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 هوشمند يکشاورزراهبرد نوین در بخش کشاورزي: 

 بیان مساله 
عظیم وهوایی ضروري است. این تغییرات باید بدون کاهش در منابع براي دستیابی به امنیت غذایی و اهداف توسعه کشاورزي، سازگاري با تغییرات آب

هاي طبیعی انجام شود. افزایش امنیت غذایی با کمک کاهش تغییرات اقلیمی، حفظ منابع طبیعی و خدمات اکوسیستم حیاتی، نیازمند تحول در سیستم
ها و تغییرات ها، شوكپذیري بیشتر در مواجهه با ریسکتولید کشاورزي با استفاده از منابع کارآمدتر، تغییرات کمتر، پایداري بیشتر براي تولید و انعطاف

پذیرتر، به یک تغییر بزرگ در زمین، آب، مواد مغذي خاك و منابع ژنتیکی نیاز دارد تا اطمینان براي وهوایی بلندمدت است. کشاورزي مولدتر و انعطافآب
 ارها بهبود خواهد بخشید.استفاده مؤثرتر از منابع مورد استفاده حاصل شود. این تحوالت همچنین دسترسی تولیدکنندگان را به باز

 

 تحلیل مساله 
هاي جدید مواجهه با  واقعیت منظوربهدر توسعه کشاورزي  و تحولیک رویکرد براي تغییر  عنوانبهکشاورزي هوشمند ممکن است 

کند که تولید را میاي تعریف ي ملل متحد، کشاورزي هوشمند را کشاورزيو کشاورز خوارباروهوایی تعریف شود. سازمان تغییرات آب
اي را تا حد امکان کاهش و دستاوردهاي امنیت غذایی و اهداف کند، گازهاي گلخانهپذیري (سازگاري)را بیشتر میدهد، انعطافافزایش می

، وريدهد. در این تعریف، هدف اصلی کشاورزي هوشمند، امنیت و توسعه مواد غذایی معرفی شده است که بهرهتوسعه را افزایش می
اي سه رکن مرتبط ضروري براي دستیابی به این هدف شناخته شده است. عالوه بر موارد یادشده، انطباق و کاهش گازهاي گلخانه

یی، ادغام چندین هدف و مدیریت آنها، حفظ خدمات اکوسیستمی وهواهاي کلیدي مانند توجه به تغییرات آبکشاورزي هوشمند از ویژگی
متعدد در سطوح مختلف، خاص بودن بستر کشاورزي هوشمند و درگیر کردن زنان و  هايدارا بودن بخش از طریق کشاورزي هوشمند،

 اي توسط کشاورزي هوشمند نیز برخوردار است.هاي حاشیهگروه
ه هاي کاربردي برمبناي آن، نقشی محوري در کشاورزي هوشمند برعهده دارد و ارایهاي گذشته، اینترنت اشیا و برنامهدر دهه

   BI انجامد. براساس این، مؤسسهافزوده براي مشتریان و کشاورزان میبر اینترنت اشیا در نهایت، به ایجاد ارزشراهکارهاي مبتنی
)Bioinformatics Institute (توان ساالنه به رشد کارگیري ابزارهاي اینترنت اشیا در حوزه کشاورزي میبینی کرده است که تنها با بهپیش

 ها و ذخیره منابع مالی و زمانی کشاورزان منجر خواهد شد.دي در تولید رسید. از سوي دیگر، کشاورزي هوشمند به کاهش هزینهدرص 20
ي از جایگاه مناسبی برخوردار فناوراز جمله ایران، به دلیل پایین بودن سطح  توسعهدرحالکشاورزي هوشمند در بسیاري از کشورهاي 

ي در حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات است. متأسفانه این فناورترین عامل در توسعه کشاورزي هوشمند، افزایش سطح نیست، زیرا مهم
فته، هنوز از هاي اطالعاتی و ارتباطاتی بسیار پیشرهاي مخابراتی و عدم برخورداري از فناوريموضوع در کشور به دلیل ضعف زیرساخت

توجهی برخوردار نشده است. با توجه به شرایط و امکانات موجود در حوزه فناوري هند که در سطح کشورهاي پیشرفته در  درخورجایگاه 
 ی گسترش دهند. توسعه کشاورزي هوشمند در هند با توجهخوببهاند ارتباط این بخش با کشاورزي را توانسته مسئوالناین حوزه قرار دارد، 

تواند با توسعه کشاورزي به ضمین کند. همچنین میتتواند امنیت غذایی بسیاري از مردم این کشور را به رشد جمعیت این کشور، می
 صورت مطلوب بر اقلیم پیرامونی خود اثرگذار باشد.

 

 راهکارهاي پیشنهادي
 در راستاي استفاده مطلوب از کشاورزي هوشمند در جهت پایداري امنیت اقتصادي، توجه به موارد زیر ضروري است: 

  شناخت کشاورزي هوشمند و حرکت بخش کشاورزي به سمت آن، −
 ،هوشمند يگذاري در حوزه کشاورزسرمایه −
 کشاورزي و ارتباطات  دو وزارتخانه ینب یژهکارگروه و یلتشک −

 .هوشمند در کشور ياستفاده بهتر از کشاورز يبرا کشورها یراز تجربه سا گیريبهره −
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 هایمدر دوره تحر یکستانو تاج یرانا يهمکار راهبردهاي
 بیان مسأله

