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رو شدند. روبهه 
روز بيشتر   وز به

مورد نياز تبديل 

ود بپردازند با  خ
هاي  ش نارضايتي

 در خصوصي و 
هاي  حوزه در ي

. اين مشاركت 
ر كلي، در تمام 

هاي  افع فعاليت
ها از طريق  لت

شاركت با دولت 

يليون دالر اجرا 
ظر تعداد پروژه و 
مان در آن قرار 
يگر، در منطقه 

هاي  از پروژه ي
گذاري به   سرمايه

شاركت دولت و 

    ی منتخب

ش كسري بودجه
المنفعه رو ت عام
عمومي م خدمات

   

به انجام تعهدات
عمومي، افزايش

عمومي  بخش ن
خصوصي و مومي

ي خدمات است.
طو وجود دارد. به

طرات و مناتن خ
 هستند، زيرا دول
 را از تعامل و مش

مي 1,017,000د 
 آفريقا، هم از نظر
 آفريقا كه كشورم
ت. به عبارت دي

  ت.
د كه تعداد زيادي
وژه و بيشترين س

ر با مشميليون دال

  ضروري است:

کشورهای

ها و افزايش  بدهي
 كاالها و خدمات

ها و كاالها و خ ت
ها قرار گرفت.ت

ها به تنهايي ب ت
ع خدمات پايين 

بين بطه و تعامل
عم  هاي بخش ل

كيفي طح كمي و
خش خصوصي و
به اشتراك گذاشت
دو طرف جذاب
يوصي نيز منافع

اي حدود  سرمايه
انه و شمالورمي

ورميانه و شمال
اجرا شده است 1

ده كمتر بوده است
هايي هستند حوزه

پرو 3,166يته با 
م 2,589,353ود 

ه به موارد زير ض

ی در ایران و ک

د منابع، افزايش
زيربنايي و تأمين

ه تأمين زيرساخت
ي مورد توجه دولت

آيند. چنانچه دولت
ها، كيفيت ذاري

رابط اهميت يافتن
مشاركت و تعامل

ها و افزايش سط
اركت دولت و بخ
ي و خصوصي با ب
 كه براي هر د
ند و بخش خصو

پروژه با 2,270 
حراي آفريقا و خاو
د. در منطقه خاو

990- 2017وره 
ي در دوره يادشد

آهن، ح هي و راه
به حوزه الكتريسي

اي حدو  با سرمايه

ي در كشور، توجه

 خصوصی 

 با مشكل كمبود
ها و تأسيسات ز
 بزرگي بر سر راه

خصوصي- مومي

آ دات خود برنمي
گذ سرمايه منابع و
ا موجب موضوع،

 وجود دارد كه م

ه ي كنترل هزينه
 تعيين نحوه مشا

هاي دولتي بخش
انداي گونه دها به

كنن  ها تأمين مي ه

 مجموع، حدود
ي مركزي، صحر
اند شم جاي گرفته

ليون دالر در دو
ت و بخش عمومي
 طبيعي، فرودگاه

ها به ن تعداد پروژه
پروژه 7150 از 

هاي عمراني طرح

 صوصي

  وصي

ولت و خبش 

ها سياري از دولت
ه ترش زيرساخت

ها، به مانع  دولت
تلف مشاركت عم

ز عهده تمام تعهد
كمبود م، ساختي
م اين شوند. ه مي

تلف، اين اعتقاد
  

كار مناسبي براي
ي مختلفي براي
دت يا بلندمدت، ب
 اين نوع قرارداد
راي اجراي پروژه

، در2017- 199
سيا، اروپا و آسياي

هاي دوم تا شش ه
ميلي 113,349د 

يا مشاركت دولت
ICTبنادر، گاز ،
اند. بيشترين  داده

در مجموع، بيش
  ت.

صي براي اجراي

دولت و بخش خص
ت با بخش خصو

ی تعامل دول

ميالدي، بس 198
 فشار براي گست
ت منابع در اختيار
ل، الگوهاي مخت

 كه به تنهايي از
زيرس هاي ژه پرو 

 مردم و... مواجه
در جوامع مخت، ر

.كرد خواهد صاد
 خصوصي، راهك

هاي  ديگر، روش
مد مدت، ميان وتاه

كنند. م اقدام مي
مورد نياز خود را بر

0راييب در دوره 
يانوسيه، جنوب آس
به ترتيب در رتبه

اي حدو  سرمايه
ه ساير مناطق دني
Tفاضالب، جاده، 

ه خود اختصاص
ختصاص دارد.  د

شده اجرا شده است

خصوص - عمومي
 ها  پروژه

مشاركت دهاي  ت
ت مشاركت دولت

راهربدهای

80و  1970دهه 
كه در آن زمان،
 ديگر، محدوديت
ي حل اين معضل

  
ها بر اين باورند ت

تكميل در أخير
رساني به  خدمت

ديگر عبارت به. 
اقتص رونق به ادي
هاي دولتي و ش

ي دارد. به عبارت
لب قراردادي كو
 خدمات به مردم

هاي مو ه، سرمايه

التين و حوزه كار
 شرق آسيا و اقي

گذاري، به  سرمايه
پروژه با 183د 

 آفريقا، نسبت به
ريسيته، آب و فا

خصوصي را به - 
ميليارد دالر اخ ,1

هاي يادش در حوزه
  يشنهادي

لگوي مشاركت ع
ديت تأمين مالي
ي در مورد مزيت
ر قوانين و مقررات

 

