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 ا و راهبردهاي مقابله با آنهاي آمریکواکاوي آثار روانی بازگشت تحریم

 بیان مساله 
روزهاي بازارهاي داخلی و هاي این طور رسمی اجرایی شود، اقتصاد کشور را دچار التهاب کرده است. آشفتگیهاي آمریکا پیش از آنکه بهتحریم

برجام است و الزمه خروج از رکود  ها نسبت داد. اکنون ثبات اقتصادي نوظهوري که ثمرهتوان به آثار غیرمستقیم و روانی تحریمتجارت خارجی را می
هاي آمریکا و تبعات آن در سه سطح کلی حریمرو، آشنایی با آثار روانی تروست. ازاینرود، با تهدید روبهو آغاز رشد و شکوفایی اقتصادي به شمار می

 ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.شامل بازارهاي دارایی، تجارت خارجی و کاالهاي اساسی و ارایه راهکارهاي عملیاتی براي مقابله با آن
 

 تحلیل مساله 
بر فضاي نسبتاً آرام بازارهاي دارایی مانند طال، ارز و  هاي زیادي رابر خروج از برجام، آشفتگیخارجی آمریکا در قبال ایران مبنی سیاست

وجود آورده است. علت التهابات بازارهاي اي در این بازارها بههاي اخیر نوسانات گستردهسهام و حتی بازار مسکن تحمیل کرده و در ماه
ها نسبت داد، به آینده دیپلماسی کشور و نه به خود تحریمتوان به واکنش روانی بازارها نسبت دارایی به ویژه بازار ارز را در این برهه، می

 هاي جدید آمریکا تکمیل نشده و تا ظهور آثار واقعی آن زمان زیادي باقی است. که هنوز تحریم در حالی
تارهاي هیجانی و وجود آمده در بازارهاي داخلی، فعاالن اقتصادي و مردم عادي را به سمت رفدر واقع، فضاي نااطمینانی و جو روانی به

برداري از این فضا، هدایت کرده است. آثار منظور حفظ ارزش دارایی و بهرهها در بازار، بههاي اقتصادي مخرب و تشدیدکننده نابسامانیفعالیت
تصمیم دولت  طوري که باها به بازارهاي دارایی محدود نشده و به بخش تجارت خارجی نیز منتقل شده است، بهمخرب فضاي روانی تحریم

گیري شکافی عظیم بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، از یک طرف واردکنندگان براي تومان و شکل 4200مبنی بر تثبیت نرخ ارز در قیمت 
ر برداري از رانت ارزي موجود و به دلیل انتظارات مبنی بر ادامه نوسانات بازار ارز اقدام به افزایش قیمت کاالهاي وارداتی موجود دبهره

شده براي کاالها)، افزایش واردات و انبار کردن کاالها کردند و از طرف دیگر صادرکنندگان بر مبناي انبارهایشان (بسیار بیشتر از قیمت تمام
ت هاي اخیر اقدام به افزایش صادرات کردند. عالوه بر بازارهاي دارایی و تجارسودآوري باالي صادرات به علت کاهش ارزش پول ملی در ماه

ها شده و ممکن است در صورت ادامه نوسانات بازار ارز، تصوري در خارجی بازار کاالهاي اساسی نیز دچار نوسانات ناشی از آثار روانی تحریم
اد چندان طوالنی توان خود را براي پاسخگویی به نیاز روزمره مردم از دست خواهد داد، ایجبر اینکه اقتصاد طی یک بازه زمانی نهمردم مبنی

د، کند و سبب شود مردم براي آنکه نگرانی خود را بابت کمبود برخی اقالم اساسی در بازار مانند اقالم غذایی، دارویی و بهداشتی برطرف کنن
 به خرید این اقالم بیش از نیاز معمول خود بپردازند که نتیجه چنین اتفاقی، کمبود اقالم اساسی در بازار خواهد بود.

تواند به دلیل احتمال ورود بازار به فاز رکود تورمی سبب هاي آمریکا جداي از اینکه میگفت، فضاي روانی تحریم تواندر نهایت می
ویژه در قشر ها در سطح جامعه، بهگیري سیل عظیمی از نارضایتیهاي داخلی از کشور شود، ممکن است عامل شکلخروج سرمایه

رو، تعلل در انجام اصالحات اقتصادي رو است. ازاینادي و ملی از این طریق با تهدیدي جدي روبهدرآمد نیز باشد. در نتیجه، امنیت اقتصکم
 مراتب دشوارتر کند.وجود آمده در جامعه را قوت بخشد و شرایط را براي دولت و مردم بهتواند فضاي روانی منفی بهمی

 

 راهکارهاي پیشنهادي
 شود:ها و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور راهکارهایی به شرح زیر ارایه میاز برجام، کنترل آشفتگیبراي مقابله با فضاي روانی خروج آمریکا 

 کنترل هیجان در بازار کاالهاي اساسی -        هاکنترل هیجان در بازار دارایی −
 کارگیري کارت معیشت درآمد جامعه با بهکاهش هراس قشر کم -     ویژه بخش صادرات و واردات  مدیریت بخش خارجی، به −
 هاي ارتباط جمعی مستقلمدیریت افکار عمومی با استفاده از توان رسانه -       جلب حداکثري مشارکت مردمی با راهبرد صداقت با مردم −
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 عراق در ایران اقتصادي هايفعالیت گسترش موانعراهبردهاي رفع 
 بیان مسأله

