالت اعتبار اســنادی مدت دار  ایرانــی بــا اســتفاده از ایــن ســازوکار
اســتفاده کننــد و وجــه کاالی وارداتــی )ریالــی( را بــه صــورت نســیه )از وجــه 
اعتبــار اســنادی گشایش شــده( پرداخــت کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
فروشــندگان کشــور مقابــل وجــه کاالی خــود را بــه صــورت نقــد دریافــت 

می کننــد.

  ���م ر���� ����
بــرای برقــراری ارتبــاط مالــی میــان نهادهــای عامــل دو کشــور نیــاز اســت 
کــه طرفیــن یــک پیام رســان مالــی جهــت انتقــال پیام هــای مالــی تعییــن 
کننــد. بــرای انتخــاب پیام رســان مالــی می تــوان از پیام رســان مالــی ســ�ام 
�یرســوئیفتی  مالــی  پیام رســان های  ســایر  یــا  رمــزدار  تلکــس  ایــران، 
اســتفاده کــرد. همچنیــن بــا بهره گیــری از آخریــن فناوری هــای روز دنیــا 
ــده،  ــا به کارگیــری معمــاری توزیع ش ــرۀ بلوکــی( و ب ــاوری زنجی ــه فن )از جمل
می تــوان زیرســاخت های الزم جهــت راه انــدازی و اســتفاده از سیســتم 

ــرد. ــاد ک ــوئیفت ایج ــا س ــوازی ب ــی م ــی و بانک ــان مال پیام رس

     ������ی    

���ری  �����ت  در  ��دا��  و   ����� ا��ار  ���ان   �� د�ر  از  ا����ده 
���ر��ی   ����  ����� و   ���� ����� ��ی  ا���ل  ا���ن  ��� ا�����، 
����� را ��ای آ����� ��ا�� ��ده  ا��. در ��ر�� �� آ����� ا����ر ا���د 
���� ��ای ���� ���ر�� ��� ������ی از ���� ���� و �����اری 
ا��ر �� ����ی ا�ز ��د را ��ارد. ��ا ������د ا�� ��و�� ا����ده از �� 
یو�وی�»  «حسابدا�ی  ���ان   ���  ���� ����ن ��ی   ������� ا���ی 
نو�انات  از  نا�ی  �یس�  پو�ش  ��ای  ������دی  ���و��ر  در  ا��. 
، ���ب ��ی و��ۀ ���و�� در ���د��ی ����� ����� ����  ا��ی دو ���ر
����ی، �����ت ����، ��ا�� �� و ...، ا���د �� ����. �����ت ���ری 
�� ا�� ��� ا���م �� ��د �� ���د��ی ���� ���ب ��ی ������ ��ان 
 ����� از   ��  �� و   ���� �� �������ر  و  �����ر  ���و��  ��رت   �� را 
������، ���� ������ را �� ���د ���� در ���ر ��د و �� ��ل ��� ��د 
�� ��دازد. �� ا�� ��� ��� ��ام از دو ���ر ��ف ������ از ������ت 

ا�زی ���ر ����� ����ر ��� ����.

    د���ره� ��و��    

همــکاری  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  تحلیلگــران  شــبکۀ  در  مطالعــه  ایــن 
حســین عطاءاللهــی در ســال 13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/CurrencyPact 

ارا�� ���و��ر ا����ده از ا���ی ������� ����ن ��ی ���� ��ارش
در ����� ا�زی ��� ا�����
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
وزارت  در  کشـــاورزی  بخـــش  اختیـــارات  و  وظایـــف  »تمرکـــز  قانـــون 
جهـــاد کشـــاورزی« کـــه در بهمن مـــاه ســـال 13۹1 تصویـــب و در ســـال 
ــت  ــی توانسـ ــه خوبـ ــد، بـ ــرا درآمـ ــه اجـ ــم بـ ــت یازدهـ ــاز دولـ ــا آ�ـ 13۹2 بـ
تـــراز تجـــاری محصـــوالت کشـــاورزی را بهبـــود و واردات مـــواد �ذایـــی 
ــود،  ــا ایـــن وجـ ــد. بـ ــارد دالر کاهـــش دهـ ــا حـــدود 5 میلیـ ــی را تـ اساسـ
بازرگانـــی  وزارت  مجـــدد  احیـــای  و  قانـــون  ایـــن  ل�ـــو  بـــار   3 تاکنـــون 
ح شـــده اســـت. لـــذا بررســـی نتایـــ� حاصـــل از ایـــن  توســـط دولـــت مطـــر
ح بـــر بـــازار مـــواد �ذایـــی و نوســـانات قیمـــت ایـــن بـــازار بســـیار  طـــر
نابســـامانی  عوامـــل  بررســـی  بـــا  پژوهـــش  ایـــن  در  اســـت.  ضـــروری 
آن،  ل�ـــو  از  ناشـــی  مشـــکالت  و  قانـــون  ایـــن  دســـتاوردهای   ، بـــازار
پیشـــنهاداتی بـــه منظـــور اصـــالح بـــازار مـــواد �ذایـــی و کنتـــرل قیمـــت 

می شـــود. ارائـــه 

  د��اوردهای �انون �مرک�
اجــرای قانــون تمرکــز عــالوه بــر کاهــش واردات محصــوالت �ذایــی، در 
بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور نیــز مؤثــر بــوده اســت کــه در ادامــه 

بــه برخــی از آن هــا اشــاره می گــردد:
خ رشــد اقت�ــادی م��ــت در ب�ــ� کشــاو��ی: طبــق آمــار بانــک ▪ نــر

اقتصــادی  تحریم هــای  تشــدید  از  پــس  ایــران،  آمــار  مرکــز  و  مرکــزی 
خ رشــد اقتصــادی فقــط در بخــش کشــاورزی مث�ــت  علیــه ایــران، نــر

بــوده اســت.

تولیــد ▪ حجــم  �رنــ�:  واردات  کاهــ�  و  ��ــدم  تولیــد  در  �ودکفایــی 
گنــدم از ســال 13۹2 تــا 13۹5 رشــد 2.2 برابــری را تجربــه کــرد. همچنیــن 
در ســال 13۹5 بــا اعمــال تعرفــه 40٪ و اخــذ مابه التفــاوت 5000 ریالــی بــه 
ازای هــر کیلوگــرم برنــ� توســط وزارت جهــاد کشــاورزی، واردات برنــ� بــه 

میــزان 2.3 برابــر کاهــش یافــت.

: بــا اتخــاذ راهبــرد ▪ ن�دی� شــدن بــه مــرز �ودکفایــی در تولیــد شــکر
کشــاورزی،  وزارت جهــاد  بــازار توســط  و  تولیــد  یک�ارچگــی مدیریــت 
میــزان خوداتکایــی در تولیــد شــکر بــه 84٪ رســید و انتظــار مــی رود تــا 

دو ســال دیگــر خودکفایــی کامــل تحقــق یابــد.

مدیریــت واردات �و�ــن و دانه هــای �و��ــی بــه نفــ� ص�ایــ� دا�لــی: ▪
تدویــن  بــا  گرفــت  تصمیــم   13۹4 ســال  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
برنامــه ای 10ســاله، میــزان تولیــد دانه هــای رو�نــی را افزایــش دهــد. 
در ایــن راســتا، توســعه مکانیزاســیون کشــت کلــزا و نیــز ایجــاد تعرفــه 
ترجیحــی بــرای واردکننــدگان صــورت گرفتــه کــه باعــ� افزایــش تولیــد، 
واردات مدیریت شــده دانه هــای رو�نــی بــه نفــع صنایــع رو�ن کشــی و 

کاهــش واردات رو�ــن شــده اســت.

بــا اجــرای سیاســت «بــازار ▪ کشــاو��ی  ا��ایــ� صــادرات مح�ــو�ت 
»: صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــران در ســال 13۹5 در ازای بــازار
 » نســبت به 13۹2 رشــد 12٪ داشــته اســت. سیاســت »بازار در ازای بازار
یکــی از سیاســت های جهــاد کشــاورزی اســت کــه بــه ایــن دســتاورد 
منجــر شــده اســت. ایــن سیاســت کاهــش تعرفــۀ واردات را فقــط بــه 
محصــوالت  واردات  ازای  بــه  کــه  می دهــد  اختصــاص  واردکنندگانــی 
کم م�یــت، بتواننــد محصــوالت م�یــت دار کشــاورزی را صــادر کننــد. 

�یر �شکی� وزارت با�ر�انی �ر بازار مواد ��ای�  �رر�ی ��
�را�اس �یشه یا�� عوام� م��ر �ر نو�انات این بازار

����� وزارت ���ر���� و ��� ا�ز ۴۲۰۰
��� آن در ��زار ��اد ��ا��  ������ و ��

ـــاو��ی از �ـــ�ل ۱۳۹۲ �ـــ� ا�ـــ�ا درآ�ـــ�ه و  ـــاد کش ـــاو��ی در وزارت �� ـــش کش ـــارات بخ ـــ� و ا��ی ـــ� و�ای ـــون �مرک �ان
ح ��ـــ��� وزارت  ����ـــ�ن ����ـــ�ات ���ـــ� ��ـــ��ری �ـــ� ا���ـــ�د ��ـــ�ر در �ـــ�زۀ ��ـــ�و�زی دا�ـــ�� ا�ـــ�. �ـــ�
ح �ـــ�ه ا�ـــ�، �ـــ� ���ـــ�ی ��ـــ� ا�ـــ�  ���ر���ـــ� �ـــ� در �ـــ�ل ��ی ا��ـــ� �ـــ� �ـــ�ف ���ـــ�د و �ـــ������� �ـــ��� ����ـــ� ��ـــ�
���ـــ�ن ��ا�ـــ� �ـــ�د. ا�ـــ� در ���ـــ� ا�ـــ� �ـــ� ��ـــ� ا��ـــ� ����ـــ����� �ـــ�زار �ـــ�اد ��ا�ـــ�، ����ـــ� ا�ز �����ـــ� �ـــ� واردات 
����ـــ�ی ا���ـــ� ا�ـــ� �ـــ� ��ـــ�� را�� �ـــ�ی ا�زی را �ـــ� و�ـــ�د آورده ا�ـــ�. �����ا�ـــ� ��ـــ� ���ـــ�ن ����ـــ� ���ـــ� �ـــ� 

����� ����ت ا�� ��زار ���� ��ا�� ��.  

شبکۀ 
کانون های
تفکر ایران

      ������ �� ���      
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ا����د

  �نا�ای� عوام� م��ر �ر نابسامانی بازار 
مــواد  بــازار  در  ایجادشــده  نابســامانی  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
�ذایــی کامــاًل مربــوط بــه سیاســت های ارزی دولــت بــوده و در صــورت 
اصــالح ایــن سیاســت ها، قیمــت در بــازار قابــل مدیریــت اســت. یکــی 
کاالهــای  واردات  بــه  تومانــی   4200 ارز  اختصــاص  سیاســت ها،  ایــن  از 
اساســی اســت کــه بــه ورود ســرمایه های ســرگردان بــه بــازار مــواد �ذایــی 
منجــر شــده اســت و بــا ایجــاد تقاضــای کاذب، قیمــت مــواد �ذایــی را بــه 

افزایــش می دهــد.  صــورت مصنوعــی 
قبــل از اجــرای قانــون تمرکــز در ســال 13۹1، وزارت صمــت بــا اختیــارات 
وزارت بازرگانــی ســابق، مســئول تنظیــم بــازار ایــن حــوزه بــود. در ابتــدای 
ایــن ســال تخصیــ� ارز ارزان قیمــت بــه واردات کاالهــای اساســی، بــا 
هــدف افزایــش عرضــه و کنتــرل قیمــت بــه اجــرا درآمــد. بررســی همزمــان 
خ ارز بــا نوســانات بــازار محصــوالت �ذایــی بیانگــر ایــن اســت  ت�ییــرات نــر
ــذف ارز  ــا ح ــت و ب ــوده اس ــازار ب ــفتگی ب ــب آش ــت ها موج ــن سیاس ــه ای ک
ترجیحــی، نــه تنهــا بــازار بــه ثبــات رســید، بلکــه رونــد افزایشــی قیمــت دالر 

در بــازار �یررســمی نیــز متوقــف شــد.
در شــرایط فعلــی واردات، مشــابه ســال 13۹1 بــا ارز 4200 تومانــی انجــام 
انت�ــال  و  احتــکار  پدیــدۀ  دو  بــروز  موجــب  موضــوع  ایــن  می شــود. 
ت�ا�ــای کاذب از طریــ� صــادرات م�ــدد همــان کا� شــده اســت کــه در 

می شــود.  داده  توضیــ�  ادامــه 

  ا��ا�� ا���ن ا����ر 
ــه منظــور پرداخــت دیــون و  یــک تاجــر در شــرایط عــادی مجبــور اســت ب
ت�میــن ســرمایۀ در گــردش، بخــش عمــده ای از مال التجــارۀ خــود را در 
بــازار بفروشــد تــا بتوانــد ضمــن پرداخــت دیــون خــود، مال التجــارۀ جدیــد 
ترجیحــی،  قیمــت  بــا  ارز  دریافــت  صــورت  در  ولــی  کنــد.  خریــداری  نیــز 
از 200٪ افزایــش پیــدا می کنــد و تاجــر  بــه بیــش  حاشــیۀ ســود تجــارت 
ــا فــروش  نیــازی بــه فــروش تمامــی مال التجــارۀ خــود نــدارد و می توانــد ب

بخــش کوچکــی از آن، ســیکل تجــاری را تکــرار کنــد. 

  ا����ل �����ی ��ذب از ���� ��درات ���د
براســاس تحلیل هــا، قیمــت گوشــت در بــازار ایــران بــا قیمــت بــازار عــراق 
تنظیــم می شــود. علــت ایــن موضــوع ممنوعیت هــا و ســختگیری های 
ایــران در مجوزهــا و اســتانداردهای واردات گوشــت گــرم و دام زنــده از 
مرزهــای شــمالی و شــرقی و آســان گیری کشــور عــراق در زمینــۀ واردات 
گوشــت از ایــران اســت. از طرفــی، سیاســت ارزی اتخاذشــده در موضــوع 
کاالهــای اساســی منجــر شــد کــه بــا وجــود تســهیل واردات گوشــت گــرم 
در ســال ۹7 قیمــت بــازار ایــران کاهــش نیابــد. بــه ایــن صــورت کــه صرفــۀ 
تجــار  از  بخشــی  می شــود  باعــ�  موجــود  ارزی  رانــت  از  ناشــی  قیمــت 
مرتبــط بــا عــراق بــه بــازار ایــران وارد شــوند و در بخش هــای مختلــف، 
زنجیــرۀ کاالهــای واردشــده را بــا ارز 4200  تومانــی خریــداری کننــد و اجنــاس 
ج ســازند. در نتیجــه تقاضــای بــازار عــراق بــه بــازار ایــران  را از بــازار ایــران خــار

منتقــل می گــردد.

ــی و  ــکی� وزارت با�ر�ان ــی از �ش ــک�ت نا�   مش
ل�ــو �انــون �مرکــ�

بــا تشــکیل وزارت بازرگانــی، عمــاًل اختیــارات جهــاد کشــاورزی در خصــوص 
واردات و صــادرات مــواد �ذایــی و محصــوالت کشــاورزی ســلب می شــود. 
در نتیجــه، ایــن تفکیــک باعــ� ل�ــو قانــون تمرکــز نیــز خواهــد شــد. در 

ح ارائــه می گــردد: ادامــه مشــکالتی ناشــی از ایــن طــر
تشــدید مشــکالت بــازار مــواد �ذایــی )براســاس تجربــۀ وزارت صمــت ▪

در ســال 13۹1(.

نیــاز بــه یــک دورۀ زمانــی شــش ماهه تــا یک ســاله بــرای تفکیــک دو ▪
وزارتخانــه و در نتیجــه تشــدید نابســامانی ها در بــازار مــواد �ذایــی.

افزایش وابستگی اقتصادی در شرایط جن� اقتصادی فعلی.▪

خ ارز بــه واســطۀ افزایــش تقاضــای واردات؛ چراکه اصلی ترین ▪ افزایــش نــر
ابــزار وزارت بازرگانــی برای تنظیم بازار، تســهیل واردات اســت.

▪. ازدست رفتن دستاوردهای قانون تمرکز

  پ�شن�ادات پژوهش
به منظور اصالح بازار مواد �ذایی و کنترل قیمت، موارد زیر پیشنهاد  می شوند:

حذف ارز 4200 تومانی و عرضۀ آن در سامانۀ نیما.▪

ح تشکیل وزارت بازرگانی.▪ رد طر

اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی.▪

اعطــای یارانــۀ نقــدی یــا بــن خرید: بــه  منظــور حمایــت از مصرف کنندگان ▪
به ویــژه اقشــار آســیب پذیر جامعــه الزم اســت درآمــد حاصــل از فــروش 
14 میلیــارد دالر ارز ترجیحــی در ســامانۀ نیمــا بــه صــورت یارانــۀ نقــدی یــا 

بــن الکترونیــک خریــد کاال بــه تمامــی اقشــار جامعــه اختصــاص یابــد.

     ������ی    

�ــ� و�ــ�د د�ــ��ورد��ی ���ــ� ���ــ�ن ����ــ� در ز���ــ� ا��ا�ــ� ����ــ�، 
���ــ� واردات �ــ�اد ��ا�ــ� و ا��ا�� ��درات �����ی ��ــ�و�زی، در ��ل 
ح ��ــ��� وزارت ���ر���ــ� و �ــ� ��ــ� آن، ��ــ� ���ــ�ن ����ــ� و����  ���ــ� �ــ�
ح �ــ�ه ا�ــ�. ��ا�ــ�س �����ــ�ت ا�ــ�  و ا���ــ�رات ��ــ� ��ــ�و�زی ��ــ�
��و�ــ�، ��ــ��� وزارت ���ر���ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�دی در و���ــ� ��ــ�و�زی 
ا��ــ�د ��� ��ــ�، ���ــ� ���ــ� ��ــ��� ��ــ��ت �ــ�زار �ــ�اد ��ا�ــ� ��ــ� 
��ا�ــ� �ــ�. �������ــ� ���ــ� در ا�ــ� ���ــ���ت، ����ــ� ا�ز ۴۲۰۰ �����ــ� 
ــ�، ا�ز  ــ��� وزارت ���ر��� ــ�ی از �� ــ� ����� ــ�د �� ــ���د �� � ــ�د و ��� �

�����ــ� �ــ�ف و در �ــ����� ���ــ� ���ــ� �ــ�دد.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در شــبکۀ کانون هــای تفکــر ایــران )ایتــان( بــا همــکاری ◂
پوریــا فتحعلــی در ســال 13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2Xco9J0
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
نسل  بالک چین،  فناوری  بر  مبتنی  بیت کوین  معرفی  با   ،2007 سال  از 
ح شد که می تواند بین افراد مختلف  جدیدی از پول های الکترونیکی مطر
تفاوت  شود.  استفاده  اقتصادی  مبادالت  چرخۀ  در  و  درآید  گردش  به 
اساسی رمزارزها با پول های الکترونیکی اولیه در روش خلق پول است. 
در واقع، حاکمیت یا بانک مرکزی است که پول های الکترونیکی را تولید 
می کند، اما رمزارزها به صورت �یرمتمرکز قابل تولید هستند و هر فرد با 
داشتن توان پردازشی، می تواند ارز دیجیتال تولید کند. از کاربردهای مهم 
رمزارزها می توان به استفاده در پرداخت  های بین المللی، سرمایه گذاری 
و استفاده در مبادالت خرد در شرایط تحریم اشاره کرد. با توجه به اینکه 
سیاست ایران در مقابل این رمزارزها مبهم است، در این پژوهش برای 
آنکه با تهدیدها و فرصت های نهان و آشکار این حوزه، که ت�ثیر مستقیم 
و بسزایی در موضع گیری های تصمیم سازان داخلی برای مقررات گذاری یا 
اعالم ممنوعیت فعالیت در این بخش دارد، آشنا شویم و همچنین برای 
آنکه درک صحیحی از شبکه های تبادل مالی مبتنی بر رمزارزها به دست 

آوریم، به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت. 

حــوزۀ  در  مو�ــود  فر�� هــای  و  �الش هــا    
کشــور  در  رم�ا�زهــا 

در ســال های اخیــر رمزارزهــا در کشــور مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفته انــد. 
رمزارزهــا،  خریدوفــروش  ســودآوری  واســطۀ  بــه  ریــال  ارزش  کاهــش 
ثــار احتمالــی اســت کــه می توانــد بحران هــای  کالهبــرداری و پولشــویی از آ
اقتصــادی جــدی بــرای کشــور بــه وجــود آورد. در ادامــه پدیــدۀ رمزارزهــا در 

ــد. ــد ش ــی خواه ــا بررس ــا و تهدیده ــر فرصت ه ــور از دو منظ کش

  ���� �� و �������
▪ : کیــ� �ول هــای رمــ�ا��ی (والــت)، صرا�ی هــا و ســکه های بــدون م�ــوز

بــه علــت نبــود سیاســت های دقیــق در حــوزۀ رمزارزهــا، نبــود اطالعــات 
ــای  ــف پول ه ــا و کی ــوۀ ســنجش امنیــت صرافی ه ــارۀ نح مناســب درب
بــرای ورود  آن هــا، فضــا  ارزیابــی امنیــت  رمــزارز و نبــود نهــاد متولــی 
کالهبــرداران در کشــور مهیــا اســت. میــزان زیــادی از تبــادالت رمــزارزی 
می شــود؛  انجــام  خارجــی  بین المللــی  صرافی هــای  در  بــاال  مبالــ�  بــا 
بعضــی از ایــن صرافی هــا دسترســی ایرانیــان را بــه رمزارزهایشــان قطــع، 

و حجــم ب�رگــی از ســرمایه های آنــان را مســدود کرده انــد.

�ــرای ▪ ترو�یســتی  �روه هــای  توســ�  رم�ا�زهــا  به کار�یــری  امــکان 
�ــود مبــاد�ت 

ذات ▪ بــه  توجــه  بــا  �مومــی:  نار�ایتــی  ای�ــاد  و  بــازار  شــدید  �یــ�ش 
ــات  ــردم اطالع ــوم م ــه عم ــت ک ــن واقعی ــا و ای ــت رمزارزه ــانی قیم نوس
کافــی در زمینــۀ رمزارزهــا ندارنــد و همچنیــن عــدم اطالع رســانی رســمی 
نهادهــای ذی ربــط، ســرمایۀ رمــزارزی بســیاری از افــراد در معــرض خطــر 

قــرار دارد.

�ــروز مشــک�ت ام��تــی: الکترونیکی بــودن رمــزارز چالش هایــی نظیــر ▪
گم شــدن، هک شــدن حســاب کاربــر و ســرقت های الکترونیکــی را بــه 
همــراه دارد. به عــالوه اگــر کاربــر اطالعــات حســاب و رمــز عبــور خــود 
را فرامــوش کنــد، پول هــای او بــرای همیشــه از بیــن خواهــد رفــت؛ 
زیــرا حســاب او نــزد هیــچ نهــادی ثبــت نشــده اســت کــه بتوانــد بــه آن 

مراجعــه کنــد.

�ر�شــت ناپ�یری ترا��� هــای اشــتباه و ��ــدان مســت�د قانونــی: بــا ▪
توجــه بــه اینکــه نهــادی بــرای ثبــت حســاب های افــراد وجــود نــدارد، 

�رر�ی �الش ها و فر�� های ا���اده از رم�ا�زها در کشور 
و م�ح�ات م�ررات ��ا�ی در این حوزه

��ر�� �����ات، ���� �� و ���ۀ 
����� ��ا�ی در ���ص ر��ا�ز��

پژوهشکدۀ 
تحقیقات 

راهبردی

�ـ� و�ـ�د �واج ا�ـ���ده از ر��ا�ز�ـ� در �ـ�� ��ـ�ن، ����ـ� ��ی ا�ـ�ان در ��ـ�ل ا�ـ� ���ـ� ���ـ� ��ـ�ز ���ـ� 
ا��. ����ت ا�����، ����� ������ی ��ا��� ��، ا���د ز���� ای ��ای �����داری و ������� و ���� ا�زش 
��ـ�ل از ���ـ� ���� �ـ�ی �واج ا�ـ���ده از ر��ا�ز�ـ� در ا�ـ�ان ا�ـ� و در ����ـ� ���� ���ـ� �ـ�ن ��ـ��� و ��ـ��� ��ـ� 
، ���د ا���ن ��� ر��ا�ز��، ا���د ر��ا�ز��ی ����� ای و ا���ن ��درات ا��ژی ��آوری �ـ�ه �� ��زد�� ��� را ��  ��درات ��ـ�ر
��ـ�اه دارد. �ـ� ا��ـ�د ��ا�ـ� و ��ـ�رات ����ـ�� از ���ـ� ������ـ� ��ر�ـ�د ���ـ� و �� ر���� �ـ����� آن �ـ� ��ـ�ان دارا�ـ� 

�� ��ان ا�� ����ت را ����� ��د.
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ا����د

ــه  ــذا هویــت دارنــدگان کیــف پــول مشــخ� نیســت و اگــر مبل�ــی ب ل
اشــتباه بــه والــت دیگــری واریــز شــود، بــه هیــچ عنــوان قابل شناســایی 

و بازگشــت نیســت. 

  ���� �� و ��ا��
: از جملــه مزایــای اســتفاده ▪ تســری� و تســ�یل ح�ــ� صــادرات کشــور

شــدید  کاهــش  تراکنــش،  بــاالی  ســرعت  بــه  می تــوان  رمزارزهــا  از 
پیام رســان  سیســتم های  از  مســتقل بودن  پرداخــت،  ه�ینه هــای 
بانکــی هماننــد ســوئیفت، امــکان ارســال وجــه بــه تمامــی نقــاط جهــان، 

رفــع م�ایرت هــای پرداخــت و ... اشــاره نمــود. 

صـادرات انـر�ی �رآو�ی شـده بـا بازدهـی بـا�: بـا درنظرگرفتـن اسـتخراج ▪
رمزارزهـا بـه عنـوان فـرآوری و صـادرات برق، درآمد باالیی نصیب کشـور 
می شـود. بـا فـرض اینکـه بـرای تولیـد یـک بیت کویـن بـا قیمـت 7000

، بـه انـرژی معـادل 20 بشـکه نفـت نیـاز اسـت، می تـوان بـا تبدیـل  دالر
نفت به برق و صرف آن در فرایند اسـتخراج، از هر بشـکه نفت حدود 

350 دالر )هفـت برابـر قیمـت آن در بـازار آزاد( درآمـد کسـب کـرد.

ــای ▪ ــ�یل ��مان ه ــور تس ــه م�� ــه ای ب ــای م�ط� ــاد رم�ا�زه ــکان ای� ام
�ولــی دو و ��دجانبــه

نبود امکان ج�ل رم�ا�زها▪

  پ�شن�ادهای �یا��ی ویژۀ رم�ا�زها 
دارایـــی«،  »کارکـــرد  پولـــی«،  »کارکـــرد  شـــامل  جنبـــه  چهـــار  از  رمزارزهـــا 
»اســـتخراج« و »ICO و انتشـــار توکـــن« بررســـی شـــده اســـت و اقدامـــات و 
ـــا مدیریـــت هـــر یـــک، در ادامـــه تبییـــن می شـــود. سیاســـت های مرتبـــط ب

۱ ��ر��د ���� 

، پیشــنهاد می شــود  براســاس مالحظــات و واقعیــات موجــود در کشــور
کــه کارکــرد پولــی ایــن ارزهــا بــه عنــوان ابــزار پرداخــت در داخــل کشــور 
ســط�  در  امــا  گــردد.  ریــال  بــا  آن  جایگ�ینــی  از  مانــع  تــا  شــود  ممنــوع 
بین الملــل و در شــرایط تحریــم می توانــد بــه عنــوان جایگ�یــن ارزهــای 
خارجــی، در امــور صــادرات و واردات کاال و خدمــات، و ورود ســرمایه و 

کــرد. اســتفاده  آن  از  انتقالــی  پرداخت هــای 

۲ ��ر��د دارا�� ��دن

»کارکــرد  می تــوان  ارزهــا،  ایــن  پولــی  کارکــرد  ممنوعیــت  مقابــل  در 
و  شفاف ســازی  بــرای  و  شــناخت  رســمیت  بــه  را  آن هــا  دارایی بــودن« 
مدیریــت جوانــب آن مقــررات الزم را وضــع کــرد. الزم اســت صرافی هــا و 
، کــه در صــرف و تبدیــل رمزارزهــا بــه  ســایت های خریدوفــروش رمــزارز
ســایر ارزهــا از جملــه ریــال مؤثــر هســتند، تحــت نظــارت قــرار بگیرنــد.  
ســایت های خرید و فــروش رمزارزهــا بــا پــول رایــ� کشــور بــه دو دســته 

می شــوند: تقســیم 
ســایت های �ــروش مســت�ی�: در ایــن حالــت، فــرد از طریــق درگاه ▪

پرداخــت ریــال شــاپرک، خریــد خــود را از ســایت یــک شــرکت انجــام 
آن ســایت دریافــت می کنــد. ارز را در والــت خــود در  می دهــد و 

ســـایت های �ـــروش �یرمســـت�ی�: ایـــن ســـایت ها بـــا بلوکه کـــردن ▪
ارز تـــا ت�ییـــد واریـــزی، بـــدون تکیـــه بـــر درگاه پرداخـــت ریالـــی شـــاپرک، 
بـــه وجـــود  را  امـــکان خریدو فـــروش رمـــزارز در قبـــال رمـــزارز دیگـــر 

مـــی آورد. 

مقررات گــذاری و رصــد کلیــۀ تبــادالت ســایت ها و تحلیــل آن هــا می توانــد 
راه مناســبی بــرای اخــذ مالیــات و نیــز یافتــن تراکنش هــای مشــکوک بــه 

عملیــات �یرقانونــی باشــد.

۳ ا����اج ر��ا�ز��

پیشنهاد می شود برق موردنیاز برای استخراج رمزارزها حداقل با قیمت 
صادراتی آن در اختیار استخراج کنندگان معمولی قرار گیرد. همچنین برق 
ع ب�رگ را می توان به صورت پلکانی با قیمتی باالتر از قیمت  مصرفی مزار
صادراتی برق کشور و با شرط خاموشی دستگاه های استخراج کننده، در 

محدودۀ 40 روزۀ پیک مصرف برق در تابستان، ارائه کرد. 

۴ ���رات ��اری �� ICO و ا����ر ����

بــه منظــور جلوگیــری از کالهبــرداری بــرای عرضــۀ اولیــه رمــزارز )ICO( بایــد 
شــرایط ویــژه ای مشــابه مقــررات و الزاماتــی کــه بــرای عرضــۀ اولیــه ســهام 
بنابرایــن  شــود.  اعمــال  می شــود،  انجــام   )IPO( بــورس  در  شــرکت ها 
برآورده کــردن شــرایطی مشــخ�،  تنهــا در صــورت  کــه  ضــروری اســت 
اجــازۀ عرضــه و تبلیــ� عمومــی بــه یــک ICO داده شــود. در ایــن زمینــه، 
بانــک مرکــزی ذکــر  کــه در پیش نویــس  اولیــه توکن هــا  شــرایط عرضــۀ 

شــده اســت، می توانــد مناســب باشــد.

     ������ی    

ا���ــ� ���� �ــ� و ������ــ�ی ��ــ��ری در �ــ�زۀ ر��ا�ز�ــ� �ــ�ای ا���ــ�د 
��و�ــ�  �ــ�  �� �ــ�ان  را  ���� �ــ�  ا�ــ�  ���ــ��  ا�ــ�  دارد،  و�ــ�د  ��ــ�ر 
��ــ�رات �����ــ� و ��ــ� �����ــ� ���ــ�، ����ــ� �ــ�د. در ا�ــ� را�ــ��، 
�����ــ�ت ��ــ�ن �� د�ــ� �ــ� ا�ــ���ده از ر��ا�ز�ــ� در ����و�ــ�وش ��� 
در دا�ــ� ��ــ�ر ���ــ� ���ــ�ع �ــ�دد، و�ــ� در �ــ�� ��� ا���ــ� و در ا�ــ�ر 
�ــ�درات و واردات ���ــ� ا�ــ���ده ا�ــ�. در ����ــ�، ا�ــ�اد �� ��ا��ــ� 
، ���ــ�  از ا�ــ� ر��ا�ز�ــ� �ــ� ��ــ�ان �ــ����� ا�ــ���ده ���ــ�. از �ــ�ف د��ــ�
��ــ�رت ���ــ� و د��ــ� �ــ� ��ا�� �ــ� و �ــ��� ��ی ����و�ــ�وش ر��ا�ز�ــ� 
�ــ� ر���ــ� ��ا��ــ� و�ــ�ه ای ا��ــ�م   ICO �ــ�رت ���ــ�د و ا���ــ�ر ���ــ� 

�ــ�د. 

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ تحقیقــات راهبــردی در ســال 13۹8 انجــام ◂
شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2VIQ6FJ 

، �����ات، ���� ����ارش ��ارش ����ه ر��ا�ز
و ���ه ����� ��اری
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
بــا افزایــش قیمــت کاالهــا و مشــکالت ناشــی از افزایــش حجــم و رقــم 
ج در اســکناس و وجــود مشــکالت حســابداری، مقام هــای مســئول  منــدر
ح کرده انــد. ارتقــای  کشــور موضــوع حــذف چنــد صفــر از پــول ملــی را مطــر
جملــه  از  بین المللــی  ُبعــد  در  ملــی  وجهــۀ  افزایــش  و  ملــی  پــول  ارزش 
ح عنــوان شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  نتایجــی اســت کــه بــرای ایــن طــر
ایــن روش اصــالح پولــی در کشــورهای مختلــف عملی شــده اســت، تحلیل 
ــل  ــا دالی ــت ی ــای موفقی ــد زمینه ه ــورها می توان ــن کش ــارب ای ــی تج و ارزیاب
ح در کشــورها را روشــن نماید. همچنین بررســی شــرایط  شکســت این طر
از پــول ملــی الزم و  ح صفرزدایــی  بــه منظــور اجــرای طــر اقتصــاد کشــور 
ضــروری اســت. گــزارش حاضــر براســاس تجــارب بین المللــی، شــرایط ایــران 

ــرای اجــرای ایــن سیاســت مــورد بررســی قــرار می دهــد. را ب

  انواع �وش های ا��ح پولی
در صورتـی کـه نظـام پولـی یـک کشـور بـا مشـکالتی چـون تـورم بـاال، ه�ینـۀ 
فرسـوده،  اسـکناس های  امحـای  و  اسـکناس  انبـوه  حجـم  چـاپ  بـاالی 
نبـود کارایـی مطلـوب در جریـان گـردش نقدینگـی، گرایـش بـه ارز خارجـی 
در انجـام مبـادالت داخلـی و امثالهـم مواجـه باشـد، بـا توجـه بـه شـرایط و 
زیرسـاخت های موجـود می تـوان از روش هایـی اسـتفاده کـرد. بـه عنـوان 
مثـال، �سـترش بانـ� دا�ی الک�رونی� مشـکالت و ه�ینه هـای مربوط به 
چاپ و امحای اسـکناس را تا حدی تسـکین می دهد و �اپ اسـک�اس در 
قط� های درشـت تر با توجه به افزایش حجم مبادالت کشـور و همچنین 
اسـتفادۀ محدود از ابزارهای پرداخت جایگ�ین پول، بسـیار مفید اسـت.

در صــورت تــداوم رونــد صعــودی تــورم، از روش هــای اصــالح پولــی بــه 
می شــود: اســتفاده  زیــر  ح  شــر

اتحادیه هــای �ولــی: در ایــن اقــدام، گروهــی از کشــورهای یــک منطقــه ▪
منافــع  بــه  دســتیابی  و  تــورم  از  ناشــی  مشــکالت  رفــع  منظــور  بــه 
اقتصــادی مشــترک، اقــدام بــه معرفــی پــول واحــد می کننــد، ماننــد 

اتحادیــۀ اروپــا و معرفــی یــورو.

حــ�ف صفــر از واحــد �ــول ملــی: ایــن روش ســاده براســاس ت�ییــر ▪
اســت. ضریــب محاســباتی 

ت�ی�ــر �ــول ملــی بــه همــراه اصــ�ح �ولــی: در ایــن روش، عــالوه بــر ▪
کاهــش تعــداد صفرهــای هــر قطعــه اســکناس، نــام جدیــدی بــرای 

می شــود. معرفــی  ملــی  پــول 

روش، ▪ ایــن  در  �را�ــری:  ا�زش  ت�ی�ــر  همــراه  بــه  �ــول  واحــد  ت�ی�ــر 
ــی  ــول مل ــری پ خ براب ــر ــول، ن ــد پ ــر واح ــۀ ت�یی ــرای برنام ــا اج ــان ب همزم
بــا ارزهــای جهــان را بــه صــورت دســتوری بهبــود می دهنــد. ایــن روش 
مختــ� کشــورهایی اســت کــه مقامــات پولــی بــه صــورت دســتوری 

خ ارز را تعییــن می کننــد و در نظــام ارزی شــناور کاربــردی نــدارد. نــر

  �رر�ــی ��ربه های �ین المللی از �یا�ــ� های 
ا�ــ�ح پولی

بــه منظــور شــناخت بهتــر مســئله و بررســی امــکان اجــرای اصــالح پولــی 
در ایــران، تجربــۀ تعــدادی از کشــورها در زمینــۀ ت�ییــر پــول ملــی، در ادامــه 

ارائــه می شــود.

  ���ر آ���ن
ــا حــذف یــک صفــر   پــس از جنــ� جهانــی دوم، سیاســت اصــالح پولــی ب
و ت�ییــر نــام پــول ملــی در آلمــان صــورت گرفــت. سیاســت های مالــی بــه 

�رر�ی ��ارب �ین المللی �یا�� ا��ح پولی و ا��یا�� و�ود �رای� زمینه ای 
کافی �رای ا�رای �یا�� ح�ف ��ار ��ر از پول ملی ایران

���� ����� ا��ح ���� ��ف  ��ر�� و ا��
���ر ��� از ��ل ���

اندیشکدۀ 
برهان انقالب 

اسالمی

آورده ا�ـ�. ا���ـ� �ـ�ف از ا�ـ�  ح ����ـ� «حـ�ف ��ـار ��ـر از پـول ملـی» ��� �ـ�ی ��ـ�دی را �ـ� و�ـ�د  �ـ�
����ـ� ار��ـ�ی ا�زش �ـ�ل ��ـ� ا�ـ�م �ـ�ه ا�ـ�، ا�ـ� �ـ� ��ـ� �� ر�ـ� ����� �ـ�ی �����ـ���� و ����� �ـ�ی 
ا�����ـ� آن �ـ� در�ـ�� �ـ�آورد ��ـ�ه ا�ـ�. �ـ� ��وه، ندا�ـ�ن �ـورم �ندر�می و ��ـ� حادن�ودن وض�ی� ف�لی ا�ـ���ده از 
ح ����ردار ���ـ�. از ����  ا�ـ���س ��ی ���ـ�د، ��ـ���� ا�ـ� ا�ـ� �ـ� ا����د ��ـ�ر از �ـ�ا�� ���ـ� ��ای ا�ـ�ای ا�� �ـ�
، �ـ�ف ��ـ�ر ��ـ� از �ـ�ل ��ـ� �ـ� ���ـ� ���ـ� ���ـ� ����� �ـ�ی �ـ�پ ا�ـ���س ��� �ـ�د، ���ـ� ����ـ� ����ـ� �ـ�ل  د��ـ�

ا���ری را ��� ����� �� ���.
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ا����د

گونــه ای در خدمــت و پشــتیبانی ایــن اقــدام قــرار گرفتــه بــود کــه بــا وجــود 
مواجه شــدن بــا کســری بودجــه، فشــار تورمــی ایجــاد نشــد. همچنیــن 
تخفیفــات مالیاتــی باعــ� ایجــاد انگیــزه در تولیدکننــدگان شــده بــود. 
شــایان ذکــر اســت کــه حمایت هــای مــردم در بازســازی پولــی و افزایــش 

ــود. ــت ب ــه دول ــردم ب ــاد م ــی از اعتم ــرمایه گذاری، ناش س

  ���ر ����� 
بــر  بالــ�  تــا 2002  ترکیــه در ســال های 1۹80  تــورم ســاالنۀ  خ  نــر میانگیــن 
62٪ بــرآورد شــده اســت. دولــت ترکیــه در دو ســال 1۹80 و 1۹۹4 اقــدام بــه 
ت�ییــر قطــع پــول ملــی کــرد. در نهایــت در ســال 1۹۹5 شــش صفــر از واحــد 
پولــی حــذف نمــود و بــا ایــن کار یــک ســکه جایگ�یــن یــک اســکناس یــک 
میلیونــی شــد. ایــن اصــالح پولــی بســیار موفــق عمــل کــرد و دلیــل آن، 
موفقیــت در اجــرای بســتۀ سیاســتی و زمینه ســازی اقتصــادی کشــور بــا 
خ تــورم بــود. در واقــع، ابتــدا زیرســاخت های الزم بــرای  هــدف کاهــش نــر
در  اصولــی  اقدام هــای  و  خصوصــی  بخــش  گســترش  اقتصــادی،  رشــد 
زمینــۀ نظــام پــول و ســرمایه مهیــا شــده بــود و پــس آن از اصــالح پولــی بــا 

هــدف ت�ثیرگــذاری روانــی بهــره گرفتــه شــد.

  ���ر ����� 
در طــی ســال های 1۹81 تــا 1۹85 تــورم ســاالنه در برزیــل بــه طــور متوســط 
151٪. بــود. ایــن کشــور یک بــار در ســال 1۹86 بــا هــدف محدودکــردن تورم 
و ایجــاد ثبــات، ســه صفــر از پــول ملــی را حــذف کــرد کــه تــورم شــدیدی را در 
پــی داشــت. ت�ییــر نــام پــول ملــی و حــذف ســه صفــر دیگــر در ســال 1۹8۹

نیــز ثمربخــش نبــود. در ســال 1۹۹0 و 1۹۹4 نیــز همیــن اقدام هــا تکــرار شــد 
امــا بــاز هــم شــرایط بهبــود نیافــت. 

  ���ر آ�ژا���� 
، کســری  بــا کاهــش ارزش پــول ملــی، افزایــش بهره هــای پرداختــی کشــور
ــذف  ــه ح ــدام ب ــال 1۹83 اق ــن در س ــور آرژانتی ــورم، کش ــت و ت ــه دول بودج
خ تــورم، باعــ�  چهــار صفــر از واحــد پولــی نمــود. امــا رشــد عرضــۀ پــول و نــر
ــا حــذف ســه  شکســت ایــن برنامــه شــد. اقــدام مجــدد در ســال 1۹85 ب
خ تــورم در  صفــر و ت�ییــر نــام بــه »آســترال« نیــز موفــق نبــود. متوســط نــر

ایــن ســال ها  1207٪ گــزارش شــده اســت.

ح    پ�ش زمینه هــای موردنیــاز �ــرای ا�ــرای �ــر
ــی ــول مل ــر از پ ــد �� ــ�ف �ن ح

براســاس تجــارب بین المللــی سیاســت، حــذف صفرهــای پــول ملــی تنهــا 
یــک ابــزار اســت و بــه تنهایــی نمی توانــد مشــکالتی ماننــد تــورم و بی ثباتــی 
را حــل کنــد. ایــن اقــدام بایــد همــراه بــا سیاســت های پولــی و مالــی بــوده 
و شــرط اساســی موفقیــت آن مســتمرنبودن تــورم اســت. حاکمیــت یــک

ــت و  ــر دس ــن صف ــدید و رواج پولــی کــه حامــل ��دی ــی ش ــورم ��درقم ت
پا�یــر در مبادله هــا اســت و باعــ� وقــوع نارضایتــی از رونــد کاهــش ارزش 
ناشــی از تــورم مســتمر در جامعــه شــده اســت، جــزء پیش زمینه هایــی 
ح حــذف چنــد صفــر را ضــروری می کننــد. عــالوه بــر  هســتند کــه اجــرای طــر
ایــن، اجــرای کامــل یــک بســت� سیاســتی �ولــی، مالــی و درآمــدی حقیقــی 

ــه از  ــت ک ــی اس ــه پیش زمینه های ــر از جمل ــذف صف ــل از ح ــان و قب هم زم
ــور  ــای کش ــاش در برنامه ه ــاد ا�تش ــب و کار و ایج ــک کس ــن ریس باالرفت

جلوگیــری می کنــد.

     ������ی    

����ــ� ���ــ� از ��ر�ــ� ��ــ�رب ��ــ��� در ��ــ�ر��ی ����ــ� و �ــ�ا�� 
ــ�ن  ــ� ز� ــ� ���� ــ�ل ��� ــ� در � ــ� � ــ�ن �� د� ــ�ان، �� ــ�د ا� ــ� ا��� ���
�ــ�ای �ــ�ف ��ــ� و �ــ� ����ــ� وا�ــ� �ــ�ل ��ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�ورت �ــ�ارد 
���ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�دن �ــ�ا�� و ز���� �ــ�ی �زم �� ��ا�ــ� در 

ــ�.  ــ�د ���� ــ�� ا�� ــ�ل و �� ــ� ا�� ــ�ر �� ــ� �� ــ� ا��ا� �و�
ح �ــ�ف ��ــ�ر ��ــ� و�ــ�د دارد؛  �ــ� د��ــ� ��ــ� �ــ�ای �����ــ� �ــ� �ــ�
�ــ� ���ــ� ����ــ� ����ــ�  �ــ� ���ــ� �ــ� ر���  اول، و�ــ�د ������ــ� 
خ ��رم  ����ــ� وا���ــ�ی ���ــ� ا��ــ�ری �� �ــ�د؛ دوم، دور��ــ� �ــ�دن �ــ�
،  ا�ــ�ای ����ــ� ��ی  ح �ــ�ف ��ــ� و �ــوم، ��� ز���ــ� ا�ــ�ای �ــ�
��ن ا���ــ�دی از���ــ� ا�ــ�ح ��ــ�م ����ــ� و ���ــ� و �ــ������� ��ــ�م 
����ــ� ا�ــ�. ا�ــ� ا�ــ� ��� ز���� �ــ� در د�ــ� ا�ــ�ا ��ــ�ده و در����ــ� 
�ــ�ف ��ــ� ��� ��ا�ــ� ���ــ� ����ــ� ا�زش �ــ�ل و ���ــ� �ــ� �ــ�رم �ــ�د. 
�ــ�وه �ــ� ا�ــ�، ��ا�ــ�س آ�ــ�ر ���ــ� ���ــ�ی، �ــ�پ ا�ــ���س ر�ــ� ���ــ� 
����ــ� ���ــ� و �ــ� ����ــ� ا�ــ���س �ــ� �ــ�� و �واج ا�ــ���س ۲۰
�ــ�ار �����ــ�، �ــ� �ــ�ل ۵۰ �ــ�ار �����ــ� و ۱۰۰ �ــ�ار �����ــ� ا�ــ� ���ــ�ع 

����ــ� �� �ــ�د.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ برهــان انقــالب اســالمی در ســال 13۹8◂
انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/RemoveZeros 

��واز �����، ا������ ���رب ��ف ���ر ��� از ��ل �����ارش
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
تمام �یــار  »ج�ــ�  اصطــالح  بــردن   کار  بــه  بــا  انقــالب  معظــم  رهبــر 
بــه  مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های  تبییــن  جلســۀ  در  اقت�ــادی« 
ضــرورت توجــه مســئولین اقتصــادی کشــور بــه ج�ــ� ا��ی آمریــکا علیــه 
کشــور  در  طــال  و  ارز  قیمــت  در  گســترده  بحــران  کردنــد.  اشــاره  ایــران، 
در ســال 13۹0 نتیجــۀ ایــن جنــ� ارزی بــود کــه هــدف اصلــی آن از بیــن 
بــردن ارزش پــول ایــران از طریــق قــدرت اقتصــادی و بــه وســیلۀ ابزارهــا و 
اقدامــات مالــی بــود. از ایــن رو، نگاهــی بــه تجربه هــای کشــورهای مختلــف 
در حــوزۀ بحران هــای ارزی، می توانــد راهگشــای عمــل سیاســت گذاران و 
تصمیم ســازان باشــد بــرای آنکــه سیاســت های اقتصــادی مناســب در 

کننــد. اتخــاذ  ارزی  جن� هــا و بحران هــای 

  مک�ی� (۱۹۸۲ و ۱۹۹۴)
مک�یــک  کشــور  در  ارزی  بحــران  دو  میــالدی  و 1۹۹4  ســال های 1۹82  در 
 : از عبارتنــد  میــالدی   1۹82 ســال  ارزی  بحــران  علــل  مهم تریــن  داد.  خ  ر
خ ارز ثابــت،  بیشــتربودن تــورم داخلــی نســبت بــه تــورم خارجــی همــراه بــا نــر

افزایــش کســری های حســاب جــاری، اســتقراض منابــع مالــی از بازارهــای 
خ  بین المللــی، حفــ� جریــان ورودی ســرمایه های خارجــی بــا افزایــش نــر
بهــرۀ توســط دولــت، کاهــش ذخایــر ارز خارجــی و کاهــش ارزش پــول ملــی. 
علــل بحــران ارزی ســال 1۹۹4 مــواردی چــون خــروج عمــدۀ ســرمایه های 
خارجــی بــر اثــر بی ثباتی سیاســی، کاهــش ذخایــر ارزی و افزایــش بدهی های 

خ ارز بــود. ــر ــر شــناورکردن ن ــر اث دولــت و کاهــش ارزش پــول مک�یــک ب

  آ�ژان�ین (۱۹۸۴)
بنــا  لیبــرال  اقتصــاد  مبنــای  بــر  آرژانتیــن  کشــور  اقتصــادی  اســتراتژی 
مهم تریــن  می بــرد.  ســر  بــه  بحــران  در  حاضــر  حــال  در  و  اســت  شــده 
بین  المللــی  صنــدوق  بــا  آرژانتیــن  تعامــل  در  می تــوان  را  بحــران  علــت 
پــول و بانــک جهانــی دانســت.  ثمــرۀ تعامــالت آرژانتیــن بــا کشــورهای 
بدهــی ای  بــود.  دالری  میلیــارد   61 بدهــی   1۹84 ســال  تــا  توســعه یافته 
و  بین  المللــی  ســازمان های  بــا  بیشــتر  تعامــل  بــا  می شــد  ســعی  کــه 
ح هــای اقتصــادی دیگــر پرداخــت شــود. امــا نتیجــۀ آن تملــک  اجــرای طر
شــرکت ها و بنگاه هــای داخلــی توســط اتبــاع خارجــی و خــروج ســرمایه 

�رر�ی مخا�رات حا�� از �ن� ها و ب�ران های ا��ی و �وش های م�ابله با آن ها

������ ������ ��� �� و ���ان ��ی 
ا��ی در ���ن

اندیشکدۀ 
یقین

�ـ�ف از �نـ� ا��ی ���ـ� زدن �ـ� ا���ـ�د ��ـ�ر�� و کاهـش ا�زش پـول آن �ـ� ا�ـ�. �����ـ�ت ���ـ� از ��ـ�ر��ی 
د��ـ� در ��ا��ـ� �ـ� ��ـ� ا�زی ��ـ�ن �� د�ـ� �� «اف�ایـش بدهی  هـای ا��ی»، «اف�ایش �ـرمایه ��ا�ی های �ار�ی» 
و «کسـری حسـا  ب های �ـا�ی» از ��ا��ـ� ا�ـ� �ـ� ا���ـ�د ��ـ�ر�� را در ��ـ� ا�زی �� ��� �ـ�ی �و�� �و  �� ���. ��ـ� ا�زی 
���ـ� �� ��ا�ـ� ا�زش �ـ�ل را �ـ� ��ـ� �ـ�ه (��ـ� ا�زی �ـ�ل ۱۳۹۴ آ���ـ�� و ��ـ�) و ��ـ� �ـ� ��ـ� �وز (��ـ� ا�زی �ـ�ل ۱۳۹۰

آ����� ���� ا��ان) �� ��� از ۴۰٪ ���� د��. 

       ����ز ر����  
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ا����د

بیــش از میــزان ورود آن بــه ایــن کشــور بــود. جهــش در واردات مصرفــی، 
از بیــن رفتــن هــزاران شــرکت کوچــک و متوســط داخلــی، افزایــش فقــر و 
بیــکاری، رکــود دســتمزدها، بی ثباتــی اشــت�ال و تــورم 52 هــزار درصــدی 

نتیجــۀ ایــن اقــدام بــود.