  يان مساله 
هاي بين د ر سال

ن در حالي بود ك
شد. به عبارت ي

شده بود. در راستاي
حليل مساله 
روزه، همه دولت
شكالتي مانند تأ
مومي، تأخير در

.شده است  تصاد
زيا كمك، ختلف

مشاركت بخش
گوهاي گوناگوني

ها، در قا ن روش
ختلف، به ارايه

راردادهاي يادشده
  كند. سب مي

در آمريكاي ال
شده است. مناطق
م از نظر ميزان
رفته است، تعداد
اورميانه و شمال

هاي الكتر حوزه
-شاركت عمومي

040با  ICTوزه 
خش خصوصي د
اهكارهاي پي
ر راستاي بهبود ال

رفع محدود - 1
رساني اطالع - 2
بازنگري در - 3
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و در  راتيك پويا
 منطقه آسياي 
ي اتحاد جماهير 
 را با اين كشور 

ر انرژي است،
ت و تجهيزات
شور را تشكيل
جاري آنها در
طابقت نداشته
ي همكاري با

توانها ميصت
المللي و   و بين

ايران در بين 
درتمندي مانند 

  هاش

دموكريك نظام 
 پايين در اروپا و

اشي پس از فروپ
و فرهنگي خود

  .ست

تند، فاقد ذخاير
آالت ت، ماشين

واردات اين كش
زش مراودات تج

هاي موجود مط 
هايران فرصت

اين فرصر كنار 
ايهاي منطقه

 عالوه بر اين،

ي اقتصادي قد

ها و چالشت

ست كه داراي ي
پرو  متوسط  به

شورهايي بود كه
سي، اقتصادي و
كاري آنها بوده ا

ويژه گاز هست ه
 در حوزه صنعت
ش مهمي از و
ن است كه ارز
  كشور با ظرفي

است. براي اير
ي وجود دارد، د
ه يز شدن بحران
ر اشاره كرد. ع
ان بايد با رقباي

 ها

ستان: فرصت

ميليون نفر ا 6ه 
با درآمد يكشور

جزء نخستين كش
روابط سيا سرعت

هاي همكظرفيت 

ذخاير انرژي، به
رد. اين كشور

صوالت هم بخش
دهنده اين نشان

ادي اين دو كشص
 با قرقيزستان ا
خش گردشگري
ي ناشي از سرري
زهاي اين كشو
قتصاد قرقيزستا

  روري است: 

هسعه زيرساخت
 

ران و قرقیزس

معيتي نزديك به
برقرار كرده، ك 2

ايران ج ،)2015ل 
سر بهت شناخت و 

ظدور از ي گذشته، 

ن كه داراي ذ
 كشور قرار دار
دات اين محص

هاي گذشته،ل
هاي اقتصكاري

 ما در ارتباط
ونقل و بخ حمل

ثباتي امكان بي
سترسي به مرز
ضور فعال در اق

به موارد زير ضر

دن، انرژي و توس
اي و جهانيقه

  
  
  

ه روابط ایر

ي مرتفع و با جم
2011را از سال 

دالر در سالهزار 
ان را به رسميت

هايشور در سال

ستان و قزاقستا
ر واردات اين

رو، وارد ت، ازاين
يزستان در سال
الر بوده و همك
سي اقتصادي
 انرژي، معدن،
سك اقتصادي،

بر بودن دس زمان
دارد و براي حض

قيزستان توجه به

اي مرتبط با معاد
هاي منطقازمان

های توسعه

هايبا كوه ،خشكي
 نظام پارلماني ر

ه 170/1 سرانه 
ستقالل قرقيزستا
ط تجاري دو كش

ي مانند تركمنس
فسيلي در صدر

يافته است وسعه
ي ايران و قرقي

ميليون دال 50 
ه ضعف ديپلماس
گذاري در حوزه
ك سياسي، ريس
 قرقيزستان و ز
ان جايگاهي ند

   كند.

ي ايران با قيرق
 ي دو كشور

 ين دو كشور

هادسي در حوزه
قرقيزستان در سا

راهربد

ي محصور در خ
. اين كشور كه

آيد ( با درآمدمي
اس ،)1991( 137

د اين، حجم روابط
 

كس كشورهايي
هاي ف  سوخت

 فاقد صنايع تو
 مراودات تجاري
هميشه كمتر از
وع آشكاركننده
گتباط با سرمايه

ر ارتباط با ريسك
 آب به داخل

ارداتي قرقيزستا
زاقستان رقابت

  يشنهادي
ه روابط اقتصادي
دن اتاق بازرگاني
 پرواز مستقيم بي
مات فني و مهند
ري از موقعيت ق

 

  يان مسأله
رقيزستان كشوري

است. ال تحول
م شمار ركزي به

70شوروي در آذر 
با وجود .وسعه داد

 حليل مسأله
رقيزستان برعك

رو، واردات اين
كترونيكي هم

دهند. حجم  ي
هاي اخير هسال

ست. اين موضو
رقيزستان در ارت

هايي دره چالش
ختالفات بر سر

ركاي اصلي واش
چين، روسيه و قز

اهكارهاي پي
ر راستاي توسعه

كردفعال  - 1
برقراري - 2
ارايه خدم - 3
برداربهره - 4
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،اقتصاديلف 
ه طور مستقيم
 هاد اين بخش

اي با پديده كه
تلف اقتصادي،

مدت در ناسي
خوش تغييرات
اقليم است كه

 و حرارتي اي
ي مانند تشديد 
 امنيت غذايي،

افزايش  . است
 ايران بوده و

غداريزي و با
ومير و ار مرگ

 از روستاها و 

  گردد.
 

