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 نقض برجام یطدر شرا یاقتصاد مقاومتبر هاي مبتنیاستراتژي

 بیان مساله 
در عمل چندان مورد هاي اقتصاد مقاومتی رسد ضرورت اجرایی کردن سیاستکارگیري اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، به نظر میبا توجه به اهمیت به

هاي اقتصاد مقاومتی با توجه به تضعیف چرخه تولید ملی، فشار توجه مسئوالن کشور قرار نگرفته است. این در حالی  است که فاصله گرفتن از سیاست
 است.کند که این موضوع تهدیدکننده امنیت اقتصادي و حتی امنیت ملی کشور مضاعفی را بر ساختار اقتصادي کشور تحمیل می

 

 تحلیل مساله 
با اقتصادي، بلکه  هايتحریم اعمال منفی پیامدهاي رساندن تنها براي به حداقلاقتصاد مقاومتی را نه کلیهاي رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست

هاي اقتصاد مقاومتی از این حیث دوچندان است که مطرح کردند. اهمیت توجه به سیاست هاي مقاومت اقتصاديبهبود شاخص و هدف تأمین رشد پویا
هاي خارجی علیه کشور را در کوشد تحریممتعهد نبوده و اکنون میاي، آمریکا به برجام هاي صورت گرفته براي دستیابی به توافق هستهرغم تالشبه

تواند تهدیدي جدي براي ساختار اقتصادي کشور به شمار هاي متعدد میرجی با ایجاد موانع و محدودیتهاي خاها تشدید کند. تشدید تحریمتمام زمینه
 این به شود یا خواهد شد. بایدواسطه برجام رفع یا تعلیق شده بود، دوباره اعمال میهاي آمریکا که بهآید. با توجه به خروج آمریکا از برجام، تمام تحریم

 تجربه نخستین ایران، اقتصاد نابودي منظوربه المللیبین عرصه در ایران بیشتر انزواي براي آمریکا روزافزون تالش و برجام قضن که شود اشاره نکته
 اقتصاد عرصه در جنگ به تحمیلی جنگ سال 8 از بعد آمریکا تالش گفت، توانمی که طوريبه نیست، ایران مورد در آمریکا خصمانه هايسیاست

 . است شده معطوف کشور
پذیري، افزایش وابستگی اقتصاد ایران به سایر کشورها، محدودیت در خارجی تضعیف چرخه تولید ملی، کاهش توان رقابت هايتحریم اعمال هدف

خصوص ایران (بههاي اقتصاد ایران، قدرت سیاسی ایران است. در چنین شرایطی، با تضعیف پایه اقتصاد پذیريتأمین نیازهاي داخلی و در نهایت، آسیب
ترین اهداف کشورهاي خارجی از جمله آمریکاست. این در حالی  است که در منطقه) مورد مخاطره قرار خواهد گرفت که این موضوع یکی از مهم

طوري است؛ بهباید محقق نشده طور که هاي گذشته آنطی دهه اقتصادي مقاومت هايشاخص وضعیت آوري ساختار اقتصاد و بهبودافزایش توان تاب
 مورد کشور 130 بین میالدي در 2017در سال  FM آوريشاخص جهانی تاب 118امتیاز ممکن در جایگاه  100از  7/18که ایران با کسب امتیاز 

 تشدید شرایط در خصوصعنوان یک ضرورت (بههاي اقتصاد مقاومتی در عمل و بهرسد در صورتی که سیاستقرار گرفته است. به نظر می مطالعه
مواجه خواهد بود که این  اقتصادي رکود تشدید و تولید ساختار خارجی) مورد توجه قرار نگیرد، ساختار اقتصاد کشور با بحران جدي تضعیف هايتحریم

 کند. موضوع امنیت اقتصادي و حتی امنیت ملی کشور را تهدید می
طور نمونه، قبل از نفتی شدن ساختار اقتصاد) بیشتر میسر بود، اما بیگذشته (به دهه چندهاي اقتصاد مقاومتی در باید دقت نمود، امکان اجراي سیاست

هاي متفاوت مواجه  شده، دستیابی به اقتصاد مقاومتی و بهبود را از بین برده و در شرایط کنونی که اقتصاد با بحران هاي اقتصادي این فرصتتدبیري
توان با همت مضاعف حتی در شرایط کنونی نیز به سمت دستیابی به اقتصادي پویا با ویژگی وجود این، می آوري دشوار شده است. باهاي تابشاخص

 آوري باال حرکت کرد. تاب
 

  راهکارهاي پیشنهادي
 هاي وحدت و عزم ملی منظور تکرار تجربهو تالش به جامعه گسست از جلوگیري −
 مقاومتیداشتن اعتقاد و باور قلبی به رویکرد اقتصاد  −
 تالش حداکثري براي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی −
 هاي مولداقتصادي و گسترش فعالیت کالن هايکنترل نوسانات متغیر −
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 يمحصوالت کشاورزینی تضم یدخر راهبرد جایگزینی قیمت تضمینی با
 هاي پیش روي آنو چالش 

 بیان مسأله
هاي اقتصادي شده است. خرید هاي ویژه کشورها از این بخش نسبت به سایر بخشموجب حمایت اهمیت بخش کشاورزي به دلیل تأمین امنیت غذایی،

 مسئوالنگذاري نامناسب و کاهش کیفیت محصوالت مواجه شده که در نتیجه آن، شود، با مشکالتی مانند قیمتتضمینی که بیش از دو دهه در کشور اجرا می
رو شده است. هاد دادند. اکنون با اجراي طرح قیمت تضمینی به صورت آزمایشی این طرح نیز با  مشکالتی روبهي خرید تضمینی پیشنجابهقیمت تضمینی را 

 تواند فواید زیادي براي کشاورزان و دولت ایجاد کند.اصالح این طرح و اجراي آن می
 

 مسأله لیتحل
از مهاجرت به  یريجلوگ یی،روستا یتتوسعه روستا و حفظ ساختار جمع یی،غذا یتبرقراري امن مانندگوناگون  یلاز بخش کشاورزي بنابه دال یتحما

 ییخودکفا یرنفتی،از راه صادرات غ یدرآمد مل یشافزوده و افزاارزش یجادو استقالل کشور، ا یمل یتکمک به امن زیست،یط مح یداريشهرها، حفظ و پا
 حمایتی هايیاستس یقاز دو طر یطور کلرا به يدولت بخش کشاورز یراندر این موضوع، با توجه به اهمیت ا یرفتنی است.درآمد کشاورزان پذ يو ارتقا