  �ایلند (۱۹۹۷)
بحــران ارزی ســال 1۹۹7 تایلنــد تبعاتــی از جملــه کاهــش شــدید ارزش 
پــول ملــی، افزایــش بدهی هــای شــرکت های داخلــی بــه بــازار بین المللــی، 
افزایــش مشــکالت نقدینگــی ایــن شــرکت ها و ناتوانــی در بازپرداخــت 
بدهی هــا و کســری حســاب جــاری بــه همــراه داشــت. مقامــات تایلنــدی 
بــه منظــور جــذب ســرمایه های خارجــی اقدامــات اشــتباهی انجــام دادنــد 
ح زیــر  آنهــا بــه شــر کــه بــه تشــدید بحــران ارزی منجــر شــد. مهم تریــن 

اســت:
حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی ▪

صنایــع ▪ در  خارجــی  مالکیــت  روی  پیــش  موانــع  از  بســیاری  حــذف 
صادرات  محــور 

ارائــۀ مشــوق های صادراتــی بــه صندوق هــای ســرمایه گذاری خارجــی و ▪
ســرمایه گذاری در بــازار ســهام 

تدوین قوانین مرتبط با انتشـار اوراق قرضۀ خارجی توسـط شرکت های ▪
تایلندی

  مال�ی (۱۹۹۷)
بـــا  آن  برابرشـــدن  و  مالـــزی  دولـــت  خارجـــی  بدهی هـــای  افزایـــش  بـــا 
تولیـــد داخلـــی در ســـال 1۹۹3 و افزایـــش آن تـــا 1.6 برابـــر تولیـــد داخلـــی 
از  یـــک ســـال  تـــا ســـال 1۹۹6، بحـــران ارزی مالـــزی شـــروع شـــد. طـــی 
ژانویـــه ۹7 تـــا ۹8 میـــالدی ارزش پـــول ملـــی مالـــزی نســـبت بـــه دالر 
ــری  ــن رفـــت. کسـ ــی از بیـ ــرمایه  گذاران خارجـ ــاد سـ ــد و اعتمـ نصـــف شـ
از  بـــه واســـطۀ خـــروج ســـرمایه های ســـرمایه داران �ربـــی  ارز خارجـــی 
مهم تریـــن دالیـــل ایـــن کاهـــش ارزش پـــول بـــود. نخســـت وزیر وقـــت 
مالـــزی »خـــروج ناگهانـــی ارز خارجـــی از ســـ�رده های کوتاه مـــدت و بـــازار 
بـــورس« همزمـــان بـــا »فـــروش یکبـــارۀ رینگیـــت موجـــود در دســـت 
ســـرمایه گذاران« را دالیـــل اصلـــی ســـقوط ارزش پـــول ملـــی و در نتیجـــه 

ــرد.  ــزی اعـــالم کـ ــران ارزی مالـ بحـ

  آمریکای �نو��: �ر�ی� و ون�و�� (۲۰۱۵)
از  را  خــود  ارزش   ٪3.8 مقــدار  بــه   2015 ســال  طــول  در  برزیــل  اقتصــاد 
دســت داد. در ســه مــاه ابتدایــی ســال 2016، ایــن عــدد تشــدید شــد و 
ــرعت  ــه س ــکاری ب خ بی ــر ــید. ن ــه 5.8۹٪ رسـ ــال ب ــار سال به س ــاس آم براس
خ تــورم بــه 10٪ رســید و طــی یــک ســال، پــول برزیــل  افزایــش یافــت و نــر
24٪ از ارزش خــود را در مقابــل دالر از دســت داد. دو عامــل اصلــی را کــه 
بــه اقتصــاد آمریــکای جنوبــی آســیب زد، می تــوان اواًل بدهــکاری دالری 
ســالیان  طــول  در  جنوبــی  آمریــکای  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  دولت هــا 
 افــت شــدید قیمــت نفــت )بــرای 

ً
رونــق اقتصــادی )به ویــژه برزیــل( و ثانیــا

ون�وئــال( و دیگــر مــواد خــام دانســت.

  �ن� ا��ی �ین و آمریکا (۲۰۱۵)
در زمســتان ســال 2015 در یــک درگیــری چهل و پنــ� روزه، لطمــات زیــادی 
 چیــن تحمیــل شــد. زمینــۀ 

ً
بــر اقتصــاد دو کشــور چیــن و آمریــکا، خصوصــا

ــر دالر  ــزان 2٪ در براب ــه می ــوان را ب ــن ارزش ی ــه چی ــود ک ــن ب ــ� ای ــاز جن آ�
کاهــش داد تــا تولیــد و صــادرات خــود بــه آمریــکا را افزایــش دهــد امــا در 
ــا مشــکل مواجــه گردیــد و جنــ�  ــکا ب ادامــۀ وضعیــت، اشــت�ال در آمری
ارزی میــان ایــن دو کشــور آ�ــاز شــد. بــا شــروع جنــ� ارزی، نگرانی  هایــی 
بــرای ســرمایه گذاران خارجــی در قبــال کاهــش ارزش سرمایه هایشــان 
در چیــن ایجــاد شــد. در ایــن جنــ� ارزی، ارزش پــول چیــن 40٪ کاهــش 
ــرای هــر دو کشــور  یافــت. البتــه ایــن جنــ�، یــک جنــ� دو ســر باخــت ب

بــود و بعــد از گذشــت 45 روز خاتمــه یافــت.

  �ن� ا��ی علیه ایران (۲۰۱۱)
عــرض  در  ایــران  ریــال  ایــران،  علیــه  آمریــکا   13۹0 ســال  ارزی  جنــ�  در 
فقــط چنــد روز بیــش از 40٪ از ارزش خــود را در برابــر دالر از دســت داد 
و قیمــت کاالهــا بــه ریــال دو برابــر شــدند و بانک هــای ایرانــی بــا افزایــش 
خ بهــره بــه بیــش از 20٪ بــه منظــور حفــ� ریــال در بانک هــا و جلوگیــری  نــر
ج شــدن آن از سیســتم بانکــی، واکنــش نشــان دادنــد. ایــن مطلبــی  از خار
، استراتژیســت جنــ� ارزی آمریــکا، دربــارۀ جنــ�  اســت کــه جیمــز ریــکاردز

ارزی ســال 13۹0 علیــه ایــران بــه آن اذعــان نمــوده اســت.

     ������ی    

در �ــ�ل ���ــ� د�ر �ــ� ��ــ�ان ا�ز ���ــ� ��ــ�د�ت ����ــ� ��د�ــ� �ــ� ٪۷۰ 
�ــ�ا��  در  ا�ــ�.  داده  ا���ــ�ص  �ــ�د  �ــ�  را  ��ــ�ن  ��ــ�ری  ��ــ�د�ت 
���ــ�، �ــ� �ــ�دی ���ا�ــ� �ــ� ��ــ�ر ا�ــ�ان �����ــ� ��ــ�، �ــ� ��� از ا�ــ�ان 
��ــ�د و �ــ� ��� �ــ� ا�ــ�ان ���و�ــ�، ا�ــ� �����ــ� ���ــ� در �ــ� «دو����ــ�دان» 
�ــ� «���ــ�ن» در ��ــ�م ���ــ� آ���ــ�� �ــ� د�ر ����ــ� �ــ�د. �ــ� ���ــ� �ــ� از 
���ــ� �ــ� �����ــ� ���ا�ــ� �ــ� ا���ــ�د ا�ــ�ان وارد �ــ�د، ا��ــ�ا ���ــ� در 
��ــ�رات  ر���ــ�  �ــ�رت  در  ا�ــ�ان  و  �ــ�د  ����ــ�  آ������ــ�  ���� �ــ�ی 
آ���ــ�� �� ��ا�ــ� د�ر�ــ�ی �ــ�د را د����ــ� ��ــ�. �����ا�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� 
��ــ� د�ر �ــ� ��ــ�ان ��� ���ــ� ا�ــ�ار ��ــ� ا�زی آ���ــ��، ��ا��ــ� ا�ــ� 
ــ�  ــ� � ــ�وه، از آ�� ــ� � ــ�د. � ــ� � ــ�ر ��ا� ــ�د �� ــ�» از ا��� ــ� «د��زدا� ��
ا�ــ� د�ر�ــ� �ــ�ون ��ــ��ا�� �ــ� در آ���ــ�� �ــ� �ــ�پ �� ر�ــ��، ��� ���ــ� 
، ��و���ــ� د�ر در آ��ــ�ه �ــ���  �� �ــ�د �ــ� �ــ� �ــ�وز ��ــ� ا�زی ���ــ� د�ر
���ــ��. در ا�ــ� �ــ�رت، ��ــ�ر���� �ــ� �����ــ� وا��ــ��� �ــ� ا�ــ� ا�ز را 
دا�ــ�� و ��ــ��ا�� ا�ز�ــ���ی �ــ�ای �ــ�ل �ــ�د در ا���ــ�ر دا�ــ�� ���ــ��، 

�� ��ا��ــ� از ا�ــ� ��و���ــ� �ــ�ن �ــ��� �ــ� در ����ــ�. 

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ یقیــن بــا همــکاری مهنــاز رحیمــی در ســال ◂
13۹5 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2mAugXw 

��� ا�زی��ارش
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ا����د

  ضرورت و اهداف پژوهش
بــه  محــدود  کشــورها  میــان  تعامــل  و  دی�لماســی  کنونــی،  عصــر  در 
موضوعــات سیاســی و امنیتــی نیســت و دی�لماســی اقتصــادی اهمیــت 
در  اســت.  کــرده  پیــدا  کشــورها  ملــی  منافــع  ت�میــن  در  زیــادی  بســیار 
شــرایط حاضــر الزم اســت کــه تجــارب جمهــوری اســالمی در ایــن زمینــه 
مطالعــه و بررســی شــود تــا بــا شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت کشــور در 
ایــن زمینــه، مقدمــات ت�میــن هــر چــه بهتــر امنیــت اقتصــادی و امنیــت 
ملــی کشــور فراهــم شــود. بنابرایــن در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت 
ــادی  ــای اقتص ــا تالطم ه ــه ب ــرد در مواجه ــود عملک ــۀ بهب ــه زمین ــرای آنک ب
فراهــم شــود، تجربیــات کشــور در حــوزۀ دی�لماســی اقتصــادی از دورۀ 

جنــ� تحمیلــی تــا دولــت یازدهــم مطالعــه و بررســی گــردد.

  دی�لما�ی ا��صادی در دوران �ن� ��میلی
بی اعتمــادی بــه نظــام بین الملــل در سیاســت خارجــی کشــور ریشــه در 
حافظــۀ تاریخــی ملــت ایــران دارد و در طــول ســالیان متمــادی شــکل گرفته 
اســت. بــه همیــن علــت در دورۀ بعــد از انقــالب، خوداتکایــی و اســتقالل، 
براســاس اصــل نــه شــرقی و نــه �ربــی، ســرلوحۀ سیاســت خارجــی کشــور 
قــرار گرفــت. در ایــن دوران، بــرای هماهنگــی بیــن سیاســت خارجــی کشــور 
روابــط  کشــورها، ســتاد هماهنگــی  بــا ســایر  کشــور  اقتصــادی  روابــط  و 
اقتصــادی خارجــی تشــکیل شــد امــا دیــدگاه حاکــم مبنی بر �لبۀ سیاســت 
بــر اقتصــاد بــود. بــه طــوری  کــه در اواســط دهــۀ 60، ادارۀ کل اقتصــادی تابعــۀ 
معاونــت سیاســی وزارت امــور خارجــه بــه کلــی برچیــده شــد. همچنیــن 
روابــط اقتصــادی دوجانبــه و چندجانبــه بــا دیگــر کشــورها بــا توجــه بــه 

وضعیــت سیاســی آن هــا انجــام می شــد و در دی�لماســی اقتصــادی، زوایای 
سیاســی بیــش از زوایــای اقتصــادی مــورد توجــه قــرار می گرفــت. همچنیــن 
شــرایط جنگــی باعــ� شــد علی ر�ــم توجــه دولت هــا بــه سیاســت های 
ــادی  ــط اقتص ــه رواب ــا اینک ــد و ب ــت باش ــ� در اولوی ــداف جن ــادی، اه اقتص
بــه بازنگــری ســاختاری نیــاز داشــت، تمرکــز دولت هــا بــه مدیریــت اقتصــاد 

ــد.  ــی باش ــای داخل ــور در عرصه ه کش

  دی�لما�ـی ا��صادی در دول� آ�ای ها�ـمی 
رفسن�انی

در  خارجـی  سیاسـت  خصیصـۀ  مهم تریـن  مصلحت محـوری  رویکـرد 
دولـت آقـای هاشـمی رفسـنجانی بـود. در ایـن دوران، ایـران تمایـل خـود 
راسـتای  در  پـول  بین المللـی  صنـدوق  و  جهانـی  بانـک  از  پیـروی  بـه  را 
بـا  تنش زدایـی  و  بین المللـی  تعامـالت  و  کـرد  اعـالم  خصوصی سـازی 
نظـام بین الملـل بـا دو هـدف، یعنـی اعتمـاد نظـام بین الملـل بـه ایـران و 
اسـتقالل و خودکفایـی کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت. بـا وجـود اینکـه 
پیگیری هـای مسـائل اقتصـادی در سیاسـت خارجـی را وزیـر امـور خارجـه 
دی�لمات هـای  به کارگیـری  بـرای  ناموفـق  تالش هایـی  مـی داد،  انجـام 
بین المللـی  اقتصـادی  مذاکـرات  در  اقتصـادی  زمینه هـای  در  متخصـ� 
صـورت گرفـت. در دولـت سـازندگی، بـا تمرکـز بـر رویکـرد تعدیـل اقتصادی 
بـه معنـی حرکـت به سـمت اقتصاد بـازار آزاد و در راسـتای پیونـد با اقتصاد 
جهانـی، جـذب سـرمایۀ خارجـی و انتقال فنـاوری، تعـداد موافقت نامه های 
دوجانبـۀ اقتصـادی بـا دیگـر کشـورها بیشـتر شـد. بـا این وجـود طرف های 

 بـا اولویت هـای سیاسـی انتخـاب می شـدند.
ً
تجـاری عمومـا

دی�لما�ــی ا��صــادی ��ــ�ر �ــ� �ــ�ل ��ی ��ــ� از ا��ــ�ب، �ــ� ���ــ� �ــ� د����ه �ــ�ی دو�� �ــ�ی ����ــ� �ــ� 
��ــ�ن  نا�ــاز�ا�ی  ا�ــ�.  دا�ــ��  نو�ــانی  ������ــ�  ��ــ�اره  ��� ا����ــ�،  ار����ــ�ت  و  ��انی �ــدن  ��ــ��� 
ــ�  ــ� د������ ــ�ای ر� ــ� � ــ�، ���� ــ��� ���� ــ� �� ــ� ��� ــ�ر � ــ� �� ــ� ��ی ��ر� ــ�دی در ���� ــ� و ا��� ــ��� ���� ��
����ــ�ت  و  «�������� ��ا�ــ�  �ــ�ز����»،  دو�ــ�  در  ��� ا���ــ�  ��ــ�م  �ــ�  «��� زدا�ــ�  ا�ــ�.  �ــ�ده  ��ــ�ر  ا���ــ�دی 
دو����ــ� �ــ� ��رت �ــ�ی ا���ــ�دی در دو�ــ� ا���ــ�ت»، «����ــ�ت ا���ــ�دی دو����ــ� �ــ� ��ــ�ر��ی در �ــ�ل ���ــ�� در 
ــ�ت  ــ� ا��ا� ــ�ال» از ��� ــ� ا�� ــ� در دو� ــ�� ��� ا��� ــ� و ���ــ� ��ــ� در � ــ� ��ر� ــ�و�زی» و «ا��ا�ــ� �وا� ــ� �� دو�

دو�� ��ی �� از ا���ب، در را���ی ����د د������� ا����دی �����.

�رر�ی �ویکرد دول� های ب�د از ان��ب نس�� به �ای�اه دی�لما�ی 
ا��صادی در �یا�� های �ار�ی 

��ر�� د������� ا����دی ا��ان در 
دو�� ��ی ��� از ا���ب

پژوهشکدۀ امنیت 
اقتصادی تدبیر
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ا����د

  دی�لما�ی ا��صادی در دول� آ�ای �ا�می
و  اعتمادسـازی  تنش زدایـی،  صل� گرایـی،  سیاسـی،  توسـعۀ 
خاتمـی،  آقـای  دولـت  در  کـه  بودنـد  ت�ییراتـی  جملـه  از  چندجانبه گرایـی 
موسـوم بـه دولـت اصالحـات، بـه وجـود آمـد و فراینـد عادی سـازی روابـط 
تمدن هـا  گفت و گـوی  نظریـۀ  شـد.  پیگیـری  بیشـتری  شـتاب  بـا  خارجـی 
آن،  ابعـاد  همـۀ  در  جهانی شـدن  پدیـدۀ  کـه  شـد  ح  مطـر شـرایطی  در 
دوره  ایـن  در  بـود.  گسـترش  حـال  در  اقتصـادی،  ُبعـد  در  به خصـوص 
میـزان همـکاری و تعامـالت اقتصـادی کشـور در نظام بین الملل توسـعۀ 
شـایانی یافـت و دی�لماسـی دوجانبـۀ اقتصـادی بـه اوج خـود رسـید؛ بـه 
طـوری  کـه عالوه بـر رشـد چشـمگیر حجـم تعامـالت اقتصـادی، طرف هـای 
 از قدرت هـای ت�ثیرگـذار و در حـال رشـد اقتصـاد 

ً
تجـاری ایـران نیـز عمدتـا

سـازمان  در  ایـران  عضویـت  و  اروپـا  اتحادیـۀ  بـا  مذاکـره  بودنـد.  جهانـی 
پذیرفـت. صـورت  دوره  ایـن  در  اولین بـار  بـرای  نیـز  جهانـی  تجـارت 

  دی�لما�ی ا��صادی در دول� آ�ای احمدی نژاد
بـا شـروع کار دولـت نهـم، رویکـرد صل� گـرا و مردم سـاالر جـای خـود را بـه 
اصول گـرای عدالت محـور داد. عدالت خواهـی، صل� طلبـی و تهدیدزدایـی 
ایـران  عناصـر اصلـی سیاسـت خارجـی دولـت بودنـد. سیاسـت خارجـی 
دهـم  دورۀ  در  آن  تعدیـل  و  نهـم  دورۀ  در  تهاجمـی  سیاسـت های  بـا 
دسـتخوش ت�ییراتـی شـد کـه یکـی از مهم تریـن ایـن ت�ییـرات سیاسـت 
نـگاه بـه شـرق بـود. در ابتـدا تـالش متمرکـز بـر تقویـت بخـش معاونـت 
بـرای  جدیـدی  وظایـف  و  بـود  خارجـه  امـور  وزارت  سـاختار  در  اقتصـادی 
معاونـت  ایـن   ۹1 سـال  ابتـدای  در  امـا  شـد.  پیش بینـی  معاونـت  ایـن 
بـه طـور کلـی منحـل و وظایفـش بـه معاونـت سیاسـی سـ�رده شـد. در 
از  مت�ثـر  کشـور  دوجانبـۀ  اقتصـادی  تعامـالت  احمدی نـژاد  آقـای  دولـت 
سیاسـت خارجـی بـود و بـا توجـه بـه ایـن سیاسـت ها جایـگاه کشـورهای 
از قبـل شـد. در  آمریـکای التیـن بیشـتر  در حال توسـعه، علی الخصـوص 
ایـن دوره ت�کیـد بـر حضـور فعـال در عرصـۀ اقتصـاد جهانـی، نـه بـه معنای 
گسـترش همـکاری بلکـه بـه معنـی حضـور بـه مثابـۀ یـک مدعـی در نظـام 

بـود.  بین الملـل 

 دی�لما�ی ا��صادی در دول� آ�ای �وحانی
آقــای روحانــی بــا شــعار تعامــل ســازنده بــا نظــام بین الملــل و اعتــدال 
در سیاســت خارجــی روی کار آمــد. توســعۀ اقتصــادی و احیــای جایــگاه 
بــا   

ً
کــه صرفــا ایــن دیــدگاه متفــاوت  بــا  اقتصــادی در ســط� بین الملــل 

افزایــش روابــط خارجــی و کاهــش تنــش در ســط� بین الملــل می تــوان 
بــه توســعۀ اقتصــادی دســت پیــدا کــرد، مــورد توجــه دولــت قــرار گرفــت. 
در وزارت امــور خارجــه، توســعۀ دیــدگاه اقتصاد گرایــی مــورد ت�کیــد وزیــر 
بــرای  نیــز  اقتصــادی  روابــط  هماهنگــی  کل  ادارۀ  و  بــوده  خارجــه  امــور 
هماهنگــی مســائل مربــوط بــه دی�لماســی اقتصــادی زیــر نظــر قائم مقــام 
وزیــر تشــکیل شــده اســت. بــا ایــن حــال، دی�لمــات اقتصــادی کافــی بــرای 
رســیدگی تخصصــی بــه مســائل اقتصــادی در ایــن وزارتخانــه وجــود نــدارد.

  پ�شن�ادات پژوهش
بــه منظــور توســعۀ اقتصــادی و بهبــود دی�لماســی اقتصــادی کشــور   

می شــود: پیشــنهاد  زیــر  اقدامــات 
موضوعــات ▪ هماهنگــی  بــرای  مقتــدر  و  مشــترک  نهــادی  ایجــاد 

بین الملــل. عرصــۀ  در  بازرگانــی  و  اقتصــادی 

بــرای ▪ خارجــه  امــور  وزارت  و  اقتصــادی  وزارتخانه هــای  •هماهنگــی 
اقتصــادی. چندجانبــۀ  تعامــالت  بهبــود 

بین الملــل، ▪ اقتصــاد  امــور  بــر  اشــراف  بــا  دی�لمات هایــی  آمــوزش 
بین الملــل. روابــط  و  بین الملــل  حقــوق 

از طریــق ▪ کــردن چالش هــای فــراروی دی�لماســی اقتصــادی  برطــرف 
ــش  ــش نق ــی، کاه ــی و بین الملل ــای داخل ــازگاری عرصه ه ــش ناس کاه
دولــت در مقابــل بخــش خصوصــی و توجــه بــه مقولــۀ تولیــد ثــروت 

ملــی از طریــق دی�لماســی.

     ������ی    

د������ــ�  �ــ�  �� د�ــ�  ��ــ�ن  ��و�ــ�  ا�ــ�  ��ر�ــ� ��ی  ����ــ� 
ا��ــ�ب  از  ��ــ�  دو�� �ــ�ی  در  ا�ــ�ان  ���ــ�ری  ا�ــ���  ا���ــ�دی 
���ــ��ه  ا�ــ�  ����ــ��  و  ����ــ��  آن ��ر�ــ�  ���ا��ــ��  ���ــ��ه 
���ــ�ی در �ــ����ر ا���ــ�دی ��ــ�ر دا�ــ�� ���ــ�. ��ــ���� ���ــ�ن 
���ــ�  در  ����ــ�ت  ��ــ��ش  و  ا���ــ�د  و  ����ــ�  ���ــ�ز��ری 
�����ــ�  ��ده ا�ــ�.  ���ــ�  ��ــ�  دو�� �ــ�  ����ــ�  در  ��� ا���ــ�، 
��ده ا�ــ�  را ����ــ�  �����ــ�ت ����ــ� ��� ��ــ�ی ا���ــ�د ��ر�ــ� 
ا�ــ�.  �ــ�ده  ���ــ�ن  در  ��ــ�اره  ا���ــ�دی  د������ــ�  ���ــ��ه  و 
��ــ�ری  و  ����� �ــ�ن  ��ــ���  �ــ�  ا�ــ�ان  ����ــ�  ��ــ�� ���دن 
����ــ�، ��رادا�ــ� ���ــ� ����ــ� ��ر�ــ� ��ــ�ر در ����ــ� دوره �ــ�، 
د������ــ�  دا��ــ�  ���ــ�ن  د��ــ�  و  ��� ��ا���ــ�  ��ــ���  ���ــ�  از 
�ــ�ای  ���ــ�ر  و  ��ــ��ک  ��ــ�دی  ا��ــ�د  �ــ�  ا�ــ�.  ��ــ�ر  ا���ــ�دی 
������ــ� �وا�ــ� ا���ــ�دی ��� ا����ــ�، ����ــ� د�����ت �ــ�ی ��ــ�ه 
و �����ــ� ���ــ� ��ــ� دو�ــ� در ��� �ــ�ی ����ــ� �� �ــ�ان 
�ــ��� ���ــ�د ����ــ�د د������ــ� ا���ــ�دی ��ــ�ر �ــ�د و �ــ� آن ��ــ�ت 

 . ���ــ��

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ امنیــت اقتصــادی تدبیــر در ســال 13۹7
انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/Economic-Diplomacy 

د������� ا����دی ����ری ا���� ا��ان���ب
در ��� ����� ��ن
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  ضرورت و اهداف پژوهش
اقــدام مالــی  گــروه ویــژۀ  کشــورهای �یرهمــکار  ایــران در لیســت  نــام  
FATF در حالــت تعلیــق قــرار دارد. ایــران بــه منظــور خــروج کامــل، بایــد 41

بنــد FATF را کــه دو بنــد آن شــامل کنوانســیون های بین المللــیCFT  و 
پالرمــو اســت، تــا بهمــن ۹8 تصویــب و اجــرا کنــد. کشــورهای �یرهمــکار 
در عمــل فشــار شــدیدی در مبــادالت خــود احســاس می کننــد. چراکــه از 
طــرف گــروه ویــژۀ اقــدام مالــی بــه عنــوان کشــورهای پرخطــر بــرای مبادالت 
از  کشــورها  دیگــر  اجتنــاب  بــه  موضــوع  ایــن  و  شــده اند  معرفــی  مالــی 
واقــع  در  می شــود.  منجــر  �یرهمــکار  کشــورهای  بــا  مالــی  تعامــالت 
FATF جمهــوری اســالمی ایــران در مواجهــه بــا گــروه ویــژۀ اقــدام مالــی

، یعنــی پذیرفتــن یــا ن�ذیرفتــن  بــر ســر دو راهــی انتخــاب میــان بــد و بدتــر
برنامــۀ اقــدام قــرار دارد. گــزارش حاضــر بــا بررســی ســناریوهای ممکــن در 
ثــار و پیامدهــای احتمالــی آن، فضایــی  ایــن خصــوص و مشــخ� کردن آ
روشــن بــرای تصمیم گیــری فراهــم کــرده اســت و در نهایــت براســاس 

ایــن بررســی ها پیشــنهادات سیاســتی ارائــه می کنــد.

  �رر�ی و ��لی� �نا�یوهای موا��� �م�و�ی 
FATF ا��می ایران با

ح  ســناریوهای پذیــرش یــا عدم پذیــرش اقــدام، در ادامــه بــه تفصیــل شــر
داده می شــود.

  ������ اول: ����ش ������ ا��ام از ��ی ا��ان
در حالــت اول ایــن ســناریو، FATF تمامــی 41 بنــد تصویب شــده در ایــران 
بــا خــروج ایــران از فهرســت کشــورهای  آن  کــرده و بــه دنبــال  را ت�ییــد 

، اقدامــات مقابلــه ای ل�ــو می شــود. در ایــن خصــوص چهــار  �یرهمــکار
ــز اهمیــت اســت: نکتــه حائ

▪ : �یرهمــکار کشــورهای  ��رســت  از  ایــران  �ــروج  محتمل نبــودن 
اجمــاع  بــا  رابطــه  ایــن  در   FATF عمومــی  مجمــع  تصمیم گیــری 
 ، )Consensus( انجــام می شــود و در صــورت وجــود یــک مخالــف مصــر
آمریــکا،  کشــورهای  وجــود  بــا  بنابرایــن  می شــود.  منتفــی  موضــوع 
در  خلی� فــارس  همــکاری  شــورای  و  صهیونیســتی  ر�یــم  عربســتان، 
بــه علــت خصومــت و دشــمنی، خــروج  ایــن مجمــع  میــان اعضــای 

بــود. نخواهــد  عملــی  �یرهمــکار  کشــورهای  لیســت  از  ایــران 

�� ا��ــ�ن �ــ�م ا�ــ�ان در ���ــ� ��ــ�ر��ی �����ــ��ر FATF، ����ــ� �ــ�ه و ���ــ� FATF ا�ــ�م �ــ�ده ا�ــ� �ــ� 
ج �� ��ــ�. ��ــ� ��ر�ــ� ��، و�ــ�د ��ــ�ر��ی  در �ــ�رت ���ــ�ش ا�ــ�ای ۴۱ ��ــ�، �ــ�م ا�ــ�ان را از ا�ــ� ���ــ� �ــ��
 ، ����ــ� ا�ــ�ان ����ــ� آ���ــ�� و ���ــ� �������ــ� در ا��ــ�ی ���ــ� FATF، �ــ�وج ا�ــ�ان از ���ــ� ��ــ�ر��ی �����ــ��ر
��ــ� �ــ� ����ــ� و ا�ــ�ای �����ــ� ا�ــ�ام، ���ــ� ���ــ�. �����ــ� ���ــ� ا�ــ�ان �ــ�ای �ــ����� ��ــ�د�ت ���ــ� در �ــ�رت 
CFT ــ��ن ــ� ���ا�� ــ�� � ــ� و ���� ــ� �� د� ــ�ر را ا��ا� ــ�ی �� ــ����ی دو�زدن ����� � ــ��� �� ــ� ���� ــ�ش، ��� ���

ا��ا�� ���ر��ی آ����� و ����ان را �� ����� ����� ا��ان از ��و���� �� د���ل دارد. 

�رر�ی �نا�یوهای مو�ود در ��ام� ایران با �روه ویژۀ ا�دام 
مالی FATF و ارا�� پ�شن�ادات �یا��ی

����ی ����� ا��ان ��  ��ر�� ����
��وه و��ۀ ا��ام ����

پژوهشکدۀ 
سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی 

حکمت 

   ��رف ���� زاده       ��رف ���� زاده          ��رف ���� زاده      
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▪ ،)FIU( دشوارشــدن دو�زدن تحری� هــا: بــا ایجــاد واحــد اطالعــات مالــی
ثبــت مبــادالت بــاالی 15 هــزار دالر و امــکان بررســی مبــادالت مشــکوک 
سوء اســتفادۀ  و  ایــران  مالــی  تبــادالت  انتقــال  خطــر   ،FATF توســط 
شــدت  بــه  تحریــم  دورزدن  راه هــای  مسدودســازی  بــرای  دشــمنان 
افزایــش می یابــد. همچنیــن برخــی از بندهــای برنامــه اقــدام ناظــر بــر 
مســیر  صرافی هــا،  پول شــویی  و  چمدانــی  پول شــویی  جرم انــگاری، 

دورزدن تحریم هــا را بــرای ایــران دشــوار می ســازد.

مســ�ل� ترو�یســ� در ک�وانســیون CFT: بین ایران و کنوانســیون های ▪
بین المللــی CFT و پارملــو در تعریــف تروریســم و دامنــۀ آن اختــالف  
نظــر وجــود دارد. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه  ن�ذیرفتــن حــق شــرط در 
کنوانســیون CFT حل شــدنی نیســت. بنابرایــن در صــورت قرارگرفتــن 
گروهــی ماننــد حــزب اهلل در لیســت تروریســتی ســازمان ملــل و شــورای 
امنیــت، کشــورهای متخاصــم ایــران ابــزار حقوقــی جدیــد بــرای فشــار و 

ــد. ــم ایــران به دســت می آورن تحری

لیســت ▪ در  ایــران  وجــود  دالیــل  از  یکــی   :FATF بــا  �رجــام  ارتبــاط 
ســالح های  اشــاعۀ  مالــی  ت�میــن  اتهــام  �یرهمــکار  کشــورهای 
کشــتارجمعی )هســته ای( بــود کــه پــس از برجــام، قطعنامه هــای قبلــی 
شــورای امنیــت ناظــر بــر  ایــران بــه واســطۀ قطعنامــۀ 2231 بــه حالــت 
ــرار دارد  ــود ق ــت خ ــن حال ــام در بی ثبات تری ــون برج ــد.  اکن ــق درآم تعلی
و در صــورت ل�ــو آن و فعال شــدن مکانیــزم ماشــه، حتــی اگــر ایــران 
تمامــی بندهــای برنامــۀ اقــدام را اجــرا کــرده باشــد، بــاز هــم بــه لیســت 

گشــت. بازخواهــد  �یرهمــکار  کشــورهای 

در حالــت دوم ایــن ســناریو، پــس از پذیــرش و تصویــب برنامــۀ اقــدام، 
ج نمی شــود. ایــن موضــوع  ایــران از لیســت کشــورهای �یرهمــکار خــار
بــا توجــه بــه حضــور کشــورهای مخالــف ایــران در اعضــای ایــن مجمــع، 
کامــاًل محتمــل اســت. در ایــن صــورت FATF ایراداتــی بــه برنامــۀ اقــدام 
ج نشــدن ایــران از لیســت کشــورهای  ایــران وارد می کنــد و آن را دلیــل خار
از  اجرایــی  بنــد   3۹ از  نیــز  حاضــر  حــال  در  می کنــد.  معرفــی  �یرهمــکار 
مجموعــه برنامــۀ اقــدام، تنهــا پنــ� اقــدام ایــران بــه طــور کامــل پذیرفتــه 
شــده اســت. بنابرایــن FATF رفــع نواقــ� را خواهــد خواســت و ایــران 
همچنــان در حالــت تعلیــق در لیســت خواهــد مانــد کــه در عمــل تفــاوت 
چندانــی بــا شــرایط عدم تعلیــق نداشــته و دســتاوردی بــرای ایــران نــدارد. 
تبــادالت  واقعــی  اطالعــات  گذاشــتن  اختیــار  در  قبــال  در  ایــران  تعهــد 
مالــی ب�رگتریــن ضــرر ایــران خواهــد بــود کــه خطــر شناســایی مســیرهای 
 ، دیگــر ســوی  از  می دهــد.  افزایــش  به شــدت  را  تحریم هــا  دورزدن 
پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون های بین المللــی CFT و پارلمــو تبدیــل 
بــه ابــزاری بــرای دشــمنان جمهــوری اســالمی ایــران می شــود و فشــارهای 
بیشــتر در زمینــۀ حمایــت ایــران از تروریســم اعمــال می کننــد. ایــن در 
ج  حالــی اســت کــه نــام ایــران از لیســت کشــورهای همــکار همچنــان خــار

نشــده اســت.

  ������ دوم: �������� ������ ا��ام از ��ی ا��ان
در ســناریو ن�ذیرفتــن برنامــۀ اقــدام از ســوی ایــران، براســاس قواعــد 
کشــورهای  لیســت  از  عنــوان  هیــچ  بــه  ایــران  نــام   FATF بــر  حاکــم 
ج نخواهــد شــد. مهم تریــن پیامــد مث�ــت حاصــل از ایــن  �یرهمــکار خــار
ســناریو، از بیــن رفتــن خطــر افشــای اطالعــات و شناســایی مســیرهای 

اعمــال  از  ســناریو  ایــن  انتخــاب  همچنیــن  اســت.  تحریم هــا  دورزدن 
آمریــکا و متحدانــش بــه بهانــۀ حمایــت از تروریســم، از  فشــار بیشــتر 
طریــق ســازمان ملــل و شــورای امنیــت جلوگیــری می کنــد. مهمتریــن 
پیامــد منفــی ن�ذیرفتــن اقــدام، ســخت تر شــدن انجــام مبــادالت بانکــی 
بــا بانک هــای خارجــی اســت. البتــه براســاس نظــر کارشناســان اقتصــادی، 
مشــکل اصلــی سیســتم بانکــی ایــران در حــال حاضــر تحریم هــای اولیــه 
و ثانویــۀ آمریــکا اســت. تــا زمانــی کــه ایــن تحریم هــا وجــود داشــته باشــد، 
رفــع محدودیت هــای FATF و برنامــۀ پذیــرش اقــدام بــه ســخت تر شــدن 

شــرایط تحریــم نیــز منجــر می شــود.

  پ�شن�ادهای �یا��ی 
بــا توجــه بــه بررســی ها و نتیجــۀ تحلیل هــای ایــن گــزارش، پیشــنهادهای 

ح زیــر ارائــه می شــود: سیاســتی بــه شــر
ــودداری . 1 ــدام خ ــۀ اق ــرش برنام ــران از پذی ــه ای ــود ک ــه می ش  توصی

ً
ــدا اکی

کنــد. چراکــه ایــن برنامــه بــا توجــه بــه تحریم هــای ثانویــۀ آمریــکا، اوضــاع 
بــد کنونــی را بدتــر می کنــد.

کــه مســئوالن طرفــدار . 2 ایجــاد شــود  ایــن مطالبــه  افــکار عمومــی  در 
در  خللــی  اقــدام،  برنامــۀ  اجــرای  کــه  دهنــد  تضمیــن  بایــد  تصویــب 
دورزدن تحریم هــا بــه وجــود نمــی آورد و در صــورت بــروز مشــکل، بایــد 

مســئولیت خســارات وارده بــر کشــور را ب�ذیرنــد.

ــا کنــش فعاالنــه در ســط� بین المللــی، . 3 دســتگاه دی�لماســی کشــور ب
تحریم هــای ثانویــۀ آمریــکا را دلیــل ن�ذیرفتــن اقــدام از ســوی ایــران 
معرفــی کنــد و از شــرکای تجــاری خــود بخواهــد کــه بــه همــکاری بــا 

ایــران ادامــه دهنــد.

یافتــن و . 4 بــه ظرفیــت فعــاالن اقتصــادی،  پیشــنهاد می شــود توجــه 
به کارگیــری شــیوه های جدیــد دورزدن تحریم هــا و همچنیــن ت�ســیس 
نهــادی ویــژه در کشــور بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا، ارائــۀ راهبــرد و حــل 

مســائل ایــن حــوزه را در دســتور کار قــرار گیــرد.

     ������ی    

در �ـ�ل ���ـ� ا�ـ�ان �ـ� �ـ� دورا�ـ� ������ـ� �ـ� �������ـ� ا�ـ�ای �����ـ� 
ا�ـ�ام FATF �ـ�ار دارد. ��ر�ـ� �� ��ـ�ن �� د�ـ� �ـ� ����ش ا�ـ�ای ������ 
����ـ���  ��ـ�  ا�ـ�ان،  �ـ�ای  ����ـ�  �ـ�ا��  �ـ�� ��دن  ��ـ�  ا�ـ�ام 
 
ً
��ـ����ی ا�ـ�ان ��ای دو�زدن ����� �ـ� را ا��ا�� �� د��. �����ا�� ا���ا
����ـ� �� �ـ�د �ـ� ا�ـ�ان ����ـ� �������ـ� را ا���ـ�ب �ـ�ده و در �ـ�� 

��� ا���ـ� ����� �ـ�ی �����ـ� آ���ـ�� را ��ـ� �������ـ� ا�ـ�م ��ـ�.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدۀ سیاســت پژوهی و مطالعــات راهبــردی ◂
حکمــت بــا همــکاری عــارف حســین زاده در ســال 13۹8 انجام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2yTkLJ2 

د������� ا����دی ����ری ا���� ا��ان در ��� ��ارش
����� ��ن
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ا����د

  ���ــ�� �ــ��� ���و��� ��ــ�ز در �ــ�ل ۹۵، ����ــ� 
�ــ�ام د���� �ــ� و ��ــ��� �ــ� ��ور�ــ� �ــ�د؟

 بــه ده ســال پیــش بازمی گــردد و 
ً
زمینــۀ بحــ� اقتصــاد مقاومتــی حــدودا

مــا در رصدهایمــان متوجــه خــالء کار رســانه ای دقیــق روی ایــن موضــوع 
شــدیم. هــر کــس روی هــر کاری اســم اقتصــاد مقاومتــی می گذاشــت و هــر 
حــوزه ای بــه اقتصــاد مقاومتــی تعبیــر می شــد. چنیــن فقدانــی در فضــای 
رســانه، در ســال ۹5 بــه ت�ســیس ســایت خبــری تحلیلــی مقاومتی نیــوز 

منجــر شــد.

  �������ن از ��ر��د ���و��� ���ز ����؟
را  مقاومتی نیــوز  مــا  اســت.  شــبکه  از  بیــرون  بــه  مربــوط  کارکــرد  یــک 
ویــژۀ  تحلیلــی  و  خبــری  ســایت  مقاومتی نیــوز  نمی دانیــم.  خبرگــزاری 
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه قــرار اســت در ترویــ� و گفتمان ســازی حــول 
محــور اقتصــاد مقاومتــی و اصــول پن� گانــۀ آن بــه انتشــار محتــوا ب�ــردازد.

محتــوای آن هــم در فراینــدی تولیــد می شــود کــه چهــار مرحلــه دارد. حــل 
اقتصــاد مقاومتــی شــامل مراحــِل  هــر مســئله در شــبکۀ تحلیلگــران 
»تشــخی� مســئله«، »توســعۀ مفهــوم و کار مطالعاتــی روی موضــوع«،  

»ترویــ� و گفتمان ســازی« و »پیگیــری و اجــرا« می شــود. 
 هــم پشــت ســر هــم اتفــاق 

ً
ایــن مراحــل ترتیــب مشــخصی ندارنــد و الزامــا

ــود  ــانه اِی آن می ش ــرریِز رس ــد، س ــی کنن ــه ط ــیری ک ــر س ــا ه ــد. ام نمی افتن
چهــار  هــر  در  شــبکه  دوســتان  یعنــی   . مقاومتی نیــوز �الــب  محتــوای 
بــا مــا تعامــل می کننــد. چــون  آن  مرحلــه ســهیم هســتند و در ترویــ� 
، میانــه و پایانــی دارد، ایــن ســیر را در قالــب سلســلۀ  کار هــر فــرد آ�ــاز
یادداشــت ها بــا مــا ســهیم می شــود. یــا اگــر دوســتان دربــارۀ اتفاقــات روز 

مرتبــط بــا موضوعــات واکنــش نشــان دهنــد، مــا آن را منتشــر کنیــم.

  در ��و�� و �����ن �ـ�زی، د�ـ�� ���ی ����� از 
����ا��ی ������ـ�ه در �ـ��� �������ان ا����د 

���و��� دا���؟
بــه   ، امــروز دنیــای  و  روز  اخبــار  انتشــار  بــر  عــالوه  مقاومتی نیــوز  در 
ــر دو  ــات از ه ــاب موضوع ــم. در انتخ ــز می پردازی ــی نی ــات زیربنای موضوع

دســته هــم تــالش بــر ایــن اســت تــا از آنچــه در فضــای بین المللــی اتفــاق 
می افتــد نیــز بازتــاب داشــته باشــد.

، م�موریــت مــا فعالیــت در فــاز ســوِم فرِآینــِد حــل مســئله  بــه عبــارت دیگــر
اقتصــاد  تحلیل هــای  و  اخبــار  بــه  پرداختــن  آن  و  اســت،  شــبکه  در 
مقاومتــی اســت؛ امــا بــه فضــای بین المللــی اقتصــاد و ت�ثیــر و ت�ثــرات 

اقتصــاد ایــران در ایــن فضــا نیــز توجــه داریــم.

، �ـ��� ��    ����ـ� و ����ـ� �ـ�ف ���و��� ���ز
��ـ��ه ای ا��؟

آن  مخاطــب  واســطه  بــا  مــردم  گفــت  می تــوان  مقاومتی نیــوز  دربــارۀ 
هســتند. در واقع جامعۀ آماری ما به طور ویژه 3 دســته از افراد را شــامل 
می کننــد،  فعالیــت  حــوزه  ایــن  در  کــه  رســانه ها  خبرنــگاران  می شــود: 
در  تصمیم گیرنــده  مســئولین  و  ذی ربــط  دســتگاه های  کارشناســان 

مرتبــط. حوزه هــای 
در واقــع مــا بــا تعییــن موضوعــات و پرداخــت درســت اقتصــاد مقاومتــی، 
ســعی در ت��یــت خــط و خطــوط در ایــن راســتا و تعییــن دســتورکارهای 
در  تصمیم گیرنــده  مراجــع  و  رســانه ها  در  فکــری  مراجــع  بــرای  درســت 

هســتیم. دســتگاه ها 

����ــ�،  ا���ــ�ب  در  ��ف �ــ�اری  �ــ�ع  ا�ــ�    
ا���ــ�اری  �ــ���  ��ــً�  دارد.  �ــ�  در  آ�ــ�� ���� 
�� ��ــ�.  �ــ�ی  ا��ــ�م  د�ــ�ر  را  ����ــ�  ر�ــ���  �ــ� 
��ا�ــ� در �� ا�����ــ� و���� �ــ� ��ــ� ��ــ��ل ر�ــ��� 
�� ��ا�ــ� �ــ� ا�ــ���ده از ا��ــ�ی دو����ــ� ای ار��ــ�ط، از 
ا�����ــ� �ــ��� ���ــ� ��ــ�. �ــ�� ��ــ�ر �ــ� ا�����ــ� ����ــ� 

�� ��دا��ــ�؟ ���و��� ��ــ�ز 
شــاید بازدیــد کلــی ســایت در مقایســه بــا خبرگزاری هــا خیلــی کمتــر باشــد؛ 
ــرای عامــۀ   هــدف مــا هــم تولیــد مطالــب جــذاب و خبــری ب

ً
ــا ــون عمدت چ

مــردم نیســت. بــرای همیــن تعــداد خبرهــا هــم نســبت بــه مطالــب دیگــر 
بــا  مــداوم  ارتبــاط   ، مقاومتی نیــوز در  مهــم  مســئلۀ  اســت.  کــم  خیلــی 

مخاطبــی اســت کــه بــرای خــود تعریــف کــرده اســت. 

���� ���و��� ���ز
، �ش���ان ر�انه ای ا��صاد م�اوم�ی م�اوم�ی نیوز

شبکۀ تحلیلگران 
اقتصاد مقاومتی

، ایــن ســایت را بــازوی رســانه ای شــبکۀ تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی معرفــی می کنــد کــه  میرهــادی رهگشــای، ســردبیر مقاومتی نیــوز
گفتمان ســازی حــول اقتصــاد مقاومتــی را از طریــق نهادهــای علم محــور و اندیشــکده ای پیــش می بــرد. رهگشــای در ایــن گفت وگــو 
پیرامــون ســازوکار تولیــد محتــوا در ســایت مقاومتی نیــوز و جایــگاه ایــن ســایت در منظومــۀ فعالیت هــای شــبکۀ تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی 

صحبت کرده است.
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ا����د

  در ��� ��و��ه ��ی و��ه ����، �� ���� د���ل 
�� ��د؟

پرونده هــای ویــژه یکــی از مهم تریــن بخش هــای ســایت اســت. در ایــن 
ــا درســت  بخــش موضوعاتــی را کــه در ســایر رســانه ها پرداختــه نشــده ی

پرداختــه نشــده، بازنگــری و تحلیــل می کنیــم.
کــه قصــد ترویــ� و  در ایــن بخــش همچنیــن بــه مســائل بنیادی تــری 
هــم  مســائل  ایــن  می شــویم.  وارد  داریــم،  را  آن  دربــارۀ  گفتمان ســازی 
یــا خارجــی باشــند. مثــاًل دربــارۀ جــادۀ ابریشــم،  ممکــن اســت داخلــی 
پیمان هــای پولــی دوجانبــه و مبــادی واردات کاالهــای اساســی کشــاورزی 
پرونــدۀ ویــژه داریــم و بــا نگاهــی دقیــق و متنــاوب، دربــارۀ ایــن موضوعات 

می کنیــم. صحبــت 
اگــر فــردی در هــر یــک از موضوعــات ایــن بخــش بخواهــد کاری انجــام 
دهــد، بایــد بــه ایــن پرونده هــا مراجعــه کنــد. چراکــه ابعــاد متعــدد یــک 

مســئله در هــر پرونــده بررســی و منتشــر شــده اســت.

و��ه ��ی   ���  �� و��ه،  ��و��ۀ   ���  ����   
��و�� ��ی د��� ���� را �������� �� ���؟

مفهومــی  توســعۀ  ویــژه،  پرونده هــای  کــه  بگویــم  می توانــم  واقــع  در 
اســت کــه شــبکه قصــد دارد روی آن کار کنــد. مــا در بخــش پرونــدۀ ویــژه، 
کار ترویجــی بــرای آن مفهــوم انجــام می دهیــم. ایــن ترویــ� هــم شــامل 
تولیــد  تنهــا  هــم  شــاید  و  می شــود  خارجــی  و  داخلــی  یادداشــت های 

نباشــد. محتــوای تخصصــی 
مــا بخــش واکنشــی هــم داریــم؛ امــا پرونــدۀ ویــژه، بخــش کنش گــری 

بررســی می کنــد. را  ابعــاد مختلــف موضوعــات  کــه  اســت  ســایت 

�ـ����  ����� �ـ�ی  �ـ��  �����ـ�  ���ـ�  در    
و�ـ�ۀ  ��ر  و  دار�ـ�؟  ������ـ�  �ـ�  ���و��ـ�  ا���ـ�د 
ا�ـ� ����ـ� ���ـ�؟ �ـ�  ار��ـ�ط  ���و��� ��ـ�ز در 
بــه عنــوان مقدمــه عــرض کنــم کــه شــبکۀ تحلیلگــران، کار گفتمان ســازی 
را از طریــق نهادهــای علم محــور و اندیشــکده ای پیــش می بــرد و تنهــا 
یکــی از کارهــای شــاخ� ایــن مجموعــه مرکــز سیاســت پژوهی اســت 
کــه بــازوی اجرایــی گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی اســت و دبیرخانــۀ 
ســایت  می شــود.  محســوب  مقاومتــی  اقتصــاد  ســاالنه  همایــش 
مقاومتی نیــوز در ارتبــاط بــا همایــش، م�موریــت رســانه ای کــردن و ترویــ� 

محتــوای تولیدشــده در همایــش را دارد.
بــه پوشــش خبــری  کــه رســانه ها  اســت هنگامــی  تجربــه نشــان داده 
می پردازنــد، چــون نــگاه تخصصــی بــه اقتصــاد مقاومتــی ندارنــد، ممکــن 
اســت متوجــه ابتــکار همایــش یــا موضــوع اصلــی آن نشــوند. در اینجــا 
مقاومتی نیــوز ایــن خــالء را پــر می کنــد و آن خط دهــی رســانه ای را از طریــق 

مطالبــی کــه منتشــر می کنــد، انجــام می دهــد.
در  محتــوا  تولیــد  یــا  آرا  تضــارب  مثــل  خوبــی  اتفاق هــای  همایــش  در 
، تــورم و �یــره اتفــاق می افتــد.  حوزه هــای ویــژه ای چــون مســکن مهــر
نقــش  اینجــا  شــوند.  ارائــه  رســانه  در  درســتی  شــیوۀ  بــه  بایــد  این هــا 
مقاومتی نیــوز بــه عنــوان رســانۀ تحلیلــی تخصصــی اقتصــاد مقاومتــی 

ایــن اســت کــه ایــن پوشــش رســانه ای را انجــام دهــد. 

  ��ـ� ���ـ��ه ����ـ��ران �ـ� �ـ� ���ـ� و ��ای �� 
��ری در �ـ��� ����� �ـ�ه ا��؟

طبیعــی اســت کــه دسترســی بــه شهرســتان ها و نهادهــای مختلــف در 
ترویــ�  بــرای  را  باشــگاه خبرنــگاران  شــهرهای دیگــر ضعیف تــر اســت. 
مباحثــی کــه در شــهرهای دیگــر انجــام می شــود، در نظــر گرفته ایــم. در 
ایــن ســرویس در قالــب مصاحبــه بــه دو محــور مســائل ملــی و مســائل 

منطقــه ای پرداختــه می شــود.
محــور مســائل ملــی کــه روشــن اســت. بخــش مســائل منطقــه ای بــرای 
مثــال اینکــه مســکن روســتایی در منطقــۀ اصفهــان در چــه مرحلــه ای 

اســت.

