








بهارستان
مجلس، چالش ها و مسائل اولویت دارکشور 

سرپرست مولفان: سیدعلیرضافاطمی
زیرنظر: معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

ناشر: مرکز اسناد سازمان بسیج دانشجویی
نوبت چاپ: اول- زمستان 1398

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت300.000 ریال

نشانی: تهران- خیابان طالقانی- تقاطع مفتح- سازمان بسیج دانشجویی
تلفن: 88381516- 09193372184

bso.publication@gmail.com :پست الکترونیکی
چاپ: شرکت پیام آوران نشر روز

شابک: 978-622-96700-0-2



فهرست مطالب
9 مقدمه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات                                                                                  15
18 مسائل اولویت دار حوزۀ آموزش وپرورش 
18 نارسا�بودن�نظام�مشاوره�و�نظام�هدایت�تحصیلی�دانش�آموزان�
19 �نیروی�انسانی� فقدان�نظام�انگیزشی�در
19 کمیت�سیاست�واحد� عدم�حا
20 کم�توجهی�به�آموزش�های�فنی�و�حرفه�ای�
20 فقدان�نظام�سنجش�معتبر�دانش�آموزان�و�مدارس�
21 مسائل اولویت دار حوزۀ آموزش عالی 
21 تعدد�مراجع�سیاست�گذاری�و�مجری�در�حوزۀ�علم�و�فناوری�
21 بودجۀ�نامرتبط�و�مستقل�از�عملکرد�دانشگاه�و�فارغ�التحصیالن�
22 تعارض�منافع�در�نظام�تصمیم�گیری�برای�آموزش�عالی�
23 مطالعۀ�بیشتر�

25 کمیسیون اجتماعی 
27 �ابعاد�بزرگ� ورشکستگی�صندوق�های�بازنشستگی،��یک�بحران�اجتماعی�در
29 �ارائۀ�خدمات�به�طبقۀمحروم� جلوگیری�از�هم�پوشانی�نهادهای�مختلف�در
29 کاهش�آسیب�های�اجتماعی� سیاست�گذاری�در�خصوص�
32 کنترل�و�نظارت�بر�اقتصاد�رفتاری�بازیگران�در�حوزۀ�اجتماعی�
33 پیری�جمعیت�
33 مطالعۀ�بیشتر�

35 کمیسیون اقتصادی 
38 مسائل اولویت دار حوزۀ بانک 
38 کنترل�خلق�پول�بانک�ها�
39 �افزایش�سود�سپرده� کنترل�بانک�ها�در
40 هدایت�اعتبار�
40 کنترل�دارایی�موهومی�بانک�ها�
41 ساماندهی�تراکنش�های�بانکی�
42 مسائل اولویت دار حوزۀ ارز 



42 برقراری�پیمان�دوجانبه�
42 �با�توجه�به�قدرت�خرید� آزادسازی�نرخ�ارز
43 مطالعۀ�بیشتر�

45 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
48 گفتمانی�در�حوزۀ�دیپلماسی�عمومی� رفع�پارادوکس�
48 توسعۀ�دیپلماسی�اقتصادی�
50 تقویت�منطقه�گرایی�
51 �نوع�مواجهه�با�سازمان�ها�و�نهادهای�بین�المللی� تعیین�تکلیف�در
53 کشور�در�مواجهه�با�تحریم� استراتژی�
54 مطالعۀ�بیشتر�

55 کمیسیون انرژی 
58 تشکیل�وزارت�انرژی�برای�یکپارچه�سازی�تصمیم�گیری�
59 �پتانسیل�صادرات�فرآورده� ساخت�پاالیشگاه�و�استفاده�از
60 گاز� صادرات�
61 بهره�برداری�از�مخازن�مشترک�در�زمان�تحریم�
62 قیمت�گذاری�انرژی�
63 مطالعۀ�بیشتر�

65 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
68 کسری�بودجۀ�دولت� �فرار�مالیاتی،�جبران� جلوگیری�از
69 جلوگیری�از�معافیت�های�مالیاتی�غیرضروری�
70 اجرای�قوانین�مالیاتی�
70 افزایش�پایه�های�مالیاتی�
71 کسری�بودجه� ورشکستگی�صندوق�های�بازنشستگی،�عامل�
72 تکمیل�پایگاه�اطالعاتی�سازمان�امور�مالیاتی�
73 مطالعۀ�بیشتر�

75 کمیسیون بهداشت و درمان 
77 رفع�مسئلۀ�تعارض�منافع�در�حوزۀ��بهداشت�و�درمان�
79 رسیدن�به�شفافیت�با�پروندۀ�الکترونیک�
79 پیگیری�نظام�ارجاع�و�پزشک�خانواده�
80 کمبود�پزشک�و�انحصار� رفع�مسئلۀ�
81 مطالعۀ�بیشتر�



83 کمیسیون صنایع و معادن 
86 مسائل اولویت دار حوزۀ صنعت 
86 �تولید�با�ممانعت�از�فعالیت�های�نامولد�رقیب�تولید� حمایت�از
87 کسب�وکار� اجرای�قانون�بهبود�مستمر�محیط�
89 تدوین�راهبرد�مشخص�برای�توسعۀ�صنعتی�
90 گیر�و�پایدار�برخی�صنایع� �رانت�فرا جلوگیری�از
90 �روند�توسعۀ�صنایع� آمایش�سرزمینی�در
91 مسائل اولویت دار حوزۀ معدن 
91 کتشافی� اصالح�قانون�و�توجه�ویژه�به�عملیات�ا
92 کمیتی�در�حوزۀ�معدن�کاری� ایجاد�پنجرۀ�واحد�حا
92 تضییع�حقوق�دولتی�و�انفال�
93 مشکل�تأمین�مالی�در�حوزۀ��معدن�کاری�
94 کارگران� تأمین�امنیت�جانی�
95 مطالعۀ�بیشتر�

97 کمیسیون عـمران 
99 مسائل اولویت دار حوزۀ مسکن 
100 افزایش�تولید�و�عرضۀ�متناسب�با�نیاز�
101 �بازار� گرانه�در کاهش�تقاضاهای�سرمایه�ای�و�سودا کنترل�و�
103 احیای�بافت�فرسوده�و�بازآفرینی�شهری�
104 مسائل اولویت دار حوزۀ حمل و نقل 
105 یلی� تکمیل�شبکۀ�ر
105 دوخطه�سازی�خطوط�یک�طرفه�
106 برقی�سازی�خطوط�
106 قطارهای�حومه�ای–حمل�ونقل�شهری�
107 تکمیل�شبکه�آزادراهی–حمل�ونقل�جاده�ای�

109 کمیسیون فرهنگی 
111 نهادسازی،�عامل�رشد�فرهنگ�
112 کمیتی�در�حوزۀ�سیاست�گذاری�رسانه� ایجاد�پنجرۀ�واحد�حا
113 بسترسازی�برای�شفافیت�مالی�در�حوزۀ�فرهنگ�
114 یابی�مبتنی�بر�عملکرد� جلوگیری�از�عملکرد�جزیره�ای�و�ارز
114 سیاست�گذاری�در�حوزۀ�زنان�و�خانواده�
مطالعۀ�بیشتر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117



119 کمیسیون قضایی  و حقوقی 
121 �قوانین�و�قانون�گذاری-تنقیح�قوانین� نظم�و�شفافیت�در�ساختار
122 شاخص�های�نگران�کنندۀ�پرونده�ها�در�دستگاه�قضایی�
123 رفع�معضالت�مربوط�به�پرونده�های�حوزۀ�سند�عادی�
124 �تسهیل�صدور�حکم�برای�تصادفات�جرحی�
124 کمیت� مبارزۀ�قانونی�با�فساد�در�حا
126 مطالعۀ�بیشتر�

127 کشاورزی، آب و منابع طبیعی  کمیسیون 
129 کشاورزی  مسائل اولویت دار حوزۀ 
130 کاداستر�و�انجام�دقیق�آمایش� الزام�اجرای�طرح�
130 وجود�حلقه�های�متعدد�واسطه�و�دالالن�
131 �پتانسیل�زمین�ها�و�مراتع�ملی� استفاده�از
131 ساختار�مدیریت�آب�
132 امنیت�غذایی�از�طریق�خودکفایی�پایدار�
133 مسائل اولویت دار حوزۀ آب و محیط زیست 
133 مدیریت�تأمین�محور�آب�
134 برنامه�ریزی�جهت�توسعۀ�صنایع�با�جانمایی�صحیح�
134 فعال�کردن�دیپلماسی�فعال�آب�در�منطقه�
135 کاهش�عوامل�آالینده�و�تهدیدکنندۀ�محیط�زیست� کنترل�و�
136 �وزارت�نیرو�برای�مدیریت�آب� ساختار
136 مدیریت�به�هم�پیوسته�و�یکپارچۀ�چرخۀ�آب�
136 مطالعۀ�بیشتر�

137 منابع و مراجع 



9

که�مجلس�در�رأس�همۀ�ارگان�ها�واقع� �این�معنا�هم� من�هیچ�تردیدی�ندارم�و�در
کرده�است�در�یک� که�متبلور�شده�است�و�تحقق�پیدا� است�و�مجلس،�ملت�است�

جای�محدود،�این�هم�بی�اشکال�است.�1
تیرماه� �31 کرد.� کار� به� در�هفتم�خردادماه�سال��1359شروع� دورۀ�مجلس� اولین�
�1359نمایندگان�مجلس�شورای�ملی�نام�مجلس�را�به�مجلس�شورای�اسالمی�تغییر�
گذشته،�اتفاقات� کنون�چهل�سال�از�عمر�این�مجلس�می�گذرد.�در��10دورۀ� داده�و�ا
تا�تحصن� اول� بنی�صدر�در�مجلس� از�عزل� بهارستان�رخ�داده�است؛� � مختلفی�در
�و�رئیس�مجلس�در�صحن�علنی� نمایندگان�در�مجلس�ششم،�درگیری�رئیس�جمهور
مجلس�نهم،�تصویب�برجام�در�مجلس�نهم�و�طرح�سؤال�از�احمدی�نژاد�و�روحانی�

که�در�حافظۀ�تاریخی�این�ملت�باقی�خواهد�ماند. اتفاقاتی�است�
شورای� مجلس� معتقدند� اجتماعی� فعاالن� و� سیاسی� کارشناسان� از� بسیاری�
گذشت� با� ایجاد�شد،� است«� امور� رأس� در� »مجلس� محوری� شعار� با� که� اسالمی�
داده� از�دست� � کشور اقتصادی� و� در�صحنۀ�سیاسی� را� اصلی�خود� زمان،�جایگاه�
تحلیل� این� ایجاد� به� منجر� است� ممکن� یادی� ز اتفاقات� است.� رفته� به�حاشیه� و�
دوره�های� در� مجلس� با�ساختار� ناآشنا� و� کم�تجربه� افراد� انتخاب� اما� باشند،� شده�
گذشته،�عدم�توازن�سیاسی�در�مجلس�و�حذف�اقلیت�های�فکری�مربوط�به�جریان�
آراء(،� کثر� حدا مبنای� بر� )انتخاب� کثری� حدا انتخابات� به�واسطۀ� شکست�خورده�
و� سودجو� افراد� ورود� سیاسی،� گروه�های� پاسخگویی� کاهش� موازی،� ساختارهای�
در� موجود� البی�های� و� غیررسمی� روابط� اسالمی،� شورای� مجلس� به� منفعت�طلب�
روحیۀ� نبود� و� اجتماعی� و� سیاسی� دوقطبی�های� تقویت� صحن،� و� کمیسیون�ها�
فرهنگی� و� اقتصادی� نخبگان�سیاسی،� در� روحیۀ�جمعی� ایجاد� و�عدم� همکاری�
�نمایندگان�ملت�در�مقاطع�مختلف،�از�جمله�اتفاقاتی�است� برای�مطالبۀ�صحیح�از

آن�می�فرمایند: مورد� در� �امام�خمینی که� رکنی�شده�است� انزوای� که�موجب�

1. صحیفۀ امام، ج ۱۷، ص ۲۴۶.

مقدمه
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بهارستان

آن� تبع� باید� قوا� تمام� که� است� مرکزی� تنها� باشد؛� داشته� قوه� باید� مجلس�
1 باشند.�

 1397 سال� در� مجلس� نمایندگان� با� خود� دیدار� در� رهبری� معظم� مقام� �
یند: ما می�فر

خیلی� هم� ملت� این� فضایل� باشد؛� ملت� فضایل� عصارۀ� بایستی� مجلس�
نباید� باشد؛� خودکم�بینی� نماد� باشد،� تردید� نماد� نباید� مجلس� است.� یاد� ز
�باشد.� کشور نماد�یأس�و�نومیدی�یا�نماد�عدم�اعتنا�و�عدم�مباالت�به�مسائل�
که�نگاهش�به�ظرفیت�ها�و�توانایی�های�ملی،�نگاه� نباید�مجلس�نشان�بدهد�
که�باید�این�جا�عصارۀ�آن�ها�جمع�بشود،�این� مأیوسانه�است.�این�فضایل�ملت�

است. چیزها�
�ادامه�به�نکات�جالبی�در�مورد�مأموریت�اساسی�مجلس�-قانون�گذاری-� ایشان�در
می�پردازند�و�جایگاه�آن�را�باالتر�از�نظارت�می�دانند.�مقام�معظم�رهبری�مالحظاتی�
را�نیز�برای�قانون�گذاری�بیان�می�کنند؛ اولویت داشتن، عملی بودن، عدم تعارض با 
مصلحت کشور )باألخص در قبول کنوانسیون های بین المللی(، حل مشکالت مردم و 
باألخص قشر ضعیف جامعه، رعایت جنبه های کارشناسی، استفاده از نخبگان بیرون 
از محیط مجلس و عدم تأثیرپذیری از فرهنگ غربی�از�جمله�مالحظات�ایشان�برای�

کشور�است. ریل�گذاری�در�مسیر�
که�اصالح�آن�از�طریق�خود�نمایندگان�منتخب�و�به�واسطۀ� مجلس�نهادی�است�
از�عواملی�است� مطالبه�گری�مردم�شکل�می�گیرد.�اصالح�ساختاری�مجلس�یکی�
انتخابات  برگزاری  شیوۀ  اصالح  کرد.� کمک�خواهد� آن� کارآمدی� بهبود� به� قطعًا� که�
افزایش� و� نظام�سیاسی� تشکیل� در� مردم� ارادۀ� تأثیر� و� عدالت� افزایش� موجب� باید�
گروه�های�سیاسی�شود.�عدم�توازن�سیاسی�در�مجلس�عمومًا�به�ترجیح� پاسخگویی�
اصالح  کاهش�می�دهد.� کارآمدی�را� مصالح�سیاسی�بر�مصالح�ملی�منجر�شده�و�
و� نمایندگان� سیاسی� و� مالی� رفتارهای� بر� نظارت� جهت� مجلس� داخلی  آیین نامۀ 
و� حفظ� برای� نمایندگی،� دورۀ� طول� در� عمومی� مجامع� در� آنان� سخنان� و� رفتارها�

1. صحیفۀ امام، ج ۱۲، ص ۱۹۹.
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�نفوذ�افراد�سودجو�به�خانۀ�ملت�و�برخورد� حراست�از�شأنیت�مجلس�و�جلوگیری�از
آنان�)حتی�در�طول�دورۀ�نمایندگی(�ضروری�است. با�

که�می�تواند�عالوه�بر�تحقق� شفافیت�آرای�نمایندگان�یکی�دیگر�از�عواملی�است�
اعتماد� افزایش� کارگزاران�حکومتی،�سبب� بر� نظارت� و� گاهی� آ � در مردم� ذاتی� حق�
و� پارلمانی� وظایف� انجام� � در مردم� مشارکت� افزایش� نتیجه� � در و� نهاد� این� به� مردم�
یا�رد�صالحیت�ها،� پارلمان�شود.�رأی�نماینده�به�طرح�ها�و�لوایح�و�تأیید� کمک�به�
مورد� می�تواند� که� است� او� نمایندگی� تالش�های� تمامی� خروجی� و� نهایی� نتیجۀ�
یاد�خود�را�از�دست� گیرد.�از�طرفی�صندلی�مجلس�باید�جذابیت�های�ز قضاوت�قرار�
به�واسطۀ� نامشروع� اموال� به� آسان� دسترسی� قابلیت� و� باال� مزایای� و� حقوق� بدهد.�
که�موجب�جذابیت�این� �از�عواملی�است� کشور یاد�با�مسئوالن�ردۀ�اول� ارتباطات�ز
کرسی�شده�است.�شفافیت�دارایی�های�نمایندگان�و�اقوام�درجۀ�یک�آن�ها�در�تمامی�
حساب�های�بانکی�موجب�می�شود�انگیزۀ�فساد�پایین�بیاید.�از�طرفی�وضع�قوانین�
و�اطرافیان�درجۀ�یک�آن�ها�منجر�به� برای�نمایندگان� سخت�گیرانه�و�محدودکننده�

داغ�شدن�صندلی�مجلس�خواهد�شد.

هدف از پژوهش

هدف�این�پژوهش،�استخراج�اولویت�های�مطالبه�گری�در�حوزه�های�کاری�مجلس�
کمیسیون�های�آن� شورای�اسالمی�با�تمرکز�بر�دسته�بندی�مأموریتی�مجلس�مبتنی�بر�
انتخابات� � که�عموم�مردم�و�حتی�قشر�نخبگانی�جامعه�در از�مسائلی� است.�یکی�
نمایندگان� با� آن�ها� آشنایی� عدم� است،� مواجه� آن� با� انتخابات� � از بعد� و� مجلس�
خود� نمایندگان� � از باید� که� است� مطالباتی� نوع� به� نسبت� گاهی� آ عدم� و� مجلس�
ناشی� جامع� و� کامل� منابع� نبود� � از کثرًا� ا که� گاهی�ها� آ عدم� این� باشند.� داشته�
و� نمایندگان�مجلس� کارآمدی� انتخاب�می�شود.�عدم� � در اشتباه� می�شود،�موجب�
عدم�تعریف�انتظارات�و�معیارهای�صحیح�از�طرف�مردم�و�نخبگان�موجب�ادامۀ�
�انتخابات�آتی�خواهد�شد.�جریان�دانشجویی�به�عنوان�یکی� این�چرخۀ�ناصحیح�در
نیز� � کشور پازل�سیاسی� � در مطالبات� پیگیری� و� اجزای�جریان�سازی� اصلی�ترین� از�

مقدمه
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رویکرد� انتخابات�مجلس� برابر� � به�صورت�معمول�در که� از�جریان�هایی�است� یکی�
منفعالنه�داشته�و�فقط�به�بلندگویی�برای�ایراد�سخنان�نمایندگان�تبدیل�می�شود.�
در� که� سؤال�هایی� پرسیدن� و� فعال� رویکرد� یک� داشتن� برای� دانشجویی� جریان�
�و�مبنایی�برای�انتخاب�قرار�داده�شود،� جامعه�نیز�تسری�پیدا�کرده�و�به�عنوان�معیار
�این�نوشتار� �به�داده�های�مناسب�و�طبقه�بندی�شده�و�اولویت�بندی�شده�دارد.�در نیاز
گزافه�گویی� که�به�اولویت�دارترین�مسائل�هر�حوزه�پرداخته�شده�و�از� سعی�شده�است�
�این�نوشتار�در� اجتناب�شود.�از�طرفی�پرداختن�و�مطالبۀ�تمامی�مسائل�موجود�در
زمان�واحد�میسر�نخواهد�بود؛�ازاین�رو�نوشتار�حاضر�سعی�دارد�با�تکیه�بر�نظر�نخبگان،�
سر�نخ�هایی�جهت�تفکر�دربارۀ�مسائل�کشور�در�اختیار�جریان�دانشجویی�قرار�دهد�تا�
این�جریان�ضمن�مواجهۀ�نقادانه�با�این�مسائل،�متناسب�با�ادراک�خویش�از�آن�ها�
�انتخاب� که�نوشتار�موجود�در گفتمان�سازی�و�جریان�سازی�بپردازد.�امید�است� به�
اولویت�ها�و�ایجاد�جریان�اجتماعی�مطالبه�گر�برای�اصالح�مجلس�و�پیگیری�مسائل�

کشور�مفید�واقع�شود. اساسی�

روش تحقیق و گردآوری

مجلس�شورای�اسالمی�دارای�ساختاری�کمیسیون�محور�بوده�و�وظیفۀ�تصمیم�گیری،�
بحث�و�گفتگو�در�مورد�هرکدام�از�مسائلی�که�در�کشور�وجود�دارد�به�کمیسیون�مربوطه�
کمیسیون�های� محول�می�شود؛�ازاین�رو�مسائل�اولویت�دار�در�نوشتار�حاضر�مبتنی�بر�
ارائه�شده�است.�الزم�به�ذکر�است� موجود�در�مجلس�شورای�اسالمی�دسته�بندی�و�
که�اصالت�در�محتوای�نوشتار�حاضر�مبتنی�بر�بیان�موضوعات�و�مسائل� از�آن�جایی�
اولویت�دار�کشور�در�الیۀ�تخصصی�و�نخبگانی�و�برنامه�ریزی�برای�حل�آن�ها�در�مجلس�
 90 اصل� کمیسیون� مانند� کمیسیون�هایی� به� مربوط� مسائل� بیان� است،� بوده� آتی�
که�در�الیۀ�موضوعات�ذکرشده�در�دیگر�بخش�ها� کمیسیون�شوراها�و�امور�داخلی� یا�

نبودند،�در�این�مجال�نگنجید.
رهبری،� سخنان� به� مراجعه� با� � کشور مسائل� از� فهرستی� ابتدا� پژوهش� این� � در
معتبر� اسناد� حوزه،� هر� در� کشور� برتر� اندیشکده�های� متخصصان� و� کارشناسان�



13

و� � کشور برتر� اندیشکده�های� پژوهش�های� و� مقاالت� مرجع،� کتب� باالدستی،� و�
�بودن،�عملی�بودن،� خبرگزاری�ها�و�سایت�های�تحلیلی�با�شاخص�های�اولویت�دار
تهیه�شده� لیست� مردم�احصا�شد.� به�حل�مسائل�عمومی� ناظر� و� بودن� کارشناسی�
توسط� مسائل� بعضی� اولویت� و� اهمیت� عمومًا� که� بود� متعددی� مسائل� شامل�
اساسی� اولویت�های� � از فهرستی� بعد،� مرحلۀ� در� می�شد.� تأیید� مختلف� منابع�
منابع� در� مسائل� تکرار� برحسب� و� اولیه� لیست� در� ذکرشده� مسائل� تقاطع�گیری� � از
کارشناسان� به� مجددًا� نهایی� لیست� نیز� پایانی� مرحلۀ� در� شد.� انتخاب� مختلف�
تأیید،� آن�ها� توسط� مسائل� و� شده� ارائه� � کشور برتر� اندیشکده�های� متخصصان� و�
پایان�این�فرایند،�لیست�نهایی�مسائل�حاصل� � اولویت�بندی�شد�و�در نمره�دهی�و�
�این�نوشتار،�نافی� شد.�در�عین�جامعیت�موجود،�ذکر�تعداد�محدودی�از�مسائل�در
که�گفته�شد،�مسائل�موجود� �نبوده�و�همان�طور� وجود�مسائل�پراهمیت�دیگر�در�کشور
از�میان�انبوهی�از�مسائل�با�یک�روش�علمی�و�با�توجه�به�اقتضائات�زمانی�و�دانشی،�
انتخاب�شده�است.�مسائل�ذکرشده�در�هر�بخش،�الزامًا�براساس�حوزه�های�فعالیت�
معیار� و� ک� مال معتبر،� منابع� و� کارشناسان� نظرات� و� نشده� انتخاب� کمیسیون�ها�
از�حوزه�های� کشور�فقط�در�یکی� اولویت�دار� از�مسائل� تعدادی� گاهی� و� بوده�است�
کاری�کمیسیون�خالصه�شده�و�به�دیگر�حوزه�های�فعالیت�کمیسیون�پرداخته�نشده�

است.
نیز� دیگر� به�بخش�های� کالن� الیۀ� در� است� هر�بخش�ممکن� در� ذکرشده� مسائل�
کمیسیون� کند؛�به�عنوان�مثال�در�حوزۀ�آسیب�های�اجتماعی،�هر�سه� ارتباط�پیدا�
�نهایت،�مسائل� کنند،�اما�در اجتماعی،�بهداشت�و�درمان�و�فرهنگی�می�توانند�ورود�
مختلف�از�یک�پنجرۀ�واحد�قابل�حل�هستند�و�این�نکته�لزوم�هماهنگی�و�تعامل�

کمیسیون�های�مختلف�در�پیشبرد�بعضی�اهداف�را�نشان�می�دهد.
در�مورد�هرکدام�از�مسائل،�توضیح�مختصری�نیز�بیان�شده�است�تا�فهم�اولیه�از�
�پایان�هر�فصل�نیز�منابع�تکمیلی�برای�مطالعۀ� مسئله�و�اهمیت�آن�شکل�بگیرد.�در
بیشتر�خوانندگان�و�اشراف�بهتر�به�مسائل�ذکر�شده�در�هر�حوزه�قرار�داده�شده�است.
لیست� و� گرفته� قرار� استفاده� مورد� منبع� از�صد� بیش� نوشتار�حاضر� تدوین� برای�

مقدمه
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کمیسیون�های�تخصصی�مجلس�شورای� کمیسیون�آموزش�و�تحقیقات،�یکی�از� �
در� محوله� وظایف� انجام� برای� کمیسیون� این� �،34 مادۀ� مطابق� است.� اسالمی�
محدودۀ�آموزش�وپرورش�عمومی،�آموزش�فنی�و�حرفه�ای،�آموزش�عالی،�تحقیقات�

فناوری�تشکیل�شده�است. و�
مقام�معظم�رهبری�مهم�ترین�موضوع�تمدنی�کشور�را�تعلیم�و�تربیت�دانسته�و�معلمان�

را�هویت�ساز�می�دانند.�در�بخشی�از�صحبت�های�ایشان�آمده�است�که:
�]آینده[�بود�و�آن�روز�دست�شماست؛�دست�آموزش�وپرورش،� باید�به�فکر�آن�روز
ترسیم� را� � روز آن� امروز،� باید� که� هستید� است.�شما� مربیان� و� معلمین� دست�
گلوله�را�پرتاب�می�کنید،� کنید.�با�چی؟�با�تربیت�جوان.�شما�این�عامل�و�این�
�تربیتی� کار خودش�به�هدف�می�خورد.�شما�باید�ماشه�را�بچکانید�و�این،�همین�

�انجام�بدهید. که�شما�باید�امروز است�
متأسفانه�امروزه�مسئلۀ�تعلیم�و�تربیت�در�مقایسه�با�مسائل�سیاسی�و�اقتصادی�
نهادهای�سیاست�گذار� رأس� در� رفته�است.� انزوا� به� و� کرده� پیدا� پایین�تری� اولویت�
و� می�گیرند� قرار� تربیت� و� تعلیم� � از غیر� با�دغدغه�هایی� افرادی� عمومًا� نیز� این�حوزه�
با�یک�پشتوانۀ�مبنایی�اتخاذ�نمی�شود.� نیز� آنان� سیاست�های�پیگیری�شده�توسط�
�این�حوزه،�مسئله�ای�است�که�پرداختن� مسئلۀ�تعلیم�و�تربیت�و�مشکالت�موجود�در
�اقتضای�این�نوشتار�خارج�بوده�و�به�دو�حوزۀ�آموزش�وپرورش�و�آموزش�عالی� به�آن�از

پرداخته�خواهد�شد.
در�سال��1398حدود�چهارده�میلیون�دانش�آموز�در�مدارس�مشغول�به�تحصیل�
بازنشسته� و� شاغل� میلیون� دو� عدد� از� �1398 سال� در� نیز� معلمان� تعداد� بوده�اند.�
کرده�است�)متأسفانه�در�سال�های�اخیر�تعداد�بازنشستگان�از�تعداد�معلمان� عبور�
وزارت� نیروهای�ستادی� � از ارقام�-فارغ� و� اعداد� این� بیشتر�است(.� به�مراتب� جدید�
که�با�بیش� گستردگی�این�دستگاه�است.�دستگاهی� آموزش�وپرورش-�نشان�دهندۀ�

کل�مدیریت�می�شود. از��700ادارۀ�
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یادی�وجود�دارد.�نتایج�آزمون� کشور�ما�مشکالت�ز کیفیت�آموزش،�در� در�زمینۀ�
در� کشور� دانش�آموزان� یک�سوم� که� است� آن� از� کی� بین�المللی TIMSS and Pirls حا
نکتۀ� � نمی�باشند.�1 تفریق� و� نوشتن،�جمع� به�خواندن،� � قادر ابتدایی� مقطع�چهارم�
که�این�آزمون�بار�دیگر�در�مقطع�هشتم�برگزارشده�و�باز�هم� جالب�توجه�این�است�
�به�خواندن،� �این�مقطع�نیز�قادر نتایج�نشان�می�دهد�که�یک�سوم�دانش�آموزان�کشور�در
کنکور�سراسری�به�طور�میانگین� نوشتن،�جمع�و�تفریق�نمی�باشند.��2دانش�آموزان�در�
کثر�دروس�در�کشور�منفی�هست.�3 به��10درصد�سؤاالت�پاسخ�می�دهند�و�میانگین�ا
آموخته�اند� دانشگاه� در� که� علمی� با� فارغ�التحصیالن� و� دانشگاهیان� طرفی� از�
کی� کار�شوند�و�اعتبارسنجی�و�علم�سنجی�های�انجام�شده�حا نمی�توانند�وارد�بازار�

عالی�هست. آموزش� کیفیت� عدم� از�

مسائل آموزش وپرورش

نارسا بودن نظام مشاوره و نظام هدایت تحصیلی دانش آموزان

��1به��500هست.� کمتر�از کشور�عددی� نسبت�تعداد�مشاوران�به�دانش�آموزان�در�
همین� که� بوده� �200 به� �1 باالدستی� سندهای� در� نسبت� این� استاندارد� حداقل�
که� معنی�است� بدان� این� دارد.� فاصله� بسیار� استانداردهای�جهانی� از� نیز� نسبت�

نمی�شوند. بهره�مند� مناسب� مشاوره�ای� خدمات� از� ما� دانش�آموزان�
از�مشکالت�نظام�مشاوره،�عدم�انجام�هدایت�تحصیلی�مناسب�در� یکی�دیگر�
نیاز� توانایی�ها،� عالیق،� گرفتن� نظر� در� کار،� بازار� وجود� مانند� عواملی� است.� کشور�
و...�در�هدایت�تحصیلی�دانش�آموزان�نقش�بسزایی�دارند.� نیاز�منطقه�ای� و� � کشور
کدام�حرفه�مشغول�به� کدام�رشتۀ�دانشگاهی�برود�یا�این�که�در� �به� این�که�دانش�آموز
�نارسا� تحصیل�شود،�در�حیطۀ�هدایت�تحصیلی�است�که�به�علل�مختلف�در�کشور

است.
کاربردی�و�مهم�مانند�رشته�های�علوم�انسانی،�عدم�توجه� عدم�توجه�به�رشته�های�

. TIMSS and Pirls 1. آزمون
. TIMSS and Pirls 2. آزمون

کشور. 3. سازمان سنجش آموزش 
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تقاضای� ایجاد� به� منجر� ریاضی،� و� تجربی� رشته�های� در� کار� بازار� و� � کشور نیاز� به�
�از�مسیر�صحیح�و�آینده�نگر�شده�است. کاذب�و�دور

فقدان نظام انگیزشی در نیروی انسانی

که�برای�تدریس�به�دانش�آموز� کشور�نسبت�به�خروجی�و�تالشی� زمانی�که�معلمان�
انجام�می�دهند�سنجیده�نشوند�و�تالش�یا�کوتاهی�آن�ها�برای�موفقیت�دانش�آموز،�اثری�
بر�زیادشدن�یا��کم�شدن�حقوق�و�دریافتی�آن�ها�نداشته�باشد،�نظام�انگیزشی�به�درستی�

مدیریت�نشده�و�تغییری�در�شیوۀ�رفتار�و�عملکرد�خود�انجام�نخواهند�داد.
برقرار�است؛�زمانی�که�معلمان�به�صورت� نیز� این�موضوع�در�مورد�نظام�استخدام�
با� مدارس� در� دبیری� تربیت� دانشگاه�های� در� تدریس� دوره�های� گذراندن� با� قطعی�
کیفیت� حقوق�ثابت�و�مصوب�استخدام�شوند،�هیچ�تالشی�برای�رقابت�و�افزایش�
یافته� به�صورت�ساختار و� به�درستی� آن�ها� زیرا�عملکرد� بیشتر�نمی�کنند،� و�خروجی�

تأثیری�ندارد. یافتی�آن�ها� بر�در سنجیده�نشده�و�خروجی�عملکردشان�
توجه� نیز�منعکس�شده،�عدم� ایشان� بیانات� � در که� رهبری� از�دغدغه�های� یکی�
و� رتبه�بندی� نظام� یک� وجود� عدم� که� می�رسد� نظر� به� است.� معلمان� معیشت� به�
پرداخت�حقوق�مبتنی�بر�عملکرد،�پیش�نیاز�هرگونه�تغییر�در�نظام�پرداختی�معلمان�

است.

عدم حاکمیت سیاست واحد

و� آموزش� وزارت� جمله� از� بسیاری� باالدستی� نهادهای� پرورش،� آموزش��و� � در
پرورش،�شورای�عالی�انقالب�فرهنگی�و�مجلس�شورای�اسالمی�در�سیاست�گذاری�
مدارس�و�آموزش�و�پرورش�نقش�دارند.�بسیاری�از�عدم�هماهنگی�ها،�در�مصوبات�
�بوده�و�رسیدن�به�هدف�بلندمدت�را�غیرممکن� و�سیاست�گذاری�سیستم�تأثیرگذار
حد� در� را� خود� مصوبات� فرهنگی،� انقالب� عالی� شورای� به�عنوان�مثال،� می�سازد؛�
در�مجلس� قوانین�وضع�شده� با� موارد� از� بسیاری� در� موضوع� این� که� می�داند� قانون�
اختیارات� و� وظایف� دقیق� تعیین� موجود،� در�شرایط� دارد.� تداخل� اسالمی� شورای�
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دستگاه�های�مربوط�به�حوزۀ�تعلیم�و�تربیت�ضروری�به�نظر�می�رسد.�از�طرفی�مشغلۀ�
و� منافع� تعارض� وجود� و� خود� گستردۀ� ساختار� جاری� مسائل� در� پرورش� و� آموزش�
تمامی� از� مناسب� داده�کاوی� عدم� و� عزل�ونصب�ها� در� بیرونی� سیاسی� فشارهای�
کمیت�موجود�نیز�در�حوزۀ�آینده�پژوهی�و�تدوین� که�حا مدارس،�موجب�شده�است�
حوزه�های� در� نگرش� تغییر� و� آینده� چالش�های� و� فرصت�ها� به� ناظر� مدونی� برنامۀ�

باشد. ناتوان� تربیتی�

کم توجهی به آموزش های فنی و حرفه ای

در�وضعیتی�که�کشور�ما�از�دانش�آموخته�های�دانشگاهی�اشباع�شده�است�و�دیپلم�
گرفتن�نه�مهارتی�به�فرد�می�آموزد،�نه�جایگاهی�به�او�می�دهد�تا�بتواند�کسب�درآمد�کند،�
آموزش�های�فنی-�حرفه�ای�مبتنی�بر�مهارت�در�جهت�دهی�صحیح�به�مسیر�افراد�نقش�
گذراندن�دورۀ�فنی-�حرفه�ای�می�توانند� از� افراد�بعد� که� با�این�تفاوت� بسزایی�دارند؛�

دارای�شغل�باشند.�توجه�به�این�آموزش�ها�می�تواند�بسیار�راهگشا�باشد.

فقدان نظام سنجش معترب دانش آموزان و مدارس

وجود� مدارس� و� دانش�آموزان� برای� معتبری� سنجش� نظام� هیچ� ما� کشور� در�
ندارد.�این�معضل�بسیار�ریشه�ای�است؛�به�طوری�که�نمی�توان�اثر�تغییرات�و�اعمال�
�آموزش�و�پرورش�را�بر�خروجی�و�دانش�آموزان�به�طور�صحیح� سیاست�های�جدید�در
�ایجاد�یک�نظام�سنجش�برای� �نتیجه�اعمال�هرگونه�سیاستی�قبل�از کرد.�در یابی� ارز

نظر�می�رسد. به� و�دانش�آموزان�بی�فایده� مدارس�
برگزار� سراسری� به�صورت� که� نیز� نهایی� امتحان� قبیل� از� موجود� سنجه�های�
روند� � در مصححان� سلیقۀ� تأثیر� جمله:� از� یادی� ز � بسیار فنی� اشکاالت� می�شود،�
کامل�بسیاری� گیر�در�بعضی�حوزه�های�امتحانی�و�نمرۀ� تصحیح�برگه�ها،�تقلب�فرا
از�دانش�آموزان�به�علت�سطح�پایین�امتحانات�دارد�و�نتیجۀ�آن�قابل�قبول�نبوده�و�

بسنجد. به�درستی� را� دانش�آموزان� عملکرد� نمی�تواند�
که�در�مدارس�اخذ�می�شوند�نیز�به�دالیلی�نظیر�متفاوت�بودن�سطح� امتحان�هایی�
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و� سؤاالت� متفاوت�بودن� و� نمره�دهی� � در معلمان� سلیقۀ�شخصی� اعمال� مدارس،�
درجۀ�سختی�آن�ها�نتایج�غیر�قابل�مقایسه�ای�دارند.�به�همین�علت�یکی�از�مهم�ترین�

مشکالت�در�نظام�آموزش،�عدم�وجود�سیستم�سنجش�آن�هست.

