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 بیان مسأله
ریزي و تغییر ساختار اقتصاد این کشور از یک نظام برنامه 1978در سال  اقتصاديچین با اعمال اصالحات 

مرکزمحور به بازارمحور، تاکنون توسعه اقتصادي و اجتماعی زیادي را تجربه کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی 
در تاریخ به ترین توسعه پایدار اقتصاد یک کشور درصد است که سریع 10طور متوسط حدود این کشور ساالنه به

میلیون نفر از مردم این کشور از فقر منجر شده است. با توجه به  800رود. این موضوع به نجات بیش از شمار می
هاي آمریکا گیري این کشور در دوره تحریمرود و نوع جهتترین شریک تجاري ایران به شمار میاینکه چین، مهم

رو، برگزاري این نشست و تحلیل مسایل ي ایران داشته باشد، ازاینتواند اثرات قابل توجهی بر امنیت اقتصادمی
 چین از اهمیت زیادي برخوردار است.

 لهأتبیین مس

روها در ارتباط با تأمین امنیت طلبان و میانهگرایان، اصالحنوع نگاه سه گرایش عمده سیاسی در ایران، یعنی اصول
هاي اساسی ایران در حوزه روابط خارجی، آید. از چالشمار میکننده رفتار خارجی ایران به شو معشیت، تعیین

برنامه تدوین شده براي  6نبود برنامه مشخص براي تنظیم چگونگی برقراري روابط با کشورهاي مختلف است و در 
ها، انطباق رفتاري وجود داشته است. با اعمال درصد با این برنامه 40توسعه در بهترین حالت رقمی حدود 

المللی علیه ایران توسط آمریکا، روسیه و چین از کشورهایی هستند که از امکانات همکاري با ایران هاي بینمتحری
هاي مهم ایران در ارتباط با چین، نداشتن برنامه منسجم و هماهنگ در شرایط کنونی برخوردارند. از جمله چالش

ران هرکدام نگاه خاص خود را نسبت به این کشور هاي سیاسی ایدر ارتباط با این کشور است و در واقع، جناح
دارند. در ساختار کنونی وزارت امور خارجه، اولویت نگاه به غرب و به حاشیه رفتن اهمیت روابط با شرق، باعث به 

هاي گذشته شده است. با وجود این، نگاه غالب در بین هاي همکاري دو کشور در سالهدر رفتن بسیاري از فرصت
مند هاي همکاري خود با ایران حتی در شرایط تحریمی عالقهاین است که چین کماکان به حفظ طرح کارشناسان

هاي صنعتی، انرژي، خطوط ریلی و امکان مشارکت ایران در طرح جاده است. امکان همکاري با چین در شهرك
ع، نبود یک تحلیل سیاسی آیند. در مجموهاي همکاري ایران با این کشور به شمار میابریشم، از جمله فرصت

گیرد. این موضوع باعث ها و محذورات خود کشور نشأت میمشخص در ایران از عدم شناخت مقدورات، ظرفیت
شود ایران نتواند ماهیت سیاسی مشخصی را از خود به خارج انعکاس دهد تا دیگر بازیگران براساس آن، رفتار می

 خود را با کشور تنظیم کنند. 

  

           

 

    

   

  

  

 



 
 

 

 

 یشنهادي راهکارهاي پ

 : است ضروري زیر موارد به توجه چین، با اقتصادي روابط توسعه راستاي در

 -کرد گذار مشخص پارادایم یک به آرا تعارض و اغتشاش از خارجی سیاست حوزه در است الزم.
  شود انجام دوجانبه سطح به المللیبینمجامع در روابط سطح به دهیاولویت از پارادایمی نگاه تغییر.
 شوند برداشته چین با روابط گسترش در ساختاري موانع. 
 پیگیري مدیترانه دریاي به اتصال براي ایران و سوریه عراق، ترکیه، چندجانبه همکاري به مربوط طرح 

 شود.
 -شود استفاده کشور دو روابط گسترش پنهان در دیپلماسی هايظرفیت از. 
 دستورکار در کشور هايزیرساخت بهبود چین، المللیبین و ايمنطقه هايطرح در ادغام و مشارکت براي 

 .گیرد قرار
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 بیان مسأله
 هايسال در که است ناپذیراجتناب رویکردي داخلی تولید از حمایت تحریمی، شرایط در کشور گرفتن  قرار به توجه با

 چرایی و بهتر بررسی راستا، این در. است نیز بوده کارشناسان و مسئوالن اسالمی، انقالب معظم رهبر تأکید مورد اخیر

 . شود تلقی مؤثر گامی تواندمی داخلی تولید از حمایت سیاست اجراي در کشورها برخی موفقیت