 ��������  �� �����ن  و   ����� ��و��  در    
د���ل �� ����؟

در بخــش فرهنــ� و گفتمــان، موضوعاتــی را کــه در کشــور اولویــت دارنــد  
و بــا واســطه بــه اقتصــاد مرتبــط اســت، دنبــال می کنیــم. ایــن موضوعــات 
بــه معنــای مســائل اقتصــادی صــرف نیســتند امــا بــه اقتصــاد نزدیــک و 
ــال  ــور و در یکس ــادی کش ــرفت های اقتص ــتر پیش ــتند. پیش ــط هس مرتب

اخیــر بحــ� دربــارۀ جمعیــت در ایــن بخــش کار شــده اســت. 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3bDeAHk
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  ضرورت و اهداف پژوهش
مــدت دار  و  نســیه  خریــد  تجــاری،  مبــادالت  در  امــروز  نیازهــای  از  یکــی 
آینــده اقــدام بــه  اســت کــه در ایــن فراینــد فــرد بــا اتــکا بــه درآمدهــای 
اصلی تریــن  چــک  مــا  کشــور  در  می کنــد.  خــود  امــروز  نیازهــای  ت�میــن 
ابــزار معاملــه اســت کــه چنیــن کارکــردی بــرای فعــاالن اقتصــادی جامعــه 
، بیــش از 42٪ از حجــم منابــع مالــی  دارد. طبــق آمارهــای رســمی کشــور
کشــور از طریــق چــک جابه جــا می شــود کــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت 
بــاالی چــک، بــه عنــوان ســهل الوصول ترین و ارزان تریــن ابــزار معاملــۀ 
کارآمدســازی  ضــرورت  دارد.  کشــور  مالــی  و  پولــی  نظــام  در   ، مــدت دار
چــک و بهره منــدی از مزایــای منحصربه فــرد آن در مبــادالت اقتصــادی، 
اصــالح و بازنگــری هفت بــارۀ قانــون چــک در مقاطــع زمانــی مختلــف را بــه 

ــه دلیــل آنکــه رویکــرد متناســب  ــا وجــود ایــن، ب همــراه داشــته اســت. ب
بــا کارکــرد حقیقــی و فعلــی چــک در اصــالح قانــون مذکــور اتخــاذ نشــده، 
ــود آورده  ــه وج ــده ای ب ــکالت عدی ــادی مش ــن اقتص ــرای فعالی ــر ب ــن ام ای
اســت. در ایــن پژوهــش ضمــن بررســی مشــکالت و نقــاط ضعــف چــک،  
ح »اصــالح قانــون صــدور چــک« و مزایــای آن  نوآوری هــای موجــود در طــر

می شــود. بیــان 

  آ�ی� �نا�ی مس�ل� ��
مهم تریــن مســائلی کــه اصــالح قانــون صــدور چــک را الزامــی می کنــد، بــه 

ح ذیــل اســت: شــر
حجــم قابــل توجهــی از پرونده هــا در قــوۀ قضاییــه مربــوط بــه �ــ� ▪

دســتگاه  مســئوالن  رســمی  اظهارنظــر  مطابــق  اســت.  �ر�شــتی 
دادگاه هــای  خواســتۀ  دومیــن  چــک  بــه  مربــوط  دعــاوی  قضایــی، 

اســت. کشــور  حقوقــی 

بنگاه هــای ▪  ، اخیــر ســال های  در  مالــی  تنگنــای  و  رکــود  شــرایط  در 
حرکــت  چــک  طریــق  از  مــدت دار  معامــالت  ســمت  بــه  اقتصــادی 
کرده انــد. مت�ســفانه عــدم ســاماندهی و تقویــت اعتبــار و اطمینــان بــه 
، موجــب شــده اســت  چــک، بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار خریــد مــدت دار
مشــکالت روزاف�ونــی بــرای فعالیــن اقتصــادی ایجــاد شــده و همچنیــن 
و  معامــالت  ریســک  امــر  ایــن  شــود.  وخیم تــر  کســب وکار  اوضــاع 
ناامنــی در فضــای کســب وکار را افزایــش داده و مانــع رونــق تولیــد و 

می شــود.  اشــت�ال زایی 

رســیدگی بــه پرونده هــای مطالبــۀ وجــه چــک بــه طــور میانگیــن حــدود 1▪

ح «ا��ح �انون �دور ��» همراه با  �رر�ی نوآو�ی ها و م�ایای مر�وط به �ر
آ�ی� �نا�ی �وانین ف�لی �دور �� در ن�ام ح�و�ی و ��ای� ایران

آ��� ����� ����� �� در ���م ����� و ����� 

���ر و ��ر�� ��آو�ی ��ی ��ح ا��ح ����ن ��ور �� 

، ��� ����ر ����� از ����� ���� از ���� �� ���� �� �� ��د. ا�� ���� ��� ��ی  ��� آ��ر��ی ر��� ���ر
���ـ�د در ��ا��ـ� �ـ�ور �ـ�، آن را �ـ� ��� از ��ـ��ت ا���ـ� در ��ـ� و��ر و ���رت ����� ��ده ا�ـ�. ا�� 
در �ـ�ا��� ا�ـ� �ـ� در�ـ� ����ـ� از ��و��ه �ـ�ی ����ـ� ���ـ�ط �ـ� �ـ� ����ـ�� �ـ�ده �ـ� ���ـ� ���ـ�ی �ـ�ون ��ـ�رت 
ح «ا�ـ�ح ���ـ�ن �ـ�ور ��»، ا�ـ���ده از  ����ـ� �ـ� �ـ�ور د�ـ�� �� �ـ�، آن را در ا���ـ�ر ا�ـ�اد �ـ�ار داده ا�ـ�. ��ـ� �ـ�
�ـ� �ـ����� ����ر�ـ� ��ـ� ��ـ� ���� ���ـ�ی، �� ���رت �� �وی �ـ�ور ���� ��ی �� را ا��ا�� �� د�ـ� و �� ا���ن ��� 

�����ت �� را ��ا�� �� ���.

   ���� ���ی                     

اندیشکدۀ 
محّنا
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تــا 2 ســال بــه طــول می انجامــد. همچنیــن گریزگاه هــای حقوقــی ناشــی 
از فرایندهــای ناقــ� و نادرســت در رســیدگی بــه پرونده هــا وجــود دارد 
کــه بــه مشــکالت مضاعــف در ایــن فراینــد منجــر می شــود. بــه گونــه ای 
کــه مجمــوع تعــداد پرونده هــای حقوقــی و کیفــری تشکیل شــده در 
از ٪4  کمتــر  برگشــتی در ســال 13۹4،  خصــوص مطالبــۀ وجــه چــک 

تعــداد چک هــای برگشــتی در همــان ســال اســت.  

ه�ینــۀ ▪ احتســاب  بــا  حکــم  اجــرای  و  تجدیدنظــر  دادرســی،  ه�ینــۀ 
 
ً
پرداختــی بــه وکیــل کــه در شــرایط های مختلــف تفــاوت دارد، تقریبــا

بــه 20٪ مبلــ� چــک می رســد کــه ه�ینــۀ بســیار باالیــی اســت. بــه همیــن 
دلیــل بســیاری از فعالیــن اقتصــادی هنــگام برگشــت خــوردن چــک 
ترجیــ� می دهنــد بــه دســتگاه قضایــی مراجعــه نکننــد و حــق خــود را از 

طــرق دیگــر پیگیــری کننــد.

از دیگــر مشــکالت حــوزۀ چــک، نبــود اطالعــات کافــی از چگونگــی اخــذ ▪
صادرکننــدۀ  کــه  معنــی  بدیــن  اســت.  معاملــه  انجــام  هنــگام  چــک 
چــک نســبت بــه کاالی فروشــنده یــا گیرنــده اطالعــات نســبی دارد، امــا 
ــدۀ  ــاری صادرکنن ــت اعتب ــالع از وضعی ــت اط ــی جه ــچ امکان ــده هی گیرن
چــک نــدارد. اطالعاتــی چــون، اطــالع از تعــداد برگه هــای چــک قبلــی 
صادرشــدۀ صادرکننــده در طــول 5 ســال گذشــته، تعــداد و ارزش چــک 
ــه  ــک ک ــدۀ چ ــاری صادرکنن ــدات ج ــزان تعه ــده و می ــتی صادرکنن برگش

ــدۀ چــک بســیار مفیــد باشــد. ــرای گیرن ــد ب می توان

لحظــۀ ▪ بــر  کنترلــی  و  نظــارت  هیــچ  مرکــزی  بانــک  حاضــر  حــال  در 
صــدور برگــۀ چــک نــدارد. همیــن موضــوع بــه بســتر مناســبی بــرای 
بــه  بتواننــد  تــا  اســت  شــده  تبدیــل  ســودجو  افــراد  سوءاســتفادۀ 
بــدون  بــه صــدور چــک  بــدون هیچ گونــه نظارتــی اقــدام  ســهولت و 
پشــتوانۀ مالــی کننــد. همچنیــن، نبــود ســازوکارهای نظارتــی مناســب، 
موجــب شــده اســت بانــک مرکــزی نتوانــد افرادپرخطــر را شناســایی و 
کنتــرل کنــد و در بســیاری از مــوارد بــه افــراد مختلــف باســابقه و اهلیــت 

متفــاوت، دســته چک هــای یکســان داده شــده اســت.

ج در برگــۀ ▪  مبتنــی بــر کا�ــذ بــوده و اطالعــات منــدر
ً
صــدور چــک صرفــا

کا�ــذی چــک در هیــچ جــای دیگــری بــه طــور متمرکــز و سیســتماتیک 
ثبــت و پشــتیبانی نمی شــود. بــه همیــن دلیــل امــکان ســرقت، جعــل، 
مفقــود و مخدوش شــدن برگــۀ چــک و از بیــن رفتــن آن در حوادثــی 
همچــون زلزلــه و آتش ســوزی وجــود دارد کــه بــه شــکل گیری دعــاوی 

حقوقــی و کیفــری متنوعــی منجــر می شــود.

به  مواردی  ال�اق  و  ا��ح  ح  �ر نوآو�ی های    
�انون �دور �� 

ح زیــر  ح بــه شــر براســاس مشــکالت شناسایی شــده، نوآوری هــای طــر
می شــود: پیشــنهاد 

ســاماندهی، نظام منــد و متمرکزشــدن فراینــد صــدور دســته  �ام اول: 
ح اســت.  چــک در قالــب ســامانۀ صیــاد بانــک مرکــزی از ماده هــای ایــن طــر
، امــکان صــدور دســته چــک بــرای  ح مذکــور در نتیجــه ایــن نــوآوری در طــر
ممنوعیت هــای  کــه  کســانی  و  �یرمجــاز   ، کالهبــردار بدحســاب،  افــراد 
قانونــی از طریــق تبانــی بــا کارمنــدان بانــک دارنــد، بســیار پره�ینــه شــده 

 ناممکــن می شــود.
ً
و تقریبــا

�ام دوم: صــدور هــر بــرگ چــک توســط صادرکننــده بایــد همــراه بــا ثبــت 
اطالعــات آن در ســامانۀ متمرکــز بانــک مرکــزی باشــد. ایــن امــکان بــا 
متمرکزشــدن صــدور دســته چــک، متحدالشــکل شــدن برگــۀ چک هــا و 
ج کــد واحــد بــر روی هــر برگــۀ چــک فراهــم خواهــد شــد. اولیــن نتیجــۀ  در
ح ایــن خواهــد بــود کــه در صــورت برگشــت خــوردن اولیــن چــک، اجــازۀ  طــر
صــدور چــک جدیــد قبــل از رفــع ســوء اثــر از چــک قبلــی، بــه افــراد داده 
نخواهــد شــد و بدیــن ترتیــب افــراد پرخطــر کنتــرل شــده و در نتیجــه از 
بــا تصویــب  صــدور چــک بدون محــل پیشــگیری می شــود. همچنیــن 
ح، اعتبــار چــک فقــط متکــی بــر یــک تکــه کا�ــذ نخواهــد بــود و در  ایــن طــر
صــورت ســرقت یــا از بیــن رفتــن آن، بــاز هــم همــان گیرنــدۀ چــک اســت 

کــه می توانــد آن را وصــول کنــد. 
�ام �ــوم: امــکان اســتعالم وضعیــت اعتبــاری و ســابقۀ صادرکننــده بــرای 
دریافت کننــدۀ چــک در معامــالت فراهــم شــود تــا در آن ریســک معامــالت 

کاهــش یابــد و زمینــۀ بســیاری از کالهبرداری هــا نیــز از بیــن رود.
ح ایــن اســت کــه رویــۀ رســیدگی  �ام ��ــارم: از دیگــر نوآوری هــای جــدی طــر
بــا حــذف رســیدگی  بــه دعــوای مطالبــۀ وجــه چــک در دادگاه حقوقــی، 
ماهــوی، اصــالح شــده و بــر الزم االجــرا بــودن چــک ت�کیــد شــود. بدیــن 
ــۀ  ــه ارائ ــوط ب ــک من ــه چ ــۀ وج ــوای مطالب ــه دع ــوی ب ــیدگی ماه ــب، رس ترتی
دادخواســت از ســوی صادرکنندۀ چک و ســ�ردن ت�مین مناســب از ســوی 
وی می شــود. بنابرایــن ضمــن کاهــش اطالــۀ دادرســی، ه�ینــۀ صــدور چــک 

ــد. ــی افزایــش می یاب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــرداری ب ــل و کالهب بالمح
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�� ���� �� ��ورت ����د ���ی ��ـ� و��ر و ا���د ����ـ��� ��ی �زم 
��ـ� ا��ا�ـ� �و�ـ� ا���ـ�دی، ا��ح ��ا��ـ� ����� �� �ـ� �� ���ان 
�������د���ـ� ا�ـ�ار �����ـ� �ـ�ت دار در ��ـ�ر از ا����� �ـ�ی ����ردار 
ا�ـ� �ـ� �ـ� �و��ـ�د ����ـ� و ������ـ� ��ا��ـ� ���ـ�ط �ـ� آن �ـ� ��ر�ـ�د 
، �ـ�رد ��ر�ـ� �ـ�ار ���ـ�. در ا�ـ� را�ـ��،  ���ـ� آن در ���ـ� ��ـ� و��ر
ح «ا�ـ�ح ���ـ�ن �ـ�ور �ـ�» �� ��ا�ـ� ���ـ�� ��ی ��ا��ـ� ���ـ�   �ـ�
ح، �ـ�ور �ـ�  �ـ� را �ـ� �ـ� ��ـ��ر ����ـ� ���ـ� د�ـ�. ��ـ� ا�ـ� �ـ�
���ـ� از ���ـ� �ـ����� ����ر�ـ� و �ـ� ا�ـ�از ���ـ� �ـ�رت �� ��ـ�د. �ـ� 
، ��ـ���ت آن ����  ���ـ� �ـ� دارای �ـ� وا�ـ�ی ا�ـ� �� ��� از ��ور
در �ـ����� ���ـ�ر ��ـ� �ـ�د، ���ـ� ����ـ� ����ـ�ۀ �ـ� د��ـ� ��ـ�ان 
�ـ� �ـ��� ر��ـ� �ـ� ����د�ـ�ن ���ـ� ���ا�ـ� �ـ�د. �����ـ� ����ـ�ه 
�� ��ا�ـ� از �ـ�ا�� ��در���ـ�ۀ �ـ� ���ـ� �ـ�د و ا�ـ��ن �ـ�ور �ـ� 

�ـ�ای ����ـ�داران ������ �ـ�ه و�ـ�د ���ا�ـ� دا�ـ�.

    د���ره� ��و��    

ــا همــکاری محمــد نــوری در ســال ◂ ــا ب ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ محّن
13۹7 انجــام شــده  اســت.
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لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3aFW9AG
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فصلنـــامــــۀ جــــامعـــــۀ اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران 

بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۵۶
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ســال های  در  جامعــه  ســط�  در  اختالفــات  و  دعــاوی  روزانــۀ  افزایــش 
اخیــر موجــب افزایــش حجــم پرونده هــای ورودی بــه دادگاه هــا شــده 
اســت. ایــن حجــم بــاالی پرونده هــای ورودی یکــی از معضــالت اصلــی 
ــۀ دادرســی و کاهــش  دســتگاه قضایــی اســت کــه تبعاتــی همچــون اطال
، قــوۀ  اتقــان آرای دادگاه هــا را بــه دنبــال داشــته اســت. از ســوی دیگــر
قضاییــه در ســال های اخیــر بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه شــده اســت؛ 
ــه طــور  بنابرایــن در ایــن شــرایط افزایــش تعــداد دادگاه هــا و کارکنــان و ب
کلــی منابــع، بــرای پاســخگویی بــه ایــن حجــم بــاالی پرونده هــای قضایــی، 
امــری شــدنی نیســت. از ایــن رو در گــزارش حاضــر تــالش شــده اســت تــا 
ریشــه های اصلــی ایجــاد دعــوی و پرونــده در دادگاه هــا شناســایی شــود 
و راهکارهایــی بــا ه�ینــۀ اجرایــی پاییــن و کارایــی بــاال بــرای کاهــش دعــاوی 

و پرونده هــای ورودی بــه دادگاه هــا ارائــه گــردد.

پرونده هــای  بــا�ی  ح�ــم  علــ�  ��لیــ�    
پ�شــن�ادی راه�ردهــای  ارا�ــ�  و  داد�ســ�ری 
در ایــن بخــش 6 علــت ریشــه ای ایجــاد پرونده هــای قضایــی بررســی و در 

هــر بخــش راهبردهایــی بــرای رفــع ایــن علــل پیشــنهاد خواهــد شــد.

ر�ـ���  �ـ�  ا�ـ�  در  ���ـ�  د�ـ�وی  �ـ��ی  ��ـ�   ۱

د�ـ� ���� و  �ـ�دی  ا�ـ��د  �ـ����� 
، درصــد باالیــی از پرونده هــای ورودی بــه دســتگاه قضایــی  در حــال حاضــر
پرونده هــای  درصــد   50 کــه  اســت  مالکیــت  و  ملــک  حــوزۀ  بــا  مرتبــط 
قضایــی را دربرمی گیــرد؛ در ایــن پرونده هــا بیشــترین اختالفــات و دعــاوی 
مربــوط بــه اســناد عــادی و دســت نویس اســت. از آنجایــی کــه حاکمیــت 
بــر ســند عــادی نظــارت و رصــدی نــدارد، ایــن موضــوع بســتر مناســبی 
بــرای انــواع جرائــم شــده و زمینــه را بــرای ایجــاد اختالفــات و دعــاوی فراهــم 

ــل  ــر و �یرقاب ــادِی جعل پذی ــناد ع ــن اس ــال، همی ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ک
ح  نظــارت نــزد حکومــت معتبــر اســت و محاکــم آن را بــه عنــوان مبنــای طــر

ــه رســمیت می شناســند. دعــوی ب
راه�ــرد پ�شــن�ادی: ثبــت متمرکــز تمــام ادعاهــای عــادی مالکیــت امــوال 
بــه منظــور صــدور ســند  آنهــا  �یرمنقــول و رســیدگی متمرکــز قضایــی 

رســمی.

۲ ا���ـ� دادر�ـ� �ـ� د��� �و�� ����رآ�� ر�ـ���� �� 

د�ـ�وی �� در داد��ه �����
برگشــتی  چــک  قضاییــه،  قــوۀ  فنــاوری  و  آمــار  معــاون  اظهــارات  بنابــر 
نوبــت  اولیــن  کــه  اســت  بــوده   ۹4 ســال  در  حقوقــی  دعــوای  دومیــن 
رأی  مــاه طــول می کشــد و صــدور  ایــن دعواهــا حــدود 6  بــه  رســیدگی 
در دادگاه بــدوی و تجدیدنظــر بیــن 1 تــا 2 ســال طــول می کشــد. فراینــد 
ــت و  ــالف وق ــب ات ــاوی موج ــوع دع ــن ن ــه ای ــیدگی ب ــی رس ــت کنون نادرس
تحمیــل ه�ینه هــای بســیار زیــادی بــه مــردم و دســتگاه قضایــی شــده 
اســت. طبــق آمــار بانــک مرکــزی ۹5 درصــد چک هــای برگشــتی بــه علــت 
در  چــک  صاحــب  نهایــت  در  و  می خورنــد  برگشــت  موجــودی  کســری 

بــه پرداخــت وجــه چــک محکــوم می شــود. دادگاه 
راه�ــرد پ�شــن�ادی: اصــالح فراینــد رســیدگی بــه دعــاوی چــک و در نتیجــه 

کاهــش اطالــۀ دادرســی در ایــن دعــاوی.

ح د��وی وا�� �� وا�ـ�� ���ـ� �� ���دت  �� ۳

د�وغ
یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد پرونــده در دادگاه هــا، آســان بودن اثبــات ادعــا 
از طریــق شــهادت دروغ و نبــود نظــارت بــر فراینــد معرفــی شــاهد اســت. 
ح دعــاوی واهــی  یکــی از مهم تریــن پیامدهــای ایــن وضعیــت، امــکان طــر
ــئولین  ــان مس ــورد اذع ــه م ــت ک ــاهدان کاذب اس ــی ش ــطۀ معرف ــه واس ب
معرفــی  فرایندهــای  نابســامانی  بنابرایــن،  هســت.  نیــز  قضاییــه  قــوۀ 

�نا�ای� و ��لی� عل� های اف�ایش پرونده های ��ای� در داد�اه های کشور

���  ���� ��� و ارا�� را���ر���� ��ای  �
���� ��� ���ی ��و��ه ��ی داد����ی

اف�ایـش ح�ـم و�ودی پرونده هـای ��ایـ� �ـ� داد��ه �ـ� ��ـ� از ���ـ�ت ا��ـ� د�ـ���ه ����ـ� �ـ� �ـ�ل ��ی 
ا��� ��ده ا��. ��ر�� ��ی ��ر����� ���� از ������ت ���ا�� و ������ت ���ی ���ن �� د�� �� ������ 
�ـ�ن «�ـ� ر�ـ��� �ـ����� و ا���ـ�ر ا�ـ��د �ـ�دی و د�ـ� ����»، «��ـ� �و�ـ� ر�ـ���� �ـ� د�ـ�وی �ـ� در داد��ه �ـ�ی 
ح د��وی وا�� �� وا�ـ�� ���ـ� �� �ـ��دت د�وغ»  ����ـ�»، «�ـ�م و�ـ�د �ـ��و��ر ا�ـ�از ����ـ� �ـ��د و �� ��� آن ��
و «ا��ا�ـ� ا����ـ�ت ار���ـ� �ـ� داد��ه �ـ� �� د��� ��م ���ـ�� �ـ��و��ر��ی ���� �� ا���ف» ��� ���ـ� د��� ا��ا�� 

��� ��و��ه ��ی و�ودی �� داد��ه �� و ا����� ��و��ه �� ا��. 

اندیشکدۀ 
محّنا

شبکۀ کانون های
 تفکر ایران
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شــهود و احــراز شــرایط شــهود، بــه بــروز دو مســئلۀ عمــده، یعنــی معرفــی 
ح دعــوای واهــی منجــر شــده اســت.  شــهود کاذب در دعــاوی مهــم و طــر
راه�ــرد پ�شــن�ادی: ایجــاد فراینــد متمرکــز احــراز شــرایط شــهود و طراحــی 

ســامانه ای بــرای اخــذ ت�ییدیــۀ اولیــه توســط شــهود.

�ـ�م  د��ـ�  �ـ�  ��ـ�ری  و  ���ـ�  د�ـ�وی  ا��ا�ـ�   ۴

ا�ـ�اد ا���ـ�دی  �ـ�ا��  �ـ����� 
حجــم زیــادی از اختالفــات و دعــاوی مالــی ناشــی از عــدم تقــارن اطالعــات 
و دسترسی نداشــتن بــه ســوابق مالــی افــراد در هنــگام معامــالت اســت. 
مشــاهدۀ رتبــۀ اعتبــاری هــر فــرد و شــفافیت معاملــه بــا آن فــرد یکــی 
ریســک  کاهــش  منظــور  بــه  پیشــرفته  کشــورهای  سیاســت های  از 
معامــالت تجــاری و پیشــگیری از وقــوع اختــالف در ایــن معامــالت اســت.

راه�ــرد پ�شــن�ادی: ایجــاد ســامانه های ملــی شــفافیت اعتبــار اقتصــادی 
افــراد بــا دسترســی آزاد بــرای مــردم بــه منظــور اســتعالم از آن.

۵ ا��ا�ـ� ا����ـ�ت ار���ـ� �ـ� داد��ه �ـ� �ـ� د��ـ� 

�ـ�م ���ـ�� �ـ��و��ر��ی ���ـ� �ـ� ا��ـ�ف
تعییــن  بــرای  کــه  اســت  ایــن  کشــور  قضایــی  نظــام  معضــالت  از  یکــی 
می شــود  مراجعــه  دادگاه  بــه  اختالفــات  عمــدۀ  حل وفصــل  و  تکلیــف 
ح  مطــر سیاســت های  از  یکــی  گیرنــد.  قــرار  قضایــی  رســیدگی  مــورد  تــا 
بــه منظــور کاهــش بــار دادگاه هــا، اســتفاده از راهبــرد حــل �یرقضایــی 
ج از دادگاه بــرای حــل اختالفــات و دعاوی  اختالفــات و ایجــاد مســیری خــار
مــردم اســت. در بســیاری از کشــورها همچــون ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، 
فرانســه، هنــد، چیــن و... به کارگیــری و توســعۀ روش هــای حــل اختــالف 
جایگ�یــن یکــی از برنامه هــای عملیاتــی بــه منظــور کاهــش ه�ینــه و بــار 
از جملــه  از طریــق داوری و میانجی گــری  دادگاه هــا اســت. حل وفصــل 
ــه صــورت جــدی توســط ایــن کشــورها دنبــال  ســازوکارهایی اســت کــه ب

می شــود. 
راه�ــرد پ�شــن�ادی: اصالت بخشــیدن بــه داوری هــای نهــادی و ســازمانی 
آرای داوری هــای ســازمانی، تدویــن و  از طریــق اجــرای ســریع و صحیــ� 

تصویــب »الیحــۀ جامــع داوری«.

آرای  ۶ ����رآ�ـ�ی �و�� �ـ�ی ����ـ� و ا��ـ�ن ����ـ� 

داد��ه �ـ� �ـ� د��ـ� �ـ�م و�ـ�د �ـ����� ����ـ�
آرای  پاییــن  اتقــان  قضایــی،  رویه هــای  ناکارآمــدی  نشــانه های  از  یکــی 
صــادره توســط دادگاه هــا اســت. مت�ســفانه در کشــور مــا حکــم نهایــی 
ــوان  ــه دی ــدد ب ــیدگی مج ــرای رس ــه ب ــی ک ــد از پرونده های بیــش از 60 درص
ــه عنــوان  ــد. شــفافیت قضایــی ب ــی ارســال می شــوند، نقــ� می گردن عال
قضــات  توانمندســازی  و  نظارت هــا  کارآمدســازی  بــرای  راهبــرد  یــک 
معرفــی شــده اســت. افزایــش اتقــان آرای دادگاه هــا، کیفیــت رســیدگی ها 
و اعتمــاد نســبت بــه دادگاه هــا از مهم تریــن دســتاوردهای شــفافیت 
قضایــی اســت. نشــر آرای محاکــم در بســیاری از کشــورها همچــون کانادا، 
ــکا و... امــری رایــ� اســت. شــفافیت نتایــ�  ــاالت متحــدۀ آمری فرانســه، ای
فرایندهــا و خــود فرایندهــا وجــوه اصلــی شــفافیت قضایــی هســتند کــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــازوکارهایی طراح ــوه س ــن وج ــک از ای ــر ی ــرای ه ب
راه�ــرد پ�شــن�ادی: انتشــار آرای قضــات در بســتر اینترنــت و توســعۀ 

شــفافیت �یرعامــل در دادگســتری.

     ������ی    

�ـ�ای  ا��ـ�  ��ـ�   ۶ ��و�ـ�،  ا�ـ�  در  ��رت ����ـ�  ��ر�ـ� ��ی  ��ـ� 
����ـ���  ��ـ�ر  داد��ه �ـ�ی  �ـ�  و�ودی  ��و��ه �ـ�ی  ��ـ�  ا��ا�ـ� 
�ـ� �ـ�رت  �ـ�  ارا�ـ� �ـ�  ا�ـ� ��ـ�  از  �ـ�  �ـ�ای �ـ� �ـ�  را���د���ـ�  و 

ح ��ـ� ا�ـ�: ���ـ� �ـ� �ـ�
دســت نویس . 1 و  عــادی  اســناد  بــر  مبتنــی  ادعاهــای  متمرکــز  »ثبــت 

بــه  مشــکل  بــرای  راهــکاری  آنهــا«  بــه  قضایــی  متمرکــز  رســیدگی  و 
دســت نویس و  عــادی  اســناد  شــناختن  رســمیت 

و . 2 )داوری  دادگاه  جایگ�یــن  اختــالف  حــل  روش هــای  »توســعۀ 
میانجیگــری(« جهــت جلوگیــری از افزایــش اختالفــات ارجاعــی بــه دادگاه هــا

بــرای . 3 راهــکاری  شــهود«  صالحیــت  احــراز  متمرکــز  فراینــد  »طراحــی 
دروغ شــهادت  بــه  تمســک  واســطۀ  بــه  واهــی  دعــاوی  ح  طــر مشــکل 

معامــالت« . 4 شــفافیت  منظــور  بــه  اســتعالم  ســامانه های  »طراحــی 
جهــت حــل معضــل افزایــش دعــاوی مالــی و تجــاری بــه دلیــل عــدم 

افــراد اقتصــادی  ســوابق  شــفافیت 

»اصــالح رویــۀ رســیدگی بــه دعــاوی چــک در دادگاه هــای حقوقــی«  بــه . 5
منظــور کاهــش اطالــۀ دادرســی در دعــاوی حقوقــی مربــوط بــه چــک

شــفافیت . 6 و  دادگاه هــا  علنی شــدن  طریــق  از  فرایندهــا  »شــفافیت 
نتایــ� فرایندهــا از طریــق انتشــار آرای دادگاه هــا« جهــت رفــع ناکارآمــدی 

رویه هــای قضایــی و اتقــان پاییــن آرای دادگاه هــا.

    د���ره� ��و��    

این مطالعه در شبکۀ کانون های تفکر ایران و اندیشکدۀ محّنا در سال 13۹6◂
انجام شده  است.

    �� �����     
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  ضرورت و اهداف پژوهش
مفاســد  موضــوع   ، کشــور امــروز  مســائل  جدی تریــن  از  یکــی 
ســازمان یافتۀ اقتصــادی اســت. وجــود فســاد در نهادهــای حکومتــی 
عــالوه  بــر ضررهــای اقتصــادی کالن، نارضایتی هــای گســتردۀ اجتماعــی 
را ایجــاد می کنــد و اعتمــاد مــردم بــه حاکمیــت را نیــز کاهــش می دهــد. 
ــی  ــوان نظارت ــتفاده از ت ــاد، اس ــا فس ــارزه ب ــای مب ــن ابزاره ــی از قوی تری یک
مردمــی بــرای کشــف و کاهــش تخلفــات اســت و طبــق آمارهــای جهانــی 
ایــن نظــارت، اولیــن عامــل کشــف تخلفــات اســت، به طــوری کــه حــدود 
ایــن طریــق  از  از فســادها در ســازمان های دولتــی و خصوصــی  نیمــی 
حاضــر  حــال  در  مردمــی،  نظــارت  کارآمــدی  به ر�ــم  می شــوند.  کشــف 
کشــور فاقــد بســترهای حقوقــی و نهــادی الزم بــرای تســهیل فرایندهــای 
حمایــت  تنهــا  نــه  و  اســت  فســاد  گزارش دهــی  و  عمومــی  نظــارت 
مــواردی  در  بلکــه  نمی شــود،  انجــام  فســاد  گزارش دهنــدگان  از  کافــی 
ــن  ــذا در ای ــرد. ل ــورت می گی ــز ص ــراد نی ــن اف ــا ای ــبی ب ــای نامناس برخورده
نظــارت  به کارگیــری  بــرای  تــالش شــده اســت ســازوکارهایی  پژوهــش 
مردمــی در کشــف تخلفــات ارائــه شــود و همچنیــن تجربیــات کشــورهای 
فراگیرشــدن  بــرای  الزم  حقوقــی  بســترهای  ایجــاد  زمینــۀ  در  مختلــف 

نظــارت مردمــی در جامعــه، بررســی گــردد.

  ��ربــ� ایــا�ت م��ــدۀ آمریــکا در ا�ــ��اده از 
�خلــ� ��ارش دهنــد�ان 

تخلفــات  گــزارش  بــا  ارتبــاط  در  گوناگونــی  قوانیــن  متحــده،  ایــاالت  در 
وجــود دارد. بــه طــور  کلــی ایــن قوانیــن را می تــوان بــه دو دســته »قوانیــن 

ــت  ــی حمای ــاختار کنون ــرد. س ــیم ک ــوی�ی« تقس ــن تش ــی« و »قوانی حمایت
و تشــویق گزارش دهنــدگان تخلــف در ایــاالت متحــده حاصــل قوانینــی 
اصــالح  و  شــده  نگاشــته  تاکنــون  میــالدی   1778 ســال  از  کــه  اســت 
گردیــده و همچنیــن بارهــا دادگاه فــدرال ایــن قوانیــن را تفســیر کــرده 

اســت.
ــه قوانینــی در راســتای  ــوان ب  از جملــه قوانیــن حمایتــی وضع شــده می ت
از کارمنــدان در برابــر کارفرمایــان بــه منظــور هرگونــه  »حمایــت کامــل 
اقــدام، اعــم از تهدیــد بــه اخــراج یــا اقدامــات تالفی جویانــه«، »صیانــت 
از  « و »حمایــت  از محرمانگــی پرونــده و مخفی مانــدن هویــت افشــاگر
خصوصــی«  بخش هــای  افشــاگران  از  حمایــت  منظــور  بــه  ســوت زنان 
اشــاره کــرد. عــالوه بــر ایــن، قوانینــی نیــز در حمایــت از گزارش دهنــدگان 
»آب  پــاک«،  »آب  »راه آهــن«،  نظیــر  خاصــی  حوزه هــای  در  تخلــف 
آشــامیدنی«، »دفــع زباله هــای جامــد و ســمی«، »کنتــرل مــواد ســمی«، 
»حفــ�  و  پــاک«  »هــوای  نظامــی«،  »بخــش  معــدن کاران«،  »وضعیــت 

« وضــع شــده اســت. امنیــت پــرواز
بــه  می تــوان  متحــده  ایــاالت  در  وضع شــده  تشــویقی  قوانیــن  از 
بــه  پــاداش  بــرای پرداخــت  »تصویــب قانــون لینکلــن در ســال 1863، 
گــزارش تخلفــات نظامــی و همچنیــن تعمیــم آن بــه ســایر زمینه هــا در 
 ./30 تــا  می توانــد  گزارش دهنــده  آن  طــی  کــه  کــرد  اشــاره   »1۹86 ســال 
دریافتــی دولــت را از پرونــده، بــه عنــوان پــاداش دریافــت کنــد. طبــق 
آمــار منتشرشــده فقــط در ســال 2010 مبلــ� 3 میلیــارد دالر از حل وفصــل 
قانــون لینکلــن بــه خزانــه بازگشــته اســت. عــالوه بــر ایــن قانــون، »برنامــۀ 
گــزارش تخلــف خدمــات درآمــد داخلــی آمریــکا در حــوزۀ مالیــات« قانــون 
دیگــری اســت کــه طبــق آن طــی ســال های 2007 تــا 2016 مبلــ� 3.4 میلیــارد 

ال�امات �ا�وکار ا���اده از �رفی� های مردمی �رای پ�ش�یری از فساد

������ ������ ���رب و ��ا��� 
���ر�� در ز���� ��ت ز��

ا��� ���ـ� را�ـ��ر ��ـ� ��ـ�د ��ا�ـ� آوردن �ـ��و��ری �ـ�ای ا�ـ���ده از  �رفیـ� ن�ـارت مردمـی �ـ�ای �ـ�ارش 
��ـ�د ا�ـ�. ا�ـ� �ـ��و��ر �ـ�وه  �ـ� ��ـ� ��ـ�د، ��ـ� را �ـ�ای ���ـ��� ��ا�ـ� �ـ�ده و ���ـ� ���ـ���ی از 
����ـ�، �� و�ـ�ه ����ـ� �ـ�ز��ن ����� �� �ـ�دد. ��ـ�ا در ����ـ� �ـ�ز��ن ����� ��ـ�ز �ـ� ��ـ��ری �����ـ� در ا�ـ�ای ���ـ� 
و�ـ�د دارد و �ـ��و��ر �ـ�ارش ���ـ� ا�ـ� ا�ـ��ن را �� و��د �� آورد �� �� �� از ��ـ�ر�� ������ن در ����، �� ���ان �� 
��ارش د���ه ��� ����. در ا�� �ـ��و��ر�� ���� �� دو د�ـ�� �وانین حمای�ی و �وانین �شـوی�ی ���� ���� �ـ�د. �وانین 
حمای�ـی �ـ�ای ����ـ� ���ـ� �����ـ� از ��ارش د��ـ���ن در ��ا�ـ� ��ـ�رت ��ی ا�����ـ� ا�ـ� و �وانیـن �شـوی�ی در ���ـ� 

��ا�� ���ی ��ای ا���د ا����ه ���� در ��ارش د�����ن. 

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی

اندیشکدۀ 
سیاستگذاری 

امیرکبیر

   ا���ن �����ن    ��� ���س ��������ی        ا��ا���� �ز��       
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دالر درآمــد مالیاتــی از طریــق گــزارش تخلــف جمــع آوری شــده اســت کــه 
گزارش دهنــدگان  بــه  پــاداش  عنــوان  بــه  آن  دالر  میلیــون   465 مبلــ� 

ــت. ــده اس ــا ش ــف اعط تخل

ــد�ان  ــوی� ��ارش دهن ــ� و �ش ــارب حمای ��  
�خلــ� در �ــایر کشــورها

قوانینــی کــه بــه  منظــور تشــویق و حمایــت از گزارش دهنــدگان تخلــف در 
کشــورهای مختلــف بــه تصویــب رســیده اســت، بســیار گســترده اســت. 
مــوارد زیــر بخشــی از قوانینــی اســت کــه در ایــن حــوزه در کشــورهای 

مختلــف بــه تصویــب رســیده اســت:
کانــادا: تصویــب قانــون حمایــت از افشــاگری کارکنــان بخــش عمومــی ▪

در ســال 2007 کــه شــامل فرایندهــای حمایتــی و تشــویقی اســت.

اســترالیا: حمایــت کمیســیون امنیــت و ســرمایه گذاری های اســترالیا ▪
بــرای منافــع عمومــی مصــوب ســال  و همچنیــن قانــون افشــاگری 
2013، دو مســیر اصلــی بــرای حمایــت از ســوت زنان در اســترالیا اســت.

هــدف ▪ بــا  جنوبــی  کــرۀ  ســوت زنان  از  حمایــت  قانــون  ج�و�ــی:  کــرۀ 
کارفرمایــان  جملــه  از  متخلفیــن  علیــه  کــه  اشــخاصی  از  حمایــت 
افشــاگری کرده انــد، طراحــی و در ســال 2011 اجرایــی شــده اســت کــه 

می دهــد. پوشــش  را  دولتــی  و  خصوصــی  بخــش  دو  هــر 

ســال ▪ در  فســاد  گزارش دهنــدگان  از  حمایــت  قانــون  ه�ــد: 
از  کــه  اســت  رســیده  تصویــب  بــه  هندوســتان  پارلمــان  در   2011
ــال در  ــن ح ــد؛ در عی ــت می کن ــی حمای ــف، قانون ــدگان تخل گزارش دهن
ایــن قانــون بــرای ادعاهــای بی اســاس و بــدون مــدرک کافــی مجــازات 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در 

قانــون ▪  2000 ســال   در  جنوبــی  آفریقــای  دولــت  ج�و�ــی:  آ�ری�ــای 
بــه تصویــب رســانده اســت.  را  از گزارش دهنــدگان فســاد  حمایــت 
ایــن قانــون کارمندانــی را کــه علیــه کارفرمایشــان افشــاگری کننــد، از 

می دهــد. قــرار  حمایــت  تحــت  مختلــف  جوانــب 

از ▪ حمایــت  جهــت  جامــع  سیســتم  یــک  جامائیــکا  در  جاما�یــکا: 
گزارش دهنــدگان فســاد در بخش هــای دولتــی و خصوصــی در ســال 2011

تصویــب شــد. در ایــن قانــون کــه از قوانیــن حمایتــی کشــور انگلســتان 
الگوبــرداری شــده، پاداشــی بــرای افشــاگران در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

از ▪ حمایــت  بــرای  مســتقلی  قانــون  حاضــر  حــال  در  ا��انســتان: 
اف�انســتان  پارلمــان  امــا  نــدارد،  وجــود  اف�انســتان  در  افشــاگران 
ــای  ــال در قانون ه ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــن قانون ــب چنی ــال تصوی در ح
در  کــه  کســانی  بــرای  پــاداش  حتــی  و  قانونــی  حمایت هــای  دیگــری، 
کشــف یــک جــرم اطالعاتــی بدهنــد یــا بــه عنــوان شــاهد حاضــر شــوند، 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

حمایــت ▪ بــه  موســوم  زامبیــا  افشــاگران  از  حمایــت  قانــون  زامبیــا: 
کاهــش  و  فســاد  بــا  مبــارزه  منظــور  بــه   2010 ســال  در  ســوت زنان  از 
ریســک افشــاگری علیــه مفاســد در بخش هــای دولتــی و خصوصــی 
از  »حمایــت  قانــون   2012 ســال  در  همچنیــن  رســید.  تصویــب  بــه 
افشــاگران علیــه مــوارد مظنــون بــه فســاد« نیــز ذیــل قانــون مبــارزه بــا 

فســاد ایــن کشــور تصویــب شــد.

ــد�ان  ــوی� ��ارش دهن ــ� و �ش ــارب حمای ��  
�خلــ� در �ــایر کشــورها

موضــوع  پیرامــون  ارائه شــده  جهانــی  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا 
گزارش دهنــدگان فســاد، برخــی از مهم تریــن نکاتــی کــه می بایســت در 
طراحــی ســازوکار اســتفاده از ظرفیــت مردمــی در کشــف مفاســد مــورد 
ح  ــا آن نظــام قانونــی را اصــالح کــرد، بــه شــر توجــه قــرار داد و متناســب ب

زیــر اســت:
از ▪ نمایندگــی  بــه  مــردم  توســط  حقوقــی  دعــوی  ح  طــر امــکان  ایجــاد 

، کمیــت حا

فراهم آوردن امکان ناشــناس ماندن گزارش دهندگان فساد،▪

حمایــت از گزارش دهنــدگان در برابر اقدامات تالفی جویانه،▪

جریمــه دو تــا ســه برابــری متخلفیــن نســبت بــه مبلــ� تخلــف، همــراه ▪
بــا بازپس گیــری اصــل خســارت و در نظــر گرفتــن درصــدی از آن )بــرای 

مثــال 25 تــا 35 درصــد( بــه  عنــوان پــاداش بــرای گزارش دهنــده،

نماینــدۀ ▪ عنــوان  بــه  حقوقــی  مؤسســات  فعالیــت  امــکان  ایجــاد 
جرائــم، اثبــات  پیگیــری  فراینــد  در  افشــاگران 

فراهم کــردن امــکان گزارش دهــی توســط اشــخاصی کــه خــود نیــز در ▪
فســاد نقــش داشــته اند.

     ������ی    

��ــ� از �����ــ� �ــ��و��ر��ی ��ــ� ��ــ�د، ا�ــ���ده از ����ــ� ��ــ�رت 
��د�ــ� ا�ــ�. ��ر�ــ� ��ــ�رب ��ــ�ر��ی ����ــ� ��ــ�ن د���ۀ ا�ــ� 
ا�ــ� �ــ� ��ا��ــ� ����� �ــ�ه �ــ�ای ����ــ� ��ا����ــ�ی ��ارش د�ــ�، 
�ــ� �ــ�ر ��ــ� �ــ� دو د�ــ�� �وانیــن حمای�ــی و �وانیــن �شــوی�ی ���ــ�� 
�ــ�  ���ــ�  ��ارش د��ــ���ن  از  ����ــ�  ��ــ�  �ــ�  �ــ�رت  �� �ــ���. 
ا����م ���ــ�،  ����ــ�  در  ����ــ�  �� �ــ�دد:  ا��ــ�م  �ــ�رت  ��ــ�ر 
������� ���ــ�ن  �ــ�ای  �ــ�ش  ا��ــ�ا،  �ــ�  ���ــ�ط  ��ا��ــ�  و  �������ــ� 
�ــ�ای  ���ــ�  ا��ــ�ت  �ــ�ر  �� �ــ�دن  و  ���ــ�،  ��ارش د��ــ���ن  ���ــ� 
�ــ���   

ً
����ــ� ��ــ�  ��ــ����  ��ا��ــ�  ���ــ�.  ��ارش د��ــ���ن 

��داش �ــ�ی ��ــ�ی ���� ����ــ� از ��ــ� ا�ــ� ����ــ� از ������ــ� و 
در ���ــ� �ــ�ارد، از رد�ــ� ��د�ــ� ا�����ــ� ا�ــ�. ��ا�ــ� �ــ��و��ری 
�ــ� �ــ� دو ��ــ� ا�ــ� ��ا��ــ� را ���ــ� د�ــ� ���ز��ــ� ا��ا���ــ� ا�ــ� 

�ــ� �ــ� �ــ�ر ���ــ� در ا�ــ� ��و�ــ� �ــ� آن ��دا��ــ� �ــ�.

    د���ره� ��و��    

مرکز ◂ و  امیرکبیر  سیاستگذاری  اندیشکدۀ  در  مطالعه  این 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی با همکاری احسان پرنیان، سید 

عباس پرهیزکاری و ابوالفضل رزقی در سال 13۹6 انجام شده  است.

    �� �����     

لینک مطلب در ســایت جامعۀ اندیشــکده های ایران:◂
http://bit.ly/WhistleLaws

��ارش
������ ������ ���رب و ��ا��� ���ر�� در 

ز���� ��ت ز��
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  ضرورت و اهداف پژوهش
قــوۀ قضاییــه حلقــۀ بازخــورد در معمــاری کالن حکومت جمهوری اســالمی 
اســت کــه می توانــد موجبــات تعالــی و ارتقــای کل سیســتم را فراهــم کنــد و 
 مقــام معظــم رهبــری انتصــاب 

ً
از آن جایــی کــه رئیــس ایــن قــوه را مســتقیما

می کننــد و همچنیــن معمــاری محتوایــی قــوه بــر مبنــای فقــه اســالمی 
اســت، کارآمــدی یــا ناکارآمــدی آن می توانــد بــر کل پــروژۀ انقــالب اســالمی 
و امکان ســنجی طراحــی جامعــه، مبتنــی بــر نهــاد دیــن ت�ثیــر بگــذارد. دو 
شــامل  قضاییــه  قــوۀ  ضعف هــای  گســترش یافتن  در  محــوری  عنصــر 
ــا و  ــه �رونده ه ــید�ی ب ــد رس ــی در �رای� ــان کا� ــدم ات� ــن و � ــره و�ی پای� ��
خ و�ودی �رونده هــا اســت کــه در  �ــدم اهتمــام و توانم�ــدی در کاهــ� نــر
طــی ســالیان اخیــر، اســتراتژی محــوری قــوۀ قضاییــه درخواســت افزایــش 

بودجــه و دیگــر منابــع، به ویــژه منابــع انســانی بــوده اســت. 
بررسی ها نشان می دهند که قوۀ قضاییه بدون آنکه به افزایش بودجه و 
سایر منابع نیاز داشته باشد، می تواند با ت�ییر برخی رویکردها و سازوکارهای 
درونی و با اتکاء به ظرفیت ها و توان خود، ضمانت اجرای عدالت را از طریق 
ارتقای توان پیشگیری و رسیدگی افزایش دهد و همچنین به عنصری با 
ت�ثیرگذاری باال نسبت به مسائل کالن جامعه تبدیل شود. در این پژوهش 
گام های ضروری در مسیر اصالح و ارتقای قوۀ قضاییه به طور خالصه و کلی 

به همراه برخی از مصادیق آن ها برشمرده می شود.

  آ�ی� �نا�ی وض� مو�ود
به  کشور می توان  ناهنجار حوزۀ قضایی  پدیده های  از میان مهم ترین 

چند مورد ذیل اشاره کرد:

ناکارآمــدی فراینــد ابــالغ؛ امــکان معطــل نگه داشــتن فراینــد رســیدگی ▪
و اجــرای حکــم.

عدم اتقان آرای صادره.▪

حجــم بــاالی پرونده هــا؛ بــار ســنگین قضــات بــرای رســیدگی )حجــم ▪
بســیار باالیــی از ایــن پرونده هــا در حــوزۀ اســناد و معامــالت �یررســمی 

و وصــول مطالبــات چــک اســت(.

کارچاق کن ها؛ عامل تهدید سالمت قضایی.▪

شاهدان درو�ین؛ تزلزل ادلۀ اثبات دعاوی.▪

امکان وقوع فساد توسط قضات؛ عدم دستیابی به عدالت.▪

فرایند ناکارآمد کارشناسی.▪

▪. فرایند ناکارآمد تشخی� اعسار

 ��لی� عل� ها و موان� ��ی�ر
ماننــد،  دالیلــی  بــه  رویه هــا  زدن  دور  امــکان  و  فســاد  حاضــر  حــال  در 
نقــش پررنــ� نیــروی انســانی در فرایندهــای مربــوط بــه قــوۀ قضاییــه 
�لــط،  قواعــد  مبنــای  افــراد،  تصمیمــات  و  اظهــارات  ه�ینه نداشــتن  و 
فرایندهــای  بــودن  زمان بــر  و  احــکام  صــدور  در  رویــه  وحــدت  فقــدان 
ضعــف  ماننــد  عواملــی  همچنیــن  اســت.  محتمــل  بســیار  قضایــی، 
عملکــردی قضــات، عــدم شــفافیت آرای صــادره و فرایندهــا، عــدم وجــود 
نهــاد نظارتــی از جملــه عوامــل تشــدید کنندۀ مشــکالت در قــوۀ قضاییــه 

می رونــد.   شــمار  بــه 

آ�ی� �نا�ی عملکردی �وۀ ��ای�ه و ارا�� راهکارها و �یا�� ها 
با ��ی�ر بنیادین �وۀ ��ای�ه به من�ور ��لی� این آ�ی� ها

آ��� ����� �و���دی و �����دی ��ۀ ������ 
و ارا�� ����� �� و را���ر��ی ا����

����ـ�د ���ـ�ب �ـ�ۀ �����ـ� �ـ� ���ان �� ���ـ�� ��ـ� و ���� �ـ�ای ا��ای ��ا��، ���ـ���ی از و�ـ�ع ��م و 
، ا�� ��ه �� آ�ـ�� ��ی ��ی ����ـ� ��� ���ی  ر�ـ����  ����ـ�، �ـ� �ـ��� ��ه �ـ� ������ـ�ار ا�ـ�. در ��ل ���ـ�
��و��ه �ـ�، �ـ�م ا��ـ�ن آرای �ـ�دره و ��ا��ـ� ز��ن �ـ� ر�ـ���� �ـ� ��و��ه �� ��ا�� ا�ـ�. ��ر�ـ� �� ��ـ�ن �� د�ـ� �� ����ی 
��ا�ـ� ��در�ـ� و ��ر��ب  �ـ�ی ������ـ� ������ـ� �ـ� ا��ـ�د و ��ـ��� ا�ـ� ��ـ��ت ���� �ـ�ه ا�ـ�. ا��ـ�د ���د��ی 
���ر�ـ�، از ��ـ� �ـ�دن وا��ـ��� ا���ـ�دی �ـ�ۀ �����ـ� �ـ� ارا�ـ� ���ـ�ت ����ـ� و ا��ا�ـ� �ـ����� ��ا����ـ�ی دادر�ـ� 

�� ��ا�� در ا�� ز���� �������ار ����.  

   ��زاد �����ن ���م        

اندیشکدۀ 
محّنا



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

۶۱بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3

����ا��

  پ�شن�ادات
قوۀ  مدیریتی  چهارچوب های  در  که  پژوهش  این  کالن  پیشنهادات 

ح زیر است: قضاییه ت�ییر ایجاد می کند، به شر
مان�ــد ▪ �یرق�ایــی  امــور  در  ا�ــراد  جــای  بــه  شــرکت ها  از  اســتفاده 

در  را  فســاد  افــراد،  تبانــی  ه�ینــۀ  باالبــردن  بــا  امــر  ایــن  کارش�اســی: 
دســتگاه های قضایــی از بیــن می بــرد و موجــب کاهــش ه�ینــۀ نظــارت 
و افزایــش کیفیــت قــوۀ قضاییــه می شــود. همچنیــن در صــورت ایجــاد 
خســارت های احتمالــی، تضمیــن باالیــی در قبــال پرداخــت آن از طــرف 

شــرکت ها وجــود دارد. 

ــک ▪ ــه ی ــی ک ــه: هنگام ــوۀ ق�ای� ــ� ق ــت ر�یس ــر هی� ــر � ــاد نا� ــاد ن� ای�
ج از قــوۀ قضاییــه بــر عملکــرد کلی دســتگاه قضایی  نهــاد بیرونــی و خــار
نظــارت داشــته باشــد، زمینــه و شــرایط بــرای بــه وجــود آمــدن هرگونــه 
فســاد بــه حداقــل ممکــن می رســد، همچنیــن مســئولیت پذیری و 

پاســخگویی رئیــس قــوۀ قضاییــه نیــز ارتقــا می یابــد.