 اجتماعي - 

  ر

هاي مختل حوزه
صنعت به و زي
عملكرداي بر  ه

بلكحيطي نبوده، 
هاي مخت حران

هواشن هاي خصه
ل، همواره دستخ

تغيير ا مترهاي
CO، ها آلودگي

ريق رخدادهايي
رزي و كاهش

ير قرار دادهتغي
 تغيير اقليم در
ر بخش كشاورز
ند، افزايش شما
 نرخ مهاجرت

گ از آن ارايه مي
يش سرزمين

اقتصادي توسعه

   

دی کشور

 غيرقابل انكار
كشاورزي مانند 

پيامدهاي ويژه 
مح زيستاي  هل

تواند به بح د، مي

مشخ ساير و ش
ها سال  ميليون

پارا ماهيت و ت
O2 خصوص به 

 مستقيم از طر
هاي كشاور ليت

 را دستخوش ت
هايي از بروز ه

ليت و درآمد در
ان هاي كشاورزي
ر آخر، افزايش

خاطرات ناشي ا
قليم براساس آما

ت هاي برنامه در 

نیت اقتصاد

ل تأثيرپذيري 
هاييبخش  اين،
،در اقليم  داده

ي آن، تنها مقول
جويي نشود چاره

بارش باد، مسفر،
طي و بوده ول

سرعت يل شده،
اي، گلخانه ي

ليم به صورت
ريق كاهش فعال

شماري هاي بي
دهه اخير، نشانه
 به: كاهش فعال
ه كه تابع فعاليت

 گردوغبار و در
  رد.

يم و كاهش مخ
اق سب با تغييرات

 قليم

كربن كم هاي ي

ثیر آن بر امن

ي كشور به دليل
. عالوه برست

ات رخت تغيير
ليم و پيامدهاي
ه با اثرات آن چ

اتم فشار رطوبت،
تحو و تغيير ال

كننده تبدي گران
ها گاز انتشار ش
تغيير اقل .است 

رمستقيم از طر
ها  زندگي انسان

ويژه در دو د به
توان له آنها مي

ا و شهرهايي ك
هاي يد طوفان

گردها اشاره كر

د روند تغيير اقلي
 كشاورزي متناس

اق تغيير از ناشي 
فناوري از استفاده 

 اقليم تغيير 

ر اقلیم و تأث

منيت اقتصادي
برخوردار اس صي

بديهي است كه 
تغيير اقل رد كه

چه براي مقابله

ر دما، مانند يي
حا در پيوسته ن

به مسأله نگ وزه
افزايش كننده، ه
گرفته خود به

يا به صورت غير
ي و مهاجرت،
مي در كشور، ب
ست كه از جمل
ري در روستاها
دگي هوا، تشد
هايي مانند ريزگ

وگيري از تشديد
ي سيستم كشت

آثار با مقابله ظور
و اي گلخانه ي

پديده با سازگاري

دیده تغییر

غيير اقليم بر ام
خاصاز اهميت  ن

اند طراحي شده
 خاطر نشان كر

شود كه چنانچي
 ل شود.

جغرافياي منطقه 
زمين اقليم شود.
امرو آنچه اما ت،
آلود و صنعتي 

به بيشتري تاب
ان و سونامي يا
گسترش بيماري

اقليم - ب جوي
ي كشور داشته ا
زايش نرخ بيكا
ي به دليل آلود
هها و بروز پديده

رهايي براي جلو
ر براي سازگاري

منظ به آوري تاب 
هاي گاز انتشار ش

سا فرهنگ و ني

پد

شي از پديده تغ
از آن جامعه عي

پايداري اقليم 
بايستيذاشت. 

يتي نيز تلقي مي
محيطي تبديل ت

 
يك وهواييآب
ش مي گفته الني

ش دما بوده است
هاي فعاليت ش

و شت بوده اوت
آبي، سيل، توفا 

 كاهش رفاه، گ
هاي مخرب ديده

هاي ي در استان
ش بحران آب، افز
ي قلبي و تنفسي

شهره نك به كال

  يشنهادي
 موضوع راهكار
سازوكارهاي مؤثر

و سالمت نظام
سازوكارهاي كاهش

 

فن دانش آگاهي،

 

  يان مسأله
حليل اثرات ناش

و اجتماع سياسي
رمبناي ثبات و

رجاي خواهد گذ
عاد مختلف امني
جتماعي و زيست

 حليل مسأله
آ شرايط به ليم
طوال نسبتاً ماني

زايش يا كاهش
ه دليل گسترش

زدايي متفا جنگل
خشكسالي و كم
زايش بيكاري،
راواني وقوع پد
يامدهاي مخربي
ه دليل گسترش

هاي روز بيماري
شهرهاي كوچك

اهكارهاي پي
ابر اهميت اين

اتخاذ س - 1
ن ارتقاي - 2
اتخاذ س - 3

كشور
آ ارتقاي - 4
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 براي انواع فساد 
رو،  ته است. ازاين

دهد كه  شان مي
ارتي مستقل و 
سترش شوند و 

. شتر خواهد شد
 صادرات انجام 
به ترتيب شامل 
 با حجم سيلندر 
ضروري بوده و با 
وده، در تناقض 

رغم در   و علي
ميليارد دالر  2 ن

ميليارد دالر  3، 
 يك ششم بوده 
 نامتعارف بودن 
ي نظارتي مانند 
 افزايش مستمر 
  آزاد، تأسيس

  واهيم بود:

ي، بستر مناسبي را
ا را منحرف ساخته

.  