مسائل اولویت دار حوزۀ آموزش عالی

تعدد مراجع سیاست گذاری و مجری در حوزۀ علم و فناوری

وزارت� مانند� متعددی� نهادهای� پرورش،� و� آموزش� همانند� عالی� آموزش� � در
علوم،� عالی� شورای� فرهنگی،� انقالب� عالی� شورای� فناوری،� و� تحقیقات� علوم،�
اسالمی� شورای� مجلس� و� رئیس�جمهور� علمی� معاونت� فناوری،� و� تحقیقات�
سلیقه،� یا� فهم� کارشناسی،� هرکدام�حسب� که� دارند� وجود� سیاست�گذاری� برای�
عرصۀ� در� موازی� نهادهای� ایجاد� می�کشند.� یک��طرف� به� را� عالی� آموزش� سکان�
سیاست�گذاری�و�تصمیم�گیری�در�دانشگاه�ها،�موازی�کاری�ها�را�بعضًا�به�تخاصم�و�

می�دهد. سوق� اقدامات� خنثی�سازی�

بودجۀ نامرتبط و مستقل از عملکرد دانشگاه و فارغ التحصیالن

خروجی�در�نظام�آموزش�عالی�را�می�توان�به�سه�دستۀ�علم،�فناوری�)حل�مشکالت�
صنعت(�و�تربیت�نیرو�برای�کار�طبقه�بندی�کرد.�در�حال�حاضر�اساتید،�دانشجویان�
و�دانشگاه�ها�رتبه�بندی�می�شوند،�اما�این�رتبه�بندی�متأثر�از�عملکرد�خروجی�آن�ها�
که�به�چه�میزان�دانشگاه�ها��به�طرف�حل� نیست.�نظام�آموزش�عالی�باید�پاسخ�دهد�
مشکالت�صنعت�می�روند�و�چه�میزان�مشکل�صنعت�را�حل�می�کنند؟�چه�میزان�از�
کار�در�زمینۀ�تخصصی�خود�را�دارند؟� فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�ما�توانایی�انجام�
�به�تولید�علم�کمک�می�کنند؟�این�ها� چند�درصد�از�دانشگاه�های�ما�در�سراسر�کشور

سؤاالتی�است�که�می�بایست�پاسخ�به�آن�ها�مبنای�سنجش�دانشگاه�ها�قرار�گیرد.
انگیزشی� نظام� کشور،� عالی� آموزش� نظام� در� هنگفت� بودجۀ� َصرف� وجود� با�
از� بعد� بیکاری�دانشجوها� از�قبیل� که�مشکالتی� به�نوعی�است� اساتید�دانشگاه�ها�
آن�ها� پژوهش� نبودن� � تقاضامحور و� صنعت� به� ورود� مشکالت� و� فارغ�التحصیلی�
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وجود� کارایی� افزایش� برای� اجباری� هیچ� عماًل� و� نداشته� تأثیری� اساتید� انگیزۀ� بر�
نیز� منتشرشده� مقاالت� و� بوده� � مقاله�محور اساتید،� ارتقای� نظام� طرفی� از� ندارد.�
کالن�موجب�شده� امر�در�سطح� این� کشور�نمی�کند.� کمکی�به�حل�مسائل� عمومًا�
�به�جای�مأموریت�گرایی�و�نتیجه�گرایی�با�رویکرد�علم�گرایی� کشور حوزۀ�آموزش�عالی�
که�فقدان�نهادهای�اعتباربخشی� کند.�ذکر�این�نکته�نیز�الزم�است� محض�حرکت�

می�کند. کمک� دانشگاه�ها� از� صحیح� یابی� ارز عدم� به� کمیتی�هم� غیرحا

تعارض منافع در نظام تصمیم گیری برای آموزش عالی

در�نظام�آموزش�عالی�کشور،�اعضای�هیئت�علمی،�»مجری«�اصلی�سیاست�های�
کمیت�در�جهت�تحقق�مأموریت�های�حوزۀ�آموزش�عالی�به�شمار�می�روند.�نکتۀ� حا
که�سیاست�گذاری�و�قاعده�گذاری�حوزۀ�آموزش�عالی�را�عمدتًا� جالب�این�جاست�
که�مجری�این�سیاست�ها�و�قواعد�هستند.�در� اعضای�همان�صنفی�بر�عهده�دارند�
چنین�شرایطی،�طبق�ادبیات�تعارض�منافع،�پدیدۀ�»اتحاد�قاعده�گذار�و�مجری«�و�
»اتحاد�ناظر�و�منظور«�شکل�می�گیرد.�عدم�اعمال�قواعد�سخت�گیرانه�برای�اعضای�
کافی�بر�دانشگاه�ها،�تصویب�امتیازات�ناعادالنه� هیئت�علمی،�عدم�اعمال�نظارت�
به�سود�آن�ها�یا�اعضای�خانوادۀ�آن�ها�)از�جمله�سهمیۀ�نقل�و�انتقال�فرزندان�هیئت�
کافی�به�امور�دانشجویان�علی�رغم�استفاده�از�خروجی�های� علمی(�و�عدم�رسیدگی�
شفافیت� است.� کشور� عالی� آموزش� نظام� در� منافع� تعارض� نتایج� � از آنان� علمی�
فرایندها�و�افشای�منافع�شخصی�افراد�از�تصمیم�گیری�ها،�ایجاد�رقابت�بین�عناصر�
تصمیم�گیر�و�ممانعت�از�تصدی�مناصب�مدیریتی�توسط�افراد�مجری،�می�تواند�آثار�

تعارض�منافع�را�بهبود�بخشد.
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مطالعۀ بیشرت

کلی�ایجاد�تحول�نظام�آموزش.   سیاست�های�
و�   آموزش� بنیادین� »بررسی�سند�تحول� با�عنوان� پژوهش�های�مجلس� مرکز� گزارش�

پرورش«
بیانات�رهبر�معظم�انقالب�در�حوزۀ�آموزش�و�پرورش  
�روزنامۀ�   با�عنوان�»حضور�استادان�در�نظام�تصمیم�گیری«�در مقالۀ�روح�اهلل�فرازی�

اقتصاد دنیای�
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�و�مرتبط� کشور آسیب�های�اجتماعی�یکی�از�چالش�های�جدی�نظام�و�مسئوالن�
آمار� است.� خورده� گره� نیز� امنیتی� مسائل� با� به�شدت� که� است� نظام� کارآمدی� با�
پدیدۀ� و� � کار کودکان� در�سنین�مختلف،� اعتیاد� بیکاری،�طالق،� زندانیان،� باالی�
هستند.�شکاف� موجود� اجتماعی� آسیب�های� مهم�ترین� از� بخشی� حاشیه�نشینی�
طبقاتی�و�وضعیت�و�روند�رو�به�رشد�آسیب�های�اجتماعی�فرصتی�را�فراهم�می�کند�
و�رسانه�های�غربی،�هجمه�های�خود� تا�دشمنان�نظام�اسالمی،�مخالفان،�محافل�
علیه�نظام�را�متنوع�تر�و�گسترده�تر�نمایند.�دشمن�مبتنی�بر�همین�آسیب�ها،�سناریوها�

کرده�است. و�راهبردهای�خود�را�علیه�نظام�اسالمی�سازمان�دهی�و�متمرکز�
�بیانات�خود�مردم�را�به�مثابۀ�عائله�و�خانوادۀ�خود�دانسته�و� رهبر�معظم�انقالب�در

کارها�می�دانند.�ایشان�می�فرمایند: درمان�آسیب�های�اجتماعی�را�از�ریشه�ای�ترین�
و�خود� یم� دار را� اقتصاد� مسئلۀ� اول� درجۀ� در� کشور� در� ما� که� است� درست�
مشکالت�اقتصادی�هم�]به�عنوان[�یکی�از�آن�عوامل�ریشه�ای�این�مفاسد،�مورد�
که� �بیماری�هایی�است� توجه�ما�است،�لکن�مسئلۀ�مفاسد�اجتماعی�یکی�از
که�بر�آن�بگذرد�و�عالج�نشود،�عمق�بیشتری�پیدا�می�کند�و�عالجش� هر�روزی�

دشوارتر�خواهد�شد.�لذا�مسئلۀ�فوق�العاده�مهم�است.
که�مردم�آن�ها�را�مدام�در�طول�روز�لمس� آسیب�های�اجتماعی�آسیب�هایی�است�
می�کنند�و�نسبت�به�آن�واکنش�نشان�می�دهند.�عدم�توجه�به�آسیب�های�اجتماعی�
آن� فزایندۀ� اثرات� و� می�شود� جامعه� در� جبران�ناپذیری� خسارت�های� سبب� گاهی�
موجب�درگیر�شدن�تمام�جامعه�با�یک�مسئله�مانند�اعتیاد،�فقر�یا�حتی�مشکالت�

کارگری�و�بازنشستگی�می�شود. جامعۀ�

ورشکستگی صندوق های بازنشستگی،  یک بحران اجتامعی در ابعاد بزرگ

�پنج� در�حال�حاضر�مستمری�بگیران�اصلی�و�تبعی�سازمان�تأمین�اجتماعی�از�مرز
گذشته�است؛�به�این� میلیون�نفر�)آمار�منتشرشدۀ�این�سازمان�در�مردادماه�1394(�
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مشکالت� سایر�صندوق�ها-� -نظیر� سازمان� این� ورشکستگی� در�صورت� که� معنا�
همۀ� در� اجتماعی� وسیع� اعتراضات� � بروز و� شد� خواهد� ایجاد� اجتماعی� جدی�
تأمین� سازمان� به� دولت� بدهی�های� بود.� نخواهد� انتظار� � از � دور رده�ها� و� صنوف�
که�دیگر� گذشته�است�و�این�سبب�می�شود� اجتماعی�از�مرز�صد�هزار�میلیارد�تومان�
کند.�تعداد�باالی�بازنشستگان�و� این�سازمان�نتواند�خدمات�خود�را�به�خوبی�ارائه�
به� متعلق� ورشکستۀ� بنگاه�های� دولت،� بدهی� کار،� بازار� به� افراد� ورودی� کم� تعداد�
صندوق�ها�و�بازنشستگی�های�پیش�از�موعد،�بخشی�از�اساسی�ترین�مشکالت�این�
تومان� میلیارد� هزار� در�حال�حاضر�دولت�ساالنه�حدود�هشتاد� صندوق�ها�است.�
کشور(�از�محل�بودجۀ�عمومی�به�صندوق� کل� )معادل�یارانۀ�نقدی�پرداخت�شده�به�
کشوری�می�پردازد�و�این�مبلغ�در�سال�های�آتی�نیز�افزایش�خواهد�یافت� بازنشستگی�
بر� عالوه� شد.� خواهد� تبدیل� بزرگی� اجتماعی� بحران� به� � دور نه�چندان� آیندۀ� � در و�
کردن�راه�حلی�برای�پرداخت�دیون�دولت�به�صندوق�ها�به�گونه�ای�صحیح،�باید� پیدا
اقداماتی�در�حوزۀ�سیاست�گذاری�و�قانون�گذاری�نیز�انجام�شود.�نظارت�بر�عملکرد�
ایجاد�مزاحمت� بیمه�موجب� به�نحوی�که�شیوۀ�اخذ�حق� تأمین�اجتماعی� سازمان�
فعلی� سرمایه�گذاری� نحوۀ� بر� نظارت� به�طور�کلی� یا� نشود� کسب�وکار� فضای� برای�
صندوق�های�بیمه�ای�-به�خصوص�صندوق�تأمین�اجتماعی-�و�همچنین�تصویب�
افزایش� و� اجباری� اجتماعی� بیمۀ� پوشش� گسترش� و� تعمیم� راستای� در� قوانین�
درآمدهای�سازمان�به�تبع�آن،�پرهیز�از�تصویب�قوانین�جدید�بدون�توجه�به�بار�مالی�
و�محاسبات�بیمه�ای�مرتبط،�اصالح�قوانین�موجود�برای�محدودکردن�و�کاهش�دادن�
موارد�مشمول�بازنشستگی�پیش�از�موعد،�اصالح�قانون�تأمین�اجتماعی�به�نحوی�که�
نماید،� کمک� کسب�وکار� فضای� شکوفایی� به� سازمان� درآمدهای� حفظ� ضمن�
تصویب�قانون�در�راستای�ایجاد�صندوق�های�تأمین�اجتماعی�خصوصی�در�سطح�
گسترش� و� درآمدها� افزایش� راستای� در� بیمه�ای� معافیت�های� کاهش� و� تکمیلی�
کارشناسی�مطرح�می�شود. که�در�جامعۀ� �راهکارهایی�است� از عدالت�اجتماعی�
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جلوگیری از هم پوشانی نهادهای مختلف در ارائۀ خدمات به طبقۀ  محروم

به�طورکلی�مسئولیت�سیاست�گذاری�و�حمایت�از�محرومان�)حوزۀ�حمایت�های�
طرفی� از� است.� اجتماعی� رفاه� و� کار� تعاون،� وزارت� عهدۀ� بر� دولت� در� اجتماعی(�
کمیتۀ�امداد�امام�خمینی� و�سمن�های� نهادهای�دیگری�نظیر�سازمان�بهزیستی�و�
کردن�آن�ها� مختلف�در�این�حوزه�فعال�هستند.�تعدد�این�نهادها�و�جزیره�ای�عمل�
عدم� �- فعلی� روند� تداوم� در�صورت� که� است� شده� ناهماهنگی�هایی� بروز� موجب�
برخی� بهره�مندی� امکان� نظیر� مشکالتی� نهاد-� هر� فعالیت� حوزۀ� کردن� مشخص�
خدمات(،� دریافت� در� هم�پوشانی� )وجود� مختلف� سازمان�های� منابع� از� افراد�
از� کامل� بهره�گیری� این�سازمان�ها،�عدم� منابع� از� افراد� برخی� بهره�مندی� امکان� عدم�
یکدیگر� به� وظایف� از� برخی� احالۀ� خیریه،� مراکز� و� غیرانتفاعی� مؤسسات� امکانات�
منابع� به� دولت� کامل� نظارت� امکان� عدم� و� مذکور(� نهادهای� و� سازمان�ها� )توسط�
تخصیص�یافته�ایجاد�خواهد�شد.�در�این�راستا�اقدامات�زیر�با�هماهنگی�دولت�و�

می�رسد. نظر� به� ضروری� مجلس�
الف(�تفکیک�دقیق�وظایف�و�کنترل�و�نظارت�دقیق�مجلس�بر�عملکرد�دستگاه�ها�
�اقدامات�ضروری� �این�حوزه�از و�نحوۀ�هزینه�کرد�منابع�و�اعتبارات�تخصیص�یافته�در

است.
این� است.� جامعۀ�هدف�ضروری� افراد� ارجاع� � به�منظور واحد� پنجرۀ� ایجاد� ب(�
که�ضرورتی�برای�ادغام�نهادها�و�سازمان�های�حمایتی�وجود� نکته�بدین�معنا�است�
متناسب� را� متمرکز�می�توان�جامعۀ�هدف� به�صورت� پنجره� این� ایجاد� با� اما� ندارد،�
که�توسط�هر�سازمان�و�نهاد�حمایتی�ارائه�می�گردد� با�وظایف�و�تکالیف�و�خدماتی�

گیرند. یع�نمود�تا�همۀ�افراد�بتوانند�تحت�پوشش�حمایتی�قرار� توز

سیاست گذاری در خصوص کاهش آسیب های اجتامعی

گونی�در�حال�حاضر�در�جامعه�وجود�دارد�و�می�بایست� گونا آسیب�های�اجتماعی�
کنترل�آن�برنامۀ�مشخصی�داشته�باشند. �افزایش�و� قوای�مختلف�برای�جلوگیری�از
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• طالق
کاهش�می�یابد� �انقالب�اسالمی،�نسبت�طالق�به�ازدواج� در�سال�های�اولیۀ�بعد�از
تا�سال� و� بوده�است(� از�تعداد�طالق�ها� ازدواج�ها�بیش� که�رشد�تعداد� )بدین�معنا�
به�32  و� یافته� افزایش� به�سرعت� �آن� از باقی�می�ماند،�ولی�پس� ��10درصد� زیر� �1380
سال� در� که� یافت� ادامه� به�گونه�ای� روند� این� است.� رسیده� �1397 سال� در� درصد�
از�جمله� تبدیل�شد.� � کشور اجتماعی� اصلی� پنج�چالش� از� یکی� به� �1396طالق�
�روابط�زناشویی�بوده�اند. مهم�ترین�عوامل�طالق،�فقر،�بیکاری،�اعتیاد�و�نارضایتی�از
�ابعاد�فردی،�خانوادگی،�اجتماعی� طالق�در�جامعه�پیامدهای�منفی�مختلفی�در
از� ترس� به� می�توان� موضوعات� مهم�ترین� جمله� از� که� می�آورد� به�وجود� اقتصادی� و�
گناه،�ارتکاب�جرم�و�بزهکاری�و�مشکالت�تربیتی�فرزندان،�اعتیاد� آینده�و�احساس�
افزایش� آن� به�تبع� و� � زنان�سرپرست�خانوار افزایش� و�همچنین� و�خودکشی� و�فحشا�

کار�زن�اشاره�نمود. عرضۀ�نیروی�
کاهش�فقر�و�بیکاری،� کارآفرینی�و� ایجاد�اشتغال�برای�جوانان�با�توسعۀ�بسترهای�
رعایت�اصول�همسرگزینی�و�توجه�به�همسان�همسری،�حل�مسئلۀ�اعتیاد�در�جامعه�
قرار� کار�مجلس� از�زوج�های�جوان�می�بایست�در�دستور� و�همچنین�حمایت�مالی�

بگیرد.

• اعتیاد
کشور�حدود� که�مصرف�سالیانۀ�مواد�مخدر�در� کی�از�آن�است� آمارهای�رسمی�حا
کشف�و�هر�ساعت��30فروشندۀ�مواد� کیلو�مواد�مخدر� �500تن�است.�هر�دقیقه�دو�
�و�معتاد�دستگیر�می�شوند.�سن�مصرف�دخانیات�به�دوازده�سال�و�میانگین� مخدر
سن�معتادان�به�حدود�بیست�سال�رسیده�است.�همچنین�آمارها�نشان�می�دهند�
�بوده�و�بیش�از�شش�میلیون� که�بیش�از�شصت�درصد�جرایم،�مرتبط�با�مواد�مخدر
�اثر�مصرف�مواد�مخدر�جان� نفر�نیز�تحت�تأثیر�این�مواد�هستند�و�روزانه�هشت�نفر�در

خود�را�از�دست�داده�و�هفتاد�نفر�نیز�معتاد�می�شوند.
که� از�منظر�آسیب�شناسی،�مواد�مخدر�یک�تهدید�راهبردی�و�چندوجهی�است�
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این� از�سایر�چهره�ها�می�شود.� برجسته�تر� آن� از�چهره�های� زمان،�یکی� با�مقتضیات�
جامعه� یک� وجودی� یا� هستی�شناختی� امنیت� بلکه� فردی،� امنیت� نه�تنها� مسئله�
از� اشتغال،�مهم�ترین�عامل�پیشگیری� زمینۀ� ایجاد� قرار�می�دهد.� تهدید� مورد� نیز� را�
طریق� از� جامعه� افراد� فرهنگی� ارتقای� طرفی� از� و� بوده� � مخدر مواد� مصرف� افزایش�
نیز�بسیار�حائز�اهمیت�است. � کشور کنترل�شدید�مرزهای� و� آموزش� ارتقای�سطح�
کن�محیط�های�دورافتاده�و�پایین�شهر�و�ایجاد� توجه�به�امکانات�مورد�نیاز�مردم�سا
و� � نیاز با� متناسب� که� و...(� شهربازی� استخر،� )سینما،� تفریحی� رفاهی،� امکانات�
انتظامی�در�مناطق� وضعیت�مردم�آن�مناطق�باشد�و�نظارت�هرچه�بیشتر�مأموران�
حاشیه�ای�و�ایجاد�امکانات�رفاهی�و�مشاغل�مورد�نیاز�روستاییان�در�روستاها�برای�
آن� پیگیری� که� است� مواردی� از� بخشی� نیز� به�شهرها� آن�ها� مهاجرت� از� جلوگیری�

بیانجامد. این�آسیب�اجتماعی� کاهش� به� می�تواند�

• نابرابری و توزیع ناعادالنۀ ثروت
تأمین� به� توجه� مانند� فقرزدایی� زمینۀ� در� دولت� سیاست�های� انقالب،� اوایل� � از
قالب� در� نیازمند� افراد� قراردادن� پوشش� زیر� یارانه�ای،� قیمت� بـه� اساسی� کاالهـای�
تعاونی�های� ایجاد� آن،� نظایر� و� �خمینی امام� امداد� کمیتۀ� بهزیستی،� سازمان�
مانند� و� رایگـان� آموزشی� خـدمات� گسترش� اجتماعی،� بیمۀ� گسترش� مسکن،�
نیازمند� فقر� کامـل� امحـاء� مسلمًا� است.� بوده� مؤثر� فقر� کاهش� در� حدودی� تا� آن�
گرو�رشد�و�توسعۀ�اقتصادی� که�با�شرایط�خاص�و�در� پیش�شرط�های�فراوانی�است�
اسالمی،� شورای� مجلس� پژوهش�های� � مرکز� گزارش� به� استناد� با� می�شود.� محقق�
کاهش�ارزش�پول�و�تورم�باال،��23تا��40درصد� متأسفانه�در�سال�های�اخیر�با�توجه�به�
یادی�را�ایجاد� �زیر�خط�فقر�قرار�گرفته�اند.�این�اتفاق،�تبعات�اجتماعی�ز از�مردم�کشور

می�شود. جامعه� در� متعددی� ناهنجاری�های� به� منجر� و� کرده�
کالن� کارشناسان،�مواردی�چون�اجرای�محلی�و�منطقه�ای�سیاست�های� از�دید�
جهت� برنامه�ها� انعطاف�پذیری� به� منجر� که� فقرزدایی� گیر� فرا برنامه�ریزی�های� و�
و� شد� خواهد� محله�ها� و� منطقه�ای� نیازهای� و� استعدادها� امکانات،� با� هماهنگی�
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گروه�های�هدف� �تمرکزگرایی�موجود�و�ایجاد�زمینه�برای�مشارکت� همچنین�پرهیز�از
�قراردادن� و�همین�طور�جایگزینی�منابع�درآمدزا�در�حوزۀ�اشتغال�به�جای�در�اختیار
کمک�های�نقدی�و�غیرنقدی،�نقش��بسزایی�در�کاهش�نابرابری�درآمدی�و�فقر�خواهد�

داشت.
به� توجه� و� توانمندسازی� � در اجتماعی� سیاست�های� ایجاد� دیگر،� طرف� از�
احیای� و� شرایط� کنترل� به� � قادر آنان� که� جهتی� در� کم�برخوردار� افراد� قابلیت�های�
فقیر� طبقۀ� انفعال� در�جهت�عدم� اجتماعی� ایجاد�سیاست� و� باشند� زندگی�خود�
که�به�تدریج�زمینۀ�تحرک�و�فعالیت�آنان�را�نیز� و�درگیرکردن�آنان�با�یک�زندگی�پویا�

باشد. مؤثر� بسیار� امر� این� � در می�تواند� کند،� فراهم�

کنرتل و نظارت بر اقتصاد رفتاری بازیگران در حوزۀ اجتامعی

�نهایت�اجرا� �بین�بردن�یک�معضل�اجتماعی�راهکارهایی�اندیشیده�و�در برای�از
�این�راهکار�منتفع� که�از می�شوند.�در�هنگام�اجرا�باید�افراد،�سازمان�ها�یا�نهادهایی�
که�خود� را�دنبال�می�کنند� تا�درصورتی�که�منافعی� یابی�شوند� ارز و� بررسی� می�گردند�
باعث�به�وجود�آوردن�معضالت�اجتماعی�می�گردند،�با�آن�ها�مقابله�شود.�سیاست�
با� افراد� برای�حل�یک�مسئلۀ�اجتماعی،�درآمد� که� بگیرد� به�نحوی�شکل� باید� کلی�
که�تعداد� گردند� کم�شدن�آن�معضل�افزایش�یابد؛�یعنی�در�صورتی�سازمان�ها�منتفع�
برای� که� سازمان�هایی� این�صورت� غیر� در� یابد.� کاهش� معضل� این� � در درگیر� افراد�
را� آن�معضل� افزایش�دهندۀ� نقش� آمده�اند،�خود� به�وجود� آن�معضل� بهبود� و� کنترل�

داشت. خواهند�
که�خود�آن�ها�تأثیر�بیشتری�در� برای�مثال�می�توان�به�برخی�از�کمپ�های�ترک�اعتیاد�
افزایش�تعداد�معتادان�-به�دلیل�توزیع�داروهای�ترک�اعتیاد�در�بین�توزیع�کنندگان�مواد�
کمکی�نمی�کند-�دارند� که�به�ترک�اعتیاد�فرد�مصرف�کننده� یا�استفاده�از�داروهایی�

اشاره�نمود.
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پیری جمعیت

کشور�محسوب� کشور�زمینه�ساز�پیشرفت�و�بروز�استعدادهای�آن� جمعیت�یک�
اجتماعی،� اقتصادی-� توسعۀ� و� � کار نیروی� عامل� به�عنوان� جمعیت� می�شود.�
�برابر�تهدیدات�خارجی�برشمرده� �ابزاری�بازدارنده�در �اقتدار�یک�جامعه�و معیاری�از
�بازه�های�زمانی�چند�ده�سال�طبق�برنامه�ای�مشخص� می�شود.�افزایش�جمعیت�در
�انقالب�اسالمی�و�برنامه�ریزی� اتفاق�می�افتد.�با�این�حال،�آن�چه�در�سال�های�پس�از
کاهش� کشور�ما�دنبال�شد،�سیاست� همه�جانبۀ�اقتصادی،�سیاسی�و�فرهنگی�در�

بود! جمعیت�
�را�با�بحران�»پیری�جمعیت«�روبه�رو� کشور �آینده� �ایران،�در روند�فعلی�جمعیت�در
مراقبت� و� نگهداری� از� ناشی� هزینه�های� بر� عالوه� شرایط� آن� در� و� ساخت� خواهد�
نیز� تولید� � کار�داخلی�و�ضعف�در نیروی� کمبود� از� از�سالمندان،�هزینه�های�ناشی�
گرفت.�غیر�از�هزینه�های�سنگین�اقتصادی،�تبعات�منفی� �را�خواهد� کشور گریبان�

کشور�تحمیل�خواهد�شد. بر� نیز� یادی� ز اجتماعی�
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مطالعۀ بیشرت

�)اولویت�ها�و�   کشور گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�با�عنوان�»عمده�ترین�مسائل�
راهبردهای�مجلس�شورای�اسالمی�در�دورۀ�دهم(«

مقالۀ�»نقش�رسانه�ها�در�پیشگیری�از�سوء�مصرف�مواد�مخدر«  
کشور؛�عوامل�و�پیامدها«   مقالۀ�»بررسی�تحلیلی�روند�تحوالت�طالق�در�
درسنامۀ�اعتیاد�و�راه�های�پیشگیری�از�آن  
مقالۀ�»پدیدۀ�فقر�و�نابرابری�اجتماعی«  
�ایران«   مقالۀ�»مسائل�و�مشکالت�فقر�در
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بر�همۀ�ما�الزم�است�دربارۀ�این�که�»اقتصاد�چیست�و�چگونه�زندگی�روزمرۀ�مردم�
که�اقتصاد،�ارتباط�تنگاتنگی� ما�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد؟«�چیزهایی�بدانیم؛�چرا
که�انقالب�اسالمی�هنوز� با�زندگی�ما�دارد.�اقتصاد�را�می�توان�به�عنوان�تنها�سنگری�
در� رهبری� معظم� مقام� خاطر� همین� به� شناخت؛� کند،� فتح� را� آن� است� نتوانسته�
با� و� نموده�اند� انتخاب� سال�ها� برای� مختلف� اقتصادی� عناوین� گذشته� سالیان�
نموده�اند. کید� تأ این�مسئله� اهمیت� بر� مقاومتی� اقتصاد� گفتمانی�همچون� ایجاد�
خوبی� اخبار� متأسفانه� بگوییم،� سخن� کشور� اقتصادی� اوضاع� از� بخواهیم� گر� ا
و� مسئوالن� نادرست� سیاست�های� به�دلیل� گذشته� دهۀ� چهار� در� ندارد.� وجود�
�اقتصاد�هستیم.�این�تورم� �اقتصادی�ضعیف،�شاهد�تورم�دورقمی�مزمن�در ساختار
مردم� ارزش�دست�رنج� کاهش� و�سبب� گذاشته� تأثیر� مردم� دارایی� ارزش� بر� مسلمًا�
می�شود.�با�توجه�به�نظرات�اقتصاددانان،�دلیل�اصلی�این�تورم،�رشد�افسارگسیختۀ�
بانکی� شبکۀ� و� بانک�ها� نیز� رشد� این� اصلی� مسبب� که� است� کشور� در� نقدینگی�

است.
عدم� و� بی�ثباتی� است،� مواجه� آن� با� � کشور اقتصاد� که� مشکالتی� از� دیگر� یکی�
باشد،� داشته� اقتصاد�وجود� � در مؤلفه� دو� این� زمانی�که� اقتصاد�است.� � در اطمینان�
از� را� انتظار�رشد�و�توسعه� نباید� بنابراین� افتاد�و� اتفاق�نخواهد� �آن� سرمایه�گذاری�در
�اقتصاد،� چنین�اقتصادی�داشت.�یکی�از�دالیل�اصلی�بی�ثباتی�و�عدم�اطمینان�در
در� دولت�ها� درآمدی� منبع� مهم�ترین� نفت،� است.� دولت� درآمدهای� در� ناپایداری�
گذشته�بوده�است.�این�مسئله�منجر�به�وابستگی�شدید�درآمد�دولت�به� دهه�های�
قیمت�نفت�و�ارزش�دالر�می�شود.�همچنین�درآمد�مفت�نفت�برای�دولت،�سبب�

نرود. � پایدار درآمدهای� به�سمت� دولتی� می�شود�هیچ�
کشور� گر�بخواهیم�مهم�ترین�مسائل�اقتصادی�را�با�توجه�به�وضعیت� با�این�حال�ا
کارشناسان،�مسائل�حوزۀ� شناسایی�و�مورد�بحث�قرار�دهیم،�به�عقیدۀ�بسیاری�از�
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�این�بخش�مسائل� کشور�هستند.�در بانک،�بودجه�و�ارز،�مهم�ترین�مسائل�اقتصادی�
کمیسیون� مهم�حوزۀ�بانک�و�ارز�مورد�بررسی�قرار�می�گیرد�و�مسائل�حوزۀ�بودجه�در�

گرفت. برنامه�و�بودجه�مورد�بررسی�قرار�خواهد�

مسائل اولویت دار حوزۀ بانک

کنرتل خلق پول بانک ها

است،� شده� مطرح� نیز� اقتصادی� کتاب�های� در� که� بانک� مورد� در� رایج� دیدگاه�
او� نزد� که� را� افرادی� که�پول� به�گونه�ای� بانک،�یک�واسط�مالی�است؛� که� این�است�
مطابق� می�دهد.� هستند� وام� متقاضی� که� افرادی� به� داده�اند� قرار� سپرده� به�صورت�
دارد.� را� بانک�ها� توسط� خلق�شده� پول� کنترل� توانایی� مرکزی� بانک� دیدگاه،� این�

می�شود. خلق� درون�زا� به�صورت� پول� به�عبارت�دیگر،�
بانک�ها� نیستند.� مالی� واسط� بانک�ها� واقعیت،� � در رایج،� دیدگاه� برخالف� اما�
که�دارند،�از�هیچ،�پول�خلق�می�کنند.�طبق�این�دیدگاه،� به�دلیل�قدرت�خلق�پولی�
کم�کردن�مبلغی�از�یک�حساب،�اعتبار�جدیدی�به� بانک�جهت�اعطای�وام،�بدون�
جدیدی� سپردۀ� این�که� بدون� بانک� بنابراین� می�دهد.� تخصیص� دیگری� حساب�

افتتاح�حساب�و�تخصیص�وام،�خلق�پول�می�کند. با� کند،� جذب�
با�توجه�به�این�قدرت�خارق�العاده،�بانک�بخش�اعظم�خلق�پول�را�به�فعالیت�های�
�به�بازارهای�غیرمولد�مانند�خرید� �ُپربازده�اختصاص�می�دهد�و�معمواًل کم�ریسک�و
�واقع�مسیر�حرکت�بانک� و�فروش�ملک�و�زمین،�بازار�سکه�و�ارز�و...�ورود�می�کند.�در
کشور�است�و�سبب�بی�ثباتی�و�نوسان�در� �اقتصاد� که�دارد،�به�ضرر به�دلیل�منافعی�

اقتصاد�می�شود.
کنترل�شده�باشد�و�در�خدمت�بخش�های�مولد� خلق�پول�درصورتی�که�به�صورت�
فراهم� اقتصاد� توسعۀ� و� گیرد،�می�تواند�سهم�بسزایی�در�رشد� قرار� اقتصاد� و�محرک�
�نود� کند.�با�این�حال�به�دلیل�ضعف�حکمرانی�بانک�مرکزی،�در�حال�حاضر�بیش�از

کنترل�بانک�مرکزی�است. درصد�پول�خلق�شده�خارج�از�
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کنرتل بانک ها در افزایش سود سپرده

بر� بانکی،�رقابت�بانک�ها� با�ورود�بانک�های�خصوصی�در�دهۀ�هشتاد�به�شبکۀ�
�بازار،� گرفت.�بانک�های�خصوصی�برای�افزایش�سهم�خود�در سود�سپرده�ها�شکل�
�بانک�های� بدون�توجه�به�دستورات�بانک�مرکزی�اقدام�به�اعطای�سودهای�بیشتر�از
�قابل�توجهی�از�سپرده�های�بانکی� کردند؛�ازاین�رو�توانستند�با�این�روش�مقدار دولتی�
�بانک�های�دولتی�به�منظور�جلوگیری�از�خروج�سپرده،� کنند.�به�مرور را�به�خود�جذب�
مشکالت� بروز� سبب� سپرده� سود� افزایش� نمودند.� سپرده� سود� افزایش� به� اقدام�

اقتصاد�می�شود: � عظیمی�در

• رشد نقدینگی و تورم
زمانی�که� بنابراین� می�شود؛� افزوده� نقدینگی� مجموع� به� سپرده�ها� به� متعلق� سود�
سود�بیشتری�به�سپرده�ها�تعلق�می�گیرد،�نقدینگی�با�نرخ�بیشتری�افزایش�می�یابد.�
نباشد،� اقتصادی(� اقتصاد�)رشد� واقعی� � نیاز با� متناسب� نقدینگی� چنان�چه�رشد�
�اقتصاد،� تورم�در�جامعه�پدید�می�آید.�در�سال�های�اخیر�نیز�دلیل�جهش�قیمتی�در

رشد�بیش�از�حد�نقدینگی�بود.