 .گذاردیم يبرجا یمتفاوت آثارهر روش،  يکه اجرا دهدیتحت پوشش قرار م یمتیقیرو غ یمتیق
و  یقدق یینروش، در صورت تع یناست. ا ینیتضم یدخر گیرد،یمورد استفاده قرار م یرانکه در ا یمتیق یتیحما هايیاستس يهااز روش یکی
 هايیتفعال یسکو کاهش ر یدکنندگاناز تول یتموجب حما تواندیم ید،آن در هنگام خر یحصح یریتو مد یمحصوالت اساس ینیتضم یمتق یکارشناس

مشکالت  تواندیم ید،له نظارت در هنگام خرو مرح یمتق یینتع مانند یدر مراحل یاستس ینا يدر اجرا یعلم یارهايمعنکردن  یتاما رعا ،شود ورزيکشا
نامناسب  یینتع -1 هایی را از جمله:تجربه روش اجراي قیمت خرید تضمینی در بیش از دو دهه، ضعف وجود آورد.دولت و کشاورزان به يرا برا زیادي

به همراه داشته است. این  هاي دولتهزینه یشافزا -4 عدم دست یابی  به خودکفایی و -3، محصوالت یفیتکاهش ک -2 ینی،تضم یددر خر یمتق
ي خرید تضمینی سوق داده است. در این خصوص، کارشناسان معتقدند، اجرایی شدن طرح قیمت جابهمشکالت، دولت را به سمت قیمت تضمینی 

ي دوش این نهاد کاهش یابد و امکان شود نقش دولت و بار مالی رودهد و باعث میتضمینی در نهایت، کشاورزان را به سوي بازاري شدن سوق می
روز پس از  3شود کشاورز بتواند مطالبات خود را تر فراهم شود. از سوي دیگر، موجب میهاي مناسبآزادسازي منابع براي  هزینه کرد آنها در زمینه

مشکالت زیادي ایجاد  رت آزمایشی در چند استان،انجام معامله (در صورت فروش محصول) در بورس کاال دریافت کند. البته، در اجراي این طرح به صو
شد که منافع اجراي مناسب آن را به چالش کشید. پایش مستمر طرح جدید به همراه برطرف کردن موانع آن به حمایت بهتر دولت از این کاالي 

 استراتژیک منجر می شود.
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 زیر ضروري است:  موارد به توجه طرح، ینا یستهشا ياجرا يبرا ین،براساس ا

 حوزه) ینکنندگان امختلف و ارتباط با مصرف يها و شهرهاانبارها در استان یجادمناسب طرح (ا ياجرا يبرا یکاف هايیرساختز یجادا −
 يکشاورز یمحصوالت اساس يبرا رقابتی یمتق عیینت  −
   یدجد هاييفناور یريکارگو به یآموزش يهادوره یقاز طر یدتول هايینهکاهش هز  −
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 شهر يو شوراها هايشهردارفعالیت بر  یدبا تأک يشهر یریتفساد در مد
 

 بیان مسأله
هاي ارزیابی عملکرد مجموعه مدیریت اگرچه در تمام نقاط دنیا کارآیی، پایین بودن میزان فساد و باال بودن درجه کیفیت خدمات رفاهی شهري از جمله شاخص

هاي غیرمعمول محور بودن سازمان شهرداري و دسترسی به بودجهطوري که رانتشکل دیگري است، به رود، اما در ایران شرایط بهشمار میبه  شهري و شهرداري
نفوذ احبوکار شهري و توزیع رانت بین طرفداران و حامیان صساز گسترش فساد در نظام مدیریت شهري شده و مشکالتی را مانند نااطمینانی در فضاي کسبزمینه

 در سازمان براي باقی ماندن در سیستم، رقم زده است.
 

 مسأله  لیتحل
است. این در حالی  است که  فساد گیريشکل علت ترینها، اصلیرانتی در سازمان توان گفت، ساختارآنها، می علت هاست نهنابسامانی معلول از آنجا که فساد

 همه رو، شفافیتتواند به بحرانی به نام فساد سیستمی در این سازمان منجر شود. ازاینپرمسئله مانند شهرداري میچنین ساختار رانتی در یک نظام مدیریتی 
از جمله مواردي بوده که قادر است  ها و شناخت عوامل ایجادکننده این ساختار رانتی،واگذاري و قراردادها مالی، حوزه در خصوصبه شهري، مدیریت هاياقدام
 ها است، دسترسی نداشتنبراساس این یکی از مواردي که زمینه سوءمدیریت و فساد در مجموعه شهرداري .فساد سیستمی را مهیا سازد این با مقابله زمینه

 مجوزهاي رصدو روز براي اطالع ازبه یک سامانه باشد. نبودها میشهرداري مصوبات و براي اطالع از مجوزها روزبه یک سامانه به اعضاي شوراي شهر
مجوزها  است برخی شده اطالعاتی باعث هايالیه برخی بودن توان گفت، محرمانهدر توضیح این مسئله می. است شهري فساد بروز روزنه نخستین هاشهرداري

 .شود صادر نفعانذي براي نامتعارف مسیرهاي از شهر، شوراي نظارتی فیلترهاي از عبور جايبه -ساختمانی هايبراي مثال، پرونده -
ها است. به این ترتیب که شهردار ها در تنظیم بودجه ساالنه شهرداريها، اختیارات زیاد شهردارساز سوء مدیریت و فساد در شهردارياز دیگر موارد زمینه

استاي بهبود کیفیت زندگی شهري نیست، بلکه تنها در راي تعریف کند که نههاي بودجهتواند ردیفزنی با اعضاي شوراي اسالمی شهر میاز طریق چانه
زنی شود، امکان چانهها میتواند در راستاي تأمین منافع حزبی، گروهی یا حتی شخصی باشد. موردي دیگر که در این بین باعث بروز فساد در شهرداريمی

هاست. اهداف حزبی یا روابط شخصی، بوط به تخلف شهرداريهاي مرها هنگام دریافت گزارشرییسه شوراي شهرها با مسئوالن شهرداريو تبانی هیأت
 دارد.هاي دریافتی از سازمان بازرسی کل کشور به همه اعضاي شوراي شهر بازمیرییسه شوراي شهر را از ارایه گزارشهیأت