دهه در ايران نش
ود نهادهاي نظا
 بستري براي گس

جه اين مناطق بيش
درصد 14و فقط 
ب 1395  در سال

ل نقليه موتوري
، لوكس و غيرض
توليد و اشتغال بو
أييد اين موضوع

رقمي بين 1396
الر واردات قاچاق،
واردات و قاچاق ي
متعددي از جمله

ستقالل نهادهاي
،كشي اقد فنس

ري در مناطق

طق آزاد شاهد خو

 

  تقل
   

   آزاد

 عدم نظارت قوي
رده و عملكرد آنها

رسند. نظر مي ي به

ول بيش از دو د
يت يكپارچه، نبو
ه تا اين مناطق

  جي باشند. 
 بيشتر شود بودج

درصد واردات و 8
ي به مناطق آزاد

كن، وسايل مخلوط
 كاالي مصرفي،

اي و افزايش ت ه
اند. در تأ ل شده

6طق آزاد در سال 
ميليارد دال 3دود 

صادرات به جمع و
و عوامل م اند ده

، عدم ان مالياتي
هاي فا  محدوده

گذا حوزه سرمايه
  د.

و بهتري را از مناط
  منطقه به

 جهاني داردهاي
  عاليت
  جديد ري
مست اي بودجه ي

 در مناطق آ

هاي قانوني و ستي
 مناطق فراهم كر
مناطق آزاد كاربردي

ن مناطق در طو
مانند نبود مديري
ي و... باعث شد
اي مصرفي خارج

هر قدر واردات 
86مناطق تقريبا 

 كاالهاي وارداتي
 يخچال، برنج، مخ
 است كه عمدتاً
 كاالهاي سرمايه

تبديلجويي   رانت
ن قاچاق در مناطق

، حد1394ر سال 
ر واقع، نسبت ص
دصادي كشور نش

ص اجراي قوانين
خصوص كاال در

ي نادرست در ح
شمرند طق برمي

د مطابق با انتظار و
ب الهاي وارداتيا

استاند هماهنگ با
فع عدم صورت ر

فناور از مندي هره
هاي رديف ختصاص

د اقتصادی 

 عواملي مانند كاس
ه امتيازات، در اين
جادكننده فساد در م

هداف تأسيس اين
اختاري موجود م
مناطق آزاد تجاري
ي واردات كاالها

،بنابراين ،ن است
از اين موري كه 

ن، فهرست عمده
 دستگاه تهويه،

ي، تلويزيون و...
كه براي واردات

اي جهت ت عده
دهد كه ميزان مي

ست. همچنين، در
 گرفته است و د
جر به توسعه اقتص

خصوص قرراتي در
د پديده قاچاق ك

هاي گذاري سياست
فساد در اين منا 

ختن آنها، عملكرد
بر كا گمركي ض
ه پايدار و و مدت

طال مجوز آنها در
به با مناطق  اين

اخت    -         ي 
 آزاد مناطق ت

های فسانال

 توسعه اقتصادي،
روش زمين و ارايه

نيروهاي ايجا  عيف

 مقايسه آن با اه
كه مشكالت سا
عملكرد و اداره من
فته، محملي براي
ت و فروش زمين

طو است، به شده 
ي اسالمي ايران
خانگي و قطعات،
بازي  همراه، اسباب

ي اين مناطق ك
ق و حياط خلوت
ارشناسي نشان م

ختصاص داده است
طق آزاد صورت

اين مناطق منج 
قانوني و مق قص
وجوداي،  نطقهم 

 مناطق آزاد، س
ساز  عوامل زمينه

ويژه و اجرايي ساخ
عوارض اعمال و زاد
بلندم صورت به ن
ابط و آزاد مناطق 

نظارت و بازرسي
صنعتي تجاري زاد

وضعيت و عملكرد

کان

د در زمينه رشد و
توزيع رانت، فرس، 

 و راهكارهاي تضع

صنعتي و – ي 
اند بلك قق نيافته

به نحوه عربوط 
هاي پيشرف ناوري

درصدي از واردات
محور واردات ،زاد
گمرك جمهوري ي

ي خانگي و غيرخ
تلفن  هيبريدي،

ر گرفته شده براي
قاچاق براي انالي

رخي اظهارات كا
خود اخ اليي را به

الر صادرات از منا
باورند كهر اين 

نواقوجود برخي  
خواست و ملي 

هاي موجود در
 و... را به عنوان

 در صورت توجه و
آز مناطق به كاال
قوانين تدوين و ن
در ثبت شده اي
و تقويت ن آزاد ق
آز مناطق اداره ي
ع با ارتباط در سب

ي ايجاد مناطق آزاد
ت كاالهاي لوكس
موجود مناطق آزاد

 
تجاريناطق آزاد 

 اين اهداف تحق
فيت در قوانين مر
صادرات و ورود فنا
جه اين مناطق، د
رويكرد مناطق آز

آمارهايبنابر سو، 
شويي ماشين رخت

و خودروهاي 15
ي مالياتي در نظر

كا بهين مناطق 
ارهاي رسمي، بر
وده كه ميزان باال

ميليارد دال 1نها 
الن اقتصادي بر
دي اين مناطق،

خواست بين ي
ه وپاش  و ريخت

آزاد مناطق در ي

  يشنهادي
د  ارايه مي شود كه

ك رويه بي ورود از
قوانين سازي شفاف
ها شركت هاي ت

مناطق ق محدوده
چگونگي قوانين ر
مناس اطالعاتي ك

 

  يان مسأله
هاي رغم مزيت لي

شامل قاچاق، واردات
شناسايي وضعيت مو
 حليل مسأله

ررسي عملكرد من
تنها بسياري از ه

ارآمد، عدم شفافي
ه جاي توسعه صا

بودجاز آنجا كه 
رها،  ا، طي سال

. از ديگر سشود ي
ژول نمايشگر، م

500تا  1000ن 
هاي دف معافيت

ست. همچنين، اي
سترس نبودن آما

بوميليارد دالر  4 
ردات رسمي و تن

رو، فعا ست. ازاين
ركيب سبد درآمد

مرك، ناهماهنگي
هاي جاري زينه
صوري هاي شركت

اهكارهاي پي
ر زير راهكارهايي

 ا جلوگيري
 ش و روشن
 رصد فعاليت
 تعيين دقيق
 د بازنگري
 بانك ايجاد

بي
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شا
شن
تح
بر
نه
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شده و ترازنامه
ين وثايق اخذ