کاهش سرمایه گذاری  •
از� معاف� نیز� آن� � از حاصل� سود� و� است� ریسک� فاقد� بانک� � در سرمایه�گذاری�
تشویق� بانک� � در سرمایه�گذاری� به� سرمایه� به�همین�دلیل�صاحبان� است،� مالیات�
می�شوند؛�ازاین�رو�به�مرور�زمان�بخش�تولید�با�مشکل�تأمین�مالی�مواجه�می�شود�و�
که�بازدهی� �اقتصاد�افزایش�می�یابد.�به�بیان�ساده�تر،�فعالیت�هایی� نرخ�بیکاری�در
�بین�می�روند�و�میزان�سرمایه�گذاری� �از �بانک�دارند،�به�مرور کمتر�از�سپرده�گذاری�در

می�یابد. کاهش�
الزم�به�ذکر�است�نرخ�باالی�بهره�در�شبکۀ�بانکی�سبب�ایجاد�شکاف�میان�درآمدها�
و�هزینه�های�بانک�ها�شده�است�و�شبکۀ�بانکی�را�به�ورطۀ�فلج�سیستماتیک�خواهد�

کشاند.
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هدایت اعتبار

�اقتصاددانان� هدایت�اعتبار�مفهوم�جدیدی�است�که�اخیرًا�در�کشور�توسط�برخی�از
مطرح�شده�است�و�با�هدایت�نقدینگی�متفاوت�است.�هدایت�نقدینگی�به�سمت�
چپ�ترازنامه�بانک�ها�-سپردۀ�مردم-�و�به�رفتار�دارندۀ�پول�مرتبط�است�و�می�توان�
تصمیمات� بر� باید� نقدینگی� هدایت� برای� زیرا� است،� ناممکن� امری� تقریبًا� گفت�
�بر�خالف� گذاشت،�اما�هدایت�اعتبار مردم�در�خصوص�محل�سرمایه�گذاری�تأثیر�
�بانک� هدایت�نقدینگی�به�رفتار�دارندگان�پول�-مردم-�ارتباط�ندارد،�بلکه�بر�رفتار
نظام� یک� طراحی� به� � اعتبار هدایت� واقع� � در است.� متمرکز� اعتبار� خلق� از� قبل�
انگیزشی�برای�بانک�ها�به�منظور�جهت�دهی�به�رفتار�آن�ها�با�هدف�همگرایی�بیشتر�

با�اولویت�های�توسعه�می�پردازد. خلق�پول�بانکی�
�او�برای�اثرگذاری� �ابزار مسئولیت�اجرای�این�سیاست�به�بانک�مرکزی�ارتباط�دارد�و
یادی� �بانک�ها،�پایۀ�پولی�است.�با�اجرای�سیاست�هدایت�اعتبار،�بخش�ز بر�رفتار
اختصاص� کشور� توسعه�ای� و� � اولویت�دار بخش�های� به� وام�دهی�جدید� ظرفیت� از�
�از�رکود�خواهد�شد. کشور کیک�اقتصاد�و�خروج� می�یابد�و�این�سبب�بزرگ�تر�شدن�

کنرتل دارایی موهومی بانک ها

کشور�در�وضعیت�بسیار�نامناسبی�قرار�دارد.� در�حال�حاضر�ترازنامۀ�شبکۀ�بانکی�
از�یک�سو�بدهی�های�بانک�ها�)که�عمدتًا�شامل�سپرده�های�بخش�غیردولتی�است(�با�
سرعت�باالیی�)تقریبًا�برابر�با�نرخ�سود�پرداختی�بانک�ها(�در�حال�رشد�است.�از�سوی�
دیگر�به�دلیل�کاهش�نرخ�رشد�اسمی�اقتصاد،�قابلیت�رشد�ارزش�دارایی�های�بانک�ها�
به�شدت�محدود� بانک�ها�است(� و�سرمایه�گذاری�های� تسهیالت� )که�عمدتًا�شامل�

شده�است.
منظور� هستند.� موهومی� دارایی�های� نوع� � از بانک� دارایی�های� از� بزرگی� بخش�
در� ولی� ندارند،� خارجی� مابازای� اساسًا� که� است� اقالمی� موهومی،� دارایی�های� از�
ترازنامۀ�بانک�ها�به�عنوان�دارایی�درج�شده�اند؛�به�عنوان�مثال�مطالبات�سوخت�شدۀ�
�بهترین�حالت،�معوق(�فرض�شده�اند�و�همچنین�مستغالت� بانک�ها�که�جاری�)یا�در
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�ارزش�واقعی�آن�ها،�نمونه�هایی�از� معامله�)و�ثبت(�شده،�با�ارقامی�به�مراتب�بیش�از
و� بانک� کافی�مدیران� تعهد� به�دلیل�عدم� که� بانک�ها�است� »دارایی�های�موهومی«�

گرفته�اند. حسابرسان�مستقل�و�ضعف�نظارت�بانک�مرکزی�شکل�
اجابت� در� بانک� قدرت� کاهش� موجب� بانک،� � در موهومی� دارایی�های� وجود�
که�بخش�مهمی�از�قدرت� یافت�وام�و�اعتبار�خواهد�شد،�چرا تقاضای�جدید�برای�در
�ناحیۀ�بقای�دارایی�های�موهومی�اشغال�شده�است؛�ازاین�رو�یکی� اعتباردهی�وی�از
�با�آن�روبه�رو�است،�حجم�قابل�توجه�دارایی�های� از�چالش�هایی�که�نظام�بانکی�کشور
�بد�بانک�ها�در�حال�افزایش�است� �به�دلیل�عملکرد�بسیار که�روزبه�روز موهومی�است�
و�باید�حجم�آن�به�طور�دقیق�مشخص�شود�و�راه�حلی�برای�تبدیل�آن�به�دارایی�های�

کرد. جاری�پیدا�

ساماندهی تراکنش های بانکی

وجود� کشور� بانکی� در�شبکۀ� بانکی� میلیون�حساب� �500 در�حال�حاضر�حدود�
این� از�شش�حساب�وجود�دارد.� به�طور�میانگین�بیش� فرد،� ازای�هر� به� یعنی� دارد؛�
این�عدم� این�حساب�ها�صورت�نمی�گیرد؛� بر� که�هیچ�گونه�نظارتی� در�حالی�است�
کرده� مهیا� اقتصاد� � در مالی� فسادهای� برای� بستری� بانکی� بر�حساب�های� نظارت�

است.
که� اسامی�مستعاری�هستند� و...� فوتبال� بانک� قیر،�عابر� سلطان�سکه،�سلطان�
را�نمایش� � کشور بانکی� و�این�موضوع،�ضعف�سیستم� مردم�در�رسانه�ها�شنیده�اند�
یا� کارتن�خواب�ها� نظیر� بی�بضاعت� افراد� اجاره�کردن�حساب� با� افراد� این� می�دهد.�
کودکان�و�سالمندان،�مفاسد�خود�را�از�چشم�نهادهای�ناظر� سوءاستفاده�از�حساب�
که�با�خردکردن�پول�هایشان�در�حساب�های�متعدد� دور�نگه�می�دارند؛�به�این�صورت�
�واقع�این�افراد� �روند�فساد�را�پنهان�کنند.�در به�جای�یک�حساب،�تراکنش�های�خود�در
با�استفاده�از�حساب�های�نیابتی�اقدام�به�پول�شویی�و�فساد�نموده�اند،�بدون�این�که�
از�پول�شویی�و�فرارهای� برای�جلوگیری� با�این�حال� برایشان�ایجاد�شود.� بار�حقوقی�

مالیاتی�باید�در�مورد�ساماندهی�تراکنش�های�بانکی�چاره�ای�اندیشیده�شود.
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مسائل اولویت دار حوزۀ ارز

برقراری پیامن دوجانبه

ایجاب�می�کند� و�مشخصًا�دالر،� ارز�خاص� نوع� به�یک� وابستگی� ضرورت�عدم�
کشورها�برای�انجام�مبادالت�خود�با�برقراری�پیمان� که�ایران�نیز�همچون�بسیاری�از�
کند.� کشورهای�مختلف،�استفاده�از�پول�محلی�را�جایگزین�دالر� پولی�دوجانبه�با�
ایجاد�پیمان�های�پولی�دوجانبه�پس�از�بحران�مالی�سال��2008مورد�توجه�بسیاری�از�

کشورهای�جهان�قرارگرفته�است.
در� که� روسیه� و� جنوبی� کرۀ� چین،� نظیر� کشورهایی� که� است� این� جالب� نکتۀ�
بر� اصراری� نیستند،� مواجه� مشکل� با� یورویی� یا� دالری� حساب�های� به� دسترسی�
که�به�دلیل� ایران� ارزها�ندارند.�بنابراین�جمهوری�اسالمی� از�حد�به�این� تکیۀ�بیش�
وضع�تحریم�ها�و�وجود�مشکالت�متعدد�اقتصادی�و�سیاسی�با�بحران�ارزی�روبه�رو�
است،�باید�بیشتر�از�سایر�کشورها�به�فکر�متنوع�کردن�ارزهای�مبادالتی�خود�باشد.�در�
کشور�است�و�این� �راه�های�متنوع�سازی�سبد�ارزی� واقع�پیمان�پولی�دوجانبه�یکی�از
تنوع�سازی،�ایمنی�تجارت�بین�الملل�را�-علی�الخصوص�در�شرایط�تحریم-�بیشتر�

می�کند.

آزادسازی نرخ ارز با توجه به قدرت خرید

قیمت� گهانی� نا افزایش� اخیر،� ده�سال� چند� این� � در کشور� معضالت� از� یکی�
رسمی� ارز� نرخ� سرکوب� از� باید� دولت� معتقدند� اقتصاددانان� � از برخی� است.� ارز�
�را�هرساله� )مبادله�ای(�دست�بردارد�و�با�توجه�به�نرخ�برابری�قدرت�خرید،�قیمت�ارز
�تئوری�برابری�قدرت�خرید،�نرخ� متناسب�با�تورم�افزایش�دهد.�براساس�یک�تبیین�از
با� خارج� در� کاال� سبد� یک� قیمت� معادل�سازی� طریق� از� � کشور یک� در� ارز� واقعی�
قیمت�داخلی�آن�به�دست�می�آید�و�این�قیمت�هرساله�باید�با�توجه�به�تفاوت�تورم�

کند. تغییر� � کشور دو�
برخی�مخالفان�این�نظریه�معتقدند�در�کشورهای�در�حال�توسعه�که�امکان�شرایط�
تورم�دامن�می�زند�و� به� � ارز افزایش�نرخ� و�رقابت�به�خوبی�شکل�نگرفته�است،� تولید�
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کسب�وکارهای�غیرمولد�می�شود. موجب�سقوط�ارزش�پول�ملی�و�رونق�گرفتن�
در�مجموع،�برابری�قدرت،�یک�نوع�نگاه�برای�پاسخ�به�چرایی�رخ�دادن�جهش�های�
�بین� یاد�است�و�در ارزی�و�ارائۀ�راه�حل�برای�رفع�آن�است.�در�مورد�مسئلۀ�ارز�گفته�ها�ز
کارشناسان�نیز�صحبت�های�مختلفی�مطرح�می�شود.�دولت�و�مجلس�می�بایست�
کارشناسان�مختلف�تصمیمات�صحیحی�را�اتخاذ� �این�حوزه�با�شنیدن�سخنان� در
است� کارشناسان� کثریت� ا توافق� مورد� آن� انجام� عدم� که� تصمیماتی� از� و� نمایند�

)مانند�دالر��4200تومانی(�اجتناب�نمایند.
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مطالعۀ بیشرت

ایران،�   بانکی� نظام� در� پنهان� � »اعسار عنوان� با� پژوهش�های�مجلس� مرکز� گزارش� �
ریشه�ها« و� ابعاد� چیستی،�

و�   �MMT اعتبار،� هدایت� »سیاست�گذاری� عنوان� با� کری� شا مجید� دکتر� مقالۀ� �
آنالین اقتصاد� تحلیلی� پایگاه�خبری-� � در با�سرمایه�گذاری«� اقتصاد�حرکت�کننده�

گمراه�کننده�   با�عنوان�»چرا�تجویزهای�ضدخلق�پول� �مقالۀ�دکتر�حسین�درودیان�
و� مطالعات� مؤسسۀ� در� پول«� خلق� ضد� پیشنهادات� مروجان� با� سخنی� است؟�

مبین تحقیقات�
برای�   سرمایه�داری� طالیی� دوران� »درس�های� عنوان� با� یزدان�پناه� محسن� مقالۀ� � �

تالطم�های�اجتماعی�امروز�ما؛�نظام�اعتباری،�هم�ریشۀ�بحران�و�هم�ابزار�حل�آن«�در�
و�تحقیقات�مبین مؤسسۀ�مطالعات�

کل�   گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�با�عنوان�»بررسی�الیحۀ�بودجۀ�سال��1399 �
اول(« و�محورهای�تصمیم�گیری�)ویرایش� کشور؛�نکات�مهم�

�مقالۀ�»آثار�متغیرهای�حقیقی�و�پولی-�مالی�بر�نرخ�سود�سپردۀ�بانکی�ایران«�  
�ایران«��   �بر�تقاضای�پول�در �مقالۀ�»تأثیر�نااطمینانی�نرخ�ارز
�ایران«��   �مقالۀ�»رقابت�پذیری�مبتنی�بر�نرخ�ارز�مؤثر�واقعی�در
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اصول� یک�سری� بر� مبتنی� ایران� اسالمی� جمهوری� خارجی� سیاست� الگوی� �
گذشت�زمان�در� با� و� بوده� که�قواعد�عمومی�و�جاویدان� تعریف�شده�است.�اصولی�
خارجی� سیاست� جهت�گیری�های� و� اهداف� و� نمی�افتند� اعتبار� از� شرایطی� هیچ�
را�شکل�می�دهند.�اصول�اساسی،�خروجی�ایدئولوژی�دینی�است�و�مبتنی�بر�قرآن�و�

 قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�و�بیانات�امام�خمینی�،سیرۀ�اهل�بیت
که�همواره�می�بایست� برشمرد� این�حوزه� در� برای�سیاست�گذاری� را� اصولی� می�توان�
این� مخالف� سیاست� هرگونه� نفی� و� باشند� حاکم� تصمیمات� تمامی� روح� در�
سلطه�پذیری،� و� سلطه�گری� نفی� است.� ملت� نمایندگان� وظایف� از� اصول� و� قواعد�
ظلم�ستیزی�و�استکبارستیزی،�حمایت�از�مستضعفان�و�جنبش�های�آزادی�بخش،�
حمایت�و�دفاع�از�مسلمانان،�هم�زیستی�مسالمت�آمیز�و�صلح�طلبی،�عدم�مداخله�
از� و�قوانین�بین�المللی� قراردادها� به� و�تعهد� کشورها�و�احترام�متقابل� امور�داخلی� در�
که�برای�سیاست�خارجی�در�منابع�اصیل�اسالمی�ذکر�می�شود.� جمله�اصولی�است�
جهت�گیری�کلی�سیاست�خارجی�جمهوری�اسالمی�ایران�که�می�بایست�در�رفتارها،�
کشور�تجلی�نماید�نیز�در�ابتدای�انقالب� تصمیمات�و�اقدامات�دستگاه�دیپلماسی�
که�به�صورت�یک�شعار�اساسی�در�آمده�و�حتی�در� مشخص�شده�است.�راهبردی�
نه�شرقی� راهبرد� کرده�است؛� پیدا� نمود� نیز� وزارت�خارجه� دفاتر�رسمی� تمامی� سردر�
و�نه�غربی.�اصل��152قانون�اساسی،�راهبرد�جمهوری�اسالمی�را�عدم�تعهد�در�برابر�
کرده�و�هرگونه�امتیازدهی�به�قطب�های�قدرت�جهانی�و� قدرت�های�سلطه�گر�تعریف�
اتحاد�و�ائتالف�)مخصوصًا�در�ُبعد�نظامی(�با�آنان�را�نفی�می�نماید.�اصل��146قانون�
اساسی�نیز�تصریح�می�نماید�که�استقرار�هرگونه�پایگاه�نظامی�خارجی�در�کشور�هرچند�
به�عنوان�استفاده�های�صلح�آمیز�باشد،�ممنوع�است.�این�اصول�و�راهبردها�میزان�و�
معیار�هر�تصمیم�در�حوزۀ�سیاست�خارجی�هستند�و�باید�در�چالش�های�مختلف�به�

کرد. آن�ها�رجوع�



48

بهارستان

از� از�تمامیت�ارضی�و�استقالل�نظام�و�صیانت� امنیت�ملی�و�حفظ�و�حراست�
از�اصلی�ترین�وظایف�دولت�است� قانون�اساسی�یکی� نیز�مطابق�اصل�سوم� ملت�
و� نظامی� امنیتی،� )نیروهای� آن� سازندۀ� بسترهای� تقویت� و� مجلس� نظارت� با� که�

می�شود. آن�محقق� به� از�خدشه� برای�جلوگیری� قوانینی� و�نصب� اطالعاتی(�

رفع پارادوکس گفتامنی در حوزۀ دیپلامسی عمومی

غرب� با� گفتمانی� چالش� اسالمی،� انقالب� شاخصه�های� اصلی�ترین� از� یکی�
نفوذ� قدرت� علی�رغم� که� گفتمانی� است.� منطقه� در� غرب� با� همسو� کشورهای� و�
ایجاد� � کشور برای� را� بازدارندگی� � از خوبی� حد� است� نتوانسته� دارد،� که� بالقوه�ای�
کند.�انفعال�جمهوری�اسالمی�در�بعضی�رخدادهای� نماید�و�در�منطقه�توسعه�پیدا�
گفتمان�انقالب�است� �ارائۀ� کمیت�در سیاسی�منطقه�و�جهان�به�خاطر�پارادوکس�حا
که�در�سایۀ�این�تعارض،�سیاست�فعال�و�اقدام�ایجابی� و�نمی�توان�انتظار�داشت�
مناسب�در�حوزۀ�سیاست�خارجی�شکل�بگیرد.�حتی�گاهی�مشاهده�شده�است�که�
این�مشکل�منجر�به�تبدیل�یک�فرصت�به�تهدید�شده�است؛�اتفاقات�اخیر�در�عراق�
می�بایست� و� نبود� کافی� عراق� در� ایران� نظامی� است.�حضور� موضوع� این� نشان�گر�
در�حوزۀ�دولت�داری�و�تعامل�با�شبکه�های�نخبگانی�و�اجتماعی�بهتر�عمل�می�شد�
تهدید� به� تبدیل� فرصت�ها� کمیت،� حا در� موجود� گفتمانی� تعارض� سایۀ� در� که�
گفتمان�انقالب�اسالمی�شکی�نبوده�و�جذب�قلوب� نشوند.�در�غنی�بودن�ظرفیت�
پا�و�دشمنی�ادامه�دار�مستکبران�نشانۀ�آن�است،� �آفریقا�تا�ارو انسان�های�آزادی�خواه�از
گفتمان�اصلی�انقالب،� اما�عدم�وجود�یک�استراتژی�عملیاتی�مشخص�مبتنی�بر�
�به�همت�تمامی� منجر�به�رویکرد�انفعالی�فعلی�شده�است.�رفع�پارادوکس�فعلی�نیاز

ارکان�نظام�و�نمایندگان�مردم�دارد.

توسعۀ دیپلامسی اقتصادی

روابط�خارجی� � در اقتصادی� فعالیت�های� از� بخش� آن� به� اقتصادی� دیپلماسی�
که�در�شناسایی�و�ایجاد�فرصت�های�اقتصادی�-به�ویژه� یک�دولت�اطالق�می�شود�
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�بازارهای� کسب�سهمیه�در در�حوزۀ�به�کارگیری�فرصت�ها�و�مزیت�های�جهانی�و�نیز�
کید�دارد.�یکی�از�سیاست�های�کارآمد�راهبردی�برای� صادراتی�برای�تولید�داخلی-�تأ
کسب�امتیاز�در�صحنۀ�رقابت�اقتصاد�جهانی�برای�پیشرفت�اقتصادی،�از�تالقی�دو�
حوزۀ�اقتصاد�و�سیاست�خارجی�به�عنوان�دیپلماسی�اقتصادی�حاصل�می�شود.�در�
کلی�اقتصاد�مقاومتی�نیز�بر�اهمیت�این�حوزه� اسناد�باالدستی�مانند�سیاست�های�
کلی�اقتصاد�مقاومتی،�افزایش�قدرت� کید�شده�است.�بند�دوازده�سیاست�های� تأ

�را�از�سه�طریق�زیر�میسر�می�داند. کشور کاهش�آسیب�پذیری�اقتصاد� مقاومت�و�
کشورهای�منطقه�و� گسترش�همکاری�و�مشارکت�با� •�توسعۀ�پیوندهای�راهبردی�و�

جهان�به�ویژه�همسایگان؛
•�استفاده�از�دیپلماسی�در�راستای�حمایت�از�اهداف�اقتصادی؛

•�استفاده�از�ظرفیت�های�سازمان�های�بین�المللی�و�منطقه�ای؛

استفاده�از�دیپلماسی�اقتصادی�در�زمان�تحریم،�اهمیت�و�ضرورت�بیشتری�پیدا�
حوزۀ� در� موجود� قدرت� منابع� تبدیل�کردن� به�دنبال� اقتصادی� دیپلماسی� می�کند.�
�نتیجه�افزایش�اقتدار�یک�ملت�است.�نیاز�اساسی�در� اقتصاد�به�قدرت�واقعی�و�در
که�براساس� این�باره�مشخص�شدن�اصول�و�راهبردهای�دیپلماسی�اقتصادی�است�
کرد.�با� آن�بتوان�برنامه�ریزی�عملیاتی�انجام�داد�و�اهداف�پیش�بینی�شده�را�محقق�
بر�ضرورت�هم�افزایی�میان�حوزۀ�اقتصاد�و�دیپلماسی�در� � کیدات�بسیار تأ به� توجه�
کند�تهیه� که�این�هم�افزایی�را�تبیین�و�تدقیق� کنون�سند�یا�نقشه�ای� سالیان�اخیر،�تا

نشده�است.
بالقوه� منبع� یک� به�عنوان� سفارت�خانه�ها� اقتصادی،� دیپلماسی� توسعۀ� راه� � در
کشور� در� اقتصادی� بالقوۀ� ظرفیت�های� شناسایی� با� می�توانند� میزبان� کشور� در�
از� نمایند.� فراهم� خود� کشور� برای� را� خارجی� سرمایه�گذاری�های� زمینه�های� میزبان�
کشورهای�همسایه،�منطقه�و�اسالمی�با�توجه�به�مشترکات� گسترده�با� طرفی�تعامل�
گسترده�و�مناسبات�دیرینۀ�اقتصادی�و� تاریخی،�زبانی�و�مذهبی�و�مرزهای�زمینی�
سیاسی�و�ایجاد�و�استفاده�از�بستر�سازمان�ها�و�نهادهای�منطقه�ای�و�فرامنطقه�ای�نیز�
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و�نقش� قابلیت�پیگیری�دارند� ارادۀ�مسئوالن� به�واسطۀ� که� از�فرصت�هایی�هستند�
اراده�بی�بدیل�است. این� نیز�در�شکل�دهی� مجلس�

وابستگی� بین�المللی� سازوکارهای� به� که� تجاری� مدل�های� از� استفاده� توسعۀ�
استفاده� و� ارزی� و� تجاری� دوجانبۀ� پیمان�های� از� استفاده� مانند� باشند؛� نداشته�
تحریم�ناپذیری� )این� گاز� صادرات� مانند� تحریم�ناپذیر� صادراتی� ظرفیت�های� از�
بلندمدت� قراردادهای� همچنین� و� اقتصادی� و� امنیتی� وابستگی�های� به�واسطۀ�
که�با�منطق�فوق�تحقق�می�یابند�نیز�می�بایست�در� ایجاد�می�شود(�و�اقدامات�دیگری�

گیرد. قرار� دولت� و� مجلس� در� مسئوالن� کاری� اولویت�های�

تقویت منطقه گرایی

رهبر�معظم�انقالب�در�بخشی�از�سخنان�خود�در�دیدار�مجمع�عالی�فرماندهان�
سپاه�در�مهرماه�سال��1398می�فرمایند:

فرامرزی� نگاه� این� ندهید؛� دست� از� را� مقاومت� جغرافیای� وسیع� نگاه� این�
فی� � َقّطُ َقوٌم� ُغِزَی� »ما� خودمان.� منطقۀ� به� نکنیم� قناعت� ندهید.� دست� از� را�
کسانی�که�در�خانه� که�آن� از�معصوم�است� وا«�این�حدیث�

ّ
َذل �

ّ
ِاال ُعقِر�داِرِهم�

که�یک� نشستند�تا�به�آن�ها�حمله�بشود،�دچار�ذلت�شدند.�این�جوری�نباشد�
که�پشت�این�دیوار� کارمان�به�این�نباشد� کنیم�و�دیگر� چهاردیواری�را�انتخاب�
کسی�است،�چه�تهدیدی�وجود�دارد.�این�نگاه�وسیع�فرامرزی،�این�امتداد� چه�
که� کشور�هم�الزم�تر�است� گاهی�اوقات�از�واجب�ترین�واجبات� عمق�راهبردی�
که�خیلی�ها�متوجه�به�این�نیستند،�خیلی�ها�توجه�به�این� مورد�توجه�قرار�بگیرد�

ندارند.
ایران� اندازۀ�تبدیل�شدن� و� تا�به�حال�در�حد� ایران� رو�به�جلوی� ویژگی�های�دفاع�
کنون�این�نتیجه�به�دست�آمده�و�دشمن� به�یک�بازیگر�منطقه�ای�فعال�بوده�است؛�ا
�تثبیت�و�نهادینه�شدن�این�وضعیت�است.�اقتضای�دکترین� به�دنبال�جلوگیری�از
�تثبیت�این�قدرت�در�منطقۀ� که�فراتر�از جدید�راهبردی�انقالب�اسالمی�این�است�
�ایجاد�همان�الگوی�موفقی�باشد�که�انقالب�اسالمی� خود،�به�دنبال�تقویت�نقشش�در
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�رویکرد�منطقه�گرایی�می�بایست� را�تا�به�این�مرحله�از�قدرت�رسانده�است.�البته�در
به�تمام�ابعاد�نظامی،�سیاسی،�اقتصادی�و�اجتماعی�جامعۀ�هدف�توجه�شود،�زیرا�

�ابعاد�مختلف،�می�تواند�منجر�به�نتایج�نامطلوب�شود. غفلت�از

تعیین تکلیف در نوع مواجهه با سازمان ها و نهادهای بین املللی

که� کشورها� از� گروهی� نهادینۀ� اجتماع� از� است� عبارت� بین�المللی� سازمان�
اقتصادی،� مختلف� زمینه�های� در� مشترک� و� معین� هدف�های� تحقق� به�منظور�
سازمان� هر� تأسیس� مبنای� می�کنند.� همکاری� یکدیگر� با� و...� فرهنگی� سیاسی،�
این� است.� سازمان� آن� اساسنامۀ� به�منزلۀ� که� است� مؤسس«� »معاهدۀ� بین�المللی�
حمایت� بدون� و� کرده� فعالیت� بزرگ� کشورهای� چتر� ذیل� در� � معمواًل سازمان�ها�
یا� در�محدودۀ�منطقه�ای� یا� بین�المللی� نمی�برند.�سازمان�های� از�پیش� کاری� آن�ها�
جنبش� و� اوپک� متحد،� ملل� سازمان� می�پردازند.� فعالیت� به� جهانی� محدودۀ� در�
کنفرانس�اسالمی�از�مهم�ترین� عدم�تعهد�از�مهم�ترین�سازمان�های�جهانی�و�سازمان�
که�ایران�در�آن�عضویت�دارد.�جمهوری�اسالمی�در� سازمان�های�منطقه�ای�هستند�
نیز�به�عنوان�عضو�ناظر� سازمان�تجارت�جهانی�و�سازمان�همکاری�های�شانگهای�

است. شده� پذیرفته�
�این�بخش�به�آن�پرداخته�می�شود،�بالتکلیفی�گفتمانی�جمهوری� مسئله�ای�که�در
نیز� گهگاه� که� است� بین�المللی� نهادهای� و� سازمان�ها� این� با� مواجهه� در� اسالمی�
معاهدات� این� به� اسالمی� جمهوری� نپیوستن� یا� پیوستن� مختلف،� حوزه�های� در�
عهدنامه�ها،� اساسی،� قانون� اصل��77 براساس� می�گیرد.� قرار� گفتگو� و� بحث� مورد�
مجلس� تصویب� به� باید� بین�المللی� موافقت�نامه�های� و� قراردادها� مقاوله�نامه�ها،�
�این�حوزه�مشخص� که�این�موضوع�جایگاه�ویژۀ�مجلس�را�در شورای�اسالمی�برسد�
تجارت� سازمان� به� پیوستن� پاریس،� معاهدۀ� به� پیوستن� مانند� مسائلی� می�نماید.�
مسائلی� از� �)FATF( مالی� اقدام� ویژۀ� گروه� با� تعامل� یا� �2030 پذیرش�سند� جهانی،�

آشناست. گوش�همگان� با� که� است�
رهبر�معظم�انقالب�در�دیدار�خود�با�نمایندگان�مجلس�در�خردادماه��1397رویکرد�
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خود�را�در�مواجهه�با�معاهدات�بین�المللی�این�گونه�شرح�می�دهند:
من�اشاره�کنم�به�این�مسائل�کنوانسیون�ها�و�این�معاهدات�بین�المللی.�ببینید!�
کنوانسیون،� گفته�می�شود� که�به�آن�در�لغت�فرنگی� این�معاهدات�بین�المللی�
که�اطراف�قضیه�-ِمن�باب�مثال،�آن� در�اصل�در�یک�نقطه�ای�پخت�وپز�می�شود�
که�بعدًا�به�آن�می�پیوندند-�هیچ�تأثیری�در�آن�پخت�وپز� کشور� �یا��۱۵۰ کشور �۱۰۰
اولیه�ندارند.�یک�جایی�باألخره�چند�قدرت�بزرگ�در�مجموعه�های�هیئت�های�
و� منافعی� یک� برای� می�نشینند� فکرشان-� اتاق� قول�خودشان� -به� فکری�شان�
را�پخت�وپز�می�کنند،� کردند،�یک�چیزی� تعریف� برای�خودشان� که� مصالحی�
آن�ها� یا�مرعوب� آن�ها�هستند� با� که�همسوی� به�وسیلۀ�دولت�هایی� را� این� بعد�
ندارند،� � کار این� � در هم� منافعی� خیلی� و� هستند� آن�ها� دنباله�روی� یا� هستند�
گر�یک�دولت�مستقلی�هم�پیدا�بشود�-حاال�مثل�جمهوری� تصویب�می�کنند.�ا
کنوانسیون�را،�این�معاهدۀ� که�مثاًل�بگوید�»من�این�را�قبول�ندارم؛�این� اسالمی-�
کشور،�۲۰۰  کشور،��۱۵۰ که�»آقا!��۱۲۰ بین�المللی�را�قبول�ندارم«،�سرش�می�ریزند�
کنوانسیون�ها�غالبًا�این� کردند؛�شما�چطور�قبول�نمی�کنید؟«� �این�را�قبول� کشور

]جور[�است.
اصل��153قانون�اساسی�نیز�بر�عدم�پذیرش�هرگونه�قرارداد�که�موجب�سلطۀ�بیگانه�

کید�دارد. �باشد�تأ بر�منابع�طبیعی�و�اقتصادی،�فرهنگ،�ارتش�و�دیگر�شئون�کشور
به�صورت�کلی�معاهدات�بین�المللی�برای�ایجاد�یک�نظم�واحد�در�حوزه�ای�خاص�
ایجادکنندۀ� و� مبتکر� غالبًا� توسعه�نیافته� کشورهای� آن�جایی�که� از� می�شوند.� ایجاد�
این�معاهدات�نیستند،�با�پیوستن�به�این�معاهدات�عمومًا�محدودیت�های�معاهده�
به� نپیوستن� از�طرفی� کنند.� استفاده� آن� از�فرصت�های� نمی�توانند� ولی� پذیرفته،� را�
کشور�سلب� بعضی�سازمان�ها�نیز�یا�با�جریمه�هایی�همراه�است�یا�فرصت�هایی�را�از�
�آرزوی�پیوستن�به�تمامی�معاهدات� �نیز�عده�ای�همواره�در کشور می�کند.�در�داخل�
می�کنند.�خأل� نفی� را� سازمانی� هر� با� ارتباط� هرگونه� نیز� دیگر� عده�ای� و� بوده� موجود�
از� استفاده� و� بین�المللی� با�سازمان�های� مواجهه� در� استراتژی�هوشمند� جدی�یک�

کشور�حس�می�شود. فرصت�ها�و�نفی�تهدیدات�به�خوبی�در�ساختار�
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اسرتاتژی کشور در مواجهه با تحریم

مواجه� آمریکا� یک�جانبۀ� تحریم�های� با� همواره� ایران� اسالمی،� انقالب� ابتدای� � از
در� این�که� تا� است� شده� افزوده� تحریم�ها� این� شدت� بر� زمان� به�مرور� و� است� بوده�
کنون�نیز�جامعیت� سال�های�1392-�1390تحریم�های�اعمالی�به�اوج�خود�رسید.�ا
با� آمریکا� دشمنی� به�دلیل� که� داشت� توجه� باید� می�شود.� بیشتر� � روزبه�روز تحریم�ها�
اصل�انقالب�اسالمی�و�دائمی�بودن�مبارزۀ�انقالب�با�استکبار،�تحریم�به�عنوان�یک�
�اقتصادی،�همواره�مورد�استفادۀ�آمریکا�برای�تغییر�رفتار�جمهوری�اسالمی� ابزار�فشار
کره�و�حل�مسائل�در�الیۀ� از�طریق�مذا ایدۀ�رفع�تحریم� از�طرفی� گرفت.� قرار�خواهد�
�این�توافق� �نهایت�خروج�آمریکا�از کالن�سیاسی�نیز�با�دستاوردهای�اندک�برجام�و�در
کشور�تحت� �برجام،� که�با�خروج�آمریکا�از کنون� با�شکست�مواجه�شد؛�بنابراین�هم�ا
رویکرد� � در اسالمی� جمهوری� است� ضروری� است،� گرفته� قرار� مجدد� تحریم�های�

بازنگری�اساسی�نماید. به�تحریم�ها� کالن�خود�نسبت�
تحریم�ها� با� مواجهه� در� اخیر� سال�های� در� مشخص� رویکرد� دو� کلی� به�صورت�
پیگیری�شده�است.�یک�رویکرد�به�دنبال�دورزدن�تحریم�ها�و�یک�رویکرد�نیز�به�دنبال�
کشورهای�غرب�بوده�است،�اما�راه�سوم�و�سیاستی� کره�با� رفع�تحریم�ها�به�واسطۀ�مذا
کیدات�رهبری�مغفول�مانده�است،�سیاست�تکیه�بر�توان�داخلی�و� که�علی�رغم�تأ
انقالب�در�دیدار� رویکرد�بی�اثرکردن�تحریم�ها�است.�رهبر�معظم� با� ظرفیت�داخلی�

کارآفرینان�و�فعاالن�اقتصادی�می�فرمایند: با�تولیدکنندگان،� خود�
یم،�تحریم�ها�حاال�حاالها�وجود� که�از�مسائل�جبهۀ�استکبار�دار با�شناختی�
�نباید�منتظر�پایان�تحریم�ها�و�بودن�یا� کشور دارد؛�بنابراین�برای�نجات�اقتصاد�
به�عنوان� تحریم�ها� دورزدن� البته� بود.� � کشور اقدام�فالن� یا� نبودن�فالن�شخص�
�و�راهبرد�اساسی�را�باید�بر�مصون�سازی� کتیک�خیلی�خوب�است،�اما�کار یک�تا

کرد. �از�آسیب�تحریم�ها�متمرکز� کشور
کم� باید�توجه�داشت�که�گره�زدن�استراتژی�مقابله�با�تحریم�به�افراد�یا�جناح�های�حا
معطلی� موجب� و� بوده� استراتژیک� یک�خطای� غربی� کشورهای� سایر� یا� آمریکا� � در
کشور�خواهد�شد؛�ازاین�رو�می�بایست� �و�تضعیف�اقتصادی�و�امنیتی�روزافزون� کشور
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کشور�به�صورت�مشخص�در�مقابله�با�تحریم،�تدوین�و�پیاده�سازی�شود.� استراتژی�
مستقل� کارویژۀ� یک� به�عنوان� تحریم� مقولۀ� می�بایست� مسیر� این� پیاده�سازی� برای�
با�تحریم� برای�مقابله� آمریکا،� اتاق�فکر�وزارت�خزانه�داری� تعریف�شده�و�در�مقابل�
به�صورت�یکپارچه�بستۀ�جامعی�ارائه�شده�و�بر�اجرای�دقیق�آن�توسط�دستگاه�های�
کتیک�دورزدن�تحریم�و�در� کوتاه�مدت�با�تا گیرد�تا�در� کافی�صورت� ذی�ربط�نظارت�

بلندمدت�با�استراتژی�بی�اثرکردن�تحریم،�با�این�مقوله�برخورد�شود.