هاي داخلی پس از سرنگونی دولت بعثی و حمالت گروه تندروي داعش، با مشکالت عدیده اقتصادي مواجه شده و به دلیل درگیريعراق 
هاي نظامی و پناه دادن به بخش وگاز را از دست داده است. ایران در کنار حمایتویژه در بخش نفتهاي اقتصادي خود، بهبسیاري از زیرساخت
هاي اقتصادي خود را به عراق افزایش داده و عراق طی یک دهه هاي این کشور، روابط اقتصادي و کمکزدهجران و جنگقابل توجهی از مها

هاي نسبی مانند نزدیکی گذشته یکی از سه طرف تجاري عمده ایران در بخش صادرات غیرنفتی بوده است. با این حال، در کنار مزیت
اي در اقتصاد خارجی عراق و روند بهبود اقتصادي رسد ایران نتوانسته جایگاه برجستهنظر می شترك، بهجغرافیایی، مرزهاي جغرافیایی و دین م

 این کشور در دوران پساداعش داشته باشد.

 مسأله لیتحل
صادرات ، عراق یکی از سه شریک تجاري اصلی و مقصد مهم 1396تا  1386هاي هاي گمرك جمهوري اسالمی ایران، در سالبنابر داده

درصد از ارزش دالري و وزن کل صادرات غیرنفتی ایران به  9/15و  3/16، به ترتیب 1396تا  1386هاي غیرنفتی ایران بوده است. در سال
 گیرد، روند کاهشی قرار توجه مورد گذشته دهه در عراق با ایران غیرنفتی تجارت روند در است الزم که دیگري عراق ارسال شده است. موضوع

 مقداري افزایش یافته است. در 1396بوده و تنها در سال  1395 تا 1386 هايسال در عراق به ایران غیرنفتی صادرات دالري ارزش متوسط
 فروشی،خام افزایش احیاناً یا اندك افزودهارزش با کاالهاي حجم افزایش دلیل به بلکه نبوده، باال افزودهارزش با کاالهاي سهم افزایش نتیجه

 ایران غیرنفتی صادرات شرکاي ترینعمده از یکی عراق اینکه با. دارد ایران غیرنفتی صادرات کاالیی گروه این از بسزایی سهم است. عراق ودهب
 قدرت توازن عدم مفهوم به موضوع این. ندارد عراق عمده تجاري شرکاي بین در مهمی چندان جایگاه اما ایران است، بوده اخیر هايسال در

 .است تجاري تعامالت روند در عراق و ایران زنیچانه
، ترکیه از جمله سه itctradeهاي ترین رقیبان ایران در بخش واردات عراق هستند. بنابر دادهدر بین کشورهاي غرب آسیا، ترکیه و عربستان عمده

شده و تازه) نزدیک به نمونه، در حالی که مواد غذایی (اعم از فراوريهاي کاالهاي وارداتی این کشور بوده است؛ براي طرف تجاري عراق در اغلب گروه
کننده مواد غذایی عراق بوده است. این در حالی بوده که ترین تأمیناند، ترکیه بزرگدادهتشکیل  2016تا  2012هاي درصد واردات عراق را در سال 16

اما، عراق سهم باالیی از صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزي ایران دارد و این همان  اي در این بخش وارداتی عراق ندارد،ایران جایگاه برجسته
 عدم توازن بین جایگاه عراق در صادرات غیرنفتی ایران و جایگاه ایران در واردات عراق است.

یزي در بازارهاي عراق داشته باشند و با ادامه این آمتوان گفت، فعاالن اقتصادي ایرانی نتوانستند حضور موفقیتبنابر شواهد و آمارهاي موجود، می
نظران اقتصادي، عدم وگو با برخی مسئوالن و صاحبنتیجه گفتدر روند این احتمال وجود دارد که سهم ایران بیش از پیش از بازار عراق کاهش یابد. 

 هاي سیاسی، رفتارهايتنشتوان در دالیلی مانند همسایه را میویژه کشورهاي موفقیت کامل فعاالن اقتصادي ایران در بازارهاي سایر کشورها، به
 و مالی خدمات بخش در دوجانبه تعامل بودن هدف، نبود بازاریابی مناسب براي کاالهاي ایرانی در بازار هدف، ناکافی بازارهاي در ایرانی بازرگانان سنتی

 ایرانی جست. تاجران و فعاالن از دولت مؤثر حمایت دمهاي اجرایی عراق و عاي و فساد در بخشسلیقهرفتارهاي بانکی، 

 يشنهادیپ يراهکارها
 راستاي توسعه روابط اقتصادي بین ایران و عراق، توجه به موارد زیر ضروري است:  در
 هاي اقتصادي دو کشور تقویت دیپلماسی اقتصادي کشور در عراق و ایجاد ارتباط بین بخش −
 هاي تجاري و دیپلماسی کشوراي با استفاده از ظرفیتتجاري و تعرفهتالش براي انعقاد قراردادهاي  −
 هاي اقتصادي عراق و انجام بخشی از زنجیره تولید در عراقهاي بلندمدت در طرحگذاريسرمایه −
 ساماندهی و اصالح وضعیت ارایه خدمات پزشکی به اتباع عراقی −
  دو کشورهمکاري در بخش کشاورزي عراق با توجه به شرایط اقلیمی  −
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 کشورها  یرتجارب سابا توجه به  آب عمنابهاي مدیریت بهینه استراتژي
 