» ر خط ترازنامه
هاي بانكرايي

م را از مطالبات 
د و نقدشوندگي 

هاي مختلف ش
 بانكي با حجم 

هاي لكه هزينه

 

   مد

 دچار انجماد ش
نقدشوندگي پايي

ولتي و اقالم زير
 اصلي حباب دار
ول بيشترين سهم

اندار انجماد شده
ي پايين در بخش

رو شدن نظامه
خواهند داشت، بل

  غيرجاري 

های منجمی

 و بدهي دولت
وري اقتصاد و ن

هي بخش غيردو
ها عامل بانك

الوصوت مشكوك
هاي كشور دچاك

هيالت، سودآوري
ت بانكي و روبه
ق درآمدزايي نخ

  ياد،اد ز

هاي غيت دارايي

  

جاری و دارایی

داريري، بنگاه
 كاهش سودآو

  يجاد كند.

ها، بدهيير دارايي
ومي در ترازنامه

، مطالبات1395 
هاي بانك دارايي

الت، تركيب تسه
به افزايش معوقات

آن وثايق تنها نه 

  

 حجم كم و تعدا

ي صندوق مديري

لبات غیرج
  

مطالبات غيرجار
ضه تسهيالت،
نيت اقتصادي اي

ساي«ي كشور را 
هاي موهودارايي

ه و تا پايان سال
رصدد 60االي 

روند رشد تسهيال
بههد شد، مربوط 

است كه - تمان

،هابانك يعتبار

 
با يالتم به تسه

  ت غيرجاري 
ي تأسيس و اجراي

کی: مطال

اليل افزايش م
ين روند در عر
، اعتباري و امن

هاي دارايي بانك
دهمچنين وجود 
د صعودي داشته
 در حال حاضر با
نكي با توجه به ر
 آن مواجه خواه
ك، زمين و ساخت

  ند كرد.

اع ريسك كاهش

 كمتر يسكر ش
و تعداد كم يادم ز

   ثابت
ه وصول مطالبات

المللي پول براين

ران نظام بانک

كه بانكي به دال
ح است. ادامه اي
د بحران بانكي

درصد 70الي 
 پاييني دارند. ه

هاي اخير روندال
ست. در نتيجه،

اي كه نظام بانله
ي اقتصادي، با

مانند امالك - ن 
ها تحميل خواهند

منظور ك به يو مال
  باال يگ

يرشد كمتر با پذ
با حجم يالتسه

  ي دولت
هايهش دارايي

هاي ويژكارگروه
هاي صندوق بين

حبرا

هاي شبك دارايي
 نيازمند اصالح

تواندبانكي ميه 

دهد كه باالن مي
 كه نقدشوندگي
 غيرجاري در سا
 اختصاص داده اس

ين مسألهتر مهم. 
هاي واحدهايزينه

ا نقدينگي پايين
هاري را به بانك

  شنهادي

و يپول يدجد يا
 درجه نقدشوندگ
راتژي كسب سود

از تس يالتتسه ب
هايضعيت بدهي

ه جامع براي كاه
 ضربتي توسط ك
هاجارب و توصيه

 

  يان مسأله
خش بزرگي از

هاي كشورنك
شده توسط شبكه

  مسأله حليل
ها نشانبررسي

دهندشكيل مي
است. تسهيالت
يرجاري به خود

سيار پاييني دارند.
تصاد و رشد هز
يادي از وثايق با
دگهداري و بنگاه

هاي پيشاهكار
نهادها يجادا - 
با يقاخذ وثا - 2
انتخاب استر - 3
يبترك ييرتغ - 4
ساماندهي و - 5
تدوين برنامه - 6
اجراي طرح - 7
استفاده از تج - 8
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ي كشور هستيم. 
ست. اهميت اين 