کشور هاي اقتصادي تاجیکستان، در مقایسه با دیگر کشورهاي اوراسیا در وضعیت مناسبی قرار ندارد، با وجود این، نرخ رشد اقتصادي این شاخص
است. در مجموع، از نظر اقتصادي و سیاسی، تاجیکستان در بین کشورهاي آسیاي مرکزي، کم شده زده درصد تخمین 6حدود  2020تا سال 
پذیري در برابر گیري جنگ داخلی و آسیبهاي امنیتی زیادي را مانند احتمال شکلرود و دغدغهترین کشور به شمار میترین و ضعیفیافتهتوسعه

کنندگی اقتصاد دو کشور، مشکالت مربوط به امور ترانزیتی و بانکی، مسأله بابک هاي تکفیري دارد. ، مجموعه عواملی مانند عدم تکمیلوذ گروهنف
 زنجانی، نبود قابلیت رقابت اقتصاد تاجیکستان با شرکاي اصلی وارداتی ایران مانند چین، امارات، کشورهاي اروپایی، جمهوري کره و هند و

 تجارت ایران با این کشور است. محدودکنندههاي سیاسی دو کشور در ارتباط با حزب نهضت اسالمی از عوامل اختالف
 

 مسأله لیتحل
انداز تحوالت سیاسی و امنیتی این هاي تاجیکستان در چشمترین بحرانگرایی و بحران جانشینی از مهمبحران مرزي، گسترش افراط

کیلومتر مرز مشترك با این کشور  1400جواري با افغانستان  و داشتن ترین مشکالت مرزي این کشور، هماز مهمآیند. شمار می کشور به
گرایان به داخل مرزهاي سرزمینی و قاچاق مواد مخدر است. البته، بیان این نکته ضرورت دارد که یکی از ساز نفوذ افراطبوده که زمینه

و مشارکت در قاچاق مواد مخدر است. همچنین این کشور از نظر فساد اقتصادي یکی از فاسدترین  درآمدهاي پنهان تاجیکستان، همکاري
کشور دنیا قرار گرفته و رانت، توزیع قدرت و ثروت براساس روابط خویشاوندي، به میزان  175در بین  161کشورهاي دنیاست و در رتبه 

هاي آزاده (دختر نشینی تاجیکستان، رستم، پسر امامعلی رحمان، دو رقیب جدي با نامزیادي در این کشور وجود دارد. در ارتباط با بحران جا
امامعلی رحمان) و اسداهللا (برادر امامعلی رحمان) دارد، موضع کشورهاي مختلف نسبت به موروثی شدن حکومت در این کشور متفاوت 

ساز نفوذ قابل، عربستان سعودي با حمایت از این موضوع، زمینهاست، روسیه تمایلی به موروثی شدن حکومت در تاجیکستان ندارد و در م
 گسترده خود در ساختار سیاسی تاجیکستان شده است. 

کارگیري سیاست خارجی متوازن و تالش براي برقراري روابط دیپلماتیک، سیاسی و نکته مهم در ارتباط با تاجیکستان این است که به
مانند روسیه، چین، عربستان و کشورهاي غربی، باعث سردي روابط ایران با این کشور شده است. ها اقتصادي با طیف متنوعی از قدرت

گذاري و کارهاي اقتصادي ایران را در این کشور زیر سؤال برده است. تاجیکستان در شرایط سابقه فعالیت بابک زنجانی نیز اعتبار سرمایه
ردیف با نیازهاي هاي سیاسی و امنیتی همبرقراري روابط با دیگر کشورهاست و محركدهی به نیازهاي اقتصادي، درصدد کنونی با اولویت

دهنده آن است که براي اعمال نفوذ در تاجیکستان دهنده کنشگري خارجی تاجیکستان نیست، این موضوع نشاناقتصادي، مقوم و شکل
قطار  ترددونقل، نبود لدر ارتباط با حمباید از در اقتصاد و همکاري با سطوح عالی قدرت این کشور، یعنی شخص امامعلی رحمان وارد شد. 

آهن تاجیکستان براساس و، خط راهسیک هاي اقتصادي بین دو کشور است. از بین ایران و تاجیکستان از موانع اصلی گسترش همکاري
آهن شرکت راه ،بر آن استانداردهاي اتحاد جماهیر شوروي ساخته شده و با استانداردهاي ریلی ایران و اروپا متفاوت است. عالوه

از کریدوري که  ،شودمی. در این ارتباط پیشنهاد دهدقرار نمیایرانی  بازرگاناننقل را در اختیار وهاي مناسب براي حملواگن ،تاجیکستان
مشکل اصلی این طرح، عدم  ،د، البتهآیاکو از مسیرهاي چین، تاجیکستان، افغانستان و ایران تعریف کرده، حمایت دیپلماتیک الزم به عمل 

 ابتکارات الزم براي اقناع چین به کار برده شود.باید که  است استقبال چین
کشورهاي آسیاي مرکزي در راستاي معرفی کردن توان فنی، اقتصادي و در مجموع، قدرت هاي ما در دیگر این است که رایزن مسئله

هاي اقتصادي ایران وجود ندارد و نبود اي و ظرفیتاند. در واقع، در تاجیکستان شناخت کافی از جایگاه منطقهایران، کار مفیدي انجام نداده
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هاي انجام شده توسط ایران در گذاريدیگر این است که سرمایه مسئلهشده است. اعتمادي در روابط دوجانبه دو کشور منجر شناخت به بی
کنند، ضمن اینکه طرحها خروجی آن را  در زندگی خود احساس نمیتاجیکستان به توزیع ثروت عمومی در این کشور منجر نشده و تاجیک

هاي عمومی در تاجیکستان یفیت الزم برخوردار نبوده و به نارضایتیهاي افتتاح شده توسط ایران مانند تونل، سد و نیروگاه سنگ توده، از ک
هاي مذهبی است که تأثیر منفی بر روابط ایران با این کشور ترین دغدغه خانواده امامعلی رحمان جریاندامن زده است. در شرایط کنونی، مهم