 بیان مسأله
سال گذشته بیش از دو برابر  50آغاز شده است. جمعیت جهان طی  1950بیشتر مشکالت جهانی ناشی از انفجار جمعیتی بوده که از حدود سال 

متوقف شده است و  1980هاي زراعی از سال میلیارد نفر برسد. از سوي دیگر، میزان زمین 9به  2050رود تا سال شده است و انتظار می
طور چشمگیري کاهش یافته و روند کاهشی آن ادامه دارد. از سوي دیگر، دو دیدگاه مختلف در هاي قابل کشت سرانه بهزمینبراساس این، 

ترین وجود نخواهد آمد و مهممورد امنیت غذایی آینده وجود دارد؛ در دیدگاه نخست، اعتقاد بر این است که مشکلی در امنیت غذایی در آینده به
تجربه تاریخی از نظریه رابرت مالتوس است. در دیدگاه دوم، امنیت غذایی به دلیل محدودیت منابع و تغییرات اقلیمی در آینده با دلیل این ادعا، 

هاي زیرزمینی چالش مواجه خواهد شد. براساس دیدگاه دوم، در دهه اخیر، کاهش بارندگی در بسیاري از مناطق کره زمین و همچنین تخلیه آب
 ر این مناطق منجر شده است.به کمبود آب د

 مسأله  لیتحل
 شود: اند که در ادامه به برخی از این تجارب، اشاره میکشورهاي مختلف در مقابله با بحث کم آبی، تجارب موفقی داشته

 تجربه هند در مدیریت بهینه آب -1
 .طراحی مناسب سیستم آبیاري براي کاهش اتالف انتقال آب 
 شود.اي که عالوه بر کاهش مصرف آب باعث افزایش تولید میجویی در مصرف آب مانند آبیاري بارانی و قطرهصرفههاي تصویب فناوري 
 اي، آبیاري زیرزمینی و مدیریت کشاورزي که زمینه هاي زراعی جدید مانند کشت در بستر مرتفع، روش جوي و پشتهبکارگیري شیوه

 کند.فراهم میجویی در مصرف آب وسیعی را براي صرفه
 وري از آب هاي محافظت از بخش کشاورزي به صورت عمومی براي افزایش بهرهاستفاده از فناوري 
 هرز کمتر و...  هاياقدام به حفاظت از کشاورزي در مقیاس بزرگ با مزایایی مانند حفظ رطوبت خاك، بهبود وضعیت مواد مغذي خاك، بافت خاك، علف 
 آبخیزداري براي حفاظت بهتر از آب زمین ریزي توسعه حوزه برنامه 
 وري در مصرف آب کشاورزي.افزایش آگاهی براي افزایش بهره 
 تجربه آمریکا در مدیریت بهینه منابع آب -2
  آبیاري هوشمند هايیستمساستفاده از.     ی.آب مصرف یحجم گیرياندازه 
 در سطح مزرعه یاهیگ یايبقا مدیریت.     آب در سطح مزرعه یحسابرس هايیستمس. 
 ي.هاي کشاورززمین یریتمد هايیستمس     آبیارينیازمند آب به مناطق  یلو تحو یعتوز هايیستمس. 
 يدر بخش کشاورز یافتیاستفاده مجدد از منابع آب باز یشافزا. 
 تجربه چین در مدیریت بهینه آب -3

استفاده از  -1هاي فنی و مهندسی شامل بهینه آب طراحی شده است. اقدامهاي فنی و مدیریتی در چین در سه حوزه با هدف مدیریت اقدام
استفاده  -2یق، شخم عم -1هاي زراعی و اقدام هاآب پاش یکرواستفاده از م -3ي و اقطره یارياب ياستفاده از تکنولوژ -2، کم فشار يلوله ها

 یریتمد -3و  مناسب یزيبرنامه ر -2، مناسب ینیب یشپ -1هاي مدیریتی شامل و اقدام تونل یاستفاده از پل -3و  اصالح شده ياز بذرها
 است. رطوبت خاك

 يشنهادیپ يراهکارها
 کرد:  دنبالتوان راهکارهاي زیر را با توجه به تجارب جهانی، در خصوص مقابله با کم آبی در ایران می

 یآب یرذخا ینهدر زم یکردرو ییرتغ -     گذاري مناسب آبقیمت −
  يکشاورز یننو يهااستفاده از روش −
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 هاي بخش کشاورزي و تهدید امنیت غذایی و اقتصاديچالش
 

 بیان مسأله
بر اصول اي است. کشاورزي پایدار، فعالیتی علمی و مبتنییژهوامروزه در عرصه کشاورزي جهان، واژه کشاورزي پایدار داراي جایگاه 

توان نوعی فرآیند یماکولوژیک بوده که هدف اصلی آن، ایجاد حالت تعادل و رسیدن به پایداري در تولید است. در واقع، کشاورزي پایدار را 
فع بسیاري کند. توسعه پایدار کشاورزي داراي منا تأمینیابی دانست که با استفاده بهینه از منابع طبیعی بتواند نیازهاي غذایی بشر را بهینه
 است.

 

 مسأله لیتحل
و کاهش  یکدر محصوالت استراتژ ییعدم خودکفا ي،واردات محصوالت کشاورز يحجم باال ي،بخش کشاورز یددر تول ناپایداري

بر آن آثار مختلف  یلبه دل يبخش کشاورز یددر تول یدارياست. ناپا يبخش کشاورز يهاچالش ینترحوزه از مهم ینشاغالن در ا
از  یردر طول ربع قرن اخ يافزوده بخش کشاورزاز آن است که ارزش یحاک های. بررساست یاديز یتاهم يکالن اقتصاد دارا یرهايمتغ

گفت،  یدبا یزن ياست. در خصوص واردات محصوالت کشاورز یعمده آنها، نوسانات بارندگ یلاز دال یکیبرخوردار بوده که  ینوسانات
 یبو آس يموضوع، ضمن هدر دادن منابع ارز ینبوده است. ا ورزيمربوط به محصوالت کشا یواردات یاصل يقلم کاال 6تا  4 ینهمواره ب

در  ییخواهد بود. عدم خودکفا یاسیس يهاخصوص در مواقع بحرانکشور، به ییغذا یتامن یدکنندهتهد ي،رساندن به بخش کشاورز
که با  دهدیقرار م یتیدر موقع اکشور ر یتهست، اقتصاد و امن یزالت نمحصو ینواردات ا یشکه خود عامل افزا یکمحصوالت استراتژ

حوزه منجر شده  ینبه کاهش اشتغال در ا يروز بخش کشاورزبهروز یفتضع یی،. از سوشودمیدچار مشکل  یاسیس بحران ینترکوچک
 خواهد داشت.به دنبال طالق و... را  نشینی،یهاز جمله مهاجرت، حاش یتبعات اجتماع یکاري،نرخ ب یشموضوع، ضمن افزا ینکه خود ا

 

 ي پیشنهاديراهکارها
 در راستاي تقویت امنیت غذایی کشور، توجه به موارد زیر ضروري است: 

 ياگلخانهافزایش کشت  −
 استفاده از ابزارهاي گوناگون براي حمایت از تولید بخش کشاورزي −
 تدوین الگوي مناسب کشت  −
 جلوگیري از هدررفت آباصالح الگوي آبیاري و  −
 ییخودکفا ياستراتژ ینتدو −
 یعاصالح نظام توز −

  



 امنیت اقتصادي تدبیرژوهشکده پ
 

   5 

 ايونقل جادهدر بخش حملآن روندهاي آتی تقاضاي تهدیدهاي فروش نفت براساس 
 

 بیان مسأله
نفت  اي است که در آن از بنزین و دیزل حاصل ازونقل جادهخصوص حملونقل و بهیکی از موارد تقاضاي نفت مربوط به بخش حمل

سوز موجب شده است شود. در این بین، توسعه تولید و استفاده از خودروهاي برقی و همچنین بهبود کارآیی خودروهاي دروناستفاده می
این نگرانی در کشورهاي تولیدکننده ایجاد شود که در آینده نزدیک نفت تولیدي آنها بدون مشتري خواهد ماند. این موضوع براي فروش 

 دنبال داشته باشد.تواند تبعاتی بهیز مینفت ایران ن

 مسأله طرح
ونقل استفاده شده است. اگر هاي نفتی در بخش حملمیلیون بشکه نفت و فراورده 6/54بیش از  2016براساس آمارهاي اوپک، در سال 

اي ونقل جادهبینیم که زیربخش حملاي، هوایی، ریلی و دریایی تقسیم کنیم، میونقل جادههاي حملبخشونقل را به زیربخش حمل
میلیون بشکه در زیربخش  43، روزانه 2016اي که در سال گونهونقل داشته است، بهبیشترین سهم را از کل تقاضا در بخش حمل

نقل ودهد که در دو دهه آینده میزان تقاضاي نفت در بخش حملهاي اوپک نشان میبینیاي تقاضا شده است. پیشونقل جادهحمل
اي ونقل جادهرسد. در زیربخش حملمیلیون بشکه در روز می 9/64، به 2016درصد افزایش نسبت به سال  18افزایش خواهد یافت و با 

 میلیون بشکه در روز برسد. 4/48درصد افزایش به  12رود که تقاضاي نفت با نیز انتظار می
بینیدهد. براساس آخرین پیشهاي اوپک ارایه میبینینیز ارقامی مشابه با پیشالمللی انرژي هاي ارایه شده توسط آژانس بینبینیپیش

میلیون بشکه در روز بوده است که در سناریوي  5/95حدود  2016هاي زیستی در سال هاي این سازمان، میزان تقاضاي نفت و سوخت
میزان تقاضاي نفت و  2016ها، در سال بینیاین پیش رسد. براساسمیلیون بشکه در روز می 109به  2040جدید، این میزان در سال 

 2040میلیون بشکه در روز بوده است که این میزان در افق  7/1و  7/40اي، به ترتیب حدود ونقل جادههاي زیستی در بخش حملسوخت
هاي زیستی را یزان تقاضاي نفت و سوختالمللی انرژي نیز متوان گفت، آژانس بینرسد. بنابراین، میمیلیون بشکه در روز می 2/4و 44به 

هاي اوپک بسیار نزدیک است و هر دوي آنها بینیمیلیون بشکه در روز برآورد کرده که به پیش 2/48اي حدود ونقل جادهدر بخش حمل
 اي افزایش خواهد یافت. ونقل جادههاي زیستی در بخش حملدهند که تقاضاي نفت و سوختنشان می

 6/22افزایش سفرها و تعداد خودروها، حدود  ، به سبب2040تا  2016دهد که در بازه زمانی  پی نشان میهاي شرکت بیبینیپیشدر این بین، 
وري خودروها و جایگزینی خودروهاي میلیون بشکه به دلیل افزایش بهره 7/20شود و در مقابل، حدود میلیون بشکه در روز به تقاضاي نفت افزوده می

رو، برآیند شود. ازاینونقل اشتراکی، از تقاضاي نفت کاسته میمیلیون بشکه در روز به دلیل گسترش حمل 2ی با خودروهاي کنونی و همچنین الکتریک
 منجر خواهد شد.  2040این افزایش و کاهش تقاضاي نفت در بخش خودروهاي سواري، به کاهش اندك تقاضاي آن در افق 

انداز دهند که در افق چشمها نشان میبینیتوان گفت، همه این پیشلف ارایه شده توسط این سه منبع میهاي مختبینیبا مقایسه پیش
 -3یابد و اي افزایش میونقل جادهمیزان تقاضاي نفت در زیربخش حمل -2یابد، ونقل افزایش میمیزان تقاضاي نفت در بخش حمل -1

پی و آژانس هاي بیبینیاي است، براساس پیشونقل جادههاي حملاز زیربخش میزان تقاضاي نفت در خودروهاي سواري که یکی
ها در زمینه تقاضاي نفت بینیرو، تنها تفاوت این پیشهاي اوپک افزایش خواهد یافت. ازاینبینیالمللی انرژي کاهش و براساس پیشبین

ها تا دو بینیبنابراین، با توجه به این پیش گردد.وهاي سواري بازمیونقل، به اختالف آنها در تقاضاي نفت در زیربخش خودردر بخش حمل
 دهه آتی نگرانی چندانی از حیث کاهش تقاضاي نفت متوجه کشورهاي تولیدکننده نفت نخواهد بود.

  يشنهادیپ يراهکارها

 مانند ایران ضروري است:توجه به موارد زیر براي ارتقاي امنیت اقتصادي و امنیت انرژي کشورهاي تولید کننده نفت 
 تکمیل زنجیره ارزش نفت −

 ریزي در راستاي تطبیق با تحوالت در روندهاي آتی مصرف نفتبرنامه −
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 هاي کشاورزيتغییر کاربري زمینتهدیدهاي امنیت اقتصادي ناشی از 
 
 

 بیان مسأله
تخریب و تغییر کاربري اراضی کشاورزي و  محور،و کشاورزي وهواآبدر دو دهه اخیر، در اطراف شهرهاي بزرگ و مناطق خوش 

هاي طوري که این موضوع به یک بحران در کشور تبدیل شده و خسارتشدت افزایش یافته است، بهي غیرمجاز بهوسازهاساخت
غییر کاربري اراضی وارد کرده است. گسترش ت خاك و آبهاي اصلی تولید بخش کشاورزي از جمله منابع پایه ناپذیري در زیرساختجبران

نیاز ضروري انسان تأثیر  ترینمهم عنوانبههاي کشاورزي بر تولید مواد غذایی خواري و هر عامل مرتبط با تخریب زمینینزمکشاورزي، 
که  شودتبع آن، افزایش قیمت مواد غذایی منجر میهاي مرغوب کشاورزي به کاهش تولید و بهبسزایی دارد. از سوي دیگر، کاهش زمین

 سازد.یماي مواجه یدهعدي پایین درآمدي را با مشکالت هادهک خصوصبهادامه این روند، امنیت غذایی مردم، 
 

 مسأله طرح
موضوع تغییر کاربري اراضی کشاورزي که از دیرباز یکی از تهدیدهاي بخش کشاورزي بوده نیازمند تمهیدات اساسی و جدي براي منع تغییر 

ین امنیت تأمهاي زراعی، تهدید خاموش براي بخش کشاورزي است و در آینده نزدیک کاربري اراضی کشاورزي است. این تغییر کاربري زمین
اندازد. در واقع، تغییر کاربري هر هکتار زمین کشاورزي به مفهوم وابستگی به واردات خارجی و یمخودکفایی را به مخاطره غذایی و ضریب 

دهی حفظ اراضی کشاورزي یتاولوبر اقتصاد بازار مانند انگلیس را به سمت حتی کشورهاي مبتنی تهدید امنیت غذایی است و این موضوع،
هاي در بخش زمین 1388سال گذشته، یعنی از سال  7هاي کشاورزي در ي آماري در کشور، حاکی از کاهش زمینهایبررسسوق داده است. 

 هاي کشاورزي است.زراعی بوده که علت اصلی آن ناشی از تغییر کاربري زمین
نبودن کاشت محصوالت  صادياقت -2ی، هاي صنعتتوسعه شهرك -1هاي کشاورزي در کشور از عوامل مختلفی مانند تغییر کاربري زمین

 بریهتک -7ینی، رشد شهرنش -6ي، کشاورز یزهانگ کاهش -5ي، واردات محصوالت کشاورز -4ین، زم یمترویه قبی یشافزا -3 ي،کشاورز
 یعموم ينهادها يبرا یدارنظام جامع درآمد پا یفتعر فقدان -8قانون،  ياجرا يعنوان منبع درآمدبه يکاربر ییرعوارض صدور مجوز تغ

عدم  -11 ي،کاربر ییرتغ يبرا یرگیمتصم یساختار حقوق -10 ي،کاربر ییرمجوز تغ يو اعطا یصدر تشخ ايیقهبرخورد سل -9 یردولتی،غ
 ییراز تغ یخسارت ناش يگذارو ارزش يکشاورز یاراض یشفقدان سازوکار پا -12و صدور مجوز،  یبررس ینددر فرآ یکاف یکپارچگیو  یتشفاف
 یرهايبر متغ يکاربر ینا ییرغگرفته است. در مجموع، ت نشأت ،النفع کشاورزانو جبران عدم یتبه اصل مالک یفاتوجه ناک -13 و يکاربر

 کشور، یشترب یوابستگبه  تواندیدارد که م یممستق یمنف یرو اشتغال تأث یتورم، تجارت خارج ید،تول ندمان يبخش کشاورز يکالن اقتصاد
 .منجر شود یمل یتتبع آن امنو به ییغذا یتو با چالش مواجه شدن امناقتصاد  یشکنندگ

 

 يشنهادیپ يراهکارها

 هاي کشاورزي با هدف بهبود امنیت اقتصادي، توجه به موارد زیر ضروري است: در راستاي کاهش انگیزه تغییر کاربردي زمین

 اصالح قوانین −
 اقتصادي کردن تولید در بخش کشاورزي −
 اراضی کشاورزيسنددار کردن  −
 هاي صنعتیاصالح روند شهرسازي و شهرك −
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 ساالري، خویشاوندساالري و مهاجرت نخبگانفساد ناشی از ناشایسته
 

 بیان مسأله
در  ی،دارد و به عبارت یمنف یارتباط يهر کشور یشرفتو پ ییبا توسعه، شکوفا ساالريیستهو ناشا یشاوندساالريخو ي،آشناپرور شدت
و به  یابدیم یشافزا یشرفتو پ یترق یرمس یمودنپ يبرا هايتبع، دشواربرخوردار است به یشترياز شدت ب ساالريیستهکه ناشا ياجامعه

 ساالري،یستهشدن ناشا یستماتیکرشد و توسعه سرعت خواهد گرفت. س یندتر شود، فرآرنگ-کم یدهپد ینا ندازههرا یزانهمان م
متخصصان و افراد  تفاوتییو ب يدلسرد از فساد است، یها که ناشها و شرکتها، سازماندر اداره یشاوندساالريو خو يآشناپرور
 یروهاي. نخبگان و ندهدیمرتکبان آن کاهش م يفساد را برا هايینههزبروز فساد،  یدکوش را دربر دارد و ضمن تشدو سخت یتباصالح

که اغلب  یانسان هايیه. با مهاجرت سرماکنندیشوند، به مهاجرت اقدام م یداامکه از کاهش فساد ن یو متخصص در صورت کردهیلتحص
کشور کاهش  یديکه صرف پرورش آنان شده است، توان تول هاییهزینهرا دارند، عالوه بر هدر رفتن  ییاز تخصص و توانا ییدرجات باال

 کشور است. ياقتصاد یتامن يابر یديروند، تهد ینکه ا یابندیمتخصص کاهش م یروهاين یراز یابد،یم
 

 مسأله تحلیل
. قرار گرفتن کشورمان در یستچندان مناسب ن یکشور به لحاظ شاخص ادراك فساد بخش دولت ياو منطقه یجهان یگاهجا بررسی

گره  ياقتصاد هايیتگوناگون فعال هايیهموضوع دارد که وجوه مختلف فساد با ال ینها نشان از اسال ینفساد در تمام ا يباال هايیگاهجا
و...  منتج  یو حزب یاسیس هايیوابستگ یلی،روابط فام یشاوندساالري،مختلف کشور که به خو هايیهخورده است. فساد موجود در ال

براساس تخصص و سطح  یشغل يارتقا یدر استخدام و حت هایستگیشا ییفضا ینکه در چن شودیم ییفضا یريگباعث شکل شود،یم
متخصصان را نسبت به  تواندیفساد م ین،و ارتقاست. بنابرا یقتشو رايمبنا ب ینتخصص کمتر یزانو کار درست و م ستین یالتتحص

 يدر کشورها یلی مختلفح تحصوبا سط یرانیهزار مهاجر ا 616موجود، حدود  يماندن و کار کردن در کشور دلسرد کند. براساس آمارها
 یدو گروه سن ینکه در ا دهدیساله نشان م34تا  30ساله و 29تا  25 یدو گروه سن یلیتحص یتوضع یحضور دارند. بررس OECDعضو 

جوان مطابقت  یسن يهادر گروه یهرم سن یموضوع با چاق ینهستند. ا یعال یالتسطح تحص يدارا یرانیدرصد از مهاجران ا 50از  یشب
مورد  یدحقیقتی است که با یستن یرپذفساد موجود در کشور امکان یلدلهاي برابر که به دارد. مهاجرت نخبگان براي استفاده از فرصت

 کشور باشد. یمل یتامن يبرا يجد یديتهد تواندیم یراز یرد،توجه مسئوالن قرار گ
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 شود:پیشنهاد میمهاجرت  نخبگان  یو مقابله با تبعات منف نخبگانمهاجرت  یزانکاهش م يبرا ي زیرراهکارها
 ساالري و بهبود وضعیت اشتغال نخبگانرعایت شایسته −
 یشاوندساالريضد خو ینوضع قوان −
 یمدن جامعه یتتقو −
 مولد یتوسعه بخش خصوص −
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 نظام مالیامنیت پذیر و جایگاه آن در گذاري مخاطرهسرمایه
 

 بیان مسأله
گذاري، تاکنون راهکارهاي است. براي تأمین مالی اشکال مختلف سرمایهترین ابزارهاي توسعه اقتصادي در هر کشوري گذاري یکی از مهمسرمایه

پذیر گذاري مخاطرهگذاري اشاره کرد. تأمین مالی سرمایههاي گوناگون سرمایهتوان به تشکیل صندوقمتفاوتی ارایه شده است که از آن جمله می
 گذاريسرمایه نوعی پذیرمخاطره گذاريشود. سرمایهگذاري به کار گرفته میسرمایهمنظور یافته بههایی است که در اقتصادهاي توسعهیکی از روش

سود  میانگین از باالتر بازده تأمین براي بالقوه و استعداد گذاري باالسرمایه ریسک داراي که جدید فرآیند یا نو طرح یک به است که هاییبخش در
 و برتر هستند هايدر فناوري ايویژه تحقیقات یا نوآوري ظرفیت داراي که هاییدر شرکت شتربی گذاريسرمایه نوع این. پردازدمی است، حاصل
  است. استفاده قابل بوده، نهفته ذات آن در بالقوه زیان و سود قابلیت

 

 مسأله لیتحل
نویسی شدند تا از این طریق ها پذیرهصندوقپذیر در بازار سرمایه ایران ایجاد شدند و دو مورد از این هاي مخاطرهصندوق 1395از سال 

 ابالغ با پذیرمخاطره گذاريسرمایه هايصندوق فعالیت و بنیان و وابسته به فناوري انجام شود. حضورهاي دانشتأمین مالی حوزه
 تأمین ساختار بهبود فکري، هايدارایی سازيتجاري توسعه را مانند دستاوردهایی ایران، فرابورس در هاصندوق این تأسیس دستورالعمل

 .است داشته همراه به ندارند، چندانی فعالیت سابقه که هاییآپاستارت و نوپا هايشرکت مالی
گذاري مهر اقتصاد ایرانیان و گذاري تأمین اجتماعی، سرمایهگذاري مانند شرکت سرمایههاي سرمایهها و صندوقاگرچه برخی شرکت

ها، در واقع، جمله نهادهاي مالی هستند که حجم زیادي از منابع مالی را در اختیار دارند، اما این نوع صندوقهاي بازنشستگی از صندوق
ي را ریپذرقابتپذیرند و نه خصوصی هستند که قواعد مجلس و سایر نهادهاي نظارتی را می دولتی هستند که نه نظارتنوعی نهاد شبه

پذیر هاي نو و مخاطرهدولتی بودن، چندان حامی ایدهگذاري فعال در اقتصاد ایران عالوه بر شبهایههاي سرمرعایت کنند. در واقع، صندوق
 نیستند.

 

 يشنهادیپ يراهکارها

 شود: هاي مخاطره پذیر پیشنهاد میگذاريگیري از سرمایهبا توجه به مطالب بحث شده، راهکارهاي زیر در جهت بهره
 در قوانین  VCگذاري توجه به سرمایه روزرسانی قوانین و مقررات وبه −

 اعطاي معافیت مالیاتی عملکرد −

 گذاري، اعتبارسنجی و توانمندسازي ه خدمات مشاوره تخصصی سرمایهیایجاد شبکه ارا −
   اصالح قانون مالکیت فکري −
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 کشوردر تامین امنیت ملی اوراق رهنی و بازار رهن ثانویه نقش 
 

 بیان مسأله
و در اختیار  کنندمیآوري هاي گردش وجوه، وجوه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را جمعترین واسطهعنوان مهمبه ي کشورهابانک

رفت از اند و راهکارهاي مختلفی براي برونشدهها با مشکل مالی مواجه خود بانکهاي اخیر، ، اما در سالدهندفعاالن اقتصادي قرار می
ها، بهاست که براي مطالبات بلندمدت بانکهاي بانکی به اوراق بهادار تبدیل داراییاین راهکارها،  این بحران آزمایش شده است. یکی از
 شود.ویژه تسهیالت رهنی مسکن اجرا می

 

 تحلیل مسأله
از  یبه مطالبات بلندمدت ناش یعسر یدسترس يکارآ برا یروش یه،مسکن به بازار رهن ثانو یدخر یالتکننده تسهپرداخت يهاورود بانک

عمق بازار اوراق رهنی و بازار ثانویه تسهیالت رهنی در کشور بسیار پایین بوده و تسهیالت بخش . استمسکن  یدخر یالتپرداخت تسه
مردم به  هاي خوبی براي انتشار اوراق رهنی و هدایت منابع نقدینگی در دستهاي اخیر دچار کاهش شده است، اما ظرفیتمسکن در سال

سمت افزایش تأمین مسکن وجود دارد. انتشار اوراق رهنی عالوه بر آثار کالن اقتصادي در کنترل نقدینگی سرگردان، موجب افزایش 
ویژه بانک مسکن خواهد شد. مالحظات ها، بهدهی بانکهاي بانکی، بهبود کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیالتنقدشوندگی دارایی

درصد، حداقل سود  20دهد که با توجه به انتشار اوراق منفعت و گواهی سپرده با نرخ سود در این خصوص نشان می امنیت اقتصادي
درصد  18درصد باشد. این در حالی است که نرخ سود تسهیالت حتی با احتساب یارانه دولت،  20پیشنهادي براي اوراق رهنی باید حداقل 

ها خواهد شد و در نهایت، چالش دهی بانک مسکن و عدم استقبال سایر بانککاهش توان وام دهی وشود و این موضوع موجب زیانمی
رکود بخش مسکن را تشدید و سیاست توسعه بازار مسکن را از طریق اوراق رهنی با شکست مواجه خواهد کرد. همچنین در توسعه بازار 

گیري از بروز مشکالت تشدید انجماد و زیان شبکه بانکی کشور و ثانویه تسهیالت رهنی، توجه به ریسک نکول تسهیالت رهنی و پیش
 تبعات منفی آن بر امنیت اقتصادي کشور ضروري است.

 

 راهکارهاي پیشنهادي

 شود:رو، پیشنهادهاي زیر براي اجراي بهتر انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار مسکن ارایه میازاین
 هاي نویناعتبارسنجی براساس روش −

 ی به انواع اوراق رهنیبخشتنوع −

 جدیت دولت در پرداخت یارانه نرخ سود به بانک مسکن −
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 مالحظات امنیت اقتصادي عملکرد صنعت بیمه کشور 
 

 بیان مسأله
در حوزه  یکه عالوه بر کارکرد آرامش روان شتهدا ياقتصاد یتدر امن مهمیساله، نقش 80حدود  سابقهکشورمان با  یمهصنعت ب

بررسی موارد ضعف و قوت این  داشته است. یمثبت یو روان یمال یرجامعه تأث افرادد خرد و کالن بر ابعادر گزاران، یمهبه ب گذاريیهسرما
تواند راهنماي خوبی براي ارتقاي ثبات اقتصادي و صنعت و ارایه راهکارهاي سیاستی در راستاي تقویت امنیت اقتصادي کشور، می

 اجتماعی کشور باشد.

 

 سألهتحلیل م
کند. شرکت دولتی همچنان بنگاه مسلط بازار بیمه شرکت غیردولتی و یک شرکت دولتی فعالیت می 30در حال حاضر، بازار بیمه کشور با 

روند صعودي داشته و  اگرچهدرصدي بازار بیمه را در اختیار دارد. حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ کشور  40کشور است و به تنهایی سهم 
هاي زندگی شدید یمه کشور باالي متوسط منطقه غرب آسیاست، اما فاصله زیادي با متوسط جهانی دارد و این فاصله در بیمهضریب نفوذ ب

 است. 
 100هاي اخیر افزایش شدیدي داشته و عوامل اصلی آن، بروز ضریب خسارت باالي ضریب خسارت صنعت بیمه کشور در سال

اي صنعت بیمه کشور، ضریب خسارت و شخص ثالث بوده است، البته، با توجه به ساختار هزینه هاي اعتبار، درماندرصدي در رشته بیمه
درصد داشته 80اي که ضریب خسارت باالي هاي بیمهشود و سایر رشته فعالیتهاي بیمه منجر میدهی شرکتدرصد به زیان 80باالي 

دهد که بیمه زندگی سهم امنیت اقتصادي در مورد بازار بیمه کشور نشان میدهی صنعت بیمه کشور سهیم هستند. مالحظات اند، در زیان
هاي اخیر با زیان درصدي دارد. همچنین بیمه اعتبار در سال 7پایینی در بازار بیمه کشور داشته است و با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله 

وکار را در ه را از ارایه آن فراهم کرده است که تضعیف فضاي کسبهاي بیمقابل توجهی مواجه بوده و این موضوع، موجبات امتناع شرکت
 پی خواهد داشت.

 

 راهکارهاي پیشنهادي
 شود:رو، براي بهبود بازار بیمه کشور راهکاري سیاستی به صورت زیر بیان میازاین
 سازي توسعه بیمه عمرآموزش و فرهنگ −

 هاي زندگی براي سالیق متفاوتمتنوع کردن بیمه −

 ویژه در بیمه اعتباربه اعتبارسنجی، بهتوجه  −