 آيد.  به شمار مي

رصد از جمعيت 
كشور، نگاهي به 
دارد. با توجه به 
 جمعيتي كشور، 

سال بوده  1/31
 نامناسب نظام 

 توانمندسازي و 
 كيفي توسعه به

  ت. 
سكونت،  محل 

جرت به حاشيه 
 مواجه شغلي ي
 هاي فعاليت ين

دستمزد و نبود 
 ي و... به كاهش
ثر است. بحران 
  ازدواج، گرايش

 نشيني حاشيه و 
 تا آنجا كه اين 

   ن

رخ باالي بيكاري
كننده اس عه نگران

منيت ملي كشور

در 27ساله، 15- 2
ساله كش سند بيست

هاي اخير د  سال
ن راستا، ساختار
1ين سنى كشور 

كشور، كاركرد ن
رآفرينيكا وحيه
ب توجه بدون مي
دامن زده است ور
هاي شود. دافعه ي

اجيگر، انگيزه مه
هاي فرصت  نبود

غيرمولد جايگزي 
ب بودن سطح د

هاي دولتي ستگاه
جوانان كشور مؤث
ي (افزايش سن

مهاجرت انگيزه 
ز محتمل است

اشتغال آناند 

شاهد نر ي اخير،
جامعاين قشر از  

صادي و پايداري ام

24در بازه سني  
ضوع اشتغال در س

موضوع طيين 
شود. در اين ه مي

ه ميانگيطوري ك ه
جوانان اشتغال ت

رو فقدان آموزش
كم توسعه كار، ار

جوانان كشو كاري
كشور شناخته مي

ها از سوي د شهر
نفر با ميليون 4
مشاغل زمان ور

 آنان، نامتناسب
ي استخدام در دس
ش نرخ بيكاري ج
مشكالت اجتماعي

بر داشت. عالوه
هاي سياسي نيز

ارهای هببود

هاي در سال كشور
بين رش بيكاري

درت مقاومت اقتص

ين بين، جوانان
گذاري موض هدف

عدم توفيق در اي
ن در كشور اشاره

شود، به ناخته مي
وضعيت بهبود ي
ف اي، و حرفه  ني
بازا نياز مورد اي

بيك نرخ گسترش
بيكاري جوانان ك
ات موجود در ش

0 بر بالغ جمعيتي
مرو  تا آنجا كه به

 موقعيت شغلي
القه جوانان براي
گي نيز در افزايش

هاي روحي و م ب
به دنبال خواهد د

ه در گروهك كار 
  آيد. 

  مولد هاي ش
، 

ن و راهکا
  

ك اقتصاد بدنه به 
 تا آنجا كه گستر
ي جدي براي قد

كننده است. در اي
ا وجود اهميت ه

حكايت از ع غربي
ت اشتغال جوانان

كشور شن در نان
روي  پيش هاي ش
فن هاي رشته طه

ها مهارت با وزش
نظام آموزشي و گ
مؤثر نرخ باالي بي

ها و امكانا  جاذبه
جم مرزها با اشيه

يابد مي كاهش 
مهارت افراد با

هي، تمايل و عال
فرهنگ و جتماعي

دانشگاهي، آسيب
ها و...) را نيز ب ور

كجوياي  جوانان
شور به شمار مي

:  
بخش توسعه و ي

كارآفريني رهنگ

 شگاهي

کاری جوانان

وارد شده زاي ن
دهند،تشكيل مي

ضل بيكاري تهديد

ك ي كشور نگران
دادند. همچنين با

غ جنوب  آسياي
ي بهبود وضعيت

جوا اشتغال ضعيت
ي ديگر از چالش

متوسط تحصيالن
آمو تناسب بودن

ملكرد نامناسب نظ
ادي، از عوامل م

سو و وم از يك 
حا در استان 16
افراد براي شغلي

ن تخصص و م
حصيالن دانشگاه

اج ن دليل، عوامل
التحصيل د ن فارغ

رت به ساير كشو
ه مرزي)، جذب

ي امنيت ملي كش

ير ضروري است:
توليدي هاي فعاليت
فر توسعه و زشي
 توازن

التحصيل دانش ارغ

ضعیت بیک

برون و زا درون ي
را ت ي از بيكاران

كه گسترش معض

چنان نرخ بيكاري
دتشكيل مي 139

شورهاي منطقه
روي پيش  هاي ش
وضع بهبود روي ش 

ل قرار دارند. يكي
الت فارغ اندك هم
صنعت، نامت و گاه

و... به عم شجويي
اقتصا رشد نبودن

 در مناطق محرو
6 حالي است كه 

ش هاي فرصت ي،
 نامتناسب بودن

التح ت باالي فارغ
ه است. به همين

خصوص جوانان ه
ي، انگيزه مهاجر
حروم و دورافتاده
ت اقتصادي و حتي

 توجه به موارد زي
ف گسترش منظور
آموز نظام عملكرد

مت توسعه منظور ه
وزي به جوانان فا

وض

هاي شوك از اي عه
اي كشور سهم عمده
ث دوچندان است ك

شد اقتصادي، همچ
96 سال تابستان

 در مقايسه با كش
ترين چالش ه مهم
پيش هاي چالش

سال 30يت زير 
رسد سه  نظر مي

دانشگ بين تعامل
دانش هرم توازن م

ن زا اشتغال و ملي
 توسعه نامتوازن

كند. اين در  مي
شهري جمعيت 

شوند. كشور مي
نتظارات و توقعات
جوانان دامن زده
 روحيه جوانان، به

اقتصاد نامولد ي
ص در مناطق مح
جدي براي امنيت

  شنهادي
 بيكاري جوانان

م به مضاعف ري
ع بهبود  به زيدن
به سرزمين مايش

آمو هاي مهارت ره

 

  يان مسأله
مجموع به توجه 

مچنين جوانان كش
وضوع از اين حيث

  حليل مسأله
 وجود تحقق رش
ت كار كشور را در
رخ بيكاري ايران
هميت موضوع، به

چ ترين كي از مهم
درصد جمعي 50 

موزشي است. به
تع عدم كار، روي
عدم آموزش، ظام

م توليد تضعيف
مبود امكانات و

م شهرها را تقويت
افزايش با ستند.
ك اقتصاد در ولد

ساالري، ان شايسته
گيزه اشتغال در ج
ر سني و حساسيت

هاي فعاليت امانج ه
خصوص وانان (به

تهديدي جوضوع 
اهكارهاي پيش
ر راستاي كاهش

 گذا سرمايه
  ور اهتمام
 آم به توجه
 توسعه دور

بي
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  ژی

هاي زيادي  ري
ش دهند. در اين 
ست اقدام دارد. 

درصد)  3/11ي (

راوان استفاده از 
مارها آده است. 

برابر  يزانم ين ا
 نيابرق د يدتول ت

هاي  ط به انرژي
ه است. در بين 
رفيت توليد برق 
ران نيز افزايش 

 يانجموع، در پا
ستفاده از انرژي

گيري از  ل، بهره
ش صادرات نفت 
رد كه با توسعه 

پذير در ي تجديد
تواند  آيد كه مي

رق و نقشي كه 

 امنیت انرژی

گذا ورها، سرمايه
 برق خود افزايش

هايي را نيز در د 
به مقياس جهاني

هاي فر نار مزيت
ف انرژي خود شد

افزوده شده كه 
يتصد از كل ظرف

وليد برق مربوط
دالر گزارش شد
 و افزايش در ظر
 تجديدپذير در اير

و در مج داشته ش
عوامل ضرورت اس
 به عنوان مثال
ت، امكان افزايش
دي به همراه دار

هاي برق از انرژي
آمل به شمار مي
د بريدپذير در تولي
  ي دنبال شود.