مطالعۀ بیشرت

�سیاست�خارجی�جمهوری�اسالمی�ایران،�دکتر�سید�جالل�دهقانی�فیروزآبادی؛  
منظومۀ�   در� اقتصادی� تحریم�های� با� مقابله� راهبرد� اقتصادی،� »دیپلماسی� �مقالۀ�

مقاومتی« اقتصاد�
اندیشکدۀ�   بلندمدت،� در� بی�اثرکردن� کوتاه�مدت،� در� عبور� نفت،� �تحریم�

؛ کبیر میر ا ی� ر سیاست�گذا
�قانون�اساسی؛   �اصول�سیاست�خارجی�در
کارآفرینان�و�فعاالن�اقتصادی؛   �با�تولیدکنندگان،� �بیانات�رهبری�در�دیدار
کارکنان�مجلس�شورای�اسالمی؛   �نمایندگان�و� �بیانات�رهبری�در�دیدار
�با�مجمع�عالی�فرماندهان�سپاه؛   �بیانات�رهبری�در�دیدار
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در�حال�حاضر�ایران،�بزرگ�ترین�دارندۀ�ذخایر�هیدروکربوری�دنیا�)مجموع�ذخایر�
معتبر� مراجع� تأییدشدۀ� و� رسمی� آمار� مطابق� می�آید.� حساب� به� گاز(� و� نفت�
کل�منابع�نفتی� بین�المللی،�ایران�حدود��۱۵۸میلیارد�بشکه�نفت�)�۹.۳درصد�از�
گاز�)�۱۸درصد�منابع�دنیا(�در�اختیار� دنیا(�و�حدود�34هزار�میلیارد�مترمکعب�
�رتبۀ�اول� نیز�در � انرژی�1 از�نظر�شدت�مصرف� ایران� که� دارد.�این�در�حالی�است�
کشور�مصرف�نمی�شود.�امروزه�انرژی�به�یک�ابزار� بوده�و�انرژی�به�صورت�بهینه�در�
تعیین�کننده�ای� نقش� که� تبدیل�شده� سیاسی� و� امنیتی� اقتصادی،� استراتژیِک�
�تعیین�کننده�ترین�عوامل� �از گاز کشورها�دارد.�در�حال�حاضر�نفت�و� �روابط�بین� در
�بر�اقتصاد�ایران�هستند.�یکی�از�مطالبه�های�همیشگی�رهبر�انقالب�نیز� تأثیرگذار

�این�حوزه�ایجاد�اقتصاد�بدون�نفت�است.�ایشان�می�فرمایند: در
که�نفت�را� این�یک�بالی�بزرگی�است�برای�کشور؛�یک�راه�درآمد�راحتی�است�
از�چاه�بکشیم�بیرون�و�برویم�به�یک�قیمتی�بفروشیم؛�یک�درآمد�مفت�و�آسان.�
کرده�ایم؛�این�به�ضرر�ما�تمام�شده،� �اّول�-از�دوران�قبل-�به�این�شیوه�عادت� از
که�یک�قطره�نفت�هم�در�آن�ها� کشورهایی�هستند� واقعًا�به�ضرر�ما�تمام�شده.�
راه�های�بهتری� کردند،� را�پیدا� راه�های�دیگری� گشتند،� تولید�نمی�شود،�]ولی[�
کردند،�به�نفعشان�تمام�شد.�نفت�اختیارش�دست�ما�نیست،�دست� را�پیدا�
تولیدکنندۀ�نفت�نیست،�می�بینید�دیگر؛�نه�فقط�]هنگام[�مسئلۀ�تحریم�-حاال�
که�تحریم�نیست،�نفت�در� تحریم�یک�چیز�عارضی�است-�]حتی[�آن�وقتی�هم�
گردن�کلفت�متعارف�دنیا�است؛�اختیار�نفت�دست� اختیار�مصرف�کننده�های�
پا�و�اتباع�این�ها�است.�قیمت�گذاری�دست�آن�ها�است؛�بنابراین�ما� آمریکا�و�ارو

کنیم. کشور�حل� باید�این�را�در�
لزوم�پیگیری�جدی� کشور،� انرژی�در� و�منابع�عظیم� پتانسیل�ها� به�وجود� با�توجه�

1. مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی.
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�ادامه� که�در اولویت�های�این�بخش�از�طریق�فعاالن�این�حوزه�بسیار�ضروری�است�
کارشناسان�مختلف�اشاره� به�مهم�ترین�مسائل�حال�حاضر�این�صنعت�از�دیدگاه�

است. شده�

تشکیل وزارت انرژی برای یکپارچه سازی تصمیم گیری

�بر�عهدۀ�چندین�نهاد�اجرایی�مانند� کشور در�حال�حاضر�مدیریت�بخش�انرژی�
اتمی� انرژی� و�سازمان� و�تجارت� وزارت�صنعت،�معدن� نیرو،� وزارت� وزارت�نفت،�
تلفات� وجود� جمله� از� مختلفی� چالش�های� ایجاد� باعث� عامل� همین� که� است�
در� )به�خصوص� انرژی� حامل�های� توزیع� و� انتقال� تبدیل،� بخش� در� غیرقابل�قبول�
کشور(،�عدم�تدوین�برنامۀ�بلندمدت�انرژی�و�نداشتن�دیپلماسی�انرژی� شبکۀ�برق�
باعث� تمرکز� عدم� این� نامناسب� وضعیت� است.� شده� دیگر� کشورهای� مقابل� در�
برق� یا� � گاز مانند� انرژی� انواع� در�صادرات� نیرو� و� نفت� وزارتخانه�های� بعضًا� تا� شد�
�روابط� کشورهای�همسایه�به�سمت�رقابت�مخرب�پیش�بروند.�از�طرف�دیگر،�در به�
وزارت�نفت�و�شرکت�ملی�نفت،�وزارت�نفت�باید�نقش�یک�نهاد�حکمران�و�تنظیم�گر�
کند،�اما�در�سال�های�اخیر�به�دالیل�مختلف�از�جمله�روابط�مالی�وزارت�نفت� را�ایفا�
و�شرکت�ملی�نفت،�وزارت�نفت�نقش�خود�به�عنوان�یک�نهاد�حکمران�را�از�دست�
که�این�موضوع�نتایج�نامبارکی�را�برای�صنعت�نفت�کشور�در�پی�داشته�است.� داده�
با�این�که�از�لحاظ�ساختاری�شرکت�ملی�نفت�ذیل�وزارت�نفت�تعریف�شده،�اما�
وزارت�نفت�هنوز�به�صورت�واقعی�شکل�نگرفته�و�وزارِت�موجود�چیزی�جز�یک�نام�
کامل�تحت�سیطرۀ�شرکت�ملی�نفت�ایران�قرار�دارد؛�به�عنوان�مثال،� نیست�و�به�طور�
که�خود� حقوق�مدیران�این�وزارت�خانه�نیز�توسط�شرکت�ملی�نفت�تأمین�می�شود�
گویای�نقص�این�روابط�است.�بنابراین�تشکیل�یک�وزارت�خانه�با�نام�»وزارت�انرژی«�
به�عنوان�یک�نهاد�حکمرانی�با�هدف�تعیین�نقشۀ�راه،�یکپارچه�سازی�تصمیم�گیری�

کشور�ضروری�است. در�بخش�انرژی�و�نظارت�بر�شرکت�های�وابسته�در�



59

بخش پنجم: کمیسیون انرژی

ساخت پاالیشگاه و استفاده از پتانسیل صادرات فرآورده

از� درصد� �۹ تنها� جهان،� نفتی� منابع� درصد� �۴۸ داشتن� با� آسیا� غرب� کشورهای�
کشورهای�سازمان�همکاری� که� نفت�جهان�را�مصرف�می�کنند.�این�در�حالی�است�
و�توسعه�اقتصادی��1با�مصرف��۶۲درصد�از�نفت�جهان�و�در�اختیار�داشتن�تنها�۷ 
کشورها�به�انرژی�این�منطقه�هستند.�بخش�قابل� درصد�از�ذخایر�نفت،�نیازمندترین�
که�در�راستای� �اقداماتی�است� �این�مصرف�در�کشورهای�پیشرفته،�ناشی�از توجهی�از
اخیر� که�سال�های� موضوعاتی� از� یکی� انجام�می�شود.� فرآورده� به� نفت�خام� تبدیل�
�پتانسیل� بیشتر�در�مورد�آن�صحبت�شده،�توجه�به�ساخت�پاالیشگاه�و�استفاده�از
بازار�داخلی�و�خارجی�فرآورده�های�نفتی�به�جای�خام�فروشی�است.�صادرات�فرآورده�
از� ایجاد�می�شود،�یکی� به�واسطۀ�آن� که� افزوده�ای� ارزش� � کنار به�جای�نفت�خام�در�
فرآوری� و� پاالیش� با� ازاین�رو� است؛� کشور� علیه� نفتی� تحریم�های� دورزدن� راه�های�
گاز�طبیعی�عالوه�بر�تأمین�نیاز�داخل�به�فرآورده�های�نفتی�و�محصوالت� نفت�خام�و�
پتروشیمی�)خوراک�مایع�و�گاز(،�امکان�صادرات�این�مواد�به�سایر�کشورها�و�بهره�بردن�

کار�میسر�می�شود. �این� �ارزش�افزودۀ�حاصل�از از
به�خصوص� افزوده� ارزش� ایجاد� بدون� نفت� خام�فروشی� از� می�بایست� طرفی� از�
به�دلیل� نفتی� فرآورده�های� صادرات� زیرا� کرد،� پرهیز� فعلی� تحریمی� شرایط� در�
بازار� بودن� گسترده� همچنین� و� آن� بازار� کوتاه� برد� و� محموله�ها� حجم� کوچک�بودن�
در� پتانسیل� این� � از استفاده� بنابراین� است؛� تحریم� گذرگاه�های� از� یکی� فروش،�
کنونی�نیز�بسیار�حیاتی�است.�بررسی�های� �بوده�و�در�شرایط� کلی�به�نفع�کشور حالت�
نظیر� فوایدی� بر� عالوه� فرآورده،� به� خام� نفت� تبدیل� که� می�دهد� نشان� کارشناسی�
کم�اثر�شدن�تحریم�های� اشتغال�زایی،�رونق�اقتصادی،�خروج�از�رکود�سایر�صنایع�و�
�به� نفتی،�موجب�سودآوری�حداقل�دو�برابری�نسبت�به�خام�فروشی�نفت�و�ورود�ارز
کشور،�بهینه�نبودن� کشور�می�شود.�البته�یکی�از�مشکالت�پاالیشی� میزان�دو�برابر�به�
که�فرآورده�های�سنگین�مانند�نفت� زنجیرۀ�محصوالت�پاالیشی�است؛�بدین�معنا�
می�دهد؛� تشکیل� را� بیشتری� بنزین�حجم� مانند� فرآورده�های�سبک� به� نسبت� کوره�

1.Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD
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این�حوزه�محسوب� اصلی� اولویت�های� � از یکی� کشور� پاالیشی� بهبود�سبد� ازاین�رو�
کشور�امسال�از� گفته�های�عضو�هیئت�مدیره�بانک�مرکزی،�نقدینگی� می�شود.�طبق�
کارشناسان�مرکز�پژوهش�های� کرده�است.�بنا�بر�نظر� مرز��2000هزار�میلیارد�تومان�عبور�
�به�ظرفیت�پاالیش� �روز مجلس،�تأمین�مالی�داخلی�برای�افزایش�دو�میلیون�بشکه�در
هزار� معادل�چهارصد� دالر� میلیارد� نیازمند�حدود�چهل� کشور،� نفت� پتروپاالیش� و�
که�با�توجه�به�نقدینگی�موجود�در�جامعه،�طی�یک�بازۀ� میلیارد�تومان�سرمایه�است�
زمانی�مشخص�قابل�هدایت�و�جمع�آوری�است.�بنابراین�با�توجه�به�تصویب�طرح�
�تابستان��1398توسط�مجلس�شورای�اسالمی،�نظارت�بر� �پاالیشگاه�ها�در حمایت�از
اجرای�این�قانون�جهت�دستیابی�هرچه�سریع�تر�به�اهداف�ذکرشده�و�برطرف�سازی�
�این�مسیر�از�جمله�وظایف�نمایندگان�مجلس�شورای� مشکالت�احتمالی�موجود�در

است. اسالمی�

صادرات گاز

دیپلماسی�انرژی�به�معنای�استفاده�از�انرژی�به�عنوان�ابزاری�برای�رسیدن�به�قدرت�
موقعیت� و� کشور� منابع�عظیم�هیدروکربنی�داخل� کمک� با� واقع� در� سیاسی�است.�
جامع� برنامۀ� یک� تنظیم� با� خاورمیانه،� منطقۀ� در� ایران� حساس� بسیار� ژئوپلیتیک�
اهداف� به� دستیابی� برای� ابزار� این� از� می�توان� کشور� در� انرژی� دیپلماسی� دیدگاه� با�
کرد.�متأسفانه�غفلت�از�این�جنبۀ�مهم�انرژی� سیاسی�منطقه�ای�و�جهانی�استفاده�
کشور�در�مسائل�سیاسی�منطقه�ای�و� که� کشور�موجب�شده�تا�در�شرایط�بحرانی� در�
کافی�در�اختیار�نداشته�باشد�و�حتی�در� جهانی�به�یک�پشتوانۀ�قوی�نیاز�دارد،�امتیاز�
مسائل�مربوط�به�تحریم�نیز�دشمن�بتواند�با�بستن�راه�های�موجود،�کشور�را�با�مشکالت�
گاز�در� کند.�یکی�از�نمونه�های�آشکار�این�حوزه،�استفاده�از�صادرات� جدی�مواجه�
گاز�طبیعی�تا� کز�معتبر�انرژی�جهان،� کنار�صادرات�نفت�است.�مطابق�پیش�بینی��مرا
سال��۲۰۳۵بیشترین�رشد�مصرف�را�در�بین�سوخت�های�فسیلی�خواهد�داشت�و�به�
گرفت؛�از�این�رو�بسیاری� لحاظ�میزان�مصرف�در�جایگاه�دوم�پس�از�نفت�قرار�خواهد�
گاز�طبیعی�همواره�موجب� گاز�می�نامند.�صادرات� کارشناسان،�قرن�حاضر�را�قرن� از�



61

بخش پنجم: کمیسیون انرژی

کشور�صادرکننده�و�واردکننده�می�گردد.�در�این�بین�ایران�با� ایجاد�پیوند�راهبردی�بین�
گاز�جهان�و�همچنین�موقعیت�استراتژیک�خود�در� در�دست�داشتن�۱۸%�از�ذخایر�
بازار�گاز�می�تواند�به�عنوان�یکی�از�بازیگران�اصلی�این�بازار�نقش�آفرینی�کند�و�به�کمک�
کشورهای�طرف�تقاضا�ایجاد� گاز�طبیعی�پیوندهای�راهبردی�بلندمدت�با� صادرات�
کند.�مطابق�سند�چشم�انداز��۱۴۰۴ایران�می�بایست�سهمی��۸تا��۱۰درصدی�از�بازار�گاز�
کمتر� گاز�طبیعی� جهان�به�دست�آورد،�درحالی�که�اکنون�سهم�ایران�از�بازار�صادرات�

از�۲%�است.
امنیتی� وابستگی� گاز،� صادرات� قراردادهای� بودن� بلندمدت� و� بودن� منطقه�ای�
برخالف� محصول� این� تجارت�ناپذیری� همچنین� و� مقصد� کشور� در� ایجادشده�
که�موجب�تحریم�ناپذیری�آن�شده� نفت،�از�ویژگی�های�خاص�این�محصول�است�
�به� گاز است.�در�سال�های�گذشته�نیز�علی�رغم�تمام�تحریم�ها�علیه�ایران،�صادرات�
کشورهای�همسایه�از�جمله�ترکیه�و�عراق�همچنان�ادامه�یافت.��بنابراین�می�بایست�
کشورهای� �از�طریق�خط�لوله�به� گاز کشور�توجه�ویژه�ای�به�توسعۀ�صادرات� مسئوالن�
گرفتن�این� همسایه�داشته�باشند.�نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی�باید�با�در�نظر�
ایران� افزایش�قدرت�چانه�زنی� که�موجب� قوانینی� بررسی� به� انرژی� جنبۀ�مهم�حوزۀ�
اساسنامۀ� مانند� قوانین� سایر� تصویب� در� و� پرداخته� می�شود� بین�الملل� فضای� در�

شرکت�های�تابعۀ�وزارت�نفت�نیز�به�این�بخش�توجه�ویژه�ای�داشته�باشند.

بهره برداری از مخازن مشرتک در زمان تحریم

کثر� با�حدا که� است� گاز� و� نفت� از�مخازن� � پایدار تولید� به�معنای� تولید�صیانتی�
�این�مخازن�همراه�باشد.�با�توجه�به�اهمیت�مخازن�نفت� میزان�ممکن�برداشت�از
نظر� در� کامل� به�طور� مخازن� از� صیانتی� تولید� موضوع� است� الزم� کشور،� در� گاز� و�
که� باشد،�چرا کمی�متفاوت� اما�در�مورد�مخازن�مشترک�شاید�موضوع� گرفته�شود،�
تولید� تحریم�ها� به�دلیل� زمانی�که� در� -به�ویژه� میادین�مشترک� از� برداشت� � در رقابت�
کنند-� کاهش�تولید�را�جبران� کم�شده�و�همسایگان�باید�این� �این�میادین� ایران�از
کند؛�ازاین�رو�بهتر�است�در� �این�مخازن�را�با�چالش�مواجه� می�تواند�تولید�صیانتی�از
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نفت� وزارت� اصلی� اولویت� داخل،�مخازن�مشترک� تولید� کاهش� و� تحریم�ها� زمان�
�بررسی�های� برای�تولید�نفت�مورد�نیاز�خود�باشد.�ضرورت�دارد�وزارت�نفت�پس�از
�را�به�تفکیک� گاز�کشور کارشناسی،�چهارچوب�کلی�تولید�صیانتی�از�مخازن�نفت�و�
تولید،� اولویت�بندی� جمله� از� جزئیات� ذکر� با� مشترک� میادین� و� مستقل� میادین�
در�قالب�الیحه�ای�از�سوی�هیئت�وزیران�برای�تصویب�به�مجلس�شورای�اسالمی�
کافی�برای�متخلفان� ارسال�نماید.�الیحۀ�قانونی�تدوین�شده�باید�اقدامات�تنبیهی�
شورای� مجلس� صورت،� این� غیر� در� نماید.� پیش�بینی� امر� این� اجرای� احتمالی�
اسالمی�می�تواند�این�مسئله�را�از�وزارت�نفت�پیگیری�کرده�و�شرایط�الزم�برای�تدوین�

کند. �را�ایجاد� گاز الیحۀ�قانونی�تولید�صیانتی�از�مخازن�نفت�و�

قیمت گذاری انرژی

گرفت� صورت� درآمدها� یع� بازتوز مکانیسم� با� یارانه�ها� هدفمندی� قانون� اجرای�
بحث� در� است.� بوده� انرژی� حامل�های� قیمت� اصالح� نیز� آن� ملزومات� از� یکی� و�
قیمت�گذاری�انرژی�عالوه�بر�مقایسۀ�قیمت�انرژی�با�قیمت�های�جهانی،�دو�موضوع�
که� گرفت؛�موضوع�اول،�نسبت�قیمت�ها�با�سطح�درآمد�خانوار�است� را�باید�در�نظر�
�را�هزینۀ�انرژی� �ایران�به�صورت�میانگین��1.5درصد�هزینۀ�خانوار در�حال�حاضر�در
است.� درصد� �4 حدود� انگلیس� مانند� کشوری� برای� عدد� این� و� می�دهد� تشکیل�
انرژی� که�نسبت�قیمت� این�معنی� به� انرژی�است؛� نیز�قیمت�نسبی� موضوع�دیگر�
�تعادل�باشد؛�به�عنوان�مثال�وقتی�قیمت�بنزین�در�چند�سال�ثابت� کاالها�در با�دیگر�
از�حمل�ونقل� استفاده� عدم� می�یابد،� افزایش� عمومی� قیمت�حمل�ونقل� و� می�ماند�
گذشت�بیش�از�یک�دهه،�نه�تنها�قیمت� کنون�با� عمومی�منطقی�به�نظر�می�رسد.�ا
برای� ابزاری� راستای� در� را� افزایش� طبیعی� روند� بنزین� جمله� از� انرژی� حامل�های�
کاهش�مصرف�طی�نکرده،�بلکه�به�سطح�قیمت�های�فوب�خلیج�فارس�نیز�نزدیک�
نشده�و�به�واقع�قانون�اصالح�الگوی�مصرف�انرژی�به�عنوان�قانون�مکمل�هدفمندی�
نشود،� یع� توز عادالنه� یارانه�ها� این�که� بر� عالوه� تا� است� شده� گرفته� نادیده� یارانه�ها�
مصرف�نیز�مهار�نشود.�طبق�آمارهای�رسمی�در�سال�1397،�در�بخش�یارانۀ�سوخت�
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�123هزار�میلیارد�تومان�تنها�به�عنوان�یارانۀ�بنزین،��130هزار�میلیارد�تومان�به�عنوان�
و� شده� پرداخت� یارانه� طبیعی� گاز� برای� تومان� میلیارد� هزار� �280 و� گازوئیل� یارانۀ�
انرژی��533هزار�میلیارد�تومان�بوده�است�)البته� یارانۀ�این�سه�نوع� در�مجموع�تنها�
مبنای�محاسبۀ�این�اعداد�و�نحوۀ�برآورد�آن�قابل�مناقشه�است�و�نظرات�مختلفی�
کالن،�بیشتر� وجود�دارد(.�از�طرفی�حفظ�قیمت�پایین�انرژی�و�پرداخت�یارانه�های�
اثرات� گرچه� ا پیش�گیرانه.� و� درازمدت� راه�حل� یک� نه� می�شود،� تلقی� ُمسّکن� یک�
�به�طور�وسیعی�درک� گاز منفی�تعیین�قیمت�های�پایین�برای�انرژی�های�بر�پایۀ�نفت�و�
انرژی�در�قلب�اجماع�اجتماعی�قرار�دارد،� که�حامل�های� از�آن�جا� شده�است،�اما�
�به� گذار �آن�برای�شرایِط� که�در اصالح�قیمت�آن�ها�در�صورتی�می�تواند�اتفاق�بیفتد�
حالت�جدید،�برنامه�ریزی�شده�و�با�یک�دید�جامع�نگر،�امنیت�اجتماعی�را�حفظ�
است،� بحث�انگیز� اغلب� موضوع� یک� قیمت�ها� اصالح� داشت� توجه� باید� کند.�
می�شود.� اعتراض� به� منجر� و� است� تأثیرگذار� جامعه� در� بسیاری� معیشت� بر� زیرا�
مؤثری� به�طور� ولی� است،� ضروری� انرژی� قیمت�گذاری� در� اصالحات� این� گرچه� ا
را� � کسب�وکار هزینۀ� و� خانواده�ها� برای� زندگی� هزینۀ� که� هستند� ریاضتی� اقدامات�
در� بر�هماهنگی�داخلی�حکومت� بنابراین�عالوه� افزایش�می�دهند.� برای�شرکت�ها�
اجرا،�ارائۀ�اقدامات�جبران�خسارت�یک�شرط�مهم�برای�اجرای�موفقیت�آمیز�موضوع�
کنار� اصالح�قیمت�انرژی�است.�بنابراین�نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی�باید�در�
توجه�به�موضوع�پراهمیت�اصالح�قیمت�های�انرژی،�در�خصوص�نحوۀ�اجرای�آن�
تکرار� دوباره� آبان��1398 وقایع� مانند� اتفاقاتی� تا� کنند� اتخاذ� تصمیمات�جدی� نیز�

�و�نظام�نشود. کشور برای� نشده�و�بی�تدبیری�ها�موجب�هزینه�
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�مرکز�پژوهش�های�مجلس�)گزارش�اولویت�های�انرژی(  
�به�میادین�نفتی،�الزمۀ�تحقق�   �گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�با�عنوان�»تزریق�گاز

تولید�صیانتی«
گزارش�   گاز،� »اساسنامۀ� عنوان� با� امیرکبیر� سیاست�گذاری� اندیشکدۀ� گزارش� �

روسیه« و� � نروژ کشورهای� گاز� و� نفت� ساختار� بررسی�
گزارش�های�حوزۀ�فرآورده�و�منطقه�در�سایت�مرجع�دیپلماسی�انرژی�ایران   �
گزارش�»دیپلماسی�انرژی�و�منافع�ملی�جمهوری�اسالمی�ایران«�   �
با�   پتروپاالیشگاه�ها� ایجاد� آیین�نامۀ� بررسی� عنوان� با� فارس� خبرگزاری� گزارش� �

دولت در� مردمی� سرمایه�گذاری�
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از� یکی� اسالمی� شورای� مجلس� محاسبات� و� بودجه� برنامه،� کمیسیون�
برنامه،� که�برای�انجام�وظایف�محوله�در�محدودۀ� کمیسیون�های�تخصصی�است�
و� � آمار و� مجلس� مالی� امور� محاسبات،� دیوان� و� بودجه� و� برنامه� نظارت� بودجه،�
خدمات�عمومی�فنی،�نظارت�و�مراقبت�بر�اجرای�مقررات�بودجه�و�امور�مالی�مجلس�
گزارش� و�نحوۀ�هزینه�کردن�آن�ها،�رسیدگی�به�عملکرد�بودجۀ�سالیانۀ�مجلس�و�ارائۀ�
که�اهمیت�نظام�اطالعاتی�بودجه� ایران�چند�سالی�است� � آن�تشکیل�می�گردد.�در
گرفته� قرار� کید�مدیریت�بخش�عمومی� تأ و� نارسایی�های�آن�مورد�توجه� لزوم�رفع� و�
پیشنهاد�مستقیم�دولت�است،� که� توسط�الیحه�ای� ایران� � در بودجۀ�دولت� است.�
�پاییز�هر�سال�برای�عملکرد�سال�بعد�به�مجلس�شورای� �در به�صورت�ساالنه�و�معمواًل
قانون� و� را�داشته� قانون� این�الیحه�حکم� از�تصویب،� اسالمی�تقدیم�می�شود�و�پس�
کشور�الزم�االجراست.�بودجۀ� کشور�توسط�همۀ�دستگاه�های�اجرایی� بودجۀ�ساالنۀ�
کشور�دارای�دو�دستۀ�عمدۀ�منابع�و�مصارف�است.�منابع�نفتی،�درآمدهای�مالیاتی،�
�افزایش�قیمت�حامل�های�انرژی� منابع�حاصل�از�خصوصی�سازی�و�منابع�حاصل�از
نیز� و�هزینه�های�عمرانی� از�طرفی�هزینه�های�جاری� منابع�درآمدی�دولت�هستند.�
بودجۀ� وابستگی� قطع� هستند.� دولت� بودجۀ� � در پیش�بینی�شده� مصارف� عمدۀ�
�از�درآمدهای�نفتی،�یکی�از�اصلی�ترین�دغدغه�های�رهبر�انقالب�بوده�و�ایشان� کشور
کردند.�با�توجه� �را�صادر� کشور �بودجۀ� �ابتدای�سال��1398دستور�اصالح�ساختار در
گزارش�به�اولویت�های�مربوط� �این� به�بااهمیت�تر�بودن�بخش�درآمدهای�بودجه،�در
در� هرچند� است.� نشده� پرداخته� آن� تخصیص� نحوۀ� و� بودجه� مصارف� بخش� به�
یابی�صحیح� �به�دستگاه�ها�با�انجام�ارز کشور شرایط�موجود،�تخصیص�بهینۀ�منابع�
کشور�باشد. �اولویت�های� کارآمد،�می�بایست�از کاهش�بودجۀ�نهادهای�نا عملکرد�و�
تحوالت� طرح� هفت�گانۀ� محورهای� از� یکی� به�عنوان� � کشور مالیاتی� نظام� تحول�
کاهش�اتکای� �تأمین�مالی�دولت�و� اقتصادی�با�هدف�ارتقای�جایگاه�مالیات�ها�در
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بودجۀ�دولت�به�عواید�حاصل�از�صادرات�نفت�از�طریق�افزایش�مشارکت�عمومی�
و�بدون�تحمیل�بار�مالیاتی�مضاعف�بر�پایه�های�موجود،�فراهم�آوردن�بستر�مناسب�
درآمدها� احصاء� کشور،� اقتصادی� مبادالت� اطالعات� تجمیع� و� دسترسی� برای�
آن� تبع� به� و� اقتصادی� شفافیت� ایجاد� نتیجه� � در و� پنهان� درآمدهای� به�خصوص�

تدوین�شده�است. مالیاتی� فرار� � از جلوگیری�

جلوگیری از فرار مالیاتی، جربان کرسی بودجۀ دولت

�ادارۀ�کشور�است�که�در�سالیان� کسری�بودجۀ�دولت�یکی�از�مهم�ترین�مشکالت�در
برای� یادی� ز � بسیار راه�های� می�کند.� نرم� دست�وپنجه� آن� با� به�شدت� دولت� اخیر�
�فرار�مالیاتی�است.� که�یکی�از�آن�ها�جلوگیری�از مرتفع�کردن�این�مشکل�وجود�دارد�
یکی�از�روش�های�محاسبۀ�میزان�فرار�مالیاتی،�بررسی�شاخص�»نسبت�مالیات�به�
یا�تالش� ناخالص�داخلی� تولید� به� ناخالص�داخلی«�است.�نسبت�مالیات� تولید�
درحالی�که� است؛� بوده� اخیر� سال�های� در� درصد� هفت� حدود� ایران� � در مالیاتی�
پا�و� متوسط�تالش�مالیاتی�در�میانگین�جهانی�معادل��14درصد�)دو�برابر�ایران(�و�ارو
آسیا�معادل��19درصد�)7/ �2برابر�ایران(�است.�همچنین�این�شاخص�در�کشورهای�
فرار� می�رسد.� درصد� �30 الی� �25 به� اقتصادی� توسعۀ� و� همکاری� سازمان� عضو�
گروه�اساسی�رخ�می�دهد؛�شرکت�ها�و�اشخاص�حقوقی،�افراد� مالیاتی�توسط�چند�
�فرار�مالیاتی�هستند.�با�یک� گروه�اصلی�متهم�در و�مشاغل�صنفی�و�غیرصنفی،�دو�
�و� کشور �GDP� گروه�در حساب�سرانگشتی�و�درنظرگرفتن�سهم��36درصدی�این�دو�
همچنین�درنظرگرفتن�مالیات�فعالیت�های�زیرزمینی�و�قاچاق،�رقم�فرار�مالیاتی�از�
کشور�است.� که�سهم�باالیی�از�کسری�بودجه�در� �100هزار�میلیارد�تومان�عبور�می�کند�
پزشکان،�وکال�و�صنوف�پردرآمد�مانند�طالفروشان�و�هتل�داران�از�مخاطبان�اصلی�
�فرار�مالیاتی�را�به�خود�اختصاص� که��70هزار�میلیارد�تومان�از فرار�مالیاتی�هستند�
اجرای� بر� نظارت� همچنین� و� قوانین� وضع� مالیاتی،� ساختارهای� اصالح� داده�اند.�
مالیات� گرفتن� که� ذکر�است� به� کرد.�الزم� کمک�خواهد� این�مشکل� به�حل� قانون�
کسب�وکارهای�نوپا�و�ُخرد،�راه�حل�نیست،�بلکه�فرار�مالیاتی� یادتر�و�بی�رحمانه�تر�از� ز

یاد�است،�مدنظر�است. �ز گردش�مالی�آن�ها�بسیار که� شرکت�ها�و�نهادهایی�
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جلوگیری از معافیت های مالیاتی غیررضوری

پیامد� و� هستند� سکه� یک� روی� دو� واقع� � در مالیاتی،� فرار� و� مالیاتی� معافیت�
سایر� به� � فشار واردآمدن� و� تبعیض� مالیاتی،� درآمدهای� به� دست�نیافتن� آن،�
که� است� این� � در مالیاتی� فرار� و� مالیاتی� معافیت� تفاوت� است.� مالیات�دهندگان�
فرار�مالیاتی�امری�غیرقانونی�شناخته�می�شود،�اما�معافیت�مالیاتی�تحت�حمایت�
یک�مصوبۀ�قانونی�صورت�می�گیرد.�هدف�اصلی�اعطای�معافیت�ها�و�مشوق�های�
�روند�تولید�است؛� کشورهای�مختلف،�ترویج�سرمایه�گذاری�و�حمایت�از مالیاتی�در�
�این�ابزار�می�تواند�سرمایه�گذاری�ها�را�به�سوی� �با�استفاده�از بدین�ترتیب�سیاست�گذار
اهداف�پیش�بینی�شده�هدایت�کند.�همواره�میزان�معافیت�ها�و�مشوق�های�مالیاتی�
تعیین� مدون� برنامه�های� طبق� و� کشورها� اقتصادی� کالن� سیاست�های� با� مطابق�
گذشته� سال�های� است.� محدودی� زمانی� دورۀ� دارای� و� بوده� موقت� که� می�شود�
بانکی،� سپرده�های� سود� بخش� در� گسترده�ای� مالیاتی� معافیت�های� ایران،� � در
کشاورزی،�درآمدهای�فعاالن�اقتصادی�مناطق�آزاد�تجاری-�صنعتی،�امور�خیریه،�
مدارس� فرهنگ،� اقتصادی،�بخش� دانش�بنیان،�بخش�های�مختلف� شرکت�های�
اقتصادی،� فعالیت�های� بهبود� � در مثبتی� نقش� که� شده� اعطا� و...� غیرانتفاعی�
گسترش� و� مالیاتی� فرار� برای� ابزاری� به� � واقع� � در و� نداشته� اجتماعی� و� فرهنگی�
کشورها،�نه�تنها�فعالیت�های�هنری� تبعیض�مالیاتی�تبدیل�شده�اند.�در�بسیاری�از�
از�پرداخت�مالیات�معاف�نیستند،�بلکه�با�توجه�به�جایگاه�و�مقبولیت�اجتماعی�
هنرمندان،�از�ظرفیت�هنرمندان�برای�تشویق�مردم�برای�پرداخت�مالیات�استفاده�
می�شود.�دستگاه�مرجع،�رقم�دقیقی�دربارۀ�حجم�معافیت�های�مالیاتی�اعالم�نکرده،�
�از�معافیت�مالیاتی�سخن�گفته�می�شود.� �اقتصاد�کشور �برخورداری��۴۰درصد�از اما�از
صورت� در� دولت� درآمدهای� افزایش� میزان� غیررسمی،� برآوردهای� برخی� براساس�
کنونی� حذف�معافیت�های�مالیاتی�غیرضروری�حدود��۲۰درصد�درآمدهای�مالیاتی�

بود. خواهد�
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اجرای قوانین مالیاتی

یادی� ز مشکالت� حل� به� که� دارند� وجود� کشور� در� مالیاتی� قوانین� � از بسیاری�
کمک� کنترل�وضعیت�دهک�های�باال�و�پایین� کاهش�اختالف�طبقاتی�و� همچون�
که�دولت�با� می�کنند.�همچنین�این�قوانین�باعث�ایجاد�درآمد�برای�دولت�می�شوند�

کند. کسری�بودجه�را�جبران� از� بر�آن�ها�می�تواند�بخشی� اتکا�
از�جمله�مهم�ترین�قوانین،�مالیات�بر�عایدی�سرمایه�و�مالیات�بر�خانه�های�خالی�
کتاب�به�آن�پرداخته�شده�است.�با� کمیسیون�عمران�همین� که�در�بخش� می�باشد�
اجرای�قوانین�مالیاتی�همچون�مالیات�بر�خانه�های�خالی�می�توان�از�اشرافی�گری�و�
کرد�تا�بتوانند� کمک� کم�درآمد�جامعه� کرد�و�همچنین�به�دهک�های� فساد�جلوگیری�

از�خانۀ�مناسب�و�در�شأن�بهره�مند�شوند.

افزایش پایه های مالیاتی

کشور�است.� کارآمدی�نظام�مالیاتی� کشور،�جایگاه�و� �ارکان�رشد�و�توسعۀ� یکی�از
کاهش�وابستگی�به�درآمد�نفتی�و�از�طرف�دیگر�افزایش� در�شرایط�فعلی�از�طرفی�لزوم�
�به�درآمدهای�دولت،�توجه�بیش�از�پیش�به�مالیات�و�درآمد� تحریم�ها�و�افزایش�فشار
افزودن� مالیاتی،� درآمد� افزایش� راه�های� � از یکی� بنابراین� ایجاب�می�کند؛� را� مالیاتی�
اهمیت� دارای� اقتصاد� برای� منظر� دو� از� مالیاتی� پایه�های� است.� مالیاتی� پایه�های�

هستند:

• افزایش درآمد مالیاتی دولت
تولید� به� مالیات� نسبت� زمینۀ� در� مختلف� کشورهای� مالیاتی� ساختار� بررسی�
�ناحیۀ� ناخالص�داخلی��1نشان�می�دهد�که�بخش�قابل�توجهی�از�درآمدهای�دولت�از
�ترکیه�به�عنوان�یکی�از�همسایگان�رقیب� اخذ�مالیات�محقق�می�شود.�این�نسبت�در
درصورتی�که� است.� درصد� �7 ما� کشور� در� درحالی�که� است،� درصد� �20 باالی� ما،�
بودجۀ� کل� برسد،� پیشرفته� کشورهای� میانگین� به� ما� مالیاتی� درآمدهای� نسبت�

1. Gross domestic product- GDP
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�بودجه�حذف� از نیز� را� کرد�و�درآمدهای�نفت� با�مالیات�مدیریت� را�می�توان� دولت�
نمود.

