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 ۶۹۳۱انتشار: فروردین  

 6۹۳۱پژوهیایرانآینده

 مجری:

های  بان در مقام مجری و با نظارت و راهبری مرکز بررسی توسط گروه تحقیقاتی آینده »۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده«پروژه       

تا  ۶۹۳۹های  پژوهی ایران در سال تر سه پروژه آینده استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است. الزم به ذکر است که پیش

ها  غیرانتفاعی به صورت مستقل انجام شده و مرکز بررسی-عنوان یک مجموعه غیردولتی بان به توسط گروه تحقیقاتی آینده ۶۹۳۱

 گونه مسوولیتی برعهده نداشته است. هیچ

کلیه حقوق و مسئولیت انتشار این پروژه متعلق به 

 های استراتژیک ریاست جمهوری است. مرکز بررسی
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ما بیش از آن که تاثیرپذیر از گذشته خود باشیم، و از تجربیات پیشین خود در زنددگدی تداثدیدر بدپدذیدریدم،      

ها و امیدهدای آیدندده را  گیرد؛ که به همراه خود بیم ای شکل می مان از آینده نیامده های مان و انتخاب رفتارهای

ای کده  انددازد. سدایده سازد. به این ترتیب آینده نیامده، بیش از گذشتة از سرگذرانده، بر زندگی ما سایه می می

تدواندد زنددگدی را بدا  هایی که مدی قطعیت هایی از آینده را در تاریکی خود پنهان کرده است؛ عدم قطعیت عدم

گذاری معطوف به  ریزی و سیاست های برنامه ای از تالش تغییراتی ناخواسته همراه کند. به این ترتیب بخش عمده

تدوان آن  توان با قطعیت درباره آن سخن گفت و نمی ای که نمی شود. آینده شفاف ساختن آینده هنوز نیامده می

 بینی کرد. را پیش

های کلیددی پدیدش   قطعیت اش بازشناسی عدم گزارش حاضر بخشی از همین تالش گروهی است، که هدف     

سدارری ایدن  است. سالی که آبستن یک رویداد مهم سیاسی در تاریخ مردم 312۱روی ایران و ایرانیان در سال 

جمهوری برای تشکیل دوازدهمین دولت پس از اندالدالب، بده مداندندد هدر  سرزمین نیز هست. انتخابات ریاست

 های منحصر به فرد خود است.  انتخابات دیگری دربردارنده ویژگی

اش در فدرانسده،  هایی چون ترامپ در آمریکا، و خطر انتخاب مشدابده از سوی دیگر، گویی آمدن پوپولیست     

ها یدا بده  های این  پوپولیست تر از گذشته کرده است. یکی از ویژگی تر و پیچیده های جهان را عمیق قطعیت عدم

ناپذیری این گروه از سیاستمداران  در حدال  بینی ها است. پیش ناپذیری آن بینی فریبان، پیش تر مردم زبان خودمانی

هدا. بده ایدن  قطعیت تر شدن عدم معنا خواهد بود با عمیق دهد و این هم پذیری جهان را کاهش می بینی رشد، پیش

تواند سدنداریدوهدای کدامدال  هایی که زندگی جمعی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است، می قطعیت ترتیب عدم

هایی کامال متفاوت را بدرای  توانند سرنوشت متفاوتی را پیش  روی  ما قرار دهد. سناریوهای بدیلی که هر یک می

ای شدید متاثر از سرنوشت جمعی ما هستندد. گدویدی  هایی که به گونه هر یک از شهروندان رقم بزند. سرنوشت

 تواند رها از این سرنوشت جمعی به ساختن سرنوشت شخصی خودش اقدام نماید. دیگر هیچ یک از ما نمی

 جمهوری های استراتژیک ریاست پیشگفتار مرکز بررسی

 ما و سایه آینده
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هایی که صرف نظدر از  های جمعی پیوند زده است. انتخاب زمانه ما بیش از هر زمانه دیگری، سرنوشت هر شهروند را به انتخاب      

تواند سناریوهای متفاوت پیش روی یدک  های مختلفی که می های دیگران است. انتخاب ترجیحات شخصی هر فرد، برآیند انتخاب

تواندد تدحدالدق  ملت را بسازد. از این رو، گزارش  پیش  رو در قالب سناریوهای بدیل و جایگزینی طراحی شده است؛ که هر یک می

کدام به تدمدامدی  دهند. سناریوهایی که شاید هیچ های خرد و کالنی است که آینده را شکل می یابد و تحالق هر یک برآورد انتخاب

ای از آندچده دوسدت  هایی مطلوب یا نامطلوب باشد؛ درهم آمیخته تواند دربردارنده مولفه مطلوب یا نامطلوب نباشد؛ اما هر یک می

 شان. داریم چه دوست نمی داریم و آن

های شخصی هر یک از ما به همان میزاندی کده بده مددد  کنیم؛ انتخاب ای که در آن زندگی می از همین روی است که در زمانه      

یابد؛ به صورتی وارون نفوذ تاثیرشان بر سرنوشت فردی ندیدز کداهدش  ها، دامنه تاثیرشان بر سرنوشت جمعی افزایش می سارری مردم

 یابد. می

ترین مسائل ایران آینده و بده دندبدال آن  رو گزارشی است از فرآیندی گسترده و پیچیده که با هدف شناسایی مهم مطالب پیش      

جمهوری آغاز شد. همکار اصدلدی مدرکدز در تددویدن گدزارش  های استراتژیک ریاست سناریوهای آینده ایران در مرکز بررسی

هایی در خصوص وضعیت آیندة ایران  مدندتدشدر  بان بود، که در سه سال گذشته نیز گزارش ، مجموعة آینده312۱پژوهی ایران  آینده

گیری یک تجربه مطلوب را برای مرکدز  شناسی، فرصت مناسب  شکل بند به روش کرده بود. همکاری با این گروه جوان، دقیق و پای

 های استراتژیک فراهم آورد؛ که جای دارد از این فرصت همکاری متالابل شکرگذاری نماییم.  بررسی

های مختلف به منظور دستیابی به تصویرهایی بدیل از آینده بدهدره گدرفدتده شدد.  شناسی در این فرآیند پژوهش از ترکیب روش      

هدای  آورد. در این گزارش تالش شده اسدت تدا از تدرکدیدب های مورد نیاز را فراهم می هایی که هر یک بخشی از خروجی روش

 زمان زیر به منظور دستیابی به نتایج مطلوب بهره گرفته شود: هم

 

 

های تخصصی( با نظرات جامعه عمومی )از  نامه های جامعه متخصصان وخبرگان )از طریق پرسش ترکیب دیدگاه 

 های اجتماعی( های پربسامد شبکه طریق هشتگ

 Explicitهای پیمایشی( با دانش صدرید) ) ( )از طریق روشTacit Knowledgeترکیب دانش ضمنی )

Knowledgeهای کمی تحلیل متن( ( )از طریق روش 

( )از طریدق Evidence-Basedهای شاهدمحور ) های خالقانه )از طریق سناریونگاری( با روش ترکیب روش

 های تحلیل روند واژگان( روش

شدنداسدی  ای( بدا خدبدرگدان روش های تخصصدی حدوزه دهی به پانل ترکیب خبرگان موضوعی )از طریق شکل

 نگاری(  های آینده گران روش )تسهیل
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( دولدتدی Think-Tankاین گزارش یکی از نخستین تجربیات کشور در زمینه انتشار سناریوهای آینده توسط یک اندیشگاه )      

های استراتژیک به مدادابدة یدک  ناپذیر باشد. مرکز بررسی بینی های احتمار متنوع و پیش تواند همراه با واکنش ای که می است. تجربه

ای و بدون جانبداری از هیچ رویکرد یا نگاه جناحی، از مدندظدری اکدتدشدافدی بده  مرکز ملی تالش کرده است تا با رویکردی حرفه

تواند دربدردارنددة  هایی که هر یک می تواند پیش  روی  ایران و ایرانیان قرار گیرد. آینده های محتملی بپردازد که می های آینده بررسی

شناسی علمی و فارغ از مالحظات دولت حاضر  تددویدن و  هایی باشد. به این ترتیب این طرح بر اساس روش ها و نامطلوبیت مطلوبیت

ایران شناسایی شده است. این چهار سناریو، چدهدار آیدنددة  312۱تولید شده است. در این گزارش در نهایت چهار سناریو برای سال 

هدایدی  تواند تحالق یابد و هر یک از سناریوها باورپذیر است. این چهار سناریو بدر اسداس روش کلی مختلف است که هر یک می  به

گذاری هر یک از سناریوها، فرآیندی خالقانه و کیفی داشته اسدت. بدرای  تر از آن نام کمی به دست آمده است؛ اما تشری) آن و مهم

گذاری این سناریوها بدیدم  هر یک از سناریوها یک نام انتخاب شده؛ نامی که از یک فیلم سینمایی برگرفته شده است. ما در زمان نام

سازی افراطی میان داستان فیلم و موضوع سناریو برقرار کنند؛ در حدالدی کده در ایدن  ای  شبیه آن را داشتیم که خوانندگان به گونه

گزینش نام، تاکید بر داستان و جزییات آن مد نظر نبوده است؛ بلکه هماهنگی روح کلی سناریو و فیلم  مدنظر بوده است. به عدندوان 

به وجود یک فضای جنگی در یک موقعیت غیرجنگی اشاره شده است. همانگونه که در فیدلدم  »ای آژانس شیشه«ماال در سناریوی 

های دوران جنگ در دوران پسداجدندگ تداکدیدد دارد.  ای، حاج کاظم به عنوان انسانی پاک و ایاارگر همچنان بر شیوه آژانس شیشه

ها را قربانی کند؛ هر چند مشخص نیست بددون  تواند شرایط را تغییر دهد و البته در نهایت عباس انسانی از نظر شخصی وارسته، که می

هدای  ها و شدیدوه کارگیری سیاست حضور حاج کاظم، اساسا عباس شانس زنده ماندن داشته باشد. پس در سناریوی مدنظر ترس از به

ای در میان نیدسدت،  دوران جنگ در دوران غیر از جنگ است؛ یا آنچه که تعبیر فوکو از هابز است؛ یعنی جنگی در کار نیست، جنازه

و قاطعانده    »گذاریم به نمایش می«اما نمایش یا تئاتری از تبادل بازنمودهای دوران جنگ وجود دارد؛ که ما در آن اراده خودمان را 

دهیم که در صورت لزوم آماده جنگ  هستیم. این یک سوی این نمایش است؛ در حالی که در سوی دیگر این نمایش، آن  نشان می

هایی بدر  گیری کنیم. در این شرایط  ذاتا غیرجنگی، تصمیم است که مدیریت شرایط جنگی را جایگزین مدیریت شرایط غیرجنگی می

وهوای آن سناریدو اسدت و نده  ها بازنمود شرایط و حال شود. به عبارت دیگر فیلم اساس معیارهای وضعیت امنیتی و جنگی انجام می

 داستان آن سناریو.

های دولدتدی  مند باشد که توسط اندیشگاه پژوهانه، ملی، مستالل، مشارکتی، روش امید است این گزارش آغازگر سلسله مطالعات آینده

 کند.  به اندیشیدن در مورد آیندة جمعی تشویق می

 جمهوری های استراتژیک ریاست مرکز بررسی
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 3121ای است که از سدال   پژوهی سارنه های آینده برآمده از تجربة سه سالة گزارش »312۱پژوهی ایران   آینده«      

بان است که  سارنه در مسیر هدف کالن مجموعة آینده  شود. این پروژه تاکنون در نخستین روزهای سال جدید منتشر می

قدم  »بهتر برای همه  آینده«قصد دارد نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای عمومی کشور کند و در مسیر تحالق شعار 

 بردارد.

بان تندهدا   پژوهی است اما رویکرد آینده های پژوهشی تخصصی در حوزه آینده ای مبتنی بر فعالیت بان، مجموعه  آینده      

سو و سدرندوشدت  های علمی از یک  معطوف به پژوهش علمی آینده نیست. ما قصد داریم با ایجاد پیوندی بین پژوهش

مند در اختیار مخاطبان   صورت کاربردی و روش پژوهی را به امروز و فردای ایران از سوی دیگر، مباحث تخصصی آینده

 قرار دهیم. 