ن�ــب قا�� م�ــام مدیریتــی: بــا ایــن سیاســت، حجــم کاری بــر رئیــس ▪
قــوۀ قضاییــه کاهــش می یابــد و تمرکــز بیشــتر را بــر امــور قضایــی و 

ــراه دارد.  ــه هم ــی ب حقوق

امــر ▪ ایــن  داد�ســتری:  وزارت  بــه  قــوه  �یرق�ایــی  امــور  تفویــ� 
بهــره وری دســتگاه قضایــی را ارتقــاء می بخشــد و تــوان نظارتــی قــوۀ 

می دهــد. افزایــش  نیــز  را  قضاییــه 

از �یــن �ــردن وابســت�ی اقت�ــادی قــوۀ ق�ای�ــه بــه ارا�ــ� �دمــات ▪
ارائــۀ  محــل  از  قضاییــه  قــوۀ  ســاالنۀ  بودجــۀ  از  بخشــی  ق�ایــی: 
تعــداد  چــه  هــر  حاضــر  حــال  در  می شــود.  ت�میــن  قضایــی  خدمــات 
خدمــات قضایــی ارائه شــده بــه مــردم بیشــتر باشــد، انتفــاع بودجــه ای 
قــوه از ایــن محــل بیشــتر می شــود. بنابرایــن الزم اســت، وابســتگی 
قــوۀ قضاییــه )هــر چنــد انــدک( بــه ه�ینه هــای دادرســی پرداختــی مــردم 

از بیــن بــرود. 

ای�ــاد شــفا�یت �یر�امــل ق�ایــی: یکــی از مهمتریــن اقدامــات در ▪
راســتای بهبــود و ارتقــاء قــوۀ قضاییــه، ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
نظــارت عمــوم مــردم و کارشناســان بــر فعالیت هــای دســتگاه قضایــی 
ــاد عمومــی و کاهــش  ــر جلــب اعتم اســت. ایــن اطالع رســانی عــالوه ب
ترویــ� شــایعات و اخبــار کــذب، افزایــش مســئولیت پذیری قــوه را نیــز 

بــه همــراه دارد.
عالوه بر پیشنهادات فوق، با توجه به تبیین برخی از کانون های تولید 
در  قضاییه،  قوۀ  در  پرونده ها  انباشت  بسترهای  همچنین  و  پرونده 
راستای اصالح برخی از آن ها، پیشنهادهای موضوعی ذیل ارائه می شود:

ت�ویــت ا�تبــار اســ�اد رســمی مالکیــت: ایــن اقــدام امنیــت مالکیــت ▪
نحــو  بــه  را  قضاییــه  قــوۀ  پرونده هــای  حجــم  و  می بخشــد  ارتقــا  را 
آن، بایــد طــی بــازۀ  چشــمگیری کاهــش می دهــد. بــرای عملی کــردن 
زمانــی اول تمامــی ادعاهــا بــرای مالکیــت اراضــی و امــالک در ســامانه ای 
ثبــت شــود و طــی بــازۀ زمانــی دوم، بــا رســیدگی متمرکــز قضایــی بــه 
بــرای  افــراد،  مالکیــت  رســمی  اســناد  صــدور  و  ثبت شــده  ادعاهــای 
تمامــی ادعاهــا تعییــن تکلیــف شــود. پــس از ایــن دوران، هیــچ ســند 

�یررســمی اعتبــار نخواهــد داشــت.

زمــان ▪ کاهــش  منظــور  بــه  �ــ�:  ق�ایــی  رســید�ی  �رای�ــد  اصــ�ح 
فراینــد طوالنــی رســیدگی بــه چک هــای برگشــتی، پیشــنهاد می شــود 
کــه دارنــدۀ چــک برگشــتی بــا دریافــت گواهــی عــدم پرداخــت بتوانــد بــه 
دادگاه مراجعــه کنــد. بــا اصــالح قانــون صــدور چــک در ســال۹7، بخــش 

ــد. ــرف ش ــوزه برط ــن ح ــای ای ــادی از چالش ه زی

و ▪ ســامانه  ایــن  براســاس  شــ�ود:  ص�حیــت  احــراز  ســامان�  ای�ــاد 
را  درو�یــن  شــاهدان  می تــوان  افــراد،  شــهادت های  ثبت شــدن 

کــرد. شناســایی  آنهــا  شــهادت  تعــداد  براســاس 

ای�ــاد ســامان� ارجــاع ت�اد�ــی بــه کارش�اســان: ایــن ســامانه بــه از ▪
بیــن رفتــن بســتر روابــط شــناختی بیــن اعضــای دادگاه، کارشناســان و 

افــراد منجــر خواهــد شــد. 

�ــرای ▪ ملــی  محدودیت�ــای  ا�مــال  و  اط��ــات  ملــی  ســامان�  ای�ــاد 
م�ســران: ایــن ســامانه بــه عنــوان مرکــز اســتعالم دارایی هــای افــراد 
بایــد بــه ســامانه های اطالعاتــی کشــور ماننــد ثبــت احــوال، گمــرک، 
بیمــه، ادارۀ مالیــات، بانــک مرکــزی و ... دسترســی داشــته بــه گونــه ای 
ــورت یکجــا قابــل اخــذ باشــد. همچنیــن  ــه ص کــه کلیــه اســتعالمات ب

بایــد ادعــای �یرواقعــی اعســار در دادگاه  ه�ینــه دار شــود.

اختالفــات ▪ از  زیــادی  حجــم  ا�ــراد:  مالــی  ا�تبــار  ملــی  ســامان�  ای�ــاد 
بــه  دسترسی نداشــتن  و  اطالعــات  تقــارن  عــدم  از  ناشــی  دعــاوی،  و 
ســوابق مالــی افــراد در هنــگام معاملــه اســت. مشــاهدۀ رتبــۀ اعتبــاری 
ریســک  کاهــش  نتیجــه  در  و  معاملــه  شــفافیت  موجــب  فــرد  هــر 

می شــود. معاملــه 

     ������ی    

از  ���ــ�  ���ــ�ب،  و���ــ�  از  �����ــ�  �ــ�ۀ  ����ــ�  و���ــ�  ����ــ� 
����رآ�ــ�ی  و  ��و��ه �ــ�  �ــ��ی  ��ــ�  ����ــ�  �و��اد���ــ�  و  آ�ــ�� �� 
��ــ�م ر�ــ���� �ــ�ده �ــ� ا�ــ�وزه ��������ــ� �ــ�ۀ �����ــ� ا�ــ�. ��ــ��زه 
��ن ���ز��ــ� ����ــ�ات ����د�ــ� در  �ــ� �ــ�رت  آ�ــ�� ��ی ���ــ�ر  �ــ� 
ا�ــ� �ــ�ه ا�ــ�. �ــ� را���د���ــ� از ���ــ� ا��ــ�د �ــ� ��ــ�د ���ــ� �ــ� ���ــ� 
ر���ــ� �ــ�ۀ �����ــ�، ا��ــ�د �ــ����� در ��ا��� �ــ�ی دادر�ــ�، از ��ــ� 
�ــ�دن وا��ــ��� ا���ــ�دی �ــ�ۀ �����ــ� �ــ� ارا�ــ� ����ت ����ــ� و ��� 
���� ��ــ�م ������ــ� �� �ــ�ان ا�ــ� ��ــ��ت را �ــ� �ــ�رت ���ــ� ای �ــ� 

��ــ�.
    د���ره� ��و��    

ــا  بــا همــکاری فــرزاد حجتیــان مقــدم ◂ ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ محّن
در ســال 13۹7 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3bpMv6t

����� در ����ا�� �������ارش
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����ا��

راه ا��ازی ��د�� و ���  از ����� ��   ��� �����  
 ���� ����؟  ر���ه،   �� ���دی  ���ت   ��
������ داو������ �� ���و��ری دارد و ��� ا��از 

آن ����؟
ایــن پویــش را بایــد مجموعــه ای از تالش هــا جهــت ایجــاد مکانیســم 
نامزدهــا  از  اطالعــات  دریافــت  و  مــردم  از ســوی  بــرای مطالبــه  اجرایــی 
معرفــی کــرد. پویــش شــفافیت داوطلبانــه تالشــی بــرای ترویــ� مفهــوم 
نماینــدگان  و  کردیــم  طراحــی  کــه  میثاق نامــه ای  در  اســت.  شــفافیت 
آن را تکمیــل کردنــد، مفصــاًل در چنــد صفحــه  شــاخ� های شــفافیت 
کــرده  و توضیحاتــی داده ایــم. نامــزد انتخاباتــی ایــن مــوارد را  را معرفــی 
مطالعــه و ســ�س جــداول اطالعاتــی مربــوط بــه خــود را تکمیــل می کنــد. 
ح موضــوع شــفافیت در انتخابــات نبــود،  ایــن پویــش تنهــا بــه دنبــال طــر
بلکــه پیگیــری ایــن شــفافیت در مجلــس هــم پــس از انتخابــات شــروع 
می شــود و نماینــدگان راه یافتــه بــه بهارســتان در پیشــبرد ایــن هــدف 
کمــک خواهنــد کــرد. چشــم انداز نهایــی مــا از ایجــاد ایــن پویــش، ترویــ� 

و ارتقــای فرهنــ� شــفافیت اســت. 

���ـ�  داو�����ـ�  �ـ�����  ���ـ�  �ـ�ورت  از    
���ـ�. �ـ�ا ��ـ� �ـ����� را �ـ� �ـ�رت ����ـ� �ـ� 

�����ـ�؟
کــه  اســت  مرســوم  و  جهانــی  روش  یــک  داوطلبانــه  شــفافیت  روش 
شــفافیت را از طریق مطالبۀ مردمی و پاســ� دهی مســئولین در شــرایطی 
ــرد.  ــدارد، پــی می گی ــود ن ــون و ضمانت هــای اجرایــی محکمــی وج کــه قان
مــا از ایــن رویکــرد در جهــت ترویــ� فرهنــ� شــفافیت اســتفاده کردیــم. 
ــی کــه قوانیــن و ضمانت هــای  ــا زمان ــود ت ــه گام اول ب شــفافیت داوطلبان

 یکــی از نقاطــی شــد کــه هــم 
ً
اجرایــی بعــدی بــه دنبالــش بیایــد و اتفاقــا

مؤثــر بــود، چــون داوطلبانــه و مشــتاقانه از جانــب کســانی کــه هــوادار 
شــفافیت بودنــد، پاســ� داده می شــد و هــم معنــا دار بــود چــون مــردم 
نشــان  انتخابــات  در  شــفافیت  ایــن  از  را  خــود  ارزیابــی  می توانســتند 

دهنــد. 
امــر  در  شــفافیت  مقولــۀ  شــد،  شــروع  پویــش  ایــن   ۹4 ســال  وقتــی 
سیاســت شناخته شــده نبــود. در ســال ۹8 اثــر ایــن کار را دیدیــم کــه �یــر 
از مجموعــۀ شــفافیت بــرای ایــران، ســه مجموعــۀ دیگــر را می شناســم 
را دنبــال می کردنــد. همیــن نشــان  کــه موضــوع شــفافیت داوطلبانــه 
می دهــد کــه شــفافیت وارد فرهنــ� و ادبیــات سیاســی ایــران شــده و بــه 

ــت. ــده اس ــدل ش ــی ب ــری مردم ام

  �� ��� ��� د���ل ��دن ������ داو������ ���� 
ا�� ������ �� ��ازی ��ری ���د؟

هماهنگـــی  کـــه  بـــود  بهتـــر  شـــاید  و  بـــود  مـــوازی کاری  مـــواردی  در 
داشـــت.  هـــم  م�یـــت  اتفـــاق  ایـــن  امـــا  می گرفـــت.  صـــورت  اجرایـــی 
شـــفافیت  مســـئلۀ  بـــود،  متفـــاوت  مطالبـــات  جنـــس  چـــون 
شـــفافیت  پویـــش  می شـــد.  مطالبـــه  زاویـــه  چنـــد  از  داوطلبانـــه 
داوطلبانـــه، امضـــای کامـــل محورهـــای شـــفافیت بـــود کـــه از طریـــق 
و  شـــفافیت  »دیدبـــان  بودیـــم.  کـــرده  منتشـــر  را  آن  میثاق نامـــه، 
ــد  ــط بایـ ــزد فقـ ــه نامـ ــتند کـ ــاده ای را داشـ ــرم پیش آمـ عدالـــت« یـــک فـ
روانشناســـی  تســـت  مـــا«  »از  نـــام  بـــه  مجموعـــه ای  می کـــرد.  امضـــا 
می کردنـــد.  محاســـبه  را  شـــفافیت  میـــزان  آن،  روی  از  و  می گرفتنـــد 
همگـــی  مـــن  نظـــر  بـــه  داشـــتند،  متفاوتـــی  جنـــس  چـــون  این هـــا، 
باعـــ� ترویـــ� هـــدف شـــفافیت شـــدند. گرچـــه شـــاید امکانـــش بـــود 

شـــود. برداشـــته  منســـجم تری  حرکت هـــای  کـــه 

���� ������ داو������
اندیشکدۀ

شفافیت برای ایران

ــ� و  ــ�ف ��و� ــ� � ــ��� را � ــ�رای ا� ــ� � ــ� ��� ــ����� داو����� ــ� � ــ�ان، ��� ــ�ای ا� ــ����� � ــ��ۀ � ا����
�����ن �ــ�زی د��ــ�رۀ �ــ����� و ��ــ� �������ــ� داده �ــ�ی ����ــ� و ������ــ�، �ــ�ای ���ــ��� �ــ�ر در �ــ�ل 
۹۴ ���ــ� زد. �ــ�ل ۹۸ ��ــ� ���ــ� د��ــ�ی �ــ�� ���ــ�. ا�ــ� ا�ــ�ام در �ــ�ت �����ــ� �ــ� �ــ�ج ��� �و�ــ�ه ای ����ــ� �ــ� 
و در �ــ��� ��ی ا�����ــ� و در �����ــ� ا�����ــ�ت �ــ�ج و�ــ��� را در �����ــ�. �ــ� ������ــ�� �ــ�ادی، ��ــ��ل �ــ�وه 
���ــ� ا����ــ��ۀ �ــ����� �ــ�ای ا�ــ�ان، در ا�ــ� ��� و�ــ� از آ�ــ�ز �و�ــ� ا�ــ� ���ــ� و ��ــ� ا��از��ی آن ���ــ� 

��ده ا��.

 پویش ��افی� داو�ل�انه �ومی �ا�ی م�ل�ه های ��افی�
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����ا��

 ����ـ� و�ـ�د دا�ـ�� 
ً
  در ��ا�ـ� ا�ـ�ۀ او��ـ� ���ـ�

��ر�ـ�ی  �ـ�ای  ا����ـ�  �ـ� ��ـ�ان ����ـ� و  �ـ�  ا�ـ� 
�ـ��ت  ا�ـ�  د��ـ�رۀ  ���ـ�.  ���ـ�  �� ��ا�ـ�  ��ـ��� 

�� ���ـ�؟ ���ـ� 
کار  اســت.  جهانــی  موفــق  تجربیــات  بومی ســازی  قابل توجــه  نکتــۀ 
ایــران دربــارۀ مجلــس شــکل  کــه در اندیشــکدۀ شــفافیت در  مهمــی 
شــفافیت  شــاخ� های  و  مؤلفه هــا  بومی ســازی  مســئلۀ  گرفتــه، 
اســت. مــا چندیــن نــوع پارلمــان داریــم و پارلمــان کشــورها گرچــه بــه 
و  قانون گــذاری  رویه هــای  و  آن هــا  شــکل  امــا  دارنــد،  اشــتراکاتی  ظاهــر 
نظارتشــان متفــاوت اســت. مــا ســعی کردیــم براســاس شــکل و قالــب 
مجلــس ایــران، مؤلفه هــای شــفافیت را اســتخراج کنیــم کــه خودمــان 
بــه ایــن مــدل می گوییــم »نقشــۀ شــفافیت مجلــس« و نتیجــه آن شــد 
کــه 80 شــاخ� در 12 مؤلفــه تعریــف گردیــد و براســاس مهم تریــن ایــن 

گرفــت. شــکل  داوطلبانــه  شــفافیت  پویــش  معیارهــا، 

  آ�� ا�� ���� ا��اف د���ی را �� د���ل �� ��د؟ 
��ه ا��؟   ���� ���ر  ��د��؟   �� ا��اف  ا�� 
���ۀ ا������ ������ ��� از ���� ا��اف ���� 

����� ا��؟
ترویــ�  و  ایجــاد  همــان  داشــت  باالیــی  اهمیــت  آنچــه  و  اصلــی  هــدف 
گفتمــان شــفافیت بــود کــه ایــن هــدف بــه نظــر مــن در ایــن چهــار ســال 
محقــق شــده اســت و در ســال ۹8 محکم تــر هــم شــد. در گام بعــدی 
بایــد ایــن شــفافیت از انتخابــات و از مطالبــۀ مردمــی،  بــه رویــه و فرهنــ� 
اداری و قانــون تســری پیــدا کنــد. مطالبه گــری هــدف اصلــی مــا بــود کــه 
مصاحبه هــا  و  گفت وگوهــا  همیــن  در  هــم  ارزیابــی اش  و  شــد  محقــق 
می شــود،  ت�کیــد  شــفافیت  مســئلۀ  بــر  کــه  رســانه ای  خروجی هــای  و 

مشــخ� اســت.
ج شــود. مــا  مســئلۀ دوم ایــن بــود کــه شــفافیت از یــک مفهــوم کلــی خــار
محورهــا و مؤلفه هــای آن )مثــل شــاخ� امــوال و دارایی هــا، شــاخ� 
و  وعده هــا  شــاخ�  مصــارف،  و  منابــع  از  اعــم  انتخاباتــی  ه�ینه هــای 
ــایی  ــره(  را شناس ــده و �ی ــردی نماین ــات عملک ــاخ� اطالع ــدات، ش تعه
کردیــم و شناســاندیم. ایــن دو هــدف در نهایــت بــه هــدف اصلــی کــه 
همــان ســاخت یــک فرهنــ� مبتنــی بــر مؤلفه هــای شــفافیت بــود، منجــر 
شــد و همیــن فرهنــ� هــم در نهایــت زمینه ســاز تحقــق آن مؤلفه هــا در 

آینــده خواهــد بــود.

�� د��ـ�؟  ���ـ�  را  ����ا�ـ�  �ـ�  �ـ�����  در    
آن  ��و�ـ�  �وی  ���ـ�  �ـ�  ���ـ�ط  ا���ـ�ت   

ً
���ـ�

�ـ�ای  و�ـ�ه ای  ر�ـ��� ای  ��ـ��ا��  �ـ�  �� ��ـ�د  �ـ�ار 
ا�ـ�؟ ���ـ� 

مــا ســامانۀ خاصــی نداشــتیم. ســایتی بــود کــه اطالعــات را نشــان مــی داد 
ــزار اطالع رســانی بــود. ســایتی طراحــی کردیــم کــه میثــاق را   یــک اب

ً
و صرفــا

ــا نماینده هــا مرتبــط  ــا کســانی کــه ب ــا مــردم، نماینده هــا ی منتشــر کنیــم ت
بودنــد، فایــل مربوطــه را پرینــت بگیرنــد. همچنیــن جداولــی کــه توســط 

نامزدهــا تکمیــل و امضــا می شــد، در نهایــت فــرم تکمیل شــدۀ آن بــرای 
ــا اطالعــات آن را روی ســایت نمایــش دهیــم. مــا ارســال می شــد ت

������ـ�دن  ���ـ��  �ـ��  �ـ�ف  �� ر�ـ�  ��ـ�  �ـ�    
��ـ���  در  ������ـ�  ��ـ�  ا�ـ�.  ����ـ�  �ـ�زۀ 
�ـ����� ���ـ� ا���ـ� دارد �ـ� �����ـ� را از �ـ�ق 
د��ـ�ی ��ـ� از ا�ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�ان �ـ�ف د��ـ�ل 

؟ �� ���ـ�
مــا ایــن را در الیــۀ دیگــری کــه بــا نماینــده یــا نامــزد انتخاباتــی در ارتبــاط 
هســتیم، دنبــال می کنیــم. بــه ایــن معنــا کــه عــالوه بــر انتشــار اطالعــات 
مربــوط بــه محورهــای شــفافیت مثــل امــوال و دارایی هــا و یــا ه�ینه هــای 
انتخاباتــی؛ دربــارۀ انتشــار اطالعــات پــس از ورود بــه مجلــس نیــز نامــزد را 
ــا، اطالعــات حضــور و �یــاب،  آمــاده می کنیــم. مثــاًل انتشــار حقــوق و مزای
ســفرهای خارجــی و �یــره نیــز بــه عنــوان مطالبــات آینــده معرفــی می شــود. 
نامزدهــا وارد  از  کنیــد تعــدادی  فــرض  ایــن اســت.  الیــۀ حاکمیتــی اش 
مجلــس شــوند و همــه معتقــد باشــند کــه شــفافیت امــری درســت اســت 
ح و  ــا ایــن افــراد طــر و بایــد انجــام شــود. ایــن موضــوع دو رویکــرد دارد؛ ی
را دنبــال  بــه صــورت ســاختاری بحــ� شــفافیت  و  الیحــه می نویســند 
می کننــد، یــا بــه صــورت داوطلبانــه اطالعــات خــود را منتشــر می کننــد کــه 
همیــن باعــ� فشــار اجتماعــی روی نماینــدگان دیگــر می شــود و بدیــن 

طریــق ایــن مطالبــه عمــق می گیــرد و گســترش پیــدا کنــد.

  ����ا�� ا��� ���� را �� �� دا���؟ ���� ��اوم 
�� ��د  را   ۹۸ ��ل  در  آن   ����� و   ۹۴ ��ل  از  آن 
���ط �� �� ��ا��� دا���؟ ا�� ����ا�� �� ��ا�� 
آن  ������ ا������  ���� �� در ��ل ��� و�� �� 

ا��ره ��د�� �� ��ا�� ���دی و ��ز����؟
ایــن پویــش توســط اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران شــکل گرفــت و 
ایــن اندیشــکده نزدیــک بــه شــش ســال اســت کــه در زمینــۀ شــفافیت و 
مبــارزه بــا فســاد فعالیت هــای زیــادی انجــام داده اســت. در واقــع ســرمایۀ 

نهــادی پویــش، اندیشــکده اســت.
ُبعــد دیگــر ایــن موضــوع هــم همان طــور کــه در گفت وگــو اشــاره کــردم 
بــود  نقدکــردن  مــا  قصــد  اســت.  شــفافیت  مقولــۀ  بــا  مــردم  آشــنایی 
وجــود  مفهــوم  ایــن  کنیــم.  وارد  را  جدیــدی  مفهــوم  نمی خواســتیم  و 
داشــت. کم�یــن شــفافیت آرا کــه در مجلــس دهــم بــه تصویــب نرســید 
مطالبــات،  انبــوه  و  داوطلبانــه  شــفافیت  پویــش  کــه   ۹4 ســال  در  یــا 
ــارۀ اهمیــت و ضــرورت شــفافیت، وجــود  ســخنرانی ها و مباحــ� کــه درب
داشــت. همــه این هــا کمــک کــرده بــود کــه مــردم بــا ایــن مفهــوم آشــنا 
شــوند و همیــن آشــنایی و زمینه ســازی و اینکــه مــردم بــرای ایــن موضــوع 
احتــرام قائــل بودنــد و آن را ضــروری می دانســتند، ســرمایۀ ب�رگــی بــرای 

ایــن پویــش اســت. 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3cVNAmN
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  ضرورت و اهداف پژوهش
حــوزۀ  در  کــه  قضایــی  دعــاوی  از  باالیــی  حجــم 
از  ناشــی  ا�لــب  می شــوند  واقــع  اراضــی  و  امــالک 
ــن  ــت. ای ــور اس ــی کش ــام حقوقی-قضای ــف نظ ضع
نظــارت  بــدون  می دهــد  اجــازه  افــراد  بــه  قوانیــن 
امــالک  فــروش  و  خریــد  بــه  حاکمیــت،  نماینــدۀ 
را در  و اراضــی ب�ردازنــد و اســناد �یررســمی خــود 
ارائــه  قضایــی  محاکــم  در  رســمی  اســناد  ردیــف 
امــکان  ثبتــی،  قوانیــن  ضعــف  مت�ســفانه  کننــد. 
ابطــال اســناد رســمی بــه اســتناد اســناد �یررســمی 
را میســر ســاخته اســت. در ایــن گــزارش، تــالش 
و  مشــکالت  چنیــن  بــروز  چگونگــی  تــا  شــده 
اســناد  و  معامــالت  اعتبــار  مبنــی  بــر  تخلفاتــی 
�یررســمی بررســی، و راهــکار برون رفــت کشــور از 
ایــن وضعیــت، براســاس تجــارب بین المللــی ارائــه 

شــود.

  ��اوت های ا�ناد ر�می و �یرر�می
اســناد رســمی بــه هرگونــه اســناد مالکیتــی کــه در دفاتــر اســناد رســمی 
تنظیــم و ثبــت  شــود، می گوینــد و معاملــۀ رســمی معاملــه ای اســت کــه بــا 
طــی مراحــل قانونــی، بــه صــدور اســناد رســمی مالکیــت منجــر می شــود. 
ج از دفاتــر اســناد رســمی  مبایعه نامــه، قولنامــه و هــر نوشــته ای کــه خــار
و بــدون نظــارت حاکمیــت، تنظیــم شــده و مبنــای احــراز مالکیــت تلقــی 

�رر�ی و ��لی� آ�ی� های نا�ی از اع��ار ا�ناد �یرر�می در 
مرا�� �انونی و ارا�� راهکارهای� �رای رف� آن در حوزۀ ا��صاد

آ��� ����� ����� ا���د ���ر��� و 
ارا�� را���ر���� ��ای �� آن

ا�ـ��د و ����ـ�ت ���ر�ـ�� ��ـ�اره در ��ـ�ر �واج دا�ـ�� و ا���  ���ـ� ���ـ� آن ا�ـ��ن ا�ـ���د �ـ� ا�����ـ� 
ا�ـ��د در ����ـ� ����ـ� ا�ـ�. از ���ـ� �ـ�م ��ـ� ا�ـ� ا�ـ��د، ا�ـ��ن ر�ـ� و د����ـ� �ـ� ا����ت ���ـ��ن را 
������ـ� �ـ���� و در �ـ�رت ��ـ�، ��ـ��� ��ـ�� ا��ـ� از ���� د�ـ�ار و �ـ� ������� ��ا�� ��د؛ �� ا�� ا�ـ�س 
ا�ـ��د ���ر�ـ�� �� ��ا��ـ� ��ـ��ی �ـ�ای �����ـ�  ����ـ�داران و ز��� �ـ�اران ا��ـ�د  ���ـ�. �����ا�ـ� ��ا��ـ� و ��ـ�م ���ـ� 

���ز��� ا��ح ا��.

   ���� ����ی  

شــود، ســند �یررســمی یــا عــادی بــه شــمار می آیــد؛ م�یت هــای اصلــی 
ح زیــر اســت: اســناد رســمی بــر اســناد �یررســمی بــه شــر

ن�ارت پ�یری: اسناد رسمی مالکیت با نظارت و ت�یید حاکمیت، تنظیم ▪
و صادر می شوند، اما حاکمیت بر انعقاد اسناد �یررسمی نظارتی ندارد. 

بنابراین جعل و کالهبرداری در اسناد �یررسمی شایع است.

�دشــه ناپ�یری اط��ــات و قابلیــت صــدور م�ــدد: اطالعــات مربــوط ▪

اندیشکدۀ
محّنا
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بــه اســناد رســمی در ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور ثبــت و 
نگهــداری می شــود، بنابرایــن هرگونــه ت�ییــر در اســناد رســمی قابــل 
ــت،  ــمی مالکی ــند رس ــن س ــن رفت ــورت از بی ــت و در ص ــخی� اس تش
عــادی  اســناد  در  امــا  دارد.  وجــود  المثنــی  نســخۀ  تهیــۀ  امــکان 

اینگونــه نیســت.

، مــرز و انــدازۀ ▪ دقی� �ــودن اط��ــات: بعــد از اجــرای قانــون کاداســتر
اراضــی در اســناد رســمی بــا دقــت باالیــی مشــخ� می گــردد امــا در 
انتهــای  ابتــدا و  بــر ســر  بــروز اختالفــات  امــکان  اســناد قولنامــه ای، 

اســت. شــایع  مجــاور  زمین هــای 

  آ�ی� های نا�ی از اع��ار ا�ناد �یرر�می
ریشـه و عامـل اصلـی رواج معامـالت و اسـناد �یررسـمی، اعتبـار و امـکان 
از  اسـت.  قضایـی  محاکـم  در  معامـالت  و  اسـناد  این گونـه  بـه  اسـتناد 
ح زیـر اسـت: جملـه آسـیب های ناشـی از اعتبـار اسـناد �یررسـمی بـه شـر

رواج زمین خواری▪

فــروش یــا پیش فــروش یــک واحــد ملکــی بــه چنــد نفــر )معاملــه یــا ▪
معــارض( پیش فــروش 

کالهبرداری از بانک ها در قالب ابطال اسناد رهنی )معوقات بانکی(▪

فروش امالک و اراضی دیگران▪

افزایش ریسک سرمایه گذاری▪

پیچیده شدن حل وفصل پرونده های قضایی▪

تفکیک �یرمجاز و ت�ییر کاربری اراضی کشاورزی▪

افزایش حجم پرونده ها و ت�خیر در رسیدگی قضایی )اطالۀ دادرسی(▪

ازبین رفتن ضمانت اجرای برخی قوانین▪

ایجاد بستری مطمئن برای پولشویی.▪

در  �یرر�می  ا�ناد  اع��ار  مس�ل�  ح�  راهکار    
کشور �رکیه

در ترکیه، به منظور عبور از معضل اسناد عادی اعالم گردید که طی دو 
ح ادعاها مبنی بر مالکیت امالک و اراضی، در سیستمی  سال حق طر
یک�ارچه وجود دارد و پس از آن هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد بود. به 
عنوان مثال،  در آن دو سال دو نفر می توانستند بر مالکیت یک زمین 
فرصت  سال  پن�  نفر  دو  این  ساله،  دو  فرصت  از  پس  نمایند،  ادعا 
احراز  عدم  صورت  در  نمایند.  حل  دادگاه  در  را  مسئله  تا  داشتند 
از طی پن� سال، ملک مورد نظر به نفع دولت مصادره  مالکیت پس 

می گردید.
نظام  در  مطلوب  وضعیت  به  نیل  جهانی  تجارب  مشابه  نیز  ایران  در 
گام  سه  برداشتن  راستا،  این  در  و  است  امکان پذیر  ثبتی  حقوق 

اساسی الزامی است:
ثبــت . ۱ بــا  مرتبــط  قوانیــن  اصــالح  قــدم،  اولیــن  �بــت:  قانــون  اصــ�ح 

اســت. امــالک«  و  اســناد  ثبــت  »قانــون  ویــژه  بــه  امــالک  و  اســناد 

بســیاری . ۲ مالکیــت  کــه  آنجــا  از  مالکانــه:  اد�اهــای  تمامــی  �بــت 

تــا پیــش  ثبــت رســمی ندارنــد، ضــروری اســت  اراضــی  و  امــالک  از 
امــالک  تمامــی  بــرای  عــادی،  اســناد  مطلــق  بی اعتبــاری  اعــالم  از 
ایــن  الزمــۀ  شــود.  صــادر  مالکیــت  رســمی  ســند  کشــور  اراضــی  و 
، شناســایی و ثبــت اطالعــات امــالک و اراضــی ماننــد، اطالعــات  امــر
ایــن  در  اســت.  ملــک  کاربــری  و  ج�رافیایــی  مختصــات  مالــک، 
بــر  مبنــی  خــود  ادعاهــای  تــا  می شــود  خواســته  مــردم  از  مرحلــه 
را در ســامانۀ مربوطــه ثبــت نماینــد. در  اراضــی  امــالک و  مالکیــت 
ایــن بــازۀ زمانــی نیــز اگــر شــخصی بــه صــورت �یررســمی ملــک یــا 
ــامانه وارد  ــاز را در س ــورد نی ــات م ــد اطالع ــد، بای ــداری کن ــی خری زمین

بررســی شــود. بعــدی  گام  تــا در  کنــد 

رســید�ی ق�ایــی بــه اد�اهــای �بت شــده و احــراز مالکیــن: اطالعــات . ۳
رســمیت  بــه  معنــای  بــه  جمع آوری شــده،  �یررســمی  مالکیت هــای 
می شــود.  محســوب  ادعــا  یــک  تنهــا  و  نیســت  مالکیــت  شــناختن 
در ایــن میــان بــا حجــم باالیــی از ادعاهــای معــارض مواجــه خواهیــم 
شــد؛ ایــن مرحلــه ب�رگتریــن چالــش اجرایــی حــل معضــالت اســناد 
�یررســمی خواهــد بــود. در ایــن مرحلــه بــا تقســیم بندی کشــور بــه 
موقعیت هــای ج�رافیایــی و رســیدگی قضایــی بــه تعارضــات ملکــی، 
احــراز مالــکان و صــدور ســند رســمی مالکیــت بــرای آنهــا انجــام خواهــد 

شــد.
اسناد  و  معامالت  ثبت،  جدید  قانون  مطابق  سوم،  گام  طی  از  پس 
مرتفع  ثبتی،  نظام  معضالت  و  بود  خواهد  بی اعتبار   

ً
مطلقا �یررسمی 

خواهد شد. این امر وضعیت »حقوق مالکیت« و همچنین موقعیت 
حقوق  از  صیانت  شاخ�  قبیل  از  بین المللی  شاخ� های  در  ایران 
را   )Doing Business( کسب وکار سهولت  شاخ�  و   )IPRI(مالکیت

بهبود می بخشد.

     ������ی    

��م اول در �ـ� ���ـ�ت ���ـ� از ����ـ�ت و ا�ـ��د  ���ر�ـ��، ا�ـ�ح 
���ـ�  ���ـ�  ���ـ�ن  ����ـ�  ��ـ�ی  ��م  در  ا�ـ�.  ���ـ�د  ���ـ�  ��ا��ـ� 
����ـ� اد���ـ�ی ������ـ�، در �ـ����� �����ـ� ��ـ� آوری و ��ـ� �ـ��� و 
در ��م ����ـ� �ـ� اد���ـ�ی ������ �ـ�ی ����رض ر�ـ���� ����� �ـ�ه 
و �� از آن ��ای �����ن وا���، �ـ�� ر�ـ�� ������ ا���ل ������ ��در 
، ����ـ� ارا�ـ� و ا�ـ�� ��ـ�ر �ـ� ��ـ�  �ـ�د. �ـ� از �ـ� ��ا�ـ� ���ـ�ر

��ا��ـ� ر�ـ�� و ����ـ�ت در ��ـ�� ر�ـ�� ا��ـ�م ��ا��ـ� �ـ�.

    د���ره� ��و��    

بــا همــکاری حســین مظفــری در ◂ اندیشــکدۀ محّنــا  ایــن مطالعــه در 
ســال 13۹8 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2JzVzJs 

���ان ���������ب
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  ضرورت و اهداف �ر��ا�ی �ویداد پ�� �� مشی
هــرگاه یــک یــا مجموعــه ای از آحــاد جامعــه، بــه درد و رنجــی دچــار شــوند 
یــا بــا مانعــی در مســیر پیشــرفت خــود مواجــه گردنــد کــه خــود بــه تنهایــی 
خ داده اســت. در هنگامــۀ  قــادر بــه رفــع آن نباشــد، مســئله ای عمومــی ر
رخــداد مســئلۀ عمومــی یــا بایــد مســئله را در دســتور کار دولــت گذاشــت 
کارشناســی دولــت  تیــم  راهــکار و خط مشــی توســط  و منتظــر تدویــن 
مانــد یــا می تــوان زمینــه ای را فراهــم کــرد کــه از تــوان نخبــگان مردمــی در 
تشــخی� مســئله، تدویــن خط مشــی مناســب و ســازوکارهای اجــرا و 
ارزیابــی آن اســتفاده نمــود. رویــداد پیــچ خط مشــی، بــا عنایــت بــه بخــش 
دوم و بــا هــدف جلــب مشــارکت نخبــگان در خــط مشــی گذاری عمومــی 

ایجــاد شــده اســت.
از ســوی دیگــر ایــن رویــداد را می تــوان جــزء نخســتین رویدادهــا در حــوزۀ 
ــه  ــد ک ــاد ش ــه ای ایج ــی در زمان ــچ خط مش ــت. پی ــی دانس ــی عموم کارآفرین

مساب�ه ای �رای �م� ��ا�ی ح� مسا�� عمومی �ویداد

�و��اد ��� ��� �� ���

��ـ� �� ��ـ� �ـ� �و�ـ�اد حـ� مسـ�له ����ـ� �ـ� �م� �ـ�ا�ی ا�ـ� �ـ� �ـ� ا��ـ�د ��ـ�ی �����ـ� ��ـ� نخ�ـ�ان 
، �ـ�وه �ـ� �ـ� ��ـ��� �����، ز���ـ� را ��ای ���ر و �ـ�وز ا�ـ���اد��ی �����ن در  مردمـی و ��ـ���ن ��ـ�ر
��ـ�ی ����ـ� ��ا�ـ� �� ��ـ�. در ا�ـ� �و�ـ�اد ��ـ��� و ��ـ��ت �ـ�ز��ن �� و ���د�� �� �ـ��ۀ فرا�وان ا��م �� �ـ�د 
از  ��ـ�ن  ا�ـ�  در  و  �� ��داز�ـ�  �یا�ـ�ی  ���ـ�  و  �� مشـی  ��و�ـ�  راهـکار،  ارا�ـ�  �ـ�  ����ـ�  دو  �ـ�  �ـ��� ������ن  و 
��ر��ه �ـ�ی آ��ز�ـ�، ����ـ�ن ��ـ�ب و ��ـ�ر ���د�ـ�ی دو��ـ� و ����ـ� ��ـ��ل ��ـ�ه  �� ���ـ�. ���� �ـ�ی ����ـ�� 

ارا�� ��ه در ا�� �و��اد ����� �� مدل �ام� �وم �� مشی ����� �� ����.

نهادهــای دولتــی و عمومــی بــه ســمت حمایــت و فعالیــت در شناســایی 
نوپــا  شــرکت های  راه انــدازی  و  کار  و  کســب  حــوزۀ  در  قابــل  ایده هــای 
کــه  تحصیل کــرده ای  جوانــان  بــرای  اتفــاق  ایــن  شــده اند.  جهت دهــی 
د�د�ــۀ راه انــدازی کســب و کار شــخصی دارنــد، بســیار مبــارک اســت، 
ولــی مت�ســفانه در حالی کــه مــدام بــر طبــل فربگــی دولــت و عــدم ظرفیــت 
از  بــرای حمایــت  بــرای اســتخدام زده می شــود، هیــچ تمهیــدی  دولــت 
ایده هــای اجتماعــی و عمومــی نخبــگان مردمــی در کشــور وجــود نــدارد. 
افــرادی کــه بــه هــر دلیــل، فراتــر از خــود می اندیشــند و د�د�ــۀ عمــوم 
یــاری  از  را مســت�نی  را دارنــد، گویــی دولــت و دولتمــردان خــود  مــردم 
دولــت  ب�رگ بــودن  مشکل شــان،  تنهــا  و  می داننــد  نخبــگان  فکــری 
اســت. ایــن رویــداد درصــدد اســت تــا فضایــی تعاملــی میــان نخبــگان و 
مســئوالن ایجــاد کنــد تــا عــالوه بــر حــل مســائل مختلــف، زمینــۀ ظهــور و 

بــروز اســتعدادهای نخبــگان در فضــای عمومــی ایجــاد گــردد.

پیچ خط مشی
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 �ا�وکار �ر��ا�ی �ویداد پ�� �� مشی
در پیــچ خط مشــی مســائل و مشــکالت ســازمان ها و نهادهــا بــه شــیوۀ 
ارائــۀ  بــه  مرحلــه  دو  طــی  شــرکت کنندگان  و  می شــود  اعــالم  فراخــوان 
ایــن  در  و  می پردازنــد  سیاســتی  خالصــۀ  و  خط مشــی  تدویــن   ، راهــکار
میــان از کارگاه هــای آموزشــی، مربیــان مجــرب و حضــور نهادهــای دولتــی 
و عمومــی مســئول بهره منــد می شــوند. مراحــل برگــزاری ایــن رویــداد بــه 

ح زیــر اســت: شــر

۱ ��ا��ان �����  �����

در اولیــن قــدم بــا توجــه بــه مشــکالت ســازمان یــا نهــاد مــورد بررســی، - 
کــه وضعیتــی ابهام آلــود و کلــی دارنــد- مســائل مشــخ� و قابــل حــل 

اســتخراج و جهــت ارائــۀ راه حــل بــه فراخــوان گذاشــته می شــوند.

۲ ارا�� او���

عمــوم مــردم می تواننــد در ایــن رویــداد شــرکت کننــد. در ابتــدا هــر یــک از 
ــا  ــا تیم هــای شــرکت کننده، ۹0 ثانیــه فرصــت خواهنــد داشــت ت افــراد و ی
ح شــده در رویــداد  راهــکار اولیــۀ خــود را در رابطــه بــا یکــی از مســائل مطر
بیــان کننــد. ارائــۀ اولیــه مــورد داوری اولیــه قــرار خواهــد گرفــت و تیم هــای 

برگ�یــده بــه مرحلــۀ بعــد راه خواهنــد یافــت.

۳ ��� ��زی

تیم ســازی می پردازنــد، همچنیــن  بــه  ایــن مرحلــه شــرکت کنندگان  در 
افــرادی کــه از راهیابــی بــه ایــن مرحلــه بــاز مانده انــد، می تواننــد جــذب 

یکــی از تیم هــای راه یافتــه بــه مرحلــۀ بعــدی گردنــد.

۴ ��ر ��و�� و ������ی 

خواهنــد  فرصــت  روز  دو  شــرکت کننده  تیم هــای  نهایــی،  مرحلــۀ  در 
ــا بــا بهره منــدی از مربیــان متخصــ�، کارگاه هــای توانمندســاز  داشــت ت
و  کننــد  تکمیــل  را  خــود  سیاســتی  پیشــنهاد  گروهــی،  کار  انجــام  بــا  و 

نماینــد. آمــاده  را  منتخــب  مســئلۀ  بــا  مرتبــط  سیاســت نامۀ 

۵ ارا�� �����

در ایــن مرحلــه، تیم هــا فرصــت خواهنــد داشــت تــا راهــکار سیاســتی 
خــود را در مــدت زمــان 180 ثانیــه بــه ســمع و نظــر هی�ــت داوران برســانند. 
مکتــوب،  صــورت  بــه  می بایســت  خط مشــی،  شــفاهی  ارائــۀ  بــا  همــراه 

خالصــۀ سیاســتی حداک�ــر در 720 کلمــه ارائــه شــود.

۶ ارا�� �� ��� ����

ارزیابــی  معیارهــای  براســاس  کــه  داوران  هی�ــت  نظــر  بــا  و  انتهــا  در 
برگ�یــده  تیم هــای  می شــوند.  معرفــی  برتــر  تیم هــای  اســت،  مشــخ� 
خط مشــی نامه  قالــب  در  را  سیاســتی  خالصــۀ  مســتندات  می بایســت 

کننــد. ارائــه  صفحــه(   50 )حداک�ــر 

 مدل ن�ای� �رو�ی �ویداد پ�� �� مشی
در  را  خود  راهکارهای  باید  خط مشی،  پیچ  رویداد  در  شرکت کنندگان 
ارائه نمایند. در حقیقت یافته های  قالب خالصه های سیاستی تهیه و 

در  گردد.  ترجمه  سیاست گذار  موردنیاز  زبان  به  باید  سیاست پژوه 
بوم  همانند  جامع،  مدل  یک  خلق  دنبال  به  رویداد  این  راستا،  همین 
کسب و کار در حوزۀ خط مشی عمومی بوده است و پژوهشگران و خط 
مشی پژوهان برای ارائۀ پیشنهادیه خط مشی به نهادهای سیاستگذار 
و حل مسائل سیاستی می بایست در سه مرحله خروجی خود را آماده 

نمایند:

����� ������ ����� ۱

و  موقعیت  که  است  این  سیاستی،  مسئلۀ  تحلیل  برای  اول  مرحلۀ 
محیط مسئله موردنظر برای خط مشی پژوه روشن شود. بدین منظور 
ابتدا باید بازیگران مرتبط با مسئله شناسایی شوند و س�س مشخ� 
تدوین،  مراحل  از  کدام یک  به  ناظر  مسئله،  با  مرتبط  خط مشی  گردد 

تحلیل، ارزشیابی و اجرا است.

 ����� ������ ����� ۲

بعد از اینکه موقعیت و محیط مسئلۀ سیاستی مشخ� شد، نوبت 
شود.  مشخ�  آن  ابعاد  و  سیاستی  مسئلۀ  خود  که  می رسد  این  به 
برای این مهم ابتدا باید ابعاد و جنبه های مختلف اقتصادی، حقوقی، 
را  مسئله   ... و  زیست محیطی  فرهنگی،  اجتماعی،  مدیریتی،  سیاسی، 
فهم نمود. س�س نهادهای سیاست گذار اولیه و ثانویه را تعیین کرده 
و در نهایت منابع موردنیاز و در دسترس اعم از منابع مالی، انسانی و 

فی�یکی را مشخ� کرد.

ارا�� و ����� را���ر��ی ������ ۳

ارائۀ  به  نوبت  مسئله،  خود  و  مسئله  محیط  فهم  و  شناخت  از  بعد 
و  گ�ینه ها  باید  ابتدا  منظور  بدین  می رسد.  سیاستی  راه حل های 
متناسب  اجرایی  ابزارهای  س�س  شود،  ارائه  بدیل  خط مشی های 
و  اجرایی  موانع  محدودیت ها،  می شود.  مشخ�  خط مشی  با 
یک  نهایت  در  و  می گردد  تعیین  ادامه  در  نیز  مقاومت کنندگان 
سیاستی  راه حل  پیامدهای  و  رهاوردها  خصوص  در  اولیه  پیش بینی 
در قالب اثرات چهارگانه نمادین، ملموس، اثرات جانبی و اثرات سرریز 

صورت می گیرد.

     ������ی    

��ـ� �� ��ـ� �ـ� �و�ـ�اد �ـ� ��ـ��� ����ـ� �ـ� ��� �ـ��ری ا�ـ� 
و  ��ـ���  آن  �ـ�  و  �� �ـ�دد  ���ـ�ار  ��ـ�ر  در  �ـ�ر  او��ـ�  �ـ�ای  �ـ� 
��ا�ـ�ان  �ـ��ۀ  �ـ�  ��ـ�ر  ����ـ�  ���د�ـ�ی  و  �ـ�ز��ن ��  ��ـ��ت 
ح �ـ� و را���ر�ـ�ی �ـ�د را  آن ��ـ�م �ـ�دم �� ا�ـ�م �� �ـ�د و �ـ� از 
�ـ� ����ـ�ن  ا�ـ� �و�ـ�اد  ارا�ـ� �� ���ـ�. در  ��ـ� �ـ� ��ـ��� ���ـ�ر 
�ـ��� ������ن  دا�ـ�� ا��،  ��ـ�ر��  آن  در  ��ـ�   ۹۰۰ از  ��ـ� 
، از ��ر��ه �ـ�ی آ��ز�ـ�، ����ـ�ن ��ـ�ب و  �� ��ا��ـ� ��ـ� ارا�ـ� را�ـ��ر
��ـ�ر ���د�ـ�ی دو��ـ� و ����ـ� ��ـ��ل - �ـ� ��ـ�ان ����ـ�ن ا��ای 

��د�ـ�. ���ه ��ـ�  ����ـ�-  ا��ه �ـ�ی 
ا�ـ� �و�ـ�اد را ����ـ� را��ـ�ان ا�ـ�ۀ ���ـ� ��ـ� �� ��ـ� از �ـ�ل ۱۳۹۷
آ�ـ�ز �ـ�ده و ����ـ�ن ۳ دوره از آن ���ـ�ار �ـ�ه ا�ـ�. �ـ��� �و�ـ�اد �ـ� 

آدرس ��ـ� در د�ـ��س ا�ـ�:
http://policypitch.ir
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  ضرورت و اهداف پژوهش
در  کالن  و  خــرد  تصمیمــات  از  مجموعــه ای  اجتماعــی  مدیریــت 
ــی کارآمــد خواهــد  موضوعــات مختلــف اجتماعــی اســت و تنهــا در صورت
بــود کــه تصمیمــات خردمندانــه  و اثربخــش  در تمامــی زمینه هــا گرفتــه 
شــود. رصــد در موضوعــات اجتماعــی یــا همــان رصــد اجتماعــی عمــاًل یــک 
 بــا 

ً
امــر پشــتیبانی بــرای مدیــران و تصمیم گیرانــی اســت کــه مســتقیما

موضوعــات اجتماعــی ســروکار دارنــد. بــر ایــن اســاس، رصــد اجتماعــی 
بایــد بتوانــد تصمیمــات را از منظــر کیفیــت و اثربخشــی اجــرا، ارزیابــی کنــد 
بازخــورد می توانــد  ایــن  بازخــورد دهــد.  بــه تصمیم گیــران و مجریــان  و 
ــد و آنهــا را اصــالح کننــد.  ــا اجــرا ب�ردازن ــه رفــع اشــکاالت تصمیم گیــری ی ب
بنابرایــن اجــرای یــک رصــد اجتماعــی مناســب، الزمــۀ مدیریــت اجتماعــی 
اســت. ایــن پژوهــش بــا بررســی نواقــ� و عارضه یابــی رصــد اجتماعــی 
کنونــی ایــران، پیشــنویس متــن حقوقــی ســند »نظام نامــۀ  اســتقرار نظــام 

جامــع رصــد« را ارائــه می کنــد.

  م�انی ر�د ا��ماعی
رصــد اجتماعــی از نظــر مفهومــی حاصــل انجــام ســه اقــدام کالن پی درپــی 
آن را فراینــد مفهومــی رصــد اجتماعــی  اســت کــه بــا ا�مــاض می تــوان 

دانســت. ایــن ســه مرحلــه بــه صــورت زیــر اســت:
اجتماعــی ▪ رصــد  تحلیل هــای  اجتما�ــی:  داده هــای  �بــت  یــا  تولیــد 

ــر داده اســت. بنابرایــن بــرای شــکل گیری یــک فراینــد کامــل  مبتنــی ب
رصــدی، الزم اســت در ابتــدا داده هــای مناســبی جمــع آوری یــا تولیــد 

�رر�ی وض�ی� کنونی ر�د ا��ماعی در ایران و عارضه یا�� آن به همراه 
ارا�� پ�ش نوی� �ند ن�ام �ام� ر�د پ�شن�ادی

������ و ����� ������ن ��و�� ���م 
���� ر�� ا������ 

ر�ـ� ا�����ـ� از ���و�ـ�ت ������� ا�ـ��ر �����ـ� ا�����ـ� و �����ـ�ت �ـ�د و ��ن در ز���� �ـ�ی ����ـ� 
����ـ� ا�ـ�. ا�ـ� ر�ـ�، ا�����ـ� و ����ـ� ا�ـ�ای �����ـ�ت ا��ـ�ذی را �ـ� ��ـ�ان ��ز�ـ�رد ارا�ـ� �� د�ـ� �ـ� 
����ـ� �ـ�د. ��ا��ـ� ر�ـ� ا�����ـ� �ـ��� ��ا�ـ� ����ـ� داده،  ����ـ�  ا�ـ�  �ـ�  �ـ� ���ـ�  ا���ـ�ت و �����ـ�ت ��ـ�ی 
ذ���ه �ـ�زی و ا��ـ�م ����ـ� ��ا�ـ�س داده �ـ� ا�ـ�. ا���ـ� ا�ـ� ��ا��ـ� در �ـ�ل ��ی ا��ـ� در ا�ـ�ان ا�ـ�ا �ـ�ه ا�ـ�، ا�ـ� 
��ا��ـ� ����ـ� ����ـ� ������ـ� داده �ـ�، �ـ�م ر���ـ� �������ـ� در ���ـ�اری داده �ـ� و �ـ�م ا�ـ���ده از �وش �ـ�ی 

���� داده ��وی �� و��ح د��ه �� ��د.

   ا��� ��ر���ر      ا��� �ودی       

شــوند. ایــن داده هــا می تواننــد از طریــق سرشــماری، ثبــت داده هــای 
آینــد. خدمت بگیــران و ... بــه دســت 

ن��ــدا�ی و تمی�ســا�ی داده هــای اجتما�ــی: در برخــی از مجموعه هــای ▪
ــا ســامانۀ نرم افــزاری  ، یــک مرکــز ی ــا مســائل اجتماعــی کشــور مرتبــط ب
بــرای جمــع آوری داده هــای مختلــف مرتبــط بــا م�موریــت وجــود دارد کــه 
براســاس آن هــا تحلیل هــای مدنظــر خــود را انجــام داده و گــزارش آن را 

بــه نهادهــای مختلــف ارائــه می کننــد.