ستای تأمین 

ه بسياري از كشو
 ظرفيت و توليد
ده است و پروژه
 بوده كه نسبت ب

ها در كن  سوخت
 در سبد مصرف

يدپذيرتجد هاي ي
درص 7/16حدود 

درصد ظرفيت تو
ميليارد د 242ود 

و ن سرمايه گذاري
هايق از انرژي

يشمگاوات افزا 17
ن حال، برخي ع

سازد.تر ميوشن
 كه در اين صورت

محيطي زياد يست
گذاري در توليد بر
ي پدافند غيرعام

هاي تجدي  انرژي
 با جديت بيشتري

جهان در راس

هان است. امروزه
ها را از ع انرژي

جديدپذير انجام دا
تر از يك درصد

ل از مصرف اين
هاي تجديدپذير

يانرژ يقن از طر
سال، ح يندر ا ن

د 5/7تنها  200
حدو 2016 سال 

پا بيشترين ميزان
ر، ميزان توليد برق

19/76 يزان به م
. با ايناست يدهس

 اين زمينه را رو
ك ي را كاهش دهد

هاي زيس ، آلودگي
گ  افزايش سرمايه

نوعي  موضوع، به 
راوان استفاده از
هاايد توسعه آن

 ت:

ر در ایران و ج

توليد برق در جه
اند سهم اين نوع ه

هاي تجد  نيروگاه
د برق ايران كمت

محيطي حاصل ت
ه ش سهم انرژي

برق جهان يدتول 
ينده است. همچن
7 كه در سال 
ي تجديدپذير در
ضاي اتحاديه اروپ

هاي اخيرسالدر 
كشور يدپذيرجد

مگاوات ر 2/341
گذاري ايران در

هاي فسيلي وخت
ها يلي در نيروگاه

ست. همچنين با
يابد و اين ش مي

هاي فر  به مزيت
با ور داشته باشند، 

 زير ضروري است
 ذير

  پذير

جتدیدپذیر 

ي متداول براي ت
م داده و توانسته
 افزايش ظرفيت
جديدپذير از توليد

هاي زيست لودگي
 مختلف به افزايش

يتبر ظرف گاوات
بود 2016ر سال 

ن در حالي است
هاي ني در انرژي

ي بريكس و اعض
دند. در اين بين، 

تج هاي يروگاهن ت
23كشور به  ذير

گ نياز به سرمايه
تواند مصرف سو

هاي فسيل  انرژي
ها كاس ين آلودگي

تقال برق كاهش
رو، با توجه ازاين

 و اقتصادي كشو

توجه به مواردر 
هاي تجديدپذ ژي

  يدپذير
 گمركي

هاي تجديدپوگاه

های جترژی

هاي يكي از روش
 تجديدپذير انجام

هايي را برايدام
هاي تج هم انرژي

 مسايلي مانند آلو
م غيب كشورهاي

يگگ 5/138حدود 
برق در يدتول يتف
اين بوده است. ر

گذاري جها رمايه
مريكا، كشورهاي
ان د اختصاص داده

يتظرف يازدهمت 
يدپذتجد هاي يژ

كند ويشتر مي
ت ش توليد برق مي
 ديگر، استفاده از

حدود زيادي از اين
ستم سراسري انتق
شور را ارتقا دهد.
ي امنيت انرژي

كشور و اقتصادي 
د برق از انرژ تولي

هاي تجدي  انرژي
هاي گم ش هزينه

ت در احداث نيرو

ید برق از انر

يهاي تجديدپذير 
هاي فيت نيروگاه

ل اخير اقدچند سا
ها، سهم اين اقدام

  
 
هاي فسيلي و ت

پذير موجب ترغ
ح 2016در سال 
يظرف يشكل افزا

يدپذيرتجد هاي 
مچنين حجم سر

متحده آم   اياالت
يدپذير را به خود
س آمارها در دولت

انرژ يروگاهين ت
را در ايران را بي
پذير براي افزايش
هد شد. از سوي د

توان تا ح پذير مي
شور، اتكابه سيس
نيت اقتصادي كش

توانند در ارتقايمي
  يشنهادي

ي امنيت انرژي و
هاي لت از طرح

هاي ويژه صندوق
ي مالياتي و كاهش
ري مستقيم دولت

 

تولی
  يان مسأله

ها ستفاده از انرژي
راي افزايش ظرفي
ن، ايران نيز در چ

رغم حال، به  اين 
يين است.سيار پا

 حليل مسأله
پذيري سوخت يان
هاي تجديدپرژي
كه د دهد يشان م

درصد از ك 3/55 
يختص به انرژ

جديدپذير بود. هم
ان،شورهاي جه

هاي تجدي  انرژي
براساسفته است. 