 

 تحلیل مسأله

دهد که حمایت مستقیم، بررسی تجارب جهانی پنج کشور چین، برزیل، مالزي، شیلی و امارات متحده عربی نشان می

رنگ شدن سهم بخش خصوصی، توسعه شرط از تولید تبعات زیادي مانند بزرگ شدن بخش دولتی، کموقیدبلندمدت و بی

ولتی و بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، حمایت از صنایع تولیدي باید هم هدفمند و نامتوازن و اتالف منابع مالی د

 المللی آماده شوند.دار باشد تا صنایع کشور در مدت زمان مشخصی براي رقابت در سطح بینهم زمان

ایجاد محیطی مطلوب دهد که عالوه بر آنچه بیان شد، تجارب کشورهاي موفق در زمینه حمایت از تولید داخلی نشان می

وري و کارآیی در اقتصاد و هوکار و ایجاد فضاي مناسب حضور بخش خصوصی در اقتصاد به ارتقاي بهربراي کسب

هاي گذاريمنظور تهیه یک بسته سیاستی براي حمایت مؤثر از سرمایهشود. به عبارت دیگر، بهتوسعه متوازن منجر می

وکار مناسبی براي همه آنها ایجاد مالی مستقیم به برخی تولیدکنندگان، محیط کسبجاي کمک تولیدي در ایران، باید به

 کرد. 

در کشورهاي موفق از جمله چین با تأکید بر  داخلی تولید از حمایت سیاست شواهد تجربی، در مجموع، باید گفت، بنابر

هاي مولد کشور باید همراستا باشد خشهاي داخلی براي تقویت توان تولید بسیاست -1: پذیرفته است دو موضوع تحقق

کنندگان داخلی به سمت مصرف باید ضمن توسعه بازار محصوالت داخلی در بازارهاي جهانی، گرایش مصرف -2و 

 مکمل داخلی، کاالهاي پذیريرقابت به دستیابی راستاي در گام دو این که است مهم، این تولیدات داخلی باشد. نکته

 سمت نفع به هارویه و هازیرساخت اگر است، زیرا ضروري سیاست دو این بر زمانهم تمرکز بنابراین، هستند؛ یکدیگر

 به گذارسیاست دستیابی بلندمدت در نکنند، داخلی حمایت تولیدات از تجارت بازي قواعد اما کنند، تغییر اقتصاد عرضه

راستا با سیاست حمایت هاي تجارت خارجی همسیاستاگر  همچنین،. شودمی مواجه مشکل با پذیريرقابت تقویت هدف

هاي هاي الزم) فراهم نباشد، سیاستواسطه فقدان زیرساختوکار تولیدي (بهاز تولید داخلی باشند، اما فضاي مناسب کسب

 خلی،دا کاالي از حمایت براي کامل و سازوکار مؤثر شود. بنابراین،پذیري تولیدات داخلی با شکست مواجه میرقابت

  

           

 

 

    

   

  

  

 



 
 

 

 سپس، و هدایت کند تولیدي هايبخش به سوداگري هايفعالیت از را بالقوه گذارانسرمایه انگیزه ابتدا که است سیاستی

 شوند. طراحی تولیدات این از حمایت براي تجاري هايسیاست

 راهکارهاي پیشنهادي
 توان از تجارب کشورهاي موفق جهان در حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد داد: موارد زیر را می

اند، ها، فضاي رشد صنایع نوزاد را ایجاد نکردهکشورهاي موفق از طریق سیستم حمایت از تولیدات داخلی و یارانه -1

 توانایی تولیدکنندگان صورت گرفته است. ها در جهت افزایش گذاريبلکه رشد صنایع نوزاد از طریق هدایت سرمایه

کشورهایی در حمایت از تولید موفق شدند که صنایع داراي مزیت نسبی خود را به سمت افزایش صادرات سوق  -2

 دادند.

هاي صنعتی وجود دارد که مهمترین آنها سازي سیاستابزارهاي مختلفی براي پیاده که دهندمی نشان جهانی تجارب -3

 عبارتند از: 

هاي دولتی اي از بانکهاي یارانهها (شامل وامیارانه -هاي تجاري براي ارتقاي صنایع نوزاد، ها و سایر محدودیتتعرفه  -

اي، هاي تولیدات کارخانههایی که به توسعه تواناییهاي مالیاتی در صنایع خاص یا فعالیتاي) یا معافیتهاي توسعهیا بانک

هاي تکمیلی یا رقابتی، از طریق گذاريهماهنگی سرمایه -کنند. و آموزش کمک می R&Dگذاري، صادرات، سرمایه