مکان دارد مسؤوالن شهرداري به دلیل منفعت هاست.  اها نظارت ناکافی بر نحوه کسب درآمد در شهرداريساز فساد در شهردارياز موارد دیگر زمینه
هاي سیاسی، اي دوسویه شوند و با دریافت رشوه یا توافق براي همکاريسازان یا دیگر افراد وارد رابطهشخصی یا به سبب روابط حزبی و جناحی با انبوه

 شهروندان اطالعیها به آن اشاره شده، بیامل فسادزا در شهرداريعنوان عهاي شهري را واگذار کنند. همچنین، آخرین موردي که در این نوشتار بهتراکم
اطالعی شهروندان نسبت به قوانین منظور دستیابی به منافع شخصی، با علم به بیمدیران یا کارمندان شهرداري بهاست.  خود شهروندي حقوق به نسبت

 توانند به بهانه به جریان انداختن پرونده و رفع موانع ساختگی درخواست رشوه کنند. ها میجاري شهرداري
توان گفت، تالش مدیران و ندان شهرداري در حوزه اختیاراتشان شده و در نهایت میروي مدیران و کارمتواند باعث کجشده میمجموعه عوامل یاد

تواند از طریق هدررفت منابع ملی، هاي سیاسی میجویانه یا فعالیتهاي رانتکارمندان شهرداري براي دستیابی به منافع فردي و جناحی در قالب فعالیت
هاي ناپایدار و سلطه منافع حزبی بر منافع ملی، باعث تضعیف امنیت وکار، اصالح نشدن روندک کسبها، ایجاد فضاي نامطمئن و پرریسافزایش هزینه

 اقتصادي کشور شود.
 

 يشنهادیپ يراهکارها
 هاي موجود در عملکرد مدیریت شهري به شرح زیر است:برخی از راهکارهاي تخفیف ناکارایی

  شهرداري ساختمانی هايپرونده و مالی هايرویه بر شورا اعضاي تمام دسترسی براي روزبه سامانه ایجادارتقاي عملکرد نظارتی بر مدیریت شهري از طریق  −
 ها به منظور کاهش فساد در شهرداريپیوست طرح مطالعات ارایه به شهرداري مدیران الزام −

 برخورد با متخلفانشهري و  مدیریت سالهیک روز براي ارزیابی عملکردبه حسابرسی هايگزارش از استفاده −

 هاي مدنی در حوزه نظارتی در جهت مبارزه با فساد به دلیل پررنگ بودن ویژگی استقالل در آنهاحضور نهادها و تشکل −
  .هاسازي و کاهش فساد اداري شهردارياستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در راستاي شفاف −
 هاي شخصی از قوانین متعددبرداشتمنظور ممانعت از کاهش قوانین زائد و غیرشفاف به −

 هاي مختلف در سایت رسمی شهرداريافشاي عامل قراردادها و پیمانکاران پروژه −
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 کشور ياقتصاد امنیت یداتو تهد یینظام دارو هاييناکارآمد

 بیان مساله 
خصوص ایران دارد،  متأسفانه سالمت کشورها و به نظام در ايبرجسته جایگاه سالمتی، هايمراقبت اقالم مرتبط با ترینعمده از یکی عنوانبه دارو،

هاي مسئول در حوزه دارو، قاچاق دارو، تجویزهاي غیرمنطقی و گاه از نظام دارو در ایران با مشکالتی مانند تداخل وظایف حمایتی و نظارتی سازمان
 طلبی برخی پزشکان و...، مواجه است.روي نفع

 تحلیل مساله 
 هايزنجیره ترینمهم از بیمار، توسط دارو مصرف نهایت، در کننده ومصرف به دارو ارایه تجویز، توزیع، واردات، تولید، فرآیند یعنی کشور، دارویی نظام
 جدید هايراه و مرتفع آن احتمالی ایرادهاي تا گیرد قرار بازبینی و مطالعه مورد طور مستمربه باید نظام این رو،است. ازاین جامعه افراد سالمتی حفظ

 شود. گشوده یادشده هدف نیل به
 هاشرکت عملکرد مورد در را اساسی که تصمیمات دارویی نظام در ریزبرنامه ریز آن است. سازمانهاي برنامهیکی از نواقص نظام دارویی کشور، ناکارایی سازمان

 از حمایت واقع، در و اتخاذ شده تصمیمات از حمایت به موظف را خود رو،ازاین دارد، دارو واردات تولید و هايشرکت با تنگاتنگی ارتباط یک سو، از کند،می اتخاذ
 هم را کنندگانمصرف منافع از حمایت واردکنندگان و و تولیدکنندگان عملکرد بر نظارت وظیفه سازمان همین دیگر، سوي از. داندمی واردکنندگان تولیدکنندگان و

 تولیدکنندگان از حمایت براي ریزبرنامه سازمان که امکان دارد است این آنها ترینمهم. شود منجر مشکالت متعددي به تواندمی وظیفه دو این تداخل. دارد برعهده
 را بدهد. پایین کیفیت با محصوالت ورود و تولید اجازه نظارت کند و آنها عملکرد به شکلی ضعیف بر و واردکنندگان،

سهم باالي قاچاق در زنجیره تأمین دارو است. از جمله تهدیدهاي موجود در حوزه دارو، وجود بازار سیاه و داروهاي از دیگر نواقص نظام دارویی 
 زمان آن در که و مجازاتی گرددبازمی قبل سال 50 حدود دارو به قاچاق با مبارزه جامع قاچاق و تقلبی در بازار است. این در حالی است که قانون

 قضایی براساس این، دستگاه .است شده قاچاقچیان از بسیاري سوءاستفاده سبب عامل همین و داده دست از را خود بازدارندگی ناکنو شده، بینیپیش
 انجام دهد.  قانون این بازنگري زمینه اقدام الزم را در دولت است الزم رو،ازاین باشد، متکی این قانون چندان به تواندنمی هم

الگوي نامناسب تجویز و مصرف دارو است. یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع نظام سالمت، خطاي پزشکان در تشخیص عامل اصلی نقص دیگر نظام دارویی 
ها خانههاي دارویی و داروکتبیماري و تجویز القایی و غیرمنطقی دارو توسط کادر تجویزگر به دلیل انتفاع برخی پزشکان از تجویز دارو (ناشی از تبانی با برخی از شر