داده هــای ▪ تحلیــل   اجتما�ــی:  داده هــای  از  ��ره �ــردا�ی  و  تحلیــل 
جمع آوری شــده از طریــق شبیه ســازی، تســت فرضیــات و داده کاوی 
انجام پذیــر اســت، امــا تــا زمانــی کــه فرضیــات و مدل هــای مناســب در 
توصیــف جامعــه وجــود نداشــته باشــد، تحلیــل موضوعــات اجتماعــی 

ــود.  ــد ب ــن نخواه ــا ممک ــق داده ه از طری

  ر�د ا��ماعی در ��ان
در دنیـا، تجربیـات بسـیار مهمـی در زمینـۀ رصـد اجتماعـی وجـود دارد کـه 
پایـ�  هدف هـا  ایـن  از  یکـی  می کننـد.  هدف گـذاری  ُبعـد  دو  در   

ً
عمدتـا

بـرای تصمیم گیـران اجتماعـی  نیـاز  ایجـاد شـناخت های مـورد  جام�ـه و 
بـرای  زمینه هایـی  ایجـاد  هـدف  بـا  �مومـی،  ��ارش هـای  ارائـۀ  دیگـری  و 
پیشـرفت شـاخ� های اجتماعـی اسـت. نمونه هـای متعـددی از هـر دو 
نوع رصد در دنیا وجود دارد که نهادهای چندملیتی و یا نهادهای ملی و 
یـا حتـی نهادهـای خصوصـی انجـام داده انـد. داده هـای جمع آوری شـده در 
ایـن فرایندهـا بـه شـکل های مختلفـی در اختیـار تصمیم گیـران رده هـای 

شرکت تترا
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مختلـف، پژوهشـگران و عمـوم مـردم قـرار می گیـرد کـه در دنیـا معمـواًل 
انجـام  وب  بسـتر  در  و  الکترونیـک  کسـب وکار  مدل هـای  بـا  کار  ایـن 
« و »سـیم�لی آنالیتکس«  می شـود. »پالیسـی م�«، »سوشـال اکسـ�لورر

از جملـه مهم تریـن داشـبوردهای رصـدی دنیـا هسـتند.

  عارضه یا�� ر�د ا��ماعی در ایران
رصــد  و در ســطوح مختلفــی،  بــه شــکل های مختلــف  در حــال حاضــر 
اجتماعــی انجــام می شــود و هــر دســتگاهی بــه تناســب م�موریتــی کــه 
در موضوعــات اجتماعــی بــر عهــده اش نهــاده شــده اســت، داده هایــی 
را جمــع آوری یــا تولیــد می کنــد. ســ�س بــر مبنــای تحلیل هــای حاصــل 
حالــت،  بدتریــن  در  یــا  می کنــد  اتخــاذ  را  تصمیماتــی  داده هــا،  ایــن  از 
ــود در  ــای موج ــئله و رونده ــاس مس ــود، مقی ــت موج ــه وضعی ــبت ب نس
ــه آنهــا مطلــع می شــود. بررســی ها نشــان می دهنــد  موضوعــات مرتبــط ب
کــه رونــد موجــود در رصــد اجتماعــی نواقــ� جــدی دارد کــه در ادامــه بــه 

آن هــا اشــاره می شــود.

نوا�� در حوزۀ �ولید یا ��� داده ها: ۱

مســائل ▪ و  موضوعــات  تمامــی  پوشــش  بــرای  داده ای  �نــای  عــدم 
اجتماعــی.

عــدم ذخیره ســازی اســتاندارد داده در طــی فراینــد ارائــۀ برخــی خدمــات ▪
اجتماعی.

عدم اطالع تحلیلگران از وجود برخی بسته های داده ای و اطالعاتی.▪

عدم کیفیت برخی داده های تولیدشده در فرایندهای پیمایشی.▪

عدم وجود روند در پیمایش داده ها در موضوعات اجتماعی.▪

عدم بهره گیری از روش های جدید در تولید داده.▪

نوا�� در حوزۀ ن��دا�ی و �می��ا�ی داده ها: ۲

بســترهای ▪ در  تولیدشــده  داده ای  بســته های  اتصــال  امــکان  عــدم 
. مختلــف

عــدم توجــه کافــی در ذخیره ســازی داده هــای �یراجتماعــی مرتبــط بــا ▪
مســائل اجتماعــی.

عــدم توجــه کافــی در ذخیره ســازی داده هــای خدمــات �یرحکومتــی ▪
.) )کســب وکارهای مجــازی و فی�یکــی مثــل اســن� و شــی�ور

عدم توجه به رعایت محرمانگی در نگهداری داده ها.▪

نوا�� در حوزۀ ��ره �ردا�ی از داده ها: ۳

عــدم دسترســی راحــت نخبــگان حوزه هــای اجتماعــی بــه داده هــای ▪
موجــود.

عدم وجود نظریات بومی در برخی حوزه های اجتماعی.▪

عدم امکان تست برخی فرضیات بومی براساس داده های پیمایشی.▪

عدم وجود مدل های شبیه سازی و شاخ� های معتبر بومی.▪

نظــر نخبــگان حــول داده هــای ▪ تبــادل  عــدم وجــود بســتر مناســب 
اجتماعــی.

عدم احساس امنیت نخبگان در دسترسی به داده ها.▪

 �دوین راهکارها
جامع  نظام  استقرار  نظام نامۀ  سند  در  ارائه شده  راهکارهای  تدوین  در 
رصد این پژوهش، از دو رویکرد کلی که شامل تصدی گری و تنظیم گری 
است، می توان استفاده کرد. در �ویکرد ت�دی �ری، فرض بر این است که 
یک مرکز باید متولی تولید، جمع آوری و تحلیل تمام داده های حوزه های 
 اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، این وظیفه بر 

ً
اجتماعی شود که قاعدتا

عهدۀ »مرکز ملی رصد اجتماعی« قرار می گیرد. در این صورت، مرکز رصد 
باید با رویکردی کاماًل تصدی گرایانه نسبت به داده های اجتماعی، تمام 
داده ها را با اختیاراتی که از طریق سند نظام نامه به دست می آورد، تجمیع 

کرده و به اقتضای نیاز سایر دستگاه ها، در اختیارشان قرار بدهد.
�ویکرد ت��ی� �ری، فرض بر این است که همۀ تصمیم گیران کشور  در 
باید با مفهوم رصد اجتماعی آشنا شوند و از رصد در تصمیم گیری های 
خود استفاده کنند. دانش رصد اجتماعی باید به تمام حوزه های اجتماعی 
انتقال پیدا کند و ابزارهای رصدی در اختیارشان قرار بگیرد و همچنین 
داده هایی که با یک  بار ه�ینۀ عمومی در سازمانی تولید شده است، در 
اختیار دیگران قرار بگیرد تا همه بتوانند از ظرفیت های کشور استفاده 
کنند. این رویکرد مستلزم قوانین و الزامات متفاوتی نسبت به رویکرد 
پیشین است. هر چند متولی این رویکرد نیز مرکز ملی رصد اجتماعی 
نگهداری  و  تجمیع  جای  به  رویکرد  این  در  مذکور  مرکز  اما  بود.  خواهد 
همۀ داده ها، باید با ایجاد قوانین و بسترهای مناسب، دانش و ابزارهای 
موردنیاز برای رصد اجتماعی را در سازمان های اجتماعی مختلف توسعه 
ظرفیت های  از  را  مختلف  سازمان های  و  دستگاه ها  همچنین  بدهد. 
در  دستگاهی،  بین  تعامالت  شکل گیری  و  کرده  مطلع  یکدیگر  رصدی 
زمینۀ بهره گیری از ظرفیت های رصدی یکدیگر را، از نظر حقوقی و قانونی 
تسهیل کند. در تدوین راهکارهای ناظر به عارضه های شناسایی شده در 

نظام رصد اجتماعی، رویکرد تنظیم گری مدنظر قرار گرفته شده است.

     ������ی    

ر�� ا������ �� ��� ��� در ������ ا������ ���ـ�ب �� �ـ�د 
�ـ� �ـ� ��ـ� آن �� �ـ�ان از ����� و �����ات ���� از ������ت ا���ذی در 
��� ��ی ����� ا������ آ��ه ��. ا�� ر�� �� دو ��رت ����� ��ی 
و ���ی �ـ�ی ���ـ� ا��ا�ـ�. در �ـ�� «���م ���ـ� ا�ـ���ار ��ـ�م ���ـ� 
ر��» �� در ا�� ��و�� ارا�� ��ه ا��، از �و���د ����� ��ی ا����ده 
�� �ـ�د. در �و��ـ�د ����� �ـ�ی، ا�ـ�ار و ��ـ����ی ر�ـ� ا�����ـ� ��ـ� ��ـ� 
�ـ� ��ـ�د ���ـ�ی، در ا���ـ�ر ����ـ� ���د�ـ�ی ����� ��ـ� �ـ�ار �� ��ـ�د و 

ر�ـ� ا�����ـ� �ـ� �ـ�رت ������ ا���م �� �ـ�د.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در شــرکت تتــرا بــا همــکاری احمــد پورحیــدر و امیــر رودی ◂
در ســال 13۹7 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2xA5GM9





مو�و�ات و محورها
کاه� �ام �روشی  

ت�ارت �از ایران   

اقت�اد م�اومتی در ب�� انر�ی  

اندیشکده ها
شبک� تحلیل�ران اقت�اد م�اومتی    

  اندیشکدۀ سیاست��ا�ی امیرکبیر

ی ا�ــــــــــــــــ��
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بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۷۲

ی ا���

  ضرورت و اهداف پژوهش
مقاصـــد  بـــودن  انگشت شـــمار  و  صـــادرات  کـــم  حجـــم  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــی، تحریـــم بیمـــه و تحریـــم  محموله هـــای نفتـــی کشـــور، امـــکان تحریـــم مال
کشـــتی ها توســـط آمریـــکا بـــه راحتـــی فراهـــم اســـت. از ســـوی دیگـــر، ســـود 
فـــرآوری نفـــت خـــام، نســـبت بـــه فـــروش نفـــت خـــام حداقـــل 2 برابـــر اســـت. 
ـــا،  ـــار تحریم ه ـــز کاهـــش آث ـــت و نی ـــی نف ـــور کاهـــش خام فروش ـــه منظ ـــذا، ب ل
ــام  ــتی نفـــت خـ ــع پایین دسـ ــعۀ صنایـ ــت از توسـ ــون »حمایـ مجلـــس  قانـ
آیین نامـــۀ  از ســـرمایه گذاری مردمـــی« و  بـــا اســـتفاده  و میعانـــات گازی 
اجرایـــی آن را تصویـــب کـــرده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن قانـــون فرصـــت 
مناســـبی بـــرای ارتقـــای صنایـــع پایین دســـتی اســـت، ایـــن پژوهـــش بـــه 
ــردازد. ــتفاده از آن می پـ ــود اسـ ــرای بهبـ ــی بـ ــوارد اجرایـ ــی مـ تحلیـــل و ارزیابـ

�نایــ�  �و�ــ��  از  «حمایــ�  �انــون    
بــا  �ا�ی  می�انــات  و  �ــام  ن�ــ�  �ای�ن د�ــ�ی 

مردمــی» �ــرمایه ��ا�ی  از  ا�ــ��اده 
بـــه منظـــور توســـعۀ ظرفیـــت پاالیشـــی و پتروپاالیشـــی کشـــور و در نتیجـــۀ 
ح »افزایـــش ظرفیـــت پاالیشـــگاه های  کاهـــش خام فروشـــی نفـــت، طـــر
میعانـــات گازی و نفـــت خـــام بـــا اســـتفاده از ســـرمایه گذاری مردمـــی« در 
تاریـــ� 13۹7/07/04 تقدیـــم ریاســـت مجلـــس شـــد و در روز 13۹7/0۹/27

ــر  ــی بـ ــام اصالحاتـ ــی های مجلـــس و انجـ ــد. پـــس از بررسـ تصویـــب گردیـ
خ 13۹8/05/26، رئیـــس مجلـــس  ح، در نهایـــت در مـــور روی ایـــن طـــر

شـــورای اســـالمی قانـــون »حمایـــت از توســـعۀ صنایـــع پایین دســـتی 
ــرمایه گذاری مردمـــی« را  ــا اســـتفاده از سـ ــام و میعانـــات گازی بـ نفـــت خـ

بـــه دولـــت ابـــالغ کـــرد.  
این قانون از چهار م�یت کلی برخوردار است:

�ر�یــت قانــون �ــرای اجــرای �روژه هــای ��ی�ه ســا�ی پا�یشــ�اه های ▪
موجــود: ت�کیــد قوانیــن بین المللــی بــر کاهــش گوگــرد ســوخت های 
در  پاالیشــگاه ها  از  بســیاری  کــه  اســت  شــده  ســبب  کشــتیرانی 
نقــاط مختلــف جهــان بــه ارتقــاء و بهینه ســازی ب�ردازنــد. بنابــر مــادۀ 
ایجــاد  ح هــای  طر بــر  عــالوه  قانــون  ایــن  تســهیالت  از  اســتفاده   ،1
ح هــای  ت�سیســات جدیــد پاالیشــگاهی و پتروپاالیشــگاهی، شــامل طر
پاالیشــگاه های  فرآورده هــای  کیفیــت  و  کمیــت  ارتقــاء  بهینه ســازی 

نیــز می شــود. موجــود 

ن�دی��ــی: ▪ هدایــت  و  مردمــی  ســرمایه ��ا�ی  �ر�یــت  از  اســتفاده 
حجــم بــاالی منابــع موردنیــاز بــرای ت�میــن مالــی پروژه هــای نفتــی و 
نیــز محدودبــودن منابــع دولتــی، ســبب شــده اســت کــه بســیاری از 
پروژه هــای صنعــت نفــت پیشــرفت کنــدی داشــته باشــد. اســتفاده از 
منابــع مالــی مردمــی و سهیم شــدن بخــش خصوصــی و مــردم در ســود 
حاصلــه، عــالوه بــر تســریع تکمیــل پروژه هــا، باعــ� هدایــت نقدینگــی 

بــه ســمت تولیــد و توســعۀ صنایــع کشــور خواهــد شــد.

ح هــای پتروپا�یشــ�اهی بــه کمــ� ▪ ا��ایــ� ج�ا�یــت اقت�ــادی طر
ــگاه  ــک پاالیش ، ی ــور ــون مذک ــادۀ 3 قان ــاس م ــورا�»: براس ــ� � «ت�ف
ــا زمانــی مشــخ� از »تنفــس  ــرداری ت ــا پتروپاالیشــگاه پــس از بهره ب ی
خــوراک« برخــوردار اســت؛ بدیــن معنــا کــه طــی ســال های ابتدایــی، بــه 

�رر�ی آی�ن نام� ا�رای� «حمای� از �و��� �نای� �ای�ن د��ی ن�� �ام 
و می�انات �ا�ی با ا���اده از �رمایه ��ا�ی مردمی» 

��ا�� ���و��ر ���� ��م ��و�� از ���� 
ا��اث ���و�������ه 

شبکۀ
تحلیلگران

اقتصاد مقاومتی 

ــتفاده از  ــا اس ــات �ا�ی ب ــام و می�ان ــت � ــتی نف ــ� پای�ن دس ــ�� ص�ای ــت از توس ــ�ن «حمای ــ� ��� ــ� ا��ا� آ��� ���
�ــ�   ا�ــ� ���ــ�ن �� �ــ�ان  از ��ا�ــ�ی  �ــ� ����ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�.  ��ــ�  ســرمایه ��ا�ی مردمــی» ���ــ� وزارت 
«ا��ــ�ی ���ــ� �ــ�را� �ــ� وا���ــ�ی راه ا��ازی �ــ�ه»، «��ا�� �ــ�دن �ــ�ا�� ����ــ� ���ــ� از ���ــ� ����ــ� ��د�ــ� و 
»، «����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ�آورده از ���ــ� وا���ــ�ی ���و�����ــ����» و «ا�ــ�زۀ �ــ�درات �ــ�آورده  ������ــ� ���ــ�د در ��ــ�ر
�ــ� ��ــ� ����ــ�» ا�ــ�ره �ــ�د. �����ــ�، ا�ــ� ���ــ�ن ز���ــ� را �ــ�ای ����� �ــ�زی وا��ــ� و ا�ــ�ای ا�ــ� ۴۴ ���ــ�ن 

ا���� ���ار �� ���، ا�� �زم ا�� ��ای ����د آن، ��اردی در آ��� ���� ا��ا�� ا�� ����ن ������ه ��د. 

  ������ ��� ���    
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صــورت علی الحســاب ه�ینــۀ خــوراک را پرداخــت نخواهــد کــرد. ایــن 
ح ســه م�یــت دارد:  طــر

ح ها را تا 5٪ افزایش می دهد.. 1 خ بازدهی داخلی طر نر

باعــ� می شــود دورۀ بازگشــت ســرمایه پــس از بهره بــرداری واحــد از 8. 2
ســال بــه 1 ســال کاهــش یابــد.

ت�مین کننــدگان مــواد و تجهیــزات خارجــی و داخلــی برای سهام دارشــدن . 3
ح هــا تمایــل بیشــتری خواهند داشــت. در ایــن طر

پاالیشــگاه های ▪ بــه شــرکت های ��وصــی:  اجــازۀ صــادرات �ــرآورده 
ایــران مجبــور هســتند 5 فــرآوردۀ اصلــی تولیــدی خــود را کــه شــامل 
بن�یــن، گازوئیــل، نفــت ســفید، گاز مایــع و نفــت کــوره اســت و بــه 
تشــکیل  را  پاالیشــگاه  یــک  محصــوالت  از   ٪۹4 میانگیــن  صــورت 
می دهنــد، بــه قیمــت فــوب خلیــ� فــارس بــه دولــت بفروشــند. بــا 
قیمــت  در  عامــل،  مهم تریــن  عنــوان  بــه  کیفیــت  اینکــه  بــه  توجــه 
ارتقــای  بــرای  الزم  انگیــزۀ  پاالیشــگاه ها  نــدارد،  ت�ثیــری  محصــوالت 
ــون،  ــن قان ــادۀ 5 ای ــد. در م ــود را ندارن ــدی خ ــوالت تولی ــت محص کیفی
ــه بخــش خصوصــی اعطــا  حــق صــادرات کلیــۀ فرآورده هــای تولیــدی ب
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، منطــق اقتصــادی بــر عملکــرد پاالیشــگاه 
یــا پتروپاالیشــگاه حاکــم شــده و انگیــزۀ الزم بــرای تولیــد محصــوالت بــا 
ارزش و کیفیــت بیشــتر را بــه دســت می آورنــد کــه همیــن مســئله بــه 

تکمیــل زنجیــرۀ ارزش منجــر خواهــد شــد.

ـــ�  ـــری در آی�ن نام ـــ� �رار�ی ـــن�ادهای� ��  پ�ش
ا�رایـــ� �صویـــ� �ـــده

پیش نویــس آیین نامــۀ اجرایــی ایــن قانــون کــه توســط وزارت نفــت تهیــه 
شــده بــود، بعــد از بررســی و بازنگــری در کمیســیون اقتصــادی دولــت، بــه 
تصویــب رســیده اســت. در ادامــه پیشــنهاداتی بــه منظــور اجــرای بهینــۀ 
قانــون و اســتفاده از ظرفیــت آن در کاهــش خام فروشــی، ارائــه می شــود.

» بـــه �ـــای   ا�ـــ��اده از �وش هـــای «�ـــ�ام م�ور
 « �وش هـــای «اوراق �رضه م�ـــور

هنگامی که از اوراق قرضه برای ت�مین مالی پروژه ها استفاده می شود، 
این  دریافت  شود.  پروژه  ساخت  دورۀ  طول  در  سود  می رود  انتظار 
موضوع برای پروژه هایی که بعد از 4 یا 5 سال به بهره برداری و سوددهی 
روش های  می شود  پیشنهاد  لذا  است.  سنگین  بسیار  رسید،  خواهد 
سهام محور به کار گرفته شود و اصل و کف سود سرمایه گذاری در این 
این  به  اجرایی  آیین نامۀ  برای  گردد. متن پیشنهادی  سال ها ضمانت 
ح می تواند از طریق بانک ها و نهادهای  ح است: »مجری احداث طر شر

، به انتشار سهام با سود تضمین شده اقدام کند.« مالی معتبر

ــش و  ــ� �ا�یـ ــی در �نایـ ــا�ی وا��ـ  �صو�ی �ـ
ـــیمی ��رو�

 اگرچــه براســاس اصــل 44 قانــون اساســی دولــت مجــاز اســت تنها ٪20 
از ســهام پاالیشــگاه های نفــت را در اختیــار داشــته باشــد، امــا حــدود 

شــبه دولتی  و  دولتــی  شــرکت های  و  دولــت  را  ســهام داران  از   ٪75
خصوصی ســازی  جهــت  در  اســت  الزم  لــذا  می دهنــد.  تشــکیل 
، حتــی در صورتــی  واقعــی گام جــدی برداشــته شــود. بــه ایــن منظــور
ــد،  ــداری کن ــود را خری ــهام موج ــد س ــی نتوان ــی واقع ــه بخــش خصوص ک
ضــروری اســت کــه بــرای افزایــش تمایــل خریــد، امتیازهایــی بــه ایــن 
بخــش واگــذار گــردد. از جملــه ایــن امتیازهــا شــامل اجــازۀ صــادرات 
شــرکت های  از  حمایــت  پتروشــیمیایی،  و  پاالیشــی  فرآورده هــای 
کشــورهای  در  به ویــژه   ، کشــور از  ج  خــار در  برندینــ�  بــرای  مذکــور 
پتروشــیمی  و  پاالیــش  بخــش  تنظیم گــر  نهــاد  تشــکیل  همســایه، 
و  قوانیــن  براســاس  مذکــور  واحدهــای  خــوراک  قیمت گــذاری  بــرای 

هســتند. آن هــا  داوری  بــه  رســیدگی 
همچنین بررسی موارد زیر برای اضافه شدن به آیین نامه ضروری است: 

فرآورده هــای ▪ صــادرات  مجــوز  قانــون،  ایــن  مشــمول  واحدهــای 
دارنــد. را  تولیــدی 

وزارت نفــت موظــف اســت بــا همــکاری وزارت اقتصــاد، وزارت صمــت و ▪
ســایر دســتگا ه های مربوطــه تمهیــدات الزم برای تهیۀ زیرســاخت هایی 
نظیــر اســکله و بنــدر بــرای صــادرات فرآورده هــای مذکــور را فراهــم نمایــد.

وزارت صمــت موظــف اســت بــا همــکاری وزارت نفــت و وزارت اقتصــاد ▪
بســتۀ حمایتــی مــدت داری را تــا ســقف 10 ســال برای حمایت و تشــویق 
شــرکت هایی کــه بــه صــورت برندینــ� و از طریــق جایــگاه شــرکت های 
ایرانــی بــه توزیــع ســوخت در کشــورهای دیگــر می پردازنــد، تهیــه کــرده 

و بــه تصویــب هی�ــت وزیــران برســاند.

     ������ی    

ا����د   ��  �� �����  ����� و   ��� ��م ��و��   ���� ����ر   ��
��م   ��� ����� د���   �����  ����� از   �����» ����ن   ، ���ر
 ����� ��د��»  ������ ��اری  از  ا����ده   �� ��زی  ������ت  و 
������ن  ����ر   �� ��ر�����  ��ر�� ��ی   ��� ا��.  ��ه 
آ��� ����   �� ��اردی  ا���� ��دن  ����ن،  ا��  از   ����� ا����دۀ 
��وری ا��. ��ا در ا�� ��و��، ا����ده از ��ام ��مین �ده

وا��ا�ی  اوراق ����،  از  ��ای ����� ���� ��وژه �� �� ��ی ا����ده 
�رک� های  و  مردمی  �رمایه های  ��ب  �رای  �یش�ر  ام�یازهای 
 �� ���و����،  و   �����  ��� �ن�یم �ر  ن�اد  �شکی�  و  �صو�ی 
��� ��ی   ���� ��وژه ��  ا��  ���م  د�����  از  ������ی  ����ر 

.�� ������د  دو���، 

    د���ره� ��و��    

ایـــن مطالعـــه در شـــبکۀ تحلیلگـــران اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا همـــکاری ســـید 
حســـن محفوظـــی در ســـال 13۹8 انجـــام شـــده  اســـت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2RfNQEK

��ارش
ا���ی ���� ��م ��و�� از ���� ا��اث ���و�������ه   

����� �� ����ن ���� ����
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  ضرورت و اهداف پژوهش
در  کشــورها  سیاســی-امنیتی  مســائل  بــا  همــواره  گاز  و  نفــت  تجــارت 
بــه  گاز  تجــارت  میــان،  ایــن  در  اســت.  خــورده  گــره  بین المللــی  حــوزۀ 
دالیلــی چــون، ماهیــت منطقــه ای بــازار گاز بــر خــالف بــازار جهانــی نفــت، 
قابل توجــه مصــرف  رشــد  و  گاز  تجــارت  قراردادهــای  بــودن  بلندمــدت 
آینــده، اثــرات ژئوپلتیکــی بــه مراتــب بیشــتری  گاز جهــان در ســال های 
نفــت، داشــته  تجــارت  بــا  تقاضــا، در مقایســه  و  کشــورهای عرضــه  بــر 
، پیونــد   تجــارت گاز طبیعــی بیــن دو کشــور

ً
اســت؛ بــه گونــه ای کــه عمومــا

راهبــردی بلندمدتــی میــان آن هــا ایجــاد می کنــد. روســیه ب�رگتریــن دارنــدۀ 
ذخایــر و صادرکننــدۀ منابــع گازی اســت و ایــران پــس از آن در رتبــۀ دوم 
ذخایــر گازی جهــان قــرار دارد. بــا توجــه بــه اینکــه راهبــرد روســیه در بــازار 
ــازار و رقیــب ایــران در  ــه عنــوان یکــی از اثرگذارتریــن بازیگــران ایــن ب گاز ب
بــازار مشــترک اروپــا می توانــد بــر تبییــن راهبــرد مطلــوب ایــران در ایــن 
بــازار ت�ثیرگــذار باشــد؛ بــا مطالعــۀ تاریخچــۀ توســعۀ صــادرات گاز روســیه 
ــا اتخــاذ راهبــرد بهینــه بــه  و روش شناســی راهبــرد توســعۀ آن می تــوان ب

توســعۀ صــادرات گاز کشــور کمــک کــرد.

�رر�ی راه�رد �و�یه در �ادرات �از ��ی�ی
بــازار صــادرات گاز روســیه بــه دو بــازار �ربــی )اروپــا( و شــرقی )کشــورهای 
شــرق آســیا به ویــژه چیــن( تقســیم می شــود. شــرکت گازپــروم ب�رگتریــن 
شــرکت حــوزۀ گاز در روســیه اســت کــه دوســوم تولیــد، هفتــاد درصــد 

 تمــام صــادرات گاز روســیه را در انحصــار خــود دارد. در بــازار 
ً
ذخایــر و تقریبــا

�ربــی، روســیه بــا کمــک ســه مســیر مرکــزی، شــمالی و جنوبــی ســاالنه 
ــد. در  ــادر می کن ــا ص ــه اروپ ــی را ب ــب گاز طبیع ــارد مترمکع ــش از 200 میلی بی
مســیر مرکــزی خــط لولــه بــرادری و یامال-اروپــا از طریــق مــرز خاکــی اوکرایــن 
و بــالروس، گاز روســیه را بــه اروپــا می رســاند و در مســیر شــمالی خــط لولــه 
 بــه آلمان که 

ً
نــورد اســتریم از طریــق دریــای بالتیــک گاز روســیه را مســتقیما

هــاب گازی اروپــا اســت، متصــل می کنــد. مســیر جنوبــی نیــز از طریــق دریای 
ســیاه و ترکیــه، گاز روســیه را بــه اروپــای شــرقی متصــل می کنــد.  

بــا توجــه بــه مســیرهای صادراتــی و بازارهــای هــدف روســیه، راهبردهــای 
ســبد صادراتــی تنــوع  و  ع مســیر صادراتــی  ت�ــو روســیه  و مهــم  اصلــی 
در تجــارت گاز اســت. بــه طــور مشــخ�، مهم تریــن اصــول موفقیــت 
تحلیــل  می گیــرد؛  قــرار  محــور  ســه  در   ، گاز تجــارت  حــوزۀ  در  روســیه 
 ، گاز صــادرات  اقتصادســنجی  منظــور  بــه  م��ــد  بازارهــای  ت�ا�ــای 
کاهــش  هــدف  بــا  �ــ�  لولــه  احــداث  در  م��ــد  کشــور  بــا  همــکا�ی  
ه�ینه هــای ســاخت و ت�میــن مــواد اولیــه و ای�ــاد ج�ا�یــت در بســتن 
قــرارداد �ــرای کشــور م��ــد. از جملــه بندهــای مــورد اســتفادۀ روســیه 
کــه در قــرارداد تجــارت گاز جذابیــت ایجــاد می کنــد، می تــوان بــه بندهایــی 
ماننــد فرمول بنــدی قیمــت، اعمــال تخفیــف یــا ه�ینــه اضافــه در صــورت 
، حداقــل میــزان  افزایــش یــا کاهــش بیــش از حــد قیمــت از مقــدار مقــرر
خریــد نســبت بــه میــزان قراردادشــده )بنــد Take or pay( و اختصــاص 
ــای  ــدام از بنده ــر ک ــی از ه ــورت تخط ــرارداد، در ص ــخ� در ق ــه مش جریم

نمــود. اشــاره  توافق شــده، 

�یر و  �رر�ی راه�رد �و�یه در حوزۀ ��ارت �از و ارا�� ��
�رات آن �ر ��ارت �از ایران  ��

��و�� را���د ا��ان در ��زۀ ���رت ��ز 
��ا��س را���د��ی �و���

اندیشکدۀ
سیاستگذاری 

امیرکبیر

    ��اد �����ن ��ر     

�ــ�درات ��ز ����ــ� �ــ� د��ــ� �����ــ�ت �ــ�دن ��ارداد�ــ�، ���ــ� ا��ــ�د �وا�ــ� ���ــ�ار و ا��ا�ــ� �ــ�رت ���� ز�ــ� 
�ــ� ��ــ�ر��ی ���ــ� �� �ــ�د. �و�ــ�� و ا�ــ�ان دو ��ــ�ری ��ــ��� �ــ� ���ــ���� ذ���ــ� ��ز ����ــ� را در ��ــ�ن 
در ا���ــ�ر دار�ــ�، از ا�ــ� ��ــ� را��ــ�د �و�ــ�� در �ــ�زار ��ز �� ��ا�ــ� در ����ــ� را��ــ�د ا�ــ�ان در �ــ�درات ��ز ����ــ� 
������ــ�ار ���ــ�. �و�ــ�� �ــ� د��ــ�ل ���ــ�� ��زار�ــ�ی �ــ�درات ��ز در ا�و�ــ� و ��ــ� ا�ــ� و �ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�ع ��ــ�� �ــ�درات 
، در �ــ�  و ��ــ�ع �ــ�� ��دار�ــ�، ا�ــ� ا�ــ�اف را ��ــ� �� �ــ�د. ��� ���ــ� ا�ــ�ل �����ــ� �و�ــ�� در �ــ�زۀ ��ــ�رت ��ز
ــا  ــد � ــروژه از �ولی ــ�ا�ی پ ــرمایه � ــد در � ــور م�ص ــا کش ــکا�ی  ب ــد ، هم ــای م�ص ــای بازاره ــ� ��اض ��ــ�ر �ــ�ار �� ��ــ�د؛ ��لی

مصرف �از و ای�اد ��ا�ی� مالی و �یا�ی در بس�ن �رارداد �رای کشور م�صد.
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  راه�رد ایران در ��ام� با �و�یه
ایــران و روســیه بازارهــای گاز مشــترک و �یرمشــترک دارنــد. مهم تریــن 
بــازار گاز مشــترک، اروپــا و به ویــژه بــازار بــ�رگ ترکیــه اســت کــه در حــال 
حاضــر هــر دو کشــور در آن حضــور دارند. همچنین بازار کشــورهای شــرق 
آســیا ماننــد چیــن، ژاپــن، کره جنوبــی و ... بــرای روســیه در دســترس تر 
اســت. ایــران در بــازار کشــورهایی چــون عــراق، کویــت، عمــان، پاکســتان، 

ــر را دارد.  اف�انســتان و حتــی هنــد و بنــگالدش جایــگاه برت
ایــران بــا پیش گرفتــن راهبــرد همــکا�ی ســه جانبه در بازارهای �یرمشــترک 
ــاند.  ــکان برس ــد ام ــن ح ــه باال تری ــا ب ــن بازاره ــود را در ای ــع خ ــد مناف می توان
ــران،  ــادی ای ــی و اقتص ــط سیاس ــه رواب ــر اینک ــالوه ب ــه جانبه، ع ــکاری س هم
روســیه و کشــورهای هــدف صــادرات ایــران را تحکیــم می بخشــد، می توانــد 
چالش هــای موجــود در حــوزۀ ســرمایه گذاری و همچنیــن چالش هــای 
بــا  همــکاری  بــا  را  گاز  انتقــال  عظیــم  پروژه هــای  تکنولو�یــک  و  فنــی 
شــرکت های باتجربــۀ روســی،  مرتفــع ســازد و بدیــن وســیله راهــی بیابــد 
کــه از تجربــۀ عظیــم روســیه در توســعۀ صنعــت گاز اســتفاده کنــد. البتــه در 
ایــن پروژه هــا بایــد تنهــا از تــوان فنــی روس هــا اســتفاده شــود و ت�میــن گاز 

 از طریــق گاز ایــران باشــد. 
ً
بازارهــای �یرمشــترک صرفــا

تنهــا بــازار مشــترک ایــران و روســیه بــازار گاز اروپــا اســت کــه در تعامل ایــران با 
روســیه در ایــن بــازار، دو رویکــرد کلــی را می تــوان متصــور بود. 

راهبــرد اول؛ ایــن اســت کــه ایــران بــا حداک�ــر تــوان خــود در بــازار اروپــا، ▪
وابســتگی  و  همــکاری  ســط�  افزایــش  و  سیاســی  منافــع  علــت  بــه 
بــه  گاز  صــادرات  و  شــود  ظاهــر  ایــران،  گاز  بــه  اروپایــی  کشــورهای 
ــه گاز  ــه ای باشــد کــه وابســتگی ملموســی، مســتقاًل ب کشــورها بــه گون
ایــران پیــدا کننــد؛ چراکــه صــادرات گاز بــه چندیــن کشــور در حجم هــای 
پاییــن و یــا صــادرات گاز بــا خــط لولــۀ مشــترک بــا دیگــر کشــورهای 
صادرکننــده ماننــد آذربایجــان، وابســتگی خاصــی ایجــاد نخواهــد کــرد 
و هــدف ژئوپلتیــک ایــران در قبــال روســیه محقــق نخواهــد شــد. بایــد 
یــادآوری کــرد کــه ایــن رویکــرد باعــ� تقابــل ایــران و روســیه می شــود. 

عمــل ▪ بــه  حضــور  مشــترک  بازارهــای  ایــن  در  ایــران  دوم؛  راهبــرد 
دارد  چشــمگیری  فعالیــت  بازارهــا  ایــن  در  روســیه  چراکــه  نرســاند 
ازای  در  و  کنــد  واگــذار  روســیه  بــه  را  بازارهــا  ایــن  طریــق  بدیــن  و 
امنیتــی و  امتیــازات اســتراتژیک سیاســی،  ایــن واگــذاری، می توانــد 
اقتصــادی دیگــری از روســیه کســب کنــد. در چنیــن راهبــردی بایــد 
توجــه داشــت کــه بــازار ترکیــه بــه دلیــل شــرایط مســاعدتر ایــران در 

ایــن بــازار و همچنیــن منافــع بســیار ایــران در صــادرات گاز بــه آن، 
ازای  بایــد در  ایــران  بازارهــای مشــترک محســوب نمی شــود و  جــزء 
ــی،  ــازات دریافت ــی از امتی ــوان یک ــه عن ــیه ب ــه روس ــا ب ــازار اروپ ــای ب اعط
ــازار ترکیــه را بــه صــورت انحصــاری در اختیــار بگیــرد. چراکــه در ایــن  ب
، روســیه  ــازار ــران در ایــن ب ــر حداک�رشــدن منافــع ای ــورت، عــالوه ب ص
نیــز فرصــت خواهــد یافــت تــا بــا گاز آزادشــدۀ خــود در ترکیــه، حضــور 
بیشــتری در بــازار اروپــا داشــته باشــد. ترکیــه نیــز بــا دریافــت گاز ایــران 
و روســیه، بــه عنــوان یــک هــاب گازی بــرای اروپــا نقــش پررن� تــری در 
ــۀ  ــع هم ــتراتژی مناف ــن اس ــرد و ای ــد ک ــازی خواه ــا ب ــرژی اروپ ــن ان ت�می

طرفیــن را بــه حداک�ــر خواهــد رســاند.

     ������ی    

��زی در  �ـــ� ������ـــ� ذ���ـــ�  ��ـــ�ر����  �ـــ� ��ـــ�ان  ا�ـــ�ان  �و�ـــ�� و 
��ـــ�ن، ��زار�ـــ�ی ��ـــ��ک و �����ـــ���� �ـــ�ای �ـــ�درات ��ز ����ـــ� 
 ، ��ز ��ـــ�رت  ز���ـــ�  در  �و�ـــ��  را���د�ـــ�ی  �����ا�ـــ�  دار�ـــ�.  �ـــ�د 
�� ��ا�ـــ� در ����ـــ� را���د�ـــ�ی ا�ـــ�ان در ا�ـــ� �ـــ�زه را���ـــ� ���ـــ�. 
را��ـــ�د  �����ـــ��ک  ��زار�ـــ�ی  در  �ـــ�  �� د�ـــ�  ��ـــ�ن  ��ر�ـــ� �� 
��ـــ��ری �ـــ� ����� ا�ـــ�ان، ��ـــ�ر ���ـــ� و �و�ـــ��، ���ـــ���� ����ـــ� 
�ـــ�زار  ا�ـــ�ان در  �ـــ�ای  ��ـــ� دو �و��ـــ�د  �ـــ� �ـــ�رت  ا�ـــ�ان دارد.  �ـــ�ای  را 
��ـــ��ک، ���ـــ� ا�و�ـــ�، و�ـــ�د دارد. �و��ـــ�د اول و�ود در �ـــ�زۀ ��ـــ�رت 
��ز �ـــ� ��ـــ�ادی از ��ـــ�ر��ی ا�و���ـــ� و ر���ـــ� �ـــ� �و�ـــ�� و �و��ـــ�د دوم 
د����ـــ� ا���ـــ�زات ا�ـــ��ا���� از �و�ـــ�� �ـــ� د��ـــ� وا�ـــ�اری �ـــ�زار ا�و�ـــ� 

�ـــ� �و�ـــ��، و در ����ـــ� د����ـــ� �ـــ�زار ����ـــ� از �و�ـــ�� ا�ـــ�. 

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ سیاســتگذاری امیرکبیــر بــا همــکاری جــواد 
ــت. ــده  اس ــام ش ــال 13۹7 انج ــلیمان پور در س س

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2S7SXal 
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  ضرورت و اهداف پژوهش
همچنیـــن  و  ج�رافیایـــی  موقعیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  جهـــان  کشـــورهای 
تولیدکننـــده یـــا مصرف کننـــده بـــودن در بخـــش انـــرژی، رویکـــرد خـــود 
در اســـتفاده از ایـــن کاالی راهبـــردی را مشـــخ� نموده انـــد و بـــر مبنـــای 
ــی  ــور کلـ ــه طـ ــد. بـ ــزی می کننـ ــرژی برنامه ریـ ــرای بخـــش انـ ــرد، بـ ــن رویکـ ایـ
در جهـــان از پنـــ� رویکـــرد در بخـــش انـــرژی بـــه صـــورت ترکیبـــی اســـتفاده 
نهـــاده  عنـــوان  بـــه  انـــرژی   : از عبارت انـــد  رویکردهـــا  ایـــن  می شـــود. 
)ســـوخت( فعالیت هـــای اقتصـــادی، انـــرژی بـــه عنـــوان مـــادۀ خـــام و خـــوراک 
زنجیـــرۀ ارزش، انـــرژی بـــه عنـــوان کشـــندۀ صنعـــت، انـــرژی بـــه عنـــوان 
ت�مین کننـــدۀ درآمدهـــای ارزی و انـــرژی بـــه عنـــوان ابـــزار دی�لماســـی و 
امنیـــت بین المللـــی. بـــا ایـــن وجـــود در ایـــران، تاکنـــون رویکـــرد مشـــخصی 
بـــه عنـــوان مبنـــای سیاســـت گذاری ها و اقدامـــات بخـــش انـــرژی تعییـــن 
نشـــده اســـت. بـــه همیـــن علـــت برنامه هـــای ایـــن بخـــش، ســـمت و 
ســـوی واحـــدی نـــدارد و بـــا پراکندگـــی و هدف گـــذاری نامشـــخ� روبـــه رو 
، تجمیعـــی از همـــۀ اهـــداف و اقدامـــات  اســـت. در بهتریـــن حالـــت نیـــز
ــا هـــم ممکـــن نیســـت، در دســـتور کار  خـــوب، کـــه تحقـــق آن همزمـــان بـ
بخش هـــای مختلـــف قـــرار گرفتـــه اســـت. بنابرایـــن ضـــروری اســـت کـــه 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران نیـــز رویکـــردی مشـــخ�، منســـجم و یک�ارچـــه 
در بخـــش انـــرژی داشـــته باشـــد تـــا از ایـــن ظرفیـــت بـــ�رگ انـــرژی موجـــود 
، بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن اســـتفاده شـــود. در ایـــن پژوهـــش  در کشـــور

اقدامـــات الزم در ایـــن زمینـــه ارائـــه شـــده اســـت.

  �ویکرد ایران در بخش انر�ی
 بـه عنـوان منبعـی بـرای درآمدهـای ارزی 

ً
اگـر نفـت خـام در ایـران صرفـا

شـناخته شـود، نمی توانـد مبنـا و اساسـی بـرای توسـعه قـرار گیـرد. ایـن 
راهبـرد در تمـام صـد سـالی کـه ایـران نفـت داشـته اسـت، مـورد توجـه 
کـه خام فروشـی نفـت،  نبـوده اسـت. چـرا  امـا نتیجه بخـش  گرفتـه  قـرار 
می کنـد.  ایجـاد  راهبـردی  کاالی  ایـن  از  اسـتفاده  در  را  م�یـت  حداقـل 
وابسته سـازی  در  چندانـی  نقـش  خـام  نفـت  مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه 
بـا نفـت خـام  آن  متقابـل کشـورها نـدارد و بـه دلیـل امـکان جایگ�ینـی 
کشـورهای مختلـف، نمی توانـد بـه عنـوان مبنایـی بـرای ت�میـن امنیـت 
بین المللـی اسـتفاده شـود. بررسـی ها نشـان می دهـد براسـاس شـرایط 
بـه منابـع  ایـران در دسترسـی  و مزایـای جمهـوری اسـالمی  ج�رافیایـی 
، هوشـمندانه ترین رویکـرد بـرای کشـور در بخـش انـرژی بـه  نفـت و گاز

صـورت زیـر اسـت:

استفاده از نفت به عنوان مادۀ خام و خوراک زنجیرۀ ارزش.▪

استفاده از گاز به عنوان نهاده )سوخت( فعالیت های اقتصادی.▪

ــارت ▪ ــعۀ تج ــور توس ــه منظ ــور ب ــی کش ــت ج�رافیای ــتفاده از موقعی اس
ــرژی. ــه ای ان منطق

یعنــی  مقاومتــی؛  اقتصــاد  اصــول  کنــار  در  مــوارد  ایــن  ضروریســت 
و  راه  نقشــۀ  عنــوان  بــه  »مردم محــوری«  و  »برونگرایــی«  »درونزایــی«، 

گیــرد. قــرار  انــرژی  بخــش  در  کشــور  برنامه هــای  مبنــای 

ا��ا��ت را���دی ��ای ���� ا����د 
ی ���و��� در ��� ا���

�ــ� �ــ�رت ��ــ� �و���د�ــ�ی �����ــ� ��ــ�� �ــ� ا�ــ�ژی و�ــ�د دارد و �ــ� ���و�ــ� �����ــ� از ���ــ� �ــ���، 
������ �ــ�ی ا���ــ�دی، �ــ�دۀ �ــ�م و �ــ�را� ز����ۀ ا�زش، ��ــ��ۀ ����، ����� ���ــ�ۀ درآ���ــ�ی ا�زی و ا��ژی، 
در �ــ�� ����ــ� ا�ــ���ده �� �ــ�د. ا�ــ� ا�ــ�اف ����ــ� ��اری ��ی ا�ــ�ان در ز���ــ� ا�ــ�ژی ����ر�ــ� ��ــ�ده و در ا��ــ� ��ارد 
�ــ�درات ��ــ� �ــ�م ���ــ�ی ���ــ�� �ــ�ار ����ــ� ا�ــ� �ــ� �ــ� ���ر�ــ� ا�ــ� �ــ����� ��ــ� ���ــ� �ــ�ه ا�ــ�. در ا�� را�ــ��، �� 
���ــ�ر ���ــ�� ��ــ�رت ����ــ� ای ا�ــ�ژی، ����ــ� ��اری �� ���ــ� �����ــ� �ــ� �����ــ� ���ا����ــ� ��ــ�ر و در ��ــ� 

ا����ده از ���، �� ���ان ��دۀ ��م ز����ۀ ا�زش و ���� ������ ��ی ا����دی، ����� ����. 

ارا�� �ویکردهای منا�� ایران با �و�ه به �رای� ��رافیای� ایران 
در بخش انر�ی �رای ���� ا��صاد م�اوم�ی

شبکۀ
تحلیلگران

اقتصاد مقاومتی 

    ا���ن ا���ی  
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ی ا���

 ا�دامات راه�ردی
، نیازمنـــد  برنامه ریـــزی بـــرای هـــر یـــک از بخش هـــای اقتصـــادی کشـــور
بـــه  اســـت،  بخـــش  آن  بـــا  و دســـته بندی مســـائل مرتبـــط  شناســـایی 
گونـــه ای کـــه هـــر دســـته بتوانـــد از ســـایر دســـته ها اســـتفاده کنـــد. در 
ادامـــه، اقدامـــات راهبـــردی مربـــوط بـــه هـــر دســـته در بخـــش انـــرژی ارائـــه 

ــت. ــده اسـ شـ
۱ �����ر اداری ��� ا��ژی:

ایجــاد یک�ارچگــی در نظــام ادارۀ بخــش انــرژی از طریــق تشــکیل وزارت ▪
انــرژی و ت�ســیس نهــاد تنظیم گــر مســتقل.

و ▪ انــرژی  بخــش  در  �یرحاکمیتــی  و  حاکمیتــی  نقش هــای  تفکیــک 
�یرحاکمیتــی. فعالیت هــای  در  تصدی گــری  از  دولــت  خــروج 

۲ ����� ا��ژی:

اولویت دادن به توسعۀ میادین مشترک با ت�کید بر میادین گازی.▪

اســتفاده از قراردادهــای مشــارکتی بــرای توســعۀ میادیــن بــا پیچیدگــی ▪
و ریســک بــاال.

افزایــش بازدهــی برداشــت از میادیــن نفتــی از طریــق اولویــت دادن ▪
ــارف گاز و  ــایر مص ــه س ــبت ب ــق نس ــت ت�ری ــن تح ــق گاز میادی بــه ت�ری

بازیافــت مســتمر و منظــم گازهــای همــراه نفــت.

بــار ▪ افزایــش ضریــب  از طریــق  بــرق  تولیــد  اقتصــادی  بهبــود صرفــۀ 
بــر کاهــش اوج مصــرف. بــا ت�کیــد  شــبکه 

ــی ▪ ــن دولت ــای تضمی ــق اعط ــور از طری ــی کش ــت نیروگاه ــش ظرفی افزای
بــه ســرمایه گذاران داخلــی.

تنوع بخشــی بــه ســبد عرضــۀ انــرژی از طریــق افزایــش ســهم انــرژی ▪
بــادی و زیســت تــوده.

ارتقــاء بهــره وری بخــش بــرق بــا واقعی کــردن قیمــت ســوخت و بــرق ▪
شــرکت ها در زنجیــرۀ تولیــد تــا توزیــع.

ــق کاهــش ▪ ــت از طری ــراه نف ــای هم ــت گازه ــت بازیاف ــتفاده از ظرفی اس
قیمــت پایــه در مزایده هــا.

۳ ���رت ا��ژی:

متنوع سازی روش های فروش منابع انرژی با ت�کید بر عرضۀ مستمر ▪
و منظم نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بورس انرژی.

اســتفاده از ظرفیــت ج�رافیایــی کشــور بــه منظــور توســعۀ تجــارت ▪
بــرق  پیوســته  هــم  بــه  شــبکۀ  ایجــاد  طریــق  از  انــرژی  منطقــه ای 
از  گاز  صــادرات  فــارس،  خلیــ�  بانکرینــ�  قطــب  ایجــاد  منطقــه ای، 
طریــق خــط لولــه بــه کشــورهای منطقــه و خریــد نفــت خــام و گاز از 

متقاضــی. کشــورهای  بــه  فــروش  و  منطقــه  کشــورهای 

۴ ز����ۀ ا�زش:

بــا ▪ جنوبــی  ســواحل  در  کشــور  پتروپاالیشــگاهی  ظرفیــت  توســعۀ 
داخلــی. ســرمایه های  از  اســتفاده 

تکمیل زنجیرۀ ارزش با اولویت نفت خام براساس م�یت های ج�رافیایی ▪
کشور از طریق ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در انتهای زنجیره.

ح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب.▪ توقف طر

۵ ���ف ا��ژی:

طریــق ▪ از  صنعتــی  و  خانگــی  بخــش  در  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی 
حــذف یارانــۀ پنهــان مشــترکین پرمصــرف و واحدهــای صنعتــی دارای 

مصــرف �یربهینــه.

هدفمندکــردن یارانه هــای بن�یــن از طریــق اعطــای ســهمیۀ برابــر بــه ▪
هــر ایرانــی.

بر ▪ ت�کید  با  حمل ونقل،  بخش  در  انرژی  مصرف  سبد  به  تنوع بخشی 
توسعۀ مصرف گاز طبیعی فشرده شده با اولویت حمل ونقل عمومی.

بهینه ســازی مصــرف انــرژی در بخــش ســاختمان بــا قاعده گــذاری از ▪
ــرژی. طریــق برچســب ان

مدیریــت مصــرف انــرژی از طریــق یک�ارچه ســازی و هوشمندســازی ▪
کنتورهــای آب، بــرق و گاز

۶ ����� ���� و ز����ۀ �����:

توانمندســازی شــرکت های اکتشــاف و تولیــد داخلــی از طریــق اعطــای ▪
مدیریــت عملیــات توســعۀ  میادیــن بــه آن هــا.

از ▪ اســتفاده  بــا  انــرژی  بخــش  کالن  پروژه هــای  مردمــی  مالــی  ت�میــن 
ظرفیــت بــازار ســرمایه از طریــق ایجــاد جذابیــت در قراردادهــای نفتــی.

استفاده از توان شرکت های داخلی در کسب و کارها و پروژه های بخش ▪
انرژی از طریق ایجاد زیرساخت های هوشمند شناسایی توانمندی های 

داخلی و تسهیل روش های ت�مین مالی از منابع داخلی.

     ������ی    

ــ��ر ��ا��ـــ�ه و  ــ�ان ��ـ ــ�ژی ا�ـ ����ـــ� ��اری �� و ��ا��ـــ� در ��ـــ� ا�ـ
����ـــ�� ا�ـــ� و �ـــ�� و �ـــ�ی ���ـــ��� �ـــ�ارد؛ در ���ـــ� �ـــ� در 
ا��ـــ� ��ـــ�ر�� �و���د�ـــ�ی ��ـــ��� در ا�ـــ�  �ـــ�زه در ��ـــ� ����ـــ� 
�ـــ�ه ا�ـــ�. ��ا�ـــ�س �ـــ�ا�� ���ا����ـــ� و ��ا�ـــ�ی ���ـــ�ری ا�ـــ��� 
، �ـــ�اردی �ـــ��� «ا�ـــ���ده از  ا�ـــ�ان در د����ـــ� �ـــ� ����ـــ� ��ـــ� و ��ز
ــ���ده از ��ز  ــ�ۀ ا�زش»، «ا�ـ ــ�را� ز���ـ ــ�م و �ـ ــ�دۀ �ـ ــ�ان �ـ ــ� ��ـ ��ـــ� �ـ
�ـــ� ��ـــ�ان ��ـــ�ده (�ـــ���) ������ �ـــ�ی ا���ـــ�دی » و «ا�ـــ���ده از 
�����ـــ� ���ا����ـــ� ��ـــ�ر �ـــ� ���ـــ�ر ���ـــ�� ��ـــ�رت ����ـــ� ای 
ا�ـــ�ژی»  �ـــ� ��ـــ�ان �و��ـــ�د ��ـــ�ر در ��ـــ� ا�ـــ�ژی ���ـــ���د �� �ـــ�دد. 
د�ـــ�� ��ی  در  ���ـــ�  ا�ـــ�ژی  ��ـــ�  در  ������ ��ـــ�ی  ��ـــ�،  �ـــ�رت  �ـــ� 
�ـــ����ر اداری ��ـــ� ا�ـــ�ژی، ����ـــ� ا�ـــ�ژی، ��ـــ�رت ا�ـــ�ژی، ز���ـــ�ۀ ا�زش، 

��ـــ�ف ا�ـــ�ژی و ز���ـــ�ۀ ����ـــ� ���ـــ� �ـــ�رت ��ـــ�د. 