ي زیاد اقتصادي مواجه هاینابسامانآید و با مشکالت و شمار میداشته است. در شرایطی که تاجیکستان فقیرترین کشور آسیاي مرکزي به 
سال گذشته، اولویت را بر کارهاي فرهنگی در این کشور گذاشته و این موضوع به تضعیف جایگاه ایران در بین شرکاي  25است، ایران در 

دهنده به روابط خارجی کننده و شکلعامل تعیین قابل اطمینان این کشور منجر شده است. موضوع موروثی شدن قدرت در این کشور نیز به
شوند و عنوان کشورهاي دوست تعریف میآن تبدیل شده است و کشورهایی که از این موضوع حمایت کنند در ادبیات سیاسی تاجیکستان به

 ت.عربستان سعودي با استفاده از این کانال، روابط سیاسی خود را با امامعلی رحمان استحکام بخشیده اس
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 در راستاي توسعه روابط اقتصادي ایران با تاجیکستان توجه به موارد زیر ضروري است: 

 توافق مستقیم با امامعلی رحمان و به رسمیت شناختن حاکمیت موروثی −
 هاي مافیاییهاي رسمی و پرهیز از ابتکار همکاري با شبکهي توافقجابههاي غیررسمی ترویج توافق −
 هاي امنیتیتالش براي همکاري با تاجیکستان در حوزه نیازمندي −
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 یمتحر یدتشد يمستقل در فضا يبانک مرکز یجاداضرورت 
 

 بیان مسأله
هاي نفتی هاي اقتصادي تحقق نیافتن بخشی از درآمدهاي دولت و نبود دسترسی به درآمدهاي فروش نفت و فراوردهیکی از آثار مهم تحریم

بین، امکان دارد بانک مرکزي و شبکه بانکی، براي جبران درآمدهاي تحقق نیافته دولت، مورد استفاده قرار گیرند و استقالل خود را است. در این 
هاي پولی را مطابق نظر دولت و بدون لحاظ ثبات اقتصاد کالن کشور، اعمال کند که در طوري که بانک مرکزي سیاستاز دست بدهند، به
 رو شود.ثباتی در اقتصاد داخلی روبههاي بیهاي اقتصادي خارجی (ناشی از تحریم) با چالشنار مواجهه با چالشنهایت، کشور در ک

 

 مسأله  لیتحل
درصد عرضه ارز توسط دولت و از طریق درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت انجام می 80ساختار بازار ارز کشور رقابتی نیست و حدود 

ی رخ دهد. همچنین اقتصاد کشور استعداد زیادي در بروز رکود تورمی درستبهتواند استقالل بانک مرکزي نمی رو، در عملشود، ازاین
ها، دهد که دولت براي جبران کاهش درآمدها از نظام بانکی استقراض کرده است. با اعمال تحریمساله اخیر نشان می10دارد. تجربه 

تمال افزایش استقراض دولت از نظام بانکی محتمل است. حال به دلیل تصویب قوانین کاهش تحقق درآمدهاي نفتی قطعی بوده و اح
اند. در ها (براي تأمین نقدینگی) از بانک مرکزي استقراض کردهها و بانکممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزي، دولت از بانک

تواند از طریق انتشار اوراق پذیر نیست و دولت میولت امکانمجموع، استقالل بانک مرکزي و ثبات اقتصاد کالن بدون انضباط مالی د
ها، انجماد دارایی و بحران بانکی ها، بانک مرکزي را در حالت انفعال قرار دهد و با انباشت بدهی خود به بانکبدهی یا استقراض از بانک

 را به نظام بانکی تحمیل کند.

 

 يشنهادیپ يراهکارها
 شود:براي افزایش استقالل بانک مرکزي ارایه میپیشنهادهاي سیاستی زیر 

 رییسه بانک مرکزياصالح ساختار بانک مرکزي در راستاي استقالل بیشتر هیأت  −

 . یهو بازار سرما یبه بخش عموم یاز بخش بانکتغییر اولویت تأمین مالی دولت  −

 اولویت انضباط مالی دولت نسبت به استقالل بانک مرکزي  −

 کردن بازار ارز به صورت واقعیی نرختکاصالح و  −
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 یزندگ یفیتدر شاخص ک یرانا یتوضع
 

 بیان مسأله
هاي ارزشی و فرهنگی که در بستر آن سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی را به صورت احساس و درك فرد از موقعیتش از سیستم

گیرد که شامل کند. این مفهوم، ابعاد مختلفی را دربر میهاي او مرتبط است، تعریف میکند و با اهداف، انتظارات و دغدغهزندگی می
 یفیتشاخص کوضعیت روانی، استقالل، تعامالت اجتماعی، اعتقادات و تعامالت محیطی بوده و به صورت سالمت جسمی (فیزیکی)، 

دهد. این شاخص، هاي مثبت و منفی افراد و جوامع را نشان میی معرفی شده است. شاخص کیفیت زندگی، شاخصی است که ویژگیزندگ
 گیرد.بین جامعه، سالمت، اقتصاد و شرایط محیطی را دربر می ي تشکیل شده است که ارتباط متقابلچندبعداز پارامترهاي 

 

 مسأله لیتحل
افراد  یدر جامعه و رفاه شخص یزندگ یطاست که شرا یعوامل ینترمهم یرندهجامعه بوده و دربرگ یاصل يهااز شاخص یکی یزندگ یفیتک

 یفیتمانند ک یرماديغ ياست که در آن پارامترها یعلوم اجتماع يهامقوله ترینیاز اساس یزندگ یفیتک یگر،. به عبارت دکندیم یینرا تع
در این گزارش، . گیرندیقرار م یمورد بررس یو اتحاد مل يآزاد یو حت یاسیس يفضا یست،ز یطمح یح،فراغت و تفر یفیتکار، بهداشت، ک