هاي صدور مجوز با هدف سیاست -هاي دولتی، ها بین بخشهاي پیشگیرانه، میانجیگريریزيهایی مانند برنامهاقدام

هاي خصوصی و مشارکت بخش -هاي مناسب)، هاي مناسب در قیمتهاي تولیدي (مانند واردات فناوريافزایش قابلیت

هاي فنی، خدمات اطالعاتی، بازاریابی صادرات و سایر منابع تولیدي ، کمکR&Dها، توسعه دولتی براي ایجاد زیرساخت

هاي تدارکات دولتی استفاده از سیاست -ها. SMEخصوص نفعان ارایه شوند، بهتوانند توسط تولیدکنندگان و ذيکه نمی

هاي مشترك گذاريهاي صنعتی، سرمایهترویج گروه -ویژه در مراحل اولیه توسعه. ستراتژیک، بهبراي کمک به صنایع ا

 ها براي کمک به تسهیم ریسک، تبادل اطالعات و یادگیري.هاي صنفی صنایع و تعاونیبخش خصوصی، انجمن

کشور باید با توجه به شرایط خاص رسد یک نسخه واحد ساده براي حمایت از تولید داخلی وجود ندارد و به نظر می -4

هاي خاص ساختاري اقتصاد ایران، ترکیبی از موارد یادشده را برگزیند و براساس هریک از صنایع کشور و همچنین ویژگی

 .بندي مشخص آنها را به کار گیردیک برنامه هدفمند با زمان
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 بیان مسأله

هاي هاي اقتصادي است که رفاه و عملکرد تمام بخشترین شاخصمهمها یکی از عنوان روند رشد قیمتتورم به

هاي حوزه تورم است ترین شاخصدهد. شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهماقتصادي را تحت تأثیر قرار می

دهد. در کنار این موضوع، ارتباط ها و تحمیل فشار تورمی را بر بخش تولید نشان میکه روند افزایش قیمت

شود. آخرین هاي اقتصادي میهاي مختلف اقتصادي باعث تسري تحوالت یک بخش به سایر بخشه بخشپیوست

دهد که شاخص قیمت تولیدکننده رشد قابل توجهی داشته گزارش ارایه شده از سوي بانک مرکزي نشان می

 تواند تبعات زیادي به همراه داشته باشد.است. این موضوع می

 

 تحلیل مسأله

ها، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم مربوط به ي در آخرین گزارش خود براي شاخص قیمتبانک مرکز

دهد، شاخص قیمت هاي مختلف تولیدي را ارایه کرده است. آمار ارایه شده در این گزارش نشان میبخش

شور با چالش هاي تولیدي کدهد، بخشاي را تجربه کرده است. این موضوع نشان میسابقهتولیدکننده افزایش کم

رو هستند. نکته مهم این است که اثرگذاري شاخص شده کاالها و خدمات تولیدي خود روبهمهم افزایش بهاي تمام

هاي اقتصادي کشور است)، و تورم مربوط به آن تنها به بخش تولیدي ترین شاخصقیمت تولیدکننده (که از مهم

دهد. باید توجه کرد این شاخص نیز تحت تأثیر قرار میهاي اقتصادي را شود و سایر شاخصکشور محدود نمی

هاي داخلی و خارجی رو، تا حدود زیادي اثرات شوكتحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادي و سیاسی قرار دارد. ازاین

 دهد.شده کاالها و خدمات را نشان میهاي تولید و بهاي تماموارد شده بر اقتصاد در هزینه

شده کند، تغییر در بهاي تمامل تولید کاالها و خدمات در راستاي تأمین نیاز جامعه فعالیت میاز آنجا که اقتصاد حو

طور مستقیم از دهد. بعد از تولیدکنندگان که بههاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار میکاالها و خدمات تمام شاخص

یدکننده قرار دارد، خانوارها و بخش گیرند، نخستین بخشی که تحت تأثیر تورم تولافزایش قیمت تولید اثر می

کننده شدت و نحوه اثرگذاري خود را کننده جامعه هستند. این اثرپذیري از کانال شاخص قیمت مصرفمصرف

کننده، دهد. براساس ادبیات اقتصادي و بررسی رفتار شاخص قیمت در دو بخش تولیدکننده و مصرفنشان می

ماهه در شاخص قیمت 3ه در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه تقریباً توان پی برد که تغییرات پدید آمدمی

  

          

 

    

   

  

  

 



 
 

 

درصد در شاخص  63رو، با توجه به اینکه در آبان شاهد بروز تورم بیش از شود. ازاینکننده پدیدار میمصرف