 حوزه جدي معضالت یکی از به گذشته هايدهه از دارو نیز خودسرانه مصرف و انتفاع مالی از قراردادهاي بیمه) است. عالوه بر مشکالت مربوط به تجویز دارو، رشد
  .دنیاست نخست کشور 20 بین در ایران که دهدمی نشان دارو مصرف زمینه در است، به طوري که آمارها شده تبدیل سالمت

 در دارو واردات در خصوصی بخش خصوصی است. انحصار دارو توسط بخش واردات توان براي نظام دارویی برشمرد انحصارنقص دیگري که می
 که است   حالی در این. است خود کرده آن از دارو واردات در را درصدي 10 سهم خصوصی در مواردي حتی یک شرکت رو به افزایش بوده که حالی
 بخش سهم مالحظهقابل  افزایش .باشد دولتی نهادهاي اختیار در دارو تولید برهزینه فعالیت است شده موجب دارو واردات در موجود نجومی سود

 در سالم رقابت ایجاد مقوله به دارو و غذا و سازمان رقابت شوراي کشور، کل بازرسی سازمان که کندمی ایجاد را ضرورت این دارو واردات در خصوصی
 .شوند وارد بادآورده و عظیم هايرانت از جلوگیري و کشور به دارو واردات

هاي اي امید بر این بود که شرکتگذاران خارجی در صنعت دارویی کشور نقص دیگر نظام دارویی است. در حالی که پس از توافق هستهحضور نداشتن سرمایه
شود)، این هاي آمریکا (با وجود اینکه شامل صنعت دارویی کشور نمیگذاري کنند، اما بازگشت تحریم، سرمایهخارجی در راستاي تقویت بازار داخلی و صادرات

رو خواهد کرد، تصور فراهم هاي نظام بانکی که نقل و انتقاالت مالی کشور را با طرفین تجاري خود با مشکل روبهامید را تا حدود بسیار زیادي از بین برد. تحریم
 رنگ کرده است.گذاري در بازار داخلی کشورمان کممنظور سرمایههاي دارویی خارجی بهشرایطی مناسب و ایمن را براي شرکتآمدن 

 زندگی امید تنهانه برود، سؤال زیر این موضوع اگر و ملت یک حیات حفظ یعنی دارو، توان گفت تأمیندر نهایت با توجه به نواقص یاد شده براي نظام دارویی می
 .رود و در نتیجه، آسیب رساندن به امنیت اقتصادي کشور پیش حاکمیت مشروعیت رفتن سؤال زیر تا تواندمی حوزه این در عمومی نارضایتی بلکه کرد، خواهد افت

  راهکارهاي پیشنهادي
  اصالح قوانین و مقررات جاري دارویی کشور  -         افزایش سطح آگاهی پزشکان -            استقالل سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت -
 نجاي درماتوجه به پیشگیري در سالمت به -         قبول مورد استانداردهاي مجاز اعالم کردن ورود برخی از داروهاي قاچاق در کنار رعایت -
 اندازي کامل سامانه یکپارچه توزیع دارو در کشور از مبدأ تا مقصد نهاییراه -
  الکترونیکی کردن صدور نسخه هاي تجویز پزشکان در سامانه جامع و تکمیل طرح پزشک خانواده -
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 )SWOTزیست کشور (تحلیل ونقل سبز در بهبود کیفیت محیط توسعه سیستم حمل
 

 بیان مسأله
 راستا این در آید.به شمار می ضروري موضوعی انرژي، بخش از ناشی محیطیزیست هايآسیب به توجه پایدار، توسعه سوي به جهانی حرکت روند در

کشور و ترافیک ناشی از رشد فزاینده  در آن از ناشی ايگلخانه و آالینده گازهاي انتشار ونقل، میزانشدت مصرف فزاینده انرژي در بخش حملبه  توجه
است. یکی از  برخوردار بسزایی اهمیت از بزرگ رهايشه در خصوصبه رسانی شبکه معابر شهري،استفاده از خودروهاي شخصی و ناتوانی خدمات

 است.ونقل سبز حملسازوکارهایی که در دهه اخیر مورد توجه کشورهاي پیشرفته قرار گرفته، گسترش و توسعه سیستم 
 

 مسأله لیتحل
 توسعه از حمایت نسلی و بین عدالت بلکه است، ترافیک و هوا، آلودگی صوتی آلودگی اي،گازهاي گلخانه کاهش به دنبال تنهانه پایدار ونقلحمل

سواري تا روي و دوچرخههایی مانند پیادههاي فعالیتونقل سبز ایجاد و توسعه زیرساختتوسعه حملگیرد. براساس این، نظر می در نیز را اقتصادي
 ، اجتماعی و اقتصادي را به همراه داشته باشد.محیطییستمزایاي متعدد زتواند شود که میاستفاده از قطارهاي سبز و خودروهاي الکتریکی را شامل می

درصد در آلودگی هواي  70اي، سهمی حدود ونقل جادهخصوص حملونقل، به، بخش حمل1395زیست در سال براساس آمار سازمان حفاظت محیط 
هاي بخش خصوصی با اند. پس از آن، اتوبوسداشتهدرصد بیشترین سهم را  4/22شهرها داشته است. در این بین، خودروهاي سنگین با سهم کالن

درصد و  4/1درصد، خودروهاي سواري با  2/4ها با بوسدرصد، مینی 5/10ها با درصد، موتورسیکلت 6/12هاي عمومی شهري با درصد، اتوبوس 2/18
 کنند.درصدي در آلودگی هوا نقش ایفا می 1ها  با سهمی در آخر، تاکسی

هاي خودروسازي اقدامی جدي دیگري در این راستا جز انجام برخی مطالعات در شرکتن حاکی از آن است که در ایران، بهبررسی وضعیت ایرا
تواند با اختصاص توان دریافت که دولت میونقل در کشور، میمحیطی بخش حملهاي اجتماعی و آالیندگی زیستصورت نگرفته است. با بررسی هزینه

هاي خرید این نوع خودروها به متقاضیان خودروي الکتریکی، نقش مؤثري در محیطی و درمانی در قالب یارانهجتماعی، زیستهاي ابخشی از هزینه
سازي خصوص تولید خودروهاي برقی در کشور اقدام مؤثري از سوي صنعت خودرو کاهش پیامدهاي ناشی از این آالیندگی داشته باشد، اما تاکنون در

سازي کشور صورت نگرفته و صرفاً در این دار در صنعت خودروعنوان متولی بخش صنعت و سهامارت صنعت، معدن و تجارت بهخصوص وزکشور و به
 اند و این مطالعات تاکنون به نتیجه علمی و تولید تجاري نرسیده است.خودرو و سایپا مطالعاتی را انجام دادههاي ایرانارتباط شرکت