• تضعیف بازارهای غیر مولد
کاهش�درآمد�دولت،�زمینۀ�حیات�بازارهای�غیرمولد� نبود�پایه�های�مالیاتی�عالوه�بر�
مختلف� حوادث� برابر� � در به�راحتی� را� � کشور اقتصاد� و� است� ساخته� برقرار� نیز� را�
مانع� باال،� بازدهی� به�دلیل� غیرمولد� بازارهای� کنون� هم�ا است.� ساخته� آسیب�پذیر�
ورود�سرمایه�به�بازارهای�مولد�شده�اند؛�به�عنوان�مثال،�به�دلیل�نبود�مالیات�عایدی�بر�
�پربازده�باشد؛�ازاین�رو� سرمایه،�سرمایه�گذاری�در�ملک،�طال�و�مسکن�می�تواند�بسیار
کمتری�نسبت�به�این�بازارها�است،� که�دارای�بازدهی� سرمایه�گذاری�به�سمت�تولید�

رفت. نخواهد�

ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، عامل کرسی بودجه

اصلی�ترین� از� یکی� اجتماعی،� تأمین� و� بازنشستگی� صندوق�های� وضعیت�
چالش�های�اقتصادی�کشور�است�که�حل�آن�نیازمند�اتخاذ�تصمیمات�کالن�و�دشوار�
گر�به�آن�توجه�نشود،� که�ا است؛�به�عبارتی،�وضعیت�این�صندوق�ها�به�گونه�ای�است�
هزار� از��80 بیش� بودجۀ��1399 در�الیحۀ� منفجر�خواهد�شد.� همچون�بمب�ساعتی�
کشوری�و�سازمان�تأمین�اجتماعی�نیروهای� میلیارد�تومان�به�صندوق�بازنشستگی�
مسلح�اختصاص�یافته�است�)معادل��17درصد�منابع�عمومی�دولت(.�پیش�بینی�
کمک�دولت�به�این�صندوق�ها�در�سال��1404به��25درصد�از�منابع�عمومی� می�شود�
بودجۀ� از� درصد� به��83 در�سال��1429 کند،� پیدا� ادامه� روند� این� گر� ا و� برسد� دولت�
کشور�حدود�هجده�صندوق�بازنشستگی�وجود�دارد� عمومی�دولت�خواهد�رسید.�در�
که�تعداد�زیادی�از�این�صندوق�ها�به�دالیل�مختلف�در�وضعیت�نابسامان�اقتصادی�و�
منابع�مالی�قرار�دارند.�ورشکستگی�صندوق�های�بازنشستگی�در�حال�حاضر�به�عنوان�

کشور�مطرح�می�شود. یکی�از�سه�َاَبر�چالش�
کشور� در� باید� باشیم،� داشته� کاملی� و� پویا� بازنشستگی� صندوق� بخواهیم� گر� ا
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دهه�های� در� اما� باشد،� داشته� وجود� بازنشسته� نفر� یک� شاغل،� نفر� �۲۵ هر� به�ازای�
کشور� در� بازنشستگی� سن� سیاسی،� مسائل� جمله� از� مختلف� به�دالیل� گذشته�
نفر� به�یک� بازنشسته� نفر� استاندارد��۲۵ یافته�است.�در�حال�حاضر�نسبت� کاهش�
به�یک�برسد،� به��۳.۵ این�نسبت� گر� ا و� به�یک�رسیده�است� به�حدود��۵.۵ شاغل�
در� حاضر� حال� در� که� شد� خواهند� ورشکستگی� دچار� بازنشستگی� صندوق�های�

هستیم. آن� سمت� به� حرکت� حال�

تکمیل پایگاه اطالعاتی سازمان امور مالیاتی

�به�دو�دستۀ�ممیزمحور�و�سیستماتیک�تقسیم� سازوکار�فعلی�اخذ�مالیات�در�کشور
�براساس�قانون�مالیات�های� کشور می�شود.�در�حال�حاضر�سازوکار�اخذ�مالیات�در�
مستقیم�اجرا�می�شود.�طبق�این�قانون،�تأمین�کنندۀ�درآمدهای�مالیاتی�به�سه�بخش�
و�دستمزدها�تقسیم�می�شود.�شیوۀ�اخذ� افراد�3.�حقوق� و� 1.�شرکت�ها�2.�مشاغل�
�و�اخذ�مالیات� گروه�مشاغل�و�افراد�به�صورت�ممیزمحور گروه�شرکت�ها�و� مالیات�از�

گروه�حقوق�و�دستمزدها�به�صورت�سیستماتیک�است. از�
کارکنان� در�سازوکار�سیستماتیک،�به�دلیل�این�که�اطالعات�مربوط�به�میزان�درآمد�
کارمندان�قبل�از�واریز�حقوق� دولت�به�صورت�شفاف�موجود�است،�اخذ�مالیات�از�
و� مشخص� سامانه�ای� نبود� به�دلیل� � ممیزمحور سازوکار� در� اما� می�شود،� انجام� آنان�
�این�سازوکار،�مالیات� یاد�بوده،�درنتیجه�در عدم�شفافیت،�امکان�زدوبند�و�فساد�ز
گروه�شرکت�ها�و�مشاغل�و�افراد�به�دست�نمی�آید.�راهکار�اصلی�جلوگیری� واقعی�از�
�به�روش� که�شیوۀ�اخذ�مالیات�از�روش�سنتی�و�ممیزمحور �فرار�مالیاتی�این�است� از
کمتر� و�اخذ�مالیات� تعیین� � انسانی�در زیرا�هرچه�عوامل� کند،� تغییر� سیستماتیک�
راهکار� درنتیجه� شد.� خواهد� بیشتر� اخذشده� مالیات� مقدار� باشد،� داشته� نقش�
باعث� که� است� مالیات� یافت� در و� تعیین� برای� هوشمند� سامانۀ� ایجاد� اصلی،�
سامانۀ� راه�اندازی� می�شود.� شرکت�ها� و� مشاغل� درآمدهای� در� شفافیت� ایجاد�
»شفافیت� ایجاد� طریق� از� � کشور در� پول� جریان� رصد� با�هدف� باید� مالیاتی� جامع�

شود. انجام� بانکی«� تراکنش�های�
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مطالعۀ بیشرت
گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی�با�عنوان�»بررسی�زمینه�های�فرار�   �

�ایران« مالیاتی�در
زمینۀ�   در� کشورها� تجارب� »بررسی� عنوان� با� مجلس� پژوهش�های� مرکز� گزارش� �

هنری« فعالیت�های� درآمد� بر� مالیات� معافیت� دربارۀ� مالیاتی،� معافیت�های�
کشور�بدون�نفت«   گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�با�عنوان�»برنامۀ�ادارۀ� �
�چهارچوب�اصالح�ساختاری�بودجه�با�رویکرد�قطع�وابستگی�مستقیم�بودجه�به�  

کشور،�خرداد�1398 نفت،�سازمان�برنامه�و�بودجۀ�
گزارش�خبرگزاری�تسنیم�»رقم�واقعی�فرارهای�مالیاتی�چقدر�است؟«�   �
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بهداشت،� زمینۀ� در� محوله� وظایف� انجام� برای� درمان� و� بهداشت� کمیسیون�
درمان،�امداد،�بهزیستی،�تأمین�اجتماعی�و�بیمه�های�اجتماعی�و�هالل�احمر�مطابق�
به� جامعه� اقشار� همۀ� نیاز� است.� شده� تشکیل� مجلس� داخلی� آیین�نامۀ� ضوابط�
درمان�در�تمام�زمان�ها�سبب�اهمیت�برنامه�ریزی�و�سیاست�گذاری�برای�بهداشت�و�
�بیانات�رهبری�نیز�مشخص�بوده� درمان�می�شود.�اهمیت�حوزۀ�بهداشت�و�درمان�در
کشور�می�دانند.�پیشگیری� و�ایشان�بهداشت�و�درمان�را�یکی�از�سه�مسئلۀ�اساسی�
که�باید�به�هر� �این�حوزه�بوده� )بهداشت(�و�درمان�دو�مأموریت�اساسی�برنامه�ریزان�در
کافی�شود.�یکی�از�مهم�ترین�اهداف�انقالب�اسالمی�نیز�ارتقای�سطح� دو�حوزه�توجه�
خدمات� به� جامعه� آحاد� عادالنۀ� دسترسی� برای� شرایطی� فراهم�آوردن� و� سالمت�
در� کشور� درمانی� بودجۀ� حاضر� حال� در� است.� بوده� مناسب� درمانی� بهداشتی-�
نفر�پزشک،�دندان�پزشک� � هزار از��130 بیش� و� تومان�است� میلیارد� هزار� �150 حدود�
کشور� برای�تخصص�در� یا�در�حال�تحصیل� و� عمومی،�متخصص،�فوق�تخصص�

که�توزیع�همین�تعداد�پزشک�نیز�محل�بحث�است. وجود�دارد�
که� است� این� مجلس� درمان� و� بهداشت� کمیسیون� مورد� در� توجه� قابل� نکتۀ�
کمیسیون،�پزشک�هستند�و�بعضی�در� کثریت�قریب�به�اتفاق�اعضای�این� �ا معمواًل
کلینیک�های�خصوصی�فعالیت�کرده�و�برخی�نیز�از�وزارت�بهداشت�و�سازمان�علوم�

یافت�می�کنند. پزشکی�حقوق�در

رفع مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ  بهداشت و درمان

دولتی� وظایف� میان� تعارضی� به�عنوان� منافع� تعارض� بین�المللی،� تعاریف� در�
بتواند� منافع� این� به�طوری�که� است؛� شده� بیان� دولتی� مأموران� خصوصی� منافع� و�
بهداشت� کمیسیون� دهد.� قرار� تأثیر� تحت� را� آن�ها� وظایف� ناصحیحی� به�صورت�
و� بوده� منافع� تعارض� پدیدۀ� دچار� که� است� نهادهایی� از� یکی� نیز� درمان�مجلس� و�
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می�بایست�برای�تصمیم�گیری�های�صحیح�و�خردورزانه،�تعارض�منافع�موجود�در�این�
شود. حل� به�گونه�ای� کمیسیون�

و� کمیتی� حا نهادهای� � در پزشکان� حضور� سالمت،� نظام� مهم� مسائل� از� یکی�
مجمع� مجلس،� بهداشت� کمیسیون� تا� بهداشت� وزارت� از� است.� تصمیم�گیر�
کز�درمانی�دولتی�در�سال�های�اخیر�تحت� تشخیص�مصلحت،�بیمارستان�ها�و�مرا
که�علم�درمان� کشور�ما�این�غفلت�وجود�دارد� نفوذ�و�تأثیر�پزشکان�قرارگرفته�اند.�در�
از�علم�مدیریت�نظام�سالمت�است�و�مطالعۀ�مربوط�به�وزرای� و�پزشکی�متفاوت�
از� مورد� فقط�سه� که� نشان�می�دهد� نیز� � کشور �20 در� دولت�ها� از� نمونه� دو� بهداشت�
کنون�تنها�یک�وزیر� �ایران�تا که�در میان��40وزیر،�پزشک�بوده�اند.�این�در�حالی�است�
نمایندگان� � از بسیاری� همچنین� است.� بوده� مسئولیت� این� � سکاندار غیرپزشک�
مجلس� در� به�نحوی�که� هستند؛� پزشک� اسالمی� شورای� مجلس� در� مردم� منتخب�
�نمایندگان�مردم�را�پزشکان�تشکیل�می�دهند.�این� کنونی�)مجلس�دهم(��35نفر�از
کل�جامعۀ� و� نفر� � هزار �130 کشور�حدود� کل� در� پزشکان� تعداد� که� است� در�حالی�
�نتیجه�تمامی�اعضای� کشور�شامل�یک�ونیم�میلیون�نفر�است.�در بهداشت�و�درمان�
که� است� نقطه�ای� این� و� بوده� پزشکی� جامعۀ� از� سالمت� و� بهداشت� کمیسیون�
که� �این�نمایندگان�پزشکانی�هستند� تعارض�منافع�را�به�وجود�می�آورد،�زیرا�بعضی�از
از�وزارت� و� کلینیک�های�خصوصی�هستند� و�دارای� �این�حوزه�منتفع�می�شوند� در
سالمت� و� بهداشت� حوزۀ� برای� نیز� طرفی� از� و� می�کنند� یافت� در حقوق� بهداشت�

سیاست�گذاری�می�کنند. و� قانون�گذاری�
نظام�سالمت� موجب�شده� تصمیم�گیر� و� کمیت� در�جایگاه�حا پزشکان� حضور�
به�پزشک�است(� بیماران� بیشتر� مراجعۀ� در� )که� پزشکان� فعلی�در�جهت�منفعت�
�واقع�محور�نظام�سالمت�به�جای�»بهداشت�و�پیشگیری«،�»درمان«� کند.�در حرکت�
�بیماران�به� کثرت�تجویزهای�غیرضروری�یا�ارجاع�مکرر که�یکی�از�دالیل� گرفته� قرار�
�این� پزشک�نیز�همین�جهت�گیری�اشتباه�است.�از�طرفی�دیگر،�حضور�پزشکان�در
جایگاه�ها�موجب�عدم�پیشرفت�در�مسائلی�چون�قانون�مالیات�بر�پزشکان�یا�افزایش�

�نیز�شده�است. کشور تعداد�پزشک�در�
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رسیدن به شفافیت با پروندۀ الکرتونیک

�نیازمند�شفافیت�است.�در�نظام� کشور نظام�سالمت�نیز�مانند�سایر�بخش�های�
که�ارائه�می�شود،�ثانیًا�جریان�مالی.� سالمت�دو�چیز�باید�شفاف�بشود؛�اواًل�خدماتی�
با� �و�دکتر،�فروشندۀ�خدمت�است.� �واقع�بیمار،�خریدار کنونی�در در�نظام�سالمت�
که�ارائه�می�شود�دارای�اضطرار�است،�فرد�نمی�تواند�آن�را�به� توجه�به�این�که�خدمتی�
تعویق�بیاندازد.�از�طرفی�خدمت�ارائه�شده�توسط�پزشک�قابل�لمس�کردن�نیست�و�
�یا�بیمار�چاره�ای�جز� �نتیجه�خریدار به�اصطالح،�عدم�تقارن�اطالعات�وجود�دارد.�در
که�زمینه�برای�سوء� اطاعت�محض�از�فروشنده�یا�دکتر�را�ندارد.�این�سبب�می�شود�
کشورها�برای� استفاده�و�عدم�تشخیص�درست�برای�دکتر�فراهم�شود.�در�بسیاری�از�
حل�این�معضل،�دفترچه�ای�تحت�عنوان�راهنمای�بالینی�)گاید�الین(�تنظیم�شده�
بازرسی�عمومًا� این� فراهم�شود.� و�تشخیص�اشتباه� یابی�سوء�استفاده� ارز امکان� تا�
کشور�ما�متأسفانه�بیمۀ�سالمت�متعلق�به�وزارت� توسط�بیمه�ها�صورت�می�گیرد.�در�
که�بازرسی�به�نحو�مطلوب�انجام� بهداشت�و�درمان�است�و�این�امر�باعث�می�شود�
بیمه�ها� از�نظارت� امر�مانع� این� و� بوده� نیز�دولتی� � کشور بزرگ� بیمه�های� بقیۀ� نگیرد.�
را� پزشک� تشخیص� نحوۀ� دقیق� بررسی� امکان� الکترونیک،� پروندۀ� وجود� می�شود.�
کرده�و�از�البی�ها�و�سوءاستفاده�ها�جلوگیری�می�کند.�حجم�باالی� برای�بیمه�فراهم�
که�مردم�برای� بودجۀ�عمومی�صرف�شده�در�حوزۀ�بهداشت�و�درمان�و�هزینۀ�باالیی�
این� � در هرچه�بیشتر� اهمیت�شفافیت� می�پردازند،� بخش� این� از�خدمات� استفاده�

�نمایان�تر�می�سازد. حوزه�را�روزبه�روز

پیگیری نظام ارجاع و پزشک خانواده

بدون� را� سالمت� خدمات� دارد� مسئولیت� که� است� پزشکی� خانواده،� پزشک�
در� بیماری� ریسک� و� اجتماعی� اقتصادی-� ویژگی�های� جنسی،� سنی،� تبعیض�
تیم� یک� سرپرست� خانواده،� پزشک� دهد.� قرار� خود� پوشش� تحت� افراد� � اختیار
�این�سیستم،� سالمت�نیز�هست�و�جمعیتی�مشخص�را�تحت�پوشش�خود�دارد.�در
به� و� می�شود� داده� تشخیص� خانواده� پزشک� توسط� درمان� به� فرد� � نیاز و� بیماری�
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کاهش� متخصص� به� بی�مورد� مراجعۀ� و� می�شود� داده� ارجاع� مرتبط� متخصصین�
نتیجه�ای� به� ولی� افتاده� اتفاق� � کشور در� بار� این�سیستم�چندین� پیگیری� می�یابد.�

است. نرسیده�
�بیشتر�باشد،� که�هرچه�میزان�بیمار گرفته� کنون�به�نحوی�شکل� نظام�سالمت�ما�ا
پزشک� سیستم� که� است� حالی� در� این� می�کنند.� کسب� بیشتری� درآمد� پزشکان�
پزشکان� شود،� بیشتر� افراد� هرچه�سالمت� که� است� تنظیم�شده� به�گونه�ای� خانواده�
کمتر� آنان� درآمد� شوند،� بیشتر� بیماران� هرچه� و� می�کنند� کسب� بیشتری� درآمد�
همچنین� و� بود� خواهد� بیشتر� � سازوکار این� � در سالمت� عدالت� پیگیری� می�شود.�

بود. خواهد� کمتر� متخصص� پزشکان� به� بی�مورد� مراجعۀ�

رفع مسئلۀ کمبود پزشک و انحصار

�نفر�حدود��1.59نفر�است�و�همین�شاخص� �ایران�به�ازای�هر�هزار تعداد�پزشک�در
کشورهای�اروپایی�این� کمتر�از��0.6نفر�می�رسد،�اما�در� دربارۀ�پزشکان�متخصص�به�
تعداد��2تا��3برابر�بیشتر�است.�ظرفیت�محدود�پذیرش�دانشجو�در�رشته�های�پزشکی�
کمبود�پزشک�در� به�طور�عام�و�پزشک�متخصص�به�طور�خاص،�از�مهم�ترین�دالیل�
و� است� دیگری� مسئلۀ� هم� پزشکان� یع� توز � در عدالت� فقدان� است.� کشور� سطح�
و� در�سیستان� به�طوری�که� است؛� کم�تر� بسیار� کم�برخوردار� مناطق� در� نسبت�ها� این�
فعالیت� سهولت� است.� نفر� � هزار هر� ازای� به� �0.5 از� کمتر� پزشک� سرانۀ� بلوچستان�
این� � بروز دالیل� جمله� از� کشور،� مناطق� دیگر� در� سختی�حضور� و� کالن�شهرها� در�
کند. کالن�می�تواند�این�عدم�توازن�را�اصالح� که�سیاست�گذاری� وضعیت�هستند�
موجب� کشور،� نقاط� سایر� در� فعالیت� نامناسب� شرایط� و� نامتوازن� یع� توز این�
کمبود� بیکاری�و�حتی�مهاجرت�بخشی�از�پزشکان�در�سال�های�اخیر�شده�است.�
پزشک،�زمینۀ�انحصار�برخی�تخصص�ها�توسط�تعداد�معدودی�از�پزشکان�و�بروز�

است. کرده� تشدید� نیز� را� زیرمیزی� فسادهایی�همچون�
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مطالعۀ بیشرت

کلی�سالمت،�ابالغ�شده�توسط�مقام�معظم�رهبری   �سیاست�های�
گزارش�»مروری�بر�برنامۀ�پزشک�خانواده�و�نظام�ارجاع«   �
یابی�حقوقی�تعارض�منافع�در�حقوق�نظام�سالمت�ایران«   �مقالۀ�»ارز
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با�توجه�به�آمارها،�بخش�صنعت�و�معدن�یکی�از�مهم�ترین�بخش�های�اقتصادی�و�
�به�شمار�می�رود؛�به�طوری�که� کشور کشاورزی(� کنار�بخش� بزرگ�ترین�بخش�مولد�)در�
خود� به� را� � کشور داخلی� ناخالص� تولید� � از درصد� �۱۷ معادل� سهمی� بخش،� این�
و� فعالیت�ها� گستردگی� به� توجه� با� بخش� این� همچنین� است.� داده� اختصاص�
کز�تولیدی�توانسته�است��۶۳درصد�از�اشتغال�بخش�مولد�و��۳۳درصد�از� تعدد�مرا
�تولید�و�اشتغال� که�با�این�موضوع�نقش�مهمی�را�در کند� �را�تأمین� کشور کل� اشتغال�
�اقتصاد�دارد،� که�در �ایفا�می�کند؛�ازاین�رو،�این�بخش�به�دلیل�اهمیت�و�نقشی� کشور
کلی� گرفته�شده�برای�سیاست�های� اصلی�ترین�حوزه�به�منظور�تحقق�اهداف�در�نظر�
تحقق� زمینه�های� متعددی� کانال�های� از� زیرا� مقاومتی�محسوب�می�شود،� اقتصاد�
جمع� در� خود� بیانات� � در انقالب� رهبر� می�سازد.� فراهم� را� یادشده� سیاست�های�

می�فرمایند: خودروسازان�
کشور؛�یعنی� که�صنعت،�تأثیر�بسیار�اساسی�ای�دارد�در�پیشرفت� معتقدیم�
دارد،� که� لوازمی� و� � کشور یک� محسوب�شدن� پیشرفته� اصلی� عنصر� واقع� � در

است. صنعت� در� پیشرفت�
بسیاری�از�صاحب�نظران،�توسعۀ�صنعتی�را�الزمۀ�توسعه�و�رشد�اقتصادی�پایدار�
از� اقتصادی� کالن� متغیرهای� بر� صنعت� بخش� چشمگیر� آثار� به�دلیل� می�دانند.�
جمله�تولید،�مصرف،�سرمایه�گذاری،�اشتغال،�صادرات�و�به�طور�کلی�نقش�کلیدی�
�فرایند�توسعۀ�ملی،�ضروری�است�حمایت�مؤثر�و�مناسبی�برای�افزایش� صنعت�در
قدرت�رقابتی�و�ارتقای�بهره�وری�این�بخش�و�دستیابی�به�اهداف�رشد�اقتصادی�به�

عمل�آید.
کمیسیون�صنایع�و�معادن�برای�انجام�وظایف�محوله�در�محدودۀ�صنایع،�پست،�
مخابرات،�معادن،�پتروشیمی،�صنایع�هوافضا�و�ارتباطات،�مطابق�ضوابط�آیین�نامۀ�
اهمیت� به� بنا� بخش� این� � در می�شود.� تشکیل� اسالمی� شورای� مجلس� داخلی�
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و� صنعت� مجزای� بخش� دو� در� مباحث� معادن،� و� صنایع� در� موجود� موضوعات�
بیان�خواهد�شد. معدن�

مسائل اولویت دار حوزۀ صنعت

در� موجود� معضالت� در� ریشه� کشور� صنعت� در� موجود� مسائل� از� بسیاری�
و� تحریم�ها� وجود� به� می�توان� آن�ها� جملۀ� از� که� دارد� کشور� اقتصادی� کالن� فضای�
مزمن،�قدرت�خرید� تورم� فروش،�وجود� و� اولیه� مواد� بازار� به� محدودشدن�دسترسی�
موارد� از� گذشته� اما� نمود،� اشاره� و...� کاال� قاچاق� بانکی،� باالی� سود� مردم،� پایین�
که� که�به�طور�مختصر�به�برخی�از�آن�ها� ذکرشده،�نارسایی�های�دیگری�نیز�وجود�دارند�

می�شود: پرداخته� دارند،� بیشتری� عمومیت�

حامیت از تولید با مامنعت از فعالیت های نامولد رقیب تولید

تولید� رونق�گرفتن� � از مانع� که� را� � کشور در� موجود� مشکل� مهم�ترین� بتوان� شاید�
منابع� هدایت� از� مانع� که� دانست� � نامولدی�1 بازارهای� وجود� می�شود،� صنعتی�
اقتصادی� فعال� یک� که� شرایطی� در� می�شود.� تولید� بخش� به�سمت� سرمایه�ای�
می�تواند�با�سرمایه�گذاری�در�بخش�های�غیرمولد�در�مدت�زمان�اندک،�با�ریسک�های�
�پایین�و�حتی�صفر،�بدون�دغدغۀ�رقابت�با�بخش�خصوصی�و�بدون�درگیری� بسیار
که� است� واضح� کند،� خود� نصیب� کالن� سودهای� دولتی،� مختلف� نهادهای� با�
و� فعالیت�های�سخت� به� درگیرشدن� و� ریسک� پذیرش� زحمت� اقتصادی� فعاالن�
ُپرریسک�تولید�را�به�خود�ندهند.�مهم�ترین�اقدام�برای�حرکت�به�سمت�رونق�تولید،�
بازارها،� این� کنترل�نشدن� کشور�است�و�در�صورت� نامولد� بازارهای� کنترل� بر� تمرکز�
از� نخواهد�داشت.� معنایی� آن� به� مربوط� و�مسائل� تولید�صنعتی� � از صحبت�کردن�
کرد: اشاره� موارد� این� به� نامولد�می�توان� اقتصادی� فعالیت�های� مهم�ترین�مصادیق�

ک�)زمین،�واحد�مسکونی،�تجاری�و...( •�کسب�سود�از�خریدوفروش�سوداگرانۀ�امال
گران�بها�)سکه�و�شمش( کسب�سود�از�معامالت�ارز،�طال�و�فلزات� �•

کالن،ارزش افــزوده  کنــد، امــا در ســطح  کــه در ســطح خــرد بــرای اشــخاصی ســود یــا منافعــی ایجــاد  1. هــر فعالیتــی 
ایجــاد نکنــد و تولیــد ملــی را افزایــش ندهــد، نامولــد اســت.
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کسب�سود�از�سپرده�گذاری�بانکی �•
کاال یع� •�بخشی�از�سود�واسطه�گری�)داللی(�و�توز

شفافیت� نبود� اول� مرحلۀ� در� نامولدی،� بازارهای� چنین� ایجاد� دلیل� مهم�ترین�
اطالعات�و�در�مرحلۀ�دوم�اعمال�نکردن�مالیات�های�تنظیمی�است�که�چنین�فضای�
ُپرسودی�را�برای�سوداگران�به�وجود�آورده�است.�شکل�گیری�چنین�بازارهایی�نه�تنها�از�
گردش�نقدینگی�هنگفت�در� ورود�سرمایه�به�بخش�تولید�جلوگیری�می�کند،�بلکه�با�
این�بازارها�و�ایجاد�تورم�های�سرسام�آور،�هزینۀ�قیمت�تمام�شدۀ�کاالها�افزایش�می�یابد.�
رخ� ملی� پول� ارزش� اثر�سقوط� در� که� مردم� قدرت�خرید� کاهش� کنار� در� این�مسئله�
کاهش�شدید�تقاضا�و�محدودشدن�بازار�و�در�نهایت�ورشکستگی� می�دهد،��1باعث�
صنایع�می�شود.�با�وجود�چنین�شرایطی،�انتظار�شکل�گیری�صنایع�جدید�و�رشد�آن�ها،�
تصوری�خوش�بینانه�است.�به�همین�دلیل�الزم�است�تا�نسبت�به�ایجاد�زیرساخت�های�
تنظیمی�جهت� مالیات�های� و�وضع� اطالعات� و�شفاف�سازی� تجمیع� الزم�جهت�

کنترل�این�فعالیت�ها�اقدام�شود.�2

اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

که�براساس� شاخص�سهولت�کسب�وکار،�یکی�از�شاخص�های�بین�المللی�است�
کسب�وکار«،� »شروع� با�شاخص�های� را� جهان� کشور� �۱۹۰ ساالنه� جهانی� بانک� آن،�
فرامرزی«،� »تجارت� مالیات«،� »اخذ� مالکیت«،� »ثبت� مجوز�ساخت�وساز«،� »اخذ�
از� »حمایت� دیون«،� پرداخت� و� »ورشکستگی� اعتبار«،� »اخذ� برق«،� به� »دسترسی�
کشورها�را� یابی�قرار�داده�و�براساس�آن� سهامداران�خرد«�و�»اجرای�قراردادها«�مورد�ارز
�این�منظر،�فضای� که�در�سال��2019رتبۀ�ایران��129بوده�است��3و�از رتبه�بندی�می�کند�

�برای�رونق�واحدهای�صنعتی�در�وضعیت�نامناسبی�قرار�دارد. کشور کسب�وکار�

خ می دهد. گرانه در بخش نامولد ر که آن هم به دلیل وجود تقاضاهای سودا  .1
2. بــرای اطالعــات بیشــتر ر.ک بــه الگــوی راهبــردی حمایــت از تولیــد، فعالیت هــای نامولــد رقیــب تولیــد مرکــز 

پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی.
گزارش های ساالنۀ بانک جهانی.  .3
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کسب وکار • چالش در صدور مجوزهای 
از� کسب�وکار،�یکی� و� فعالیت� یافت�مجوزهای�شروع� و�پیچیدگی�در�در سختی�
زمان� با�صرف� مجوزها�عمدتًا� است.�صدور� کشور� در� چالش�های�بخش�صنعت�
این� است.� پیچیده� فرایندهای� طی� مستلزم� گاهی� و� یاد� ز هزینه�های� طوالنی،�
مشکالت�نیز�عمدتًا�به�دلیل�عدم�وجود�نهادی�واحد�برای�مدیریت�و�پایش�عملکرد�

است. مجوز� مراجع�صدور�

کسب وکار • بی ثباتی سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به 
که�برنامۀ�بلندمدت�وجود�دارد،� به�دلیل�نبود�برنامه�های�بلندمدت�)و�در�مواردی�
و� قوانین� � در غافلگیرکننده�ای� و� گهانی� نا تغییرات� آن(،� به� پایبندی� عدم� به�دلیل�
گهانی� نا ممنوعیت�های� و� واردات� تعرفه�های� وضع� مانند� می�دهد؛� رخ� مقررات�
ازبین�رفتن� باعث� امر� این� که� و...� متعدد� آیین�نامه�های� ابالغ� واردات،� یا� صادرات�
پیش�بینی�پذیری�در�وضعیت�صنایع�شده�است.�در�چنین�شرایطی�حفظ�ساختار�
تولیدی�برای�تولیدکنندگان�بسیار�دشوار�می�شود�و�سرمایه�گذاران�نیز�از�سرمایه�گذاری�

این�بخش�اجتناب�می�کنند. � در

• تأمین امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و قراردادها
کند،� تضمین� را� مالکیت� و�حقوق� آورد� فراهم� را� توسعه� نرم�افزارهای� دولت،� گر� ا
توسعۀ� نه�تنها�سخت�افزارهای� و� می�شود� کسب�وکار� میدان� وارد� بخش�خصوصی�
استخدام� را� بیشتری� عدۀ� و� ساخت� خواهد� خود� هزینۀ� با� را� و...� نیروگاه� جاده،�
از�نظر�فعاالن� نیز�به�دولت�خواهد�پرداخت.� را� کرد،�بلکه�مالیات�بیشتری� خواهد�
ایران�عبارتند� � امنیت�سرمایه�گذاری�در کشور،�بدترین�مؤلفه�های� اقتصادی�سراسر�
و� ادارات�حکومتی،�عمل�نکردن�مسئوالن�ملی� تبانی�در�معامالت� و� اعمال�نفوذ� از�
یا�شفاهی� کتبی� استانی�به�وعده�های�داده�شده،�عدم�تعهد�به�اجرای�قراردادهای�
پیچیده،� طوالنی،� بسیار� فرایند� خصوصی،� بخش� و� اجرایی� دستگاه�های� توسط�
�نهایت،�قابل�تفسیر� وقت�گیر�و�پرهزینۀ�دادرسی�و�پیگیری�حقوق�مورد�تعدی�و�در
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بودن�قوانین�و�مقررات�و�دقیق�نبودن�حقوق�فعاالن�اقتصادی�و�نحوۀ�استیفای�آن�ها�
که�مطالبۀ�جدی�اجرای�قانون�»بهبود�مستمر�محیط�کسب�وکار«�می�تواند�در�کم�کردن�

باشد. مؤثر� مشکالت�

تدوین راهربد مشخص برای توسعۀ صنعتی

• مشخص نبودن نقش دولت در مسیر توسعۀ صنعتی
مشخص� دقیق� به�طور� � کشور صنعتی� توسعۀ� در� دولت� جایگاه� حاضر،� حال� در�
نیست.�عده�ای�نقش�دولت�را�در�حد�فراهم�کردن�محیط�باثبات�اقتصاد�کالن�و�بهبود�
کسب�وکار�می�دانند�و�عده�ای�دیگر�عالوه�بر�موارد�مذکور،�به�اولویت�گذاری� فضای�
کلمه�حمایت�و� و�انتخاب�صنایع�برتر،�سازوکار�هدایت�و�تقویت�صنایع�و�در�یک�
کمیت�به�این�مسئله�باعث� هدایت�)نه�تصدی(�معتقدند.�عدم�انسجام�نگاه�حا

کم�اثر�شدن�آن�ها�می�شود. چندپارگی�سیاست�ها�و�

• مشخص نبودن صنایع پیشرو
شناخته� جهان� در� معدودی� صنایع� یا� و� صنعت� به� دنیا� کشورهای� از� بسیاری�
گرفته�اند.� اختیار� در� را� بازارها� � از بزرگی� سهم� خود،� معتبر� برندهای� با� و� می�شوند�
کشور�باعث�می�شود�تا�تمرکز�سرمایه�گذاری�اتفاق� مشخص�نبودن�صنایع�پیشرو�در�

نگیرد. شکل� صنعتی� توسعۀ� و� نیفتاده�

کارآمدی ابزارها در جهت دهی صنایع • نا
اعطای�تسهیالت،�تعیین�تعرفه،�وضع�مالیات،�صدور�مجوز،�تعیین�استاندارد�و...�
راهبرد� فقدان� دارد.� اختیار� در� هدایت�صنعت� برای� دولت� که� هستند� ابزارهایی�
به�درستی� ابزارها� این� تا� است� باعث�شده� توسعۀ�صنعتی� برای� و�جامع� مشخص�
کارکرد�آن�ها� گرفته�نشوند�و�در�برخی�موارد�حتی� کار� و�در�جهت�اهداف�مدنظر�به�

شود. معکوس�



90

بهارستان

جلوگیری از رانت فراگیر و پایدار برخی صنایع

تعرفۀ� )همچون� صنایع� از� برخی� به� ارائه�شده� رانت�های� پایداری� و� گیربودن� فرا
باعث� و...(،� لوازم�خانگی� از�خودرو،� اعم� کاالهای�صنعتی� واردات� بر� اعمال�شده�
و� تولید�داخلی� � از )که�حمایت� رانت�ها� این� ارائۀ� برای� اولیۀ�مدنظر� اهداف� تا� شده�
به� است(� بوده� خود� تولیدات� رقابت�پذیری� افزایش� برای� تولیدکنندگان� تشویق�
کارکرد�این�رانت�ها�تشویق�به�تالش�نکردن�برای�توسعه�شود.� فراموشی�سپرده�شده�و�
به�بیانی�دیگر،�برخی�از�صنایع�سود�خود�را�نه�از�محل�توسعۀ�صنعت،�بلکه�از�محل�
�این�صنایع�نشان� کسب�می�کنند.�سطح�و�مراحل�فرآوری�پایین�در تغییرات�رانت�
بیشتر� و� نیست� نوآوری� و� � کار نیروی� به� متکی� محصوالت� تولید� هدف،� می�دهد�
نیم�قرن�است� � از بیش� به�عنوان�مثال،� ثروت�های�ملی�مدنظر�است؛� � از رانت� کسب�
که�در�مرحلۀ�تولید�آهن�و�فوالد�خام�درجا�می�زنیم�و�هنوز�زنجیرۀ�صنعت�فوالد�ایران�
�با�ارزش�افزودۀ�باال�نیست�و� کاربر�و�نوآور کاالهای�نهایی� موفق�به�تولید�محصوالت�و�

فقط�بر�تولید�آهن�و�فوالد�خام�تمرکز�می�شود.