يتظرف ،1395سال 
تجديدپذير ر اي
هاي تجديدپ رژي

گاز فراهم خواهد 
پ هاي تجديد رژي

ناطق مختلف كش
نيت انرژي و امني

ها من نوع انرژي
اهكارهاي پي

ي ارتقايدر راستا
 حمايت دو
 تأسيس ص
 هاي معافيت
 گذاسرمايه

بي
اس
بر

بين
با
بس
تح
پاي
انر
نش
با

مخ
تج
كش
از
افي

سا
ها
انر
و
انر
من
امن
اين
ر
د
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و جلوگيري از 
 يارانه پرداختي 
يط زيست بود. 
خالت دولت در 

ش نقدينگي و
ي در خصوص
يلي مانند عدم
اي اين قانون،

هاي اخير و  ل
بر حميل شده 

 نتيجه، شاهد
خوداظهاري در
اشي از اجراي
ها شده است و 
 پرداخت سهم
ند. همچنين از
ط كنوني كشور 
چنين شناخت

رسد  به نظر مي

ي بهتر عدالت و
كشور به حذف

 و آلودگي محيط
ت به كاهش دخ

جه دولت، افزايش
ح رويكرد كنوني
 قانون، به داليل
يد از محل اجرا

در سال هرچند 
ن از بار مالي تح

ايم. در زه نبوده
هاي خ هيه فرم

كسري بودجه نا
قدي به خانواره
فانه شاهد عدم

رو كندالت روبه
 توجه به شرايط

كرد و همچهزينه

بع كشور است، ب
   دهد:

 الح آن

 با هدف اجراي
ذاران اقتصادي ك
 سوخت، قاچاق

توانست د كه مي

مل كسري بودج
 توجه به اصالح
 از اجراي اين
تولي سهم بخش

است. بازمانده 
شمول اين قانو
سي در اين حوز
لت يازدهم با ته
توانسته است ك

هاي نق  پرداخت
ن محل، متأسف

ا با برخي مشكال
هاي انرژي، با 

 اصالح موارد ه

 توزيع بهينه مناب
هداف خود ياري

گوهای اصال

،1388ر سال 
گذ غيب سياست

فزايش مصرف
 راهكارهايي بود

ها كه شام يارانه
شود، قانون مي

شت شش سال
 عدم پرداخت س
ف تعيين شده

ي دقيق افراد مش
د تغييرات اساس

تيم. هرچند دولت
ن تعداد اندك، نت
پ ن قانون صرف
شتغال و...) از اين
صادي كشور ر
ش قيمت حامل

،موردنظرداف 

محوري وعدالت
ا در رساندن به اه

ها و الگرانه
  

ها در ردن يارانه
موجب ترغ آنچه
عدالتي، اف ش بي

 كشور، يكي از
  

 هدفمندكردن ي
اجراي اين ق ظر

ن پس از گذش
 نقدي به افراد،

سيدن به اهداف
ت تا با شناسايي

گيرد و شاهدي
ين قانون هست
ت، اما حذف اين
ي از اجراي اين
مت، مسكن، اش

رتر و امنيت اقتص
محل افزايش از 

براي تحقق اهد

ها كه همان ع ه
 بكاهد و دولت را

 

 

 ها

دسازی یارا

قانون هدفمندكر
آيد. در حقيقت، 

مصرف، گسترش
ي به همه افراد

منجر شود.نابع 

ه اجراي قانون
موردنظق اهداف 

نحوي كه اكنون
سان مبلغ يارانه

وانان و... از رس
ولت بر اين است

ي صورت ميند
شي از اجراي ا

بگيران داشت نه
عظم درآمد ناشي

ليد، سالمي (تو
پذير ليد را ضربه
ها دكردن يارانه

ت، بهترين راه ب

دفمندكردن يارانه
مشكالت موجود

 ي
ها كردن يارانه

ها ندكردن يارانه
ها مندكردن يارانه

هدفمند

س آن اجراي ق
 مرحله اجرا رسي
اخت يارانه به م

هاي پرداختي نه
 در تخصيص من

توجهي به  از بي
ي و عدم تحقق
يت است، به ن
ف، پرداخت يكس
كن، اشتغال جو

، سعي دو1397 
كن بهد شناسايي 

بودجه كشور ناش
هش تعداد ياران
ي كه بخش اع

هاي اقتصاد ش
تواند بخش تول ي

ي قانون هدفمند
ان نتيجه گرفت

د اجراي قانون ه
تا حد زيادي از مش

 

ي پايين درآمدي
 از محل هدفمند
ل از محل هدفمن
ت از محل هدفم

صادي و در رأس
مد در جامعه به

رست پرداش ناد
 براي حذف يارا
د ش سازوكار بازار

 
مشكالت ناشي

هاي عمراني زينه
ن قانون در اولو

هاي هدف  گروه
هم بخش مسك
حه بودجه سال
ا متأسفانه روند

درپي در ب يپي 
در كاه خود سعي

ران كند تا جايي
هم برخي از بخش
ين موضوع مي
نابع مالي اجراي

توا رسد، مي مي
  هدف است.
  يشنهادي

ق اهداف اصلي
 شرح زير بتواند ت

 بگيران داد يارانه
هاي ت خريد دهك

سهم بخش توليد
سهم بخش اشتغال
سهم بخش سالمت

 

  يان مسأله
طرح تحول اقتص

هاي ناكارآم تقال
شد، روش ه افراد 

رو، تصميم اين
تصاد و گسترش
 حليل مسأله

با عنايت به م
ورم، كاهش هز
حوه اجراي اين
شناسايي درست

دم پرداخت سه
مچنين در اليح
ولت بكاهد، اما

هاي جود كسري
تداي فعاليت خو
ن قانون را جبر

تعيين سه رغم ه
ايم كه ا ها بوده

جا كه تأمين من
نطقي به نظر نم

هاي ه قيق گروه
اهكارهاي پي
در راستاي تحقق

ها بهبرخي اقدام
 كاهش تعد
 حفظ قدرت
 داخت سپر
 پرداخت س
 پرداخت س

بي
ط
انت
به
ازا
اقت
تح

تو
نح
ش
عد
هم
دو
وج
ابت
اين
به
آنه
آنج
من
دق
ر
د
ب