محیطی است که افزون بر کسب درآمد براي هاي زیستهاي مالیاتنکته را یادآوري کرد که مالیات بر خودرو، یکی از گونهعالوه براینها باید این 
کارگیري خودرو، انتخاب نوع آن از نظر میزان و نوع مصرف انرژي و سایر موارد مؤثر بر آالیندگی مانند میزان تأثیرگذاري بر میزان به دولت، از جنبه

ونقل سبز تواند در اصالح و کارآمدتر کردن سیستم حملاکسید کربن، قابل توجه است. از سویی، درآمدهاي حاصل از این نوع مالیات میيانتشار د
 داخل، مونتاژ یا ي تولیدقیمت فروش انواع خودروهاصرف شود. در ایران، مالیات بر خودرو براساس عواملی مانند بهاي فروش براي خودروهاي داخلی و 

شود، این عوامل تأثیري بر بهبود وضعیت طور که مالحظه میشود. همانمجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتی محاسبه می
زایش تواند نقش مؤثري بر کاهش مصرف بنزین و افزیست و انتشار گازهاي آالینده ندارند. افزایش تدریجی و مدیریت شده نرخ مالیات بنزین میمحیط 

 مصرف و الکتریکی داشته باشد.تقاضا براي خودروهاي کم

 ي پیشنهاديراهکارها
  د:شوبه این شرح پیشنهاد می SWOTبر تحلیلونقل سبز و مبتنیها در راستاي حملترین استراتژيمهم
 گذاري خارجی یا جذب فناوري خارجی، جذب سرمایه −
 سازان خارجی، با قطعهسازان داخلی ایجاد بسترهاي همکاري بین قطعه −
هاي خودروهاي برقی و هیبریدي، تنظیم نرخ مالیات مؤثر بر خودرو هاي خودروسازي داخلی روي فناوريشرکت R&Dهاي متمرکز کردن بخشی از فعالیت −

 زیست و (مالیات سبز) در راستاي بهبود وضعیت محیط 

 هاي تعرفه خودروهاي برقی و هیبریدي.بازنگري در نرخپذیري خودروهاي برقی با خودروهاي بنزینی و بهبود رقابت −

 ویژه خودروهاي سنگین دولتی و نظامیجدیت در جریمه خودروهاي فاقد معاینه فنی به −
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 هاي آمریکا علیه ایرانکننده همراهی ترکیه با تحریمعوامل تعیین
 

 بیان مسأله
 کاالهاي عالوه بر این، تعرفه. آمریکا، اقدام متقابل ترکیه را در پی داشته استدر حوزه اقتصادي اعمال تعرفه بر فوالد و آلومینیوم توسط 

است. موضوع دیگر، اینکه آمریکا وزیران دادگستري و کشور ترکیه  شده اضافه سنگ، توسط این کشورزغال و برنج آرایشی، لوازم مانند دیگر
کرده است. مجموعه این مسایل به پیچیده شدن روابط آمریکا و ترکیه منجر را به بهانه دست داشتن در بازداشت کشیش آمریکایی تحریم 

جانبه آمریکا علیه ایران، این کشور را در تنگنایی راهبردي قرار هاي یکشده و موضوع همراهی کردن یا همراهی نکردن ترکیه با تحریم
هاي آمریکا علیه ایران منجر تواند به تشدید اثر تحریمدارد و می داده است. این موضوع از آنجا که تبعات امنیت اقتصادي مهمی براي ایران

 شود، براي ایران مهم است.

 مسأله طرح
دهد، آمریکا در مقایسه با ایران در ساختار تجاري ترکیه، جایگاه بهتري دارد، در واقع، می بررسی تجارت ترکیه با ایران و آمریکا نشان

میلیارد دالر)، ابزارهاي  10میلیارد دالري در مقایسه با ایران ( با ارزش تجاري حدود  20ري حدود آمریکا با برخورداري از ارزش تجا
بیشتري را براي اعمال فشار به ترکیه در راستاي همراهی با خود در اختیار دارد. حتی در صورت اضافه شدن درآمد ترکیه از گردشگران 

 باز هم ارزش تجارت آمریکا با این کشور بسیار بیشتر است.  میلیارد دالر است، 3ایرانی که رقمی نزدیک به 
هاي آمریکا علیه ترکیه از مجموعه عوامل اثرگذار بر هاي مخالف و اعمال تحریمامنیت انرژي، سرنوشت برجام، تأثیرگذاري گروه

رسد متغیر انرژي نقش بسیار مهمی نظر می ها هستند. بهگذاري ترکیه براي همراهی کردن یا همراهی نکردن با آمریکا در تحریمسیاست
گیري ترکیه داشته باشد و در این ارتباط امکان جایگزینی ایران با دیگر کشورهاي صادرکننده انرژي مانند روسیه، در اتخاذ نوع جهت

بر بودن ي دریافتی و هزینههایی براي ترکیه در ارتباط با تفاوت کیفیت انرژجمهوري آذربایجان، عراق و کویت مطرح است. البته، چالش
گیري در ترکیه و فرآیند انتقال انرژي از دیگر کشورها در مقایسه با ایران مطرح هستند که به نوعی باعث پیچیده شدن فرآیند تصمیم

 شود. خرید زمان از جانب این کشور در راستاي کسب امتیازهاي بیشتر از آمریکا یا ایران می
ها و گردشگران نیز از جمله عوامل ترغیب ترکیه براي حفظ روابط با ع معدنی، همکاري در حوزه شرکتونقلی، منابهاي حملمزیت

 آیند. با وجود این، احتمال چرخش ترکیه به سمت آمریکا به دلیل باال بودن هزینه همراهی با ایران زیاد است.ایران به شمار می

  يشنهادیپ يراهکارها

 آزاد تقویت مناطق طریق از جواريهم موقعیت از گیريبهره با توانندتجاري: ایران و ترکیه می آزاد مناطق هايظرفیت از استفاده −
 مرزي، مبادالت تجاري را در بین خود گسترش دهند مناطق در تجاري

مخصوص  برداشت حق را ملی هايپول متقابل ارزش شمارشگر مبناي توانترکیه: می و ایران بین دوجانبه پولی پیمان در بازنگري −
)SDRیا نفت قیمت براساس طلب یا بدهی مبناي که صورت این به. گرفت نظر در نفت یا پول المللیبین ) صندوق SDR و باشد 