آمایش رسزمینی در روند توسعۀ صنایع

کشور�موجب�افزایش�هزینه�های�تولید،�آسیب�به� مکان�یابی�نادرست�صنایع�در�
�بین�بردن�اشتغال�بومی�برخی�مناطق�شده�است.� از محیط�زیست�منطقه�و�حتی�
کافی� کارشناسی� که�پشتوانۀ� دلیل�شکل�گیری�این�صنایع،�عمدتًا�تصمیماتی�است�
واحدهای� احداث� مانند� گرفته�شده�اند؛� تأثیر�مالحظات�سیاسی� یا�تحت� ندارند�
یا� � کشور کم�آب� مناطق� در� می�شوند(� محسوب� آب�َبر� صنایع� جزء� )که� پتروشیمی�
الزم� کشش� جمعیتی� نظر� از� که� شهرهایی� در� فرودگاه�ها� � از یادی� ز تعداد� احداث�
بروجن� پتروشیمی� واقعی،� مثال� یک� به�عنوان� ندارند.� را� فرودگاه� یک� احداث� برای�
�آغاز�عملیات�اجرایی�آن�می�گذرد،�در�حال�حاضر�به�یکی�از� که�بیش�از��۱۲سال�از
پتروشیمی�در� �تبدیل�شده�است.�تعریف�این� کشور پتروشیمی� طرح�های�غیرفعال�
منطقه�ای�صعب�العبور،�غیرممکن�بودن�احداث�خط�لوله�و�دوری�از�منابع�تأمین�
کید� پایدار�آب،�سبب�شده�است�پیشرفت�این�طرح�از��۵درصد�فراتر�نرود.�باوجود�تأ
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از�مسئوالن�استانی�مخالف� برخی� این�طرح،� توقف� بر� پتروشیمی� مدیران�صنعت�
کسی� و� این�طرح�مصوب�هیئت�دولت�است� و�مدعی�شده�اند� توقف�آن�هستند�
هرگونه� از� قبل� سرزمینی«� »آمایش� مقولۀ� باید� ازاین�رو� ندارد؛� را� آن� با� مخالفت� حق�
و� گیرد� قرار� دقیق� بررسی� مورد� منطقه� در�یک� اجرای�یک�طرح�صنعتی� به� تصمیم�
با�ظرفیت�های� که� از�استقرار�صنایعی� با�تدوین�یک�سند�حاوی�قوانین�تنظیمی،�
یک�منطقه�تناسبی�ندارند،�جلوگیری�شود؛�به�عنوان�مثال،�استقرار�صنایع�آب�َبر�در�

کشور�ممنوع�شود. نیمه�خشک� و� مناطق�خشک�

مسائل اولویت دار حوزۀ معدن

�اقتصاد� �بوده�و�جایگاه�ویژه�ای�در معدن�یکی�از�اصلی�ترین�منابع�خدادادی�کشور
�با�اعضای�هیئت�دولت،� �بیانات�خود�در�دیدار کشور�دارد.�رهبر�معظم�انقالب�در
کشور�دانسته�و�آن�را�بهترین�جایگزین�نفت�برشمردند� معدن�را�از�ظرفیت�های�مهم�
از� جلوگیری� و� معادن� ظرفیت� کردن� شکوفا در� خصوصی� بخش� از� استفاده� بر� و�
�ادامه�به�مهم�ترین�مسائل�این�حوزه�پرداخته�می�شود. کید�کردند.�در خام�فروشی�نیز�تأ

اصالح قانون و توجه ویژه به عملیات اکتشافی

و� پرریسک�ترین� حال� عین� در� و� مهم�ترین� کتشافی� ا � امور این�که� به� توجه� با�
هزینه�برترین�فعالیت�معدن�کاری�به�شمار�می�آید،�قانون�معادن�مصوب��1377در�
مادۀ�5،�دولت�را�رأسًا�مکلف�بر�شناسایی�و�اکتشاف�ذخایر�معدنی�نموده�بود،�اما�در�
مادۀ��5قانون�اصالح�قانون�معادن�مصوب�1390،�قانون�گذار،�دولت�را�فقط�مکلف�بر�
�واقع� که�در کتشاف�افراد�حقیقی�یا�حقوقی�می�داند� فراهم�کردن�بستر�مناسب�جهت�ا
کرده�است�و�تمام� کمیت�را�در�بخش�اکتشاف�ساقط� کار،�وظیفۀ�اصلی�حا با�این�
خطر�و�هزینۀ�هنگفت�این�بخش�را�متوجه�بخش�خصوصی�نموده�است.�عالوه�بر�
این،�به�علت�ذکرشدن�بخش�اکتشاف�معادن�در�قسمت�هزینه�های�الیحۀ�بودجۀ�
کم�ترین�بودجۀ�ممکن�را�به�این�بخش� که� ساالنه،�دولت�مردان�را�بر�آن�داشته�است�
که�درصد� تخصیص�دهند.�برآیند�این�مسائل�و�چند�مورد�دیگر�باعث�شده�است�
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�پایین�باشد.�از�جمله�نتایج�این� �برای�سطوح�مختلف�بسیار کشور کتشافی�در� �ا کار
به�علت� به�حوزۀ�معدن�کاری� ورود� رغبت�سرمایه�گذار�جهت� به�عدم� مورد�می�توان�

�این�بخش�اشاره�نمود. باالبودن�درصد�خطرپذیری�در

ایجاد پنجرۀ واحد حاکمیتی در حوزۀ معدن کاری

از� استعالم� به� مکلف� را� صمت� وزارت� معادن،� قانون� اصالح� قانون� �24 مادۀ�
نموده� نظر� مورد� محدودۀ� در� معدنی� فعالیت�های� انجام� برای� مختلف� نهادهای�
که�در�مدت�دو�ماه،�پاسخ�استعالم�را� است.�همچنین�این�نهادها�موظف�شده�اند�
کنند،�ولی�نگاه�بخشی�هر�مسئول�به�حیطۀ�مسئولیت�های�خود�و�همچنین� اعالم�
دیدگاه�سوء�به�فعالیت�های�معدنی�در�جهت�تخریب�محیط�زیست،�باعث�شده�
همان� در� گرفته،� استعالم�های�صورت� از� بسیاری� پاسخ� در� نهادها� این� که� است�
�اول�بدون�بررسی�های�الزم�پاسخ�منفی�به�استعالم�داده�و�مانع�شکل�گیری� چند�روز
کشورهای� از� بسیاری� در� درحالی�که� شوند.� محدوده� در� معدنی� فعالیت�های�
قوانین� و� اصول� حفظ� با� سبز� مراتع� و� جنگل�ها� در� معادن� از� تعدادی� دنیا،� سبز�
زیست�محیطی�فعالیت�می�کنند.�همچنین�تعدد�این�دستگاه�ها�و�نبود�پنجرۀ�واحد�
که�فرایند�ثبت�یک�معدن�برای�متقاضی�تبدیل� برای�استعالم،�موجب�شده�است�
کرده�است�این�سیستم�برای�حوزۀ� به�یک�رویۀ�فرسایشی�شود.�درنتیجه�تجربه�ثابت�
�این�سازمان�ها،�دست� �از کسب�مجوز که�معدن�دار�جهت� معدن�فسادزا�است،�چرا

کالن�شده�است. رانت�های� و� به�دامان�رشوه�

تضییع حقوق دولتی و انفال

گواهی� در� ثبت�شده� ذخیرۀ� میزان� براساس� دولتی� حقوق� معادن،� قانون� طبق�
ذخیرۀ� میزان� دارند� تمایل� معدن�داران� از� بسیاری� بنابراین� می�شود؛� اخذ� کشف،�
دولتی� پرداخت�حقوق� هنگام� در� تا� نمایند� � اظهار کمتری� میزان� به� را� خود� معدن�
کار،�مسئوالن�فنی� �این� کمتری�بشوند.�ابزار�دولت�برای�جلوگیری�از متحمل�هزینۀ�
که�به�عنوان�نمایندۀ�وزارت�صمت�از�طرف�سازمان�نظام�مهندسی� اکتشاف�هستند�
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از� بسیاری� در� منافع،� تعارض� به�علت� اما� دارند،� نظارت� کتشافی� ا فعالیت�های� بر�
که�پرداخت�حق�الزحمۀ�وی� مواقع�تأیید�این�مسئوالن�مطابق�واقعیت�نیست،�چرا
تعارض�منافع�می�شود. امر�موجب�شکل�گیری� که�همین� بر�عهدۀ�معدن�دار�است�
رفتار�معدن�دار� انفال�می�شود،�صیانتی�نبودن� باعث�تضییع� که� از�دیگر�مسائلی�
کشف�شده� ذخیرۀ� سرتاسر� در� معدنی� منابع� که� آن�جا� از� است،� معدنی� منابع� با�
اقدام� فقط� خود� سود� افزایش� معدن�دار�جهت� نیست،� برابر� کیفیت� و� � عیار دارای�
�باارزش�ترین�قسمت�های�معدن�نموده�و�باقی�را�یا�به�صورت�باطله� به�بهره�برداری�از
معدن�دار� رفتار� این� دالیل� جمله� از� می�کند.� رها� بهره�برداری� بدون� یا� و� درمی�آورد�
می�توان�به�تخصیص�حقوق�دولتی�فقط�به�مواد�معدنی�خارج�شده�از�معدن�اشاره�
باقی� باطله�در�معدن� از�منابع�معدنی�به�صورت� گر�بسیاری� ا که� این�معنا� به� نمود؛�

نمی�کند. اخذ� دولتی� مواد،�حقوق� این� � از دولت� باشد،�
که�در�تضییع�انفال�قابل�اشاره�است،�احتکار�معادن�توسط�اشخاص� مورد�دیگر�
مواد�معدنی� قیمت� که� زمانی� بازه�های� � در افراد�تالش�می�کنند� این� سودجو�است.�
کردن� بهره�برداری� بدون� سال� چند� و� نموده� خریداری� را� معادن� است،� کرده� افت�
را�بفروشند.� افزایش�قیمت�مواد�معدنی�آن� از�معدن�آن�را�متوقف�نموده�و�در�زمان�

می�باشند. مسئله� این� دالیل� از� نظارتی� سازوکارهای�ضعیف�

مشکل تأمین مالی در حوزۀ  معدن کاری

از�جمله� مالی� تأمین� اولیه،� سرمایۀ� به� معدن�کاری� فعالیت�های� نیاز� به� توجه� با�
معضالت�معدن�کاران�است.�قانون�معادن�برای�رفع�این�مشکل�به�بانک�ها�دستور�
وام�های� اعطای� با� و� پذیرفته� وثیقه� به�عنوان� را� بهره�برداری� پروانۀ� که� است� داده�
�بانک�ها�پروانۀ�بهره�برداری� کمک�نمایند،�اما�بسیاری�از کم�بهره�به�فعاالن�این�حوزه�
را�به�عنوان�وثیقۀ�معتبر�قبول�نکرده�و�از�دادن�وام�به�معدن�دار�خودداری�می�کنند.�از�
دیگر�مسائل�موجود�جهت�تأمین�مالی�معادن،�عدم�آشنایی�فعاالن�معدن�کاری�با�
�بورس� �نبودن�فعالیت�های�معدن�کاران�با�سازوکار سازوکارهای�بورس�است.�سازگار
گرفته�است.�مورد� بورس� � انتظار � از�سرمایۀ�در بهره�بردن� برای� از�آن�ها� را� این�فرصت�
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دیگر،�عدم�وجود�یک�مدل�صحیح�مالی�جهت�تعامل�سرمایه�دار�بخش�خصوصی�
فضای� درگذشته،� تلخ� تجربه�های� یک�سری� علت� به� است.� معدنی� فعاالن� با�
�بین�رفته�است�و�نیازمند�ایجاد�یک�مدل�همکاری� اعتماد�در�حوزۀ�معدن�کاری�از

�این�بخش�است. قابل�اعتماد�در

تأمین امنیت جانی کارگران

در� یادی� ز تلخ� و�حوادث� اتفاقات� معدن�شاهد� متمادی،�حوزۀ� در�طی�سالیان�
که�منجر�به�داغ�دار�شدن�خانواده�های�معدنی� معادن�به�خصوص�ذغال�سنگ�بوده�

است. شده�
کثر�نمودن�حاشیۀ�سود�خود،�چون�توان�نقش�آفرینی� کارفرمای�معدن�جهت�حدا
کیفیت� پایین�بودن� علت� )به� ندارد� یادی� ز خیلی� حد� تا� را� درآمدها� افزایش� � در
قیمت�گذاری� فعلی� سازوکار� و� خریداران� در� انحصار� و� معادن� کثر� ا ذغال�سنگ�
که�به�قیمت�شمش�فوالد�خوزستان�وابسته�است(،�باالجبار� محصوالت�این�معادن�
به�همین� سعی�در�حداقل�نمودن�هزینه�های�سرمایه�ای�و�جاری�معدن�خود�دارد.�
دلیل،�بهترین�محل�برای�تحقق�این�امر�را�عدم�هزینه�برای�خرید�تجهیزات�مدرن�
که� همان�طور� نیز� معادن� نظارتی� سیستم� که� چرا یافت،� خواهد� ایمنی� وسایل� و�
کارفرما�در�خرید�تجهیزات�را�نداشته� کمیت�برای�اجبار� گذشت،�توانایی�اعمال�حا
کارفرما�صادر�خواهد�شد.�همچنین� و�در�صورت�اعتراض،�حکم�اخراج�وی�توسط�
کن�در�مناطق� اصرار�دولت�بر�ادامۀ�فعالیت�این�معادن�برای�حفظ�اشتغال�افراد�سا
�برای�تجهیز�معدن�خود�گرفته�است.�مجموع�این�دست� محروم،�انگیزه�را�از�معدن�دار
که�در�بسیاری� کارگران�شده�است� کافی�برای� از�مسائل،�باعث�عدم�تأمین�امنیت�
�نظر� کارگران�معدنی�از�رسانۀ�قوی،�این�موضوع�از مواقع�به�خاطر�محروم�بودن�صنف�

مغفول�می�ماند. حکمرانان�
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�شبکۀ�مسائل�حوزۀ�عمرانی�کشور�شامل�تمامی�امور�مربوط�به�ایجاد�زیرساخت�های�
زیرساخت�های�مختلف� توسعۀ� روستایی�است.� و� توسعۀ�شهری� و� � کشور عمومی�
شهری،�منطقه�ای�و�کشوری�از�محل�بودجه�های�عمرانی�و�سرمایه�گذاری�های�بخش�
طرفی� از� دارد.� مردم� رضایتمندی� بر� مستقیمی� تأثیر� و� می�شود� تأمین� خصوصی�
مهم�ترین� از� یکی� و� بوده� اهمیت� دارای� نیز� اشتغال� ایجاد� از�حیث� توسعۀ�عمرانی�
که�این�امر�را�به�وسیلۀ�پیوندهای� پیشران�های�اقتصاد�برای�اشتغال�زایی�پایدار�است�
کشور�شکل�می�دهد؛�به�عنوان�مثال،� پیشین�و�پسین�با�سایر�بخش�های�اقتصادی�
مستقیم� �1.44شغل� مسکن،� مترمربع� �100 هر� به�ازای� بررسی�های�صورت�گرفته� طبق�
کسری� اثر� � در و� اخیر� در�سال�های� متأسفانه� می�شود.� ایجاد� غیرمستقیم� �1شغل� و�
کثر�بودجه�به�بخش�جاری�اختصاص�یافته�و�شتاب�توسعۀ�عمرانی� بودجۀ�فعلی،�ا
در� اطمینان� عدم� مختلف� به�دالیل� دیگر،� طرف� از� است.� یافته� کاهش� به�شدت�
دچار�مشکل� نیز� از�بخش�خصوصی� تأمین�سرمایه� کشور،� در� حوزۀ�سرمایه�گذاری�

است.
�این�بخش�به�دو�مسئلۀ�عمدۀ�حوزۀ�عمران؛�یعنی�مسکن�و�حمل�ونقل�پرداخته� در

شده�است.

مسائل اولویت دار حوزۀ مسکن

برای� � نیاز با� تأمین�مسکن�متناسب� قانون�اساسی،� و��43 براساس�اصول��31�،3
اقشار�مختلف�و�محرومان�از�مسکن،�حق�هر�خانوادۀ�ایرانی�است�و�دولت�موظف�
�این�زمینه�با�اولویت�بخشی�به�آن�هایی�که� است�برای�تحقق�آن�و�رفع�محرومیت�در
در� �خمینی امام� حضرت� گیرد.� کار� به� را� خود� امکانات� تمام� نیازمندترند،�
نخستین�پیام�اقتصادی�خود�پس�از�پیروزی�انقالب�اسالمی�ایران�که�در�سال�1358 
منتشر�شد،�با�اشاره�به�فرارسیدن�دوران�چشیدن�شکوه�»عدل�اسالمی«�و�ریشه�کن�
به�این�منظور�عنوان� برای�رسیدن� را� کردن�»فقر�و�استضعاف«،�حل�مسئلۀ�مسکن�
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می�کنند.�حل�موضوع�مسکن�تأثیر�بسزایی�در�حل�مسئلۀ�فقر�اقتصادی�خانواده�ها�
کشور�دارد. در�

ایرانی� خانوارهای� زندگی� در� استراتژیک� موضوع� یک� به� امروزه� مسکن� موضوع�
تبدیل�شده�که�سهم�عمده�ای�در�رفاه�خانوار�و�بیشترین�سهم�را�در�سبد�هزینۀ�آن�دارد.�
کشور�به�مسکن�تعلق�دارد.� به�صورت�متوسط��35.5درصد�سبد�هزینۀ�خانوارها�در�
در�کالن�شهرهایی�مثل�تهران�این�عدد�به��47درصد�نیز�رسیده�و�در�بعضی�خانواده�ها�
در�دهک�های�پایین�درآمدی�تا��78درصد�از�هزینۀ�سبد�خانوار�را�به�خود�اختصاص�
می�دهد.�از�طرفی�افزایش�اجاره�نشینی�به��36درصد�و�تبدیل�تقاضای�مسکن�به�یک�
تقاضای�سرمایه�ای�و�غیرمصرفی�و�افزایش�سوداگری�در�بازار�مسکن�از�دیگر�مشکالت�

عمدۀ�مسکن�در�وضعیت�موجود�است.
بر�این�اساس،�دو�راهبرد�اساسی�»افزایش�تولید�و�عرضۀ�متناسب�با�نیاز«�و�»کنترل�
پیگیری� می�بایست� مسکن«� بازار� � در گرانه� سودا و� سرمایه�ای� تقاضاهای� کاهش� و�
از� نیز� بافت�های�فرسوده� بازسازی� و� نوسازی� راهبرد�اساسی،� این�دو� � کنار شود.�در�

مسائل�جدی�قابل�پیگیری�در�حوزۀ�مسکن�است.

افزایش تولید و عرضۀ متناسب با نیاز

میلیون� �24.1 به�ازای� �،1395 سال� در� سرشماری� از� موجود� آمار� آخرین� براساس�
دارد؛� وجود� کشور� در� مسکونی� واحد� میلیون� �22.8 فقط� �1395 سال� در� خانوار�
یابی� که�نسبت�خانوار�موجود�به�واحد�مسکونی�را�ارز کم�خانوار� بنابراین�شاخص�ترا
که�با�حد�مطلوب�جهانی�یعنی��0.93فاصله�دارد.�البته�نسبت� می�کند،��1.06بوده�
که�درصد�باالیی�از�واحدهای�مسکونی� کشور�نشان�می�دهد� باالی�اجاره�نشینی�در�
در�اختیار�مالکانی�است�که�صاحب�بیش�از�یک�واحد�مسکونی�هستند.�از�طرفی�با�
افزایش�تعداد�خانوار�در�سال�های�آتی�و�نوسازی�و�بازسازی�بافت�های�فرسوده،�نیاز�
به�مسکن�در�سال�های�آتی�افزایش�یافته�و�با�در�نظر�گرفتن�کمبود�فعلی،�با�بررسی�های�
�به��20میلیون�مسکن�تا�سال��1405نیاز�خواهد� کشور کارشناسان،� به�عمل�آمده�توسط�
داشت.�البته�می�بایست�با�اجرای�سیاست�های�صحیح�در�عین�تولید�مسکن،�آن�
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�ایجاد�تقاضای�سرمایه�ای�جلوگیری� �از گذار�نمود�و را�به�جامعۀ�هدف�و�نیازمند�آن�وا
کرد.�سیاست�هایی�از�قبیل�حذف�قیمت�زمین�توسط�دولت�در�مسکن�های�جدید،�
کار� این�مدل،�سازنده�حق�الزحمۀ� � به�واسطۀ�مدیریتی�)در تبدیل�واسطۀ�مالکیتی�
کار� انتهای� � در مشارکتی،� روش� مانند� روش�هایی� برخالف� و� کرده� یافت� در را� خود�
از� پایین� دهک�های� به� بالعوض� کمک�های� و� داشت(� نخواهد� را� ملک� مالکیت�
در� متأسفانه� هستند.� مسکن� عرضۀ� افزایش� برای� مطلوب� سیاست�های� جمله�
و�اجرای�سیاست�های�غلطی�همچون� کوتاهی�شده� زمینه� این� � اخیر�در سال�های�
تولید�مسکن�به�شیوۀ�مشارکتی�و�اعطای�وام�خرید�مسکن،�منجر�به�عدم�خانه�دار�
شدن�خانوارها�به�خصوص�در�دهک�های�پایین�و�همچنین�افزایش�قیمت�مسکن�و�

�بازار�مسکن�در�سال�های�آتی�شده�است. رکود�در

کنرتل و کاهش تقاضاهای رسمایه ای و سوداگرانه در بازار

که�می�بایست�مجلس�با� برای�دستیابی�به�این�راهبرد،�سیاست�هایی�وجود�دارد�
کمک�نماید. �تقنینی�و�نظارتی�به�اجرای�آن� ابزار

کشور ک و اسکان  • راه اندازی سامانۀ ملی امال
ابزار�اصلی�دولت�برای�شناخت�وضعیت�موجود�و�برنامه�ریزی،�شناسایی�خانه�های�
اسکان� و� ک� امال بر� سیاستی� هرگونه� اجرای� و� تنظیمی� مالیات�های� اخذ� خالی،�
تیرماه�سال� � در است.� کشور� اسکان� و� ک� امال ملی� راه�اندازی�سامانۀ�جامع� کشور،�
1394،�مجلس�شورای�اسالمی�در�جریان�اصالح�قانون�مالیات�های�مستقیم،�دولت�
را�مکلف�به�اجرای�این�سامانه�در�شش�ماه�کرد،�ولی�به�دلیل�عدم�ارادۀ�کافی،�اجرای�
مجلس� نظارتی� ابزار� با� آن� پیگیری� می�بایست� و� مانده� معطل� کنون� تا قانون� این�

محقق�شود.

• اجرای مالیات های تنظیمی
�برای�اصالح�رفتار�اجرا�می�شوند،�نه�برای�اخذ�درآمد.� مالیات�های�تنظیمی�اصواًل
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در� گری� سودا فرایند� � در که� ثروتی� یع� بازتوز هدف� دو� با� مسکن� اقتصاد� � در مالیات�
گرفته�است�و�همچنین�هدایت�مالکان�زمین�و�مسکن� اختیار�عدۀ�محدودی�قرار�
به�تخصیص�بهینۀ�منابع�خود،�وضع�می�شود.�البته�باید�به�این�نکته�توجه�کرد�که�در�
صورت�عدم�تولید�و�عرضۀ�مناسب�مسکن،�اجرای�مالیات�های�تنظیمی�می�تواند�

گاهی�موجب�افزایش�قیمت�شود. نتیجۀ�نامطلوبی�داشته�و�

)CGT( مالیات بر عایدی سرمایه •
�قانون�مالیات�های�مستقیم�حذف�شده� مالیات�بر�عایدی�سرمایه�در�سال��1366از
و�در�سال��1393نیز�از�الیحۀ�اصالح�این�قانون�در�مجلس�شورای�اسالمی�برداشته�
این� مانده�است.� بی�نتیجه� نیز� اخیر� آن�در�سال�های� برای�تصویب� و�تالش�ها� شد�
نقل� در�هنگام� فروش�مسکن� و� قیمت�خرید� مابه�التفاوت� از� که�درصدی� مالیات�
از�اصلی�ترین� از�فروش�مایملک�اخذ�شده�و� �واقع�از�سود�ناشی� انتقال�است،�در و�
این� هزینۀ� زیرا� است،� مسکن� بازار� � در گری� سودا و� سفته�بازی� از� جلوگیری� عوامل�

افزایش�می�دهد. را� کارها�

• مالیات بر خانه ها خالی
کشور�وجود�دارد� طبق�آمارهای�موجود،�در�حال�حاضر��2.58میلیون�خانۀ�خالی�در�
کاهش�قیمت�اجاره� که�اخذ�مالیات�از�آن�ها�می�تواند�منجر�به�افزایش�عرضۀ�آن�ها�و�
�تهران� که�در افرادی� � از که��92درصد� از�آن�است� کی� و�بهای�مسکن�شود.�آمار،�حا
اقدام�به�خرید�خانه�می�کنند،�خانه�دار�هستند�و�خانۀ�دیگر�آن�ها�صرفًا�جهت�حفظ�
بر�علت�شده� نیز�مزید� توانایی�خرید�منزل� و�عدم� بازار�مسکن� رکود� سرمایه�است.�
سال� در� و� رسیده� تصویب� به� �1366 سال� در� مالیات� این� به� مربوط� قانون� است.�
که�این�هزینه�نیز�به�دلیل�ماهیت�تنظیم�گری�)نه� �1380به�دلیل�هزینۀ�اجرایی�لغو�شد�
درآمدی(�این�قانون�است.�این�قانون�مجددًا�در�سال��1394تصویب�شد،�ولی�نبود�

ک�و�اسکان�منجر�به�عدم�اجرای�آن�شده�است. سامانۀ�ملی�امال
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)LVT( مالیات بر ارزش زمین •
واحد� خود� ارزش� مالیات� این� � )در زمین� ارزش� � از درصدی� بر� مبتنی� مالیات� این�
مسکونی�لحاظ�نشده�و�ارزش�زمین�مبنای�اخذ�مالیات�است(�به�صورت�سالیانه�
کاربری�بهینه�هدایت�می�کند،�زیرا� اخذ�شده�و�منابع�موجود�را�به�سمت�استفاده�و�
بین�این�که�زمین�بیهوده�رها�شده�یا�از�آن�استفادۀ�بهینه�شود،�تفاوتی�وجود�ندارد.�
جمله� )از� اجتماعی� و� فرهنگی� سیاست�های� می�توان� نیز� آن� نرخ�گذاری� � در البته�
کم� کرد.�این�مالیات�می�تواند�به�جای�عوارض�فروش�ترا تعداد�طبقات(�را�نیز�اعمال�
به�دلیل� را� مسکن� تولید� هزینۀ� و� شده� اخذ� می�شود� گرفته� شهرداری�ها� توسط� که�

کاهش�دهد. زمین� افزایش�عرضۀ� و� عوارض� هزینۀ� کاهش�

)SDLT( گران قیمت • مالیات بر خانه های 
و� نقل� هنگام� در� گران�قیمت� ک� امال ارزش� کل� از� درصدی� به�صورت� مالیات� این�
انتقال،�از�خریدار�اخذ�می�شود.�این�مالیات�بیشتر�جنبۀ�درآمدی�برای�دولت�داشته�

کرد. کمک�خواهد� کنترل�قیمت� و�به�

احیای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری

یکی�از�مشکالت�موجود�در�حوزۀ�مسکن،�وجود�بافت�های�فرسوده�با�ویژگی�عدم�
برخورداری�مناسب�از�دسترسی�به�امکانات،�داشتن�ارزش�نازل�مکانی،�محیطی�و�
کوچک� که�ابعاد�و�مساحتی� ک�هایی� ک�،�قطعات�و�پال اقتصادی�و�ریزدانگی�)امال
�آمارهای� دارند�و�از�طرفی�دارای�تراکم�جمعیت�باال�هستند(�است.�براساس�بعضی�از
کارشناسان�حوزۀ�مسکن،�حدود��21میلیون�نفر�از�جمعیت�کشور�در� ارائه�شده�توسط�
�بافت�فرسوده�هستند.�احیای�بافت�فرسوده�از�چند�منظر�ضرورت� حال�زندگی�در
�برابر�زلزله�از�منظر�عمرانی،� دارد.�استفاده�از�مصالح�غیر�استاندارد�و�عدم�مقاومت�در
درمانی،� )خدمات� خدماتی� سرانه�های� و� دسترسی�ها� وضعیت� بودن� نامناسب�
آتش�نشانی،�فضای�سبز�و...(،�شرایط�زیست�محیطی�نامطلوب�و�نمای�نامناسب�
و� اقتصادی� � ناسازگار فعالیت�های� وجود� معماری،� و� شهرسازی� منظر� از� شهری�
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و� اقتصادی� منظر� از� فرسوده� بافت� احیای� برای� مالکان� اقتصادی� توانایی� عدم�
وجود�ناهنجاری�های�اجتماعی�و�فقدان�عدالت�در�دسترسی�به�امکانات�از�منظر�
کمیت� توسط�حا فرسوده� بافت� احیای� از�دالیل�ضرورت� گوشه�ای� تنها� اجتماعی�
بافت� اجتماعی� هویت� فرسوده،�حفظ� بافت� نوسازی� و� بازسازی� � در البته� است.�
که�عدم�توجه�به�آن�می�تواند�نتایج�نامطلوبی�در�منطقه�برای� اهمیت�ویژه�ای�دارد�
کنان�جدید�و�قدیم�داشته�باشد.�در�حال�حاضر�عدم�همکاری�مالکان،�وجود� سا
قانون�»سامان�دهی� از�جمله� قوانین�موجود� و�مالکیتی�و�ضعف� مشکالت�حقوقی�
�تولید�و�عرضۀ�مسکن«�و�قانون�»حمایت�از�بهسازی�و�نوسازی�بافت� و�حمایت�از
�این�حوزه�هستند�و�الزم�است� کارآمد�شهری«�از�جمله�موانع�پیشرفت�در فرسوده�و�نا
�این�حوزه�برای�رفع�مشکالت�قانونی�و�کمک�به�ایجاد� که�مجلس�به�صورت�جدی�در
کارشناسان،� طرح�های�مناسب�بازآفرینی�شهری�با�استفاده�از�طرح�های�پیشنهادی�
که�در�مورد� ورود�نماید.�روش�هایی�مانند�بازتنظیم�زمین�از�جمله�روش�هایی�هستند�

کارشناسان�پیشنهاد�شده�اند. حل�این�مسئله�توسط�

مسائل اولویت دار حوزۀ حمل و نقل

ساالنه�حدود��15000نفر�در�جاده�های�کشور�کشته�می�شوند�که�حدودًا�معادل�روزانه�
�50نفر�است.�مسائلی�نظیر�نبود�جاده�های�مناسب،�فرسودگی�ناوگان�حمل�بار،�نبود�
ناوگان�حمل�و�نقل�هوایی�و� یلی،�فرسودگی� یا�یک�خطه�بودن�بخش�حمل�و�نقل�ر
در�حوزۀ� که� این�حوزه�مشکالتی�هستند� � در موجود� پتانسیل�های� � از استفاده� عدم�
�آینده� کنون�و�نیز�در گذشته�تا حمل�و�نقل�اهمیت�دارند.�ترانزیت�و�حمل�و�نقل�از�
�ایران�به�علت�موقعیت�جغرافیایی�بسیار� کشور کشور�دارند.� نقش�بسیار�مهمی�در�
�باالیی�داشته�باشد� ترانزیت�منطقه�ای�می�تواند�جایگاه�بسیار عالی�خود�به�لحاظ�
�این�فرصت�استفادۀ�درست�به�عمل�نیامده�است.� که�متأسفانه�به�دالیل�مختلف�از

کلی�در�دسته�بندی�زیر�قرار�می�گیرد: شبکۀ�مسائل�حوزۀ�حمل�و�نقل�به�صورت�
1.�حمل�ونقل�ریلی؛

2.�حمل�ونقل�جاده�ای؛
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3.�حمل�ونقل�هوای؛
یایی؛ 4.�حمل�ونقل�در

5.�حمل�ونقل�درون�شهری.
به� ادامه� � در مسائل،� بعضی� رساندن� نتیجه� به� و� جریان�سازی� قابلیت� به�علت�
و� پراهمیت� مسائل� اما� کرد،� خواهیم� اشاره� حیاتی� و� مهم� مورد� چند� به� � اختصار
که�در�قسمت�منابع�و�مراجع�برای� مهم�دیگری�نیز�در�حوزۀ�حمل�و�نقل�وجود�دارند�

است. اشاره�شده� آن�ها� به� بیشتر� مطالعۀ�

تکمیل شبکۀ ریلی

که�از�آن�ها�غفلت� یلی،�پتانسیل�های�بسیاری�وجود�دارد� در�بخش�حمل�و�نقل�ر
ندارند� گرم�دسترسی� به�آب�های� که� و�روسیه� کشورهای�آسیای�میانه� شده�است.�
�ایران�دارند،�فرصتی� کشور �به�ترانزیت�از� که�برای�صادرات�خود�نیاز یا�چین�و�هند�
�راه�ترانزیت� که�می�تواند�باعث�کسب�درآمد�از کرده�اند� �فراهم� بسیار�عالی�برای�کشور
یلی�شود.�به�طور�خاص،�احداث�و�تکمیل�خطوط�زیر�در�رسیدن� منطقه�ای�در�حوزۀ�ر

به�اهداف�ذکرشده�بسیار�مؤثرند:
-�راه�آهن�چابهار-�زاهدان-�سرخس؛

-�راه�آهن�رشت-�آستارا؛
کرمانشاه-�خسروی؛ -�راه�آهن�

-�راه�آهن�شلمچه-�بصره.

دوخطه سازی خطوط یک طرفه

بسیاری�از�خطوط�موجود�راه�آهن،�خطوط�یک�طرفه�بوده�و�بهره�برداری�درستی�از�
کشور�ما�)با�احتساب�توقف(�5  آن�ها�نمی�شود.�میانگین�سرعت�قطارهای�باری�در�
�این�مسئله�نقش�بسیار� کیلومتر�بر�ساعت�است.�یک�طرفه�بودن�خطوط�راه�آهن�در
که�افراد�حقیقی�و�حقوقی،�ترانزیت�باری�خود�را�بر� یادی�دارد�و�باعث�شده�است� ز
ک�بیشتر� که�مصرف�بیشتر�سوخت،�استهال کنند� روی�حمل�و�نقل�جاده�ای�متمرکز�

�تبعات�آن�است. جاده�ها�و�افزایش�ترافیک�از
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برقی سازی خطوط

�یا�مسافر�حمل�می�کنند،�با�برقی�شدن�قابلیت� خطوط�ُپراستفاده�در�کشور�ما�که�بار
�راندمان�فعلی�دارند.�با�برقی�کردن�قطارها�می�توان� �بیشتر�از استفاده�با�راندمانی�بسیار
به�استفاده� آوردن�مسافران� که�طبعًا�موجب�روی� کاهش�داد� را�بسیار� زمان�سفرها�
کم�شدن�زمان�سفرها�تا���2ساعت�می�تواند� یلی�خواهد�شد.�حتی� از�حمل�و�نقل�ر
کم�و�به�شهرهای�حومه�ای�انتقال�دهد.�از�جمله� تمرکز�جمعیتی�از�شهرهای�بزرگ�را�
کاهش�هزینه�ها�بسیار�مؤثر� که�برقی�کردن�آن�ها�در�رسیدن�به�راندمان�باال�و� خطوطی�

است:
-�برقی�سازی�خط�تهران-�مشهد؛

-�برقی�سازی�محور�جنوب؛
-�برقی�سازی�و�ایجاد�قطار�سریع�السیر�تهران-�اصفهان.

قطارهای حومه ای–حمل ونقل شهری

�تمرکززدایی�و�حمل�و�نقل�مسافران�در� یادی�در �ز قطارهای�حومه�ای�نقش�بسیار
گران�شدن�بنزین�و�بررسی�نقاط�پرالتهاب� درون�شهر�دارند.�اهمیت�این�موضوع�در�
گر�توانایی�خرید�خانه�در�شهرهای�بزرگ�را� کاماًل�قابل�مشاهده�است.�همچنین�افراد�ا
�باشند�روزانه�به�شهر�بروند�و�برگردند،�این�موضوع� نداشته�باشند�یا�به�هر�علتی�مجبور
که�احداث� در�حل�مشکل�آن�ها�بسیار�مؤثر�است.�ازجمله�خطوط�قطارهای�شهری�

کند،�به�شرح�زیر�است: آن�ها�می�تواند�به�موضوعات�مذکور�رسیدگی�
-�تهران-�اسالمشهر؛

-�تهران-�شهریار-�مالرد؛
-�تهران-�پردیس؛
گلبهار؛ -�مشهد-�

-�شیراز-�صدرا.
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تکمیل شبکه آزادراهی–حمل ونقل جاده ای

کمی�به�صورت�آزادراه�ساخته�شده�اند.�این� کشور�ما�محورهای�جاده�ای�بسیار� در�
�اوقات�مسافرت�های�بین�شهری�خود�را�نشان� مسئله�در�موارد�بحرانی�و�حساس�یا�در
کشته�های� کم�شدن� یادی�همچون� ز � بسیار فواید� آزادراهی� تکمیل�شبکۀ� می�دهد.�
جمله� از� دارد.� سفرها� زمان� شدن� کمتر� و� خودروها� فرسودگی� کم�شدن� جاده�ای،�
کشور�بسیار�اهمیت�دارند،�به� که�اضافه�شدن�آن�ها�به�شبکۀ�آزادراهی� محورهایی�

شرح�زیر�است:
-�اصفهان-�شیراز-�بوشهر؛

-�حرم�تا�حرم؛
-�نطنز-�سیرجان-�بندرعباس؛

کرمانشاه-�خسروی. -�همدان-�
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مطالعۀ بیشرت

�مقالۀ�»مالیات�بر�عایدی�سرمایه�چیست؟«  
با�عنوان�»وضع�چهار�   و�صنعت� دانشگاه�علم� تکنولوژی� مرکز�مطالعات� گزارش� �

رونق�غیرتورمی�می�کند«� وارد� را� بازار�مسکن� مالیات�
�مقالۀ�»تحوالت�مسکن�در�چهار�دهۀ�انقالب�اسالمی«  
  فرمان�تاریخی�افتتاح�حساب��100امام�
�سند�باالدستی�طرح�جامع�حمل�و�نقل�  
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�اقتصاد،�از�اصلی�ترین� کنار اهمیت�مسائل�فرهنگی�بر�کسی�پوشیده�نیست�و�در�
جایگاه� فرهنگ� نیز� رهبری� معظم� مقام� دیدگاه� در� می�آید.� شمار� به� � کشور مسائل�

می�فرمایند: ایشان� دارد.� ویژه�ای�
را� هوا� ناچار� شما� می�کنیم؛� تنفس� ما� که� است� هوایی� به�معنای� فرهنگ،�
گر�این�هوا�تمیز�باشد،�آثاری�دارد� تنفس�می�کنید،�چه�بخواهید،�چه�نخواهید.�ا
گر�این�هوا�کثیف�باشد،�آثار�دیگری�دارد.�فرهنگ�یک�کشور�مثل� در�بدن�شما؛�ا
ایمان� باورهای�مردم،� آثاری�دارد.�فرهنگ�یعنی� گر�درست�باشد،� ا هوا�است؛�
که�مردم�در�زندگی�روزمره�با�آن�سروکار�دائمی� مردم،�عادات�مردم،�آن�چیزهایی�
دارند�و�الهام�بخش�مردم�در�حرکات�و�اعمال�آن�ها�است؛�فرهنگ�این�است.

�بیشتر� فرهنگ،�پاشنۀ�آشیل�جنگ�نرم�بوده�و�تبعات�ناشی�از�غفلت�آن�روز�به�روز
به�چشم�می�خورد.�در�شرایط�اقتصادی�فعلی�نیز�غفلت�از�مسائل�فرهنگی�تشدید�
شده�و�می�بایست�نهادهای�متولی�توجه�ویژه�ای�به�آن�نمایند.�البته�مسئلۀ�فرهنگ�
کمیت�باشد،�بلکه�مردم� که�سامان�آن�صرفًا�متوجه�حا از�آن�دست�مسائلی�نیست�
جهت�دهی� و� جامعه� فرهنگ� ساخت� در� ویژه�ای� نقش� مردم�نهاد� سازمان�های� و�
جزء� مجلس� در� فرهنگی� کمیسیون� که� است� این� توجه� جالب� نکتۀ� دارند.� آن�
دارند.� آن� در� برای�حضور� کمی� بسیار� اقبال� نمایندگان،� که� کمیسیون�هایی�است�
گستردۀ� کافی�و�امتیازات�و�البی�های� این�موضوع�شاید�به�جهت�عدم�وجود�رانت�

مالی�در�حوزۀ�فرهنگ�است.