خصوص هاي بعد و بهکننده در ماههاي باالي تورم در شاخص قیمت مصرفایم، نرخقیمت تولیدکننده بوده

 هاي پایانی سال خود را نشان داده است.هما

نکته دیگري که در خصوص تورم و اثرات بعدي آن وجود دارد، این است که بروز تورم در اقتصاد و تداوم این 

هاي آتی باید نرخ ارز با توجه به رو، در دورهمنزله کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اقتصاد است. ازاینپدیده به

هاي آتی نرخ ارز به رود در دورهطوري که انتظار میکاهش ارزش پول ملی تعدیل شود، بهتورم پدید آمده و 

تناسب تورم پدید آمده در کشور افزایش یابد. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابستگی شدید تولید کاالها و 

-خواهد شد و دور باطل تورم هاي بعدي نیزگیري تورم در دورهخدمات به نرخ ارز، افزایش این نرخ باعث شکل

هاي هکند، بلکه انگیزتنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف مینرخ ارز  شکل خواهد گرفت. این موضوع نه

پذیري صنایع داخلی، اقتصاد کشور را در مسیر وابستگی برد و با تضعیف قدرت رقابتگذاري را از بین میسرمایه

 دهد.قرار می

شود، هاي تولید صنعتی میدهد، بخش ساخت که مربوط به بخشوي بانک مرکزي نشان میآمار ارایه شده از س

درصدي نسبت به دوره  88طوري که شاهد بروز تورم حدود بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است، به

ست. درصد بوده ا 13کمتر از  1396مشابه سال قبل هستیم. این در حالی است که تورم این بخش در آبان 

هاي وابستگی باالي تولیدات صنعتی به واردات مواد اولیه و کاالهاي وارداتی، باعث باال بودن اثرپذیري آن از شوك

ارزي و نوسانات نرخ ارز در کشور شده است. در این بین، ارتباط پسین و پیشین گسترده بخش صنعت و همچنین 

ات اقتصادي اهمیت توجه به آن را بیشتر کرده است. براساس نقش قابل توجه آن در تولید، اشتغال، رفاه مردم و ثب

درصدي پدید آمده در این بخش را تهدیدي براي امنیت اقتصادي  88این، بسیاري از کارشناسان تورم نزدیک به 

 دانند.کشور می

 راهکارهاي پیشنهادي

 شود:ها پیشنهاد میبخش قیمتهاي زیر براي مدیریت شرایط کنونی و خروج از بحران به وجود آمده در سیاست

 گذاري کاالها و خدماتنظارت بیشتر بر تولید، توزیع و قیمت 

 تأکید بر استفاده از کاالها و خدمات ایرانی 



 
 

 

 اي هاي لحظهگیريتصمیم دوري از 

 .حفظ ثبات اقتصادي به منظور کاهش نااطمینانی در اقتصاد کشور 
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 بیان مسأله

تواند اثرات مخرب زیادي را بر کشور تحمیل کند. این اقسام فساد است که میترین خواري یکی از مهمزمین

هاي متعددي عملکرد فساد به دالیل زیادي در کشور بروز کرده و در حال گسترش است. این پدیده از کانال

جاي دهد و با آثار مخربی که در جامعه برهاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار میطبیعی و منطقی تمام شاخص

 کند.گذارد، اقتصاد را از مسیر رشد و توسعه پایدار دور میمی

 

 تحلیل مسأله

ترین اشکال فساد است که آثار مخرب زیادي بر رفتار اقتصادي مردم، توزیع درآمد، خواري یکی از مهمزمین

پدیده اثرات قابل رغم اینکه این هاي امنیت اقتصادي و... دارد. بههاي اقتصادي، وضعیت شاخصکارآیی سیاست

کن هاي قابل توجهی براي ریشههاي گذشته در سطوح مختلفی بروز کرده، اما اقدامتوجهی در کشور دارد و از دهه

گیري و گسترش این نوع فساد در کشور طوري که در شرایط کنونی شاهد شکلکردن آن انجام نشده است، به

 هستیم.

اي است که برخی کارشناسان معتقدند، کلید دستیابی به رشد و توسعه زهاندااهمیت و جایگاه مبارزه با فساد به

هاي مدون و کن کردن آن با استفاده از سیاستتوسعه، مبارزه با فساد و ریشهپایدار اقتصادي در جوامع درحال

یجاد و اي با پدیده فساد مستلزم شناخت کافی از عوامل اهاي پیوسته است. در این بین مبارزه ریشهاقدام

براساس مطالعات انجام شده و دیدگاه کارشناسان این حوزه،  ها و سطوح مختلف است.تشدیدکننده آن در حوزه

 خواري در کشور به شرح زیر است:ترین دالیل بروز زمینعمده

 اي بودن زمین و ارزش باالي آن در تمام مناطقسرمایه −

 سمیوجود اراضی گسترده در حومه شهرها بدون مستندات ر −

 اجراي ناقص طرح کاداستر −

 وجود فساد در نظام اداري  −

 موقع قوانین و مقررات و عدم برخورد قاطعانه با متخلفانعدم اجراي صحیح و به −

  

         

   

 

    

   

  

  

 



 
 

 

 هاي متعدد در یک موضوع و ناهماهنگی بین آنها.وجود سازمان −

شود مبارزه با این پدیده می هاي اداري، اجرایی و نظارتی باعثگستردگی ابعاد فساد و نحوه عملکرد آن در نظام

 خواري به شرح زیر است:هاي مبارزه با فساد زمینترین موانع و چالشمهم هاي زیادي همراه باشد.با دشواري

 هاي اجرایی و نظارتیوجود فساد در دستگاه −

 هاي آن در نقاط مختلففقدان بانک اطالعاتی جامع و کامل در خصوص زمین و مالکیت −

 ربط بر امالك قبل و بعد از تصرفهاي ذيکافی سازمانفقدان نظارت  −

 گیري در حوزه زمینتعدد قوانین و مقررات و تعدد نهادهاي تصمیم −

 راهکارهاي پیشنهادي

 شود:هاي مختلف پیشنهاد میخواري و کاهش تبعات آن در بخشهاي زیر براي مبارزه با فساد در زمینسیاست

 اجراي طرح جامع کاداستر در کشور 

 وانتقال زمینایجاد نهاد مدیریت واحد براي نظارت بر نقل 

 روزرسانی پایگاه داده زمین و پایگاه نقشه سراسري کشوريایجاد و به 

 هاي سوداگري در بازار زمینمنظورحذف فعالیتهاي متناسب اقتصادي بهاتخاذ سیاست 

 خواري و اقدام قاطع براي مبارزه با آنتشدید مجازات زمین 

  هاي مربوط به آنهاي متولی در حوزه زمین و برنامهساختار دستگاهاصالح 
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 بیان مسأله
تعداد معدودي شریک تجاري سهم زیادي از کل واردات و دهد که سال اخیر نشان می 10عملکرد ایران در 

تواند از ابعاد مختلف امنیت اقتصادي و امنیت ملی کشور را تهدید اند که این موضوع میصادرات کشور داشته

 هاي اقتصادي و توسعه روابط تجاري کشور مهم باشد. گذاريتواند در سیاستکند. توجه به این موضوع، می

 تحلیل مسأله

دهد که هم در بخش صادرات غیرنفتی و هم در بخش بررسی ترکیب شرکاي تجاري ایران در دهه اخیر نشان می

 1/68و  89داشته و به ترتیب  1396تا  1387هاي واردات، آسیا بیشترین سهم را از تعامل ایران با جهان در سال

به این منطقه جغرافیایی اختصاص یافته  هاي مورد بحثدرصد از کل صادرات غیرنفتی و واردات ایران در سال

 ایران غیرنفتی مرزيبرون تعامالت در که بوده جغرافیایی منطقه دومین بارز تفاوت یک با اروپا آسیا، از است. بعد

 منطقه این به جهان به ایران غیرنفتی صادرات از درصد 9/7 ترتیب به یادشده هايسال در و داشته نقش جهان با

 است. بوده منطقه این از جهان از ایران واردات از درصد 6/28 و

تا  1387هاي شریک عمده تجاري در دو بخش صادرات غیرنفتی و واردات در سال 10روند تعامالت ایران با 

درصد از ارزش  6/77و  4/76ترتیب شریک تجاري عمده ایران به 10طور متوسط دهد که بهنشان می 1396

 اند. تشکیل داده 1396تا  1387هاي واردات کشور را در سالدالري صادرات غیرنفتی و 

 نبوده، مدونی و مشخص برنامه داراي دیگر کشورهاي با ایران تجاري تعامالت در مجموع باید گفت که روند

 تعامالت در که معناست این به موضوع، این. است گرفته شکل و جهت اقتصادي هايتحریم نتیجه در بلکه

 در تعامل این عمده بخش بلکه نداشته، چندانی جایگاه اقتصادي مرسوم هايروش و بازاریابی کشور، خارجی

. است بوده عراق و افغانستان مانند همسایه کشورهاي با ایران سنتی تجاري روابط و خارجی فشارهاي نتیجه

 شواهد براساس که ايگونهبه است، ایران خارجی تجارت بر تحمیلی شرایط از ناشی نیز چین با ایران روابط

 از چین سهم ،)آلمان مانند( ایران خارجی تعامالت به اروپایی کشورهاي برخی بازگشت با برجام، از پس آماري،

 ایرانی بازرگانان و فعاالن سنتی سیاسی، حضور هايیافته است. به طور کلی، تنش کاهش ایران خارجی تجارت

 تعامل هدف، عدم بازارهاي در داخلی تولیدات معرفی براي بازاریابی دانش از نکردن هدف، استفاده بازارهاي در

  

         

    

   

  

  

 



 
 

 

ایرانی از  بازرگانان و فعاالن از دولتمردان مؤثر حمایت بانکی، عدم و مالی خدمات بخش در قوي دوجانبه

 بخشی به شرکاي تجاري بوده است.ترین دالیل عملکرد ضعیف کشور در تنوعمهم

 راهکارهاي پیشنهادي

 بخشی به شرکاي به شرح زیر است: برخی از راهکارهاي مؤثر براي تنوع

اي المللی و منطقههاي بینحضور در نمایشگاه اي:المللی و منطقههاي بینگسترش حضور فعال در نمایشگاه -

هاي مهم براي گسترش سهم ایران در بازارهاي جهانی و نمایش و معرفی تولیدات داخلی به دیگران، یکی از راه

هاي مدرن تولید، خطوط تولیدي داخلی را تقویت کرده و توان با آشنایی با فنون و روشاست، از این مجرا می

 بیش از پیش افزایش داد. توان رقابتی را

الزم است دولتمردان در راستاي حمایت از اقتصاد داخلی و هموارسازي  مندي از دیپلماسی فعال اقتصادي:بهره -

هاي مولد کشور هاي تجاري دو یا چندجانبه با جهان براي حمایت از بخشمسیر فعاالن اقتصادي کشور از ظرفیت

 استفاده کنند.

وکار، بستر و شرایط مناسب : با تسهیل فرآیند کسبکار براي تقویت بخش خصوصیوبهبود فضاي کسب -

 هاي پیش روي صادرکنندگان فراهم خواهد شد.براي بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع و چالش

زي، مر: براي تسریع و تسهیل روند مبادالت برونهاي تشویقیتسهیل مقررات و استفاده هدفمند از سیاست -

هاي تجارت خارجی کشورمان براي تشویق حضور فعاالن اقتصادي کشور الزم است بازنگري مؤثري در سیاست

هاي تجاري و گذاريها و سیاستگیريالمللی انجام گیرد. براي نمونه، ایجاد ثبات رویه در تصمیمدر عرصه بین

دن آنها توسط فعاالن بخش تجارت خارجی توصیه بینی بومنظور قابل پیشاي بههاي لحظهدوري از تصویب برنامه

 شود. می

مرزي : براي توسعه تعامالت برونهاي قهرآمیزهاي دو یا چندجانبه براي تعدیل آثار سیاستافزایش همکاري  -

توان در هاي حاصل از آن میها و محدودیتاثر کردن یا به حداقل رساندن آثار تحریمبا دیگر کشورها و بی

 هاي ملی را جایگزین دالر کرد. پول مبادالت
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 تبیین مساله

الملل، جایگاه جهانی کشورهایی مانند هند، سنگاپور، با توجه به اینکه براساس گزارش سازمان شفافیت بین 
عنوان موارد مطالعاتی انتخاب گرجستان و بریتانیا، در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي ارتقاء یافته، این کشورها به

سازي این کشورها در مبارزه گذاري و تصمیمهاي سیاستاند تا ضمن ارزیابی وضعیت کنونی راهبردها و روششده

 . با فساد، راهکارهاي عملیاتی براي حل این مسئله و تقویت امنیت اقتصادي کشور ارایه شود

 تحلیل مسأله

اند و در کشورهاي بریتانیا، گرجستان، سنگاپور و هند، از کشورهاي موفق در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده
اند. در این المللی خود را ارتقاء دادهالملل، جایگاه بینهاي اخیر براساس گزارش سازمان شفافیت بینطی سال

المللی، ارتقاي عنوان یک مرکز مالی بینارتباط بریتانیا با تأکید بر راهبردهاي مانند تقویت یکپارچگی این کشور به
هاي عمومی، بهبود محیط در تدارکات و پرداختهاي دولتی و خصوصی، کاهش فساد یکپارچگی در تمام بخش

در مسیر مبارزه با فساد  2022وکار در سطح جهانی و همکاري با دیگر کشورها براي مبارزه با فساد تا سال کسب
 اقتصادي گام برخواهد داشت. 