کستان و چند کشور پیشرفته مانند سنگاپور، کره وضعیت کیفیت زندگی ایران با چند کشور منطقه شامل ترکیه، عربستان، مالزي، مصر و پا
 گیرد.جنوبی و برزیل مورد مقایسه قرار می

آنچه شاخص کیفیت زندگی در ایران را  کرده است. یارکشور اخت 60 در بین را 58، رتبه 2018در سال  یزندگ یفیتدر شاخص ک یرانا
شاخص زمان حرکت ترافیکی و هایی مانند پایین بودن رتبه در زیرشاخصتري قرار داده، کشور مورد بررسی در رتبه پایین 60نسبت به 

 در یرانا ی،شاخص آلودگ و در در رتبه آخر قرار دارد یرانمتأسفانه ا یکی،در شاخص زمان حرکت ترافشاخص آلودگی است؛ براي مثال، 
و شود میموضوع هرسال تکرار  ینه است که متأسفانه اکشورها قرار گرفت ینتر، جزء آلوده4موجود با قرار گرفتن در رتبه  يکشورها بین

 .گیردیآن صورت نم يبرا ياقدام جد یچه
یران با سطح باالي بعد از ا 51 بهدر رت یکاقرار دارد. نکته قابل تأمل، قرار گرفتن آمر 50در رتبه نیز ایران  یمنیدر شاخص ا

رتبه ( نسبت به عربستان يترنامناسب یتکه وضعاست قرار گرفته  57در رتبه  یراناست. در شاخص سالمت، ا یافتگی این کشورتوسعه
 2018در سال  46به  2016در سال  23، سقوط رتبه عربستان در شاخص سالمت از رتبه قابل تأملنکته  .دارد )47رتبه (و پاکستان  )46

از  یموضوع حاک ینقرار دارد که ا 6در رتبه  یرانا یزندگ هینشاخص هز در اشاره کرد. یمنبه جنگ با  توانیآن م یاست که از علل اصل
 و قرار گرفته است 39در رتبه  45/12 یازبا امت یرانملک به درآمد، ا یمتنسبت قشاخص است. در  یراندر ا یزندگ ینهبودن هز یینپا

کلی نارضایتی از زندگی در مقابل رضایت  طوربهی یا زندگ ینهبودن شاخص هز ییناول و دوم قرار دارند. پا يهادر رتبه یکاعربستان و آمر
باال بودن نارضایتی در جامعه است. افزایش نارضایتی در جامعه، تبعات  دهندهنشاناز زندگی قرار دارد و پایین بودن شاخص کیفیت زندگی 

خواهد داشت که تهدیدي براي  را در پی 1397و  1396 هاي اقتصادي سالاعتراض شبیههاي مردمی سیاسی و اجتماعی مانند اعتراض
 امنیت اقتصادي و ملی کشور است، ضمن اینکه جایگاه کشور را در منطقه تضعیف خواهد کرد.

 

 ي پیشنهاديراهکارها
 در راستاي افزایش بهبود زندگی در ایران، توجه به موارد زیر ضروري است: 

 کنترل هزینه زندگی     -   یکاهش آلودگبه منظور مناسب  یریتمد     -       

   سالمتبهبود شاخص  -
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 رو یشپ يهاو بحران یشبکه بانک هايیسکر یتوضع
 

 بیان مسأله
که  یتیهر فعال یبیطور تقربهشود. ها انجام میدرصد تأمین مالی کشور توسط بانک 90محور است و بیش از نظام تأمین مالی کشور بانک

هایی که هر نظام بانکی را تهدید میترین ریسکترین و جامعمهم. است مواجه ییهاکیسدر بطن خود با ر یرد،پذیتوسط بانک صورت م
ریزي در راستاي مدیریت ریسک و افزایش کارآیی تواند راهنماي خوبی براي برنامههاي مالی است و بررسی آن میکند، شامل ریسک

 نظام تأمین مالی کشور باشد.
 

 مسأله طرح
مطالبات غیرجاري در مقایسه با سرمایه شبکه بانکی حاکی از باال بودن ریسک اعتباري شبکه بانکی کشور است. روند ریسک وضعیت 

هاي اخیر به دلیل کاهش نرخ تورم و فاصله نرخ سود تسهیالت از نرخ سپرده، هاي مختلف، متفاوت بوده و در سالقیمتی در سال
اند، اما با افزایش شدید نرخ ارز در نیمه نخست سال ود، در معرض ریسک قیمتی قرار نداشتهها در مورد تسهیالت پرداختی خبانک
است. بنگاه ها را در معرض ریسک قیمتی قرار دادهها (تورم) افزایش قابل توجهی داشته و مطالبات بانک، سطح عمومی قیمت1397

 انکی را افزایش داده است. ریسک قیمتی و نقدینگی شبکه ب زمانهمطور ها بهداري بانک
اند ها در معرض ریسک نقدینگی قرار گرفتهها کاهش یافته و بانکها طوري تغییر کرده که نقدشوندگی داراییترکیب ترازنامه بانک

یی قرار ها در معرض ریسک کفایت سرمایه باالدهد، بانکدرصد دارند که نشان می 8تر از ها ضریب کفایت سرمایه پایینو اغلب بانک
 دارند.
 

  يشنهادیپ يراهکارها
 شود:هاي شبکه بانکی کشور، پیشنهادهاي سیاستی به صورت زیر ارایه میبراي کاهش ریسک

 هاي ثابت اي جامع براي کاهش داراییتدوین برنامه −

  یجیطور تدرها بهمازاد بانک يهادارایی يواگذارگیري پی −
  هامازاد بانک يهادارایی يواگذار نظارت بر −
  هابانک و ادغام ینگیو نقد یهسرما وضعیت براساس بنديیمتقسپاالیش،  −
  هابانک هايییدارا یبترک ییرتغ يبرنامه جامع برا تعیین −
 .یرجاريوصول مطالبات غ یژهو يهاتوسط کارگروه یطرح ضربت ياجرا −
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 یرانا يانرژ یتآن بر امن یداتو تهد یاییدر بخش حمل و نقل در یجانانداز مصرف الچشم
 

 بیان مسأله
جی، جایگزین انها حاکی از آن است که در چند سال آینده، البینیمحیطی، بسیاري از پیشیرانه زیستگسختالمللی به دنبال وضع قوانین بین

هایی را که از استانداردهاي نفت کوره خصوصها خواهد شد. این موضوع تقاضا براي نفت کوره، بهنفت کوره و گازوییل به عنوان سوخت کشتی
تواند صادرات نفت کوره را از کشورهایی مانند ایران با مشکل مواجه سازد و می مسئلهمحیطی جهانی برخوردار نیستند، کاهش خواهد داد. این یستز

 اندازد.با کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات این فراورده، امنیت اقتصادي کشور را به مخاطره 

 مسأله طرح
درصد از  80)، حدود ICCTونقل پاك (المللی حملدریایی بیشترین سهم را در حمل کاالها دارد و براساس آمارهاي شوراي بین ونقلحملصنعت 

هاي جهان در آب هزار کشتی 4/99بر بالغ  2015در سال  شود.ها حمل میدرصد از کاالها از حیث ارزش توسط کشتی 70کاالها از حیث مقدار و 
ترین سوختاند. نفت کوره و گازوییل مهمجی، سوخت مصرف کردهانمیلیون تن معادل ال 1/238ها در مجموع، و این کشتی مشغول به فعالیت بوده

جی است انوط به الحال، بخش کوچکی از سوخت دریایی نیز مرب ینا باگیرند. دریایی مورد استفاده قرار می ونقلحملهایی هستند که در بخش 
سوخت کشتی،  عنوانبهجی انرغم سهم بسیار پایین الدرصد از کل سوخت مصرفی در این بخش). به 7/2میلیون تن که معادل حدود  5/6(حدود 

للی انرژي، براساس المبین آژانسهاي بینییشپدریایی افزایش داشته باشد. برپایه  ونقلحملشود که در آینده سهم این سوخت در بینی میپیش
رسد و اگر سناریوي جدید این میلیون تن در سال می 6/11دریایی به  ونقلحملجی در ان، میزان مصرف ال2025سناریوي توسعه پایدار تا سال 

دز ریجستر نیز میزان مصرف میلیون تن قابل افزایش است. آمارهاي لوی 9/23جی مصرفی در این سال تا انسازمان مبناي ارزیابی قرار گیرد، میزان ال
 بینی کرده است.میلیون تن در سال پیش 30تا  8حدود  2025جی را در سال انال

ها در ساخت هاي با سوخت جدید، حمایت دولتها به ساخت کشتیجی، تمایل سازندگان کشتیانهاي اقتصادي حاصل از مصرف الصرفه
ها از اول ژانویه کشتی محیطی وضع شده مانند کنوانسیون مارپول که بر اساس آن تمامقوانین زیستجی و از همه مهمتر انهاي با سوخت الکشتی
سوخت  عنوانبهجی انهستند، از جمله عواملی است که موجب افزایش مصرف الدرصد  5/0موظف به استفاده از سوخت با سولفور کمتر از  2020
جی را در حمل بار و همچنین سفارش ساخت انهاي با سوخت المحیطی میزان سهم کشتییستزن هاي آینده، خواهد شد. قوانیها در سالکشتی
 4/1جی در تحویل بار از انهاي با سوخت الجی را در جهان نیز افزایش داده است. براساس آمارهاي آنکتاد، سهم کشتیانهاي با سوخت الکشتی

، به دلیل عملیاتی شدن 2018شود که این درصد تا پایان سال فزایش یافته است و تخمین زده میا 2017درصد در سال  7/5به  2010درصد در سال 
 درصد افزایش یابد. 5/13ها پیش انجام شده است، به هاي جدیدتر که سفارش ساخت آنها از سالکشتی

بر امنیت اقتصادي ایران اثرگذار باشد که این موضوع با توجه به  تواندها میجی در کشتیانرو، اجرایی شدن قانون جدید و افزایش استفاده از الازاین
 5/23492درصد (معادل  15/23، حدود 1394هاي کشور قابل توضیح است. توضیح اینکه تا پایان سال کمیت و کیفیت محصوالت تولیدي در پاالیشگاه

شود که صادر می ها،اکنون بخش زیادي از نفت کوره تولیدي در پاالیشگاه. همهزار مترمکعب) از کل تولیدات پاالیشی کشور مربوط به نفت کوره بوده است
هاي ارزي از این مسیر کاهش خواهد جی با این فراورده، موضوع بازاریابی و صادرات آن با مشکل مواجه شده و درآمدانهاي آینده با جایگزینی الدر سال

شود که تأثیرپذیري کشورهایی مانند ایران که ساختار پاالیشی ایران پایین است و این موضوع موجب مییافت. از سوي دیگر، کیفیت نفت کوره تولیدي 
جی با نفت کوره در صنعت بانکرینگ بیشتر شود و به تبع آن بخشی از نفت انو جایگزینی ال IMOمحیطی یستزاي دارند، از اجرایی شدن قوانین فرسوده