نهادسازی، عامل رشد فرهنگ

این� است،� الزم� نهضت� هر� در� و� عمومی� حرکت� هر� در� که� چیزهایی� از� یکی�
بایستی� این�جریان،�هم� و� این�نهضت� پایه�ای� و�مبانی� براساس�تفکرات� که� است�

بشود.� »نهادسازی«� بایستی� هم� بشود،� »واژه�سازی«�
و� نداشته�است� توجه� نهادسازی� به�بحث� � کشور فرهنگی� نظام� کنونی،� زمان� در�
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برای�ساخت�فیلم،�غالبًا� برای�مثال�در�حوزۀ�سینما،� افراد�تکیه�می�زند.� به� عمومًا�
کمپانی�و�شرکت�فیلم�سازی�جایگاهی� کلی�آن� تهیه�کننده�جایگاه�دارد�و�به�معنای�
ندارد،�یا�در�مورد�ورزش،�باشگاه�جایگاهی�ندارد�و�آن�چه�اهمیت�دارد،�مدیرعامل�
قسمت�های� به� قابل�تعمیم� موضوع� این� می�کند.� مدیریت� را� فعالیت�ها� که� است�

دیگر�در�حوزۀ�فرهنگ�نیز�هست.
�این�صورت�است� سیاست�گذاری�عمومًا�در�قالب�یک�نهاد�معنا�پیدا�می�کند.�در
که�با�توجه�به�استراتژی�سیاست�گذاری�می�توان�حمایت�یا�عدم�حمایت�را�در�مورد�
کرد�و�برای�آن�سیاست�صحیح�را�اتخاذ�نمود.�موضوع�اخذ�مالیات� یک�نهاد�بررسی�
یا�عدم�اخذ�مالیات�از�هنرمندان�مثالی�واقعی�از�سیاست�گذاری�معیوب�در�قبال�
بوده� از�فرهنگ�عمومی� که�حمایت� به�هدف�خود� که� و�هنر�است� مسئلۀ�فرهنگ�

منجر�نشده�است.
�نهاد�رسمی�وجود�نداشته�باشد،�فعالیت�های�فرهنگی�به� کشور درصورتی�که�در�
افراد�وابسته�شده�و�از�طرفی�افراد�نیز�در�مورد�فعالیتشان�پاسخگو�نخواهند�بود.�در�
آن� پیگیری� و� شفافیت� امکان� است،� شکل�گرفته� نهادسازی� براساس� که� نظامی�
بیشتر�خواهد�بود�و�همۀ�متصدیان�نهاد�در�هر�بخش،�منتفع�یا�متضرر�می�گردند،�نه�

بود. قابلیت�اصالح�بیشتر�خواهد� عده�ای�خاص.�پس�

ایجاد پنجرۀ واحد حاکمیتی در حوزۀ سیاست گذاری رسانه

ولی� کلی�دسته�بندی�های�مختلفی�صورت�می�گیرد،� به�صورت� در�حوزۀ�رسانه،�
رسانه�های� دستۀ� سه� به� را� رسانه� کارشناسان،� نظر� مورد� دسته�بندی�های� از� یکی�
اجتماعی� رسانه�های� و� اینترنتی� رسانه�های� و� تلویزیون� رادیو-� چاپی،� و� سنتی�
تقسیم�بندی�می�کند.�نحوۀ�سیاست�گذاری�کشور�چه�در�الیۀ�کالن�و�چه�در�الیه�های�
اجتماعی-� و� اینترنتی� رسانه�های� و� رادیو-تلویزیون� حوزۀ� در� -باألخص� پایین�تر�
این� از�مشکالت� یکی� راهبردی� و� کالن� وجود�سیاست�های� و�عدم� است� معیوب�
انقالب� ابتدای� � از اسالمی� جمهوری� صداوسیمای� مثال� به�عنوان� است؛� حوزه�
کالن�نبوده�و�همچنان�به�مسیر�خود�ادامه� هنوز�دارای�یک�قانون�مشخص�و�راهبرد�
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حوزۀ� در� متولی� نهاد� چند� وجود� حوزه� این� ریشه�ای� و� اصلی� مشکل� اما� می�دهد،�
و� رسانه�ها� برای� مانع� ایجاد� و� � مجوز هنگام�صدور� در� که� نهادهایی� است.� رسانه�
کسب�وکارهای�این�حوزه،�همگی�به�میدان�می�آیند،�اما�در�هنگام�ایجاد�مشکالت،�
ارتباطات،� وزارت� مانند� نهادهایی� نمی�دانند.� متوجه�خود� را� مسئولیتی� هیچ�گونه�
معاونت�فضای�مجازی�صداوسیما،�معاونت�رسانه�های�دیجیتال�وزارت�فرهنگ�و�
�نهادهای�امنیتی�از�متولیان� ارشاد�اسالمی�و�شورای�عالی�فضای�مجازی�و�بعضی�از
اختیارت� و� وظایف� که�چهارچوب� کشور�هستند� در� رسانه� و�سیاستگذاران�حوزۀ�
آن�ها�در�حوزۀ�رسانه�مشخص�نبوده�و�فعاالن�این�عرصه�را�دچار�مشکل�می�نماید.�
�این�میان�حتی�تصویب�قوانین�مناسب�در�حوزه�های�مختلف�مانند�حفاظت�از� در
اطالعات�)در�حوزۀ�بزرگ�داده�ها1(��و�مسائل�مربوط�به�مجوزدهی�و�رقابت�و�انحصار�
کارآمد�نخواهد�بود،�زیرا�اجرای�آن�با�توجه�به� کسب�وکارهای�رسانه�ای�نیز� در�حوزۀ�

بود. نامناسب�موجود،�دچار�مشکل�خواهد� � ساختار

بسرتسازی برای شفافیت مالی در حوزۀ فرهنگ

در�حوزۀ�فرهنگ،�یکی�دیگر�از�مباحث�بسیار�مهم،�اقتصاد�سیاسی�است.�به�این�
از�هنر�و�فرهنگ�ما�ورود�پیدا�می�کند،�توسط�چه� گر�سرمایه�ای�در�بخشی� ا که� نحو�
که� جریانات�فکری�و�سیاسی�و�یا�مذهبی�است؟�این�شفافیت�اواًل�سبب�می�شود�
�این� یع�ثروت�در امکان�مالیات�گرفتن�به�نحو�مطلوبی�فراهم�شود�و�از�سوی�دیگر�توز
�این�حوزه�واضح�شود. گیرد�و�همچنین�مقاصد�برنامه�ها�در حوزه�عادالنه�تر�صورت�
کشور�ما�پول�شویی�در�قالب�سازمان�های�فرهنگی�بسیار�ریشه�دوانده�است؛� در�
که�اموالی�را�از�طرق�نامشروع�تحصیل�کرده�اند،�پول�های� �افراد� به�نحوی�که�بعضی�از
�پروژه�های�سینمایی�و�سریال�های�نمایش�خانگی�سرمایه�گذاری�می�کنند.� خود�را�در
�پروندۀ�بانک�سرمایه�با�بسیاری�از�فیلم�های�پرفروش�سینما� ارتباط�افراد�محکوم�در

گویای�این�مسئله�است. در�سال�های�اخیر،�
�این�حوزه�می�تواند�قانون�گذاری�و�نظارت�بر�سرمایه�های�واردشده� نقش�مجلس�در

1. Big Data
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کنترل�بهتری�بر�جریانات�مالی�موجود�در�عرصۀ�فرهنگ�شکل� در�فرهنگ�باشد�تا�
بگیرد.

جلوگیری از عملکرد جزیره ای و ارزیابی مبتنی بر عملکرد

انتخاب� تأثیرگذاری� برای� را� بخصوصی� حوزۀ� فرهنگی،� سازمان�های� قالب�
نمی�کنند،�به�همین�دلیل�در�بسیاری�از�موارد�هم�پوشانی�به�وجود�می�آید.�این�موضوع�
که� یابند� اختصاص� بخش�هایی� به� فرهنگی� بودجه�های� که� است� شده� باعث�
اثرگذاری�موردنظر�را�نداشته�و�برعکس�در�بخش�های�رسانه�های�صوتی،�تصویری�و�
�اثربخشی�فرهنگی�را�شامل�می�شوند،�سرمایه�گذاری� که�بخش�عمده�ای�از مجازی�
را� عملکرد�جای�خودش� گزارش� که� برود� پیش� به�سمتی� � کشور باید� نشود.� انجام�
کیفیت�آن�ها�اهمیت� و� برنامه�های�فرهنگی� اثربخشی� و� یابی�عملکرد�بدهد� ارز به�
مبنای� آن�ها� عملکرد� و� فرهنگی� نهادهای� یابی� ارز طرفی� از� باشد.� داشته� بیشتری�

باشد. تسهیالت� و� بودجه� اعطای�

سیاست گذاری در حوزۀ زنان و خانواده

موضوع�زنان�و�خانواده�علی�رغم�اهمیت�فراوان�آن�دچار�چالش�های�جدی�شده�
گیرد. که�باید�اقدامات�مقتضی�به�سرعت�شکل� است�

• عدم اقدام مناسب در راستای مدیریت پدیدۀ طالق
گذشته� کشور،�نرخ�طالق�طی��10سال� طبق�آمارهای�سازمان�ثبت�احوال�و�مرکز�آمار�
حدود��50درصد�رشد�داشته�و�شمار�طالق�در�سال��1396به�بیش�از��170هزار�مورد�
�نیز،�بیش�از��650هزار�زن�مطلقه� رسیده�است.�بر�پایۀ�سرشماری�سال��1395مرکز�آمار
�نفر� �با�طالق�های�سال��1396به�حدود��800هزار که�این�آمار کشور�وجود�داشت� در�

رسیده�است.
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• عدم حمایت از فرزندآوری
کیدات�اسناد�حوزۀ�خانواده�در�کشور�به�شمار�می�رود؛� حمایت�از�فرزندآوری�یکی�از�تأ
کلی�خانواده�بر�ایجاد�سازوکارهای�الزم�برای� به�طوری�که�بند�شانزدهم�سیاست�های�
ارتقای�سالمت�همه�جانبۀ�خانواده�ها�-به�ویژه�سالمت�باروری�و�افزایش�فرزندآوری-�در�
کید�دارد.�بااین�حال،�طبق� جهت�برخورداری�از�جامعۀ�جوان،�سالم،�پویا�و�بالنده�تأ
گذشته�هیچ�گاه�سیر�صعودی� آمار�بانک�جهانی،�نرخ�باروری�در�ایران�طی�چندسال�

نداشته�است.
صورتی� در� تنها� ایران� ملل،� سازمان� جمعیت� صندوق� پیش�بینی�های� طبق�
کلی�جمعیت-� سیاست�های� در� کید� تأ -مورد� جانشینی� باالی�سطح� باروری� به�
این� براساس� کند.� تجربه� باال� رشد� سناریوی� براساس� را� باروری� نرخ� که� می�رسد�
باالی�سطح�جانشینی�مقدور� باروری� به� روند�فعلی،�رسیدن� ادامۀ� با� پیش�بینی�ها�
تشویقی� سیاست�های� نه�تنها� فرزندآوری،� به� رهبری� کیدات� تأ علی�رغم� نیست.�
یارانۀ� تخصیص� نحوۀ� مثال،� به�عنوان� بلکه� ندارد،� وجود� حوزه� این� � در مشخصی�
کاماًل�مخالف�سیاست�های�فرزندآوری�است،� معیشتی�در�سیاست�بنزینی�دولت،�
نیز� نفر� �5 باالی� � و�خانوار کم�شده� در�خانوار� فرد� هر� نرخ�سهم� فرزند،� افزایش� با� زیرا�

ندارد. رسمیت�

برطرف کردن خألهای قانونی در مورد نهادهای فرهنگی

که�مجلس� کارشناسان،�در�حوزه�های�زیر�خألهای�قانونی�جدی�وجود�دارد� از�نظر�
کند. کند�و�این�خألهای�قانونی�را�اصالح� �این�حوزه�ها�ورود�پیدا� می�بایست�در

•  نهادهای زیر نظر رهبری
سایر� و� خمینی� امام� امداد� کمیتۀ� و� اسالمی� تبلیغات� سازمان� اوقاف،� سازمان�
�قوانین�و�محدودۀ�فعالیت�های�دقیق�برخوردار�نیستند�و� نهادهای�زیر�نظر�رهبری�از
نیازمند�شفاف�شدن�محدودۀ�اختیارات�می�باشند.�از�جمله�دیگر�نهادهای�بسیار�
�زیر�نظر�رهبری�در�حوزۀ�فرهنگی،�صداوسیما�است�که�با�بیش�از�پنجاه�هزار� تأثیرگذار
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کارمند،�یکی�از�پرجمعیت�ترین�سازمان�های�خدماتی�جهان�است.�با�توجه�به� نفر�
که�با�آن� یافت�می�کند،�عمده�مسئله�ای� این�که�این�سازمان�بودجۀ�خود�را�از�دولت�در
دست�وپنجه�نرم�می�کند،�عدم�استقالل�این�سازمان�است.�در�حوزۀ�قانونی�نیز�این�
�به�اصالح�جدی�دارد؛�ازاین�جهت�که�باید�این�قانون�ها�هم�استقالل�این� سازمان�نیاز
گیرد،�هم�سبب�اصالح�ساختاری�در�بخش�های�مختلف�سازمان� �بر� سازمان�را�در

شود.

• ایجاد ظرفیت قانونی نظارت بر بودجۀ مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

اسالمی�هستند،� ارشاد� و� فرهنگ� وزارت� زیرمجموعۀ� که� مؤسسات� این� متأسفانه�
قابل�نظارت�توسط�سازمان�بازرسی�و�دیوان�محاسبات�نیستند�و�شفافیت�مالی�در�

این�مؤسسات�وجود�ندارد.

• اصالح نظام اداره و تأمین مالی صندوق های حمایتی از جمله صندوق حمایت از 
هنرمندان

ارشاد� و� فرهنگ� وزارت� زیرمجموعه�های� از� از�هنرمندان�یکی� صندوق�حمایت�
اجتماعی� تأمین� بیمۀ� نیز� و� تسهیالت� ارائۀ� برای� نهم� دولت� در� که� است� اسالمی�
ادامه� خود� فعالیت� به� هیئت�امنایی� شکل� به� � هنوز و� شد� راه�اندازی� هنرمندان�

است. شده� واقع� مغفول� بسیار� کنونی� دورۀ� در� طرح� این� می�دهد.�
 



117

بخش دهم: کمیسیون فرهنگی

مطالعۀ بیشرت

کتاب�»با�نمایندگان«،�مرکز�پژوهش�های�مجلس   �
کتاب�»�اقتصاد�فرهنگی«�انتشارات�دانژه   �
علوم�   پژوهشگاه� هنری«؛� و� فرهنگی� حوزۀ� در� مخاطب� »جامعه�شناسی� مقالۀ� �

فرهنگی� مطالعات� و� انسانی�
�مقالۀ�»تولید�و�مصرف�محصوالت�فرهنگی�و�هنری،�نگاهی�به�اقتصاد�فرهنگ«؛�  

پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی
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کمیسیون�های� از� یکی� اسالمی� شورای� مجلس� حقوقی� و� قضایی� کمیسیون� �
تخصصی�و�اثرگذار�مجلس�به�خصوص�در�تصویب�لوایح�و�طرح�های�مربوط�به�نظام�
کیفری�و�قوانین� �قوانین�مجازات� کشور�و�اصالح،�به�روزرسانی�و�بازنگری�در قضایی�
مباحث� که� آن�جا� از� است.�همچنین� قوانین� دیگر� و� تجارت� قانون� مانند� جامعی�
کمیسیون�ها� حقوقی�و�قضایی،�بسیار�تخصصی�است�و�سایر�نمایندگان�در�دیگر�
کمیسیون�حقوقی�و�قضایی� که�توسط� �این�حوزه�را�ندارند،�نظری� توان�اظهارنظر�در

نیز�تصویب�می�شود. مطرح�می�شود،�عمومًا�در�صحن�مجلس�
دارند.� سروکار� دادگاه� و� قضائیه� قوۀ� با� مختلفی� علل� به� مردم� کشور،� در� امروزه�
�افراد�از�مشکالت�فراوانی�که�در�حوزۀ�حقوقی�و�قضایی�برایشان�دردسرساز� بسیاری�از
�انجام�وظایف�و�رسالت� شده�است،�گله�می�کنند.�قوۀ�قضائیه�نیز�از�مشکالتی�که�در
ریشه�ای� مشکالت� حل� در� باید� اسالمی� شورای� مجلس� می�دهد.� خبر� دارد،� خود�
و�اصالح� قوانین�صحیح� با�نصب� و� کند� ایفای�نقش� این�حوزه�وجود�دارند� � که�در
ساختارهای�قانون�گذاری،�مراجعۀ�مردم�به�قانون�و�احقاق�حق�آن�ها�را�تسهیل�نماید.

نظم و شفافیت در ساختار قوانین و قانون گذاری-تنقیح قوانین

و� نظم� وجود� عدم� کشور،� قضایی� و� حقوقی� حوزۀ� در� پایه� مشکالت� از� یکی�
کشور�است.�قوانین�مربوط�به�هر�بخش� �قوانین�و�قانون�گذاری� شفافیت�در�ساختار
در� موضوع� یک� جوانب� به� و� نشده�اند� کدگذاری� و� دسته�بندی� مناسب� به�صورت�
که�نصب�می�شوند،�قوانین� �قوانینی� قوانین�متفاوتی�پرداخته�شده�است.�بسیاری�از
که�در� کالف�سردرگمی�را�ایجاد�می�کنند.�یکی�از�معضالتی� کرده�یا� گذشته�را�نقض�
که�مجلس�برای�پرداختن�به� نتیجۀ�این�عدم�انضباط�به�وجود�می�آید،�همین�است�
�قرار�می�دهد،�درحالی�که�قوانین� کار � هر�موضوعی�مجددًا�تصویب�قانونی�را�در�دستور
افراد� به�سوءاستفادۀ�بعضی� قوانین�منجر� � از انبوهی� ایجاد� و� نکرده� را�نسخ� گذشته�
از�اصلی�ترین� یا�بیرون�دستگاه�های�اجرایی�می�شود.�تنقیح�قوانین�یکی� در�داخل�
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ایشان�می�فرمایند:� بوده�است.� نیز� دغدغه�های�مقام�معظم�رهبری�
قوانین� تنقیح� مسئلۀ� همین� که� است؛� شده� تمام� قوانین� � از بعضی� منطق�
کرده�ام.�بله�چند�سال�قبل،�قانونی�در�خود� که�من�قباًل�هم�مکرر�عرض� است�
جمهوری�اسالمی�یا�قبل�از�جمهوری�اسالمی�تصویب�شده؛�قانون�است�لکن�
کنید؛�یعنی�مجلس�شورای� اآلن�این�قانون�منطقی�ندارد،�این�قانون�را�حذف�

انجام�بدهد،�هیچ�دستگاه�دیگری�نمی�تواند. را� � کار اسالمی�می�تواند�این�
کشور�نیز�دارای�تداخل�وظایف�با�دستگاه�های� از�طرفی�بعضی�شوراهای�عالی�در�
گاهی�بعضی�دستگاه�های�اجرایی�نیز�با�یکدیگر�تداخل�وظیفه�دارند� اجرایی�بوده�و�
البته� و�شفاف�شود.� نیز�واضح� اختیارات�دستگاه�ها� و� که�الزم�است�شرح�وظایف�
اقدامات�مثبتی�در�حوزۀ�تنقیح�قوانین�در�دستگاه�قضایی�کشور�در�حال�صورت�گرفتن�
است�که�از�آن�جمله�می�توان�به�دستورالعمل�تنقیح�قوانین�و�مقررات�قضایی�در�مهرماه�

کرد. �1398اشاره�

شاخص های نگران کنندۀ پرونده ها در دستگاه قضایی

که� �قوۀ�قضاییه�وجود�دارند،�از�ویژگی�هایی�برخوردار�هستند� که�در پرونده�هایی�
باعث�نگرانی�و�چراغ�زرد�دستگاه�های�نظارتی�می�شوند.�سه�شاخص�نگران�کننده�
یادی�دارند�و� �ز �رابطه�با�پرونده�ها�مدنظر�است؛�اول�این�که�پرونده�ها�تعداد�بسیار در
کیفیت�رسیدگی�به�آن�را�می�کاهد؛�به�عنوان�مثال�در�سال� یاد�پرونده،� �ز حجم�بسیار
�1396حدود��16میلیون�پروندۀ�تکراری�و��6میلیون�پروندۀ�یکتا�وارد�دستگاه�قضا�
شده�است.�مشکل�دوم،�زمان�رسیدگی�به�پرونده�یا�اطالۀ�داردسی�پرونده�ها�است�
�افراد�از�ترس�زمان� �باالتر�است�و�بعضی�از که�نسبت�به�استانداردهای�جهانی�بسیار
باالی�رسیدگی�به�پرونده�ها�ترجیح�می�دهند�وارد�فرایند�قضایی�نشوند.�مورد�آخر�در�
که�پرونده�های�مربوط�به�آن�ها�ساالنه�افزایش�می�یابد.�در� رابطه�با�موضوعاتی�است�
و� کاسته�می�شود� آن�ها� تعداد� از� که�ساالنه� دارند� پرونده�هایی�وجود� بعضی�مسائل�
که�مسائل�آن�ها�سال�به�سال� کانون�ها�وجود�دارند� سیر�نزولی�دارند.�در�مقابل،�بعضی�

در�حال�افزایش�است.
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افزایش�داشته�است.�در� کل�پرونده�های�حقیقی�در��5سال�اخیر��9درصد� جمع�
با��24درصد�رشد،� از�پرداخت�بدهی� ناتوانی�مالی� به� پرونده�های�مربوط� این�میان�
و� کارگر،�مطالبۀ�وجه�چک� و� کارفرما� به�هیئت�حل�اختالف� اجرای�احکام�مربوط�
که�می�بایست� کرده�اند� را�تجربه� افزایش� به�تنظیم�سند�رسمی�ملک�بیشترین� الزام�
کاهش� اقدامات�الزم�چه�به�صورت�پیشگیرانه�و�چه�به�وسیلۀ�اصالح�قوانین،�برای�

پذیرد. پرونده�ها�صورت� این�

رفع معضالت مربوط به پرونده های حوزۀ سند عادی

که�یک�سند�عادی�در� در�مادۀ��1291قانون�مدنی،�شرایطی�پیش�بینی�شده�است�
صورت�اثبات�امضای�طرفین،�در�حکم�سند�رسمی�باشد�و�اعتبار�سند�رسمی�را�
باالیی� مقامات�قضایی،�درصد� بعضی� غیررسانه�ای� اظهارات� باشد.�طبق� داشته�
است.� عادی� به�اصطالح� یا� غیررسمی� کشور،� در� غیرمنقول� اموال� مالکیت�های� از�
�به�صورت�عادی�و�بدون�نظارت�حکومت�انجام� انتقال�این�نوع�مالکیت�نیز�معمواًل
کمیت�بر�این�نقل�و�انتقاالت�عالوه�بر�بروز�آسیب�هایی� می�گیرد.�فقدان�نظارت�حا
کدتر� چون�معامالت�معارض،�زمین�خواری�و�افزایش�دعاوی�قوۀ�قضائیه،�موجب�را
تزلزل�حقوق�مالکیت�شده�است.�رئیس�سازمان� �به�دلیل� کسب�وکار شدن�فضای�
که��25درصد�پرونده�های� کرده�است� کشور�در�دی�ماه�سال��1398ادعا� ثبت�اسناد�

قضایی�به�صورت�مستقیم�یا�غیرمستقیم�با�اسناد�عادی�ارتباط�دارند.
بر� نخبگانی� اجماع� اخیر،� سال� چند� در� که� است� حالی� در� مسئله� این� وجود�
مجلس� مکرر� تالش�های� اما� شکل�گرفته،� مسئله� این� � در رویکرد� تغییر� ضرورت�
برای�تغییر�قانون�و�مشروط�کردن�انتقال�مالکیت�به�ثبت�رسمی�با�مخالفت�شورای�
نگهبان�به�دلیل�چالش�فقهی�مواجه�شده�است.�مادۀ��۶۲احکام�دائمی�برنامه�های�
کشور�و�همچنین�ابطالیۀ�شورای�نگهبان�بر�مواد��۲۲و��۴۸قانون�ثبت�)هر�دو� توسعۀ�

این�چالش�فقهی�است. � از نمونه�ای� در�سال�۱۳۹۵(�
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 تسهیل صدور حکم برای تصادفات جرحی

و� فوت� یا� عضو� نقص� به�علت� طرفی� از� باالست؛� بسیار� جرحی� تصادفات� آمار�
گذشته� در�چندسال� بسیار�مهم�هستند.� برای�طرفین� پرونده�ها� این� دیه،� باالبودن�
یادی�داشته�اند.�پیگیری�و�به�نتیجه�رساندن�این� �ز �افزایشی�بسیار این�پرونده�ها�آمار
بسیاری� می�توان� درحالی�که� باشد؛� داشته� نیاز� وقت� به�چندسال� شاید� نیز� مسائل�
حل� قوانین� بعضی� اصالح� و� بیمه� کارشناسی� با� تشکیل� بدو� در� را� مسائل� این� � از
�این�پرونده�ها،�نقص�عضو�صورت�نمی�گیرد�و�مشکل� یادی�از �ز کرد.�در�تعداد�بسیار
پرونده� به� رسیدگی� در� مشکلی� طرفین� بین� � در ازاین�رو� نیست؛� حاد� به�وجودآمده�
که�بیمه�خسارت�وارده�به�شخص�را� وجود�ندارد�و�فقط�باید�حکم�دادگاه�صادر�شود�
کند.�در�بسیاری�دیگر�از�مسائل�نیز�می�بایست�فرایند�صدور�حکم�تسهیل� پرداخت�
شده�و�صدور�حکم�به�ریش�سفیدان�محلی�یا�ساختارهای�حل�اختالف�منطقه�ای�

شود. سپرده�

مبارزۀ قانونی با فساد در حاکمیت

در� مردم� که� است� فسادی� میزان� نشان�دهندۀ� که� فساد� ادراک� شاخص� طبق�
اختیار� در� را� �۱۳۰ رتبۀ� جهان،� کشور� �۱۸۰ بین� � در ایران� می�کنند،� احساس� جامعه�
�این�نظر�بدتر�است؛�یعنی� کشور�دیگر�دنیا�از �از��۱۲۹ کشور دارد.�این�یعنی�وضعیت�
لیبریا،� کشورهای�مالی،� از� پایین�تر� و� گامبیا� و� � کشورهای�میانمار جایگاهی�هم�تراز�

مالدیو. و� گابون� جیبوتی،�

• تعارض منافع
کمیت�است�و�به�شرایطی� تعارض�منافع�یکی�از�اصلی�ترین�ریشه�های�فساد�در�حا
که�در�آن،�یک�فرد�یا�سازمان�با�منافع�مختلف�و�متعارضی�مواجه� اطالق�می�شود�
یک� هر� که� وضعیتی� در� و...(؛� ملی،� حزبی،� خانوادگی،� احساسی،� )مالی،� است�
بنابراین� نمایند.� فاسد� را� سازمان� یا� فرد� آن� تصمیم�صحیح� می�توانند� منافع� آن� از�
ضرورت�دارد�در�مقام�بررسی�قوانین�به�منشأ�بالقوۀ�بروز�تعارض�منافع�به�عنوان�یکی�
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از�مهم�ترین�محمل�های�فساد�قانونی�توجه�شده�و�ریشۀ�ایجاد�فساد�در�دستگاه�ها�
�نیز�مشخص�است،� �این�نوشتار که�در و�نهادهای�مختلف�را�خشکاند.�همان�طور�
�از�حوزۀ� کشور که�در�تمامی�بخش�های� تعارض�منافع�یکی�از�مسائل�ریشه�ای�است�
کرده�است؛�ازاین�رو� گرفته�تا�صنعت�و�فرهنگ�و�اقتصاد�مشکالتی�را�ایجاد� سالمت�
کشور�است.� یک�برنامۀ�جامع�مبتنی�بر�اصول�مبارزه�با�تعارض�منافع،�نیاز�فوری�

گزارشگری فساد  •
از� �قانون�است.�یکی� کشور،�توسعۀ�راه�های�مبارزه�با�فساد�در �نیازهای� یکی�دیگر�از
کشورهای�پیشرفته�حدود��40درصد�مفاسد�به�واسطۀ�آن� که�در� اصلی�ترین�راه�هایی�
که� شناسایی�می�شود،�مبارزۀ�مردمی�با�فساد�یا�سوت�زنی�است.�جالب�این�جاست�
کمیت�)مانند�سازمان�بازرسی،�نیروی�انتظامی� کشورها�نهادهای�نظارتی�حا �این� در
کمیت�عالوه� �این�روش،�حا �افشای��4درصد�از�مفاسد�نقش�داشتند.�در و...(�تنها�در
کننده،�درصورت�به�نتیجه�رسیدن�پرونده،�بخشی�از�عایدی� �فرد�افشا از بر�حمایت�
کننده�قرار�می�دهد.�به�این�ترتیب�هیچ�فردی�در�هیچ� �افشا مالی�آن�را�نیز�در�اختیار

کرد. نهادی�برای�انجام�هرگونه�اشتباهی�احساس�امنیت�نخواهد�

• شفافیت
ایجاد�زیرساخت�های�الزم�نرم�افزاری،�سخت�افزاری�و�نهادی�برای�افزایش�شفافیت�
�برابر� که�همگان�خود�را�در معامالت�و�فعالیت�های�اقتصادی،�منجر�به�این�می�شود�
یادی�داشته�و�تقریبًا� �ز نظارت�افکار�عمومی�ببینند.�این�موضوع�بازدارندگی�بسیار
کند.�با�ایجاد�چنین� �برابر�چشم�عموم�مردم�فساد� هیچ�مفسد�اقتصادی�نمی�تواند�در
مقایسه� رصد،� با� و� شده� و�ضبط� ثبت� اقتصادی� اطالعات� تمامی� سازوکارهایی،�
را� برد�و�فضا� از�مفاسد�پی� و�تحلیل�اطالعات�به�روش�تقاطع،�می�توان�به�بسیاری�
با�ایجاد�شفافیت�و�در�دسترس�بودن�اطالعات� از�طرفی� کرد.� ناامن� برای�مجرمان�
البته�شفافیت� کاهش�می�یابد.� تا�حد�قابل�توجهی� اقتصادی،�امکان�فرار�مالیاتی�

کمک�می�کند. کاهش�فساد�در�حوزه�های�دیگر�نیز� عالوه�بر�حوزۀ�اقتصادی�به�
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• مبارزه با پول شویی
بسیاری�از�فعالیت�های�مفسدانه�که�در�قالب�فرایندهای�غیرقانونی�انجام�می�شوند،�
در�صورت�وجود�بسترها�و�سازوکارهای�تشخیص�و�مبارزه�با�پول�شویی�قابل�ردیابی�
که� پول�هایی� ردگیری� و� تشخیص� جهت� پول�شویی� با� مبارزه� ابزارهای� هستند.�
نیز� اقتصادی� و� مالی� مفاسد� عمدۀ� و� است� شده� طراحی� ندارند� مشخصی� منشأ�
راهکارهای�مهم� � از به�همین�دلیل،�یکی� با�جابه�جایی�چنین�مبالغی�همراه�است.�

با�پول�شویی�است. با�فساد،�اجرای�قانون�مبارزه� برخورد�

مطالعۀ بیشرت

ظرفیت�های�  از� »استفاده� عنوان� با� امیرکبیر� سیاست�گذاری� اندیشکدۀ� گزارش� �
فساد« از� پیشگیری� و� مبارزه� برای� مردمی�

کشور  ک� گفتگو�با�رئیس�سازمان�ثبت�اسناد�و�امال �
و�  پیشگیری� راه�های� منافع؛� »تعارض� عنوان� با� پژوهش�های�مجلس� مرکز� گزارش� �

مدیریت«
گزارش�اندیشکدۀ�شفافیت�برای�ایران�با�عنوان�»تعارض�منافع�چیست�و�چگونه�  �

با�آن�مقابله�می�شود؟«
�سایت�سازمان�شفافیت�بین�الملل 
کسب�وکار«  �بهبود�فضای� �مقالۀ�»نقش�عوامل�حقوقی�و�قضایی�در



127

هم
وازد

ش د
بخ

کمیسیون 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

حوزه های فعالیت کمیسیون

کشاورزی

منابع آب

شیالت

دام و طیور

محیط زیست





129

بخش دوازدهم: کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی

کمیسیون�های� کشاورزی،�آب،�منابع�طبیعی�و�محیط�زیست�یکی�از� کمیسیون� �
کشاورزی،� که�برای�انجام�وظایف�محوله�در�محدودۀ� مجلس�شورای�اسالمی�است�

منابع�آب،��دام�و�طیور،�شیالت�و�هواشناسی�تشکیل�می�شود.
اصلی�ترین� از� که� محیط�زیست� و� آب� و� کشاورزی� حوزۀ� دو� به� � نوشتار این� � در
به� نقاط�مختلفی� � در دو�حوزه� این� پرداخته�می�شود.�مسائل� کشور�هستند� مسائل�
�به�حل�مسائل�در�حوزۀ� کدام�از�حوزه�ها�نیاز گره�می�خورند�و�حل�مسائل�هر� یکدیگر�
دیگر�دارد؛�به�عنوان�مثال،�ممکن�است�راهکارهایی�برای�حل�بحران�آب�پیشنهاد�
�این�موضوع� کشاورزی�شود�و�می�بایست�در که�موجب�ایجاد�بحران�در�بخش� شود�
�تولید�ناخالص�داخلی�به�واسطۀ� کشاورزی�از دقت�فراوانی�شود.�سهم��10درصدی�

�این�بخش�حاصل�شده�است. کشور�در مصرف��90درصد�از�منابع�آب�

مسائل اولویت دار حوزۀ کشاورزی

برنامه�ریزی� اولویت� � در سیاستی،� هر� با� و� کشوری� هر� در� غذایی� امنیت� تحقق�
کثر� ا � در توانسته�اند� اقتصادی� پیشرفتۀ� کشورهای� اغلب� و� دارد� قرار� دولت�ها� کالن�
که�ضریب� است� به�همین�دلیل� برسند.� به�خودکفایی� اساسی� یا�همۀ�محصوالت�
آمریکا� سنای� و� است� آنان� داخلی� نیاز� برابر� چندین� �۵+۱ کشورهای� غالت� تولید�
به�هزار� نزدیک� برای�یک�دورۀ�ده�ساله� را� کشاورزی� یارانۀ� بودجۀ� هم�در�سال��۲۰۱۳
�تولید�و�تأمین� میلیارد�دالر�تصویب�کرد.�امنیت�غذایی�از�طریق�خودکفایی�پایدار�در
نهاده�ها�و�محصوالت�اساسی�حاصل�می�شود.�ایران�در�اغلب�محصوالت�اساسی�
�برسد� گندم،�برنج،�شکر�و�دانه�های�روغنی�نتوانسته�به�خودکفایی�پایدار خود�مانند�
تخم� طیور،� و� دام� نژادهای� کود،� بذر،� مانند� تولید� نهاده�های� اخیر� سال�های� در� و�
آنان�وابستگی� � از ماهی�و...�نیز�به�همان�سرنوشت�دچار�شده�اند�و�حتی�در�برخی�
کشورهای�خارجی�نیز�وجود�دارد.�این�وابستگی،�پاشنۀ�آشیل�جمهوری� شدیدی�به�
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ایران�نگه�می�دارد.� بر�سر� را� و�تهدید�غذایی� که�سایۀ�تحریم� بوده�و�هست� اسالمی�
آن� پیشرانی� نقش� و� اشتغال� سهم� به� مربوط� کشاورزی،� بخش� اهمیت� دیگر� وجه�
با� کشور�مستقیمًا� آمار،�هجده�درصد�اشتغال� گزارش�مرکز� �اقتصاد�است.�طبق� در
به� و�غیرمستقیم� وابسته� با�احتساب�بخش�های� که� کشاورزی�مرتبط�است� بخش�
گره� کشاورزی�به�سالمت�جامعه� که�بخش� از�آن�جا� از�طرفی� سی�درصد�می�رسد.�

این�بخش�مضاعف�می�شود.� اهمیت� است،� خورده�

الزام اجرای طرح کاداسرت و انجام دقیق آمایش

از�ملزومات�طرح�اصالح�الگوی�کشت�ملی،�اجرای�طرح�کاداستر��1است.�هرساله�
کاداستر�طی�می�شود؛�حال�آن�که�به�کمک� برای�حدنگاری،�فرایند�پرهزینه�و�طوالنی�
تکنولوژی�های�جدید�ماهواره�ای�و�پهباد�می�توان�این�فرایند�را�به�سادگی�انجام�داد.�
نوع� و� تولید� کشاورزی،�میزان� اراضی� کار،�لیست�و�جزئیات�تمام� این� با� در�ضمن�
تمامی� مفید� اطالعات� سایر� و� کود� به� نیازمند� یا� آفت�زدگی� نقاط� زمین،� هر� تولید�
کار� کمک�این� �را�می�توان�به�صورت�آنالین�به�دست�آورد.�به� کشور کشاورزی� اراضی�
گر�این�طرح� هرگونه�زمین�خواری�و�آسیب�به�اراضی�ملی�قابل�شناسایی�است،�اما�ا
نداریم،� دقیق� به�صورت� را� کشاورزی� زمین�های� اطالعات� که� آن�جا� از� نشود،� اجرا�
کود�و�سموم� نمی�توانیم�برنامه�ریزی�صحیحی�برای�سال�آیند�داشته�باشیم�و�مصرف�
و� جنگل�ها� به� آسیب�رسیدن� صورت� در� و� می�شود� بیشتر� قبل� حالت� به� نسبت�

�آن�باخبر�نمی�شویم. اراضی�ملی�از

وجود حلقه های متعدد واسطه و دالالن

که�تعداد� کشاورزی�وجود�دارد،�این�است� که�در�حوزۀ� یکی�از�مشکالت�اصلی�
که�این� کشاورز�و�مصرف�کننده�وجود�دارند� یادی�از�حلقه�های�واسطه�و�دالالن�بین� ز
از� و� باشد� یاد� ز برای�مصرف�کننده� امر�باعث�می�شود�قیمت�تمام�شدۀ�محصوالت�
کشت�قراردادی� �این�راستا�باید�نظامات� کشاورزان�برسد.�در طرفی�حداقل�سود�به�

کــه ارزش حقوقــی داشــته باشــد و بتــوان بــر اســاس مرزهــای  ع نقشــه برداری اســت  کاداســتر یــا حدنــگاری آن نــو  .1
کاداســتر منبــع اصلــی داده هــا در اختالفــات و دعــاوی بیــن مالــکان زمیــن اســت. کــرد.  آن ســند مالکیــت صــادر 
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�قانون�خرید�تضمینی�گندم�صورت�پذیرد.�از�مشکالتی� توسعه�یابند�و�اصالحاتی�در
که�قیمت�خرید�تضمینی�بسیار�دیر�اعالم�می�گردد. که�این�قانون�دارد�این�است�

استفاده از پتانسیل زمین ها و مراتع ملی

از�ظرفیت�آن�ها�برای� که� را�دارند� از�زمین�ها�و�اراضی�ملی�پتانسیل�این� بسیاری�
کوچک�ترین�ضرری�به�آن�ها�برسد،�اما�با�توجه� کشت�دیم�استفاده�شود،�بدون�آن�که�
نیست.� مهیا� امکان� این� آبخیزداری� و� مراتع� جنگل�ها،� سازمان� سیاست�های� به�
سازمان� و� دولت� خود� به� متعلق� اغلب� کنونی� بزرگ�مقیاس� و� حاصل�خیز� اراضی�
سازوکارهایی� تدوین� با� نمایندگان� باید� و� است� آبخیزداری� و� مراتع� جنگل�ها،�
سطح� افت� و� زمین� کاربری� تغییر� � از و� کند� حفظ� را� اراضی� بر� دولت� مالکیت� که�
سفره�های�زیرزمینی�جلوگیری�نماید،�حق�بهره�برداری�از�زمین�را�به�بخش�خصوصی�

کند. گذار� وا کشت�وصنعت�ها� ایجاد� برای�
گیری� �نیز�مانند�بقیۀ�حوزه�ها�روند�دست�و�پا کشور البته�از�طرفی�در�سیستم�اداری�
از� استفاده� راه� سر� از� نیز� مشکل� این� می�بایست� که� دارد� وجود� مجوزها� اخذ� برای�

برداشته�شود. ملی� مراتع� و� زمین�ها� پتانسیل�

ساختار مدیریت آب

�ایران�است،�برنامه�ریزی�خود�را�براساس�تأمین� که�متولی�اصلی�آب�در وزارت�نیرو�
آب�شرب�و�ساخت�سازه�های�بزرگ�انجام�می�دهد�و�هیچ�گونه�مسئولیتی�در�قبال�
کشاورزان�با�اقدامات�سلبی�همچون�پلمپ�شدن�چاه� کشاورزی�ندارد�و� تولیدات�
که� کشور�وجود�دارد�این�است� که�در� و�قطع�آب�روبه�رو�هستند.�از�دیگر�مشکالتی�
طرح�های� انجام� با� که� می�شود� تبخیر� باران� � از ورودی�حاصل� آب� از� درصد� هفتاد�
کرد،�ولی�نوددرصد�اعتبارات�فصل�منابع�آب�به� کم� آبخیزداری�می�توان�این�میزان�را�
وزارت�نیرو�تخصیص�داده�می�شود�و�رقم�ناچیزی�صرف�آبخیزداری�می�شود.�حال�
تخصیص� آبخیزداری� به� را� کالنی� بودجۀ� چین،� و� آمریکا� مانند� کشورهایی� آن�که�
می�دهند.�ریشۀ�این�مشکالت�در�منفک�بودن�مدیریت�آب�از�بخش�تولید�و�منابع�
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شود،� داده� کشاورزی� جهاد� وزارت� به� نیرو� وزارت� آب� بخش� گر� ا است.� طبیعی�
کشور� در� اصالحات� از� این�گونه� می�گردد.� مرتفع� کشاورزی� مشکالت� از� بسیاری�
استرالیا�نیز�صورت�پذیرفته�است.�به�این�ترتیب�می�توان�مدیریت�جامع�چرخۀ�آب�

کرد. کشاورزی�متمرکز� را�در�وزارت�جهاد�

امنیت غذایی از طریق خودکفایی پایدار

وابستگی� مصرفی،� بذر� درصدی� �۹۰ واردات� � اجداد،� مرغ� درصدی� �۹۸ واردات�
بهره�وری� آمریکا،� � از � گاو اسپرم� واردات� فرانسوی،� قزل�آالی� ماهی� تخم� به� کامل�
دیگر� نمونۀ� ده�ها� و� غیربومی� نژادهای� واردات� و� سبک� دام� بومی� نژادهای� پایین�
و�ضعف� کارآمدی� نا نتیجۀ� دارد،� کشاورزی� فناوری� و� علمی� در�ضعف� ریشه� که�
امنیت� آسیب�پذیری� و� � پایدار به�عدم�خودکفایی� منجر� که� است� تحقیقات� نظام�
و� پایه� نهاده�های� تولید� � در اول�خودکفایی،�خودکفایی� گام� کشور�می�شود.� غذایی�
از�طریق�واردات�بذر� گوجه�فرنگی� تولید� که� ژنیتیکی�است.�در�شرایطی� نهاده�های�
واردات� به� � نیاز گاو� افزایش�شیردهی� و� مثل�مجدد� تولید� برای� یا� می�پذیرد� صورت�
واردات� عدم� و� شیر� یا� گوجه�فرنگی� انبوه� تولید� دارد،� وجود� آمریکا� � از نر� � گاو اسپرم�
�نیز�در�وضعیت�آسیب�پذیری�قرار�می�گیرد،� کشور آن�ها�خودکفایی�محسوب�نشده�و�
�نیز�بر�خودکفایی�موجود�تأثیرگذار�خواهد�بود.�با� کشور زیرا�ارادۀ�دشمنان�در�خارج�
این�شرایط،�قیمت�گذاری�به�موقع�و�مناسب�محصوالت�مشمول�خرید�تضمینی،�
توسعۀ�گلخانه�ها،�افزایش�بهره�وری�کشاورزی،�سیستم�های�آبیاری�نوین�و...�همگی�
هزار� از��۴۵۰ بیش� با�وجود� قرار�می�گیرند.� بعدی� رتبه�های� � در این�مسئله� به� نسبت�
فارغ�التحصیل،�بیش�از��۱۰دانشکده�و�ده�ها�مرکز�تحقیقاتی�و�سازمان�های�عریض�و�
کشاورزی،�هنوز�در�بخش�تحقیقات�و� طویل�دیگر�در�وزارت�خانه�های�علوم�و�جهاد�
کنون�سازمان�تحقیقات،�آموزش� کشاورزی�وضعیت�نامطلوبی�داریم.�هم�ا فناوری�
�بزرگ�ترین� کشاورزی�با�دوازده�هزار�پرسنل،�دو�هزار�هیئت�علمی�)بیشتر�از و�ترویج�
با� است،� کشور� تحقیقاتی� سازمان� پژوهشی،� و� آموزشی� مرکز� �۹۰ و� ایران(� دانشگاه�
کارکنان�این�سازمان� که�فقط�صرف�حقوق� بودجۀ�ساالنۀ�بیش�از��400میلیارد�تومان�

کشاورزی�است. نظام�تحقیقات� نیز�در�دولتی�بودن� این�مشکل� ریشۀ� می�شود.�
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مسائل اولویت دار حوزۀ آب و محیط زیست

مختلف� زمینه�های� در� کشور� در� ناپایدار� و� نامتوازن� توسعۀ� اخیر،� طی�سی�سال�
گرفته�است.�عدم�توجه�به�محیط�زیست�و�پایداری�توسعه،�باعث�اختالل� صورت�
�ابعاد�وسیع�بهره�برداری�از�منابع�آب�شده�است.�ضمن�این�که�اشکاالت� جدی�در
کنونی�این�بخش� �ایجاد�بحران� �قوانین�وضع�شده�در�بخش�آب�در اساسی�موجود�در
نقش�اساسی�دارند.�براساس�پژوهش�»گروه�تحقیقاتی�آینده�بان«��۱۰۰مشکل�و�مسئلۀ�
که�در�میان�این�صد�چالش،� اساسی�جامعۀ�ایران�در�سال��۱۳۹۶فهرست�شده�اند�
گزارش�ذکر�شده،� چهار�چالش�مربوط�به�حوزۀ�آب�است�و�دومین�چالش�مهم�در�
هر� آب،� تنش� بیان� برای� ملل� سازمان� شاخص� براساس� است.� آب� تأمین� بحران�
کند،�با�بحران� که�بیش�از�40%�منابع�آب�تجدیدپذیرش�را�در�سال�مصرف� کشوری�
که�ایران�با�مصرف�80%�آب�تجدیدپذیر� شدید�آب�روبه�رو�است.�این�در�حالی�است�
معضالت� کشور� نیز� زیست� محیط� حوزۀ� در� می�گیرد.� قرار� چهارم� رتبۀ� � در خود�
�از�جنگل�ها،�خشک�شدن�نزدیک� عمده�ای�را�تجربه�می�کند؛�ویرانی��125هزار�هکتار
به�هفتاد�درصد�مساحت�تاالب�ها�و�بحران�دائمی�آلودگی�هوا�از�جمله�مسائل�اصلی�
�رتبۀ�105  محیط�زیست�هستند.�ایران�از�لحاظ�شاخص�عملکرد�زیست�محیطی�در
�نیازمند�بازنگری� �بین��180کشور�دنیا�قرار�دارد.�برای�مقابله�با�این�چالش�ها،�کشور در
�با� �براساس�اصول�توسعۀ�پایدار کشور جدی�در�مباحث�برنامه�ریزی�و�مدیریت�آب�

حفظ�مؤلفه�های�محیط�زیست�است.

مدیریت تأمین محور آب

که�در�مقدمه�اشاره�شد،�براساس�داده�های�بانک�جهانی،�کشور�ساالنه� همان�طور�
�ایران� که�متولی�آب�در 80%�از�آب�تجدیدپذیر�خود�را�مصرف�می�کند.�وزارت�نیرو�
که�یا�منابعی�از�آب� است،�رویکرد�تأمین�محور�دارد؛�یعنی�همواره�در�پی�آن�است�
کند.�درصورتی�که�می�شود�بخش� �به�آب�را�برطرف� کند�و�یا�با�انتقال�آب،�نیاز پیدا�
�نیازمندی�به�آب�را�با�مدیرت�تقاضا�مرتفع�نمود�و�به�بیانی�دیگر،�مصرف� بزرگی�از
کمتر�دیده�شده�انجام�شود�یا�برای�آن�برنامه�ریزی�شود. که� کاری� کرد.� کمتر� آب�را�
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برنامه ریزی جهت توسعۀ صنایع با جامنایی صحیح

�نقاطی� با�توجه�به�انجام�ناصحیح�آمایش�آب�محور�سرزمین،�بسیاری�از�صنایع�در
لحاظ� از� یا� هستند،� روبه�رو� مشکل� با� آب� تأمین� لحاظ� از� یا� که� شده�اند� احداث�
�آمایش�آب�محور� زیست�محیطی�مشکل�ساز�شده�اند.�با�توجه�به�نبود�سندی�جامع�از
که�از�جهتی�بسیار�آب�َبر�نیز�هستند،�در�فالت� کاشی� کشور،�صنایعی�مانند�فوالد�و�
نیز� سیاست�گذاری� حوزۀ� در� شده�اند.� احداث� است-� خشک� بسیار� -که� مرکزی�
گوشه�ای� که�در� گوش�می�رسد� �به� گرفته�نمی�شود،�بلکه�هرروز نه�تنها�جلوی�این�رویه�
احداث� دیگری� آب�َبر� صنعت� ایران(� مرکزی� )فالت� سرزمین�خشک� این� � از دیگر�
�یزد�و� کاشی�در شده�است؛�به�عنوان�نمونه�ای�از�صنایع�پرمصرف�می�توان�به�صنعت�
که�منجر�به� کرد.�بسیاری�از�تصمیماتی� صنعت�ذوب�آهن�و�فوالد�در�اصفهان�اشاره�
�واقع�احداث�صنعت� احداث�این�صنایع�شده�اند،�تصمیماتی�سیاسی�بوده�اند.�در

یک�امتیاز�سیاسی�به�یک�منطقه،�جناح�یا�حتی�یک�فرد�بوده�است.

فعال کردن دیپلامسی فعال آب در منطقه

کمبود�منابع�آب،�هم�زمان�با�افزایش�روزافزون�جمعیت،� منطقۀ�غرب�آسیا�به�دلیل�
همواره�در�آستانۀ�تنش�و�حتی�بحران�آب�قرار�داشته�است.�کمبود�آب�بر�روابط�سیاسی�
کشورهای�منطقه�نیز�سایه�افکنده�و�برخی�اختالفات�و�حتی�درگیری�هایی�را�هم� بین�
سبب�شده�است.�کشور�ایران�نیز�که�شاهد�کاهش�منابع�آبی�در�اثر�مصرف�فزایندۀ�آب�
است،�نیاز�به�مدیریت�تعامل�خود�با�همسایگان�از�منظر�آبی�دارد.�عراق،�ترکمنستان،�
که� کشورهایی�هستند� پاکستان،�افغانستان،�جمهوری�آذربایجان،�ترکیه�و�ارمنستان�
دیپلماسی�آب�در�قبال�آن�ها�باید�به�صورت�جدی�پیگیری�شود.�در�این�میان�احداث�
از� ایران� ورودی� آب� میزان� است� شده� باعث� اخیر� سال�های� در� خارجی� سدهای�
کشورهای�همسایه�کاهش�یابد�و�این�یکی�از�مسائل�اساسی�است.�به�عنوان�مثال�یکی�
از�مشکالتی�که�سدسازی�در�ترکیه�بر�روی�رود�دجله�و�فرات�برای�کشور�ایجاد�می�کند،�
حادکردن�مشکل�ریزگرد�و�همچنین�مشکالت�امنیتی�ناشی�از�مهاجرت�جمعیت�
جنوب�غرب�ایران�است.�عالوه�بر�این،�امنیت�کشورهای�عراق�و�سوریه�به�عنوان�متحد�
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ایران�تحت�الشعاع�قرار�می�گیرد،�زیرا�غیر�از�خشک�شدن�آب�رودخانۀ�دجله�و�فرات،�تا�
کشور�در�اثر�باز�شدن�این�سدها�نیز�وجود�دارد.� حد�زیادی�امکان�زیر�آب�رفتن�این�دو�
مشکالت�ایران�با�افغانستان�بر�سر�استفاده�از�آب�های�مشترک�)هیرمند(،�آلودگی�آب�
رودخانۀ�ارس�به�واسطۀ�فعالیت�های�صنعتی�و�معدنی�ارمنستان�در�حاشیۀ�رودخانه�
و�مشکالت�ناشی�از�سدسازی�ترکیه،�موضوعاتی�هستند�که�در�اسرع�وقت�می�بایست�
با�استفاده�از�دیپلماسی�آب�به�سراغ�حل�آن�ها�رفت.�ایران�می�تواند�با�ابزار�دیپلماسی�
که�در�معاونت�حقوقی�و�بین�المللی�وزارت�خارجه�وجود�دارد،�با�این�مشکالت� آب�

روبه�رو�شود.

کنرتل و کاهش عوامل آالینده و تهدیدکنندۀ محیط زیست

است.� نیاز� زمان� سال� میلیون�ها� به� خاک� و� آب� هوا،� آلودگی�های� جبران� برای�
گازهای�خارج�شده�از�منابع�متحرک�و�غیرمتحرک؛�یعنی�صنایع�پاالیشی،�نیروگاه�ها�
�ایجاد�آلودگی� و�وسایل�نقلیه�به�واسطۀ�عدم�توسعۀ�تکنولوژی�و�جانمایی�غلط،�در
و� کانال� و� اسیدی� باران� نفت،� نشت� از� ناشی� آب،� آلودگی� دارند.� بسزایی� نقش�
مختلفی� سموم� و� گاز�ها� از� ناشی� هوا� آلودگی� درحالی�که� است؛� شهری� جوی�های�
منتشر� فسیلی� سوخت�های� ترکیب� � از � و کارخانجات� و� صنایع� توسط� که� است�
تبدیل�شده� � کشور در� بحران�همیشگی� یک� به� ریزگردها� پدیدۀ� کنار� در� و� می�شود�
است.�در�شهرهای�بزرگ،�آلودگی�هوا�بر�حدود��۳۵تا��۴۰میلیون�نفر�تأثیر�می�گذارد.�
به�خصوص� کشورمان� از� یادی� ز � بسیار و�جمعیت� است� غبار�هم�همین�طور� و� گرد�
در�استان�های�جنوبی�و�غربی�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد.�از�طرفی�آلودگی�خاک�نیز�
که�خاک�را�از�مواد�مغذی�و�ضروری�محروم� عمدتًا�ناشی�از�ضایعات�صنعتی�بوده�
یافت�ناصحیح�آن�ها�منجر�به�دفن�غیراصولی� می�سازد.�دفن�نامناسب�زباله�ها�یا�باز
�آلودگی�خاک�و�هوا�مؤثر�است.�گنجاندن� یا�سوزاندن�آن�می�شود�که�این�موضوع�نیز�در
بودجه�ریزی� و� توسعه� برنامه�های� نظامات� در� زیست�محیطی� رویکرد� و� مالحظات�
یابی�محیط�زیستی�برای�دستیابی� �فرایند�ارز سالیانه،�اصالح�ضعف�های�قانونی�در
از� از�سازمان�های�ذیربط،� �و�پیگیری�اصولی�چالش�های�این�حوزه� پایدار به�توسعۀ�
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�تداوم� از تا� �به�انجام�آن�خواهد�بود� که�مجلس�شورای�اسالمی�قادر اقداماتی�است�
نماید. بحران�جلوگیری� این�

ساختار وزارت نیرو برای مدیریت آب

مدیریت به هم پیوسته و یکپارچۀ چرخۀ آب

کشاورزی�آورده�شده�است. توضیحات�این�دو�مورد�در�بخش�

مطالعۀ بیشرت

کشور؛�اولویت�ها�و�   گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�با�عنوان�»عمده�ترین�مسائل� �
راهبردهای�مجلس�شورای�اسالمی�در�دورۀ�دهم«

کشورهای�همسایه�در�حوضه�های�   گزارش�»بررسی�تأثیرات�برنامه�های�تنظیم�آب� �
کشور مشترک�مرزی�بر�ایران«؛�سایت�سازمان�برنامه�و�بودجۀ�

کشور«؛�سایت�   �برنامۀ�ششم�توسعۀ� �مقالۀ�»چالش�های�مدیریت�منابع�آب�ایران�در
سیویلیکا

توسعۀ�   به� کشاورزی�در�دستیابی� و�مشکالت�مدیریت�آب� موانع� �مقالۀ�»تحلیل�
روستایی توسعۀ� و� فضا� اقتصاد� فصلنامۀ� پایدار«؛�

سیاست�های�   فصلنامۀ� همسایگان«؛� قبال� در� ایران� آب� »دیپلماسی� مقالۀ� �
کالن و� راهبردی�
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استفاده از کارشناسان ، آثار و پژوهش های ...

•�اندیشکدۀ�تدبیر�آب�ایران
کمیت�شریف •�اندیشکدۀ�حا

•�اندیشکدۀ�راهبردی�تبیین
•�اندیشکدۀ�سیاست��گذاری�اقتصادی�تهران

•�اندیشکدۀ�سیاست�گذاری�امیرکبیر
•�اندیشکدۀ�شفافیت�برای�ایران

•�اندیشکدۀ�محّنا�)مطالعات�حکمرانی�نرم�ایران(
•�پژوهشکدۀ�تحقیقات�راهبردی�مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام

•�پژوهشکدۀ�سیاست�پژوهی�و�مطالعات�راهبردی�حکمت
•�پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگی

•�شبکۀ�تحلیلگران�اقتصاد�مقاومتی
کانون�های�تفکر�ایران •�شبکۀ�

گروۀ�تحقیقاتی�آینده�بان �•
•�مجموعۀ�توسعۀ�تفکر�روش�آفرین

•�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی
•�مرکز�راهبری�ورثة�االنبیاء

•�مرکز�مطالعات�تکنولوژی�دانشگاه�صنعتی�شریف
•�مرکز�مطالعات�تکنولوژی�دانشگاه�علم�و�صنعت

کشاورزی�و�آب •�مرکز�ملی�مطالعات�راهبردی�
•�مرکز�همکاری�های�تحول�و�پیشرفت�ریاست�جمهوری

•�مؤسسۀ�مطالعات�راهبردی�تعلیم�و�تربیت�برهان
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مصاحبه با ...

�ایتالیا •�ابوالفضل�ظهره�وند،�سفیر�سابق�ایران�در
کانون�های�تفکر�ایران کارشناس�آموزش�شبکۀ� •�بادپا،�

کارشناس�اجتماعی�مجموعۀ�توسعۀ�تفکر�روش�آفرین •�آقای�پورحیدر،�
•�مهندس�افشین�پروین�پور،�عضو�سابق�شورای�عالی�مسکن

کانون�های�تفکر�ایران کارشناس�حقوقی�شبکۀ� •�آقای�حاجی�زده،�
کارشناس�مرکز�همکاری�های�تحول�و�پیشرفت •�حمید�سینی�ساز،�

سیاست�گذاری� اندیشکدۀ� فساد� با� مبارزه� گروه� مسئول� پرنیان،� احسان� دکتر� �•
کبیر میر ا

گروه�انرژی�اندیشکدۀ�سیاست�گذاری�امیرکبیر •�دکتر�حبیب�ظفریان،�مسئول�
کارشناس�اقتصادی •�دکتر�حسین�درودیان،�

کارشناس�حوزۀ�سالمت •�دکتر�حسین�شمالی،�
کارشناس�اقتصادی •�دکتر�دادجوی�توکلی،�

مطالعات� و� سیاست�پژوهی� پژوهشکدۀ� اجتماعی� کارشناس� رضایتی،� دکتر� �•
حکمت راهبردی�

کارشناس�حوزۀ�حمل�ونقل •�دکتر�عبداهلل�پور،�
کارشناس�اقتصادی •�دکتر�علی�سرزعیم،�

کارشناس�اقتصادی •�دکتر�علی�سعدوندی،�
سرمایه�گذاری� بیمۀ� صندوق� سابق� مدیر� مزرعه�شاهی،� عربی� محمدرضا� دکتر� �•

معدنی فعالیت�های�
�وزیر�مسکن�و�شهرسازی�در�دولت�نهم�و�دهم •�دکتر�مقداد�همتی،�مشاور

کارشناس�مرکز�پژوهش�های�مجلس •�دکتر�میثم�پیله�فروش،�
�وزیر�مسکن�و�شهرسازی�در�دولت�دهم •�دکتر�هادی�عباسی،�مشاور

و� سیاست�پژوهی� پژوهشکدۀ� اجتماعی� فرهنگی-� کارشناس� هجری،� دکتر� �•
حکمت راهبردی� مطالعات�

کارشناس�حکمرانی�نرم�مرکز�همکاری�های�ریاست�جمهوری •�روح�اهلل�فرازی،�
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کارشناس�فرهنگی •�علیرضا�بلیغ،�
کانون�های�تفکر�ایران کارگروه�مسکن�شبکۀ� •�آقای�غالمی،�مدیر�

کارشناس�فرهنگی�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی •�آقای�فراهانی،�
کانون�های�تفکر�ایران کارشناس�شبکۀ� •�آقای�قمی،�

•�محمد�آزین،�مسئول�مؤسسۀ�مطالعات�راهبردی�تعلیم�و�تربیت�برهان
کارشناس�انرژی�مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام •�مهندس�حیدری،�

کاال�و�رئیس� �بورس� •�مهندس�رضا�محتشمی�پور،�معاون�عملیات�و�نظارت�بر�بازار
سابق�دفتر�توسعۀ�صنایع�پایین�دستی�شرکت�ملی�صنایع�پتروشیمی�ایران

کارشناس�انرژی�اندیشکدۀ�سیاست�گذاری�امیرکبیر •�مهندس�علی�بابایی،�
و� تحول� همکاری�های� مرکز� سابق� کارشناس� حسن�زاده،� علی� مهندس� �•

ی ر ست�جمهو یا ر � د نها فت� پیشر
گروه�صنعت�اندیشکدۀ�سیاست�گذاری�امیرکبیر •�مهندس�میالد�بیگی،�مدیر�

کارشناس�فرهنگی�پژوهشکدۀ�سیاست�پژوهی�و�مطالعات�راهبردی� •�آقای�نظری،�
حکمت

�بین�الملل کارشناس�امور •�حجه�االسالم�سیفایی،�
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 منابع کتابخانه ای و اینرتنتی

•�ابوالقاسم�مهدوی،�آثار�متغیرهای�حقیقی�و�پولی-�مالی�بر�نرخ�سود�سپردۀ�بانکی�
ایران،�نشریۀ�دانشگاه�آزاد�اسالمی؛

•�احسان�پرنیان،�استفاده�از�ظرفیت�های�مردمی�برای�مبارزه�و�پیشگیری�از�فساد،�
امیرکبیر؛ اندیشکدۀ�سیاست�گذاری�

�رونق�تولید،�فعالیت�های�نامولد�رقیب� •�احسان�پرنیان،�الگوی�راهبردی�حمایت�از
تولید،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛

کسب�و�کار،� فضای� بهبود� � در قضایی� و� حقوقی� عوامل� نقش� پرنیان،� احسان� �•
امیرکبیر سیاست�گذاری� اندیشکدۀ�

•�احمد�مظفری،�مالیات�بر�عایدی�سرمایه�چیست؟
�قانون�اساسی؛ •�اصول�سیاست�خارجی�در

پژوهش�های� مرکز� ریشه�ها؛� و� ابعاد� ایران،�چیستی،� بانکی� نظام� در� پنهان� � اعسار �•
اسالمی؛ شورای� مجلس�

�اقتصاد�کالن،�بررسی�تحلیلی�روند�تحوالت�طالق�در�کشور،�عوامل�و�پیامدها؛� •�امور
سازمان�برنامه�و�بودجۀ�کشور؛

�به�میادین�نفتی�الزمۀ�تحقق�تولید�صیانتی،�مرکز� گاز •�امیرحسین�تبیانیان،�تزریق�
مجلس؛ پژوهش�های�
�بانک�جهانی؛ •�آمار

گزارش� •�بررسی�آیین�نامۀ�ایجاد�پتروپاالیشگاه�ها�با�سرمایه�گذاری�مردمی�در�دولت،�
خبرگزاری�فارس؛

�ایران،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛ •�بررسی�زمینه�های�فرار�مالیاتی�در
کشور�بدون�نفت،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛ •�برنامۀ�ادارۀ�

•�برنامۀ�پزشک�خانواده�و�نظام�ارجاع؛
•�بهنام�رضاقلی�زاده،�نقش�رسانه�ها�در�پیشگیری�از�سوءمصرف�مواد�مخدر،�پایگاه�

مجالت�تخصصی�نور؛
•�بیانات�مقام�معظم�رهبری�در�حوزه�های�مختلف؛
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•�پول�شویی�فرهنگی�یا�فرهنگ�پول�شویی،�سایت�سراج؛
•�تحوالت�مسکن�در�چهار�دهۀ�انقالب�اسالمی،�اقتصادنیوز؛

کشور،�مؤسسۀ�مطالعات�بین�المللی�انرژی،�سال�۱۳۹۵؛ •�ترازنامۀ�هیدروکربوری�
•�تعارض�منافع�چیست�و�چگونه�با�آن�مقابله�می�شود؟�اندیشکدۀ�شفافیت�برای�

ایران؛
فرهنگ،� اقتصاد� به� نگاهی� هنری،� و� فرهنگی� محصوالت� مصرف� و� تولید� �•

فرهنگی؛ مطالعات� و� انسانی� علوم� پژوهشگاه�
و� انسانی� علوم� پژوهشگاه� هنری،� و� فرهنگی� حوزۀ� در� مخاطب� جامعه�شناسی� �•

فرهنگی؛ مطالعات�
•�چهارچوب�اصالح�ساختاری�بودجه�با�رویکرد�قطع�وابستگی�مستقیم�بودجه�به�

کشور؛ نفت،�سازمان�برنامه�و�بودجۀ�
•�چالش�ها�و�راهکارهای�رونق�تولید�در�سال�1398،�بخش�معدن�و�صنایع�معدنی،�

گزارش�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛
•�چالش�ها�و�راهکارهای�رونق�تولید�در�سال�۱۳۹۸،�برنامه�های�راهبردی�و�عملیاتی�

در�حوزه�های�فرابخشی�اقتصاد،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛
•�حسین�پوراحمدی،�دیپلماسی�انرژی�و�منافع�ملی�جمهوری�اسالمی�ایران،�نشریۀ�

دانش�سیاسی؛
با� سخنی� است؟� گمراه�کننده� پول� خلق� ضد� تجویزهای� چرا� درودیان،� حسین� �•

مبین؛ تحقیقات� و� مطالعات� مؤسسۀ� پول،� خلق� ضد� پیشنهادات� مروجان�
•�درسنامۀ�اعتیاد�و�راه�های�پیشگیری�از�آن،�دانشگاه�ایالم؛

•�روح�اهلل�فرازی،�حضور�استادان�در�نظام�تصمیم�گیری،�روزنامۀ�دنیای�اقتصاد؛
•�سایت�سازمان�شفافیت�بین�الملل؛

گروه�تحقیقاتی�آیند�ه�بان؛ •�سایت�
•�سایت�مؤسسۀ�مطالعات�بین�المللی�انرژی؛

•�سند�باالدستی�طرح�جامع�حمل�و�نقل؛
کلی�ایجاد�تحول�نظام�آموزش؛ •�سیاست�های�
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کلی�سالمت،�ابالغ�شده�توسط�مقام�معظم�رهبری؛ •�سیاست�های�
کشور-�نکات�مهم�و� کل� •�سیدعباس�پرهیزکاری،�بررسی�الیحۀ�بودجۀ�سال��1399

محورهای�تصمیم�گیری�)ویرایش�اول(،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛
صحیفۀ�امام�خمینی�•

پژوهش�های� مرکز� گزارش� ایران،� � در معادن� دولتی� حقوق� نظام� اصالح� ضرورت� �•
اسالمی؛ شورای� مجلس�

یابی�حقوقی�تعارض�منافع�در�حقوق�نظام�سالمت�ایران،� •�علیرضا�میالنی�فر،�ارز
تاریخ�پزشکی؛ و� اخالق�

گزارش�خبرگزاری�تسنیم؛ •�عنوان�رقم�واقعی�فرارهای�مالیاتی�چقدر�است؟�
•�فائزه�طاهرآبادی،�تحلیل�موانع�و�مشکالت�مدیریت�آب�کشاورزی�در�دستیابی�به�

توسعۀ�پایدار،�فصلنامۀ�اقتصاد�فضا�و�توسعۀ�روستایی؛
پژوهش�های� مرکز� آموزش�وپرورش،� بنیادین� تحول� سند� بررسی� حسام،� فرحناز� �•

اسالمی؛ شورای� مجلس�
کشور،� �برنامۀ�ششم�توسعۀ� •�فرزام�پوراصغر،�چالش�های�مدیریت�منابع�آب�ایران�در

یابی�اثرات�محیط�زیستی�ایران؛ سیزدهمین�همایش�ملی�ارز
فرمان�تاریخی�افتتاح�حساب��100امام�•
•�قانون�اصالح�قانون�معادن�مصوب1390؛

تکنولوژی� مطالعات� مرکز� صنعتی،� سیاست� تا� اقتصادی� سیاست� از� کتاب� �•
شریف؛ صنعتی� دانشگاه�

کتاب�اقتصاد�فرهنگی،�انتشارات�دانژه؛ �•
کتاب�با�نمایندگان،�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛ �•

اندیشکدۀ� بلندمدت،� � در بی�اثرکردن� کوتاه�مدت،� در� عبور� نفت،� تحریم� کتاب� �•
امیرکبیر؛ سیاست�گذاری�

دهقانی� جالل� سید� دکتر� ایران،� اسالمی� جمهوری� خارجی� سیاست� کتاب� �•
زآبادی؛ فیرو

گزارش�های�حوزۀ�فرآورده�و�منطقه،�سایت�مرجع�دیپلماسی�انرژی�ایران؛ �•
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صنایع� ملی� شرکت� پتروشیمی،� صنایع� ملی� شرکت� عملکرد� گزارش�های� �•
؛ شیمی و پتر

کری،�سیاست�گذاری�هدایت�اعتبار،�MMT،�و�اقتصاد�حرکت�کننده�با� •�مجید�شا
سرمایه�گذاری،�پایگاه�خبری-تحلیلی�اقتصاد�آنالین؛

تالطم�های� برای� سرمایه�داری� طالیی� دوران� درس�های� یزدان�پناه،� محسن� �•
مؤسسۀ� آن،� حل� ابزار� هم� و� بحران� ریشۀ� هم� اعتباری،� نظام� ما؛� امروز� اجتماعی�

مبین؛ تحقیقات� و� مطالعات�
�ایران،�فصلنامۀ�برنامه�ریزی�رفاه�و� •�محمد�زاهدی�اصل،�مسائل�و�مشکالت�فقر�در

توسعۀ�اجتماعی؛
ایران،� � در واقعی� مؤثر� ارز� نرخ� بر� مبتنی� رقابت�پذیری� مجرد،� محمدجعفر� �•

؛ ی د قتصا ا مۀ هشنا و پژ
فصلنامۀ� همسایگان،� قبال� در� ایران� آب� دیپلماسی� دهشیری،� محمدرضا� �•

کالن و� راهبردی� سیاست�های�
�و�روسیه،�اندیشکدۀ� کشورهای�نروژ گاز� •�مرتضی�نیکخواه،�بررسی�ساختار�نفت�و�

امیرکبیر؛ سیاست�گذاری�
آب� تنظیم� برنامه�های� تأثیرات� بررسی� آینده�نگاری،� و� توسعه� پژوهش�های� مرکز� �•
بودجۀ� و� برنامه� ایران،�سازمان� بر� مرزی� مشترک� در�حوضه�های� کشورهای�همسایه�

کشور؛
تحریم�های� با� مقابله� راهبرد� اقتصادی،� دیپلماسی� سمیعی�نسب،� مصطفی� �•
امنیت؛ آفاق� پژوهشی� علمی-� فصلنامۀ� مقاومتی،� اقتصاد� منظومۀ� در� اقتصادی�
•�معاونت�پژوهش�های�اقتصادی،�تعارض�منافع،�راه�های�پیشگیری�و�مدیریت،�مرکز�

پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی؛
کشور؛� مسائل� عمده�ترین� مجلس،� پژوهش�های� مرکز� گزارش� پژوهشی،� معاونت� �•
مرکز� گزارش� دهم«،� دورۀ� در� اسالمی� شورای� مجلس� راهبردهای� و� »اولویت�ها�

مجلس؛ پژوهش�های�
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�ایران،�نشریۀ�اقتصاد� �بر�تقاضای�پول�در •�مهدی�ادیب�پور،�تأثیر�نااطمینانی�نرخ�ارز
پولی�و�مالی؛

امور� وزارت� اقتصادی� مجلۀ� اجتماعی،� نابرابری� و� فقر� پدیدۀ� پرستش،� نسرین� �•
دارایی؛ و� اقتصادی�

کشورها�در�زمینۀ�معافیت�های�مالیاتی�2.�دربارۀ� بررسی�تجارب� ترابی�فر،� •�هادی�
شورای� مجلس� پژوهش�های� مرکز� هنری،� فعالیت�های� درآمد� بر� مالیات� معافیت�

اسالمی؛
مطالعات� مرکز� می�کند،� غیرتورمی� رونق� وارد� را� مسکن� بازار� مالیات� چهار� وضع� �•

صنعت و� علم� دانشگاه� تکنولوژی�




