
 ژو�ش�ده ا��ت ا��صادی �د��ر� �  ا�نیت ا��صادی �د��ر�و�ش�ده 
   

   1 

 هازایی اقتصاد ایران در شرایط جدید تحریمراهبردهاي اشتغال

 بیان مساله 
دوچندان برخوردار  هاي شغلی پایدار و کنترل نرخ بیکاري در کشور از اهمیتیایجاد فرصت با توجه به گستردگی پیامدهاي منفی بیکاري، اهتمام به

کشور  اشتغال وکار، روحیه کارآفرینی و... در چگونگی وضعیتاست. نکته قابل تأمل آن است که  عوامل مختلفی مانند رشد اقتصادي، فضاي کسب
سط آمریکا و اعمال الملل نیز بر وضعیت اشتغال کشور اثرگذار است. در این بین، نقض برجام تواثرگذارند. عالوه بر شرایط داخلی، روابط بین

 تواند در بلندمدت وضعیت اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.هاي خارجی یکی از عوامل مهمی است که میتحریم
 

 تحلیل مساله 
رغم بهبود وضعیت اشتغال، همچنان نرخ بیکاري دورقمی و باالست و بیش از سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که این موضوع به
به  فعال جمعیت پیوستن وجوي کار ومشاغل و دلسردي از جست ناپایداري واسطهالبته، باید توجه کرد که به .است کنندهسیار نگرانب

 عالوه بر اینها، نرخ بیکاري در بین جوانان و تحصیل .است کشور در رسمی بیکاري نرخ از بیش پنهان بیکاري نرخ جمعیت غیرفعال،

 مراتب باالتر از نرخ اعالمی براي کل کشور است. ها بهکرده
تواند چرخه تولید ملی و رشد اقتصادي کشور را محدود سازد. نتایج برخی هاي خارجی مینقض برجام توسط آمریکا و اعمال تحریم 

کاهش رشد اقتصادي و افزایش نرخ بیکاري  مطالعات خارجی نیز به عدم تداوم رشد اقتصادي کشور در سال آینده اشاره دارد، تا آنجا که
 نابودي شاهد کارفرمایان انگیزه تضعیف دیگر، سوي از و تولید چرخه شود. با تضعیف رشد اقتصادي وبینی میکشور در سال آتی پیش

 روي متعدد پیشهاي هاي خارجی به دلیل ایجاد موانع و محدودیتهمچنین تحریم. بود خواهیم کشور در مولد شغلی هايفرصت
 دامن کشور در ناقص اشتغال سهم افزایش به موضوع این و دهدمی را کاهش وقتتمام کار نیروي استخدام براي تمایل کارفرمایان،

این در حالی است که در صورت حمایت از تولید ملی،  .شد خواهد ترکنندهنگران بلندمدت در کشور اشتغال وضعیت شرایط، در این .زندمی
 مشاغل گسترش تواند بهمی خارجی هايتحریم یابد. همچنین اعمالهاي خارجی کاهش میپذیري اقتصاد از اعمال تحریمبآسی

 . هاي شغلی نامولد در کشور منجر شودغیررسمی و فرصت
ثباتی در بازار فرآیند تولید، بیبراساس مطالعه پیش رو محدودیت دسترسی به منابع مالی، محدودیت انتقال مواد اولیه و فناوري مورد نیاز در 

هاي تأثیرپذیري ترین کانالعنوان مهمبه هاي عمرانیارز، اختالل در ورود سرمایه به کشور، محدودیت درآمدهاي ارزي و عدم تحقق پروژه
ها بر از ماهیت این تحریمهاي خارجی بیش اشتغال کشور در شرایط نقض برجام مطرح هستند. نکته مهم آن است که آثار روانی اعمال تحریم

خوبی در ماهها بر بازار ارز کشور بههاي شغلی در کشور اثرگذار خواهد بود. تجربه اثرات مخرب روانی تحریموضعیت تولید و به دنبال آن، فرصت
، رورت مورد توجه قرار نگیردعنوان یک ضهاي اقتصاد مقاومتی در عمل و بهآید در صورتی که سیاستهاي اخیر ملموس بوده است. به نظر می

مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، گسترش نرخ بیکاري  اقتصادي رکود تشدید و تولید ساختار ساختار اقتصاد کشور با بحران جدي تضعیف
 کند.هاي خارجی، امنیت اقتصادي و حتی امنیت ملی کشور را تهدید میعنوان یکی از آثار منفی تشدید تحریمبه

 

 رهاي پیشنهاديراهکا
 هاي مختلف کشور، توجه به موارد زیر ضروري است: به منظوز حفظ وضعیت فعلی اشتغال در بخش

 اهتمام به تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی و پرهیز از گسست سیاسی     -        منظور کاهش خروج سرمایه گذاري بهتشویق سرمایه −
 هاي نوین در چرخه تولیدسازي فناوريبومی     -         هاي دولت از بخش تولید هدفمند کردن حمایت −
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 حضور بازنشستگان در بازار کار راهبردهاي کاهش آثار
 بیان مسأله
هاي مختلف هاي باالي بیکاري در کشور وجود دارد، اشتغال بازنشستگان در فعالیتترین مسایلی که در کنار وجود نرخیکی از مهم

التحصیالن دانشگاهی فاقد شغل در کشور وجود دارد، در شرایطی که خیل عظیم نیروي کار جوان و فارغاقتصادي است. این موضوع 
 هاي زیادي بین این افراد ایجاد کرده و اهمیت دوچندانی یافته است.نارضایتی

 مسأله لیتحل
هاي در این حوزه تبدیل شده است. گزارشهاي اقتصادي به تهدید جدید و جدي هاي اخیر اشتغال مجدد بازنشستگان در فعالیتطی سال

میلیون نفر  3دهد. این در حالی است که بیش از هزار بازنشسته، ابعاد این موضوع را بیش از پیش نشان می 900ارایه شده مبنی بر اشتغال 
 باشد.بیکار در جامعه وجود دارد و روند افزایش آن بیشتر از افزایش تعداد شاغالن می

دهد هاي اخیر نرخ بیکاري در حال افزایش است. این موضوع نشان میهاي ارایه شده از سوي مرکز آمار، طی سالبراساس گزارش
هاي اخیر در شرایط بسیار نامناسبی قرار داشته و عدم مدیریت صحیح وضعیت موجود ممکن است این پدیده را به یکی از بیکاري در سال

 ل کند.هاي مهم اقتصادي و اجتماعی تبدیبحران
دهد که این موضوع کند و نرخ بیکاري را افزایش میهاي اشتغال را از نیروي کار جوان سلب میاشتغال بازنشستگان از یک سو، فرصت

شود هاي اقتصادي باعث میتواند تبعات اقتصادي و اجتماعی زیادي به همراه داشته باشد. از سوي دیگر، اشتغال بازنشستگان در فعالیتمی
هاي هاي نو، امکان ورود به بازار کار را نداشته باشند. این موضوع رشد و پویایی فعالیتکار جوان، سرحال و تازه نفس با ایده نیروي

 دهد.اقتصادي را تحت تأثیر قرار می

 يشنهادیپ يراهکارها
رو، پیشنهاد و کارشناسان ایجاد کرده است. ازاینهاي زیادي براي مردم حضور بازنشستگان در بازار کار و تمایل زیاد آنها به اشتغال نگرانی

 هاي خود موارد زیر را مدنظر قرار دهد:گذاريشود دولت در سیاستمی
 استخدام بازنشستگان تیقانون ممنوع حیصح ياهتمام بر اجرا −
 یبازنشستگ يهاسازمان حیصح تیریمد −
  یدوران بازنشستگ يهااستفاده از فرصت نهیدر زم يسازفرهنگ −
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 يبورس نفت شانگها یتبا آغاز فعال ینو چ یرانا يرو یشپراهبردي  يهافرصت
 

 بیان مسأله
تواند هاي نفت در بورس شانگهاي را آغاز کرده است. این اقدام می، معامله قرارداد آتی2018ترین واردکننده نفت جهان، از اواخر مارس بزرگ عنوانبهچین 

ها با کاهش فروش تحریم اجرایی شدنهاي خریدار نفت در این کشور باشد. از سوي دیگر، ایران نیز با پاالیشگران و شرکتراهکاري براي پوشش ریسک 
 تواند راهکاري براي جلوگیري از کاهش شدید فروش نفت باشد.نفت مواجه شده است و فروش نفت در بورس شانگهاي می

 مسأله  لیتحل
دهد که در یک دهه آینده، میزان ها نشان میبینیترین واردکننده نفت جهان است. پیشمیلیون بشکه نفت، بزرگ 9/8چین با واردات روزانه حدود 

ترین واردکننده نفت در جهان خواهد میلیون بشکه در روز خواهد رسید و چین همچنان بزرگ 7/12به  2026خالص واردات نفت و فراورده چین در افق 
دو شاخص روا کردن یوان و کاهش اعتبار دالر، پوشش ریسک پاالیشگران داخلی و ایجاد یک شاخص نفتی جدید در مقابل جهان. این کشور باهدف بود

، معامالت آتی نفت را در بورس شانگهاي آغاز 2018، اقدام به تأسیس بورس نفت در شانگهاي کرده است. چین از اواخر مارس Brentو  WTIعمده 
هزار قرارداد در هفته آخر مارس به  278دهد که با گذشت چند ماه از آغاز به کار این بورس، حجم معامالت نفت از حدود میها نشان کرده و بررسی

گران نفتی از بورس شانگهاي دارد. به اعتقاد کارشناسان، با خروج میلیون قرارداد در هفته دوم اکتبر رسیده است که نشان از استقبال معامله 618/1حدود 
دهد که بیشترین رشد یکا از برجام، موقعیت بورس چین در انجام معامالت نفت بهبود یافته است. بررسی حجم معامالت در بورس شانگهاي نشان میآمر

ه یکی از توان گفت کمی، زمان اعالم خروج آمریکا از برجام بوده است، می 8بوده و با توجه به اینکه  2018می  13تا  7حجم معامالت در بازه زمانی 
 گردد.یبازمعوامل افزایش حجم معامالت در این بورس، به خروج آمریکا 

مشتري نفتی ایران  ترینچین بزرگکند. توضیح اینکه را براي همکاري ایران و چین فراهم می هاییبین، تأسیس بورس شانگهاي فرصتدراین
 ماه سه در چیناست.  کرده صادر کشور این به را خود نفت درصد 24 ، ایران2017 سال در آمریکا، انرژي اطالعات اداره گزارشبراساس است و 
 شرکت ترینبزرگعنوان به ساینوپک نفتی شرکت .است کرده خریداري نفت ایران از بشکه هزار 700 روزانه متوسططور بهنیز  2018 سال ابتداي

از سوي ایران هستند.  نفت هاي چینی خریدارمهمترین شرکت از کمیکال اند پترولیوم ژنگران و شرکت چاینا ژوي شرکت دولتی آسیا، پاالیشی
دیگر، معامله نفت ایران در بورس شانگهاي، فرصت دیگري براي همکاري است. این موضوع براي هر دو کشور مطلوب است، زیرا با فروش نفت 

کند و این موضوع فت (ایران)، دالر را از معامالت نفتی خود حذف میترین کشورهاي صادرکننده نایران در بورس شانگهاي به یوان، یکی از بزرگ
تواند نفت خود را به فروش تواند در جهت تضعیف دالر و افزایش استفاده از یوان در معامالت عمل کند که براي چین مطلوب است. ایران نیز میمی

هاي دیگري نیز براي همکاري شود، عالوه بر تجارت نفت، فرصتوري مییادآ برساند که این موضوع در شرایط تحریمی بسیار مهم خواهد بود.
 ینهدر زم یژهوبه ینی،هاي چو شرکت ینچ يهایی را برافرصت یکا،آمر هايیمتحر هدوبار ایران و چین در حوزه نفت و گاز فراهم است و اعمال

 یتبه جلب رضا یلی چندانیتما یننگتن، چیپکن و واش يو اقتصاد یاسیهاي سبا توجه به رقابتشود که بینی میپیش .کندمینفت خلق  ینتأم
 .دندار یرانبا ا يهمکار یقادامه و تعم يبرا یکاآمر

تواند تا حدودي از کاهش صادرات نفت که با اعمال هاي بورس شانگهاي براي فروش نفت خود استفاده کند، میچنانچه ایران بتواند از ظرفیت
ل است، بکاهد. این موضوع با در نظر گرفتن اینکه چین نیز از توسعه مبادالت نفتی با ایران در بورس شانگهاي منتفع خواهد هاي جدید محتمتحریم

ها و محدود شدن فروش نفت بسیار مهم است. عالوه بر تواند همکاري چین را به همراه داشته باشد که این موضوع نیز در شرایط تحریمشد، می
هاي خود را براي سرمایهتواند با این پیشنهادات همراه باشد که در مقابل، چین شرکتبراي فروش نفت در بورس شانگهاي می این، پذیرش ایران

یرساختی ایران افزایش یابد. مجموع این موارد زهاي هاي این کشور در پروژهگذاريگذاري بیشتر در میادین نفت و گاز ایران ترغیب کند و سرمایه
بنایی جبران و به تولید هاي زیرتواند تا حدودي کمبود سرمایه ایران را در توسعه میادین و سایر پروژهامنیت تقاضاي نفت ایران میضمن تأمین 

 هاي آینده کمک کند و به پایداري امنیت اقتصادي ایران منجر شود.بیشتر نفت در سال

 يشنهادیپ يراهکارها
 است: در این راستا توجه به موارد زیر ضروري

 ي فعال براي توسعه روابط در حوزه انرژياقتصاداستفاده از دیپلماسی  −

 برد -جلب همکاري چین براي فروش نفت در بورس شانگهاي برمبناي رابطه برد −

  هاي اقتصاديهاي زیرساختی در راستاي تقویت همکاريحمایت از حضور چین در حوزه −
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 يراهبرد یردرمان و ذخاغذا،  یتامن ینواردات بر تأم یدهايتهد یبررس
 

 بیان مسأله
ترین نیاز و خواسته انسان در طول تاریخ بوده است. اهمیت تأمین غذا در مواقع بحرانی مانند جنگ، تحریم و... تأمین غذا و امنیت آن، مهم

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش «ید بر تأکشود. اهمیت این موضوع، موجب بیش از بیش نمایان می
هاي کلی اقتصاد مقاومتی شده است. نکته قابل تأمل، در صدر بودن واردات از سیاست 7در بند » کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کاال)

، تجربه مسئوالنشود که برخی تکرار می هرسالهوع در حالی هاي کشاورزي در فهرست واردات کشور است. این موضمحصوالت و نهاده
اند. براساس این، وابستگی باالي ها به مواد غذایی و دارو را فراموش کردهها در چند سال گذشته و امکان تسري تحریمتشدید تحریم

 هاي آینده باشد.تواند زنگ خطري براي تحریمکشور به مواد غذایی و محصوالت کشاورزي می

 

 مسأله لیتحل
اي در کشور برخوردار است. شواهد تجربی حاکی از آن است که بخش کشاورزي به دلیل تأمین امنیت غذایی و سالمت، از جایگاه ویژه

 یطکاالهاي راهبردي اهمیت زیادي قایل هستند. آمارها حاکی از آن است که  خصوصبههمه کشورها براي تولید بخش کشاورزي، 
 يکشور، به لحاظ مقدار ییوارد کشور شده که سهم آن در کل واردات کاال يکشاورز يتن کاال یلیونم 97/13به  یکنزد 1396ماهه نه

باالتر بودن  دهندهنشاندهد که نسبت صادرات به واردات کمتر از یک بوده که همچنین آمارها نشان می است.بوده درصد  5/52حدود 
هاي و نهاده يدر محصوالت راهبرد یاز وابستگ یحاک ات کشور است. از سوي دیگر، تأمل در آمار کاالهاي وارداتیمیزان واردات از صادر

 ي،اقتصاد یاسی،س یدهاياز ابعاد مختلف، تهد يبخش کشاورزهاي اساسی کاالهاي راهبردي و نهادهاست. واردات  يکشاورز یاساس
ي، محصوالت کشاورز یدتول به توجهیبی -2ی، وابستگ یدتشد -1توان به مواردي مانند که می کندمی یجادکشور ا يبرارا جغرافیایی و... 

 یهو کاهش سرما یرفت منابع ملهدر -5تهدید سالمت جامعه در نتیجه واردات محصوالت تراریخته،  -4یاسی، قدرت س کاهش -3
 یلی اشاره کرد.و تکم ییلتبد یعصنا تهدید -7و  يمحصوالت کشاورز یبرخ نابودي -6ی، اجتماع

 

 ي پیشنهاديراهکارها
 در این راستا، توجه به موارد زیر ضروري است: −
 یهبه مواد اول یکاهش وابستگ −
 مناسب کشت  يالگو ینتدو −
 هاي نوین کشاورزياستفاده از شیوه −
   اعمال محدودیت در واردات محصوالت کشاورزي تراریخته −
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 کشور یمهدر صنعت ب ايیمهب دهیانز هايیتتبعات فعال
 

 بیان مسأله
هاي اخیر صنعت بیمه کشور گذاري و تولید دارد. در سالبخشی از بازار سرمایه کشور، نقش مهمی در توسعه سرمایه عنوانبهبازار بیمه 

یت مسئولهاي شخص ثالث، درمان، حوادث راننده و بدنه خودرو، دهی بیمهطور عمده ناشی از زیاندچار زیان عملیاتی و انباشته شده که به
تواند از طریق کاهش اعتماد، کاهش ضریب نفوذ بیمه و بروز نارضایتی عمومی، امنیت دهی صنعت بیمه میو اعتبار است. ادامه زیان

 اقتصادي کشور را دچار خسارت کند.
 

 مسأله طرح
ي که در چند سال اخیر صنعت بیمه کشور طوربهمتوسط افزایش یافته،  طوربههاي اخیر ضریب خسارت صنعت بیمه کشور در سال

 دهی صنعت بیمه داشته است.دهی بیمه بخش دولتی نقش محوري در زیانهمواره دچار زیان عملیاتی و انباشته بوده و زیان
الوصول شبکه بانکی کشور است. از مطالبات مشکوك باالترین ضریب خسارت، مربوط به بیمه اعتبار بوده که ناشی از افزایش شدید

توان به: تغییر قانون بیمه شخص ثالث، دستوري بودن نرخ حق بیمه، متناسب نبودن دیه و ده بودن بیمه شخص ثالث، میدالیل زیان
ها و وسایل نقلیه کشور و باال هاي بیمه اشاره کرد. نبود فرآیند اعتبارسنجی، پایین بودن استاندارد جادهشکنی شرکتحق بیمه و نرخ

هاي بدنه خودرو و حوادث راننده دارد. در بیمه درمان و بودن ریسک مخاطرات اخالقی نقش محوري در افزایش ضریب خسارت بیمه
هاي یادشده یت پزشکان، علت اصلی افزایش ضریب خسارت بیمهمسئولویژه در بیمه شکنی و افزایش شدت خسارت، بهیت، نرخمسئول

 بوده است.
 

  يشنهادیپ يراهکارها
 شود:براي بهبود بازار بیمه کشور راهکاري سیاستی به صورت زیر بیان می

 ویژه در بیمه اعتبارتوجه به اعتبارسنجی، به −

 هاي اداريروز براي کاهش هزینههاي اداري و اطالعاتی بهگسترش سامانه −

 متناسب کردن حق بیمه با خسارت پرداختی −

 يفرد یبراساس اعتبارسنج یمهحق ب یینتع −
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 دولت يارز هايیاستدر چهارچوب س ینآفررانت يهاکانال
 
 

 بیان مسأله
، هاي اخیر اتخاذ شدهجویی در روزها و ماههاي ارزي دولت که با هدف رفع نوسانات بازار ارز، کنترل تورم و همچنین رفع معضل رانتسیاست

جویی و فساد مالی در سطح جامعه فراهم کرده تواند بستر مناسبی براي افزایش رانتنشان دهد. ادامه روند موجود مینتوانسته کارایی الزم را از خود 
 هاي آمریکا، تشدید شود.هاي آینده با کاهش هرچه بیشتر درآمدهاي ارزي کشور به دلیل اعمال تحریمو در ماه

 مسأله طرح
سال جاري) و آثار روانی ناشی از آن از یک سو و از سوي دیگر سیاست ارز تک نرخی دولت (تعیین نرخ خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت ماه 

تومان به ازاي هر دالر) و عدم موفقیت آن در تأمین تقاضاي موجود در بازار ارز به نرخ مشخص شده، سبب ایجاد التهابات گسترده  4200دستوري 
به این معنی که تخصیص ارز ارزان قیمت  ،جویانه فراهم آورده استهاي رانتبستري مناسب براي فعالیت در بازار ارز و شکاف ارزي بزرگی شده و

هاي غیرمولد که همراه با سودهاي کالن و هاي مولد به سمت فعالیتهاي خاص سبب شده که فعاالن اقتصادي به جاي فعالیت(ارز دولتی) به گروه
مدت وري و ... در کوتاهو آثار منفی چون پایین آمدن انگیزه تولید، گسترش داللی، تضاد طبقاتی، کاهش بهره هاي اندك براي آنهاست، بروندهزینه

در ادامه، به بررسی برخی  و بلندمدت در سیستم اقتصادي و اجتماعی مشاهده شده و راه براي افزایش فساد اقتصادي و اجتماعی فراهم گردد.
 شود.بل توجهی براي فعاالن اقتصادي هستند، پرداخته میها که داراي رانت ارزي قاکانال

رو دولت اقدام به روند، ازاینهاي اصلی هر دولتی براي اعطاي یارانه واردات (در قالب تخصیص ارز دولتی) به شمار میکاالهاي اساسی از اولویت
 13750تومانی و دالر آزاد  4200تومانی (دالر دولتی  9500زي حدوداً تومانی به واردات کاالهاي اساسی کرد. رانتی که از شکاف ار 4200اعطاي دالر 
شود به قدري است که واردکنندگان کاالهاي اساسی را به صادرات مجدد کاالهاي وارد شده با ارز دولتی ارزان ) حاصل می28/07/1397تومانی براي 

طرفی دیگر، واردکنندگانی کاالهاي اساسی را با ارز از آورد. ها به وجود میبه کشورهاي همسایه ترغیب کرده و از این طریق سود عظیمی براي آن
اند. این واردکنندگان با علم شکاف ارزي به منظور فروش اجناس به قیمتی باالتر از قیمت تمام دولتی وارد کشور کرده و در انبارهاي خود احتکار نموده

 رانت ممکن را از طریق وقفه در تزریق اجناس وارد شده به بازار به دست آوردند. شده (برحسب قیمت ارز بازاري)، سعی دارند بیشترین
با دولت با اصرار بر سیاست ارز تک نرخی سبب شده تولیدکنندگان داخلی که به شدت وابسته به واردات قطعات اولیه براي تولیدات خود هستند، 

قیمتی باالتر و متناسب با قیمت بازاري ارز داشته باشند، اما از آن جایی که دولت نسبت علم شکاف ارزي، تمایل به فروش خودروي تولیدي خود به 
رو، رانت موجود در نرخ ارز ارزان در قالب احتکار به صورت انبارهاي مملوء از کند، ازاینبه افزایش قیمت خودروهاي ساخت داخل مقاومت می

رسد که ها نسیب خودروسازان داخلی شده، در غیر اینصورت به خریداري میه سایت فروش آنگابیوهاي گاهخودروهاي ساخت داخل و بسته بودن
 تواند در بازار به قیمت باالتر و متناسب با نرخ ارز آزاد بفروشد.خودرو را ارزان خریده و می

ها محدود نشده و به احتکار افزایش آنی قیمتهاي همراه و لوازم خانگی برقی به جویی واردکنندگان گوشیدر سایه سیاست ارزي تک نرخی رانت
 بیشتري دست پیدا کنند. طوري که با انبار کردن کاالهاي خود منتظر افزایش قیمت دالر هستند تا از این طریق به رانتکاالهاي وارداتی رسیده است به

نرخی و سیاست ارز مسافرتی فضاي رانتی سیاست ارز تکرو، داد. ازایناي بود که دولت به مسافران خروجی اختصاص میارز مسافرتی یارانه
هاي مسافرتی با دریافت سهمیه ارز مسافرتی مسافران و تهیه بلیت رفت و برگشت ارزان آژانس. غیرقابل کنترلی در صنعت گردشگري به وجود آورد

هاي تور خارجی مانند تور مالزي، پس از پرداخت هزینهقیمت براي مسافران خروجی، رانت ارزي قابل توجهی به دست آوردند. همچنین، هر مسافر 
ماند تومان در نهایت مقداري ارز مسافرتی براي او باقی می 4200تایلند، چین، هند و ترکیه، و همچنین پرداخت هزینه تأمین ارز مسافرتی به قیمت 

 مند شود.ن بهرهتوانست آن را در بازار ارز به قیمت آزاد فروخته و از رانت موجود در آکه می
 يشنهادیپ يراهکارها

 شود:هاي ارزي دولت، برخی راهکارهاي اجرایی در سطح کالن اقتصاد ارایه میوجود آمده از قبل سیاستبه منظور مقابله و تخفیف فضاي ناسالم به
 تعدیل درآمدها متناسب با تورم    -  نظارت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی    −
  تعیین کسري تولیدات داخلی و نیاز به واردات براي جبران کسري عرضه داخلی    -    ممنوعیت واردات برخی کاالهارفع  −
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 کشور ییدر مناطق روستا يفقر و نابرابر یتوضع
 

 بیان مسأله
خصوص کشورهاي هاي اقتصادي و اجتماعی در جامعه است. امروزه بیشتر کشورها و بهیکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابري

برند. نابرابري درآمدي از به دالیل مختلف از نابرابري شدیدي که ناشی از الگوي توزیع ثروت و درآمد است، رنج می توسعهدرحال
گذاران سیاسی و اجتماعی در دنیا اهمیت یاستسیزان را به خود جلب کرده و این موضوع براي ربرنامهیشه توجه هایی است که همواقعیت

هاي شدید درآمدي، قدمتی به بلنداي تاریخ دارد و گاهی این موضوع، اي یافته است تا جایی که اعتراض و انتقاد نسبت به نابرابريیژهو
شود تنها موضوع گرسنگی و فقر نیست، بلکه از فقر و نابرابري یاد می آنچه روي هم قرار داده است.هرا روب هادولتمعترضان و حاکمان 

نابرابري عالوه بر ایجاد فقر، به ایجاد  .شودي را که به اختالفات شدید درآمدي منجر شود، شامل میاجامعههاي موجود در هر نابرابري
نشینی در رهاي بزرگ به دلیل نبود امکانات اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی، افزایش حاشیهمشکالتی دیگر مانند افزایش مهاجرت به شه

 شود.شهرها، خالی شدن روستاها از سکنه، کاهش تولید مواد کشاورزي و... منجر می
 

 مسأله تحلیل
هاي صورت گرفته در یفتعراي دارد.  یژهوجایگاه  فقر و نابرابري در مطالعات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشورها به دلیل تبعات مختلف،

دهد که در اقتصاد ایران ضریب جینی نسبت به ها نشان میمورد فقر بیشتر بر مبانی اقتصادي و دستیابی به غذاي مکفی داللت دارد. بررسی
بوده است. متوسط  34/0برابر با  میزان آن ثابت و 1395تا سال  1393ها کاهش داشته و از سال ، یعنی سال هدفمندسازي یارانه1389سال 

سال گذشته  15در طول  ییبه روستا يکل شهر ینهنسبت هزطور مستمر در حال افزایش بوده، اما هزینه کل خانوارهاي شهري و روستایی به
از سوي  است. یدهرابر رسب 8/1برابر به  52/1و از بوده  یشنسبت در حال افزا ینا 1395تا سال  1390کرده و از سال  یرويپ ینوسیاز روند س

 يهامقدار مواجه بوده است. تنها نکته قابل تأمل در هزینه یشهرساله با افزا ییدر مناطق روستا یرخوراکیو غ یخوراک يهاهزینهدیگر، 
در همچنین  است. یخوراک بخشها در از کاهش هزینه یموضوع ناش ینکه ا یافته یشافزا يبا رشد کمتر 1392آن است که از سال  یخوراک
 30مسکن در بودجه خانوار که حدود  ینههز یشاما افزا ،بود یافته یشدرصد افزا 5/9 یرخوراکیغ يهاتورم هزینه ینکهبا وجود ا 1394سال 

با  دهد کهنشان می یرانمرکز آمار ا يهابررسیدر مجموع،  بود. یافته یشدرصد افزا8/11 ،دادمی یلخانوار را تشک یرخوراکیغ ینهدرصد هز
از نرخ تورم، رشد کرده است. در  یشتربا نرخ بیی روستا يمد خانوارهاآدر ،1395تا  1393هاي ها از تورم در سالهزینه ییراتتغ یرويوجود پ

  رفاه شکل گرفته است. یتتقو يدر راستا ییروستا يمد خانوارهاآو در ینهدر هز یروند اصالح یکموضوع،  ینا یجهنت
 

 يشنهادیپ يراهکارها

 هاي آموزش عالی در سطح کشورافزایش و فراگیري دوره −
 کاهش تورم −
 هاتوزیع هدفمند یارانه −
 ایجاد اشتغال در مناطق روستایی −
 هاي اقتصادي در مناطق روستاییحمایت از فعالیت −
  هاي پایین درآمدي در مناطق روستاییحمایت از دهک −
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 یرانا يبرا ییهاو درس يدر توسعه اقتصاد ینتجربه چ
 

 بیان مسأله
هاي اقتصادي مناسب در زمان درست، توانست در بازه زمانی کمتر از نیم قرن تحوالتی کارگیري سیاستچین از جمله کشورهایی است که با به

ان بود و سهم چشمگیر در اقتصاد خود ایجاد کند. چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر، تا نیمه نخست قرن بیستم یکی از فقیرترین کشورهاي جه
 اندکی از ارزش دالري تولید جهان داشت. 

با این حال، با نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد . توسعه اقتصادي است، اما هايتازترین کشور آسیایی در تدوین برنامهپیش از یکی در حالی که ایران
 رسدمی نظر به رشد اقتصادي ایران با این کشورها مشاهده کرد. توان شکاف بارزي در روندایران و برخی کشورهاي آسیایی موفق مانند چین، می

رو، الزم است براي کاهش اتالف منابع و ازاین .توسعه اقتصادي ایران باشد هايبرنامه محتواي در جدي هايضعف وجود موضوع، این دالیل از یکی
هاي توسعه اقتصادي آمیز چین در برنامههاي توسعه اقتصادي و تسریع دستیابی به اهداف اقتصادي، از تجارب موفقیتهاي ناشی از برنامههزینه

  ي کشور استفاده کرد.ریزي توسعه اقتصادهاي برنامهعنوان یکی از ابزارهاي مناسب براي تعدیل خطاها و ضعفبه
 

 مسأله لیتحل
 دوره در است. تاکنون بوده 1976 هايمائو و سال رهبري به 1976 تا 1953 هايسال متفاوت دوره دو هاي توسعه اقتصادي چین دربرنامه
در دور . این چهار برنامه بودهاي شد و ماهیت دستوري یکی از بارزترین ویژگی اجرا و تدوین سالهپنج اقتصادي توسعه برنامه چهار مائو،

 .ها کاسته شدمرور از ماهیت دستوري در این برنامههاي توسعه اقتصادي بعد از مرگ مائو بهدوم تدوین برنامه
 که کرد اتخاذ را روشی ساخت وهاي جامعه منطبق هاي توسعه اقتصادي را با شرایط حاکم بر جامعه و نیازها و توانچین نخست برنامه

 و مادر صنایع برخی و بود حاکم چین کشاورزي بخش در کمونیستی افکار همچنان که حالی در داشت. نیاز آن به اقتصادش تضاياق به
 اقتصادي اصالحات ایجاد کنار در و شد فراهم کشور در آزاد بازار هايگرایش شکوفایی و بروز فرصت بود، دولت اختیار در انرژي مانند مهم

 هايبخش در خارجی هايسرمایه حضور امکان راه، نقشه به توجه با شد؛ گشوده المللیبین بازارهاي روي به چین اقتصاد درهاي تدریجی،
 ترماندهعقب را آسیایی و آفریقایی کشورهاي مانند اينیافتهتوسعه کشورهاي که عواملی همان رو،ازاین. شد فراهم مروربه چین اقتصادي

 .شدند منجر چین اقتصاد چشمگیر رشد و شکوفایی به چین، اقتصاد در مناسب بستر و مینهز شدن فراهم با کردند،
 هايظرفیت براساس توسعه هايبرنامه هاي توسعه در اقتصاد چین عبارتند: تطبیقهاي مؤثر بر موفقیت برنامهبرخی عوامل و سیاست

 مختلف هايبخش اقتصادي هايظرفیت و توان ، شناسایی)یافتهتوسعه کشورهاي توسعه هايبرنامه از درصدي صد تبعیت عدم( اقتصادي
 باز، کاهش اقتصاد ساختار به کمونیستی بسته اقتصادي ساختار تدریجی خارجی، تغییر هايسرمایه جذب براي راه نقشه تولیدي، وجود

 فرهنگی. مبانی کردن درونی و گیري و توسعهتصمیم در ها، وحدتبانک سوداگرانه هايفعالیت
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 با توجه به تجربه توسعه اقتصادي چین، توجه به موارد زیر ضروري است: 

 گذاري خارجیتدوین نقشه راه جامع براي جذب سرمایه    -  گرایی و ایجاد وحدت در اصالحات اساسی اقتصاديهم −
 هاي اقتصاديبودن سیاستگرایانه عمل    -  هاي خارجیتقویت دیدگاه اقتصادي در سیاست −

 مداري در جامعه حاکم شدن نخبه −
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 ياقتصاد یتامنهاي اثرگذاري آن بر کانالو  یاسیفساد س
 

 بیان مسأله
 ي،و رشد اقتصاد گذاريیهو گسترش آن به کاهش سرما یوعمخربی دارد و ش یاسیاقتصادي، اجتماعی و س یامدهايسیاسی، پ فساد

و  یاجتماع هايینههز یشو منفعل ساختن آنها، افزا یاسیس ينهادها یبکاهش اعتبار و منزلت دولت، تخر ي،گسترش فقر و نابرابر
 .انجامدیم یاجتماع یهکاهش سرما

 

 تحلیل مسأله
 دهدینشان م یاسی،فساد س یتوضع یبررس يبرا یعنوان شاخصبه »یدولت يهامقام یوابستگ یزانم«نظر شاخص از  یرانا یجهان جایگاه
 1396( 2017) تا سال یشمس 1389( 2010که از سال  شودی. مالحظه میستکشور، چندان مناسب ن 171 ینکشورمان در ب یگاهکه جا
کشورمان  یتکه وضع دهدیشاخص نشان م ینا يآمارها ی بررسیداشته است. حت یاديز یبشاخص فراز و نش یندر ا یران) رتبه ایشمس

نامناسب  یدولت يو قراردادها هایاستدر مورد س گیريیمهنگام تصم یدولت يهامقام طرفییخصوص بمنطقه در ينسبت به کشورها
هاي بعدي انتخاباتی، هاي سیاسی، در قبال دریافت رشوه یا حمایت براي دورهیا شخصیت باالردههاي که مقام مسئلهدر ایران این است. 

هاي دولتی را به گذاريکنند یا سرمایههاي داخلی یا خارجی معینی هدایت میت شرکتگذاري را به سمهاي سرمایهجریان تصویب پروژه
دهند، موضوع جدیدي نیست. در این حالت و در اغلب موارد به علت فقدان توجیه سمت زادگاه و سرزمین آبا و اجدادي خود سوق می

بیشتري خواهد داشت و نرخ بازده و  مراتببهصول، نیاز به سرمایه اقتصاد کشور براي تولید یک واحد محها، گذارياقتصادي این سرمایه
هاي عمرانی در ایران جاي آنکه اجراي طرحدهند و در مجموع، بهها براساس سودآوري آنها اهمیت خود را از دست میبندي پروژهاولویت

 تبدیل شده است.ها به رشد اقتصادي کمک کند به عاملی براي کاهش رشد اقتصادي و افزایش هزینه
 

 راهکارهاي پیشنهادي
 :شودیم یشنهادپ یرز يدر کشور راهکارها یاسیبا فساد س ايیشهمقابله ر براي
 و ترك پست يخود هنگام تصد هايییبه اظهار و اعالم دارا یدولت يهاالزام مقام −
 کننده با فسادمبارزه يهااز ائتالف یمال یتحما −
 مستقل يهارسانه یتتقو −
 یفرد خاط يفساد برا هايینههز یشافزا −
 برخورد و مبارزه قاطع با فساد −
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 یرانا یگاهو جا ی در جهاناقتصاد اسالم یتوضع
 

 بیان مسأله
دهی به اقتصاد شکلزمینه در  ،اکنون بازار حاللاند و رشد را طی کرده به رو يروند ،اخیر سالیانطی » حالل«محصوالت و خدمات 

بازگشت عامل نخست،  ، مؤثر دانست؛در ظهور بازار حاللتوان را میکم دو عامل مهم براي گفتن دارد. دست زیاديهاي الملل حرفبین
 است. مدرن زندگیهاي ها با شرایط و واقعیتتطبیق این ریشه همگام با ،هاي اسالمی خودها و ارزشبسیاري از جوامع مسلمان به ریشه

هاي مهمی از جمله هاي اسالمی و تعمیم مفهوم حالل به بخشجوامع غیرمسلمان از اصول و ارزشاستقبال بسیاري از عامل بعدي، 
 گردشگري و... است. ،خوراك، پوشاك

 

 تحلیل مسأله
 (با همکاري شرکت کانادایی تامسون رویترز) باگزارشی  قرار دارد، دردر آمریکا  که» دیناراستاندارد«سازمان تحقیقاتی  ،2016 در اکتبر

اقتصاد اسالمی و  مربوط به حوزهآخرین آمار و ارقام ، به ارایه »2016-2017در سال  گزارش وضعیت جهانی اقتصاد اسالمی«نوان ع
بازار حالل، توان گفت، با وجود اینکه براساس اطالعات ارایه شده در این گزارش می پرداخت.نوظهور  نسبتاًکشورهاي مؤثر در این اقتصاد 

جایگاه ایران متأسفانه کنند، برداري میاز آن بهره ،کشورهاي اسالمی و حتی غیراسالمی و استرشد  به دالري و رو یلیونتربازار چند یک 
حالل، باعث محروم شدن کشور از  خدمات و محصوالت بزرگ بازار در ایران خالی . جايحد انتظار است از تردر این بازار همچنان پایین

 هايزمینه در اسالمی کشورهاي برترین فهرست در ایران نام قید شک، در چنین بازاري خواهد شد. بدونآفرینی منافع سرشار نقش
 جهان مسلمانان بین در کشور اعتبار و وجهه به تواندمی اسالمی اقتصاد وضعیت جهانی گزارش مانند هاییگزارش در حالل بازار مختلف
 .کند تشویق ایران سوي از شده ارایه شماربی امکانات از استفاده به را آنها و بیفزاید

 

 راهکارهاي پیشنهادي
 در را ایران نمره و رتبه کشور، سرمایه جذب و زاییاشتغال بحث به کمک بر عالوه تواندمی که نکاتی از سريیک به ادامه، در

 و اسالمی اقتصاد زمینه در کشور منافع حداکثرسازي براي پیشنهادي راهکارهاي برخی و اشاره بخشد، بهبود GIE بعدي هايشاخص
 :شودمی ارایه آن زیرمجموعه بازارهاي
 حالل غذایی محصوالت صادرات به بخشیدن رونق −

 حالل گردشگري توسعه هاي کشور درمزیت از استفاده −

 هاي چندبعدي با جهان اسالماهتمام به گسترش همکاري −

 دولت مثبت آفرینینقش لزوم −

 