 این دست باالتر را در بازار ،که زودتر بتواند با تغییرات پیش رو در این عرصه کنار بیاید يکشورماند. بنابراین هر تقاضا می کوره تولیدي این کشورها بدون
 .هاي تنگاتنگ بین بازیگران مهم آن خواهد بودبازاري که با توجه به شرایط در حال تغییر، عرصه رقابت ؛فراورده نفتی خواهد داشت

 يشنهادیپ يراهکارها
 گیري از شرایط جدید در حمل و نقل دریایی توجه به موارد زیر ضروري است: به منظور بهره

 مدت)سازي نفت کوره (راهکار کوتاهساخت مخازن ذخیره −

 )بلندمدتهاي کشور (راهکار ارتقا و بهبود وضعیت پاالیشگاه −
 بلندمدت)جی (راهکار انهمکاري با کشورهاي منطقه براي مشارکت در بانکرینگ ال −
 جی با توجه به ظرفیت باالي گازي کشور (راهکار بلندمدت)انحرکت به سوي تولید ال −
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 یرانا يخزر برا یايدر یحقوق یمرژ یدجد یونکنوانس يو اقتصاد یتیتبعات امن
 

 بیان مسأله
رژیم حقوقی بود  این، ضروري طلبد و براساسفرد را میکه تعریفی منحصربهاست  فردمنحصربهشرایط  با ايدریاچه ،خزردریاي 

بست کنونی توافق بنرفع  و اتاختالفدر ارتباط با تداوم نیافتن  ،این دریاچهساحلی ، کشورهاي عالوه بر اینداشته باشد.  فرديمنحصربه
روي آوردن به ترتیباتی است که حقوق دریایی و  کنونی، بستکه بهترین راه خروج از بن پذیرفتند این حقیقت راو در نتیجه،  شتنددا

منابع دریاي خزر فراروي همه برداري از بهرهکه راهی مشخص براي  ايگونهسازد، به را روشن و مشخص ساحلی سرزمینی هر کشور
 .کشورهاي منطقه قرار گیرد

 

 مسأله تحلیل
یی مانند قزاقستان و روسیه که داراي مرز مشترك با ایران نبودند به با تعیین محدوده مشاع در خارج از مرزهاي دریاي سرزمینی، کشورها

هاي مختلف در مورد موضوع چندجانبههاي دوجانبه و ایران اضافه شدند، این موضوع از نظر گسترش همکاري جوارهممجموعه کشورهاي 
 شمار به خزر دریاي ساحلی کشورهاي بین در مطرح مهم مسایل از یکی ترانزیت اقتصادي، سیاسی و امنیتی بین کشورها اهمیت دارد. مسأله

 شرق در. است کرده فراهم ساحلی کشورهاي بین ترانزیت تسهیل براي جدیدي هايظرفیت امضا شده، در این ارتباط، کنوانسیون آید،می
 این به روسیه شدن اضافه با شوند.می متصل عمان دریاي و فارس خلیج مانند جنوب هايآب به طریق ایران از قزاقستان و ترکمنستان خزر،

 محدوده از استفاده مورد در ساحلی کشورهاينظر اختالف از ناشی تنش کاهش به و فراهم جنوب -شمال داالن تقویت براي زمینه مسیر،
 با و اجرا آستارا -آستارا طرح است و شده برداشته اولیه هايگام نیز خزر دریاي غرب در. شودمی منجر ترانزیتی مسیرعنوان به خزر دریاي
 . شودمی مهیا مسیر این از کامل برداريبهره براي زمینه رشت، -آستارا آهنراه خط تکمیل

 نظامی نیروهاي حضور و معرفی دوستی و صلح دریاي عنوانبه خزر ساحلی، کشورهاي بین شده امضا حقوقی کنوانسیون براساس
 این در دریانوردي قانونی حق از ساحلی کشورهاي تنها کنوانسیون، این براساس این، بر عالوه. است شده اعالم ممنوع آن در ثالث کشورهاي

 کشورهاي به را خود قلمروي واگذاري حق ساحلی کشورهاي و شد خواهد انجام ساحلی کشور 5 این پرچم زیر دریانوردي و برخوردارند دریا
 توسط نظامی هايپایگاه واگذاري احتمال مورد در را ایران امنیتی هاينگرانی موضوع، این. ندارند کشورها دیگر به تجاوز و اقدام براي ثالث

 علیه سواحل این در را کنشگران این فعالیت احتمال و کندمی مرتفع خزر دریاي سواحل در آمریکا یا ناتو به آذربایجان جمهوري و قزاقستان
هاي گذشته چند بار نیروهاي نظامی ترکمنستان ماهیگیران ایرانی را هدف تیراندازي خود قرار داده در سال .دهدمی کاهش ایران ملی امنیت

و  مبدأمایلی دریاي سرزمینی از خط  15مایلی، فاصله  10بودند که به تنش بین دو کشور منجر شده بود، با مشخص شدن فاصله ماهیگیري 
 آید.ممانعت به عمل می هاي مشابهروشن شدن نحوه برخورد، از بروز اتفاق

با توجه به مشخص شدن خطوط مشاع و دریاي سرزمینی براساس کنوانسیون جدید خزر، قدرت مانور روسیه به دلیل برخورداري از ناوهاي 
ط با مبارزه یل مواضع مشترك ایران و روسیه در ارتبابه دلاین موضوع در شرایط کنونی  هرچندیابد. جنگی پیشرفته در دریاي خزر افزایش می

هاي نظامی دو کشور منجر شود، اما در آینده در صورت افزایش تنش بین دو تواند به تسهیل تداوم همکاريبا تروریسم در غرب آسیا می
 همسایگی در ایرانتواند امنیت ملی ایران را تهدید کند. عالوه بر این، المللی میاي و بینکشور در ارتباط با مسایل مختلف دوجانبه، منطقه

 مایلی 10 عرض تعیین رو،ازاین. دارد قرار ایران سمت در خاویاري ماهیان خصوصبه و ماهی ذخایر عمده و دارد قرار خزر عمیق مناطق
 فرضی خط محدوده در ماهی صید به قادر حاضر حال در که کشورهایی سایر و باشد مشترك ايپهنه دریا، پهنه بقیه شودمی باعث ماهیگیري

 .کنند اقدام ماهیگیري به بتوانند نیستند، حسینقلی -آستارا
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یل به دلهایی مانند کونوکو فیلیپس، استات اویل، توتال و انی براي اکتشاف منابع هیدروکربنی قزاقستان، هاي شرکتدر گذشته، اقدام
کنوانسیون، زمینه براي حضور گسترده این شرکتنامشخص بودن رژیم حقوقی دریاي خزر به نتیجه نرسیده بود، در شرایط کنونی با امضاي 

هاي غربی در قزاقستان طور طبیعی حضور گسترده شرکتبه شود.ترین بخش اقتصادي این کشورها، یعنی بخش انرژي فراهم میها در مهم
حتی با افزایش نفوذ کشورهاي غربی بر هاي دوجانبه اقتصادي ایران با این کشورها داشته باشد و تواند آثار منفی بر همکاريو ترکمنستان می

 جانبه آمریکا علیه ایران منجر شود.هاي یکترین بخش اقتصاد در این کشورها، به همراهی این کشورها با تحریممهم

ل ترین محصودرصد از مجموع ارزش صادرات ترکمنستان و قزاقستان، مهم 60و  85هاي فسیلی با سهمی باالي با توجه به اینکه سوخت
هاي گذاري در میادین انرژي این کشورها، فارغ از تعمیق همکاريهاي غربی و سرمایهآیند، حضور شرکتصادراتی این کشورها به شمار می

کنوانسیون جدید  14هاي امنیتی آمریکا در این کشورها نیز منجر شود. براساس ماده تواند به تعمیق نفوذ و گسترش همکارياقتصادي می
زمینه براي  ،ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریاي خزر اقدام کنندتوانند نسبت به تعبیه بافهها میطرفدریاي خزر که براساس آن 

معناي گام برداشتن شدن خط لوله ترانس خزر فراهم خواهد شد؛ این موضوع به  هاي انرژي قزاقستان و ترکمنستان با اروپا و اجراییهمکاري
تواند به سازي و تأمین امنیت انرژي اروپاست و افتتاح خطوط لوله جدید و اتصال آن به مسیرهاي تاپ و تاناپ میدر مسیر سیاست متنوع

المللی ایران اي و بینانداز امنیت انرژي اروپا و تضعیف اهمیت منطقهتداوم امنیت انرژي اروپا و در نهایت، تضعیف موقعیت ایران در چشم
 .منجر شود

 

 يشنهادیپ يراهکارها
 گیري کشور از منافع دریاي خزر در چارچوب رژیم حقوقی جدید، توجه به موارد زیر ضروري است: در راستاي بهره

 و حدود مرزي مبدأهاي مربوط به تعیین خط به تأخیر انداختن مذاکره −
 برداري مشترك از میادین محل اختالف با ترکمنستانمطرح کردن بهره −
 هاي غربی در کشورهاي ساحلیهاي روسیه نسبت به حضور شرکتتحریک حساسیت −
 گذاري در میادین انرژي کشورهاي ساحلیسرمایه −
  هاي اقتصادي و سیاسی با کشورهاي ساحلی خزرگسترش همکاري −
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 اقتصادي فساد و نقش آنها در ییگوپاسخ یی،جوپاسخ
 

 بیان مسأله
هاي اخیر بسیار در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته، مسأله فساد است. امروزه بیشتر کشورها به دالیل مختلفی از وجود یکی از مباحثی که در سال

اي است که همیشه توجه اقتصادانان و غیرقابل انکار هر جامعههاي برند. فساد از واقعیتهاي مختلف اقتصادي و سیاسی رنج میفساد در بخش
گویی است. البته ناگفته نماند هاي مختلف اقتصاد هر کشور، عدم پاسخسیاستمدارن را به خود جلب کرده است. یکی از پیامدهاي وجود فساد در بخش

گویی باعث عدم مسئولیت پذیري، عدم وجود شفافیت اطالعاتی، پاسخ تواند منجر به بروز فساد شود. عدمگویی هم به نوبه خود میکه عدم پاسخ
شود که هر کدام از موارد فوق به ایجاد و گسترش فساد در کشور ها و به عقب افتادن کشور از چرخه رشد اقتصادي و توسعه میکندي انجام فعالیت

 زنند.دامن می
 

 مسأله لیتحل
اي برخوردار است. براي فساد ماعی به دلیل تبعات مختلفی که در جامعه دارد، از اهمیت ویژهفساد در مطالعات اقتصادي و سیاسی و اجت

ترین تعریف براي فساد که توسط بانک جهانی ارایه شده عبارت است از: سواستفاده شخصی از تعاریف مختلفی ارایه شده که جامع
طوري که با جویی است، بهگویی و پاسخساد ارتباط تنگاتنگی دارد، پاسخاختیارات دولتی به نفع خود. یکی از مواردي که در جامعه با ف

که شاخص   2010و  2009 شویم، بدین صورت که در سالگویی متوجه این ارتباط میبررسی شاخص ادراك فساد و شاخص پاسخ
(بیشترین مقدار) بسیار پایین است که این  100بوده که نسبت به  22بوده، نمره شاخص ادارك فساد ایران  -61/1گویی کشور پاسخ

هاي آمریکا علیه ایران بوده است. دومین جهش بد نمره شاخص ادارك فساد گویی و افزایش فساد به دلیل گسترش تحریمکاهش پاسخ
گویی با شاخص پاسخدر این سال رسیده  که در همین سال نیز  25به نمره  2012در سال  28است که از نمره  2013ایران مربوط به سال 

ها در ابتداي این سال و افزایش مطالبات تحریم توانیم به افزایشگویی را میدرصدي همراه بوده است که این کاهش پاسخ 2کاهش 
یلی ایم، از جمله دالبه بهبود نمره شاخص ادارك فساد روبه رو بوده 2017تا  2013ها ارتباط دهیم.  از سال الوصول بانکمعوق و مشکوك

هاي ارزي بلوکه شده، رفع توانیم به آزاد شدن بخشی از داراییشده است می  2017تا  2013هاي که منجر به بهبود این شاخص در سال
ها و گسترش اظهارنامه مالیاتی اشاره کنیم. در نتیجه با بررسی آمارهاي منتشره توسط بانک جهانی درخصوص شاخص بخشی از تحریم
 بریم.گویی متناسب با شرایط اقتصادي کشور در هر سال، به وجود ارتباط بین این دو شاخص اقتصادي پی میخص پاسخادارك فساد و شا

 

 يشنهادیپ يراهکارها
 جویی به منظور کاهش فساد در اقتصاد کشور، توجه به موارد زیر ضروري است: گویی و پاسخدر راستاي برجسته کردن نقش پاسخ

 سامانه نظارتیگسترش و تسریع  −
 بازرسی و اصالح اداري −
 سازي قوانین و مقرراتساده −
 ساالريشایسته −
 هاهاي مقابله با تحریممدیریت و نظارت بر راه −
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 یرانا يانرژ یتو آثار آن بر امن ینو چ یهروس یتوسعه مبادالت نفت
 

 بیان مسأله
ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شود در آینده، به  بزرگبرآورد میکننده نفت جهان است و ترین کشورهاي مصرفچین یکی از بزرگ

هایی مانند که در چند سال اخیر با اقدامطوريشود. روسیه با درك اهمیت این موضوع، سعی بر توسعه تعامالت انرژي با این کشور دارد، به
یمتی به پاالیشگران مستقل توانسته است سهم خود را از بازار هاي قاحداث خط لوله سیبري شرقی ـ اقیانوس آرام و همچنین ارایه تخفیف

ترین مشتري نفت ایران چین است، ادامه کننده نفت این کشور تبدیل شود. با توجه به اینکه بزرگترین تأمینچین افزایش دهد و به بزرگ
 ي کشور را به مخاطره اندازد.تواند سهم ایران را از بازار چین کاهش دهد و امنیت انرژي و اقتصاداین روند می

 تحلیل مسأله
چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که هر دو با درك نیاز به یکدیگر و توسعه مبادالت نفتی، به دنبال حداکثر کردن منافع بلندمدت 

سهم خود در بازارهاي مختلف، از ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان درصدد افزایش عنوان یکی از بزرگخود هستند. روسیه به
کننده انرژي، با توجه به رشد ترین کشورهاي مصرفعنوان یکی از بزرگمقابل، چین به جمله چین و ارتقاي امنیت تقاضاي نفت است. در

امنیت عرضه را سازي مبادي واردات نفت و همچنین تأمین بلندمدت نفت مصرفی خود است تا از این طریق تقاضاي نفت، به دنبال متنوع
هاي بسیاري را براي افزایش صادرات نفت به چین انجام داده و توانسته رو، روسیه در چند سال اخیر تالشبراي خود افزایش دهد. ازاین

فت ترین مشتري نصادرکننده نفت به چین تبدیل شود. با توجه به اینکه چین، بزرگ ترین کشوراست در این راستا توفیق یابد و به بزرگ
هاي روسیه به کاهش سهم شود، این امکان وجود دارد که اقدامایران است و بیشترین میزان نفت صادراتی ایران روانه بازارهاي چین می

ایران و سایر کشورهاي صادرکننده نفت به چین منجر شود. در این صورت، امکان کاهش صادرات نفت ایران وجود دارد و با توجه به اینکه 
شود، احتمال تهدید امنیت اقتصادي و امنیت انرژي کشورمان وجود از درآمدهاي ارزي کشور از طریق صادرات نفت تأمین می بخش زیادي
 خواهد داشت.

خصوص در زمینه که استراتژي مناسبی براي توسعه مبادالت با چین، بهترین مشتري نفتی ایران است، در صورتی در واقع، چین بزرگ
نشود، امکان از دست رفتن بخشی از بازار چین براي صادرات نفت ایران وجود دارد که در این صورت، بخشی از سهم تجارت نفت اتخاذ 

 بازار نفت ایران، مانند عربستان به کشورهایی مانند روسیه خواهد رسید.
 

 راهکارهاي پیشنهادي
 کشور، توجه به موارد زیر ضروري است: درراستاي کاهش تبعات توسعه روابط انرژي روسیه و چین بر امنیت اقتصادي 

 هاي قیمتی مناسبتالش جدي براي حفظ سهم بازار چین از طریق تخفیف −

 هاي بیشتر اقتصادي و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژيحفظ و افزایش سهم ایران در بازار نفت چین از طریق همکاري −

 انیجه نفوذ در مناسباتهاي کشورهاي صاحبسهیم شدن در پاالیشگاه −

 همکاري با روسیه در خصوص بازار نفت چین −

 