 .شود پرداخت ملی هايپول با ،SDR یا نفت قیمت برابري ارزش به توجه با ملی، هايپول با تسویه هنگام
 جذب براي تالش و قیمتی هايانرژي: در این ارتباط تخفیف میادین در مشترك گذاريسرمایه و انرژي حوزه در قیمتی هايتخفیف −

 .باشد کارساز تواندمی انرژي میادین در خاص شرایط با ترك هايشرکت گذاريسرمایه
 از شود،می سازي و در نهایت، تغییر رژیم در ایران براي ترکیه: پیشنهادثباتبر تضعیف، بیالقاي خطر امنیتی سیاست آمریکا مبنی −

 .هر چه بیشتر تقویت شود ترکیه با ایران راهبردي همکاري زمینه منطقه، سطح در ترامپ هايسیاست خطرناك تبعات القاي طریق
میلیارد  30تجارت  به رسیدن راستاي در ترکیه و ایران ریلی هايهمکاري هاي ترانزیتی بین دو کشور: افزایشگسترش همکاري −

 کشور قرار گیرد. دو کار دستور دربه صورت عملیاتی  آمده، بایددست هاي بهدالري و اجرایی شدن توافقنامه
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 آن بر امنیت اقتصادي ایرانجنگ تجاري آمریکا با چین و اتحادیه اروپا و تبعات 
 

 بیان مسأله
و این اتحادیه  چین هايهاي مقامواکنش ویژه در ارتباط با چین و اتحادیه اروپا،هاي وارداتی، بهتعرفهدر افزایش  آمریکا متحده ایاالت هاياقدام

هاي تجاري و حوزهگرایی مشابه در هاي امنیتی و نظامی نیز از همویژه از سوي اتحادیه اروپا که در حوزهاین واکنش، به را در پی داشته است.
هاي اروپا و عدم کنترل این واکنش چین و اتحادیهمانند واکنش کشورهایی برخوردار بوده ، شدیدتر است. عملیاتی شدن اقتصادي با ایاالت متحده 

بر امنیت نوبه خود منجر شود، این مسأله به المللی هایی جدي در سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد بینبحران به اي، ممکن استزنجیره
 اقتصادي ایران نیز اثرگذار است.

 مسأله طرح

 بر ترتیب به درصدي 10 و 25 گمرکی هايتعرفه اعمال در گام نخست به تجاري، کسري جبران و داخلی تولید از حمایت راستاي در آمریکا
 است، جهانی تجارت سازمان قوانین و آزاد تجارت اصول برخالف که حمایتی سیاست این اعمال. ورزید مبادرت آلومینیوم و فوالد واردات
با . ندکرد اقدام مثلبهمقابله هايسیاست اعمال به نیز آنان و برانگیخت چین و اروپایی کشورهاي بین ویژهبه دیگر، کشورهاي در را هاییواکنش

 باشند داشته تجاري جنگ براي نسبی بسآتش که کردند موافقت ماه سه براي آمریکا و چین ،2018در دسامبر  20 جی اجالس از وجود این، بعد
 بر است عوارض کرده قبول آمریکا شده، حاصل توافق براساس واقع، در نکنند، اعمال یکدیگر را  از وارداتی کاالهاي علیه ترسنگین هايتعرفه و

 . ندهد افزایش درصد 25 به و دارد نگه درصد 10 ) روي2019( جاري سال ابتداي در را چین واردات دالر میلیارد 250
 محصوالت و خودرو تجارت به مربوط هايتعرفه مانند هااختالف رئوس با ارتباط در طرف دو 2018سال  ژوییه 25 در نیز اروپا با ارتباط در

 وجود نگرانی این همچنان و است کم شده انجام هايتوافق بینی بهخوش چین و آمریکا در این، وجود با. یافتند دست هاییتوافق به کشاورزي
 این هايشرکت و کنندگانتولید که است داده هشدار چین بازرگانی وزارت ارتباط، این در. ور شودشعله کشور دو تجاري جنگ  دیگر بار که دارد

تجاري در ابعاد مختلف اقتصادي، طور طبیعی گسترش این جنگ به .باشند آماده آمریکا با اقتصادي و تجاري درازمدت جنگ براي باید کشور
تواند تبعات مختلف بر امنیت اقتصادي ایران داشته باشد. تأثیر مثبت بر نزدیکی مواضع ایران و اتحادیه اروپا در موضوع برجام، سیاسی و امنیتی می

 و چین مواضع سایل منطقه غرب آسیا و نزدیکیمحدودیت بازار صادراتی آلومینیوم و فوالد ایران، اجماع علیه ایران در امور مربوط به برجام و م
 آیند.ترین پیامدهاي احتمالی این جنگ تجاري به شمار میایران از مهم

 يشنهادیپ يراهکارها

اتخاذ دیپلماسی فعال نسبت به کشورهاي اروپایی براي رسیدن به موضع واحد سیاسی: ایران در شرایط کنونی باید از شکاف و واگرایی  −
 .آمده بین کشورهاي اروپایی و آمریکا براي رسیدن به مواضع و رویکرد واحد با کشورهاي اروپایی در برابر آمریکا استفاده کندوجود به

: براي مقابله با چالش گرفتن بازار صادرات ایران توسط دیگر کشورها، حمایت از تولید داخلی و صادرات حمایت از صادرات فوالد −
 تسهیل صادرات به سایر کشورها ضروري است. سازي برايفوالد و زمینه

شود، از برداري حداکثري از تشدید جنگ تجاري بین آمریکا و چین: در این ارتباط پیشنهاد میریزي و آمادگی براي بهرهبرنامه −
 به نیافتن دست نتیجه آینده در ماه شش در آمریکا و چین بین تجاري جنگ احتمالی گیرياوج نتیجه هاي ایجاد شده درفرصت

 شده و سرایت این جنگ تجاري به حوزه انرژي استفاده شود.  تعیین زمان در مشخص چهارچوب

 درآمدها يفساد، فقر و نابرابر
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 بیان مسأله
در یک جامعه اقتصادي یک جامعه است و از این طریق بر توزیع درآمد و فقر  -عنوان معضلی دیرین قادر به ایجاد تغییرات جدي در نظام سیاسیفساد به
هاي اجتماعی وجود آمدن نارضایتیگذارد. با گسترش نابرابري درآمدي و فقر در جامعه مشروعیت سیاسی دولت تضعیف شده و این مسأله باعث بهاثر می