    د���ره� ��و��    

ایـــن مطالعـــه در شـــبکۀ تحلیلگـــران اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا همـــکاری ◂
احســـان امیـــدی در ســـال 13۹7 انجـــام شـــده  اســـت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3eBy29a

���� ا��ژی ا��ان��ارش





مو�و�ات و محورها
هم�رایی �لویان و اس�م �رایان سّ�ی ترکیه  

س�ا�یوهای با�ی آمریکا با �رجام  

اندیشکده ها
اندیشکدۀ مرصاد  

  اندیشکدۀ راهبردی تب��ن

�ــ���ـــ� �ـــ�ر�ـــ�



فصلنـــامــــۀ جــــامعـــــۀ اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران 

بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3 ۸۰

����� ��ر��

  ضرورت و اهداف پژوهش
روابــط جمهــوری اســالمی ایــران و ترکیــه در طــول ســده ها و دهه هــای 
ایــن  بــا  اســت.  دیــده  خــود  بــه  فراوانــی  نشــیب های  و  فــراز  گذشــته 
دو  ایــن  میــان  مناســبات  ضابطه مندکــردن  و  تنظیــم  اهمیــت  وجــود، 
و   2002 ســال  در  تــرک  اســالم گرایان  کارآمــدن  روی  بــا  منطقــه ای  قــدرت 
نیــز متشن� شــدن ایــن روابــط در پرونده هایــی همچــون ســوریه در پــی 
تحــوالت ســال 2011، بیشــتر شــده اســت. در ایــن میــان، جامعــۀ علویــان 
ــای  ــت در اجتماع ه ــیه ای سیاس ــه حاش ــابقه و البت ــران باس ــی از بازیگ یک
موجــود در ج�رافیــای �ــرب آســیا و حتــی بخش هایــی از حــوزۀ بالــکان 
ــه ســایر  ــری نســبت ب ــد کــه از وضعیــت ویــژه و متفاوت ت ــه شــمار می آی ب
مذاهــب در منطقــه برخــوردار اســت. ایــن جامعــۀ مذهبی-عقیدتــی، بــه 
دالیــل متعــدد از جملــه ســرکوب مســتمر تاریخــی از ســوی حکومت هــای 
ســنی مذهب حاکــم و نیــز فقــدان نهادهــای دینــی قدرتمنــد، دچــار مســ� 
هویتــی و اعتقــادی و نیــز انــ�وای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی شــده 
اســت. لــذا جمهــوری اســالمی ایــران می توانــد بــا تکیــه بــر ظرفیــت چنــد 
را  ترکیــه  کشــور  بــا  خــود  مناســبات  ترکیــه،  علویــان  جامعــۀ  میلیونــی 

نمایــد.  پیش بینی پذیــر  همچنیــن  و  ســاختارمند  و  ضابطه منــد 

  وض�ی� کنونی �ام�� علویان
و  دورشــدن  علویــان،  جامعــۀ  تاریخــی  و  مســتمر  ســرکوب های 
را  دینــی  و  اعتقــادی  حقیقــی  ارزش هــای  از  جامعــه  ایــن  فاصله گرفتــن 
تســریع کــرده و آن هــا را وادار ســاخته از کانون هــای شــهری بــه روســتاها، 

کوهســتان ها و جنگل هــای حاشــیۀ دریــای مدیترانــه و بالــکان فــرار کنند. 
بــا ایــن وجــود، در دورۀ جدیــد و پــس از پایــان جنــ� جهانــی اول و تج�یــۀ 
خالفــت عثمانــی، زمینه هــا و عوامــل متعــددی، فضــا را بــرای بازگشــت 
ایــن جامعــه بــه اثرگــذاری در تحــوالت اجتماعــی و سیاســی فراهــم کــرده 
بعدهــا  و  پســاعثمانی  دورۀ  در  ترکیــه  فضــای  شــدن  لیبرالیــزه  اســت. 
تــالش ترکیــه بــرای پیوســتن بــه اتحادیــۀ اروپــا زمینه هایــی را فراهــم کــرد 
تــا از فشــارها بــر ایــن جامعــه، بــه عنــوان ب�رگتریــن اقلیــت عقیدتــی ایــن 
، کاســته شــود. آمارهــا نشــان دهندۀ آن اســت کــه ایــن جامعــه  کشــور
علیر�ــم جمعیــت قابل توجــه، تاکنــون موفــق بــه نقش آفرینــی منســجم 
و هدفمنــد در سیاســت ترکیــه نشــده اســت. در یــک نــگاه کلــی می تــوان 

وضعیــت کلــی جامعــۀ علویــان ترکیــه را بــه صــورت ذیــل بیــان کــرد: 
▪) جمعیت قابل توجه )12 تا 22 میلیون نفر

 بحران هویت▪

فقدان رهبری دینی و سیاسی یک�ارچه، قدرتمند و کاریزما در دورۀ معاصر▪

فقدان نهادهای دینی قدرتمند▪

محرومیت تاریخی این قوم از فعالیت سیاسی )شهروند درجه دو بودن(▪

فقدان نیروی انسانی متخص� و زبدۀ کافی▪

فقدان نهادهای بسی� ساز اجتماعی▪

فقدان قدرت اقتصادی قابل توجه▪

فقدان گرایش های هویتی دین محور▪

فقدان کشور قدرتمند حامی▪

�ویکرد هم�رای� ا��م �رایان �نی �رکیه و �ام�� علویان این کشور 
به  من�ور ���ود �واب� ایران و �رکیه

��ر�� ا��ا��ت و ���و��ر��ی ����ا�� 
�����ن و ا��م ��ا��ن ��ک

اندیشکدۀ 
مرصاد 

���ــ�د �وا�ــ� ���ــ�ری ا�ــ��� ا�ــ�ان و ����ــ�، در ���ــ��ه دو �ــ�رت ��ــ� و ������ــ�ار در ����ــ� ��ــ��ر �ــ�وری 
و ����ــ� ا�ــ�. ����ــ� ����ــ�ن �ــ� ����ــ� ۱۱ �ــ� ۲۲ ����ــ�ن ��ــ� �ــ� ��ــ�ان ��ر����ــ� ا���ــ� �����ــ� در �����، 
�� ��ا�ــ� �����ــ� ����ــ� �ــ�ای �� �����ــ� در ����ــ� ���ــ�. �����ا�ــ� ���ا�ــ� ا�ــ��ا���� ���ــ�ری ا�ــ��� ا�ــ�ان �ــ� 
ا�ــ�م ��ا��ن �ــ�� �ــ� ���ــ�ر �ــ��� ا��ــ�ف ��ــ� ا�ــ�م ��ا��ن و ����ــ� ����ــ�ن ����ــ� �و��ــ�دی ����ــ� ��ا�ــ� �ــ�د. 
ا���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ���ب ��ی ����ــ�� و �����ــ�، ا�ــ� ����ــ� ��ــ� �����ــ� در ا���ــ�د و ����ــ� ��ی ����ــ� دا�ــ�� 
و ��ــ�اره �ــ� ا�ــ�وا ��ــ��ه �ــ�ه ا�ــ�. �����ا�ــ�، ا��ــ�ذ ����ــ� ��ی ����ــ� در ��ــ� ار��ــ�ی ���ــ��ه ا�ــ� ����ــ� 

����� ��ا�� ��د. 

ع            ������دی ������ زا�
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چندپارگی و چنددستگی و اختالفات سیاسی و قومیتی▪

گرایش به احزاب لیبرال و چ� گرا▪

بی اعتمادی به اهل سنت ترکیه به دلیل خاطرات و تجارب تل� تاریخی▪

نگرانی از رشد اسالم گرایان اخوانی و حزب عدالت و توسعه.▪

  ��ینه های �م�و�ی ا��می ایران
بــاز طرفــی دیگــر تصمیم ســازان و تصمیم گیــران جمهــوری اســالمی ایــران 
در برســاختن نظــام مناســباتی خــود بــا کشــور ترکیــه می تواننــد یکــی از 

ســه سیاســت زیــر را در پیــش بگیرنــد:
کردهــا، . 1 ائتــالف  از  حمایــت  طریــق  )از  ســنی  اســالم گرایان  بــا  تقابــل 

مقابــل  در  لیبــرال  ترک هــای  و  بکتاشــی ها  شــیعیان،  علویــان، 
اســالم گرایان(

وضعیــت . 2 براســاس  �یرثابــت  و  مقطعــی  پراگماتیســتی،  رویکــرد 
حاکــم( و  قــوی  طــرف  بــا  همراهــی  )سیاســت  موجــود 

بــا اســالم گرایان ســنی )از طریــق مشــارکت در . 3 همراهــی اســتراتژیک 
ســاخت ائتالفــی جدیــد میــان طیفــی از علویــان، شــیعیان، بکتاشــی ها 

ــنی( ــالم گرایان س ــا اس ــا ب و کرده

�ویکــرد اول پــس از بحــران ســوریه و نقــش آشــکار ترکیــه در تالش هــای 
در  ایــران  هم پیمــان  دولــت  ســاقط کردن  بــرای  مســلحانه  و  نظامــی 
دمشــق، در درون دســتگاه های تصمیم گیــر نظــام، هــواداران زیــادی پیــدا 
کــرده اســت. امــا بــا ایــن وجــود، اتخــاذ آن آســیب هایی از جملــه افزایــش 
وجهــۀ  بــر  منفــی  ت�ثیــر  ترکیــه،  و  ایــران  میــان  منطقــه ای  تنش هــای 
جمهــوری اســالمی در روابــط بــا اســالم گرایان ســنی و از دســت دادن یــک 

هم پیمــان ســنی را در پــی خواهــد داشــت.
خارجــی  سیاســت های  از  قدرت محــور  چهــرۀ  یــک  نیــز  دوم  �ویکــرد 
ایجــاد  بــر  عــالوه  و  می کنــد  ارائــه  جهانیــان  بــه  اســالمی  جمهــوری 
، بــا  بی اعتمــادی منطقــه ای بــه اهــداف و ماهیــت  سیاســت های کشــور

اســت.  تضــاد  در  اســالمی  انقــالب  ارزش هــای  و  دینــی  هنجارهــای 
ترکیــه  در  نافــع  و  مطلــوب  راهبــرد  عنــوان  بــه  ســوم  �ویکــرد  ب�ا�رایــن 
ســط�  در  ترکیــه  سیاســت های  از  برخــی  اگرچــه  می شــود.  پیشــنهاد 
انتقــاد  مــورد  ســوریه  بحــران  در  آن  نقــش  خــاص،  طــور  بــه  و  منطقــه 

و  تهدیــدات  نظــام  وجــود  جملــه  از  آن  م�یت هــای  امــا  اســت،  جــدی 
منافــع مشــترک بــا اســالم گرایان جایــی بــرای نگرانــی چندانــی در مــورد 

نمی گــذارد. باقــی  ترکیــه  خارجــی  سیاســت های 

  �یا�� پ�شن�ادی
هر  از  قبل  سنی،  اسالمگرایان  با  استراتژیک  همراهی  سیاست  تحقق 
چیز در گروی ارتقای جایگاه و نقش جامعۀ علویان در ترکیه خواهد بود. 
زوال هویت گرایی سیاسی و کنش گری منسجم و یکدست، براساس 
ارزش ها و منافع هویتی، بیش از هر چیز به کاهش وزن جامعۀ علویان 
است.  شده  منجر  ترکیه  سیاست سازی  عرصۀ  و  سیاست  حوزۀ  در 
علویان  جامعۀ  با  مشترک  وجوه  بر  تمرکز  با  می رسد  نظر  به  بنابراین 
یعنی اعتقاد خاص به ائمه، ب�رگداشت برخی از اعیاد و مراسم های دینی 
و در نهایت باور به برخی از ارزش های شیعی، می توان گام های نخستین 

و بنیادین احیای هویت دی�ی جام�� �لویان را فراهم ساخت. 
به موازات گام هویتی یادشده، باید به این نکته توجه داشت که ا�ت�ی 
جای�اه اقت�ادی جامعۀ علویان ترکیه امری بسیار ضروری و حیاتی است. 
هدفمندکردن گام به گام واردات کشورهای ایران و عراق از ترکیه و افزایش 
سهم واردات از جامعۀ علویان، یکی از بهترین و مناسب ترین الگوها و 

روش ها برای ارتقای اقتصادی این جامعه در کشور ترکیه است. 
اســت  در حــوزۀ سیاســت  ا��ایــ� ن�ــ� جام�ــ� �لویــان  گام ســوم 
ایجــاد  عــدم  بــه منظــور  در حــوزۀ سیاســت  ت�خــر جامعــۀ علویــان  کــه 
حساســیت اســالم گرایان ســنی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه براســاس 
در  ســنی  اســالم گرایان  ت�ثیرگــذاری  انجام شــده،  مطالعــات  و  تحلیل هــا 
آینــدۀ سیاســت ترکیــه افــول خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه نزدیــک 
بــه ســه ســال بــه انتخابــات پارلمانــی ترکیــه باقــی مانــده اســت، بنابرایــن 
نخســتین گام هــای اعتمادســاز در ایــن بخــش بایــد بــه زودی آ�ــاز شــود.

     ������ی    

����ــ�  ����ــ�،  و  ا�ــ�ان  ��ــ�ن  �وا�ــ�  در  ���ــ�د  ا����ــ�ت  ر�ــ�  در 
ا��ــ� ��ــ�.  ����ــ� ����ــ�ن در  ����ــ�ن ����ــ� �� ��ا�ــ� ���ــ� ����ــ� 
��ــ�  ��ــ�اره  �����ــ�  �ــ���ب ��ی  ��ــ�  �ــ�  ����ــ�  ����ــ� ��ی 
�����ــ� دا�ــ�� ا�ــ�. در دورۀ ���ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�ر��، ���� �ــ�ی 
���ــ�ی در ��ا�ــ� ا�ــ� �ــ�وه �ــ�ار ����ــ� ا�ــ�. ���ــ�ری ا�ــ��� ا�ــ�ان 
از ���ــ� ا��ــ�ی ���ــ� د��ــ� و �ــ�ش در ��ــ� ا��ا�ــ� ��ــ� ����ــ�ن 
در �ــ�زۀ ا���ــ�د و ����ــ� �� ��ا�ــ� ���� �ــ�ی  �ــ��� ا��ــ�ف ��ــ� 
ا�ــ�م ��ا��ن �ــ�� و ����ــ�ن را ��ا�ــ� آورد و �ــ�وه �ــ� ا��ا�ــ� ��ــ�ذ 

�ــ�د، ا���ــ�د ��ــ� ��ر�ــ� از  ����ــ� ����ــ� را �ــ� د�ــ� آورد. 

    د���ره� ��و��    

محمدهــادی ◂ همــکاری  بــا  مرصــاد  اندیشــکدۀ  در  مطالعــه  ایــن 
شــده  اســت. انجــام   13۹8 ســال  در  ع  زار معصومــی 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2YbVhku 

�����ن و ا��م ����ن ��ک��ارش
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  ضرورت و اهداف پژوهش
ــد  ــا عــدم تمدی ــد ی ــاالت   متحــدۀ آمریــکا در مــورد تمدی تصمیــم دولــت ای
را  برجــام  قبــال  در  آمریــکا  رفتــار  ایــران،  هســته ای  تحریم هــای  تعلیــق 
مشــخ� می کنــد و البتــه روی ســایر موضوعــات مرتبــط ماننــد موضــوع 
تــوان دفاعــی موشــکی و سیاســت های منطقــه ای ایــران ت�ثیــر خواهــد 
گذاشــت. در ایــن پژوهــش حالت هــای ممکــن رفتارهــای آمریــکا در قبــال 
ــن  ــود. همچنی ــخ� می ش ــا مش ــن حالت ه ــی و محتمل تری ــام بررس برج

ــود. ــان می ش ــران بی ــاری ای ــات رفت ــا الزام ــک از حالت ه ــر ی ــرای ه ب

مــورد  در  آمریــکا  رف�ــار  �ــرای  ممکــن  حــا�ت    
�ر�ــام

بــا مبنــا قــراردادن احتمــاالت رفتــاری دولــت آمریــکا و همچنیــن در برخــی 
از حــاالت، اروپایی هــا امــکان وقــوع ۹ حالــت کلــی در چارچــوب برجــام  

وجــود دارد کــه در ادامــه ارائــه می شــود:
تحریم هــای . 1 تعلیــق  تمدیــد  عــدم  برجــام،  از  آمریــکا  صریــ�  خــروج 

جدیــد تحریم هــای  وضــع  و  هســته ای 

تحریم هــای . 2 تعلیــق  تمدیــد  عــدم  برجــام،  از  آمریــکا  صریــ�  خــروج 
جدیــد تحریم هــای  وضــع  عــدم  و  هســته ای 

عــدم خــروج صریــ� آمریــکا از برجــام، عــدم تمدیــد تعلیــق تحریم هــای . 3
ــد ــای جدی ــع تحریم ه ــته ای و وض هس

عــدم خــروج صریــ� آمریــکا از برجــام، عــدم تمدیــد تعلیــق تحریم هــای . 4
هســته ای و عــدم وضــع تحریم هــای جدیــد

خــروج همــگام ایــاالت  متحــدۀ آمریــکا و کشــورهای کلیــدی اروپایــی از . 5

برجــام

تحریم هــای . 6 تعلیــق  تمدیــد  برجــام،  از  آمریــکا  صریــ�  خــروج  عــدم 
جدیــد تحریم هــای  وضــع  عــدم  و  هســته ای 

تحریم هــای . 7 تعلیــق  تمدیــد  و  برجــام  از  آمریــکا  صریــ�  خــروج  عــدم 
ــر ایــران در موضوعــات  ــرای فشــار ب هســته ای و همراهــی اروپایی هــا ب

موشــکی

عــدم خــروج صریــ� آمریــکا از برجــام و بازگردانــدن تحریم هــای هســته ای . 8
بــه بهانه هــای جدیــد

عــدم خــروج، تمدیــد تعلیــق تحریم های هســته ای و اعمــال تحریم هایی . ۹
در حوزه هــای جدیــد.

ارزیابــی  و  برجــام  بــه  مربــوط  معــادالت  در  دخیــل  مت�یرهــای  تحلیــل 
وقــوع  احتمــال  میــزان  می دهــد  نشــان  بازیگــران،  احــوال  و  اوضــاع  
حــاالت گفته شــده بــه یــک انــدازه نیســت و برخــی حــاالت محتمل تــر 
از  آمریــکا  ایــاالت  متحــدۀ  رســمی  خــروج  »عــدم  هســتند.  ســایرین  از 
ــا  ــد اروپایی ه ــته ای در ازای تعه ــای هس ــق تحریم ه ــد تعلی ــام، تمدی برج
بــرای فشــار بــر ایــران« محتمل تریــن حالتــی اســت کــه امــکان دارد در 
خــروج  »عــدم  حالــت  دو  همچنیــن  افتــد.  اتفــاق  اردیبهشــت ماه   22
هســته ای،  تحریم هــای  تعلیــق  تمدیــد  عــدم  متحــده،  ایــاالت  رســمی 
وضــع تحریم هــای جدیــد« و »عــدم خــروج رســمی ایــاالت  متحــده، عــدم 
تمدیــد تعلیــق تحریم هــای هســته ای، عــدم وضــع تحریم هــای جدیــد« 
بــه ترتیــب در رده هــای بعــدی قــرار می گیرنــد کــه وقــوع آن هــا از احتمــال 

زیــادی برخــوردار اســت.

حال� های اح�مالی در �صمیم �یری ایا�ت  م��ده در ��ال �ر�ام 
و ا�دامات ضرو�ی �رای ایران

����ی ����� و ا��ا��ت  ��ر�� ����
ا��ان در ���ل ����م

اندیشکدۀ
راهبردی  تبیین 

����ــ� آ���ــ�� در ��ــ�ل ���ــ�م، �ــ�وه �ــ� �������ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ر ��ــ���� ��ــ� ����ــ� �ــ�ار �� د�ــ�، �ــ� �ــ��� 
�����ــ�ت ����ــ� �ــ�ان ���ــ�� و ����ــ� ��ی ����ــ� ای ا�ــ�ان ��ــ� ������ــ�ار ا�ــ�. ����� ���ــ� ���� �ــ�، 
����ــ�  ����ــ�  ����ــ� ��ی  ا�ــ�  ���ــ�  و  ��� �ــ�د  ج  �ــ�� ���ــ�م  از  ���ــ�ه  ا�ــ��ت  �ــ�  ��ــ���  ���� ���ــ� 
ــ�د. در  ــ� را ��ــ� �� ــ�ی ��� ــ� در ��زه � ــ� ���� ــ� و� ــ� � ــ�ی ��� ــ� ����� � ــ� و و� ــ�م ���� ــ� � ــ�� ای � ــ�ی �� � �����
�ــ�رت �ــ�وج آ���ــ�� از ���ــ�م، ا�ــ�ان ��ــ� ����ــ�ی ����ــ�، �وا�ــ� �ــ�د را �ــ� ��ــ� و �و�ــ�� ��ــ���� ��ــ� و در �ــ�رت 

����ری ���دن ا�و�� ������ ��ی ���� ای ��د را ��ون ���ود�� از �� ���د. 
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����� ��ر��

  ال�امات رف�ا�ی ایران در ��ال حا�ت ممکن الو�وع
هســتند،  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  حــاالت  محتمل تریــن  هرچنــد 
امــا اهمیــت کلــی مســئله ایجــاب می کنــد تــا الزامــات رفتــاری جمهــوری 
اســالمی ایــران در چارچــوب منافــع ملــی تبییــن شــوند. در ایــن راســتا 
الزامــات رفتــاری جمهــوری اســالمی ایــران در مــورد هــر یــک از حــاالت 

ح زیــر اســت. پیش آمــده بــه شــر

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���ت اول و دوم
در ایــن حالــت الزم اســت جمهــوری اســالمی ایــران، عــالوه بــر پیگیــری 
ــکا،  ــاالت  متحــدۀ آمری محکــم حقوقــی موضــوع نقــ� برجــام از ســوی ای
ایــن پیــام را نیــز به  ویــژه بــرای اروپایی هــا ارســال کنــد کــه در صــورت عــدم 
نتیجه بخشــی ســازوکار حقوقــی، ایــران نقــ� برجــام از ســوی آمریــکا را 
دلیــل و مبنایــی بــرای توقــف جزئــی و کلــی تعهــدات خــود طبــق برجــام 
اعــالم کنــد و در صورتــی کــه ســازوکار حقوقــی مشخ� شــده در برجــام 
بــا بن بســت مواجــه شــود، الزم اســت تــا جمهــوری اســالمی ایــران ظــرف 
طبــق  کــه  را  خــود  هســته ای  فعالیت هــای  ممکــن،  زمــان  کوتاه تریــن 

ــد.  ــی کن ــت، بازیاب ــده اس ــه ش ــت مواج ــا محدودی ــام ب برج

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���ت ��م و ���رم
اولیــن الــزام رفتــاری جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن حالــت، اعــالم ایــن 
نکتــه اســت کــه تفکیــک میــان خــروج از برجــام و عــدم تمدیــد تعلیــق 
تحریم هــای هســته ای را ن�ذیرفتــه اســت و اعمــال مجــدد جزئــی و کلــی 
ــه معنــای نقــ� برجــام تلقــی می کنــد و در  ــه تحریــم هســته ای را ب هرگون
صــورت عــدم رســیدگی حقوقــی در چارچــوب مشخ� شــده، جمهــوری 
اســالمی ایــران در کمتریــن زمــان ممکــن فعالیت هــای هســته ای خــود 
را بــدون هیچ گونــه محدودیــت برجامــی، بازیابــی خواهــد کــرد. بــه مــوازات 
ــه   ــرژی بایــد ب ــا روســیه، چیــن و آژانــس بین المللــی ان ایــن اقــدام روابــط ب
گونــه ای تنظیــم باشــد کــه اجمــاع مجــدد بین المللــی علیــه ایــران شــکل 
نگیــرد. چراکــه در صــورت احیــای فعالیت هــای هســته ای از ســوی ایــران 
منســجم تر  ایــران  علیــه  اروپا-آمریــکا  جبهــۀ  زیــاد  بســیار  احتمــال  بــه 

شــده و فشــارها افزایــش خواهنــد یافــت.

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���� ����
بحــ�  لــذا  می شــود.  تلقــی  فروپاشــیده  عمــاًل  برجــام  حالــت  ایــن  در 
پیگیــری حقوقــی نقــ� عهــد طــرف مقابــل منتفــی اســت و الزم اســت 
تــا جمهــوری اســالمی ایــران در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا بیشــترین 
مــوازات  بــه  گیــرد.  ســر  از  را  خــود  هســته ای  فعالیت هــای  ســرعت 
بازگشــت بــه فعالیت هــای هســته ای بــدون محدودیت هــای برجامــی، 
الزم اســت تــا بــر گســترش روابــط اقتصــادی بــا کشــورهایی ماننــد روســیه 
و چیــن و ســایر اعضــای بریکــس )برزیــل، هنــد و آفریقــای جنوبــی( ت�کیــد 

و اقداماتــی تن�یهــی علیــه اروپایی هــا انجــام شــود.

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���� ���
تعلیــق  تمدیــد  متحــده،  ایــاالت   رســمی  خــروج  عــدم  کــه  حالــت  ایــن 
دربرمی گیــرد،  را  جدیــد  تحریم هــای  وضــع  عــدم  هســته ای،  تحریم هــای 

بــه معنــی ادامــۀ تعهــد حقوقــی و البتــه ظاهــری طــرف مقابــل به ویــژه 
آمریــکا  حالــت،  ایــن  وقــوع  صــورت  در  اســت.  برجــام  بــه  آمریکایی هــا 
از  و  می گــذارد  نمایــش  بــه  برجــام  برابــر  در  خــود،  از  منفعــل  چهــر ه ای 

کــرد. آن عــدول خواهــد  مواضــع خــود در مــورد 

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���� ����
اسالمی  جمهوری  آتی،  اردیبهشت   22 در  حالت  این  وقوع  صورت  در 
ایران باید بر تمایز میان مسئلۀ هسته ای و بح� توان دفاعی موشکی 
منطقه ای  سیاست های  مورد  در  مذاکره  یا  موشکی  مذاکرۀ  و  ت�کید، 
میان  توافق  شکل گیری  کند.  معرفی  خود  قرمز  خطوط  جزء  را  تهران 
اروپایی ها و آمریکا برای حف� برجام و فشار بر ایران بر سر توان دفاعی 
ح  موشکی می تواند موجب شکل گیری پروندۀ موشکی برای ایران و طر
آن در مجامع بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. 
با  مقابله  برای  روسیه  و  چین  با  روابط  تقویت  بر  عالوه  ایران  بنابراین 
جبهۀ اروپا-آمریکا باید با روش های مختلف این نگرش را در کشورهای 
جهان تقویت کند که موشک های ایران تهدیدی برای سایرین نیست 

و تنها ماهیت دفاعی دارد.

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���� ����
جمهــوری  دوم،  و  اول  حــاالت  مشــابه  کــه  اســت  الزم  حالــت  ایــن  در 
اســالمی ایــران تفکیــک بیــن خــروج از برجــام و بازگردانــدن تحریم هــای 
هســته ای را، حتــی بــه بهانه هــای جدیــد بــه معنــای نقــ� برجــام اعــالم 

کنــد و اقدامــات الزم را انجــام دهــد. 

  ا��ا��ت ر���ری ا��ان در ���� ���
در صــورت وقــوع ایــن حالــت احتمــااًل دی�لماســی تهاجمــی آمریــکا بــرای 
اجما ع ســازی علیــه ایــران فعال تــر خواهــد شــد. بنابرایــن الزم اســت تــا 
جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــا انجــام اقداماتــی در حــوزۀ تحکیــم روابــط با 
کشــورهایی ماننــد روســیه، چیــن و حتــی اروپایی هــا مانــع از شــکل گیری 

جبهــۀ تهاجمــی علیــه خــود شــود.

     ������ی    

ارد����ــ� �ــ�  آ���ــ�� در ���ــ� ۲۲  ا�ــ��ت  ���ــ�ۀ  ا���ــ�  در �ــ�رد 
ر��ــ�ری را در ��ــ�ل ���ــ�م ��ــ�ن ��ا�ــ� داد، ۹ ���ــ� ��ــ� ا�ــ��ن و�ــ�ع 
دار�ــ�. ����ــ�ی ����ــ�، در �ــ�رت ��ــ� ���ــ�م از �ــ�ف ا�ــ��ت ���ــ�ه 
ا�ــ��ت   �ــ�ی  از  ���ــ�م  ��ــ�  �ــ�رت  در  �����ــ�  ا�ــ�.  �ــ�وری 
���ــ�ه و ا�و�ــ�، ���ــ�ری ا�ــ��� ��ــ� �ــ�م ا���ــ�ل و از �ــ����ی 
������ �ــ�ی ��ــ��  ای ���ــ� �وا�ــ� �ــ�د را �ــ� �و�ــ�� و ��ــ� �ــ� ���ــ�ر 

ــ�.  ــ� �� ــ� ���� ــ� آ�����-ا�و� ــ� ��� ــ� � �����

    د���ره� ��و��    

انجــام ◂ تبییــن در ســال 13۹7  راهبــردی  اندیشــکدۀ  ایــن مطالعــه در 
شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2W18FW7 
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دوم صندوق هــای فعــال در حــوزۀ صــدور ضمانــت هســتند کــه انتخــاب 
شــده اند. 

  ضمان� نامه و آ�ی� �نا�ی آن در ایران
ضمانت نامــه نوعــی ابــزار یــا قــرارداد متــداول در قراردادهــای داخلــی و 
بین المللــی اســت کــه بــه موجــب آن، مشــتری )پیمانــکار یــا وام گیرنــده( 
و  می شــود  ضمانــت  وام دهنــده(،  یــا  )کارفرمــا  مضمون لــه  نــزد 
تعهــدات وی بــر ضّمــۀ  ضامــن )بانــک یــا صنــدوق ضمانــت( اســت. در 
بــه  امنیت بخشــیدن  و  تضمیــن  بــرای  کــه  اســت  وثیقــه  نوعــی  واقــع، 
ــاری و  ــۀ اعتب ــروه ضمانت نام ــه دو گ ــده و ب ــادر ش ــراردادی ص ــدات ق تعه

می شــود.  تقســیم  قــراردادی  ضمانت نامــۀ 
یــک  نبــود  کــه  می دهــد  نشــان  موجــود  وضــع  آسیب شناســی  مــدل 
پایــگاه داده ای جامــع و قابل اعتمــاد و ضعــف در ارزیابــی چندجانبــه بــه 
آن بیــن صندوق هــا،  همــراه عــدم شــفافیت اطالعــات و عــدم گــردش 
موجــب ایجــاد اختــالل در امــکان اعتبارســنجی مناســب در نهادهــای 
ایــن   ، دیگــر ســوی  از  اســت.  شــده  ضمانتــی  خدمــات  ارائه دهنــدۀ 
بــر  سیاســی  فشــار  رکــود،  شــرایط  بــا  همــراه  اطالعــات  شــفافیت  عــدم 
صندوق هــا، باالبــودن ریســک ضمانــت و نبــود نهــاد متولــی بــرای حــوزۀ 
ارزیابی هــای  درنظرگرفتــن  جــای  بــه  اســت  شــده  موجــب  ضمانــت، 
ایــن  نتیجــه،  در  توجــه شــود.  مالــی  ارزیابی هــای  بــه   

ً
همه جانبــه صرفــا

مــوارد دسترســی شــرکت ها را بــه ضمانــت ســخت کــرده و عــدم ارزیابــی 
اســت. داشــته  همــراه  بــه  را  دانش بنیــان  شــرکت های  صحیــ� 

  ضرورت و اهداف پژوهش
توســعۀ اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین اهــداف اجتماعــی، 
و  رشــد  بــه  رســیدن  بــرای  ملت هــا  اصلــی  اولویت هــای  جــزء  همیشــه 
رفــاه اقتصــادی بــوده اســت. از میــان عوامــل متعــدد ت�ثیرگــذار در رشــد 
ــن  ــه همی ــت و ب ــتر اس ــه بیش ــوآوری از هم ــاوری و ن ــادی، نقــش فن اقتص
دلیــل، توجــه بــه توســعۀ فنــاوری و بــه دنبــال آن نــوآوری اهمیــت باالیــی 
ت�میــن  امــا  اســت  مالــی  ت�میــن  نــوآوری  اصلــی  نیازهــای  از  یکــی  دارد. 
نیازهــای مالــی شــرکت های دانش بنیــان در ایــران بــه دلیــل نداشــتن 
تعهــد  ضمانت نامه هــای  و  تســهیالت  دریافــت  بــرای  مناســب  وثیقــۀ 
قــراردادی، موانعــی بــه همــراه دارد. ایــن مشــکل در برخــی از کشــورها بــا 
ت�ســیس نهادهــای ضمانــت مرتفــع شــده اســت. در ایــن پژوهــش، بــا 
بررســی تجــارب کشــورهای مختلــف پیشــنهادهایی بــرای بهبــود نظــام 

ضمانــت در ایــران ارائــه می شــود. 

  �وش �نا�ی پژوهش
در ایــن پژوهــش، آسیب شناســی وضعیــت کنونــی در نهــاد ضمانــت 
صاحب نظــران  نظــر  از  اســتفاده  بــا  نوآورانــه،  و  فناورانــه  فعالیت هــای 
انجــام  داده بنیــاد  تئوری ســازی  تحقیــق  روش  براســاس  و  خبــرگان  و 
مدیــران  ماننــد  افــرادی  مصاحبه شــوندگان،  اول  گــروه  اســت.  شــده 
و  مشــکالت  دربــارۀ  کــه  هســتند  دانش بنیــان  موفــق  شــرکت های 
چالش هــای شــرکت های دانش بنیــان اطالعــات مناســبی دارنــد و گــروه 

�رر�ی وض�ی� کنونی ن�ام ضمان� �رای �رک� های دانش بنیان در 
ایران و ارا�� ا�داما�ی �رای ���ود آن

��ا�� ���و��ر��ی ����� ا�����ی 
در ������ ��ی ���ورا��

ا�ــ�   آن ����ــ� ���ــ�  از �ــ��� ��ی دا�� ���ــ�ن و �� ��ــ�  ار��ن ا��ــ� ���ــ�� ا���ــ�دی، ����ــ�  از  ��ــ� 
از  �ــ�ای د����ــ� ��ــ���ت و ����� ���� �ــ�ی ���ــ� �ــ�اردادی،  ���� ���ــ�. ��ا�ــ�� و���ــ� ����ــ� 
���ــ� ��ــ��ت ا���ــ� ا�ــ� ���� ���ــ� �ــ� در ��ــ�ر���� �ــ�ن آ��ــ�ن، ����ــ� و آ���ــ�� ا�ــ� ��ــ�� �ــ� ا��ــ�د 
���د�ــ�ی ����ــ� �ــ� �ــ�ه ا�ــ�. در ا�ــ�ان، ��ا��ــ� ����ــ� �ــ�م و�ــ�د ��ــ�د ����ــ�، �ــ�م �ــ����� ا���ــ�ت، �ــ�م 
���ــ��ه داده ای ���ــ� و ���� ا���ــ�د و ��ــ� در ا�����ــ� �������ــ� ���ــ� �ــ� د����ــ� �ــ��� �� �ــ� ����ــ� و 
��ــ�دی  و  ����ــ�  ����ــ�  ��ــ�د  �ــ�  از  ا�ــ���ده  �����ا�ــ�  �ــ�د.  �ــ��  دا�� ���ــ�ن  �ــ��� ��ی  ���ــ�  ا�����ــ� 

�����، ��ای ا������ ��� ����� ���� �� ��وری ا��. 

     �وح ا� ا������ی 

پژوهشکدۀ

 مطالعات فناوری 
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ن�ــام  ���ــود  �ــرای  پ�شــن�ادی  راهکارهــای    
ایــران در  ضمانــ� 

ژاپن  چین،  آمریکا،  ترکیه،  آلمان،  کشورهای  در  ضمانت  نظام  مطالعۀ 
قراردادی  ضمانت نامه های  انواع  وجود  که  می دهد  نشان  جنوبی  کره  و 
صندوق های  هماهن� کنندۀ  نهاد  سرمایه گذاری،  ضمانت  اعتباری،  و 
ضمانت، نهاد ت�مین مالی تخصصی، حمایت نهادهای دولتی و برنامه های 
نهاد  کارکرد صحی�  در  از عوامل مهم  برای شرکت ها  مشاورۀ مدیریتی 
ضمانت در این کشورها است. با توجه به اینکه شرایط کنونی ضمانت در 
ایران نیازمند اقداماتی بنیادی و راهبردی برای توسعۀ این نظام است، لذا 

اقدامات پیشنهادی ذیل ارائه می شود.

  ا��ا��ت ����د�� 
منظــور از اقدامــات بنیادیــن، اقداماتــی اســت کــه بــه تصمیم گیری هــای 
کالن، نظیــر مصوبــۀ مجلــس و هی�ت وزیــران نیــاز دارنــد و موفقیــت آن هــا 
مســتلزم همکاری نهادها و ســازمان های حاکمیتی در ســطوح عالی اســت. 
ح شــده توســط صاحب نظــران در مصاحبه هــا،  یکــی از مســائل مهــم مطر
حاضــر  حــال  در  اســت.  �مانــت  حــوزۀ  �ــرای  متولــی  ن�ــاد  نبــود 
ــوآوری و  ــدوق ن ــر صن ــر نظ ــاوری زی ــی پژوهــش و فن ــای �یردولت صندوق ه
شــکوفایی عمــل می کننــد. همچنیــن صندوق هــای دولتــی ضمانــت نیــز 
براســاس ســازوکارهای تصویب شــده در هی�ت وزیــران اداره می شــوند. 
ایــن در حالــی اســت کــه وجــود نهــاد متولــی ضمانــت از یکســو وحــدت 
رویــه ایجــاد می کنــد و روال هــا را ســامان می دهــد و از ســوی دیگــر، موجــب 
می توانــد  نهــاد  ایــن  می شــود.  ضمانــت  صندوق هــای  اعتبــار  افزایــش 
نقــش پشــتیبان نهادهــای ضمانــت را نیــز ایفــا کنــد و در شــرایط خــاص بــا 

ســازوکارهایی از جنــس تســهیم ریســک، از آنهــا حمایــت کنــد.
ارزیابی شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی برای حمایت از شرکت ها 
و  کند  منعکس  را  شرکت ها  وجوه  تمامی  باید  آنها،  به  خدمات  ارائۀ  و 
همه جانبه باشد. چراکه ارزیابی مالی صرف، نمی تواند رتبه بندی مناسبی 
از شرکت ها ارائه دهد. برای طراحی سازوکار ا��یا�ی همه جانبه، نهاد ارزیابی 
از شاخ� های دقیق، سیستم  و استفاده  باشد  باید مستقل  متمرکز 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  �نی  داده ای  پایگاه  و  استانداردها  دقیق،  ارزیابی 

همچنین شبکه ای بودن ارزیابی می تواند فرایند را تسهیل کند.

  ا��ا��ت را���دی 
امکانــات  از  اســتفاده  بــا  پیشــین،  گــروه  برخــالف  راهبــردی  اقدامــات 
کالن  ســط�  در  آنکــه  وجــود  بــا  و  اســت  اجراشــدنی  موجــود  نهــادی 
ایــران  در  اعتبــاری  ضمانــت  گســترش  بــر  قابل توجهــی  ت�ثیــر  نیســت، 
ح زیــر اســت: دارد. اقدامــات راهبــردی پیشــنهادی ایــن پژوهــش بــه شــر

اســتفاده از ســا�وکارهای تســ�ی� �یســ� توســ� ن�ادهــای حمایتــی: . ۱
صندوق هــای �یردولتــی پژوهــش و فنــاوری بــه علــت داشــتن ســرمایۀ 
کــم، توانایــی پذیــرش ریســک های بــاال را ندارنــد. ایــن موضــوع، حجــم 
، ت�ریــق منابــع بــه ایــن  ضمانت هــا را کاهــش می دهــد. از ســوی دیگــر
صندوق هــا دقــت ارزیابــی آنهــا را کاهــش داده و مخاطــرات اخالقــی 
ایجــاد می کنــد. اســتفاده از ســازوکارهای تســهیم ریســک عــالوه بــر 
می کنــد.  حفــ�  را  ارزیابی هــا  کیفیــت  صندوق هــا،  قــدرت  باالبــردن 
حصــول  صــورت  در  تنهــا  نکول شــده  ضمانت نامه هــای  چراکــه 

اطمینــان از نبــود مشــکل در ارزیابــی، بــه صنــدوق پرداخــت می شــود.

ت�امـل �یشـتر ص�دوق هـای �مانت بـا بان� ها: یکـی از اقدامات مؤثر . ۲
در فضـای موجـود، تعامـل بیشـتر صندوق هـای ضمانـت بـا بانک هـا، 
اسـت.  معـدن  و  صنعـت  بانـک  نظیـر  تخصصـی  بانک هـای   

ً
خصوصـا

از ایـن طریـق زمینـۀ اسـتفاده از منابـع بانکـی و وام بـرای پشـتیبانی از 
ضمانـت فراهـم می شـود کـه بـرای صندوق هایـی بـا سـرمایۀ کـم بسـیار 

ضـروری بـوده و از ورشکسـتگی آنهـا جلوگیـری می کنـد.

ص�دوق هــای . ۳ نمای�د�ــی  �ســترش  بــا  �مانــت  ��ــای  �ســترش 
�ــ�رگ: یکــی دیگــر از راهکارهــای توســعۀ فضــای ضمانــت، گســترش 
نمایندگــی صندوق هایــی اســت کــه ســرمایۀ زیــادی دارنــد. بــرای مثــال 
صــدور  بــه  را  خــود  منابــع  از   ٪٣٠ می توانــد  تعــاون  توســعۀ  صنــدوق 

دهــد. اختصــاص  دانش بنیــان  شــرکت های  حــوزۀ  در  ضمانــت 

ا��ایــ� همــکا�ی �یــن ص�دوق هــای �مانــت: تعامــل صندوق هــا . ۴
بــه اشتراک گذاشــتن  از طریــق  از تشــکیل نهــاد متولــی،  حتــی قبــل 
بنگاه هــای بدحســاب، انتقــال تجربیــات و صــدور ضمانت نامه هــای 

مشــترک در بهبــود نظــام ضمانــت بســیار ت�ثیرگــذار اســت.

صــدور �مانــت اتکایــی: نکــول بــاالی ضمانــت در برخــی از صندوق هــا . ۵
ــه  ــا ب ــت صندوق ه ــوی ضمان ــردن پرتف ــه بیمه ک ــت ک ــده اس ــبب ش س
صرفــه نباشــد. جایگ�یــن بیمــۀ اتکایــی بــرای پشــتیبانی از ضمانت هــا 
بــه عنــوان ضمانــت اتکایــی، می توانــد نقــش مؤثــری در توســعۀ فضای 
پژوهــش  �یردولتــی  صندوق هــای  چراکــه  باشــد.  داشــته  ضمانــت 
صندوق هــای  پشــتوانۀ  بــه  می تواننــد   ، کمتــر ســرمایۀ  بــا  فنــاوری  و 

ــد. ــادر کنن ــه ص ــه، ضمانت نام ــرمایۀ قابل توج ــا س ــی ب ــت دولت ضمان

     ������ی    

و  ا���ـ�د  ���ـ��  ���ـ�ر  �ـ�  دا�� ���ـ�ن  �ـ��� ��ی  ���ـ�  ����ـ� 
�ـ�آوری در ��ـ�ر �ـ�وری ا�ـ� و �ـ� ا�ـ���ده از ��ـ�م ����ـ� ���ـ� 
، ا��ا�ـ�ت ����د�ـ� ���ـ���دی �ـ��� ا���د  ��ا�ـ� �ـ�د. ���ـ� ���ـ�ر
�ـ� ��ـ�د ����ـ� ����ـ� و ��ا�ـ� �ـ��و��ر ا�����ـ� ��� ����ـ� ���ـ� 
���ـ�ن  را��ـ�دی  ا��ا�ـ�ت  �ـ�  �����ـ�  ا�ـ�.  ��ـ���  ��ـ�د  �ـ� 
�����ـ�،  ���د�ـ�ی  ���ـ�  ���ـ�  ��ـ���  �ـ��و��ر��ی  از  ا�ـ���ده 
��ـ�ی  ��ـ��ش  ���� �ـ�،  �ـ�  ����ـ�  ���وق �ـ�ی  ���ـ��  ����ـ� 
����ـ�  �ـ�ور  و  �ـ�رگ  ���وق �ـ�ی  �������ـ�  ��ـ��ش  �ـ�  ����ـ� 
ا�ـ�ان  در  ����ـ�  ���ـ�د  ��ـ�  ���ـ�ی  ��م �ـ�ی  �� �ـ�ان  ا����ـ�، 

��دا�ـ�.

    د���ره� ��و��    

روح اهلل ◂ همکاری  با  فناوری  مطالعات  پژوهشکدۀ  در  مطالعه  این 
ابوجعفری در سال 13۹8 انجام شده  است.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2yLl9cj 
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����� ا����ری
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  ضرورت و اهداف پژوهش
بــه  ایــران در حــال شــکل گیری اســت و هنــوز  کارآفرینــی  اکوسیســتم 
بلــوغ کافــی نرســیده اســت؛ بنابرایــن نهادهــای ذیربــط بــرای تاثیرگــذاری 
توســط  کــه  نقش هایــی  بــه  نســبت  می بایســت  اکوسیســتم  ایــن  در 
بازیگــران مختلــف در ایــن اکوسیســتم ایفــا می شــود، شــناختی دقیــق 
پیــدا کننــد. ایــن پــروژه بــرای ایجــاد ایــن شــناخت، تعریــف شــده اســت 
ــتم  ــی اکوسیس ــران اصل ــی بازیگ ــی تخصص ــه بررس ــور ب ــن منظ ــرای ای و ب
کل  شــامل  کــه  را  نقشــه ای  نهایــت  در  و  می پــردازد  ایــران  کارآفرینــی 
ارائــه  اســت،  یکدیگــر  بــا  آنهــا  ارتباطــات  و  سیســتم  ایــن  بازیگــران 

می کنــد. 

و  دا�لــی  کارآفرینــی  ا�و�یســ�م  با�ی�ــران    
آن هــا �یــن  �وابــ�  و  ن�ش هــا 

بــه  ایــران تنــوع کمتــری نســبت  کارآفرینــی  نقش هــا در اکوسیســتم 
اکوسیســتم کارآفرینــی بین المللــی دارنــد؛ بنابرایــن پیچیدگــی آن نیــز 
ــر اســت کــه انتظــار مــی رود  از اکوسیســتم کارآفرینــی بین المللــی کمت
نقش هــای  ایــران  در  یابــد.  دســت  پیچیدگــی  همــان  بــه  به تدریــ� 
دســتۀ  می شــوند:  تقســیم  دســته  ســه  بــه  کارآفرینــی  اکوسیســتم 
ــوری  ــتر در رگوالت ــه بیش ــتند ک ــی هس ــی و حا�میت ــای دولت اول نهاده
نهادهــای دوم  دســتۀ  می کننــد،  فعالیــت  اکوسیســتم  توســعۀ  و 

یــا علمــی ماننــد صندوق هــای ســرمایه گذاری  �یرســا�تی اقتصــادی 
هســتند؛  کارآفرینــان  بــا  مرتبــط  نهادهایــی  ســوم  دســتۀ  و  هســتند 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  رشــد  مراکــز  شــتاب دهنده ها،  ماننــد 
اســتارت آپ ها  و  کارآفرینــان  بــا  قــوی  و  مســتقیم  بســیار  ارتبــاط  کــه 

ــد.  دارن

 ن�شه ا�و�یس�م کارآفرینی ایران 
در این پژوهش 130 نهاد فعال در اکوسیستم کارآفرینی ایران با در نظر گرفتن 
انواع ارتباطات میان آن ها در قالب نقشه اکوسیستم کارآفرینی ایران ترسیم 
شده اند. در این میان 10 نهاد دولتی، 47 نهاد زیرساختی و 73 نهاد مرتبط 
ارتباطات در  زیاد  کارآفرینان وجود دارند. این نقشه نشان دهنده حجم  با 
نهادهای مرتبط با کارآفرینان است؛ یعنی همان بخشی که نهادهای مرتبط با 
ایده ها و کارآفرینان در آنجا قرار دارند. در عین حال وجود ارتباطات زیاد درون 
بازیگران نهادهای زیرساختی علم و اقتصاد، و کمبود میزان تعامالت بین این 
دسته از بازیگران با نهادهای فعال و در ارتباط با کارآفرینان نکته منفی این 
اکوسیستم است؛ که این بدان معنی است که سرمایه گذاران، شرکت ها و 
دانشگاه ها حجم کمی از سرمایه خود را در تعامل با استارتاپ ها سرمایه گذاری 

می کنند و بیشتر تبادالت سرمایه ای آن ها با یکدیگر است.

و  �ین المللی  کارآفرینی  ا�و�یس�م  با�ی�ران 
ن�ش های آن ها 

در اکوسیســتم کارآفرینــی بین المللــی نســبت بــه اکوسیســتم کارآفرینــی 
ایــران تنــوع نقش هــا و بازیگــران و ارتباطــات و تعامــالت آن هــا بســیار 
بیشــتر اســت. بــه طــور خالصــه ایــن بازیگــران و نقــش هریــک از آن هــا در 

ایــن اکوسیســتم کارآفرینــی بــه صــورت زیــر اســت:
دولت و سازمان های دولتی: مهیا کردن زیرساخت های فنی و قانونی ▪

و تسهیل گردش کار و هماهنگی ها؛

شرکت های ب�رگ: عامل شکل گیری سازمان های نوپا یا استارتاپ ها ▪
با اعالم کردن نیازها و مشکالت خود؛

سازمان های خیریه، حمایت گر و مردم نهاد: حمایت در قالب برگزاری ▪

�رر�ی با�ی�ران ا�و�یس�م کارآفرینی ایران و ��لی� 
ار��ا�ات �ین آن�ا

��� ���ر ����� و���� ا������� ��رآ��

��ــ�ع �����ــ�ان ا�����ــ�� ��رآ����ــ� ا�ــ�ان و ��� ���ــ� �ــ� در آن ا��ــ� �� ���ــ�، ��ــ�� �ــ� ا�����ــ�� 
��رآ����ــ� ��ــ�ر��ی ���ــ���� ���ــ�، ��ــ��ر ���ــ� ا�ــ�. ��� �ــ�ی ��ــ�ل در ا�����ــ�� ��رآ����ــ� ا�ــ�ان �ــ� 
�ــ� د�ــ�� ���ــ�� �� �ــ�د: ���د�ــ�ی دو��ــ� و ������ــ�، ���د�ــ�ی ����ــ���� ا���ــ�دی و ���ــ� و ���د�ــ�ی ����ــ� �ــ� 
��رآ����ــ�ن (����ــ� �ــ��ب د���ه �� و ��ا�ــ� ر�ــ�). ����ــ� ���ــ� ا�����ــ�� ��رآ����ــ� ا�ــ�ان، ��ــ�ن د���ۀ ار����ــ�ت 
د�و�ــ� ��ــ�د ��ــ�ن «���د�ــ�ی ����ــ���� ا���ــ�دی و ���ــ�» و ار����ــ�ت ��ــ��ر �ــ� ��ــ� ا�ــ� ���د�ــ� و «���د�ــ�ی ����ــ� �� 
��رآ����ــ�ن» ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ان �����ــ� �ــ� �ــ����� ��ی ���ــ�د در ��ــ�ر �ــ� �ــ�ی ��ا����ــ�ن �ــ� ��ــ�ی ��رآ����ــ� 

، ���ن ���د��ی �������� ���دل �� ����. ���ر

    ا��� �ودی       ����ر�� ���    

شرکت  تترا
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رویدادها و جشنواره های کارآفرینی؛

رسانه ها: انعکاس فعالیت ها و اطالع رسانی برای جامعه کارآفرینان و ▪
فرهن� سازی درباره مشکالت آن ها؛

خطرپذیران، ▪ فرشتگان،  قالب های  در  مالی  تامین  سرمایه گذاران: 
جمع س�اری، قرض الحسنه، فرابورس و... ؛

تشویق کنندگان: مردم و شرکت هایی که صرفا برای عالقه به عنوان ▪
مشوق به این حوزه وارد می شوند؛

مرّوجین: افراد و شرکت هایی که فراتر از عالقه، روابط کاری گسترده ▪
خود را در خدمت کارآفرینان قرار می دهند.