قوانین مبارزه با فساد، هایی مانند حمایت کامل دولت از اداره مبارزه با فساد، اصالح سنگاپور نیز با تأکید بر روش
گرایی افزایش دستمزد کارکنان نظام بورکراتیک، تأکید بر تخصص ، آژانس مبارزه با فسادمستقل کردن و تقویت 

المللی هاي گذشته توانسته اعتبار بینالمللی در مبارزه با فساد، در سالساالري و استفاده از تجربیات بینو شایسته
هاي مقابله با پول فاسد، موفق در عرصه مبارزه با فساد افزایش دهد. هند هم سیاست عنوان یک کشورخود را به

پیشگیري را براي مبارزه با فساد در دستورکار خود قرار داده  قانون کاغذي و اصالح اقتصادي هايبا بنگاه مبارزه
ي در قوانین مبارزه با فساد و هاي اخیر با اعمال راهکارهایی مانند اصالح و بازنگراست. گرجستان نیز در سال

هاي دولتی، ها و سهم دولت از تولید ناخالص داخلی، واگذاري مالکیت شرکتاجراي آن، کاهش تعداد وزارتخانه
المللی شدن آنها، اعمال هاي دولتی، اصالح نظام بانکی و بینهاي انتخابات، کاهش تعداد رسانهسازي هزینهشفاف

اي وکار، اصالح سیستم قضایی و انتظامی و شیشهم مالیاتی، بهبود فضاي کسبسیاست تک نرخی، اصالح نظا

  

           

 

 

    

   

  

  

 



 
 

 

 

تاالر خدمات عمومی، در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادي  کردن آنها، تقویت دولت الکترونیک و تأسیس ساختمان
 بسیار موفق عمل کرده است. 

 راهکارهاي پیشنهادي: 

 وجه به تجارب جهانی، توجه به موارد زیر ضروري است: در راستاي مبارزه با فساد در ایران، با ت

 زنندگان مبارزه با فساداصالح و بازبینی قوانین مبارزه با فساد و حمایت از سوت -

 گراییها بر تخصصجذب نیروها و توزیع سمت -

 هاي خصوصیها و افزایش تعداد رسانهکاهش نقش دولت در رسانه -

 در راستاي مبارزه با فساد رهاي بزرگ ارایه خدماتتقویت دولت الکترونیک و تأسیس تاال -

 هاي حساسکنترل افراد مهم در نهادها و سازمان -

هاي انتخابات و بررسی اموال صاحبان منصب در قبل و بعد از خدمت براي مشخص سازي هزینهشفاف -
 بودن منشأ انباشت ثروت. 
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 بیان مسأله

افزایش تقاضاي برق و گاز عراق این امکان را فراهم ساخته که ایران بخشی زیادي از برق و گاز صادراتی خود را به این 
شود، در یک دهه آتی نیز تقاضاي برق و گاز عراق روند صعودي داشته باشد و این می بینیکشور اختصاص دهد. پیش

) نیازمند واردات برق و گاز از ایران خواهد بود. با این حال، 2022سال  مدت (تاکشور براي تأمین نیازهاي خود در کوتاه
هایی که در توسعه میادین مستقل گذاري)، در زمینه تولید گاز، این کشور با توجه به سرمایه2030در افق بلندمدت (تا سال 

کاهش دهد. در زمینه تولید برق نیز  تواند وابستگی خود راآوري گازهاي همراه انجام داده است، میگازي و همچنین جمع
تواند تولید برق یدپذیر میتجدهاي هاي جدید و استفاده از انرژيهاي توزیع و انتقال، ساخت نیروگاهعراق با بهبود شبکه

فاده هاي این کشور مورد استخود را افزایش دهد. با توجه به اینکه گاز صادراتی ایران به عراق براي تولید برق در نیروگاه
 تواند امنیت تقاضاي برق و گاز ایران را تهدید کند.هاي عراق براي افزایش تولید گاز و برق میریزيبرنامه گیرد،قرار می

 تحلیل مسأله

 12میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده و در مقابل میزان مصرف گاز این کشور حدود  4/10حدود  2017عراق در سال 

درصد رشد داشته است. فزونی مصرف نسبت به  2/21حدود  2016ه این میزان نسبت به سال میلیارد مترمکعب بوده ک

ترین کشور صادرکننده گاز به این کشور تولید گاز موجب شده که عراق یکی از واردکنندگان خالص گاز باشد. ایران بزرگ

انداز وضعیت صنعت گاز ه است. چشمبوده و براي صادرات گاز به عراق دو قرارداد جداگانه بین دو کشور منعقد شد