رح است و به دنبال عنوان تهدید جدي براي امنیت سیاسی کشور مطدر سطح وسیع و در نهایت، فروپاشی نظام منجر خواهد شد. در نتیجه، فساد به
 کند.رو میزند و امنیت اقتصادي را با تهدید جدي روبهآورد، نظم بازار را برهم میهاي اقتصادي به بار میخود، ناآرامی

 مسأله تحلیل
اي، به ایجاد فقر منتهی اسطهتنهایی قادر به ایجاد فقر در جامعه نیست، بلکه از طریق اثرگذاري مستقیم بر اقتصاد و عوامل حکومتی و به شکل وفساد به

تواند بر فقر اثرگذار باشد. به این معنا که فساد با شود. به این ترتیب که فساد با اثرگذاري مستقیم بر اقتصاد، یعنی با تأثیر بر عوامل رشد اقتصادي، میمی
هاي رو، هزینهامر  ناکارآیی و ناکارآمدي اقتصادي را در پی دارد. ازاینشود و این گذاري اقتصادي و انحراف از بازار، مانع رقابتی شدن بازار میکاهش سرمایه

یابد. از طرف دیگر، فساد کارآیی دولت را ها در توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه گسترش میهاي اقتصادي افزایش و نابرابريمربوط به انواع فعالیت
شود. در واقع، فساد با تضعیف کارآیی و عملکرد دولت، احترام به ت ارایه شده از طرف دولت منجر میکند و به کاهش خدماتضعیف و عملکرد آن را تباه می

کند. در نتیجه، هاي اقتصادي دولت تضعیف میدهد و از این طریق منابع مالی مورد نیاز را براي برنامهقانون، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کاهش می
 یابد.دولت از شهروندان و افراد با توانایی مالی پایین کاهش و در پی آن فقر گسترش میتوان و ظرفیت حمایتی 
هاي اخیر براي تعدادي از هاي فساد و حکمرانی و همچنین شاخص توسعه انسانی در سالتر رابطه بین فقر و فساد، در ادامه، شاخصبراي بررسی دقیق

کشورهاي ایسلند، سوئد و آلمان از وضعیت بهتري در شاخص ادراك فساد برخوردار  -ج نشان داد: الفکشورهاي منتخب مورد بررسی قرار گرفت و نتای
در شاخص  -کسب کند. ب 130اي بهتر از اند و ایران طی این دو سال نتوانسته است رتبهاند و کشورهاي چاد، نیجریه و عراق وضعیت نامناسبی داشتهبوده

کمتر فعاالن تجاري و اقتصادي به پرداخت رشوه دارد، کشورهاي آلمان و ژاپن از وضعیت بهتري برخوردارند و کمترین پرداخت رشوه که نشان از تمایل 
کنترل فساد که  شاخص -میزان پرداخت رشوه را دارند و کشورهاي عربستان و ترکیه داراي بیشترین میزان پرداخت رشوه هستند و وضعیت بدتري دارند. ج

یافته (ایسلند، سوئد، ژاپن، آمریکا و آلمان) داراي وضعیت مطلوب و هاي توسعهت یا عدم موفقیت دولت در مبارزه با فساد است در کشوردهنده موفقینشان
صی که عنوان شاخشاخص توسعه انسانی به -توسعه (اوکراین، ترکیه، ایران، آذربایجان، چاد، نیجریه و عراق) وضعیت نامطلوبی دارد. ددر کشورهاي درحال

 1دهد کشورهاي ایسلند، سوئد و آلمان با شاخص توسعه انسانی نزدیک به توان توضیح چگونگی توزیع درآمد و وضعیت فقر را در یک جامعه دارد نشان می
، 150هایی باالتر از رتبهو  404/0و  532/0کشورهایی با توسعه انسانی بسیار باال و کشورهاي نیجریه و چاد با شاخص توسعه انسانی  10هاي زیر و رتبه

 در رده کشورهاي با توسعه انسانی باال قرار دارد. 60هستند. در این بین، ایران با رتبه  کشورهایی با توسعه انسانی بسیار ضعیف
نیز از وضعیت بهتري  تري دارند، در شاخص توسعه انسانیادراك فساد وضعیت مطلوب توان گفت، کشورهایی که در شاخصبا نگاهی به موارد باال می

گذاري هستند، رشد برخوردارند و رتبه و امتیاز باالتري در بین کشورها دارند، یعنی کشورهایی که داراي فساد پایین و محیطی سالم براي فعالیت و سرمایه
اند. بنابراین، ، بین فساد و حکمرانی با شاخص ر شدهاین کشورها در فقرزدایی نیز موفق ظاه کنند. در نتیجه،باالتري را تجربه می اقتصادي و درآمد سرانه

طور قطع تخصیص نادرست منابع را در پی دارد و توسعه انسانی رابطه معکوس برقرار است. به عبارت دیگر، فساد باال یا حکمرانی ناکارآمد در یک کشور به
 یابد.شود و فقر گسترش مینابرابر میرو، توزیع درآمد آورد، ازاینوجود میهاي رانتی را بهدر نتیجه، فرصت

 يشنهادیپ يراهکارها
 برخی از راهکارهاي بهبود توزیع درآمد و فقرزدایی در کشور به شرح زیر است:

 اي به درآمدهاي غیرقانونیعدههاي دولتی و ممانعت از دستیابی ها براي مبارزه با فساد در ادارهها، نهادها و سایر بخشسازي و شفافیت قوانین حاکم بر سازمانساده −

 هاي نظام مالیاتیبرقراري نظام مالیاتی کارآمد و توزیع عادالنه ثروت و درآمد در کشور از طریق رفع کاستی −

 ها در کشوربرنامه ها وکنی فقر با در نظر داشتن امکان عملیاتی کردن هرکدام از آن سیاستاستفاده از تجارب کشورهاي موفق در  خصوص مبارزه با فساد و ریشه −

هاي قضایی و حقوقی کشور از طریق رصد عملکرد مأموران نظارتی و شناسایی مأموران متخلف و ساالري در نظامتوجه بیشتر به شایسته −
 جایگزینی افراد شایسته

اي رفاهی هدفمند با کمک هها جهت شناسایی دقیق میزان ثروت و درآمد آنها و اعمال سیاستهاي مختلف دستگاهسازي سامانهیکپارچه −
 ها و دستیابی حداکثري به عدالت اجتماعیسامانه
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 به وابسته انرژي در خصوص لزوم گذار در اقتصادهاي المللیبین تحلیلی بر گزارش آژانس

 نفتی درآمدهاي

 بیان مساله 
 احساس اقتصاد کردن متنوع ضرورت کنونی مقطع اندازهبه گاههیچ نفتی، درآمدهاي بهمتکی اقتصادهاي در انرژي، المللیبین براساس گزارش آژانس

فشارهاي  و کننده انرژيانرژي در کشورهاي مصرف وريبهره واسطه افزایشکاهش تقاضاي انرژي به شیل در کنار نفت تولید افزایش. نشده است
 از جمله عواملی در کشورهاي نفتی، کار جویاي و جوان جمعیت هاي فسیلی و افزایشناشی از مصرف سوخت هايآلودگی کاهش منظوربه المللیبین

طور ویژه به بررسی نظر به اینکه گزارش حاضر آژانس به .داد خواهند قرار تأثیر تحت درآمدهاي نفتی کشورهاي نفتی را و آینده نفت قیمت که هستند
تواند هاي ارایه شده توسط این نهاد مین گزارش و تحلیل توصیههاي تهدیدکننده اقتصاد کشورهاي نفتی پرداخته است، بررسی ابعاد مختلف ایآسیب

 از اهمیت خاصی برخوردار باشد. ،گیربراي متولیان و نهادهاي تصمیم

 تحلیل مساله 
آشکار  شیازپشیبلزوم کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی را در کشورهاي صادرکننده نفت  تغییر و تحوالتی که در بازار جهانی انرژي به وقوع پیوسته،

 اقتصاد تنهانه مالی، منابع و درآمد به بخشیتنوع در  ناموفق هايکاربست تالش یا المللی انرژي، فقدان اقدام الزمساخته است. براساس گزارش اخیر آژانس بین
 .شد خواهد بدل انرژي عرضه امنیت و جهانی بازارهاي براي بزرگی هايریسک به نهایت، در بلکه کند،می تهدید را نفت تولیدکننده کشورهاي

پذیري اقتصاد کشورهاي المللی انرژي ضمن تبیین وضعیت موجود کشورهاي نفتی، آسیبدهد، گزارش اخیر آژانس بینبررسی صورت گرفته نشان می
لیل علل کند. هرچند گزارش یادشده به دلیل تمرکز بر اقتصاد کشورهاي نفتی و تحهاي آتی گوشزد مینفتی را از منظر وابستگی به درآمدهاي نفتی در سال

هایی که آژانس براي کشورهاي رود، اما با وجود این، توصیهو ابعاد مسایل پیرامون وابستگی به نفت در این کشورها گزارشی کاربردي و قابل اعتنا به شمار می
ها و متنوع کردن سبد تولید انرژي طور عمده بر بهبود عملکرد بخش انرژي این کشورنفتی در راستاي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی ارایه کرده، به

هاي درآمدي دولت، مانند درآمدهاي مالیاتی معطوف بوده است. توسعه سایر ظرفیت برهیتکمتمرکز شده و کمتر به متنوع کردن اقتصاد کشورهاي نفتی با 
هاي آژانس مغفول واقع در توصیه محوردانشکید بر اقتصاد انسانی و تأ هاي سرمایههاي دولت، بهبود ساختارها و ارتقاي ظرفیتعالوه بر این، کاهش هزینه

هاي آژانس نیست، بلکه سازي اقتصاد به معناي اشتباه یا غیرکاربردي بودن توصیههاي متنوعشده است. باید توجه کرد که عدم تمرکز آژانس بر سایر جنبه
 آنها گام برداشت.اي به آن کرد و در جهت اجرایی کردن در حوزه انرژي باید توجه ویژه

 157تریلیون مترمکعب ذخایر گاز و حدود  34ش از بیبا در اختیار داشتن که کشورمان شک مدیریت درآمدهاي حاصل از نفت و گاز براي بدون 
خوردار است. به دلیل آید، از اهمیت خاصی بربه شمار میترین دارنده مجموع ذخایر هیدروکربوري جهان میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، بزرگ

برخوردار است  تأثیرپذیري نفت از عوامل متعدد از جمله عوامل اقتصادي، سیاسی، ژئوپلیتیکی و تغییر در بازارهاي مالی، قیمت نفت از تغییرپذیري زیادي
ز کشورهاي نفتی دیگر از وابستگی اقتصاد کند. اقتصاد ایران نیز مانند بسیاري اکه همین مسئله مدیریت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را دشوار می

ترین پیامدهاي وابستگی برد. تأثیرپذیري اقتصاد از نوسانات قیمت جهانی نفت یا کاهش در تولید و صادرات نفت از جمله مهمبه درآمدهاي نفتی رنج می
 به نفت است. 

افزوده با تمرکز کاهش مصرف داخلی نفت و گاز، افزایش ارزش: شاملکلیدي  نکته 6 خود، گزارش عمومی بخش انتهاي در انرژي المللیبین آژانس
هاي تجدیدپذیر با تأکید بر توسعه انرژي خورشیدي، کردن درآمدهاي دولت، توسعه انرژي بر صنعت پتروشیمی، توسعه صنعت گاز در راستاي متنوع

 سازي.ذخیره و وريبهره کربن، جذب مانند اییهزمینه در انرژي جدید هايهاي انرژي، استفاده از فناوريکاهش یارانه

  راهکارهاي پیشنهادي
 پذیري اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهاي نفتی  توصیه کرد:سازي اقتصاد و کاهش آسیبمنظور متنوعتوان سازوکارهاي زیر را بهدر خاتمه می

 هاي اقتصاديلزوم انجام اصالحات ساختاري قبل از بروز بحران −
 منظور کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهاي نفتیهاي دولت بهریزي براي افزایش ظرفیت مالی غیرنفتی و کاهش هزینهبرنامه −
 ویژه در صنعت و کشاورزيبه وري انرژي از طریق سازوکارهاي قیمتی و غیرقیمتیبهبود بهره −
 دهنده میزان انتشار گازهاي آالیندههاي کاهشهاي حمایتی قیمتی براي نیروگاهتدوین و اجراي بسته −
 هاي کلیدي اقتصادروزرسانی فناوري در بخشاستفاده از منابع صندوق توسعه ملی براي انتقال و به −