و ▪ فعالیت ها  متمرکزکننده  صنفی:  تشکیالت  و  واسط  سازمان های 
سخنگوی فعاالن و کارآفرینان؛

برنامه ▪  ، کار فضای  کردن  مهیا  و  اولیه  مالی  ت�مین  شتاب دهنده ها: 
ارائه به سرمایه گذاران برای  آموزش های مرتبط و جلسات  عملیاتی، 

مدت محدود؛

مراکز آموزشی: تربیت کننده نیروی متخص� برای سازمان های نوپا؛▪

انکوباتورها و مراکز رشد دانشگاهی: کمک به راه اندازی و تجاری سازی ▪
کادمیک؛ اختراعات و دانش های آ

خدمات ▪ نوپا،  سازمان های  اولیه  مراحل  در  خدمات:  مهیاکنندگان 
ارزان و حرفه ای به آن ها ارائه می کنند.

برای ▪ اولیه  گروهی: مهیاکننده امکانات  کار  ارائه دهنده فضای  مراکز 
کارکردن سازمان های نوپای مستقل؛

تیم ها و مجموعه های نوپا )استارت آپ ها(: هسته اصلی اکوسیستم؛▪

اختیار ▪ در  را  خود  گسترده  کاری  روابط  و  شبکه  تجربیات،  مربیان: 
استارت آپ ها و کارآفرینان قرار می دهند؛

: محلی که محصوالت و خدمات ایجاد شده در معرض ▪ بازار و فن بازار
معرفی و فروش قرار می گیرد.

 م�رفــی �ر�ی مدل های ا�و�یســ�م کارآفرینی 
در ن�ــاط مخ�ل� دنیا

در  کــه  هســتند  ذهنــی  نگاره هایــی  کارآفرینــی،  اکوسیســتم  مدل هــای 
ایــن  ارتبــاط  مشــخ� نمودن  و  فعــال  نهادهــای  دســته بندی  بــه  آن 
مدل هــای  ایــن مدل هــا در دو دســته؛  بــا یکدیگــر می پــردازد.  نهادهــا 
مدل هــای  و  می کننــد  ترســیم  را  اکوسیســتم  کلــی  چارچــوب  کــه  �ــام 
�ــاص کــه بــرای یــک منطقــۀ مشــخ� و متناظــر بــا یــک مســئلۀ واقعــی 
ــورد از  ــن بخــش از پژوهــش دو م ــد. در ای ــرار می گیرن ــده اند، ق ــی ش طراح

می شــود. بررســی  عــام  مدل هــای  برتــر  نمونه هــای 

  ا������� ��رآ����� ���� ��آوری و ���ه وری آ���ن  
ایــن اندیشــکده یــک بــوم اکوسیســتم طراحــی کــرده اســت کــه شــامل 
11 بخــش اصلــی؛ فعــاالن حــوزۀ تحقیــق و توســعه، افــراد متخصــ� و 
خط مش هــا،  پشــتیبانی،  و  زیرســاخت  پــرورش،  و  آمــوزش  مســتعد، 
مالــی و ســرمایه گذاری، روندهــا، بازارهــا، شــرکت ها، مشــتریان و شــبکۀ 
فعــاالن موفــق اســت. در ایــن مــدل مفهومــی در چهــار گام بازیگــران 
کلیــدی معرفــی شــده، جایــگاه آنهــا در ســاختار کلــی مشــخ� می شــود، 

و  رشــد  فرصت هــای  و  می شــود  تعییــن  بازیگــران  میــان  ارتباطــات 
می گــردد.  مشــخ�  توســعه ای  برنامه هــای 

  ��ل ا������� ��رآ����� آ�����گ
و  گلوبال  بابسون  مؤسسه  کاربردی  مدیریت  رشته  استاد  آیزنبرگ 
ایشان  است.  بابسون  کارآفرینی  اکوسیستم  ساخت  پروژه  مسئول 
پیشنهاد  کارآفرینی  توسعه  در  کشورها  موفقیت  برای  کلیدی  عامل   6
می کند: فرهن� سودمند و مساعد، خط مشی های توانبخش و رهبری، 
در دسترس بودن اعتبار مالی مناسب، وجود سرمایه انسانی با کیفیت، 
بازارهای مناسب برای فعالیت های اقتصادی و شماری از پشتیبانی های 
در  خود  نوبه  به  نیز،  عوامل  این  از  یک  هر  البته  زیربنایی.  و  بنیادین 
بردارنده عوامل کوچکتری هستند که بیان آن ها در این مجال نمی گنجد.

 ��هــای ا�و�یســ�م کارآفرینــی ایــران از ن�ــر 
�ین المللــی مو�ســات 

کارآفرینی  اکوسیستم  تحلیل های  از  استفاده  و  همه جانبه  بررسی  با 
انجام شده توسط 6 موسسه معتبر بین المللی، نقاط خ� اکوسیستم 

: کارآفرینی ایران شناسایی شده است. مهم ترین این خ�ها عبارتند از
شکاف بین وضعیت نیروی انسانی با بازارکار و تکنولوژی▪

رویکردها و اقدامات نادرست دولت و حاکمیت▪

ریسک پذیری پایین سرمایه گذاران▪

فقدان وجود رقابت و نگاه جهانی▪

     ������ی    

 ��  ���� ���ر  ��رآ�����  ا�������   ����  ������� و��د   ��
 ��  ����  ��  �� �� ��د   ���� ��� ��� ا�����   ����� ا������� ��ی 
 �� ز��ن  ��ور   �� آن،  ��دن  ��وت زا  و  دارد   ��� ا��   ��  ���� �������
���ن ������� ����� ��ی ����� ��� ا����� ����. در ا�� ��و�� 
�� ��ف ����� ���� ا������� ��رآ����� ا��ان �� ��ر�� ۱۳۰ ���د 
���ل در ا�� ��� ��دا��� �� �� ��� ���� ��و�� ا�� ���� ���ن 
 ���� از  دارد.  ا��ان  ��رآ�����  ا�������  در  ������ ��اری   ��� از 
ا�������  از  ��� ا�����   �����  �����  ۶ ����� ��ی  و  ��ر��   ��
��رآ����� ا��ان ������ از ���� «���ف ��� و���� ���وی ا����� 
�� ��زار��ر و ������ژی، �و���د�� و ا��ا��ت ��در�� دو�� و ������، 
���� ����ی ����� ������ ��اران و���ان و��د ر���� و ���ه �����» 

در �����ر ا������� ��رآ����� ا��ان ������� ��.

    د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در شــرکت تتــرا بــا همــکاری امیــر رودی و محمدرضــا میــر در ◂
ســال 13۹7 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/Entrepreneurship-Eco 

����� ا������� ��رآ�������ارش
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��� و ���و�ی

  ضرورت و اهداف پژوهش
با تکامل نظام علم، فناوری و نوآوری در سـال های گذشـته، کشـور ایران در 
مسیر تبدیل شدن به اقتصادی دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری گام نهاده 
اسـت. نسـل جدیـد سیاسـت های توسـعۀ علـم، فنـاوری و نـوآوری کشـور، 
معطوف به توسـعۀ تمامی ابعاد ت�ثیرگذار در توسـعۀ اقتصاد دانش بنیان 
و مبتنی بـر نـوآوری اسـت. سـرمایۀ انسـانی و دانشـگاه ها، پژوهشـگاه های 
کسـب وکارهای  نـوآوری،  مالـی  ت�میـن  نظـام  تنظیم گـر،  نهادهـای  دولتـی، 
ایـن  مهم تریـن  دانش بنیـان  محصـوالت  صـادرات  ارتقـای  و  خصوصـی 
ابعـاد بـه شـمار می رونـد. بدیهـی اسـت ایـن راه تـازه بـا موانـع و چالش هـای 
بسـیاری همـراه خواهـد بـود. لـذا در ایـن گـزارش تـالش می شـود تصویـری 
تـا حـد ممکـن کامـل از آنهـا ارائـه شـود تـا دسـتورکاری بـرای اقدامـات دولـت 
و مجلـس جهـت رفـع مشـکالت موجـود و حرکـت پرشـتاب تر بـه سـمت 

توسـعۀ اقتصـادی دانش بنیـان باشـد.

  �وش �نا�ی پژوهش
ایــن پژوهــش یــک پژوهــش توصیفــی تحلیلــی اســت کــه هــدف آن ارائــۀ 
تصویــر تــا حــد امــکان جامــع از شــبکۀ مســائل و مشــکالت راه انــدازی 
بدیــن  اســت.  ایــران  در  دانش بنیــان  و  نوپــا  شــرکت های  توســعۀ  و 
منظــور بــرای گــردآوری داده هــای موردنیــاز 8 جلســه بــا »معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری«، »اتحادیه هــا، ســندیکاها و صاحب نظــران 
»معاونــت  دانش بنیــان«،  شــرکت   100 حــدود  »بــا  دانشــگاهی«، 
سیاســت گذاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، ســازمان 
فنــاوری اطالعــات، اتحادیــۀ کشــوری کســب وکارهای مجــازی، خبــرگان 
کســب وکارهای  خصوصــی،  »شــرکت های  موضــوع«،  کارشناســان  و 
اینترنتــی و اســتارت آپ های بــ�رگ و باســابقه«، »ســازمان امــور مالیاتــی 
فنــاوری  و  و »معاونــت علمــی  اجتماعــی«  ت�میــن  گمــرک«، »ســازمان  و 

ریاســت جمهوری، بانــک مرکــزی، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، انجمــن 
ثبــت  کل  ادارۀ  و  جســورانه  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  کارفرمایــی 
« برگــزار گردیــد. همچنین  اختراعــات ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور
ــوب  ــرات مکت ــذ نظ ــرای اخ ــی ب ــتگاه های اجرای ــا دس ــه ب ــات جداگان مکاتب
و تکمیــل یافته هــا، انجــام و مســائل و مشــکالت راه انــدازی و فعالیــت 
کســب وکارهای نوپــا و شــرکت های دانش بنیــان در ایــران )بــا تمرکــز بــر 
خــالء قوانیــن، نقــ� قوانیــن یــا عــدم اجــرا( شناســایی و دســته بندی شــد 
و دســتگاه های مســئول یــا مرتبــط بــا هــر مســئله نیــز مشــخ� گردیــد.

  موانـ� راه انـدا�ی و ر�ـد کسـ� وکارهای نو�ـا و 
�ـرک� های دانش بنیـان در ایـران

رشــد  و  راه   انــدازی  راه  ســر  بــر  متنوعــی  و  متعــدد  مشــکالت  و  موانــع 
ورود  دارد.  وجــود  دانش بنیــان  شــرکت های  و  نوپــا  کســب وکارهای 
کشــور  در  نوپــا  کســب وکارهای  توســعۀ  موانــع  رفــع  بــرای  حاکمیــت 
می توانــد بــه دو صــورت ب�شــی )رفــع موانــع و مشــکالت کســب وکارهای 
ملــی  )مســائل  مســا�ل  ســط�  براســاس  یــا  بخــش(  یــک  خــاص  نوپــا 
زیســت بوم  ابعــاد  بــا  مرتبــط  خردتــر  ســط�  مســائل  و  زمینــه ای  یــا 
موانــع  رفــع  بــرای  حاکمیــت  ورود  اگرچــه  گیــرد.  صــورت  اســتارت آپی( 
فــوق  رویکــرد  دو  هــر  بــا  دانش بنیــان  و  نوپــا  کســب وکارهای  توســعۀ 
و  شــده  اســتفاده  دوم  �ویکــرد  از  �ــ�ارش  ایــن  در  امــا  اســت،  ضــروری 
در  و  کالن  در ســط�  تــا پیشــنهادات سیاســتی  اســت  ایــن  بــر  تــالش 
اســتخراج  کشــور  اســتارت آپی  اکوسیســتم  در  قوانیــن  اصــالح  ســط� 

شــود.
منظــور از مســا�ل ک�ن یــا زمینــه ای مســائلی اســت کــه بــر ســاختار کالن 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی سیاســی کشــور مرتبــط اســت. از 
جملــه می تــوان بــه مســائلی چــون »نبــود نــگاه اســتراتژیک«، »ضعــف 

�رر�ی مشک�ت و موان� ا��ارت آپ ها در دو ��� ک�ن و �رد

��ر�� ��ا�� و را���ر��ی ����� 
��� و��ر��ی ���� در ا��ان

��ا�ــ� و ��ــ��ت ���ــ�د و �����ــ� در ��ــ�� راه   ا�ــ�ازی و ر�ــ� ��ــ� و��ر��ی ���ــ� و �ــ��� ��ی دا�� ���ــ�ن 
در ��ــ�ر و�ــ�د دارد. ا�ــ� ��ــ��ت را �� �ــ�ان در دو �ــ�� ک�ن و �ــرد ��ر�ــ� �ــ�د. از ���ــ� ��ــ��� ��ن 
 « �� �ــ�ان �ــ� «��ــ�د �ــ��ه ا�ــ��ا����»، «��ــ� ��ــ�م آ��ز�ــ� و �ــ����� ا��ــ���» و «��ــ��� ����ــ� �ــ� ������ــ� �ــ�دن ا�ز
ا�ــ�ره �ــ�د و از ��� ���ــ� ��ــ��ت �ــ�� �ــ�د ��ــ� �� �ــ�ان �ــ�اردی �ــ�ن «���ــ�»، «����ــ�ت و ��ــ�ک»، «��ــ�م ����ــ� ���ــ�، 

»، «���زد�� و ���رت»، «ا���د ��زار و �����» و «���م ������ ���ی» را �����د. ����� ����� و ا�ز

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی

��� ����اده       ���� ��د������   ��    
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��� و ���و�ی

ــازار داخــل )حقــوق مالکیــت(« اشــاره کــرد. « و »ضعــف فرهنــ� صیانــت از ب ــا چندنرخــی بــودن ارز نظــام آمــوزش و ســرمایۀ انســانی«، »مســائل مرتبــط ب
منظــور از مســائل ســط� �ــرد آن دســته از مســائل و مشــکالتی اســت کــه به طــور خــاص زیســت بوم اســتارت آپی کشــور را مت�ثــر می کنــد. ایــن مســائل بــه 
«، »مجوزدهــی و نظــارت«، »ایجــاد  : »بیمــه«، »مالیــات و گمــرک«، »نظــام ت�میــن مالــی، مســائل بانکــی و ارز 6 دســته اصلــی تقســیم می شــوند کــه عبارت انــد از

بــازار و تقاضــا« و »نظــام مالکیــت فکــری«. در ادامــه، برخــی مصادیــق هــر یــک از ایــن زمینه هــا و راهکار هــای پیشــنهادی پژوهــش ارائــه خواهنــد شــد.

     ������ی    

����� ��� �ـ�ل ا��� از و��د ��ا�� و ���� ���� ��ای ��ـ��� و ر�ـ� 
�ـ��� ��ی ���ـ� و دا�� ���ـ�ن ����ـ� دارد. �����ـ� �ـ�ای ر�ـ� ��ا�ـ� 
��ا�ـ�س  �� ��ا�ـ�  ��ـ�ر  در  دا�� ���ـ�ن  و  ���ـ�  �ـ��� ��ی  ���ـ�� 
�ـ�� ��ـ��� (��ـ��� ��ـ� �ـ� ز���ـ� ای و ��ـ��� �ـ�� ��د�ـ� ����ـ� 
�ـ� ا��ـ�د ���ـ� ��م ا�ـ��رت آ��) و�ود ��ـ�. ���ـ� ���ـ� دا�ـ� �ـ� ��ا�ـ� 
�ـ�ل  در  ����ـ�ن  دا�� ���ـ�ن  و  ���ـ�  �ـ��� ��ی  �����ـ�  و  ��ـ��� 
����ـ� و ��ـ�ل ا�ـ�. ��ـ�ر ���وری �ـ�ی ���ـ� و �ـ�� ���ی ز���� �ـ�ی 
�� ��ای ��ـ��� و ������ ��ـ� و��ر��، ���ز��ی ������ و ��ـ��� ��ی 
���ـ�ی را ا��ـ�ب �� ��ـ�. در �ـ�ل ��ی ��ـ� �و، �������� ���� ��ش 
�����ـ�، ا��ا�ـ�ت د����ـ� �ـ� داده ��ی ا���ه، ا������ ا�ـ�� و ����� 
�ـ�  ��ـ���  ���ـ�ی  �����ـ�  ���ز�ـ�ی  �ـ���،  داده �ـ�ی  از  ����ـ�  و 
ا��ـ�ب �� ��ـ� ����ـ��ن ��ی ذ���ـ� �ـ� ����ـ�، د�ـ� و �����ـ� ا�ـ� 

�����ـ�ت را ��ر�ـ� ���ـ� و �����ـ� ����ـ��� �����ـ� �ـ�رد ��ـ�ز ا�ـ� 
������ت را ������ �� ������ت ���� ا����د ���ر ����� ������.

    د���ره� ��و��    

ایـــن مطالعـــه در مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا ◂
همـــکاری پریســـا علیـــزاده و ســـهیال خردمندنیـــا در ســـال 13۹8 انجـــام 

ــت. ــده  اسـ شـ

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2wKYFYq 
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  ضرورت و اهداف پژوهش
، نظــام ارزیابــی کنونــی بــرای ورود به دانشــگاه کنکور اســت  در حــال حاضــر
و چالش هــای بســیاری ایجــاد کــرده اســت. از جملــه چالش هــای کنکــور 
می تــوان بــه عــدم تــوازن میــان عرضــه و تقاضــای رشــته های دانشــگاهی، 
پاییــن  و  کاهــش دسترســی طبقــات متوســط  و  کنکــور  طبقاتی شــدن 
بــه دانشــگاه های رده بــاال، تبلی�ــات نامناســب کنکــور در برنامه هــای 
، مؤسســات آموزشــی  صــدا و ســیما، مســئلۀ ســهمیه بندی های کنکــور
ــور  ــه منظ ــرد. ب ــاره ک ــتاندارد، اش ــی �یراس ــک آموزش ــب کم ــاز و کت �یرمج
رفــع ایــن چالش هــا، حــذف کنکــور و اســتفاده از معیــار ســابقۀ تحصیلــی 
بــه عنــوان جایگ�یــن کنکــور پیشــنهاد شــده اســت. بررســی ها نشــان 
آمــوزش  و  پــرورش کشــور در صــورت اســتفاده  می دهــد کــه سیســتم 
ح بــا چالش هــای جدیــدی مواجــه خواهــد شــد. بــه منظــور  از ایــن طــر
تحقــق عدالــت در امــر آمــوزش، گــزارش حاضــر ضمــن بررســی چالش هــا 
ح پیشــنهادی، راهکارهایــی عملــی بــرای مقابلــه بــا ایــن  و مشــکالت طــر

چالش هــا ارائــه می کنــد. 

ح پ�شن�ادی   �رر�ی �الش های �ر
چالش هــای اســتفاده از ســابقۀ تحصیلــی بــه عنــوان جایگ�یــن کنکــور در 

ادامــه بیــان می شــود.
کیفیــت آزمون هــا): آزمونــی از روایــی کافــی  مشــکل �وایــی آزمون هــا ( ۱
برخــوردار اســت کــه اهــداف مــادۀ درســی را در دو حیطۀ ســطوح محتوایی 
 کاملــی بدهــد. در حــال حاضــر بــا 

ً
و ســطوح شــناختی پوشــش نســبتا

 مناســب آزمون هــا در ســط� محتوایــی، ســطوح 
ً
وجــود پوشــش نســبتا

شــناختی در هنــگام طراحــی آزمون هــا چنــدان مــورد توجــه نبوده انــد.
ــی: به طــور معمــول اگــر  ــات ن�ای ــ� امتحان ــدرت تفکی ــودن ق پای�ن � ۲
ضریــب دشــواری یــک آزمــون از حــد معمــول باالتــر یــا پایی�تــر باشــد، آن 

آزمــون قــوۀ تمیــز کمتــری دارد.
نمره گــذاری  و  تصحیــ�  کنونــی  روش  ت�حیــ�:  پایایــی  مشــکل  ۳
برگه هــای امتحانــات نهایــی در حوزه هــای تصحیــ� قابــل اتــکا نیســت.

برگــزاری  امنیــت  ت�میــن  ن�ایــی:  امتحانــات  �ر�ــ�ا�ی  �ال� هــای  ۴
امتحانــات کــه هــم نامتمرکــز و هــم در بــازۀ زمانی وســیعی انجام می شــود، 
در مقایســه بــا کنکــور کــه در ٤ ســاعت برگــزار می شــود، ســخت تر اســت.

: بــا قطعی شــدن  �سترده ترشــدن بــازار ســودجویان �رصــ� ک�کــور ۵
، مافیــای جدیــدی بــرای ترمیــم معــدل  ت�ثیــر معــدل بــر نتیجــۀ کنکــور
نمــره  پــول،  بــا  می تــوان  و  می گیــرد  شــکل  خصوصــی  کالس هــای  و 
خریــد، همچنیــن دانش آموزانــی کــه بــه مــدارس �یرانتفاعــی می رونــد، 

می تواننــد در کنکــور هــم رتبــۀ بهتــری را کســب  کننــد.
 : م�الفــت داوطلبــان بــا ت��یــر قط�ــی ســوا�� تح�یلــی در ک�کــور ۶
طبــق نظرســنجی ســازمان ســنجش 85 درصــد و طبــق نظرســنجی صــدا 
و ســیما 80 درصــد داوطلبــان بــا ت�ثیــر قطعــی 30 درصــدی معــدل، مخالــف 

هســتند.
ا��ایــ� نمره �رایــی و �طــ� نمــرۀ �یســت در میــان دان� آمــوزان:  ۷
ح، نمره گرایــی در سیســتم آموزشــی از ســه  در صــورت اجــرای ایــن طــر
، بســتری مناســب  ســال قبــل از کنکــور شــروع می شــود و از ســوی دیگــر

ارا�� راهکارهای� �رای رف� مشک�ت و �الش های پ�ش  �وی 
کنکور و م�یار �اب�� ��صیلی

��ر�� ���� ����� ����ر ��ا��ی، 
�� ���� ��ی ����د و را���ر��ی �����

مرکز بررسی های 
استراتژیک

 در �ــ�ل ���ــ� ��ــ�م �ــ��� و ���ــ�ش و �وال ����ــ� ���ــ�اری ���ــ�ر �ــ� ��ــ��ت و ���� ���ــ� ��ا�ــ� ا�ــ�، 
ح  �ــ� ���ــ� ��ــ� ا�ــ���ده از ���ــ�ر �ــ���� �����ــ� �ــ� ��ــ�ان ������ــ� ���ــ�ر ���ــ���د �ــ�ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�
��ــ� ���� �ــ�ی ���ــ�ی از ���ــ� ��ــ�� �وا�ــ� آز��ن �ــ�، ����� �ــ�دن �ــ�رت ����ــ� ا�����ــ�ت ����ــ�، ��ــ�� �����ــ� 
، �����ــ� داو���ــ�ن �ــ�  ����ــ�، ���� �ــ�ی ���ــ�اری ا�����ــ�ت ����ــ�، ��ــ��ده �� �ــ�ن �ــ�زار �ــ�د����ن ���ــ� ���ــ�ر
����ــ� ���ــ� �ــ�ا�� �����ــ� در ���ــ�ر و ا��ا�ــ� ���ه ��ا�� را �ــ� ��ــ�اه دارد. �����ا�� در ��ا�����ی ���ز�ــ��� و ����ش 

و ����� دا������ن ���� از ���ر�� ذی ����ن و ذی ���ن ���� در ���� آ��زش  و  ��و�� ا����ده ��د.

اد    اد       ���� ر������� ��   ���� ر������� ��
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بــرای شــیوع تخلفــات، تقلب هــا، رانت هــای مالــی و حتــی جنســی بــرای 
کســب نمــرۀ بیســت بــه وجــود مــی آورد.

   راهکارهای پ�شن�ادی
نیازمنــد  دانشــجو  پذیــرش  شــاخ� های  ارتقــای  و  حفــ�  دســتیابی، 
رویکردهــای مشــارکتی و مبتنــی بــر عــدم تمرکــز اســت کــه بایــد بــا حضــور 
همــۀ نهادهــا و ذی نفعــان سیاســتگذاری، برنامه ریــزی و ارزشــیابی انجــام 
شــود. در ایــن راســتا، مجموعــه ای از راهکارهــا در قالــب بســتۀ سیاســتی 

پیشــنهاد می شــود:
هــای  رشــته  در  ت�ا�امحــو�ی  جــای  بــه  نیازمحــو�ی  بــه  توجــه  لــ�وم  ۱
دانشــ�اهی: بازنگــری در رشــته های دانشــگاهی و ایجــاد رشــته های جدیــد 
دانشــگاهی متناســب بــا نیــاز جامعــه، برنامه ریــزی درســی هــر دانشــگاه 
براســاس مســائل اســتانی خود، تدوین گزارش جمعیتی و مشــخ� کردن 

میــزان تقاضــا بــرای آمــوزش  عالــی براســاس پیــک جمعیتــی.
ــی: مشــخ� کردن نهــادی بــه  ــات آموزش ــت م�سس ــر ��الی ــارت � ن� ۲
منظــور ارزیابــی صالحیــت مشــاوران، مؤسســات آموزشــی و کتب آموزشــی 
بــا حضــور تیمــی از نمایندگان کمیســیون آمــوزش مجلــس، وزارتخانه های 
آمــوزش  و پــرورش، علــوم، وزارت بهداشــت، بخــش خصوصــی، صــدا و 

ســیما، ســمن ها، مؤسســات و تشــکل های �یردولتــی.
. ن�ارت �ر �رنامه های مشارک�ی صدا و سیما در زمی�� ک�کور ۳

ع ســ�میه ها: تصویــب »الیحــۀ  ات�ــاذ ت�میماتــی در رابطــه بــا مو�ــو ۴
بــه  آمــوزش  عالــی«  توزیــع عادالنــۀ فرصت هــا و امکانــات تحصیلــی در 
منظــور ســاماندهی ســهمیه های ورود بــه مقاطــع مختلــف آمــوزش  عالــی، 
شفاف ســازی  پررقابــت،  و  پرطرفــدار  رشــته های  در  ســهمیه ها  حــذف 

ــهمیه ها. ــداد س ــت و تع ــا وضعی ــه ب ــق در رابط دقی
امتحانــات  برگــزاری  تح�یلــی:  ســوا��  ع  مو�ــو در  ا�تمادســا�ی  ۵
برگــزاری  بــرای  امنیــت  ت�میــن  متوســطه،  پایانــی  ســال  ســه  در  نهایــی 
مناســب  توزیــع  ســؤاالت،  رفتــن  لــو  از  جلوگیــری  و  نهایــی  امتحانــات 

دشــواری. ضریــب  براســاس  ســؤاالت 
ا��ایــ� دقــت و ســر�ت ت�حیــ� و با��ــردن �ریــب پایایــی آن: بــه  ۶

، از دو روش زیــر بایــد اســتفاده کــرد: ایــن منظــور
اســتفاده از شــیوۀ کدگــذاری: در ایــن روش، بــرای هــر ســؤال امتحانــی ▪

بــا  کدگــذاری  برگــۀ  یــک  بارم بنــدی،  بــا  همــراه  پاســخنامه  جــای  بــه 
ــرای ســؤال ارائــه می شــود کــه پاســ� های  انــواع پاســ� های احتمالــی ب
نادرســت،  پاســ� های  ناکامــل،  درســت  پاســ� های  کامــل،  درســت 

بــدون پاســ� یــا مخــدوش را در برمی گیــرد. 

اســتفاده از ســامانۀ تصحیــ� در نقــاط گســترده: در ایــن روش هــر بــرگ ▪
ــد  ــاس بارک ــده و براس ــکن ش ــان اس ــزاری امتح ــاز برگ ــخنامه در آ� پاس
هــر ســؤال در ســامانۀ تصحیــ� قــرار می گیــرد. ســ�س هــر ســؤال را 
ــد. ــ� می کنن ــور تصحی ــف کش ــاط مختل ــ� در نق ــدودی مصح ــداد مح تع

طراحــی ن�ــام تســت اســتاندارد: بــرای طراحــی نظــام تســت اســتاندارد  ۷
می تــوان بــا مؤسســات جهانــی ماننــد ســازمان ســنجش آمریــکا همــکاری 
و یــا از تجربیــات آن هــا اســتفاده کــرد کــه در ایــن رابطــه ارادۀ سیاســی 
علــوم،  وزارت  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارتخانــه  ســه  بیــن  هماهنگــی  و 
تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت بــا هــدف ارائــه الیحــه طراحــی 

نظــام تســت اســتاندارد بــه مجلــس ضــروری اســت.

ســازمان  جایــ�اه  و  ��الیــت  دام�ــ�  ارت�ــای  و  ســا�تا�ی  ت�ی�ــرات  ۸
بایــد  و  پــرورش  آمــوزش   و  عتــف  وزارت  میــان  ارتباطــات  ســ���: 
در  ســنجش  ســازمان  کــه  آنجایــی  از  همچنیــن  باشــد.  نظام منــد 
سیاســتگذاری آموزشــی، حضــوری کمرنــ� داشــته اســت و بیشــتر نقــش 

شــود.  وســیع تر  بایــد  ســازمان  ایــن  فعالیــت  دامنــۀ  دارد،  اجرایــی 
براســاس  بایــد  دانشــجو  پذیــرش  پ�یــرش:  از  ســ���  جدایــی  ۹
ح شــده توســط دانشــگاه و گواهینامه هــای  معیارهــا و جــداول امتیــاز مطر
مختلــف صــادره از ســازمان ســنجش، صــورت گیــرد. بــرای مثــال در آمریــکا، 
تســت های اســتاندارد )آزمــون SAT(، بــرای ورود بــه دانشــگاه وجــود دارد.
توجــه  �ــرورش:  و  آمــوزش   در  اســت�دادیا�ی  هــای  �رنامــه  ارت�ــای  ۱۰
 ، کنکــور بــرای  آماده ســازی  جــای  بــه  آمــوزش  در  مشــاوران  نقــش  بــه 
ــا برگــزاری  پایــش پیوســتۀ مهــارت و دانــش محصــالن از دورۀ ابتدایــی ب

اســتاندارد. آزمون هــای 
ــور  ــه کنک ــود ک ــنهاد می ش : پیش ــور ــ�ا�ی ک�ک ــیوۀ �ر� ــات در ش اص�ح ۱۱
در ٢ تــا ٣ نوبــت برگــزار شــده و ٥ زیرگــروه آن بــه ١٥ تــا ٢٥ زیرگــروه تبدیــل 
شــود. ایــن موضــوع در عمــل باعــ� هدایــت تحصیلــی و کاهــش تعــداد 
درس هــای اســترس زا می شــود. همچنیــن گ�ینه هــای ســؤاالت کنکــور 
بایــد بــه ایــن شــکل طراحــی شــود کــه اگــر فــرد گ�ینــۀ درســت را انتخــاب 
، اگــر راه حــل را درســت رفتــه و در دام تســتی افتــاده ٥٠ کــرده ١٠٠ امتیــاز
، اگــر بی ربــط پاســ� داده هیــچ امتیــاز و اگــر اصــاًل ســؤال را متوجــه  امتیــاز

نشــده، امتیــاز منفــی دریافــت کنــد.

     ������ی    

���ــ�ر و ���ــ�ر �ــ���� �����ــ� �ــ�ای و�ود �ــ� دا��ــ��ه ���� �ــ�ی 
ــ� ����ــ��� ا�ــ� ���� �ــ�  ��ــ��ری �ــ� ��ــ�اه دار�ــ�. در ا�ــ� �ــ�ارش �
���ــ�ش  و  �ــ���  ��ــ�م  در  ���ــ�د  ��ــ��ت  �ــ�  ���ــ�ر  �ــ�  و 
دا��ــ��، �����ــ� ای از را���ر�ــ� در ���ــ� ��ــ�� ����ــ�� ��و�ــ� 
و ارا�ــ� ��د�ــ�. ا�ــ� ��ــ�� ����ــ�� �ــ��� �ــ�اردی ����ــ� ���ــ� �ــ� 
���ز��ــ�ری �ــ� �ــ�ی �������ــ�ری در ر�ــ�� ��ی دا��ــ����، ��ــ�رت 
��ــ�ر���  ������ �ــ�ی  �ــ�  ��ــ�رت  آ��ز�ــ�،  ����ــ�ت  �����ــ�  �ــ� 
، ا��ــ�ذ �������ــ� در را��ــ� �ــ� ���ــ�ع  �ــ�ا و �ــ��� در ز���ــ� ���ــ�ر
��ا�ــ�  �����ــ�،  �ــ�ا��  ���ــ�ع  در  ا����د�ــ�زی  �ــ���� ��، 
��ــ�م ��ــ� ا�ــ����ارد، ����ــ�ات �ــ����ری و ار��ــ�ی دا��ــ� �����ــ� 
ار��ــ�ی  ���ــ�ش،  از  �ــ���  ��ا�ــ�  �ــ���،  �ــ�ز��ن  ���ــ��ه  و 
������ �ــ�ی ا�ــ���اد���� در آ�ــ�زش  و �ــ�ورش و ا���ــ�ت در �ــ��ۀ 

�� �ــ�د. ���ــ�ر  ���ــ�اری 

         د���رۀ ��و��        

ســیما ◂ همــکاری  بــا  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
شــده  اســت. انجــام   ١٣٩٨ ســال  در  رفســنجانی نژاد 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/2zm1ccs 

����ر ��ا��ی ���� �� و را���ر��ی ���������ارش
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آ��زش

  ضرورت و اهداف پژوهش
نظــام آمــوزش  عالــی ایــران بــا چالش هــا و بحران هــای بســیاری روبــه رو 
اســت. داشــتن رویکــرد همه جانبــه نســبت بــه آمــوزش عالــی موجــب 
خواهــد شــد تــا در کنــار توجــه بــه دســتاوردهای آمــوزش عالــی، چالش هــا، 
بحران هــا و ظرفیت هــای آن نیــز شناســایی شــود. ایــن شناســایی باعــ� 
می شــود کــه برنامه ریــزان و سیاســت گذاران آمــوزش عالــی بــا بررســی و 
ارزیابــی سیاســت ها، خط مشــی ها و راهبردهــای آمــوزش عالــی بتواننــد 
بــه بازنگــری، اصــالح یــا تدویــن برنامه هــای جدیــد ب�ردازنــد. بنابرایــن ایــن 
و  تــا دســتاوردها، چالش هــا، بحران هــا  آن اســت  بــه دنبــال  پژوهــش 

ــد. ــایی کن ــی را شناس ــوزش عال ــای آم ظرفیت ه

  �وش �نا�ی پژوهش
در ابتــدا بایــد گفــت در ایــن پژوهــش، دســتاوردهای آمــوزش  عالــی بــا 
اســت.  آمــده  دســت  بــه   خارجــی  و  داخلــی  معتبــر  گزارشــات  در  ت�مــل 
ســ�س فراینــد شناســایی و احصــای چالش هــا، بحران هــا و ظرفیت هــای 
بــه  کــدام  بــرای هــر  آمــوزش  عالــی، اولویت بنــدی شــده و راهکارهایــی 

 ترتیــب زیــر ارائــه شــده اســت:
۱  از بین پن� منبع ممکن که شامل بیانات مقام معظم رهبری، اسناد 
صاحب نظران،  با  مصاحبه  مسئوالن،  اظهارنظر  باالدستی،  قوانین  و 
منبع  چهار  است،  انجام گرفته  سیاست پژوهی های  و  پژوهش ها 
از  آموزش  عالی  ظرفیت های  و  بحران ها  چالش ها،  و  می شود  انتخاب 

درون آن ها شناسایی می گردند.

از  نفـر   5 از  )متشـکل  کانونـی  گـروه  از  اسـتفاده  بـا  مرحلـه  ایـن  در   ۲
محققـان حـوزۀ آمـوزش  عالـی( و بـر مبنـای چهـار معیـار �لو�اهـی �ـودن، 
�رصـت سیاسـت��ا�ی، �رتـری و ناسـاز�ا�ی و ن�ـام ا�زشـی و سیاسـی و بـا 
اسـتفاده از محـور م�ت�ـات تحلیلی دان اولویت بندی ها انجام می شـود.

   ن�وه �ر�ورد با مسا�� آموزش عالی کشور
بــه طــور کلــی می تــوان ســه مــدل برخــورد بــا انــواع مســائل آمــوزش عالــی 

کشــور بیــان کــرد:
۱   برخــی از مســائل از جنــس دســتور کار اجرایــی هســتند. بــه عبــارت 
دیگــر، در ایــن مســائل ســند و برنامــه وجــود دارد، فقــط الزم اســت در 

دســتور کار اجرایــی قــرار بگیــرد.
نیــاز  یعنــی  هســتند،  سیاســت ��وهی  جنــس  از  مســائل  از  برخــی    ۲
بــه پژوهــش و بررســی دارنــد و هنــوز ابعــاد مســئله بــه خوبــی شناســایی 
نشــده اســت کــه بتوانــد در دســتور کار سیاســتی قــرار گیــرد. ایــن مــورد 

می توانــد انواعــی داشــته باشــد: 
بعضــی از مســائل می توانــد در قالــب گــزارش سیاســتی قــرار گیــرد، ▪

یعنــی پژوهش هــای زیــادی انجــام شــده و کافــی اســت از درون ایــن 
کــرد.  تدویــن  سیاســتی  گزارش هــای  پژوهش هــا، 

ح کالن پژوهشــی کــه در ایــن نــوع هنــوز مســئله مبهــم و ابعــاد آن ▪ طــر
بــه خوبــی شناســایی نشــده، بنابرایــن نیــاز اســت تــا پژوهشــی عمیق و 

مــدت دار انجــام گیــرد تــا وارد فراینــد سیاســت گذاری شــود. 

گاهــی برگــزاری نشســت سیاســتی درخصــوص مســئله نیــز می توانــد ▪
مفیــد باشــد؛ به ویــژه زمانــی کــه دربــارۀ مســئله، پژوهش هــا و کارهایــی 

�نا�ای� و اولوی� بندی �الش ها، ب�ران ها و �رفی� های 
مو�ود و ارا�ه راهکارهای منا��

��ر�� د���ورد��، ���� ��، ���ان �� و 
����� ��ی آ��زش ����

مرکز پژوهش های
 مجلس

شورای اسالمی

 آ�ــ�زش  ���ــ� ��ــ�ر �ــ� ���� �ــ�، ���ان �ــ� و ����� �ــ�ی �������ــ� �و�ــ� �و ا�ــ� �ــ� �� ����ــ� �ــ� �ــ� 
�ــ� از �ــ�ارد �� ��ا�ــ� ���ــ� را �ــ� ��ــ�ان، ��ــ�ان را �ــ� ���ــ� ���� �ــ� و ���� �ــ�ی ���ــ�د در ����� �ــ� 
را از ��ــ� ��ــ�د و �ــ� ���ــ� ����ــ� ��ــ�. در ا�ــ� ��ــ�ن ���ــ� و ��دا��ــ� �ــ� ا��م �ــ�ی ا��ــ� از ا���ــ� ���ــ��ی 
ــ� ��ا��ــ� ���ــ�دی و  ــ� آن ���ــ� � ــ� ����ــ� ���ــ� �����ــ� � ــ� �ــ� ���ــ� � ���ــ�ردار ا�ــ�. �����ــ� ��ــ�ۀ ���ــ�رد �
��ــ�ه وری ���ــ� �ــ�د. ��ــ�ۀ ���ــ�رد و وا��� �� ��ا�� در ��� از �ــ� د�ــ�� «د�ــ��ر ��ر ا��ا��»، «����ــ� ��و��» 

و «�����ن �ــ�زی» ��ار ���د.

  ���� ����ی       ���� ����ی   
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صــورت گرفتــه اســت و بــرای تدویــن گــزارۀ سیاســتی نیــاز بــه اظهارنظــر 
خبــرگان حــوزه باشــد. 

۳  یــک شــیوۀ دیگــر کــه در میــان دو شــیوۀ فــوق قــرار می گیــرد، بحــ� 
�فتمان ســا�ی از طریــق رســانه، انجمن هــا، خبرگزاری هــا و... اســت. ایــن 
آمــاده شــده و  ح اولیــه  کــه طــر مــورد به ویــژه زمانــی اســتفاده می شــود 

نیازمنــد ارزیابــی واکنش هــای عمــوم نســبت بــه آن اســت.

�رفی� هــای  و  �الش هــا  ی  اولوی� بنــد   
لــی ش عا ز مو آ

معیــار  چهــار  برمبنــای  شناسایی شــده  ظرفیت هــای  و  چالش هــا 
ناســازگاری«  و  »برتــری  سیاســت گذاری«،  »فرصــت  بــودن«،  »گلوگاهــی 
مختصــات  محــور  از  اســتفاده  بــا  و  اســت  سیاســی«  و  ارزشــی  »نظــام  و 
تحلیلــی دان بــا بهره گیــری از گــروه کانونــی، اولویت بنــدی می شــوند. پــس 
از اشــاره بــه اولویت هــا و بحــ� در رابطــه بــا اولویــت اول، درخصــوص ســایر 
چالش هــا نیــز براســاس ســه نــوع برخــورد، کــه شــامل قرارگیــری در دســتور 
ح خواهد  کار اجرایــی، سیاســت پژوهی و گفتمان ســازی اســت، نکاتــی مطــر
، فقــط ســه اولویــت اول بیــان می شــود. شــد. در ادامــه بــه منظــور اختصــار

 او���� ���ی ���� �� 
ــا  ــرزمی�ی: ب ــ� س ــ� آمای ــر �رنام ــی � ــوزش  �ال ــردن آم ــت اول، ب�انک اولوی
توجــه بــه اینکــه آمایــش بــا بحــ� م�موریت گرایــی دانشــگاه ها، ارتبــاط 
مســائل  حــل  ســمت  بــه  پژوهش هــا  هدایــت  صنعــت،  بــا  دانشــگاه 
مشــا�ل،  و  کار  بــازار  نیازهــای  بــا  درســی  برنامه هــای  تناســب   ، کشــور
ارتقــای  نظــام  و  تقاضــا  و  عرضــه  تعــادل  غ التحصیــالن،  فار اشــت�ال 
اعضــای هی�ــت علمــی ارتبــاط مســتقیمی دارد، ایــن موضــوع در اولویــت 
اول چالش هــای نظــام آمــوزش  عالــی قــرار گرفتــه اســت. بــرای مثــال در 
صــورت اجــرای ســند آمایــش )البتــه ایــن ســند نیــاز بــه سیاســت پژوهی 
پیونــد  دارد(  وجــود  ســند  ایــن  در  م�فولــی  ابعــاد  هنــوز  زیــرا  دارد، 
بعــدی  الیــۀ  در  می شــود.  برقــرار  حــدی  تــا  صنعــت  و  دانشــگاه  بیــن 
دانشــگاه ها متناســب بــا ظرفیت هــای منطقــه ای، م�موریت هــای ویــژه 
می یابنــد. در ادامــه آیین نامــۀ ارتقــای اعضــای هی�ــت علمــی متناســب 
بــا م�موریت هــای هــر دانشــگاه تعریــف و بازنگــری می شــود و از حالــت 
ج خواهــد شــد. هنگامــی کــه  یکنواختــی کــه در حــال حاضــر اســت، خــار
بازنگــری شــود، پژوهش هــای  بــر مبنــای م�موریت هــا  ارتقــا  آیین نامــه 
منظــر  ایــن  از  و  یافــت  خواهنــد  مشــخصی  سمت وســوی  دانشــگاهی 
ارتبــاط پژوهش هــا بــا مشــا�ل و نیازهــا نیــز بیشــتر خواهــد شــد و همیــن 
امــر اشــت�ال  دانش آموختــگان را تقویــت خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر 
ایــن امــر موجــب بهبــود مهارت آمــوزی دانش آموختــگان خواهــد شــد.

آمــوزش  اولویــت دوم، م�مو�یت �ــرا نبــودن دانشــ�اه ها و م�سســات 
 �الــی و ��وهشــی: ایــن مــورد نیــاز بــه سیاســت پژوهی دارد تــا متناســب 
بــا ظرفیت هــا و شــرایط محیطــی و مســائل کشــور بــرای هــر دانشــگاه 

م�موریت هــای ویــژه ای تعریــف شــود.
اولویــت ســوم، نا�ارآمــدی ن�ــام ارت�ــای ا��ــای هی�ــت �لمــی: بــا توجــه 
بــه وجــود آیین نامــه ارتقــا بایــد در ایــن زمینــه سیاســت پژوهی صــورت 
ــای  ــگاه ها و پژوهش ه ــت دانش ــا م�موری ــب ب ــام متناس ــن نظ ــا ای ــرد ت گی

ــود. ــی ش ــور بازبین ــائل کش ــر ر مس ــئله محور ناظ مس

 او���� ���ی ����� ��
اولویــت اول، شــکل �یری ن�ــاد ا�تبارســ��ی و ت�میــن کیفیــت آمــوزش 
 �الــی: تــالش در جهــت شــکل گیری و یک�ارچه ســازی نظــام ارزشــیابی و 
تضمیــن کیفیــت آمــوزش  عالــی، راهبــردی بــرای اســتقرار نهــاد ملــی متولــی 
اگرچــه ســاختاری تحــت همیــن عنــوان  آمــوزش  عالــی اســت.  کیفیــت 
در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری وجــود دارد، امــا ایــن امــر کارســاز 
ــت در  ــن کیفی ــنجی و تضمی ــر اعتبارس ــدن ام ــد نهادینه ش ــوده و نیازمن نب
نظــام آمــوزش  عالــی ذیــل نهــادی مســتقل و فراوزارتــی اســت. بنابرایــن 
سیاســت پژوهی بــرای رســیدن بــه مــدل عملیاتــی جهــت ت�ســیس چنیــن 
نهــادی مــورد ت�کیــد اســت. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه اهمیــت آن و ارتبــاط 
تنگاتنــ� آن بــا بحــ� هدایــت و راهبــری فضــای رقابتــی بیــن دانشــگاه ها، 
بین المللی ســازی آمــوزش  عالــی و جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی از 
اهمیــت و اولویــت ویــژه ای برخــوردار اســت. همچنیــن، یکــی از ابعــاد ایــن 
نهــاد پیوســتن بــه نهادهــای بین المللــی کیفیــت اســت. ایــن موضــوع 
خــود نیــز در بین المللــی شــدن و ارتقــای کیفیــت دانشــگاه ها بســیار مفیــد 

خواهــد بــود.
، �ر�یــت بــا�ی م�ا�ــ� انســانی تح�یل کــرده  اولویــت دوم بــه  صــورت هــ� ا�ز
و هدایــت و راهبــری ��ای رقابتی موجود �ین دانشــ�اه ها و دانشــ�اهیان 
بــرای  سیاســت پژوهی  نیازمنــد  مــورد  دو  هــر  مســ�له:  حــل  ســمت  بــه 

ــتند. ــا هس ــری از آن ه ــی بهره گی ــاد و چگونگ ــدن ابع روشن ش
اولویــت ســوم، وجــود �ر�یت هــای قانونــی در اســ�اد با�دســتی ج�ــت 
ــی و پــس از آن  ــت های تخصص ــد نشس ــورد نیازمن ــن م ــی: ای ــ�� کیف توس

اســت.  گفتمان ســازی 

     ������ی    

�� ������� ���� ��، ���ان �� و ����� ��ی ����د در ��� آ��زش  
����، او���� ���ی ��ارد ����ر ��ا��س ���ر ����ر �� ���� «������� 
��دن»، «���� ����� ��اری»، «����ی و ����ز��ری» و «���م ا�ز�� و 
�����» ا��، ا���م ��. در ��� ���� �� «������دن آ��زش  ���� 
�� ������ آ���� ��ز����» �� ���ان ��� ���� ���� ������� ��. 
و  «��� ���ی  ������� ��ه،  ��ارد   ��� از   ���  �� �����  ��� در 
���د��� ��زی ا����ر���� و ����� ����� آ��زش  ����» در او���� 
�����ی ���� �� ������ ��ار ����؛ از ا�� ���� �� �� �����ی و ����� 
�� آن �� ��ان ���م آ��زش  ���� ���ر را از ���ظ �����، ��را��، �����د 

�����، ر����، ا����ر دا��� و ��� ا����� ����د �����. 

         د���رۀ ��و��        

بــا ◂ اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن   
شــده  اســت انجــام   ١٣٩٨ ســال  در  نصیــری  حســین  همــکاری 

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/High-Edu 

��ارش
د���ورد��، ���� ��، ���ان �� 
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���و��ی و آب

  ضرورت و اهداف پژوهش
مطالعــات نشــان می دهــد کــه بــه دلیــل بارش هــای محــدود و ازبین رفتــن 
جهــان  جمعیــت  از  نفــر  میلیــارد   2 از  بیــش  ســطحی،  آب هــای  منابــع 
وابســتگی شــدیدی بــه منابــع آب هــای زیرزمینــی دارنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه رونــد تخلیــۀ منابــع آب هــای زیرزمینــی در بســیاری از مناطــق 
دنیــا از جملــه بخش هایــی از شــمال چیــن، هنــد، بخش هایــی از اروپــا، 
برخــی ایالت هــای آمریــکا و قســمت های عمــده ای از خاورمیانــه از جملــه 
ایــران، نشــان دهندۀ وضعیــت بحرانــی منابــع آب در ا�لــب ایــن مناطــق 
اســت. برخــی از ایــن کشــورها بــه منظــور کاهــش، کنتــرل و مدیریــت ایــن 
بحــران اقداماتــی انجــام داده انــد کــه توجــه بــه آنهــا و الگوبــرداری از آنهــا 
اجرایــی  راهکارهــای  و  راهبردهــا  اســتراتژی ها،  تدویــن  بــرای  می توانــد 
همیــن  در  گــردد.  واقــع  مفیــد  بســیار  کشــور  در  آب  بحــران  مدیریــت 
ــورهای  ــای کش ــت ها و راهکاره ــل سیاس ــه و تحلی ــی و تج�ی ــتا، بررس راس
دیگــر بــرای مقابلــه بــا بحــران آب، بــا درنظرگرفتــن شــرایط و ویژگی هــای 
اقلیمــی، اقتصــادی و اجتماعــی ایــن کشــورها و مقایســۀ آنهــا بــا ســاختار 
بحــران آب در ایــران هدفــی اســت کــه ایــن پژوهــش آن را دنبــال می کنــد. 

  ا�ــ�را�ژی ها و راهکارهــای مدیریــ� منا�ــ� آب 
در �ر�ــی کشــورها

در کشــورهایی کــه بــه بحــران آب دچــار شــده اند، سیاســت هایی بــرای 
مدیریــت بحــران آب ارائــه و اجــرا شــده اســت. خالصــه ای از شــرایط منابــع 
آب در ایــن کشــورها و اســتراتژی های اتخاذشــده بــرای مدیریــت آن در 
ــا در دو  ــه راهکاره ــه مجموع ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــان می ش ــه بی ادام

حــوزۀ اقتصــادی و فنــی ارائــه شــده اند. 