مترمکعب در  یلیاردم 40 به حدود 2018میلیارد مترمکعب در سال  11دهد، تولید گازهاي همراه عراق از عراق نشان می

این افزایش تولید بازتاب افزایش تولید نفت در میادین بزرگ جنوب عراق و همچنین تالش بیشتر  .یابد یشافزا 2030سال 

ي گازهاي همراه است. در زمینه تولید گاز در میادین مستقل، سه میدان آکاس در غرب، منصوریه آورجمعراي این کشور ب

ي از تجارتوانند تولید گاز را در این کشور افزایش دهند. تولید ترین میادینی هستند که میدر مرکز و سیبا در جنوب، مهم

این میدان، شرکت انرژي کویت، شرکت نفت ترکیه و شرکت نفت  آغاز شده است و اکنون در 2018میدان سیبا در سال 

میسان عراق در حال فعالیت هستند. میادین خورمور، چمچل، میران و بیناباوي از دیگر میادین عراق واقع در اقلیم کردستان 

، میزان تولید 2030ق شود، تا افبینی میهستند که ظرفیت مناسبی براي افزایش گاز در این کشور دارند. در مجموع، پیش

هاي بزرگ در این میادین، افزایش گذاري شرکتگاز عراق از میادین مستقل و همچنین گازهاي همراه، به دلیل سرمایه

 میلیارد مترمکعب برسد. 50به حدود  2018میلیارد مترمکعب در سال  15چشمگیري داشته باشد و از حدود 

درصدي تولید برق در پنج سال  30رغم افزایش بیش از دهد که بهمی بررسی وضعیت تولید و مصرف برق عراق نشان

تبع آن، شکاف بین تولید و مصرف برق افزایش یافته است. یکی از منابع تأمین برق عراق اخیر، میزان مصرف برق و به

  

             

 

    

   

  

  

 



 
 

 

 مجموع ،2018ال سدهد که در ها نشان میکنند. بررسیمقیاس است که با نفت کار میاستفاده از ژنراتورهاي کوچک

ارتقاي شبکه انتقال و توزیع، افزایش استفاده از  .ه استبود گیگاوات ساعت 5حدود  کوچک يژنراتورها ظرفیت تولید

هاي عراق براي هاي جدید از دیگر گزینهها، افزایش واردات از کشورهاي همسایه و احداث نیروگاهیروگاهنظرفیت کنونی 

هایی، تقاضاي برق را کنترل کند و ظرفیت تولید برق اگر این کشور بتواند با ارایه مشوق تأمین افزایش تقاضاي برق است.

، نیاز خود را تأمین کند و شکاف بین عرضه 2030تواند در افق نیز با توجه به گزینه هاي مطرح شده افزایش یابد، عراق می

 و تقاضا، از بین برود.

جدي از جانب قطع واردات گاز و برق عراق از ایران متوجه کشور نیست.  مدت تهدیددر مجموع باید گفت که در کوتاه

هاي تولید گاز و همچنین افزایش تولید برق توان انتظار داشت که عراق با توسعه ظرفیتحال، در بلندمدت، میبا این 

براي قطع وابستگی برق و گاز اگر فشار آمریکا بر عراق خصوص بتواند وابستگی به واردات گاز را از ایران کاهش دهد، به

برداري برساند تر به بهرههاي در دست اقدام خود را سریعتواند باعث شود عراق طرحاین عامل می از ایران افزایش یابد،

ترین مشتریان گازي خود را از دست در این صورت، ایران یکی از بزرگ یا اینکه به دنبال یافتن مقاصد انرژي دیگري باشد.

تواند نفوذ سیاسی هاي نو در این کشور میهاي عربستان براي تولید برق از انرژيگذاريخواهد داد. از سوي دیگر، سرمایه

 منطقه به نفع ایران نخواهد بود. و اقتصادي عربستان را بیشتر کند که این موضوع با توجه به رقابت ایران و عربستان در 

  پیشنهادي راهکارهاي

هایی تواند امنیت تقاضاي برق و گاز ایران را با چالشبا توجه به اینکه تحوالت صنعت گاز و برق عراق در یک دهه آینده می

 منظور ارتقاي امینت انرژي و اقتصادي کشور، توجه به موارد زیر ضروري است:مواجه سازد، به

 کشور این بازارهاي در بلندمدت حضور منظوربه عراق با روابط تعمیق و حفظ 

 ایرانی هايشرکت مهندسی و فنی خدمات صادرات براي عراق بازار هايظرفیت از استفاده 

 جدید بازارهاي در نفوذ براي ریزيبرنامه 

 صادراتی. جدید هايظرفیت ایجاد راستاي در کشور در برق و گاز مصرف مدیریت براي تالش 
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