�دوین ا��را�ژی های� ��� ���ود وض�ی� مدیری� منا�� آب 
در ایران با ا���اده از ��ارب �ر�ی کشورها 

 �� ��ر�� ���رب ���� ���ر�� در ����
���ان ����� آب در ��� ���و��ی

مرکز ملی 
مطالعات راهبردی 

کشاورزی و آب 
اتاق ایران

، ��ــ��ری از ����ــ� د��ــ� ����ــ� ��ــ�، ��� ���ــ� از ا�و�ــ�، ���ــ� ا���� �ــ�ی آ���ــ�� و ا�ــ�ان   در �ــ�ل ���ــ�
آب در ا�ــ� ��ــ�، ���ــ��  آ�ــ� ��ــ���. �ــ� ��ــ� ا���ــ� ��ــ�و�زی و ��ــ�ف �ــ��ی  در��ــ� ��ــ�ان ����ــ� 
ا��ا�ــ�ت ��ــ�ر��ی ����ــ� �ــ�ای �����ــ� �ــ� ��ــ�ان آب، ���ــ�ط �ــ� ��ــ� ��ــ�و�زی ا�ــ�. ������ــ� را���ر�ــ�ی ا�ــ� 
��ــ�ر��؛ ���ــ� ����ــ�ی آب در ��ــ� آ��ــ�ری، ا��ا�ــ� ا�ــ���دۀ ��ــ�د از ����ــ� آب در ��ــ� ��ــ�و�زی، ���ــ� 
���ــ�ت ذ���ه �ــ�زی و ا���ــ�ل آب، ا��ا�ــ� ��را�ــ� ��ــ�ف آب �ــ� ا�ــ���ده از ����وآب ��ش �ــ� و آ��ــ�ری ��ــ�ه ای، �ــ�� 

���� و ��ر��ی ا��ح ��ه ��ده ا�� �� در ز���� ����زه �� ���ان ����د آب در ا��ان �� ��ا��� ���� �����. 
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���و��ی و آب

   ایال� کالی�رنیا
 برنامــۀ جامــع مدیریــت آب را دپارتمــان آب ایالــت کالیفرنیــا در ســال 2013

بــرای مدیریــت جامــع و بلندمــدت منابــع آب بــا شــش اســتراتژی و بیــش 
از 30 راهــکار در زمینه هــای مختلــف ارائــه کــرده اســت. ایــن اســتراتژی ها 
��ــره و�ی،  و  انت�ــال  �ملیــات  ��بــود  آب،  ت�ا�ــای  کاهــ�  شــامل 
��بــود  و  م�ا�ــ�  �ــر  ن�ــارت  آب،  کیفیــت  ��بــود  آب،  �ر�ــ�  ا��ایــ� 
مدیریــت ســی�ب اســت. همچنیــن در بخــش کشــاورزی راهکارهایــی از 
جملــه کاهــش مصــرف آب در کشــاورزی، نظــارت بــر زمین های کشــاورزی، 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتفاده از زمیــن و نیــز تشــویق های اقتصــادی 
تدویــن شــده اســت. در کنــار ایــن مــوارد، راهکارهــای متعــدد اقتصــادی از 
جملــه قیمت �ــ�ا�ی آب و بــازار آب نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

   ایال� ���اس
 
ً
ایالـت تگـزاس بـه دلیـل اهمیـت بخـش کشـاورزی و مصـرف نسـبتا در 

بـاالی منابـع آب در ایـن بخـش، اسـتراتژی کاهـ� ت�ا�ـای آب در ب�ـ� 
اسـتراتژی  و  دارد  قـرار  اولویـت  در  اسـتراتژی ها،  سـایر  بـه  نسـبت  آ�یـا�ی 
بعـدی ا��ایـ� اسـتفاده م�ـدد از م�ا�� آب با�یا�تی در ب�� کشـاو��ی

بـا هـدف  اجرایـی  راهکارهـای  ایـن اسـتراتژی ها،  از  کـدام  بـرای هـر  اسـت. 
دسـتیابی بـه نسـبت 18/7٪ از مصـرف آب بخـش کشـاورزی بـه کل آب 
در  توجـه  مـورد  اقتصـادی  راهکارهـای  اسـت.  گردیـده  ارائـه  ذخیره شـده، 
مدیریـت منابـع آب در بخـش کشـاورزی، مشـابه برنامـۀ جامـع مدیریـت 
آب ایالت کالیفرنیا بوده و راهکارهای فنی شـامل سیسـت� های مدیریت 

زمیـن و سیسـت� های تو�یـ� و تحویـل آب بـه نواحـی آ�یـا�ی اسـت.

   کشورهای فرانسه و ا��انیا
در کشورهای فرانسه و اس�انیا استراتژی های مدیریت منابع آب در بخش 
و  سیاست ها  و  کشاورزی  مشترک  سیاست های  دربرگیرندۀ  کشاورزی 
دستورالعمل های آب است. به عبارت دیگر، این کشورها به دنبال اجرای 
سیاست های تلفیقی هستند. استراتژی ها و رویکردهای کاهش تقاضای 
آب در بخش کشاورزی در قالب استراتژی مدیریت �ن آو�ی �رای کاه� 
در ب��  تلفات آب در ب�� کشاو��ی و استراتژی استفادۀ م�دد از آب
کشاو��ی دنبال می شود. از راهکارهای فنی ارائه شده می توان به کاه� 
ع، استفادۀ م�دد از آب و کاه�  تلفات ذ�یره سا�ی و انت�ال آب در م�ا�

تلفات آب از طری� ت�رق و تب�یر اشاره نمود.

   �ین
در کشور چین مدیریت تقاضا چندان موفق نیست، لذا تمرکز اصلی بر 
استراتژی ا��ای� کارایی م�رف آب بوده که در این زمینه بسیار موفق 
عمل کرده است. راهکارهای فنی ارائه شده در این زمینه شامل اقدامات 
قطره ای،  آبیاری  و  میکروآب پاش ها  از  استفاده  مانند  م��دسی  و  ��ی 
و  اصالح شده  بذرهای  از  استفاده  عمیق،  شخم  مانند  �را�ی  اقدامات 
اقدامات مدیریتی مانند برنامه ریزی منابع آب  استفاده از پلی تونل ها و 
برای  اقتصادی  راهکار  آب  بازار  تشکیل  است.  خاک  رطوبت  مدیریت  و 
دستیابی به اهداف استراتژیک این کشور است. به عالوه، در این کشور 
حوضۀ  کمیسیون های  جمله  از  خصوصی  بخش  نهادهای  از  کدام  هر 

رودخانه ای، دفاتر امور آب و انجمن های کاربران آب، مجموعه وظایفی در 
راستای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی به عهده دارند.

���ــود  �ــرای  پ�شــن�ادی  ا�ــ�را�ژی های   
کشــور آب  منا�ــ�  مدیریــ�  وض�یــ� 

تجربۀ  و  ایران  کشاورزی  بخش  مورد  در  صورت گرفته  مطالعات  براساس 
کشاورزی،  بخش  در  آب  منابع  مدیریت  مورد  در  منتخب  کشورهای 
استراتژی های زیر برای بهبود وضعیت مدیریت منابع  آب  پیشنهاد می شود:

استراتژی مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی▪

اســتراتژی مدیریــت و بهبــود عملیــات انتقــال منابــع آب در ســطوح ▪
ــه ــط� م�رع ــا س ــف ت مختل

استراتژی مدیریت و افزایش عرضه و ذخیرۀ آب▪

استراتژی توسعۀ استفادۀ مجدد از منابع آب در بخش کشاورزی▪

استراتژی نظارت بر منابع شامل برنامه ریزی زمین های کشاورزی و آب▪

استراتژی سازگاری با ت�ییرات آب وهوایی▪

استراتژی افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب▪

بــه ▪ دســتیابی  راســتای  در  آب  حاکمیتــی  ســاختار  اصــالح  اســتراتژی 
کشــاورزی. بخــش  در  آب  مدیریــت  اهــداف 

در  اجرایــی  راهکارهــای  از  مجموعــه ای  اســتراتژی ها  ایــن  برمبنــای 
قالــب راهکارهــای فنــی، راهکارهــای اقتصــادی، راهکارهــای اقتصــادی-

حاکمیتــی،  و  ســازمانی  اصالحــات  فرهنگــی،  راهکارهــای  اجتماعــی، 
اصالحــات قانونــی، راهکارهــای افزایــش عرضــۀ آب و راهکارهــای افزایــش 

کارایــی آب از طریــق نظــارت منابــع قابــل طراحــی و ارائــه خواهــد بــود.

     ������ی    

�� ����ر ��و�� ا���ا��ی ��ی ������ ����� آب ��ای ����ل و ������ 
���ان آب ����د در ا��ان، ������ ��ی ا��ا��ه در ���ادی از ���ر�� 
��رد ��ر�� ��ار ����. ��� �� ���� �� ا���� ������� ���ف آب در 
ا��ان ����ط �� ��� ���و�زی ا��، ������ ای از ا���ا��ی �� ��ای 
��ا��  ���و�زی  ��زۀ  در  آب   �����  ������ و����   �� ����ددادن 
و ارا�� ����. از ��� ���� را���ر�� �� ��ان �� ا���ا��ی ��ی ������ 
�����ی آب در ��� ���و�زی، ������ و ����د �����ت ا����ل ����� 
آب و ����� ا����دۀ ���د از ����� آب در ��� ���و�زی ا��ره ��د.

         د���رۀ ��و��        

ایــن مطالعــه در مرکــز ملــی مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق ◂
ــت. ــده  اس ــام ش ــران انج ای

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
http://bit.ly/WaterExperien 

��ارش
��ر�� ����� ������ ���ر��ی ����� در ������ 

���ان ����� آب در ��� ���و�زی
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���و��ی و آب

  ضرورت �ر��ا�ی کن�ران�
در کشــور مــا قیمت گــذاری آب و خدمــات آن، بیشــتر برمبنــای معیارهــای 
مالحظــات  و  می شــود  انجــام  حســابداری  و  اداری  قانونــی،  اجتماعــی، 
اقتصــادی کمتریــن نقــش را دارنــد. قیمت هایــی کــه مصرف کننــدگان 
تولیــد،  از ه�ینه هــای حســابداری  ناچیــزی  پایــۀ درصــد  بــر  می پردازنــد، 
ــد  ــای کارآم ــود و از مدل ه ــن می ش ــه آب تعیی ــم ب ــات منض ــع و خدم توزی
در  اقتصــادی  الزامــات  بــه  توجــه  عــدم  نمی شــود.  اســتفاده  اقتصــادی 
بــه  آب چــه  کــه  آن، موجــب شــده اســت  آب و خدمــات  قیمت گــذاری 
عنــوان یــک کاالی نهایــی و چــه بــه عنــوان یــک نهــاده، در بخش هــای 
، کاالیــی رایــگان و یــا بســیار ارزان محســوب  گوناگــون اقتصــادی کشــور
بحــران  از  نشــان  کــه  را  معنــا داری  عالمــت  مصرف کننــدگان،  و  شــود 
کمبــود آب و منابــع آبــی در کشــور داشــته باشــد، در قیمــت آن مشــاهده 

نکننــد. 
بــه یقیــن، یکــی از علــل اساســی پایین بــودن بهــره وری در حــوزۀ مدیریــت 
اشــتباه  نگــرش  زیســت محیطی،  گوناگــون  مشــکالت  و  آبــی  منابــع 
نســبت بــه ارزش واقعــی آب در کشــور اســت. بــرای کاهــش پیامدهــای 
منفــی بحــران و اجــرای سیاســت های راهبــردی بهینــه در حــوزۀ آب، بایــد 
ــه ابزارهــا و راهکارهــای اقتصــادی توجــه شــود. در ایــن  بیــش از پیــش ب
میــان کنفرانــس دو ســاالنۀ اقتصــاد آب بهانــه ای اســت تــا زمینه هــای  
هــدف  بــا  آنهــا،  از  مناســب  اســتفادۀ  و  اقتصــادی  ابزارهــای  معرفــی 

گــردد. فراهــم  آب  از منابــع  بهره بــرداری مطلوب تــر 

  اهداف �ر��ا�ی کن�ران� دو�ا�ن� ا��صاد
: اهداف این کنفرانس عبارت اند از

اقتصــاد ▪ خصــوص  در  ایده هــا  بیــان  و  دیدگاه هــا  ارائــۀ   ، نظــر تبــادل 
اســاتید  و  اندیشــمندان  بــا  آب  بخــش  ارشــد  مدیــران  میــان  آب 

ه ها نشــگا ا د

افزایش آگاهی و اهمیت مسائل اقتصاد آب از منظر سیاست گذاران، ▪
اندیشمندان دانشگاهی و سایر دستگاه های نظارتی

و ▪ آب  بخــش  دانشــگاه،  بیــن  مناســب  ارتباطــی  شــبکه های  ایجــاد 
آب اقتصــاد  حــوزۀ  در  دانــش  ایجــاد  منظــور  بــه  سیاســت گذاران 

آینده نگــری ▪ حــوزۀ  در  ایده هــا  و  دیدگاه هــا  ارائــۀ   ، نظــر تبــادل 
موضوع هــای گوناگــون اقتصــاد آب از لحــاظ تبییــن ارزش اقتصــادی 
در  آب  اقتصــاد  ت�ثیــر  بهینــه،  قیمت گــذاری  و  آب  تعرفه هــای  آب، 
ســالمت جامعــه و محیــط  زیســت، تشــری� چالش هــای پیــش روی 
، امنیــت و توســعۀ  بخــش آب و راهکارهــای اجرایــی، نقــش آب در فقــر

نــگاه ذی نفعــان. از  آب  بــه  نــگاه اقتصــادی  پایــدار و 

   م�ورهای کن�ران� دو�ا�ن� ا��صاد
این کنفرانس در  محور و زیرمحورهای آن برگزار می گردد. این محورها 

: عبارت اند از

۱  دو��، ا����د ��ن و ���ه وری آب

آب حساب ملی▪

الگوهای تدوین و استقرار نظام حسابداری ملی آب▪

تحلیل آثار اقتصادی متقابل آب و مت�یرهای کالن اقتصادی▪

اقتصاد آب و آمایش سرزمین▪

جایگاه اقتصادی آب در سیاست های کلی و برنامه های توسعۀ کشور▪

آب، اشت�ال و رشد اقتصادی سازگار با کم آبی کشور▪

محدودیــت ▪ بــا  ســازگار  �ذایــی  امنیــت  ت�میــن  چگونگــی  الگوهــای 
کشــور آب  منابــع 

دی�لماسی آب )در چارچوب اقتصاد سیاسی(.▪

و  ��ـ�رات  ����ـ�  ��ـ�  آب،  ����ـ�  ����ـ�    ۲

آب ��ـ�ه وری  در  آب  �ـ�زار 
ارزیابی و تحلیل اقتصادی نظام های تخصی� آب▪

ارزیابی کارایی و بهره وری آب در مصارف مختلف▪

م�رفی و به کار�یری ا��ارها و راهکارهای ا��صادی 
�رای موا��ه با ب�ران کم آ��

����ا�� دو����� ا����د آب
مرکز ملی 

مطالعات راهبردی 
کشاورزی و آب 

اتاق ایران

����ا�ــ� دو�ــ���� ا���ــ�د آب �ــ� �و��ــ�د ��ا�� ��ــ�دن ز���� �ــ�ی ����ــ� و �� ��ر��ــ�ی ����ــ� �� از ا��ار�ــ� و 
را���ر�ــ�ی ا���ــ�دی ��ــ� ��ا��ــ� �ــ� �� آ�ــ� و ���ه �ــ�داری ����ب �ــ� از ����ــ� آ�ــ�، ا�ــ�ام �ــ� ��ا�ــ�ان ����ــ� و 
 ������ ، ارا�ــ� ��ــ��ت ����ــ� �� ����ــ�. ا��ا�ــ� ��ــ�ه وری، ����ــ� ����ــ� ����ــ�، ���ــ�د و ���ــ�� ���ــ� ��ــ� و ��ر

����� و ���ف و ����� ���� ����� در ��زۀ آب و ����� آ�� از ��� ���� ���ر��ی ا�� ����ا�� ا��.



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

۱۰۳بهار 13۹۹  شمــــــــــــارۀ 3

���و��ی و آب

تخصیــ� ▪ بــرای  آب  قیمت گــذاری  و  تعرفــه  نظــام  کارآمــد  الگوهــای 
ســطحی( و  )زیرزمینــی  آب  منابــع  بهینــۀ 

اجتماعــی، ▪ محیطــی،  زیســت  )اقتصــادی،  نهــادی  زیرســاخت های 
آب بخــش  در  مقــررات  تنظیــم  فنــی(  و  حقوقــی 

مدل مطلوب نهاد تنظیم مقررات بخش آب▪

تقویت و توسعۀ بازارهای محلی و منطقه ای آب▪

تجارت آب ) فی�یکی و مجازی(▪

آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی▪

ارائــۀ ▪ بــر  ت�کیــد  بــا  آب  بخــش  در  قیمت گــذاری  جــاری  نظــام  کارایــی 
قیمت گــذاری نویــن  الگوهــای 

چالش بازار رقابتی و حفاظت بلندمدت منابع آب▪

بهره وری بنگاه های زنجیرۀ عرضۀ آب.▪

۳  ����د و ����� ���� ��� و��ر در ��� آب

ارزیابــی وضــع موجــود ســرمایه گذاری در فعالیت هــای آب و فاضــالب ▪
و توصیه هــای سیاســتی بــرای مدیریــت ریســک آن

تحلیـل و ارزیابـی روش هـا و الگوهـای متعـارف سـرمایه گذاری بخـش ▪
آب بـا ت�کیـد بـر مدل هـای کارآمـد و سـازگار بـا محیـط کسـب  و کار ایـران

مدیریــت ▪ در  ســرمایه  گذاری  زمینه هــای  و  فرصت هــا  شناســایی 
زیرزمینــی آب  منابــع  بــر  ت�کیــد  بــا  تقاضــا  و  مصــرف 

ح هــای آب )تولیــد، ▪ مدل هــای نویــن تحلیــل جامــع مالی-اقتصــادی طر
انتقــال، توزیــع و مصــرف(

رویکردهای نوین مدیریت دارایی در بخش آب▪

تســهیل ▪ بــرای  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  مشــارکت  روش هــای 
فاضــالب و  آب  ح هــای  طر در  ســرمایه گذاری 

کار ▪ و  کسب  محیط  توسعۀ  در  سرمایه  بازار  و  بورس  نقش 
فعالیت های آبی.

۴  ا����د آب، ������ ����� و ���ف

ســاختار مالکیــت منابــع و ت�سیســات آبــی )تبییــن حقــوق حقابه بــران ▪
و بهره بــرداران، زنجیــرۀ عرضــه و تقاضــای آب، خصوصی ســازی و ...(

نقش ارزش اقتصادی و ذاتی آب در مدیریت کم آبی▪

و ▪ تقاضا  عرضه،  مدیریت  در  نوین  فناوری های  اقتصادی  ارزیابی 
مصرف آب

ابزارهای �یرقیمتی در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب▪

بررسی و شناسایی اثر بازگشتی در سیاست های مدیریت مصرف▪

ظرفیت شبکه های اجتماعی و فناوری اطالعات در اقتصاد آب▪

ابزارهای اقتصادی به منظور کاهش هدررفت و ضایعات آب▪

آسیب شناسی سیاست گذاری در بخش آب.▪

۵  ا����د آب و ���� ����

تحلیــل اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی ادامــۀ وضــع موجــود ▪
مدیریــت منابــع آب

ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم▪

ح هــای آب بــر محیــط زیســت )قبــل ▪ ثــار اقتصــادی طر ارزیابــی و تحلیــل آ
و بعــد از اجــرا(

بررســی و تحلیــل تمایــل بــه پرداخــت جامعــه بــرای حفاظــت از محیــط  ▪
زیســت در بخــش آب

مطالعــات مــوردی بــرای سیاســت گذاری و مدیریــت زیســت محیطی ▪
تاالب هــا و  دریاچه هــا 

ارزیابی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آب▪

ســط� ▪ افــت  زیســت محیطی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  ثــار  آ تحلیــل 
زیرزمینــی. آب هــای 

کن�ران� دو�ا�ن� ا��صاد     �ا�وکار �ر��ا�ی 
آب

محورهای  در  مقاالت  دریافت  برای  فراخوانی  ابتدا  کنفرانس  این  در 
اعالم شده صورت می گیرد. در ادامه مقاالت ارسال شده را کمیتۀ علمی 
کنفرانس ارزیابی می کند و مقاالت منتخب در روز برگزاری کنفرانس - که 
دو روز به طول می انجامد- ارائه می گردند. در کنار ارائۀ مقاالت منتخب، 
کارگاه های تخصصی و نیز نمایشگاه دستاوردهای مرتبط نیز در محل 
، حضور مسئولین  برگزاری کنفرانس دایر می باشند. از نکات قابل ذکر

عالی کشوری در ارتباط با حوزۀ آب و سخنرانی در این کنفرانس است.

     ������ی    

���� ������ت را���دی ��ــ�و�زی و آب ا��ق ا��ان، �� ����اری ����ا��ــ� 
از  ا�ــ���ده  �ــ�وم  و  آب  ا���ــ�د  ��ــ���  �ــ�ر  او��ــ�  �ــ�ای  دو�ــ����، 
�ــ�رت  �ــ�  �� آ�ــ�،  ��ــ�ان  �ــ�  ��ا��ــ�  �ــ�ای  را  ا���ــ�دی  ا��ار�ــ�ی 
��د�� آ�ــ� ��ــ� ����ــ�، ��ــ�  ��ــ�د.  ح  ��ــ�ر ��ــ� �ــ�ی در 
دا��ــ���� و دو�ــ� �ــ�ای ��ر�ــ� ��ــ��� ا�ــ� �ــ�زه، ����� �ــ�زی 
���� ���ــ� در ��ــ�ص ا���ــ�د آب �ــ�ای ���ــ� ذی ���ــ�ن، ����ــ�  و آ
��ــ��ت  �ــ�  �ــ�ای  ���ــ�  را���ر�ــ�ی  ارا�ــ�  و  �������ــ�  ��وژه �ــ�ی 
ار����ــ�  �ــ��� ��ی  ا��ــ�د  د�����ــ�،  ��ــ��ت  ��ا�ــ�س  آب  ��ــ� 
����ــ� ��ــ� دا��ــ��ه، ��ــ� آب و ����ــ���اران �ــ� ���ــ�ر ا��ــ�د 
دا�ــ� در �ــ�زۀ ا���ــ�د آب و ا��ــ�د ��ــ�ش ���ــ� در ��ا��� �ــ�ان، 
ذی ���ــ�ن و ��ــ���ن �ــ�ای ��ز��ــ�ی در ����ــ� �ــ����ر ����� �ــ�ی ��ــ� 
ا�ــ�  ���ــ�اری  د�ــ��ورد��ی  ���ــ�  از  ا���ــ�دی  ا�ــ�ل  ��ا�ــ�س  آب 

����ا�ــ� �ــ�ده ا�ــ�.
ا�ــ� ����ا�ــ� را ���ــ� �����ــ�ت را��ــ�دی ��ــ�و�زی و آب ا�ــ�ق ا�ــ�ان 
���ــ�ار   ۱۳۹۷ و   ۱۳۹۵ �ــ�ل ��ی  در  آن  دورۀ   ۲ ����ــ�ن  و  �� ��ــ�  ���ــ�ار 

�ــ�ه ا�ــ�. �ــ��� ����ا�ــ� �ــ� آدرس ��ــ� در د�ــ��س ا�ــ�:
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/
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د��ع و ا����

  ضرورت و اهداف پژوهش
ت�مین  در  اگر  که  گونه ای  به  است،  جامعه  هر  نیاز  اساسی ترین  امنیت 
امنیت خللی وارد شود به  دنبال آن نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز 
دچار بی نظمی شده و فرایند کشور متوقف خواهد شد. نیروی انتظامی 
باید  کشور  در  امنیت  اصلی  متولی  عنوان  به  )ناجا(  اسالمی  جمهوری 
آنها مقابله کند. این  برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با 
برنامه متناسب با گسترش موضوعی و افزایش پیچیدگی جرائم، نیازمند 
تحلیلی  توان  تقویت  همچنین  جدید،  ابزارهای  و  رویکردها  به کارگیری 
حرکت  جدید،  رویکردهای  از  یکی  است.  تصمیم گیری  نظام  ارتقای  و 
تحلیل  و  دسته بندی  جمع آوری،  طریق  از  جرائم  پیش بینی  سمت  به 
اطالعات است. این موضوع نقشی اساسی در تصمیم گیری های میدانی 
امنیتی  موضوعات  در  اطالعات  از  عظیمی  حجم  روزانه  دارد.  راهبردی  و 
اطالعات  مجازی،  جرائم  رانندگی،  تخلفات  به  مربوط  داده های  از  اعم 
اقتصادی، جرائم مدنی و �یره در سط� جامعه تولید می شود که اگر در 
بستری امن و مطمئن مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به پیش بینی و 
آن به پیشگیری وقوع جرم در سطوح مختلف جامعه منتهی  به  دنبال 
شود. بنابراین برای تقویت و ارتقا سط� عملکرد ناجا، اولویت اول ارتقا 
توان تحلیل راهبردی از طریق توسعۀ مبادی ورودی و پردازش اطالعات 
نظر  از  باشد.  باید مبدأ تصمیمات سطوح مختلف فرماندهی  که  است 
ناجا  در  )مرفوک(  فرماندهی  و  کنترل  مرکز  در  م�موریت  این  ساختاری، 
انجام می پذیرد. فرماندهی و کنترل در ساختار نظامی، سیستمی است که 
شیوه های الزم برای جمع آوری، پردازش و انتشار اطالعات دربارۀ کارکنان، 
ح ریزی،  تجهیزات و ت�سیسات نظامی را فراهم می کند. این اطالعات در طر

استفاده  عملیات  نظارت  و  کنترل  هماهنگی،  هدایت،  سازماندهی، 
می شود و فرماندهان و تصمیم گیرندگان برای اجرای م�موریت ها خود به 
این اطالعات نیاز دارند. در این گزارش ابتدا آسیب های موجود در مرفوک 
سیاسی  پیشنهادات  آسیب ها،  این  با  متناسب  س�س  شده،  بررسی 

برای بهبود عملکرد مرفوک ارائه می شود. 

  آ�ی� �نا�ی و مس�له �نا�ی مرفوک
یکـی از اصـول مهـم بـرای اسـتخراج آسـیب های موجـود، مقایسـۀ توانایـی 
از تجربیـات  کارآمـد و مطلـوب و اسـتفاده  بـا یـک مرفـوک  مرفـوک فعلـی 
سیسـتم های مشـابه آن، در سایر کشورها اسـت. براساس این دو روش 
دسـت  بـه  فعلـی  شـرایط  در  مرفـوک  ناکارآمدی هـای  و  آسـیب ها  ارزیابـی 
می آیـد. در ادامـه در مـورد آسـیب های رویکـردی، آسـیب های سـاختاری- 

مدیریتـی و آسـیب های فنـی و فناورانـه توضیحاتـی بیـان می شـود.

۱ آ�ی� های �ویکردی:
رویکــرد وابســتگی بــه بیــرون و اتــکاء زیرســاختی و ســخت افزاری بــه ▪

ســایر نهادهــا.

رویکــرد بســته و متمرکــز در تحلیــل و عــدم بهره گیــری از ظرفیت هــای ▪
بیرونــی به ویــژه ظرفیت هــای مردمــی. 

رویکــرد ســلبی در رعایــت اصــول حفاظتــی و رفتــار منفعالنــه در برخــورد ▪
بــا چالش هــای جدیــد.

ارزیابــی عملکــرد و تخصیــ� منابــع ▪ �یرمرتبــط بــودن ســازوکارهای 
رده هــا بــا گــزارش مرفــوک.

�رر�ی آ�ی� های مو�ود در مرک� فرماندهی و کن�رل نیروی 
ان��امی ایران و ارا�� ا�دامات و �یا�� های پ�شن�ادی

��ارش آ��� ����� ���� �������� و 
����ل ���وی ا������

اندیشکدۀ
محّنا

���ــ� �������ــ� و ���ــ�ل (���ــ�ک) در ���ــ� و���ــ� �ــ�دازش و ����ــ� داده �ــ� و ا���ــ�ت و�ودی ���ــ� در �ــ�رد 
ــ� ��ــ�ه دارد. ا�ــ� ���ــ� در ا�ــ�ان آ�ــ�� ��ی �و��ــ�دی، �ــ����ری- ��ر��ــ�ن، ����ــ�ات و �����ــ�ت ����ــ� را �
������ــ� و ����ــ���� دارد. از ���ــ� ��� ���ــ� ا�ــ� آ�ــ�� ��، �و���د�ــ�ی ��ــ��، �����د�ــ� و ���ــ� �ــ� �ــ��� ���د�ــ� و 
، �� ��� ا�ــ���ده از ����ــ��� ��ی  ������ ���ل �����ه و ������ �� از �ــ�� را���دی �� ������� ا�ــ�. از �ــ�ی د���
��ــ�وری و �ــ�� ا��اری ����ــ�، ����� �ــ�ی ���ــ� و �ــ����� ��ی ���ــ��� �ــ�ای ����ــ�  داده ا���ن ���ــ� ���ــ�. 

�����ا�� �� ���� وا����� و ا���م ا����ت �����ری �� ��ان ����د �����د ا�� ���� را ���� ��د.

  ��زاد �����ن ���م       ��زاد �����ن ���م   
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۲ آ�ی� های �ا��ا�ی-مدیری�ی:
جایــگاه مرفــوک در ســاختار ناجــا )تنــزل ســاختاری جایــگاه از فعالیــت ▪

ذیــل فرماندهــی کل ناجــا بــه ذیــل معاونــت عملیاتــی(

ساختار داخلی و اداره محور مرفوک ستاد.▪

عدم وجود نظام پایش شبکه های اجتماعی.▪

فقدان سیستم یک�ارچه مدیریت سامانه های ناجا.▪

۳ آ�ی� های نا�ر �ر فناو�ی و �یر�ا�� های فنی:
قدیمی بـودن زیرسـاخت های نرم افـزاری و سـخت افزاری در جمـع آوری ▪

و تحلیـل اطالعات.

هوشمند نبودن فرایند تهیۀ نقشه های ج�رافیایی جرم.▪

عدم استفاده از سامانه های هشدار در م�موریت های انتظامی.▪

عــدم اســتفاده از سیســتم موقعیت یابــی برخــط تماس گیرنــدگان و ▪
م�مــوران پلیــس.

به کارگیــری �یرمؤثــر ابزارهــای پایــش تصویــری و خــالء فناوری هــای ▪
جدیــد در مدیریــت یک�ارچــه ســامانه های تصویــری.

  پ�شــن�ادات
داخلــی  ظرفیت هــای  وجــود  بــا  و  ذکرشــده  آســیب های  بــه  توجــه  بــا 
ــش  ــه پای ــه ب ــا توج ــن ب ــوک و همچنی ــره وری مرف ــاء به ــت ارتق ــور جه کش
زیــر  پیشــنهادات  مرفــوک،  مشــابه  خارجــی  مدل هــای  و  سیســتم ها 

می گــردد: ارائــه  مرفــوک  عملیاتــی  و  راهبــردی  توانایــی  ارتقــاء  جهــت 

ــ�  ــری ��وی ــا ��� �ی ــوک ب ــه مرف ــات ب ــادی و�ودی ا��ع ــ�� م� ۱ �و�
ــی: ــای �یرون ــه م�موعه ه ــا ب ــ��ی نا� ــش وابس ــی و کاه ــرد دا�ل �ویک

توســعۀ رویکــرد داخلــی در تولیــد اطالعــات موردنیــاز در جهــت اتخــاذ ▪
. تصمیمــات داده محــور

در اختیار گرفتن مدیریت مجاری ورودی اطالعات و بانک های اطالعاتی.▪

ارتقاء نقش مرفوک در مدیریت سامانه های پایش تصویری.▪

دسترسی سیستمی مرفوک به سامانه ها و بانک های اطالعاتی.▪

استفاده از الگوی خدمت محور در فرایند جمع آوری و دسته بندی اطالعات.▪

طراحی و عرضۀ نرم افزار تعاملی مردم-پلیس با هدف جلب مشارکت مردم.▪

طراحی و عرضۀ نرم افزار موقعیت های اضطراری.▪

طراحی و استقرار سامانه های هشدار به ویژه در شهرهای ب�رگ.▪

استقرار سیستم موقعیت یابی برخط نیروهای گشتی و عملیاتی ناجا.▪

استقرار سامانه های موقعیت یابی برخط تماس گیرندگان با سامانۀ ▪
فوریت ها.

شهروندس�اری پایش دوربین های شهری.▪

طراحی سازوکارهای انگیزشی برای استفاده از مردم در حل مسائل انتظامی.▪

طراحی سازوکارهای توزیع مسئولیت در ارائۀ اطالعات از طرف مردم.▪

۲ ا��حــات �ــا��ا�ی بــا هــدف ��ویــ� �ایــ�اه مرفــوک و نی� �ســ�ی� 
ا�ــرای م�مو�یــ� و و�ایــ� م�وله:

بازگشت مجدد مرفوک به حوزۀ ریاست و فعالیت ذیل فرماندهی کل.▪

اد�ــام ادارۀ کل بهره دهــی و ادارۀ کل فوریت هــا و ت�ســیس ادارۀ کل ▪

توســعۀ اطالعــات.

ت�سیس ادارۀ کل تحلیل و تصمیم سازی.▪

ــا همــکاری فــاوا در جهــت ▪ تشــکیل کارگــروه ســاماندهی سیســتمی ب
همچنیــن  و  فرایندهــا  در  انســانی  نیــروی  نقــش  حــذف  یــا  کاهــش 

�یــره. و  اطالعــات  ورودی  فراینــد  نظیــر  رویه هــا  سیســتمی کردن 

۳ احصــاء د�یــ� نیــاز فرماندهــان در �ــ�وح مخ�لــ� و ��ریــ� اهــداف 
مشــخ� در حی�ــ� و�ایــ� و �رو�ی هــای مــورد ان��ــار از مرفــوک در 

. �ــ�� ��ر�ــ�ان، ا�ــ�ان و کشــور
۴ ��دیــ� �ویکــرد ح�ا�ــ� نا�ــا بــه عنــوان پ�ش نیــاز ا�ــ��اده از بســ�ر 

: فنــاو�ی ا��عــات و اف�ایــش مشــارک� مــردم در ���ــ� م�مو�یــ� مرکــ�
ــرای برخــی از محدودیت هــای حفاظتــی در ▪ ــۀ بدیــل ب ــه و ارائ ــر روی ت�یی

جهــت تحقــق وظایــف محولــه.

مرفــوک ▪ در  حفاظتــی  قواعــد  و  رویه هــا  از  برخــی  شــمردن  اســت�ناء  
محولــه. م�موریــت  بــا  متناســب 

ا�ــ��ادۀ  هــدف  بــا  �وانمنــد  ��لیلــی  �یر�ــا��  ��ویــ�  و  ای�ــاد   ۵
�ولید�ــده: ا��عــات  بــا�ی  ح�ــم  از  کارآمــد  و  ��ینــه 

احصاء و نمایش نقشه های ج�رافیایی جرم به صورت برخط.▪

یک�ارچه سازی استانداردهای سامانه های رخداد و بهره دهی.▪

استفاده از نرم افزارهای به روز و نوین در تحلیل و پاالیش آماری اطالعات.▪

تسریع فرایند تجمیع مرکز فوریت های 110 در مراکز استان ها.▪

۶ ��ی�ر در �ویکردهای مر��� با مدیری� منا�� انسانی:
بخش هــای ▪ در  جــوان  و  مجــرب  شــرکت های  و  تیم هــا  از  اســتفاده 

مدل ســازی. و  طراحــی  تحلیلــی، 

ایجاد بسترهای تحلیلی مناسب.▪

ت�ییر نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی مبتنی بر ارزیابی خروجی محور.▪

     ������ی    

���� �������� و ����ل (����ک) ���� از ���ظ �����ری، �و���دی و �������� 
���� ��� ���� دارد �� �� ����ر ������ �� آ��� و ار��� �����د ا�� ���� 
������د �� ��د �� ������� ������ ��ا���� در ����ک ا���د و ����� 
��د �� ا���ن ا����ده از �وش �� و ��م ا��ار��ی �� �وز در ����� داده ��ی 
 ����� ��زۀ   �� ����ک  ���د  ��ز���   ������ ��دد.  ��ا��   ����
�� ��ا�� ����ری از ����ت �� و��دآ��ه را ����د ���� و در آ�� ����� 
�و���د ������ ����� ا�����، ���� وا����� �� ������ ��ی ���و�� و 

���� ا��وا و ا����ده از ����� ��ی ��د�� �� ��ا�� را���� ����.

         د���رۀ ��و��        

ایــن مطالعــه در اندیشــکدۀ محّنــا بــا همــکاری فــرزاد حجتیــان مقــدم در ◂
ســال 13۹6 انجام شــده  اســت.

    �� �����     

لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3aDZKz5

��ارش
��ارش آ��� ����� ���� ��������

 و ����ل ���وی ا������
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 ���� ��ورد   ���� ���ر  ���� ��ی  د���رۀ  ا���ا   
و  ��ورت ��  ��ام   ����� ����ل  ��ورد   .����

ا��اف ا��؟ 
کلیت  دربارۀ  ممتن  اندیشکدۀ  در  جامعی  پژوهش  قبل  چندی 
جامعۀ اندیشگاهی آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا انجام دادیم. 
و  دارد  نظامی  ریشۀ  اندیشکده ها،  شکل گیری  می دانید  که  همان طور 
 یک واژۀ نظامی است. همین االن هم  مجموعۀ 

ً
واژۀ تینک تنک اصالتا

MORS( مورس  نام  به  تشکلی  در  دفاعی  اندیشکده های  از  عظیمی 
سرواژۀ عبارتMilitary Operations Research Society( عضو هستند 
انجمنی  شبیه  که  می کند  برگزار  ساالنه  صورت  به  هم  سم�وزیومی  و 
را  آمریکا  و نظامی  اندیشه ورزی دفاعی  و تمام زیست بوم  صنفی است 

پوشش می دهد.
مورس  مجموعۀ  بومی سازی  زیادی  حدود  تا  بود  ما  مدنظر  که  مدلی 
است و به عنوان تنها اندیشکدۀ مستقل از نهادهای دولتی و حکومتی 
تولید  را  کار خود  از  زمینۀ دفاعی فعالیت می کند، بخش مهمی  در  که 
این  بنابراین  می دانیم.  نظامی  و  دفاعی  زمینۀ  در  ادبیات  و  گفتمان 
به  را  پایه های جامعۀ مربوطه  ادبیات،  و  تولید محتوا  با  که  مهم است 
این  به  شکل دادن  برای  که  نظریم  این  بر  ما  همچنین  بیاوریم.  وجود 
جامعه، ابتدا باید اعضای جامعه را شناسایی کنیم و شناسایی اعضا، به 

روش های مختلف از طریق انتشار مجلۀ ناورد اتفاق می افتد.
، به ارتقای اطالعات افراد عالقه مند به حوزۀ نظامی  بخش دیگری از کار
و دفاعی بازمی گردد. افراد زیادی عالقه مند به تجهیزات نظامی هستند. 
یک  به  را  افراد  این  که  است  این  ناورد  انتشار  در  ابتدایی  جهت گیری 

سط� باالتر و به سمت مطالعات تاکتیکی و سیاستی ارتقا دهیم.

ارگان های  در  که  دارد  هم  دیگری  هدف  جامعۀ  ناورد  این،  بر  عالوه 
سیاستی و تصمیم گیر مش�ول هستند. لذا مطالبۀ بعضی سیاست ها 
و نقدها از طریق شکل گیری درخواست عمومی در افراد عالقه مند به 

امور نظامی و دفاعی، هدف دیگری است که دنبال می کنیم.
ا��اد  از  د���   ��  ����  ���  �����  ��  
��زه،  ا��  در   ���� ا��  ���ل  ا��اد  �� ��د: 

���� ���ان و ����� ��اران. در�� ا��؟
که  است  گونه ای  به  ناورد  گاهنامۀ  در  انتشاریافته  مطالب  تنوع  بله. 
این مطالب  کنند.  آن استفاده  از  از مخاطبان می توانند  طیف وسیعی 
برای کسانی که به جهاد و دفاع مقدس، نکات تاریخی و نظامی مؤثر و 
البته  و  نظامی عالقه مند هستند،  ادوات  و  آن دوره، تجهیزات  باارزش 
برای آن دسته از مخاطبانی که مطالعات دفاعی را در سط� راهکنشی و 

راهبردی دنبال می کنند، مطالب تازه و نو ارائه می دهد.  

ا����ب   ��  ��������  ��� ا����   ��  ����  ��  
���ره ��ی  آ��  ا��،  ����وت   ��  �� ��ده ا�� 
������� ای �� �� ���ان ���وره ��ای ����� ���ان 

و ����� ��اران دا���؟
 همه کارهایی را که انجام می دهیم، بخش محرمانه دارد.  مثاًل 

ً
طبیعتا

مطالعه ای انجام می شود دربارۀ افراد ت�ثیرگذار در تحوالت مهم نیروهای 
آسیب شناسی  به  مربوط   

ً
نهایتا آن  از  هدف  که  متحده  ایاالت  هوایی 

یک  مطالعه،  آن  براساس  و  است  بوده  خودمان  هوایی  نیروی 
به  مربوط  مسائل  دلیل  به  ولی  می شود.  تدوین  هم  سیاستی  بستۀ 
طبقه بندی اطالعات آنچه در مجله منتشر می شود، فقط قسمت های 

مربوط به نیروی هوایی آمریکا است.

 ����  ،����  ������ �و���د   ،����  �ِ� در   
 
ً
�����  �� و��ه  ��و��ۀ  از  ا��.   ������ و 

��دا��  ��ع  و  ا����ب   �� ا��   ������  ������
����د   �ً���  ������ ���ه  ا��  رد��ی   ،�����
ا��. ا�� ���� ��ورد، �� ��رت ���ا ��و��� �� 
��م ����� ��ارد. �� ��د د���رۀ ��ا�� آن ���� 

��د؟ 
به  پرداختن  وسوسۀ  است.  گاهانه  آ سیاست  یک  موضوع،  این 
موضوعات دیگر در اک�ر مجموعه هایی که با مطالعات نظامی شروع به 
کار کرده اند ، همیشه وجود دارد و به نظر ما این موضوع به مجموعه ها 

���� ��ورد
اندیشکدۀ

ُممتن

�ــ�  ا����و���ــ� ا�ــ�  «�ــ�ورد»، ���ــ� ای 
�ــ��� �����ــ�ری �ــ� �ــ��ر «دا�ــ� ����ــ� 
�ــ�ای ��ــ�» آن را ����ــ� �� ��ــ�. �ــ��رۀ ���ــ� ا�ــ� 
�ــ�دار  از  و�ــ�ه ای  �ــ�ارش  �ــ�   ۹۸ ���ــ�  ������ــ�، 
���ــ� �ــ������ ����ــ� �ــ�ه ا�ــ�. و�ــ� ����ــ� 
ــ�ذ  ــ� ا�� ــ�. د�� ــ� آن ا� ���� 

ً
ــ� ــ�د ��� ــ�ورد �و�� �

��ــ�ن �و��ــ�دی و �ــ�ورت ا���ــ�ر ���ــ� ���ــ� ای 
���ــ�  �ــ����،  ���ــ�  �ــ��  �ــ�  را  وب  ��ــ�ی  در 

ا������ۀ ����، �� ��� و�� ����� ا��.

ضرورت ر�انه ای در حوزۀ م�اح� ن�امی و ن�وۀ �دوین 
م�ال� م�ل� ناورد
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و رسالتشان ضرر می زند. یعنی مجموعه ها با اهداف مطالعات نظامی 
همه چیز  دربارۀ  که  می شوند  وسوسه  ادامه  در  اما  می کنند  کار  به  آ�از 
صحبت کنند، چون بح� نظامی به سیاست خارجی، اقتصاد و فرهن� 
 این مسئله موجب می شود ت�ثیر موضوع اصلی از 

ً
مرتبط است. نهایتا

بین برود.
سرنوشت  از  ما  که  است  این  واقعیت  اما  نمی برم،  نام  مجموعه ای  از 
14 الی   13 از  گرفته ایم.  عبرت  نظامی  مطالعات  مجموعه های  از  برخی 
رفتن  بین  از  و  کرده ایم  دنبال  را  مجموعه ها  این  خروجی  پیش  سال 
مجموعه هایی  به  تبدیل  اندیشکده  از  چگونه  که  دیده ایم  را  اثرشان 
اتفاقات   به   

ً
صرفا تصمیم سازی،  و  سیاست سازی  جای  به  که  شده اند 

تدافعی   
ً
�البا رویکرد  با  و  می دهند  نشان  واکنش  سیاسی  و  فرهنگی 

صحبت می کنند.
مدافع  واالمقام  شهدای  دربارۀ  که  هنگامی  حتی  ناورد  در  همین  برای 
یا  فرهنگی  تحلیل  گرچه  می شود،  صحبت  هم  سوریه  مسئلۀ  و  حرم 
 بر مباح� 

ً
سیاسی هم برای آنها موجود است، اما تالش می  شود صرفا

نظامی آن ت�کید شود و به مباح� دیگر ورود نشود.   

 ����� ���ی ����� و ��و�� ��ی ارا�� ���� 
��رت   ��  �� ��ورد   ���� و  ������ری    ���� در 

ا��؟
است  نظامی  معروف  تقسیم بندی  براساس  مجله  اصلی  مطالب 
هوایی«  و  زمینی  »دریایی،  نیروی  زمینۀ  سه  در  آن  موضوعات  و 
دسته بندی می شود و در کنار آن، دو بخش دیگر در زمینه های چون، 
اخبار برتر حوزۀ دفاعی، نظامی و تحلیل آنها و همچنین مباح� جامع 

نظامی، تولید محتوا دارد. 
با توجه به اینکه مطالب اصلی این مجله مباح� نظامی است، تمرکز 
و  داخلی  ُبعد  دو  در  جن� افزارها  معرفی  و  تحلیل  بر  بیشتر  مطالب 
با  تا  است  جن�«  و  »تاری�  زمینۀ  در  مطالب  تهیۀ  همچنین  و  خارجی 
زمینه  عام،  مخاطب  برای  موضوع  دو  این  بیشتر  جذابیت  به  توجه 

برای بیان برخی مباح� راهبردی و نظری نظامی نیز فراهم شود.  
مکتوب  خاطرات  بازخوانش  به  بخشی  همواره  مطالب  این  کنار  در 
از  شفاهی  خاطرات  بازخوانش  به  دیگر  بخش  و  مقدس  دفاع 
انتشار  و  تهیه  که  گفت  باید  دارد.  اختصاص  مقدس  دفاع  رزمندگان 
این خاطرات شفاهی، متعلق به سایت میلیتاری است و ما در این راه 
همواره تالش خواهیم کرد با کاویدن گن� های خاطرات دفاع مقدس، 
بوم  و  مرز  این  برای  را  شهادت  و  جهاد  سال های  باارزش  گوهرهای 

زنده نگه داریم. 
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سایت میلیتاری، نسبت به مجله محدودیت هایی برای کاربر عام دارد. 
اجتماعی  شبکه های  راحتی  به  آن  با  کارکردن  است  فروم  چون  مثاًل 
را  سایت  در  عضویت  مطالب،  برخی  از  استفاده  و  فعالیت  و  نیست 
می طلبد. بنابراین ما اقدام به طراحی یک بسته با طراحی مناسب کردیم 
محدودیت های  آن،  از  استفاده  و  می شود  منتشر  مجله  عنوان  به  که 
سایت را ندارد. البته تعداد محدودی هم برای مسئولین و تصمیم گیران 

نظامی، کا�ذی چاپ شده و فرستاده می شود.

����ک   ���� و   ����  �������  ،����� ا��   ��  
ا��. د���ره ���ۀ ��ر ������� ����� �� د���؟

مدیران  یعنی  می کنیم.  کار  باز  صورت  به  ما  که  است  این  کار  کلیت 
بخش ها، موضوعاتی را انتخاب می کنند و در دسترس اعضا می گذارند. 
کسانی که عالقه دارند موضوعات را انتخاب کرده و روی آن کار می کنند. 
ضمن اینکه در تمام مراحلی که فرد یا گروهی روی موضوعی کار می کند، 
با مدیر بخش مربوطه در ارتباط است و با همفکری به خروجی نهایی 

که ترجمه یا ت�لیف است، می رسند.
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که  توضی�  این  با  نمی کنیم.  انتشار  نظم  فدای  را  مطالب  کیفیت  ما 
گاهنامۀ ناورد، به نوعی ت�مین کنندۀ سمت وسوی ارتباط با مخاطب عام 
از مطالب منتشرشده   

ً
آن عمدتا اندیشکدۀ میلیتاری است و مطالب 

در تاالر گفت وگوی میلیتاری گرفته می شود. بنابراین به میزان مطالبی 
انتشار  فاصلۀ  البته  می شود.  منتشر  مجله  این  شود،  جمع آوری  که 

شماره های ناورد، به بیش از دو ماه نمی رسد.
در  محتوا  تولید  زمینه های  ایجاد  ما  د�د�ه های  از  یکی  اینکه  ضمن 
این موضوعات است. به دلیل روند انتخاب مطالب، تمام عالقه مندان 
به علوم نظامی در زبان فارسی می توانند در تهیۀ مطالب آن مشارکت 
کنند. مطالب مجله از جمع بندی مطالب منتشرشده در سایت و بح� 
هی�ت  توسط  و  می آید  دست  به  آن ها  روی  بر  کاربران  بررسی های  و 
با  روند،  این  می شود.  آماده  چاپ  برای  و  شده  ویراستاری  تحریریه 
افزایش تولیدکنندگان محتوا، سرعت بیشتری می گیرد و هر چه افراد 
انتشار هم  تولید محتوا وارد شوند،  بیشتری عالقه مند شده و چرخۀ 

نظم بیشتری می گیرد.
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لینک مطلب در سایت جامعۀ اندیشکده های ایران:◂
https://bit.ly/3bDeAHk



  اهداف دوره
از م�� تریــن اهــداف �ر�ــ�ا�ی ایــن دوره می تــوان بــه مــوارد �یــر اشــاره 

کــرد:
�رطــرف کــردن نیــاز اندیشــکده های کشــور بــه نیروهــای مســت�د و ▪

جــوان و در م�ا�ــل �رطــرف کــردن نیــاز دانشــ�ویان و ��قه م�ــدان 
بــه آشــ�ایی بــا ��ــای اندیشــکده ای کشــور و و�ود بــه ایــن ��ــا

آمــوزش �وش هــای ان�ــام ��وه� هــای اندیشــکده ای، از مرحلــه ▪
مطال�ــات اولیــه و مســ�له یا�ی تــا جمــ� آو�ی داده، تحلیــل، ارا�ــ� 
رســاندن  ســران�ام  بــه  �ــرای  رســانه ای  ��الیت هــای  و  راهــکار 

��وهــ� ان�ــام شــده.

  مخا��ین دوره
م�� تریــن م�اطبیــن دورۀ آموزشــی اندیشــه و��ی و سیاست ســا�ی 

: �بارت�ــد از
��وهشــ�ران ��قه م�ــدی کــه بــه تاز�ــی وارد ��ــای اندیشــکده ها ▪

��وهشــ�ران  ســایر  ت�ــارب  از  اســتفاده  دنبــال  بــه  و  شــده اند 
��الیت هــای  ان�ــام  جدیــد  �وش هــای  بــا  آشــ�ایی  و  حــوزه  ایــن 
و  کــردن  رســانه ای  ��وه� هــا،  مســ�له یا�ی  اندیشــکده ای، 

و  سیاســت ��ا�ی  در  تا�یر�ــ�ا�ی  و  اجــرا  تــا  ��وه� هــا  ���یــری 
هســت�د؛ کشــور  قانون �ــ�ا�ی 

��قه م�ــد ▪ کــه  دانشــ�اهی  غ التح�یــ�ن  �ا� و  دانشــ�ویان 
��وه� هــای  ان�ــام  و  کشــور  اندیشــکده های  بــه  و�ود  بــه 
ســران�ام  بــه  و  ان�ــام  �رای�دهــای  بــه  آشــ�ایی  و  اندیشــکده ای 

هســت�د. اندیشــکده ای  ��وه� هــای  رســاندن 
کار�اه اول ایــن دورۀ آموزشــی در تا�یــ� ۱۵ ��من مــاه ۱۳۹۸، بــا ��ــوان 
اندیشــکده  ها  در  ک�ن  مســا�ل  حــل  �رای�دهــای  و  «متدولو�ی  هــا 
اندیشــکدۀ  همــکا�ی  بــا  �ــ�»  قانــون  اصــ�ح  �ــروژه  محو�یــت  بــا 
اردیب�شــت   ۱۸ تا�یــ�  در  آموزشــی  دورۀ  ایــن  دوم  کار�اه  و  محّ�ــا 
۱۳۹۹، بــه صــورت و�ی�ــار و بــا ��ــوان «�وش نویــن حــل مســ�له در 
بــا  ت�ــران»  شــ�ردا�ی  در  شــفا�یت  ت�ربــه  اجرایــی؛  دســت�اه های 

�ر�ــ�ار شــدند. ایــران،  �ــرای  اندیشــکدة شــفا�یت  همــکا�ی 
زمــان  از  اطــ�ع  و  کار�اه هــا  ایــن  مبســوط  �ــ�ارش  مشــاهده  �ــرای 
�ر�ــ�ا�ی کار�اه هــای ب�ــدی ایــن دوره آموزشــی بــه آدرس �یــر مراج�ــه 

نمای�ــد.
https://bit.ly/۲ycIPXi
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�الــ�  در  را  دوره هایــ�  اندیشــکده ای،  آموزش هــای  �ســ�رش  هــدف  بــا  ایــران  اندیشــکده های  �ام�ــ� 
آ�ــنای�  آموز�ــی  مدر�ــ� اندیشــه و��ی و �یا�� �ــا�ی �ر�ــ�ار می کنــد. اولیــن دورۀ ایــن مدر�ــه دورۀ 
بــا م�دولو�ی  هــا و موضوعــات ف�الیــ� در اندیشــکده ها ا�ــ�، کــه �ــر م�نــای پژوهش هــای �ر�ــر �ایــ�ه 
اندیشــه و��ی و �یا�� �ــا�ی  و بــا �ویکــردی آموز�ــی �ر�ــ�ار می �ــود. �ــرک� کنند�ان در ایــن دوره در کنار 
د�یافــ� م��ــوای یــ� پژوهــش �ر�ســ�� اندیشــکده ای بــا فرایندهــای ان�ــام یــ� پژوهــش اندیشــکده ای، 

ــد. ــد � ــنا �واهن ــرا درآوردن آن، آ� ــ� ا� ــه مرحل ــردن و ب ــری ک ــا پ��ی ــش � ــام پژوه ــ� ان� ــ� اولی از مراح