هدای عدلدمدی  مندد مدبدتدندی بدر روش یک پژوهش روش   های حاصل از شود، یافته آنچه در این مجموعه ارائه می      

پژوهشی استفاده و تالش شده است تدا بدا  -نتایج از قالبی فراتر از یک گزارش علمی    پژوهی است اما برای ارائه آینده

گیری از جداول و عناصر گرافیکی، قالبی برای ارائه محتوا تدارک دیدده شدود کده   نزدیک شدن به زبانی ساده و بهره

گران و  پذیر باشد. در نتیجه مخاطبان این گزارش نه تنها پژوهش ای از مخاطبان امکان استفاده از آن برای طیف گسترده

پدروراندندد.  این سرزمین را در سر می   آینده   های مختلف دانشگاهی که همه ایرانیانی هستند که دغدغه  دانشگاهیان حوزه

هدای  های سدال پژوهی که در گزارش  هرچند در این گزارش با فرض وجود آشنایی اولیة مخاطب با برخی مفاهیم آینده

ایم که پیش از این در قالب مالاله و گزارش بدا  گذشته ایجاد شده است، از معرفی و تکرار برخی مفاهیمی اجتناب کرده

توانند به گزارش سه سدال گدذشدتده و ندیدز  مندان برای آشنایی بیشتر می ایم. عالقه ها پرداخته تفصیل بیشتر به شرح آن

 شناختی و تجربی است.  تر روش های دقیق مجموعه مالارت مستخرج از آن مراجعه کنند که به ویژه حاوی بحث

 بان پیشگفتار آینده

 گزارش یک تجربه
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های دولتی و خصوصی کشور از  انتشار مداوم سه گزارش سارنه و استالبال مناسب حوزه عمومی، جامعه علمی و بخش      

کوتاه مدت ایران تبدیل کرده اسدت.   را به مرجع علمی معتبری برای شناخت آینده» پژوهی ایران  آینده«این پژوهش ملی، 

المللی و همچنین انتشدار دو  های ملی و بین ها مالاله علمی از پژوهش در کنفرانس با انتشار سومین گزارش عمومی و ارائه ده

پژوهدی   آینده «بان این بود که فصل اول فعالیت ما با موفالیت طی شده و بندی آینده  ها، جمع های این پژوهش کتاب از یافته

شناسانه، محتوایی و اجرایی   های روش  عبارت بهتر، انباشت تجربه  ای از تکامل رسیده است. به بلوغ و درجه  به مرحله» ایران

توانست با رویکردی تازه، بدا ارتدالدای   را در موقعیتی قرار داده بود که می» پژوهی ایران  آینده«در سه سال گذشته، پروژه 

گذاران و همه شهروندان کشور   تری در اختیار مدیران، سیاست  صورت گسترده  محتوایی و اجرایی همراه شود و نتایج آن به

های استراتژیک، در عدیدن  گیری از راهبری مرکز بررسی با بهره» 312۱پژوهی ایران   آینده«رو در پروژة  قرار گیرد. از این

 تر فراهم آمد. ای اثربخش تر و به شیوه حفظ استالالل علمی، امکان استفاده از نتایج این  مطالعه در ابعادی وسیع

از سوی دیگر در تجربة امسال تعدادی از نهادهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی دولتی و غیردولتی کشور نیز همراه پروژه       

های گذشته صدورت گدیدرد و  تری نسبت به سال هستند تا با یاری آنها دریافت نظرات شهروندان و خبرگان در سط) وسیع

ها در انتشار، تعمیق و بدازانددیشدی در ندتدایدج بدهدره گدرفدت.  همچنین در سط) پس از انتشار عمومی بتوان از کمک آن

هدای  بان در مالام مجری و با نظارت و راهدبدری مدرکدز بدررسدی توسط گروه تحالیالاتی آینده» 312۱پژوهی ایران  آینده«

های  های استراتژیک بود که امکان دسترسی به اتاق استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است. با همکاری مرکز بررسی

تدری در  های مختلف بتوانند به شکل گستدرده های سراسر کشور فراهم شد تا امسال خبرگان و کارشناسان حوزه فکر استان

پژوهی امسال با اطدمدیدندان بدیدشدتدری  های مربوط به آینده ادوار مختلف گردآوری داده مشارکت کنند. به همین دلیل یافته

ای از نظرات خبرگان سراسر کشور باشد و به همین دلیل از اعتبار مناسبی بدرخدوردار  کننده طیف گسترده تواند منعکس می

 است.

کاوی فضدای  های حاصل از داده ای از یافته مجموعه» شرکت ریف وب«در این گزارش در مرحله شناسایی مسائل،       

مرکز پایش موسسه داندش و انددیشده «هایی از طرف  را در اختیار ما قرار داد. همچنین امکان 3121مجازی ایران در سال 

بان فراهم شد. عالوه بر این چند انجمن علمی و پژوهشکده  نیز در  مند اخبار برای آینده منظور پایش نظام به» راهبردی دایره

ای داشدتدندد. قددردان  بندی مسائل همکداری سدازندده فراخواندن خبرگان خود برای شرکت در نظرسنجی خبرگان و رتبه

های در  نشست 312۱پژوهی ایران  رود پس از انتشار گزارش عمومی آینده ها هستیم. همچنین امید می همراهی این مجموعه

های مرتبط با مسدائدل، بدا هدمدکداری  حل هایی برای شناسایی راه اندیشی خصوص بررسی مسائل آینده ایران و همچنین هم

 ها و نهادهای علمی و تخصصی برگزار شود. انجمن

 2 
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ای  هدای اولدیده مدا تدجدربده رغدم ندگدراندی ، علی312۱پژوهی ایران  عنوان مجری آینده همکاری با بخش دولتی به      

رفت که  های مختلف دولتی در ایران، بیم آن می های پیشینی همکاری با بخش آمیز بود. از سویی بر اساس تجربه موفالیت

عنوان صدای حوزه عمومی و بخش مدنی را تحت تأثیدر قدرار دهدد. از  بان به این همکاری متالابل استالالل علمی آینده

هایی اگر با همکاری و نظارت یک مرکز دولدتدی مدعدتدبدر در زمدیدنده  دانستیم که نتایج چنین پژوهش سوی دیگر می

هدای کدالن  گیری شدن برسد، منشا تصمیم تواند به مرحله کاربردی گذاری صورت نگیرد، نمی راهبردپردازی و سیاست

 گذاران را جلب کند. گیران و سیاست قرار گیرد و اعتماد تصمیم

ای مشدتدرک بدا مدرکدز  عنوان پروژه را به» 312۱پژوهی ایران   آینده«آنچه باعث شد بر این تردیدها غلبه کنیم و       

جمهوری دنبال کنیم، حسن نیت و اعتماد متالابل به مدیران علمی مرکز بود. بدر هدمدیدن  های استراتژیک ریاست بررسی

گزاری را داشته باشیم. این عزیزان بیشدتدر از مدا  دانیم از مدیران مرکز کمال تشکر و سپاس اساس است که ضروری می

هدای  های مستدل علمی با دقت باریی پیروی شود و سدوگدیدری مراقب بودند که در طول کار از بنیادها، اصول و روش

 احتمالی خللی در اعتبار این پژوهش ایجاد نکند. 

 ۳ 

 4  
عبارت بهتر هم در وجه اکدتدشدافدی  پژوهانه جامع همزمان دارای وجوه اکتشافی و هنجاری است. به  هر فعالیت  آینده      

هایی برای تحالق آینده مطلوب تجدویدز  کند و هم در وجه هنجاری، راه های پیش رو ارائه می شناختی از مسیرها و آینده

پژوهی آمیختگی وجود دارد،  رغم این موضوع و با علم به این نکته که میان وجه هنجاری و اکتشافی آینده کند. علی می

را تنها در وجه اکتشافی تعریف کرده است. ایدن مدحددودسدازی   »پژوهی ایران  آینده«بان از ابتدا تاکنون پروژه  آینده

 تعمدی دو دلیل عمده دارد.

نخست آنکه محدوده مورد مطالعه در سط) ملی تعریف شده و شناختی از وضعیت کشور در سال پدیدش رو ارائده       

، در سط) فروملی، هر سازمان، نهاد، شرکت و واحد دیدگدر »پژوهی ایران  آینده«های اکتشافی  کند. بر اساس یافته می

ها و اقدامات خود را ترسیم و تنظیم کند و در این سدطد) مدلدی در عدمدل امدکدان  تواند در مالام هنجاری سیاست می

پدژوهدی در  گذاری بر اساس بعد هنجاری آیدندده گیری و سیاست تجویزهای فراگیر وجود ندارد. عالوه بر این، تصمیم

ساله توسعده  های پنج توان در برنامه اندازی چندین ساله است که نمود آن را برای ماال، می سط) ملی مستلزم ترسیم چشم

 کشور و دیگر اسناد باردستی مشاهده کرد. 

۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  
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هدای  دلیل دوم ما برای وارد نشدن به مرحله هنجاری در سط) ملی، آمیخته بودن این سط) با هدندجدارهدا و ارزش      

ها  کارگیری انواع روش ایم که با به های مختلف سیاسی و فکری است. ما تمام تالش خود را معطوف به این کرده جریان

های مختلف سیاسی، اقتصدادی و  های ناشی از تکرار نتایج منطالی گفتمان ترین سوگیری هایی با کم و تدابیر علمی، یافته

رغدم  نفعان عدلدی کنیم مسائل پیش روی کشور را با مشارکت همه ذی روست که تالش می فرهنگی فراهم آوریم. از این

های سارنه، عالوه بدر وجده  شناسی در ابتدای گزارش شان شناسایی کنیم. ارائه مفصل توضیحات روش های همه تفاوت

ترویجی و آموزشی، دارای کارکرد روشنگری در خصوص مسیر شناسایی مسائل است. حرکت در این مسیر تاحدودی 

های سیاسی و فکری حفظ کند و نتایج تا آنجا کده مدمدکدن  تواند ما را از درغلتیدن به تکرار صدای برخی از جریان می

 شان باشد.  ها و هنجارهای متفاوت است، بازگوکننده اجماع میان کارشناسان و خبرگان کشور با ارزش

نفعان باشد. طبیعی  شود، دربردارنده نظرات همه ذی کنیم، آنچه باعنوان مسائل سال آینده کشور ارائه می ما تالش می      

های مدتدفداوتدی  بندی است که هر شخص در مالام پاسخگو نگاه متفاوتی به مسیر پیش روی کشور داشته و مسائلی با رتبه

ای که  بندی ارائه شده در این گزارش با آنچه در ذهن دارید، متفاوت است، عالوه بر شیوه ساده ارائه کند. پس اگر رتبه

به طور طبیعی ناشی از ادراک پیشینی ما در مواجه با موضوعات عالم واقع است و آن زیر سوال بردن نتایج این گدزارش 

ها و تکارهای پرشماری است که بر روی هم  است، شیوه برخورد دیگری را نیز در پیش بگیرید و آن اندیشدن به تفاوت

شناسی در بدخدش دوم  دهند. نظر به اهمیت و حساسیت این بحث، عالوه بر بخش روش به جامعه ایرانی امروز شکل می

 بندی مسائل، توضیحاتی به این موضوع اختصاص داده شده است. گزارش امسال، ضمن ارائه نتایج رتبه

ما ایجاد اجماعی بر سر شناخت مسائل پیش روی جامعه ایدران اسدت کده بدا مشدارکدت  در نهایت این که هدف       

سازان کشور حاصل شده باشد. تنها پس از اجماع بر سر شناخت مسائل است که  نفعان و آینده حداکاری و مؤثر همه ذی

ها رفت. نالطه شروع اختالف نظرها را باید پس از مرحله اکتشاف و شناخت تعدریدف  ها و تجویز حل توان به سراغ راه می

های فکری و اجتماعی، جامعه علمی و دانشدگداهدی،  عبارت بهتر، پس از شناخت مسائل است که باید از جریان کرد. به

گذاری و هر شخص یدا  های اجرایی، نظارتی و قانون های سیاسی، متالاضیان تصدی مالام اصحاب رسانه، احزاب و گروه

ها را طلب کرد. طبیعی است که در این مرحله پسیدندی اسدت کده  حل ها و راه نهاد دیگر بنا بر محدوده مسئولیتش پاسخ

های مختلف، متفاوت خواهد بود و در رقابت با هم برای حل مسدائدل کشدور قدرار  تجویزها بر اساس هنجارها و ارزش

 گیرند. می
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ها زندگی در فضای دانشگاهی و پژوهشی کشور را در کارنامده خدود داریدم،  ما به عنوان گروهی که همگی ساباله سال     

گذاری ایدران را حدس  بیش از هر زمان دیگری بریده شدن رابطه آکادمی در معنای وسیع خود با جامعه و دستگاه سیاست

اعتدمدادی  تر از آن بی ها و مهم کنیم. یکی از نتایج این رویداد که خود علل عدیده دیگری دارد، کاربردی نبودن پژوهش می

ها و دیگر انتشارات علمدی و پدژوهشدی  هایی که از طریق ژورنال های علمی است. برای ماال، بسیاری از پژوهش به پژوهش

هایی است که در مالاطع مختلدف تدحدصدیدالت  گیرند، در واقع نتایج حاصل از تحالیق المللی در اختیار قرار می فارسی و بین

کده  گیرند. بدیهی است که در فضای آموزشی بیدش از آن تکمیلی بیش از هر چیز با هدف آموزش دانشجویان صورت می

کننده موضوع و کیفیت پژوهش بداشدد، عدالقده  دغدغه اعتبار، ضرورت، اهمیت و پاسخ به مسائل و مشکالت کشور تعیین

را که از نگاه خبدرگدان » فساد و تاللب علمی«دانشجو و انتالال دانش و یادگیری مالک خواهد بود. به این موضوع بیفزایید 

 خواهد بود.  312۱مسئله ایران در سال  3۱۱کشور یکی از 

هدایدی اسدت کده  آلود علمی دشواری جلب اعتماد خبرگان برای مشارکت در پژوهدش یکی از پیامدهای این فضای مه      

شددگدی  حدس آیند. به موضوع بدی های اجرایی به اجرا در می های فرمالیته دستگاه نویسی و سفارش نامه خارج از فضای پایان

ارتباط بدا دو  های مختلف بیفزایید دشواری جلب مشارکت عموم مردم در پرداختن به آینده که بی اجتماعی خبرگان حوزه

نیست. اگر به این دو، مسئله جلب » تفاوتی اجتماعی بی«و » ناامیدی درباره آینده«یعنی  312۱مسئله دیگر کشور در سال 

پژوهی  هایی را نیز بیفزاییم که با سازوکاری همچون آینده اعتماد و عالقه مدیران کشور به پذیرش و استفاده از نتایج پژوهش

شود. اعتالاد داریم غلبه بر این دشواری تنها  اجرا شده یا خواهند شد، دشواری مسیر پیش روی ما بیشتر آشکار می 312۱ایران 

های محدود و همکاری متالابل میان کسانی محالق خواهد شد که در فضای علمی کشور هندوز دچدار  افزایی توان از مسیر هم

 ای است. بان بستری هتروتوپیایی برای تحالق چنین ایده اند. آینده نشده »های آکادمیک کاری کاسب«آفت روزمرگی و 

 5  

 6  
، همزمان علم و هدندر اسدت. عدلدم اسدت زیدرا بدرخدوردار از  تعبیری پسارشته عنوان یک فرارشته و به پژوهی به آینده      

های پژوهشی است. در این پژوهش مدا  های مختلف گردآوری، تحلیل و ارائه یافته ها و روش شناسی ها، روش شناسی معرفت

شناخدتدی  های ترکیبی استفاده کردیم و از رئالیسم انتالادی در معنای موسع خود در سط) معرفت شناسی بیش از همه از روش

های کیفی و کمی در مرحله طراحی و اجرای پژوهش استفاده شده است. از  ایم. به همین دلیل ترکیبی از روش پیروی کرده

های کدگذاری رایج در تحلیل مدحدتدوای کدیدفدی  های روشی مختلف طیفی از روش این رو راهبردهای مختلف ما در گام

 شود.  های متنی تا ارائه آمار و ارقام کمی را شامل می داده
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عالوه بر این، هدف نهایی از این پژوهش ارائه سناریوهای آینده پیش روی ایران در افق یکساله است. سدنداریدوپدردازی       

ها و ادبیات نظری و تجربی مخصوص به خود را دارد اما به ویژه در مرحله ترسیم و توصیف سناریوها، تدا حدد  اگرچه روش

زیادی وابسته به شهود، ابتکار، گستردگی دانش پیشینی و نوآوری در ارتباط برقرار کردن میان آن چیزهایی اسدت کده در 

های پدایداندی  رسند. به همین دلیل است که در این مرحله از گزارش که در بخش ارتباط با یکدیگر به نظر می نگاه نخست بی

به هنر نزدیکی بیشتری دارد تا علم. هر چند کاربرد وجوه خدالقدانده و هدندری در  312۱پژوهی ایران  خواهید خواند، آینده

های با افق زمانی بلندمدت در دنیا مرسوم است اما خروج از مرز علم و ورود به حیطه هدندر  خصوص پژوهش پژوهی به آینده

 پژوهی با احتیاط بسیار و در سط) اندکی انجام شده است تا ماهیت علمی کار تحت تاثیر قرار نگیرد. در این آینده

 7 
عنوان مکملی برای گزارش قابل چاپ تهیه و  به 312۱سایت اختصاصی پروژه  پژوهی ایران، وب در چهارمین تجربه آینده      

های تعاملی و مشارکتی بیشتری  در دسترس قرار دارد و امکان www.ifs1396.irسایت در نشانی  ارائه شده است. این وب

رسدد و رزم  پژوهی ایران با انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمدی کند. به باور ما آینده نسبت به نسخه قابل چاپ ایجاد می

پدژوهدی  است با مشارکت شهروندان و خبرگان در طول سال نیز این پروژه علمی تداوم داشته باشد. امید داریم پروژه آیدندده

هدای عدلدمدی در  تر اینکده ندتدایدج چدندیدن پدژوهدش ایران با همراهی شما مسیر رو به پیشرفت خود را تداوم بخشد و مهم

 مان رقم بخورد. ای بهتر برای ایران های کالن لحاظ شده و در نهایت آینده گیری تصمیم

 Email: info@ayandeban.ir  

 Facebook: http://facebook.com/ayandeban  

 Twitter: http://twitter.com/ayandeban 

 Google Plus: https://google.com/+ayandebanir 

 Instagram: https://instagram.com/ayandeban 

 Telegram: https://telegram.me/ayandeban 

بان گروه تحقیقاتی آینده  

www.ayandeban.ir 
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از  »پژوهدی ایدران  آینده«شناسی دارد. در پروژه  ای است که تکیه بر روش ای فرارشته  پژوهی حوزه  آینده       

های علدمدی  ها و روش ای از تکنیک های موجود، از مجموعه تاکنون تالش شده تا متناسب با ظرفیت 3129سال 

گدیدری  علمی رو به پیشرفتی است که هر سال بدهدره  پروژه »پژوهی ایران آینده«پژوهی بهره گرفته شود.   آینده

 پژوهانه جدیدی را تجربه کرده است.  های آینده عملیاتی از روش

هدا  ای از روش در شش مرحله طراحی شده و در هر مالطع از مجموعه »312۱پژوهی ایران   آینده«شناسی  روش

مسدئدلده،  3۱۱دهی مسائل، گزیندش  بهره گرفته شده است. شش مرحله اصلی عبارتند از: شناسایی مسائل، نظم

 های کلیدی و سناریوپردازی. قطعیت بندی مسائل، تعیین عدم رتبه
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 312۱پژوهی ایدران  قدم اول در آینده        

شناسایی مسائل سال آینده بود که از هفدت 

 مسیر مختلف انجام شده است: 

 . دریافت نظرات خبرگان و متخصصان3

 های فکر استانی . اتاق9

 . نظرسنجی شهروندی1

 های آنالین . پایش اخبار رسانه4

 کاوی . داده1

 های علمی ایران . پویش گزارش۱

 المللی های بین . پویش گزارش7

مدنددی از  کاوی، بهدره استفاده از داده        

های فکر استانی و هدمدچدندیدن  ظرفیت اتاق

گیدری  های آنالین با بهره پایش اخبار رسانه

از یک سامانه مستالل، نخستین بار است که 

 استفاده شد. 312۱پژوهی ایران  در آینده

نظرسندجدی شدهدرونددی و پدویدش         

های علمی و راهبدردی ایدراندی و  گزارش

تری نسبت بده  المللی نیز در سط) وسیع بین

هدای گدذشدتده مدورد  پژوهدی سدال آینده

 برداری قرار گرفته است. بهره

 1 

برای پویش محیط،   312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی آینده بر اساس الگوی دسته        

مسائل ایران در هفت گروه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،  اجتماعی، عدلدم و فدنداوری، 

های  با سال 312۱پژوهی ایران  زیست و سالمت گنجانده شده است. تفاوت آینده  محیط

 بود. 7به   3۱گذشته، در نگاه اول کاهش ابعاد الگوی پویش محیط از 

المللی شناسدایدی شددندد کده   عالوه بر این مسائل در سه سط) استانی، ملی و بین        

خانه بود. بر این اسداس  93بدل کرد که دارای  1* 7الگوی پویش محیط را به ماتریسی 

المللی مستالل از سیاسدت یدک دسدتده  های گذشته که مسائل سیاسی بین برخالف سال

هدر دو در دل  312۱پژوهی ایدران  شد، در آینده موضوعی مستالل درنظر گرفته می

حدوزه  ۱تدرتدیدب   بندی شدند. به هدمدیدن موضوع سیاست و در دو ریه متفاوت دسته

 سط) مورد توجه قرار گرفتند. 1موضوعی دیگر نیز هر کدام در 

 استانی ملی المللیبین

 ۶۹۳۱ایران
ترینمسائلمهم

المللیکهبرایرانبین

 تاثیرگذارندکدامند؟

ترینمسائلایرانمهم

 کدامند؟

ترینمسائلمهم

 کدامند؟استان

 اقتصادی      

 سیاسی      

 فرهنگی      

 اجتماعی      

 علموفناوری      

 زیستمحیط      

 سالمت      
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پژوهی، پژوهش درباره زمان  در آینده     

گدیدرد کده هدندوز  صورت می» آینده«

اتفاق نیفتاده است. از این رو شدواهددی 

درباره زمان مورد نظر یعنی آینده وجدود 

ندارد که مبنای دقیق و قطدعدی پدژوهدش 

پدژوهدی،  باشد. یکی از مسیرهای آیدندده

هدا و شدواهدد  پژوهش با استفاده از داده

گذشته و حال، و مسیر دیدگدر اتدکدا بده 

 نظرات خبرگان و متخصصان است.

فرض بر این است کده خدبدرگدان و      

های مختلف با توجه بده  متخصصان حوزه

دانش و تجربه پیشین، شناخت مناسبی از 

هدای  توانند گدمدانده زمان حال دارند و می

 تاحدی درست درباره آینده داشته باشند.

گددیدری از نددظدرات خدبددرگدان و  بدهدره

های مختلف از سدال  متخصصان در حوزه

پدژوهدی  آیدندده«و ابتدای پدروژه  3129

بدان  منبع اصلی مورد توجه آیدندده »ایران

تدر شددن  بوده است و هر سال با گستدرده

تری از خبرگدان و  ابعاد کار، طیف وسیع

پدژوهدی ایدران  متخدصدصدان در آیدندده

 اند. مشارکت کرده

با توجه به اینکه دسترسی به خبدرگدان      

ها از طریق اتاق فکر میسر شده بود،  استان

هدف نظرسنجی تخصصی دستدرسدی بده 

نظرات خدبدرگدان عدلدمدی تدعددادی از 

 های تهران بود. ها و پژوهشگاه دانشگاه

هدای  همچدندیدن اعضدای کدارگدروه     

بان نیز بخش دیدگدری از  تخصصی آینده

کننده در پدژوهدش  متخصصان مشارکت

هستند که عالوه بر شناسایی مسدائدل، در 

مسئله ندیدز  3۱۱مرحله سوم یعنی گزینش 

اند. در نهایدت ندظدرات  ایفای نالش کرده

تعدادی از مجموع این خبرگان نیز مبندای 

 مسئله قرار گرفته است. 3۱۱بندی  رتبه

 

 بان: های تخصصی آینده کارگروه

 . کارگروه اقتصاد3

 . کارگروه سیاست9

 . کارگروه فرهنگ1

 . کارگروه اجتماعی4

 . کارگروه علم و فناوری1

 زیست . کارگروه محیط۱

 . کارگروه سالمت7

، ندظدرات 312۱پژوهی ایران  در آینده     

خبرگان و متخصصان از چهار مسدیدر در 

مرحله شناسایی مسائل آینده در پژوهدش 

 وارد شده است. 

گدیدری از ندتدایدج  نخستین منبع بهدره     

موضدوع  33های خبرگانی بود که در  پنل

مختدلدف بدرای شدنداسدایدی مسدائدل و 

های سیاستگذاری ایدران بدرگدزار  چالش

 شدند.

هدای  استفاده از ظرفیت علدمدی اتداق      

فکر استانی منبع دوم دسترسی به ندظدرات 

عدندوان   خبرگان و متخصصان بود کده بده

یک منبع مستالل درباره آن توضید) داده 

 خواهد شد. 

همچنین نظرسنجی آنالین تخصدصدی      

در هفت موضوع مدل پویش از خبرگدان 

دانشددگدداهددی انددجددام شددده اسددت. ایددن 

نظرسنجی برای شناسایی مسائل مدلدی و 

المللی در هفت موضدوع اقدتدصدادی،  بین

سیاسی، فرهنگی، اجدتدمداعدی، عدلدم و 

زیست و سالمت از طریدق   فناوری، محیط

 های آنالین انجام شده است.  پرسشنامه

  دریافت نظرات خبرگان و متخصصان
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هدای  ها و خواسدت فکری کلیه فرهیختگان جامعه ایرانی و ورود اندیشه سازی مشارکت و هم های فکر استانی در پی نهادینه اتاق       

بندی نظرات کارشناسی خبرگان اسدتداندی و  های اتاق فکر استانی مبتنی بر جمع گذاری عمومی است. فعالیت آنان به چرخه سیاست

 تمرکز بر مدیریت دانش خبرگی است. 

بندی نظرات تحلیلی  ها و اطالعات، با توجه به مدل هرم مدیریت دانش، صرفاً به جمع آوری داده اتاق فکر استانی به جای جمع         

گرا است؛ بدین مفهوم که در جلسدات اتداق فدکدر از  جانبه نهایی و کاربردی تمرکز خواهد کرد. مدل اجرایی انجام این وظیفه سه

هدایدی ندظدیدر  ندفدعدان گدروه آید. ذی نفعان )نخبگان ملی و محلی( دعوت به عمل می خبرگان دولتی، کارشناسان دانشگاهی و ذی

نفوذ اجتماعی و فرهنگی و سایر نخبگان را شدامدل  های داوطلبانه، افراد ذی های صنفی، سازمان کارآفرینان، تولیدکنندگان، انجمن

جمدهدوری و وزارت  های استراتژیک ریاست های فکر استانی از طریق همکاری و اراده مشترک مرکز بررسی شود. سامان اتاق می

 علوم، تحالیالات و فناوری شکل گرفته است.

  های فکر استانی اتاق

گددیددری از ظددرفددیددت  امددکددان بددهددره         

از طریق همدراهدی  »های فکر استانی اتاق«

هددای اسددتددراتددژیددک بددا  مددرکددز بددررسددی

فدراهدم شدد.    »312۱پژوهی ایران  آینده«

های فکر استداندی  استان، اتاق 19از مجموع 

 استان در پروژه مشارکت کردند. 97

 هایی که در پژوهش مشارکت نکردند: استان

 

 

 

 

 

 

 . گلستان3

 . قم9

 . سمنان1

 . زنجان4

 . کهکیلویه و بویراحمد1
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های گذشدتده در پدروژه  همچون سال        

پژوهی ایران یکی از مسیرهای اصدلدی  آینده

شناسایی مسائل شهروندان هستند. هر چدندد 

که رویکرد مراجعه به نظرات شهروندان در 

مدخدالدفدان » گدرایدان افدراطدی نخبه«میان 

بدان،  سرسختی دارد، اما به باور ما در آیدندده

پژوهی عملیاتی صرفا علمی نیست کده  آینده

پشت درهای بسته و توسط نخبگدان اندجدام 

دهی  شود. به باور ما هر نوع شناخت و شکل

به آینده بهتر برای همه، باید بدا مشدارکدت 

نفعان صورت پدذیدرد و  حداکاری همه ذی

در سط) ملی یکی از ارکان اصلی مشارکت 

 عموم شهروندان هستند.

، برای 312۱پژوهی ایران سال  در آینده        

دریافت نظرات عمومی مسیرهای متدفداوتدی 

های گذشتده  در نظر گرفته شد. همچون سال

اولین راه مراجعه به پرسشدندامده آندالیدن و 

ارسال نظرات از آن طریق بود. دسترسی بده 

 9۱این پرسشنامه که پر کدردن آن حددود 

سدایدت  گرفت از طریدق وب دقیاله زمان می

بان ممکن بود و لینک آن از طدریدق  آینده

های اجتماعی مختدلدف  ها و رسانه سایت وب

رساندی  تا حد ممکن بین کاربران اینترنتی هم

 شده بود.

  نظرسنجی شهروندی

امکان دریدافدت ندظدرات از طدریدق          

های اجتمداعدی ندیدز وجدود داشدت.  رسانه

در تلدگدرام   همین منظور روبات نظرسنجی به

تدری از  کدوتداه  طراحی شدد کده نسدخده

داد.  پرسشنامه آنالین را در اختیار قدرار مدی

پر کردن این پرسشنامه که از طریق افدزودن 

به تدلدگدرام   ayandebanbot@روبات 

 برد. دقیاله وقت می 1ممکن بود، حدود 

توانستند برای  مندان می همچنین عالقه         

شان درباره سال آیندده ایدران   ارسال نظرات

های اجتماعی  بان در رسانه به صفحات آینده

بوک، توییتر، گوگدل پدالس و  شامل فیس

عنوان  اینستاگرام مراجعه کنند. نظراتی که به

یا پیام مستالیم و یا سایر مسیدرهدا  »کامنت«

شد گدردآوری  بان ارسال  به صفحات آینده

 و در پژوهش لحاظ شده است.

در نهایت کسانی که کدار کدردن بدا         

های اجتماعدی  های آنالین و رسانه پرسشنامه

شان ممکن ندبدود و یدا دشدوار بدود،  برای

تدریدن  شان درباره مدهدم توانستند نظرات می

ها و مسائل  ایران را در سال آینده بده  چالش

 این ایمیل ارسال کنند:

 ayandeban1396@gmail.com 

 

پدژوهدی ایدران  هر چند که در آینده          

هدای گدذشدتده  نسبت بده سدال 312۱سال 

مسیرهای بیشتری برای دریدافدت ندظدرات 

کار گرفته شد، اما تمامی ایدن  شهروندان به

شد. بدخدش  ها به فضای مجازی ختم می راه

قابل توجهی از شهروندان ایرانی به فضدای 

مجازی دسترسی ندارند و یا دسترسی بسیار 

رو تالش مدا بدرای  محدودی دارند. از این

های فدراتدر از  سال آینده استفاده از ظرفیت

فضای مدجدازی بدرای دریدافدت ندظدرات 

 شهروندان است.
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هرچند مرور عدنداویدن و مدطدالدب               

ها درباره سال آینده، یدکدی از مدندابدع  رسانه

بددود امددا »  3121پددژوهددی ایددران  آیددنددده«

مندد مدحدتدوای  گیری از سامانه پایش نظام بهره

پدژوهدی  آیدندده«ها برای نخستین بار در  رسانه

است. در این سامانه  استفاده شده»  312۱ایران 

شد، تلفیالی از  نامیده می» پارا«که به اختصار 

 کار گرفته شد. های ماشینی و انسانی به روش

  های آنالین پایش اخبار رسانه

پایش از طریق ترکیب عملدیدات مداشدیدندی        

افزار اتدومداتدیدک خدبدرخدوان( و انسداندی  )نرم

گیرد. ابتدا اخبار از سدایدر  )پایشگران( صورت می

افدزار خدودکدار خدبدرخدوان  ها توسط ندرم رسانه

شوند. در قدم بدعدد  گردآوری و یکجاگذاری می

ترین خبرها بر اساس دستورالعمل موجود بده  مهم

تشخیص پایشگران و دبدیدر پدایدش اندتدخداب، 

 شوند.  زنی و منتشر می برچسب

گدانده بدرای  های هفدت ها در گروه برچسب       

ای مسائل در مدندابدع  های رسانه شناسایی بازتاب

اند. از کنار هم قرار گرفدتدن  موجود استفاده شده

شدکدل » ابدر مسدائدل«های هر حوزه،  برچسب

دهنده  گیرد که بزرگ بودن هر برچسب نشان می

ای  متصل بودن آن به تعداد بیشتدر مدتدن رسدانده

گیدری و در  صورت کیفی نتیجه ها به است. یافته

 اند. مراحل بعدی  استفاده شده
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هدا در  ( به مفهوم استخراج اطالعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از دادهData Miningکاوی ) داده       

کارگیری شواهد مربوط به گذشته و حال برای تخمیدن  ای از به کاوی نمونه یک یا چند بانک اطالعاتی بزرگ است. استفاده از داده

ها  های مورد استفاده در مطالعات آینده عنوان تکنیک کاوی به کاوی و داده پژوهی از متن آینده است. هرچند که در متون علمی آینده

هایی باعث شده استفاده از آنها چندان مرسوم نباشد. خوشبختانده ایدده  کارگیری چنین روش های فنی به نام برده شده، اما محدودیت

های اولیه قرار دارد  محالق شد، هرچند هنوز در گام 312۱پژوهی ایران برای گزارش سال  های آینده کاوی در گزارش استفاده از داده

 و تا رسیدن به نالطه مطلوب ما فاصله زیادی است.

کاوی در این پژوهش با هدف شناخت روندها و نالاط تمرکز فعالیت کاربران ایرانی در فضای مجازی صورت گرفته است.  داده       

ترند اصلی فعالیت کابران ایرانی در سه رسانه اجتماعی مورد توجه ایرانیان )تلگرام، اینستاگدرام و تدویدیدتدر( و  1۱۱همین منظور  به

 وجوی گوگل مبنای تحلیل قرار گرفت. وجوهای فزاینده ایرانیان در موتور جست وجوهای برتر ایرانیان و جست همچنین نتایج جست

 

  کاوی داده

 بان گران کیفی آینده تحلیل

بندی موضوعی  الگوی دسته

 1۹۳۱پژوهی ایران  آینده

 ترند اصلی توییتر 511

 ترند اصلی تلگرام 511

 ترند اصلی اینستاگرام 511

 (3121ماه  دی 31تا  3121)اول فروردین 

 وجوهای برتر ایرانیان جست

 وجوهای فزاینده ایرانیان جست

 (3121تا  اول اسفند  3124)اول اسفند 
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  های علمی ایران پویش گزارش

های عمومدی  های راهبردی و علمی ایران یکی دیگر از مسیرهای شناسایی مسائل است. در ایران انتشار گزارش مطالعه گزارش        

ها نیز چندان مرسوم نیست.  جزء در حوزه اقتصاد در سایر مباحث جایگاهی ندارد. همچنین متاسفانه انتشار عمومی گزارش ای به دوره

صورت آزاد مدندتدشدر  های عمومی که در اینترنت به عنوان یک مجموعه غیردولتی نیز عمدتا به گزارش بان به گروه تحالیالاتی آینده

ها در مدرحدلده اولدیده  بهره گرفته شده است. تعدادی از این گزارش 312۱پژوهی ایران  شوند دسترسی داشته و از آن برای آینده می

 اند. شناسایی مسائل و تعدادی از آنها در مراحل بعدی برای کامل کردن منظومه مسائل استفاده شده

  

 ناشر عنوان گزارش

 حوزه موضوعی

 جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد
محیط 

 زیست

علم و 

 فناوری
 سالمت

3 
ها و راهبردهای مجلس  اولویت«ترین مسائل کشور؛  عمده

 »شورای اسالمی در دوره دهم

های مجلس  مرکز پژوهش

        شورای اسالمی

9 
بر پایه  3121تا سال  3119وری از سال  های بهره شاخص 

 31۳1سال 
        وری ایران سازمان ملی بهره

1 
معاونت طرح و برنامه وزارت  گذاری خارجی در ایران وضعیت سرمایه

 صنعت، معدن و تجارت
       

4 
معاونت اقتصادی، وزارت امور  های بازنشستگی نظارت بر صندوق

 اقتصادی و دارایی
       

1 
معاونت اقتصادی، وزارت امور  تحلیل عملکرد اوراق مشارکت

 اقتصادی و دارایی
       

۱ 
معاونت اقتصادی، وزارت امور  نالش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی

 اقتصادی و دارایی
       

7 
گزارش شاخص قیمت کارها و خدمات مصرفی 

 3121خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال 
        مرکز آمار ایران

        مرکز آمار ایران 3121گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ۳

2 
بانی موسسه ملی تحالیالات سالمت جمهوری  گزارش دیده

 اسالمی ایران

موسسه ملی تحالیالات سالمت 

 جمهوری اسالمی ایران
       

3۱ 
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور )مالدماتی( 

 3121نه ماهه اول سال 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران
       

        سازمان حفاظت محیط زیست گزارش وضعیت محیط زیست ایران   33

39 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور 

        ارتباطات
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  های علمی ایران پویش گزارش

  

 ناشر عنوان گزارش

 حوزه موضوعی

 جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد
محیط 

 زیست

علم و 

 فناوری
 سالمت

31 
های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش (3۳تا  3شناسی نظام بانکی ) های آسیب سلسله گزارش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

34 

)ارزیابی  3121پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 

تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط  9۱3

 کسب وکار در ایران(

های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

31 
وضعیت ایران درآخرین گزارش رقابت پذیری جهانی )

9۱37-9۱3۱) 

های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

3۱ 
های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش موانع محیطی تأسیس و رشد کسب وکارهای خرد در تهران

 های مجلس شورای اسالمی پژوهش
       

37 

مروری بر وضعیت قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 

دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات )با 

 تمرکز بر عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی(

های زیربنایی و امور تولیدی  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش

3۳ 
های زیربنایی و امور تولیدی  معاونت پژوهش های علم و فناوری کشور بررسی وضعیت پارک

        های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش

32 
در  CO9سنجش مصرف انرژی و انتشار آریندگی 

 های اقتصادی بخش

های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

9۱ 
. عملکرد نه ماهه و ۱تحلیل بخش حالیالی اقتصاد ایران 

 3121برآورد رشد اقتصادی سال 

های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش

 های مجلس شورای اسالمی پژوهش
       

93 
شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران )با  گونه

 تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن(

های اقتصادی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

99 
های جامع  های مربوط به تدوین سیاست ارزیابی علل ناکامی

 انرژی در کشور

های زیربنایی و امور تولیدی  معاونت پژوهش

 های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش
       

91 
تولید و تجارت محصورت اساسی بخش کشاورزی در بازه 

 3121-31۳۱های  زمانی سال

های زیربنایی و امور تولیدی  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش

94 
های زیربنایی و امور تولیدی  معاونت پژوهش انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ایران چشم

        های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش

91 
گذاری در حوزه  های آماری در سیاست نگاهی به بایسته

 ازدواج

های اجتماعی فرهنگی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش

9۱ 
گذاری مجلس شورای  دوره قانون 2بررسی وضعیت 

 اسالمی در حوزه فرهنگ

های اجتماعی فرهنگی مرکز  معاونت پژوهش

        های مجلس شورای اسالمی پژوهش
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  المللی های بین پویش گزارش

  

 ناشر عنوان گزارش

 قلمرو موضوعی حوزه موضوعی

 جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد
محیط 

 زیست

علم و 

 فناوری
 المللی بین ای منطقه ملی سالمت

۶ 
: خاورمیانه و 9۱37بینی سارنه  پیش

 شمال آفریالا

 استرتفور

                  

                   استرتفور 9۱37بینی  پیش 2

۹ 

 موسسه بروکینگز چگونگی مبارزه با تروریسم در دوران ترامپ

                  

4 
آیا عمان در مالابل ایران به عربستان 

 پیوندد؟ می

 موسسه بروکینگز 

                  

۱ 

نظرات متخصصان موسسه بروکینز در 

ترین مسائل خاورمیانه در  مورد عمده

 9۱3۱سال 

 موسسه بروکینگز

                  

۱ 
 موسسه ریسک جهانی 9۱37های جهانی  خالصه ریسک

                  

7 
خالصه گزارش سارنه سازمان 

 بهداشت جهانی

سازمان بهداشت 

                 جهانی

8 
ای در یمن و  نالش بازیگران منطاله

 های صل) فرصت

مرکز مطالعات 

 استراتژیک صنعا
                  

                  فایننشیال تایمز 9۱37بینی جهان در سال  پیش ۳

۶1 
های  شبکه فرصت 9۱37های جهانی  گزارش سارنه فرصت

 جهانی
                  

۶۶ 
پنج روند فناوری که جهان را در سال 

 تغییر خواهد داد 9۱37

 دیجیتال ترندز
                  

۶2 
در خصوص موفالیت روسیه در 

 خاورمیانه بزرگنمایی شده است

 کارنگی خاورمیانه
                  

                 کنراد آدنئاور شود ساز می وقتی آموزش مشکل ۶۹

۶4 
 پروتیویتی 9۱37های  ترین ریسک گزارش اجرایی مهم

            

۶۱ 
 انجمن اقتصاد جهانی گزارش انجمن اقتصاد جهانی 

(World Economic 
Forum) 

                  

المللی یکی دیگر از مسیرهای شناسایی مسائل مرتبط با ایران بوده است. برای ایدن مدندظدور  های راهبردی بین مطالعه گزارش        

اند تدا فدهدرسدتدی از  های جهان انتخاب شده میالدی از برترین اندیشکده 9۱37های مرتبط با اوضاع منطاله و جهان در سال  گزارش

 بان در مرحله اول پژوهش استخراج شود. بندی موضوعی آینده ها با استفاده از الگوی دسته مسائل مطرح شده توسط آن
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حجم قابل توجه مسائل شناسایی شدده         

که بالغ بر چند هزار مورد بدود، مسدتدلدزم 

بندی آنهدا بدود.  دهی برای امکان جمع نظم

 در این مرحله سه فعالیت عمده انجام شد:

 بندی آماری ها و جمع . تجمیع یافته3

بندی کیفی مسائل و ایجاد سلسدلده  . دسته9

 ها مراتب

 گانه7های  های ذهنی حوزه .  ترسیم نالشه1

 2 

ای نمایش داده شده است.  ها در مرحله شناسایی، تعداد چند صد مسئله بدست آمد که آمار آن در نمودار دایره در هر یک از این حوزه

 7مورد از طریق  149و در حوزه سالمت تعداد  121در حوزه اقتصاد بود. پس از آن در حوزه سیاست تعداد  ۱7۳بیشترین تعداد برابر با 

های تحلیل کیفی،  بان تالش کردند تا با استفاده از روش مسیر توضی) داده شده شناسایی شد. پس از شمارش آماری، پژوهشگران آینده

 حوزه را تا چند ریه مشخص کنند. 7های هر کدام از  مسائل مشابه را کنار هم قرار داده و زیرحوزه

در نهایت سلسله مراتب مسائل که مشتمل بر چدندد         

هدای  های هر موضوع بود از طریق ندالدشده ریه زیرحوزه

افدزاری  های دسدتدی و ندرم ذهنی  و دوایر آینده با شیوه

ترسیم شد تا نظم اولیه قابل نمایشی از مجموع مسائل هر 

حوزه مشخص شود. در شکل نالشه ذهنی مسائل حدوزه 

 کنید. ها را مشاهده می سالمت از منبع پایش رسانه
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بر اساس مدل پویش محیط، مسدائدل          

اند. رزم بود از  بندی شده حوزه دسته 7در 

میان هزاران مسئله شناسایی شدده کده در 

مدورد  3۱۱گرفتند تعداد   مرحله قبل، نظم

گزینش شود. بدین منظور اقددامدات زیدر 

 انجام شده است:

 3۱۱بندی توزیع  . محاسبات فرمول سهمیه3

 مسئله

 3۱۱. مشخص شدن سهم هر حدوزه از 9

 مسئله

کارگروه تخصصی و  7. تشکیل جلسات 1

 انتخاب مسائل

 مسئله 3۱۱. تشکیل و تکمیل منظومه 4

 ۹ 

رو بود که ضرورت کاهش  پذیر نیست و از این بندی از میان چند هزار مسئله امکان  رنبه

مورد برای گزینش نهایی انتخاب شده اسدت. قددم اول  3۱۱آنها وجود داشت. تعداد 

مسئله چه تعدادی است. در  3۱۱حوزه در  7این بود که مشخص شود سهم هر کدام از 

این بخش تالش زیادی صورت گرفت تا مبنای محاسبه دقیالی بدست آید. توضیحدات 

بندی موضوعات در بخش پیوست ارائه شده اسدت و  کامل و محاسبات فرمول سهمیه

 شود: در اینجا به اختصار بدان اشاره می

 فرمول اصلی عبارت است از: 

 فرمول محاسبه سه جزء فرمول اصلی نیز به شرح زیر هستند:

 

 

گانه بدین تدرتدیدب 7های  شود سهم هر یک از حوز با انجام محاسبات ریاضی مشخص می

مدورد(،  34مورد(، فرهنگ ) 31مورد(، اجتماعی ) 37مورد(، سیاست ) 3۳است: اقتصاد )

 مورد(. 33مورد( و علم و فناوری ) 39مورد(، سالمت ) 31محیط زیست )

انتخاب مسائل هر حوزه نیز بدا تشدکدیدل جدلدسدات 

های تخدصدصدی اندجدام شدده اسدت. هدر  کارگروه

 1کارگروه عالوه بر گروه پژوهشگران، متشدکدل از 

بدیدندیدد.  عضو متخصص بوده است که در تصویر مدی

مسئله نیز با رجوع دوبداره  3۱۱پس از مشخص شدن 

به هزاران مسئله شناسایی شده منظومه مسائل تشکدیدل 

 ها تکمیل شده است. و با کمک اعضای کارگروه
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با رجوع به خبرگان برگزیده، تدعدداد          

مسئله شناسایی شده در مرحدلده قدبدل  3۱۱

اند. اقدامات این مرحدلده بده  بندی شده  رنبه

 شرح زیر است:

 3۱۱. دریافت نظر خبرگان درباره اهمیت 3

 مسئله

. دریافت نظر خبرگان درباره عدم قطعیت 9

 مسئله 3۱۱

دهی به حضور خبرگان هر موضوع  . سهم1

 بندی در اولویت

 

در گام نخست دو پرسشندامده آندالیدن      

طراحی و برای خبرگان برگدزیدده ارسدال 

شد. دو پرسشنامه مستالل ولی مشابده بدرای 

مدورد از  3۱۱تعیین عدم قطعیت و اهمیت 

گویدان   اند. پاسخ نگاه خبرگان طراحی شده

به میزان اهمیت و عدم قطعیت هر مسدئدلده 

دادندد. مدالددار صدفدر  3۱تا  ۱امتیازی از 

اهمیت بودن یا وجود ندداشدتدن   معنای بی  به

میزان اهمیت یا عدم  3۱تا  3عدم قطعیت و 

 کند. قطعیت را مشخص می

 4 

بندی مسائل ایدران در  بندی و رتبه در قدم بعدی رزم است که مجموع نظرات دریافتی جمع      

بدنددی،  مشخص شود. در اینجا رزم است دقدت زیدادی صدورت گدیدرد تدا رتدبده 312۱سال 

مشخصی نباشد. ماال ممکن اسدت   های یک گروه از خبرگان با ویژگی زنی کننده گمانه منعکس

خبرگان سالمت، ناخودآگاه  به اهمیت دادن بیشتر به مسائل حوزه خودشان گرایش داشته باشندد 

بندی موضوعات در این بدخدش  ها. از این رو از فرمول سهمیه و به همین ترتیب درباره سایر حوزه

شان اجازه ایفای ندالدش  شود و به خبرگان هر حوزه بر اساس سهم حوزه تخصصی نیز استفاده می

درصدد  39عنوان ماال خبرگدان حدوزه سدالمدت تدندهدا  بندی نهایی داده شده است. به در رتبه

 مسئله اول ایران دارند. 3۱۱بندی  اثرگذاری در رتبه

بدنددی شدود.  توانست باعث ایجاد سوگیدری در رتدبده اما تنها حوزه تخصصی نیست که می      

های دیگر از جمله استان محل سکوندت، سدن،  بان نشان داده تفاوت مطالعات پیشین گروه آینده

مفهوم دولتی یا خصوصی یا عمومی بدودن، دیددگداه سدیداسدی، رشدتده  جنس، حوزه فعالیت به

رو ایدن  تحصیلی، قومیت، دین و مذهب و موارد دیگر نیز در این زمینه اثرگذار هستندد. از ایدن

بدنددی  های خبرگان نیز از آنها پرسیده شده تا در انتخاب تعدادی از خبرگان برای رتدبده ویژگی

مسدئدلده   3۱۱ها در ترتیب  المالدور تالش شود که نظر همه این تفاوت نهایی لحاظ شود و حتی

 منعکس شود.

از نگاه خبرگان  312۱مسئله اول در سال  3۱۱عبارت دیگر با رویکرد اکتشافی تالش شده  به      

های متفاوت شناسایی و معرفی شود. در واقع خبرگان بر اساس دانش و تدجدربده  ایرانی با ویژگی

چه مواردی خدواهدد بدود.  312۱مسئله برتر ایران در سال  3۱۱اندکه  پیشین خود قضاوت کرده

تک خبرگان تالش شده است تا از اتخداذ  ها و تمایالت ویژه تک بدین ترتیب با پرهیز از گرایش

بندی الدالدای ندگدرشدی  عبارت بهتر، هدف از رتبه رویکردی هنجاری و تجویزی اجتناب شود. به

هدای  زمینده کننده بر اساس پیش همه خبرگان شرکت خاص از منظری خاص نبوده است و اجماع 

 ها مالک ارائه فهرستی از مسائل با رویکردی اکتشافی بوده است.  علمی و پژوهشی آن
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مسئله بر اساس  3۱۱بندی   پس از رتبه         

قطعیت، رزم اسدت  دو معیار اهمیت و عدم

هددای کددلددیدددی بددرای  قددطددعددیددت عدددم

سناریوپردازی انتخاب شود. به همین منظور 

 اقدامات زیر انجام شده است:

های تحلیدل و مشدخدص  . ارزیابی گزینه3

 کردن محدوده

بندی مسائل برتر برای رسدیددن بده  . دسته9

 های کلیدی قطعیت عدم

های متغیرها برای تدحدلدیدل  . تعیین حالت1

 شناختی ریخت

 . تشکیل ماتریس بارنس اثرات متالابل4

 5 

مسدئدلده، رزم اسدت عددم  3۱۱پس از مشخص شدن میزان اهمیت و عدم قطعیت        

مشخص تا امکان سنداریدوپدردازی فدراهدم شدود. عددم  312۱های کلیدی سال  قطعیت

زمان از اهدمدیدت و عددم قدطدعدیدت بداریدی  های کلیدی مسائلی هستند که هم قطعیت

های کدلدیددی، از ندمدوداری  سازی و انتخاب عدم قطعیت برخوردارند. به منظور بصری

استفاده شده است که محور افالی آن بیانگر امتیاز اهمیت و محور عمودی آن بدیداندگدر 

 شود.  شناخته می» نمودار پراکنش«امتیاز عدم قطعیت هر مسئله است و با عنوان 

دارندد اندتدخداب  3۱۱از  1۱مسائلی که هم امتیاز اهمیت و هم عدم قطعیت باری        

سازی سناریوپردازی،  های کلیدی را مشخص کنند. به منظور ساده اند تا  عدم قطعیت شده

اندد تدا در ندهدایدت  بدنددی شدده مسئله دارای این ویژگی، ترکیب و دسدتده  31تعداد 

اندجدام شدود. سدپدس  »کالن عدم قطعیت کدلدیددی«سناریوپردازی با استفاده از سه 

شناختی مشخص و مداتدریدس اثدرات  های این  متغیرها برای انجام تحلیل ریخت حالت

 متالابل تشکیل شده است.

  

یعدم قطعیت  از ویژگ ی  ه یک د دی ی پ ی اصل ی ها خ م ه ر د در آین ت که  ی اس ت، یک  های طعی ق م  د ل وجود ع دلی ه  د. ب هن د

هایی درباره آن مطرح کدرد.  توان حدس موضوع، مسئله، یا چالش، ممکن است در آینده هر شرایط یا حالت ممکنی را داشته باشد و تنها می

 اگر یک موضوع، مسئله یا مفهوم عدم قطعیت کمی داشته باشد، وضعیت آن در آینده نزدیک با تغییر یا تحولی عمده روبرو نخواهد شد.

ممکن است اهمیت یک مسئله بسیار زیاد باشد اما در آینده شاهد تغییراتی جدی در وضعیت آن نباشم: مانند تغییرات اقلیمی. ممدکدن اسدت 

یک مسئله در مالایسه با مسائل دیگر اهمیت کمتری داشته باشد اما در آینده شاهد تحول یا تغییری جدی در وضعیت آن باشیم. به طور سداده 

 سازی کرد. شبیه  »بینی قابلیت پیش« و » دامنه تغییرات«توان مفهوم عدم قطعیت را با مفهوم  می

بدیدندی  تر اگر درباره یک مسئله در آینده یک سال پیش رو اعتالاد داشته باشیم که ممکن است تغییر جددی روی دهدد و پدیدش بیان ساده به

وضعیت آن  دشوار است، آن مسئله عدم قطعیت باریی دارد. اما اگر اعتالاد داشته باشیم وضعیت یک مسئله فارغ از اهمیت آن در یک سدال 

 بینی کرد در انتهای سال چه وضعی خواهد داشت، آن مسئله عدم قطعیت پایینی دارد. توان پیش آینده تغییر چندانی نخواهد کرد و می
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هددای  بددا مشددخددص شدددن حددالددت         

های کلیدی و تشکیل ماتریس،  قطعیت عدم

زمان ساخت سناریوها فرا رسدیدد کده از 

 های زیر به سرانجام رسید:  طریق گام

 . برگزاری پنل شناسایی اثرات متالابل3

افدزار  . تحلیل فنی ندتدایدج پدندل بدا ندرم9

 سناریوویزارد

افزاری و تشکیل  . ارزیابی نتایج تحلیل نرم1

 اسکلت سناریوها

سازی سنداریدوهدا و  . برگزاری پنل نهایی4

 تعیین خطوط محتوایی

 . نگارش و تالویت سناریوهای نهایی1

 

 ۱ 

پژوهی سناریوپردازی است که با اسدتدفداده از  های آینده یکی از پرکاربردترین روش     

طدور مدفدصدل روش  بده 3121پژوهی ایران  شود. در آینده های مختلفی انجام می تکنیک

( و استفاده از Cross Impact Balance Analysisتحلیل بارنس اثرات متالابل )

( توضی) داده و از آن بدرای سداخدت ScenarioWizardافزار سناریوویزارد )  نرم

نیز مجددا از همان روش  312۱پژوهی ایران  گرفتیم. در آینده  بهره 3121سناریوهای ایران 

کنیم. در صورت تمایل به آشدندایدی بدا  ایم و از تکرار توضیحات پرهیز می استفاده کرده

 توانید به گزارش سال پیش مراجعه کنید. اصول این روش می

با در نظر گرفتن سه عدم قطعیت کلیدی که دو مورد آن دارای دو حالت و یک مورد       

برساخته شد. این تعداد سناریو  312۱سناریو برای ایران  39آن دارای سه حالت بود، تعداد 

های ممکن بود. با برگزاری پنل شناسایی اثرات متالابل و سپس تحلدیدل   شامل همه ترکیب

 افزار سناریوویزارد، سناریوهای دارای سازگاری بیشتر مشخص شدند.   فنی نتایج پنل با نرم

افزاری و تشکیل اسکلت سناریوها توسط گروه تدحدالدیدالداتدی  ارزیابی نتایج تحلیل نرم     

سازی سناریوها و تعیین خطوط محتوایی تشکیل شد. در  بان انجام و سپس پنل نهایی آینده

عنوان سنداریدوهدای دارای  خانواده سناریویی بودند به 4دهنده  سناریو که تشکیل 1نهایت 

هایدی از  بیشترین سازگاری کمی و کیفی تشخیص داده شدند. این سناریوها در قالب متن

 اند. زمان آینده به نگارش درآمده و در بخش پایانی گزارش معرفی شده
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 بخش  دوم

 بندی مسائل نتایج رتبه
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در این بخش ارائه شده است. در بخدش ندخدسدت، ندتدایدج  312۱مسئله برتر ایران در سال  3۱۱بندی  نتایج رتبه      

بندی با استفاده از شاخص اهمیت ارائه شده است. مسائلی که اهمیت بارتری دارند در بداری ندمدودار قدابدل  رتبه

 1۱اند، کمترین میانگین اهمیت را از نظر خبدرگدان دارندد.  مشاهده است و مسائلی که در انتهای نمودار قرار گرفته

درصدد دارندد، در  ۱۱تدا  1۱ای که اهمیت  مسئله 1۱و  13درصد به بار دارند، در صفحه  ۱۱ای که اهمیت  مسئله

 قابل مشاهده است.  19صفحه 

بندی مسائل از ندگداه  بندی مسائل از نگاه خبرگان مناطق مختلف جغرافیایی، رتبه در قسمت دوم این بخش، رتبه      

بندی مسائل از نگاه خبرگان بخش دولتی، خصوصی و عمومدی  های مختلفی که خبرگان به آن تعلق دارند، رتبه نسل

گانه ارائه شده است. در نمودارهای  های موضوعی هفت بندی مسائل از نگاه خبرگان هر یک از حوزه و در پایان رتبه

های مختلف خبرگان ارائه شده است. عالوه بر این با توجده  ای این بخش تنها هفت مسئله برتر با توجه به ویژگی میله

گانه تعلق دارد. از  های موضوعی هفت توانید دریابید که مسائل به کدام یک از حوزه ها، می به رنگ هر یک از میله

های موضوعی استفاده خواهد شدد.  های بعدی گزارش نیز برای مشخص کردن حوزه همین راهنمای رنگ در بخش

همچنین برای مشاهده اعداد دقیق مربوط به میانگین اهمیت، مشاهده میانگین عدم قطعیت هر یک از مسائل و تعدلدق 

 توانید به پیوست همین گزارش مراجعه کنید. به حوزه موضوعی، می

 

R G B کدرنگ   

 اقتصاد 393950 80 57 57

243 89 31 f3591f  سیاست 

169 197 0 a9c500 جامعه 

26 168 254 1aa8fe فرهنگ 

255 215 52 ffd734 محیطزیست 

111 126 137 6f7e89 سالمت 

204 204 204 cccccc علموفناوری 

 ۶۹۳۱هایموضوعیمسائلایراندرسالراهنمایرنگحوزه

مندد  در صورتی که عالقه

های ثانویده  به ارائه تحلیل

و ترسدیدم تصدویدرهدای 

ها هسدتدیدد،  مرتبط با داده

تدواندیدد بده مدندظدور  می

ها از کدد  دستی یافته یک

های مربوط بده هدر  رنگ

 موضوع استفاده کنید.
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، تالش شد بدا رویدکدرد 312۱بندی مسائل ایران  شناسی توضی) داده شد، در رتبه طور که در بخش روش همان      

عدبدارت دیدگدر   بندی لحاظ شدود. بده های مختلف در رتبه ها، نظرات خبرگان با ویژگی دخیل کردن اغلب تفاوت

ها از  کننده خبرگانی از همه نالاط ایران باشد در کنار اینکه به دیگر تفاوت بندی نهایی تا حد ممکن منعکس اولویت

ها و نالشی که  جمله قومیت، مذهب، سن، جنسیت، رشته تحلیلی، حوزه تخصصی و غیره توجه شود. برخی از تفاوت

 بندی دارند در این بخش منعکس شده است.  در اولویت

عبارت دیگدر مدنداطدق   تواند مورد توجه باشد  ناشی از محل سکونت است. به ها که می ترین تفاوت یکی از مهم      

های متفاوتدی بده مسدائدل کشدور  اجتماعی متکار دارای نگاه-سبب شرایط جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور، به

بندی مسائل ایران از نظر خبرگان مناطق مختلف گزارش شده است. نتایج نشان  های رتبه هستند. در این بخش تفاوت

بندی، خبرگان اغلب مناطق بر سر پراهمیت بودن تعداد قابل توجهدی از   هایی در رتبه رغم وجود تفاوت دهد علی می

زمان مورد توجده  صورت هم ها را به مسائل کشور اجماع دارند. هر پژوهش جامعی باید مسائل مورد اجماع و تفاوت

گدفدتدمدان «یا تحت تاثیدر  »نشین تهران«که تنها برآمده از نگاه خبرگان  »مرکزمحور«قرار داده و از ارائه نتایج 

 برای همه نالاط کشور پرهیز کند. است، »محور-تهران

تواند مدتداثدر از  هایی که می ای از تفاوت برای نشان دادن نمونه

بندی خبرگان چهار استان کشدور از  محل سکونت باشد، رتبه

 نالاط مختلف جغرافیایی را با هم مرور خواهیم کرد.

 ها بندی از نگاه استان تفاوت رتبه
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 از نگاه خبرگان چهار استان ۶۹۳۱مسئله اول ایران   ۷ *
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 بندی خبرگان استان تهران: رتبه

 . ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی 3

 . بیکاری 9

 . رکود / رونق اقتصادی 1

 . فساد سیستمی 4

 . بحران ریزگردها 1

 . بحران آلودگی هوا ۱

. سرمایه اجتماعی  7  

 بندی خبرگان استان خراسان شمالی: رتبه

. سرمایه اجتماعی  3  

. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی 9  

. رکود / رونق اقتصادی 1  

. فساد سیستمی 4  

312۱. انتخابات 1  

. فالر و نابرابری ۱  

. بحران تامین آب7  

 بندی خبرگان استان ایالم: رتبه

. بیکاری 3  

312۱. انتخابات 9  

. حالوق اساسی و شهروندی 1  

. بحران تامین آب4  

. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی 1  

. بحران آلودگی هوا ۱  

. اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 7  

 بندی خبرگان استان اصفهان: رتبه

. بحران تامین آب3  

. بحران ریزگردها 9  

. کارکردهای اجتماعی فضای مجازی 1  

. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی 4  

. مسائل ازدواج 1  

. بیکاری ۱  

. بحران آلودگی هوا 7  ها را نشان دهد. اند تا تفاوت عنوان نمونه انتخاب شده * چهار استان تنها به 
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 های مختلف  بندی خبرگان استان در رتبه  ای از تفاوت نمونه

 بحران تامین آب  

بحران آب را  ها به توان هم نگاه پررنگ اصفهانی ها، می با دقت در این تفاوت

ها بده بدحدران آب را  رنگ تهرانی دلیل مجاورت با بحران و هم نگاه کم به

دلیل دوری از کانون بحران تفسیر کرد. در مجموع برآیند نظرات خبرگان  به

 دهد بحران تامین آب، مسئله دوم ایران خواهد بود. کل کشور نشان می

اعتالاد دارند که مسئلده  اصفهانخبرگان استان 

  خواهد بود.  »بحران تامین آب«ایران  اول

بدحدران «تهدران در نگاه خبرگان استان 

 ایران خواهد بود.  33مسئله » تامین آب

خراسدان شدمدالدی در نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  7مسئله  »بحران تامین آب«

بدحدران «ایدالم در نگاه خبرگان استان 

 ایران خواهد بود.  4مسئله » تامین آب
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ها و  ها هم از جنبه شباهت های مختلف قابل مشاهده است. یافته بندی در میان خبرگان متولد دهه در این بخش تفاوت رتبه      

تر  بندی شبیه رتبه  1۱و  4۱، 1۱های  رسد خبرگان متولد دهه نظر می هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسیر هستند. در مجموع به

 هایی است. تر دارای تفاوت بندی خبرگان جوان اند و با اولویت به هم ارائه کرده

 های مختلف بندی از نگاه نسل رتبه
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 های مختلف بندی از نگاه نسل رتبه
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ها هدم از  های دولتی، خصوصی و عمومی قابل مشاهده است. یافته بندی در میان خبرگان بخش در این بخش تفاوت رتبه      

های دولتی و عمدومدی  رسد خبرگان بخش نظر می ها و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسیر هستند. در مجموع به جنبه شباهت

 اند. بندی متفاوتی ارائه کرده بندی شبیه به هم و خبرگان بخش خصوصی رتبه رتبه

 بندی از نگاه خبرگان بخش دولتی، خصوصی و عمومی رتبه 
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ها  ها هم از جنبه شباهت موضوع قابل مشاهده است. یافته 7بندی در میان خبرگان  در این بخش تفاوت رتبه      

دادن به مسائل حوزه تخدصدصدی در مدیدان  و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسیر هستند. گرایش به اهمیت 

 ها از جمله محیط زیست مشهود است. برخی حوزه

 های مختلف بندی از نگاه خبرگان حوزه رتبه

  
  

۳9 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



 بندی از نگاه خبرگان موضوعات مختلف رتبه 
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 های تحصیلی مختلف التحصیالن رشته بندی در فارغ های رتبه هایی از تفاوت نمونه

اولویت اول ایران از نظر خبرگان با لحاظ کردن سه ویژگی را مشاهده کردید.  در این بخش هم یک نمونه  7های قبل  در قسمت   

 کنیم. شود را مرور می های تحصیلی مختلف ایجاد می بندی به موضوعات از نظر خبرگان دارای رشته از تفاوتی که در رتبه

ام ایدران در سدال ۳7از نظر خبرگان اولویت توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات مسئله       

خواهد بود. اما اگر قرار بود تنها خبرگان با تحصیدالت فدندی و مدهدنددسدی خدبدرگدان  312۱

گدرفدت و در  کننده باشند این مسئله که دارای ابعاد فنی باریی است، مرتبه بارتری می شرکت

 گرفت. قرار می 7۳رتبه 

خواهد بود. امدا اگدر  312۱ام ایران در سال 7از نظر خبرگان اولویت بحران ریزگرد مسئله       

کننده باشند  های پزشکی و بهداشت خبرگان شرکت قرار بود تنها خبرگان با تحصیالت در رشته

ام قدرار  1کرد و در رتبده  این مسئله که دارای ابعاد سالمت باریی است، رتبه بارتری پیدا می

گرفت. در مالابل اگر قرار بود تنها خبرگان با تحصیالت فنی و مهندسی نظر دهند  این مسئله  می

 رفت. ام می97به رتبه 

سدرمدایده شود که خبرگان علوم انسانی اولویت بارتری به مسئله  به همین ترتیب مشاهده می     

هدای  الدتدحدصدیدالن رشدتده اند، در حالی که فارغ ام قرار داده1را در رتبه  اند و آن دادهاجتماعی 

ام 91را در رتبه  پزشکی و بهداشت که احتمار شناخت و سروکار کمتری با این مفهوم دارند آن

 اند. قرار داده

 

ها را تعیین کدندندد تدرتدیدب  به همین ترتیب اگر بنا بود خبرگان دارای یک ویژگی خاص، رتبه

 خورد. هم می چینش آنها به
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رتبهدر

 گزارشنهایی

هایالتحصیالنرشتهفارغ

 پزشکیوبهداشت

هایالتحصیالنرشتهفارغ

 علومپایهومهندسی

هایالتحصیالنرشتهفارغ

 علومانسانی

  

 سرمایهاجتماعی 5 01 32 6

 توسعهانفجاریبازارفناوریاطالعات 81 87 87 78

 بحرانریزگرد 7 38 5 8
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 ها بندی با توجه به سایر ویژگی رتبه

ها نبدود. قصدد  های تمایزبخش، مشخص کردن تفاوت نگاه هدف از ارائه بخشی از نتایج تفکیکی بر اساس برخی ویژگی      

شود خبرگان حتی زمانی که از آندهدا از مدندظدر  های پیشینی باعث می ها و ویژگی داشتیم نشان دهیم که چگونه برخی تفاوت

های مختلف خدبدرگدان  هایی درباره آینده مطرح کنند، به نتایج متفاوتی برسند. دریافت زنی شود تا  گمانه اکتشافی پرسش  می

 های شناختی است. شان یکی از عوامل این سوگیری از محیط اطراف

 اما راه حل چیست؟

ای وجود دارد که در آن  های  آماری شناخته شده های علوم انسانی برای شناخت یک جمعیت بزرگ، روش در پژوهش      

 » 312۱پدژوهدی ایدران  آینده«گیری کمی وجود دارد. اما در  هایی برای نمونه شود و فرمول از قواعد احتمارتی استفاده می

 شود. عنوان یکی از مسیرهای شناخت آینده، ماهیتی کیفی دارد و چنین مسیری دنبال نمی نظر خبرگان به رجوع به

بندی، یک راه رجوع به خبرگان از پیدش شدنداخدتده شدده دارای تدجدربده  ها در رتبه منظور وارد نشدن انواع سوگیری به      

ای، جنسیتی، سیاسی، قومیتی، مذهبی و غیره( اسدت. راه  های تمایزبخش )اعم از رشته نگر، فاقد انواع تعصب ای، کل رشته  میان

( در پژوهش کیدفدی اسدت. Maximum Variation Samplingگیری حداکار تنوع ) دوم استفاده از رویکرد نمونه

 های مختلف مورد پرسش قرار گیرند.  بدین مفهوم که خبرگانی دارای انواع ویژگی

راه دوم برگزیده شده است. همچنین تالش شده مراقبت شود اگر یک گروه از خبرگان » 312۱پژوهی ایران  آینده«در        

صورت کامل در پژوهش شرکت کردند و گروه متفاوت آنها حضور کمرنگی داشتند با تددابدیدری وزن  دارای هر ویژگی به

 بندی منعکس کننده حداکار تنوع موجود میان خبرگان باشد. مناسب برای هر گروه در نظر گرفته شود و رتبه

 بندی سوگیری ایجاد کند در مدل زیر خالصه شده است: های مدنظر گروه تحالیالاتی ما که ممکن است در رتبه تفاوت     

 مسائل بندی رتبه

 سن

 جنسیت

 قومیت

 مذهب

 رشتهتحصیلی

 حوزهتخصصی

 گرایشسیاسی

 محلسکونت

 عمومی/دولتی/خصوصی

هایموردرجوعرسانه  

 )معرفدسترسیگفتمانی(

 منابععلمیموردرجوع
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4۳ 

 بخش  دوم

 های موضوعی    حوزه
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هدای  گانه شامدل حدوزه7بندی موضوعی  بر اساس مدل دسته 312۱پژوهی ایران  شناسی توضی) داده شد، آینده طور که در بخش روش همان       

ها در مرحله شناسایی، تدعدداد  اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، محیط زیست، سالمت و علم و فناوری انجام شده است. در هر یک از این حوزه

از نگاه خبرگان، میزان پیچیدگی و تعداد مسئله شناسدایدی شدده دور  312۱چند صد مسئله بدست آمد.  با استفاده از سه شاخص اهمیت در سال 

شوند تا تصویری از وضعیت  های موضوعی مرور می بندی مسئله در قالب دسته 3۱۱مسئله مشخص شد. در این بخش  3۱۱اول، سهم هر حوزه در 

 ترسیم شود. 312۱حوزه در سال  7هریک از 

گانه گزارش شده است. میانگین عدم قطعیت مسائل و میداندگدیدن 7های  در این بخش همچنین چند شاخص دیگر نیز درباره هر یک از حوزه      

دهنده وضعیت هر حوزه از نظر اهمیت راهدبدردی  بندی بدست آمده است تا حدی نشان اهمیت مسائل که بر اساس نظرات خبرگان در مرحله رتبه

 است.  312۱و دامنه پایداری و یا تغییرات در سال 

حوزه تخصصی ، چه تصویری برای سال آیندده دارندد.  خدبدرگدان  7از خبرگان پرسیده شده بود که در هر یک از       

تواندد  ها می را انتخاب کنند که پاسخ »شود بهتر می«و  »کند فرقی نمی«، »شود بدتر می«توانستند یکی از سه گزینه  می

 ها در سال آینده باشد. دهنده میزان امیدواری به بهبود این حوزه نشان

سهمدرمسائل

عدمسازنده

 هایکلیدیقطعیت

میانگینعدم

مسائلقطعیت

 )درصد(

میانگین

مسائلاهمیت

 )درصد(

سهمدر

011

 مسئله

اهمیتدرسال

نگاهاز0286

 خبرگان)درصد(

میزان

 پیچیدگی

 درصد()

تعدادمسئله

شناساییشده

 دوراول

  

 اقتصاد 687 07 06 07 83  28 2

 سیاست 582 06 05 08 83 51 33

 جامعه 978 31 02 05 88 20 0

 فرهنگ 988 02 02 09 68 29 1

 زیستمحیط 977 02 05 02 87 23 1

 سالمت 593 09 09 03 81 21 1

 علموفناوری 983 02 02 00 67 21 1

 سالمت محیطزیست علموفناوری جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد  

 98/38  69/55  00/26  92/07  26/26  28/81  23/77 شودبدترمی
 53/82  36/73  53/82 98/55  55/95  98/12  28/81  کندفرقینمی
 1  7/69 25/80  8/38  7/07  05/18  38/33  شودبهترمی
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

۱76 

 درصد 16

 

 درصد 1۱

 درصد 14

 

 عدد 16

 

 درصد  72 

 درصد ۹۳
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زیرحوزه زیدر بدود: کدار و  2، حوزه اقتصادی مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

بیمه و بورس، انرژی، حمل و نالل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکدن و شدهدرسدازی و  اشتغال، اقتصاد کالن، بانک، 

 تجارت و بازرگانی.

در فصل اول این بود که پیش از این مسائل این حوزه در دو گروه  3121تا  3121پژوهی ایران از  تفاوت سه دوره گذشته آینده       

صندعدت و کشداورزی  »پژوهی ایران آینده«شد، اما در الگوی جدید  بندی می صورت مستالل دسته کشاورزی به-اقتصاد و صنعت

 اند. عنوان دو زیرحوزه از اقتصاد در نظر گرفته شده به

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانید آمدار مدربدوط بده تدعدداد  مسئله اقتصادی مختلف منجر شده است. در زیر می ۱7۳شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشخص شد. ایدن  3۳حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گانه گدذاشدتده شدد. 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه ۳9مسئله اقتصادی در کنار  3۳

 ها و از نگاه خبرگان اقتصاد مطابق جدول زیر است. از نگاه خبرگان همه حوزه 312۱بندی مسائل اقتصاد در سال  اولویت

 ۶۹۳۱بندیمسائلاقتصادایراندرسالاولویت

 ازنگاهخبرگاناقتصاد هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی ۶

 رکود / رونق اقتصادی بیکاری 2

 بیکاری رکود / رونق اقتصادی ۹

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 4

 ها بحران بانک ها بحران بانک 5

 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۱

 های دولت حجم باری بدهی بازار جهانی انرژی 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اساس این نمودار، مسدائدلدی -مسئله اقتصادی در محور اهمیت 3۳در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هندسی اهمیت و  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم که هم

در سناریوپردازی استفاده شدد. سدهدم  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 بخش اقتصاد در این زمینه تعداد سه مسئله بود.

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل اقتصادی در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 2

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

های  قطعیت سه مسئله اقتصادی که در تعیین  عدم

 کلیدی نالش داشتند عبارتند از:

 

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی . سرمایه3

 . رکود / رونق اقتصادی9

   . تورم1

 میانگین اهمیت:

 . محیط زیست3

 . جامعه9

 . اقتصاد۳

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

5۳۹ 

 درصد 1۱

 

 درصد 15

 درصد 26

 

 عدد 17

 

 درصد  72 

 درصد 51
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زیرحوزه زیر بدود: احدزاب و  ۳، حوزه سیاست مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 الملل، نهادهای حاکمیتی، مجلس و قوانین، حالوقی و  قضایی، دولت و امنیت. های سیاسی، حوزه عمومی، روابط بین گروه

در فصل اول این بود که پیش از این مسائل این حوزه در دو گروه  3121تا  3121پژوهی ایران از  تفاوت سه دوره گذشته آینده       

 شد. بندی می صورت مستالل دسته الملل به سیاست و بین

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانیدد آمدار مدربدوط بده تدعدداد  مسئله سیاسی مختلف منجر شده است. در زیر می 121شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشخص شد. ایدن  37حوزه، سهم بخش سیاست تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گانده گدذاشدتده شدد. 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه  ۳1مسئله سیاسی در کنار  37

 ها و از نگاه خبرگان سیاسی مطابق جدول زیر است. از نگاه خبرگان همه حوزه 312۱بندی مسائل سیاسی در سال  اولویت

 ۶۹۳۱ایراندرسالسیاسیبندیمسائلاولویت

 ازنگاهخبرگانسیاست هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی های نظام قضایی ناکارایی ۶

 پایداری برجام 312۱انتخابات  2

 312۱انتخابات  اختالف نظرهای کالن حاکمیتی ۹

 های نظام قضایی ناکارایی حالوق اساسی و شهروندی 4

 سیاست خارجی دولت ایارت متحده امریکا قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 5

 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت پایداری برجام ۱

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع های قدرت های سیاسی جریان نزاع 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اساس این نمودار، مسائلی کده -مسئله سیاسی در محور اهمیت 37در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هندسی اهدمدیدت و  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم هم

در سناریوپردازی استفاده شدد. سدهدم  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. 33بخش سیاست در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل سیاسی در نقشه ایران  

 . سیاست1

 اقتصاد 9

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

های کلیدی  قطعیت مسئله سیاسی که در تعیین  عدم 33

 نالش داشتند عبارتند از:

 . سیاست خارجی دولت ایارت متحده امریکا 3

 ای روسیه آفرینی منطاله .  نالش9

 . قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 1

 های تکفیری . مخاطرات امنیتی گروه4

 های قدرت  های سیاسی جریان . نزاع1

 . اختالف نظرهای کالن حاکمیتی ۱

 میانگین اهمیت:

 . محیط زیست3

 . جامعه9

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:

 . پایداری برجام7

 . تالابل ایران و عربستان ۳

 . مسئله سوریه2

  312۱. انتخابات 3۱

 ها . اعتراض33
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

46۳ 

 درصد 1۹

 

 درصد 1۹

 درصد 7

 

 عدد 15

 

 درصد  77 

 درصد ۹1
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های  زیرحوزه زیر بود: آسیب 2، حوزه اجتماعی مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 های اجتماعی، ورزش، شهری و سیاست اجتماعی. اجتماعی، جوانان، خانواده، زنان، کیفیت زندگی، گروه

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانید آمدار مدربدوط بده تدعدداد  مسئله اجتماعی مختلف منجر شده است. در زیر می 4۳2شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشخص شد. این  31حوزه، سهم بخش اجتماعی تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گانه گذاشدتده شدد. 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه  ۳1مسئله اجتماعی در کنار  31

 ها و از نگاه خبرگان اجتماعی مطابق جدول زیر است. از نگاه خبرگان همه حوزه 312۱بندی مسائل اجتماعی در سال  اولویت

 ۶۹۳۱بندیمسائلاجتماعیایراندرسالاولویت

 ازنگاهخبرگاناجتماعی هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 سرمایه اجتماعی فساد سیستمی ۶

 فالر و نابرابری ناامیدی درباره آینده 2

 فساد سیستمی سرمایه اجتماعی ۹

 ناامیدی درباره آینده فالر و نابرابری 4

 تفاوتی اجتماعی بی تفاوتی اجتماعی بی 5

 امنیت روانی و اجتماعی اخالق عمومی ۱

 اخالق عمومی امنیت روانی و اجتماعی 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اساس این نمودار، مسدائدلدی -مسئله اجتماعی در محور اهمیت 31در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هندسی اهمیت و  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم که هم

در سناریوپردازی استفاده شدد. سدهدم  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. 3بخش اجتماعی در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل اجتماعی در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 9

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه5

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

مسئله کارکردهای اجتماعی فضدای 

مجدازی دارای اهدمدیدت و عددم 

درصد بود، با ایدن  1۱قطعیت باری 

حال از آنجا که بدا سدایدر مسدائدل 

دارای این ویژگی تناسب ندداشدت،  

هدای  در بر ساخت عددم قدطدعدیدت

 کلیدی نالش اصلی ایفا نکرد.

 میانگین اهمیت:

 . محیط زیست3

 . جامعه2

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

4۳7 

 درصد 1۹

 

 درصد 1۹

 درصد 6

 

 عدد 14

 

 درصد  ۱7 

 درصد ۹4
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زیدرحدوزه زیدر بدود: تدندوع  7، حوزه فرهنگ مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 هویتی، رسانه، مذهب، هنر، میراث  فرهنگی، گردشگری و سیاست فرهنگی.-فرهنگی

در فصل اول این بود که پیش از این مسائل این حوزه در دو گروه  3121تا  3121پژوهی ایران از  تفاوت سه دوره گذشته آینده       

عنوان یدک زیدرحدوزه از  مذهب به »پژوهی ایران آینده«شد، اما در الگوی جدید  بندی می صورت مستالل دسته فرهنگ و دین به

 فرهنگ در نظر گرفته شده است.

      

ای و گردآوری ندظدرات خدبدرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده

توانید آمدار مدربدوط بده تدعدداد  مسئله فرهنگی مختلف منجر شده است. در زیر می 427شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشخص شد. ایدن  34حوزه، سهم بخش فرهنگ تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گانه گدذاشدتده شدد. 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه ۳۱مسئله فرهنگی در کنار  34

 ها و از نگاه خبرگان فرهنگ مطابق جدول زیر است. از نگاه خبرگان همه حوزه 312۱بندی مسائل فرهنگی در سال  اولویت

 ۶۹۳۱بندیمسائلفرهنگیایراندرسالاولویت

 ازنگاهخبرگانفرهنگ هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون مسائل صداوسیما ۶

 مسائل صداوسیما حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون 2

 گسترش افشاگری و درز اطالعات شدگی جامعه قطبی ۹

 ای فالدان سواد رسانه های توسعه گردشگری چالش 4

 شدگی جامعه قطبی مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 5

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ ۱

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ ای فالدان سواد رسانه 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اساس این نمودار، مسائلی که -مسئله فرهنگی در محور اهمیت 34در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هندسی اهدمدیدت و  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم هم

در سناریوپردازی استفاده شدد. سدهدم  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. ۱بخش فرهنگ در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل فرهنگی در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 9

 . فرهنگ۳

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

 میانگین اهمیت :

 . محیط زیست3

 . جامعه9

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

466 

 درصد 1۹

 

 درصد 15

 درصد 6

 

 عدد 1۹

 

 درصد  76 

 درصد ۹2
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زیرحوزه زیر بدود: آب،  2، حوزه محیط زیست مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 ها. محیطی، جنگل، پسماند و زباله، خاک، هوا و اقلیم و مردم و سمن های نو، تنوع زیستی، پایداری زیست انرژی

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانید آمار مربوط به تدعدداد  مسئله محیط زیست مختلف منجر شده است. در زیر می 4۳۳شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مدورد مشدخدص   31حوزه، سهم بخش محیط زیست تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گدانده 7های موضوعدی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه  ۳7مسئله محیط زیست در کنار  31شد. این 

 ها و از نگاه خبرگان محیط زیست مطابق جدول زیر است. بندی مسائل محیط زیست از نگاه خبرگان همه حوزه گذاشته شد. اولویت

 ۶۹۳۱بندیمسائلمحیطزیستایراندرسالاولویت

 ازنگاهخبرگانمحیطزیست هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 بحران تامین آب بحران تامین آب ۶

 بحران ریزگردها بحران ریزگردها 2

 بحران آلودگی هوا پیامدهای بحران آب ۹

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی بحران آلودگی هوا 4

 پیامدهای بحران آب تخریب تنوع زیستی 5

 تخریب تنوع زیستی محیطی توجهی به پایداری زیست بی ۱

 تخریب منابع خاک تخریب منابع خاک 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اسداس ایدن ندمدودار، -مسئله محیط زیستی در محور اهمیت 31در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هنددسدی  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم مسائلی که هم

در سناریوپردازی استفاده شد.  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  اهمیت و عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. ۱سهم بخش محیط زیست در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل محیط زیست در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 9

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

 میانگین اهمیت :

 . محیط زیست1

 . جامعه9

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

542 

 درصد 14

 

 درصد 14

 درصد 1

 

 عدد 12

 

 درصد  71 

 درصد ۹1
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هدا،  زیرحوزه زیر بود: بیمداری  ۱، حوزه سالمت مشتمل بر 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 های جایگزین. های بهداشت و سالمت عمومی، سالمت روان، نظام سالمت و درمان تغذیه، آسیب

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانیدد آمدار مدربدوط بده تدعدداد  مسئله سالمت مختلف منجر شده است. در زیر می 149شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشخص شد. ایدن  39حوزه، سهم بخش سالمت تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گانه گدذاشدتده شدد. 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه  ۳۳مسئله سالمت در کنار   39

 ها و از نگاه خبرگان سالمت مطابق جدول زیر است. از نگاه خبرگان همه حوزه 312۱بندی مسائل سالمت در سال  اولویت

 ۶۹۳۱سالدربندیمسائلسالمتایراناولویت

 ازنگاهخبرگانسالمت هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید مسائل سالمت روان ۶

 طرح تحول سالمت های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 2

 های نظام سالمت چالش سوء مصرف مواد ۹

 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری های نظام سالمت چالش 4

 سوء مصرف مواد طرح تحول سالمت 5

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید ۱

 حرکت به سمت پیری جمعیت های مراجعان سالمت و بیماران چالش 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اساس این نمودار، مسائلی که -مسئله سالمت در محور اهمیت  39در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هندسی اهدمدیدت و  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم هم

در سناریوپردازی استفاده شدد. سدهدم  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. ۱بخش سالمت در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل سالمت در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 9

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت6

 . علم و فناوری7

 میانگین اهمیت :

 . محیط زیست3

 . جامعه9

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت5

 . علم و فناوری۱

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 تعداد مسئله شناسایی شده 

 ها میزان پیچیدگی زیر حوزه

 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱اهمیت در سال 

 از نگاه خبرگان 1۹۳۱امیدواری به بهبود در سال 

 

 مسئله 111سهم در 

 

 میانگین درصد اهمیت مسائل 

 میانگین درصد عدم قطعیت مسائل 

 

472 

 درصد 1۹

 

 درصد 1۹

 درصد  ۹4

 

 عدد 11

 

 درصد  ۱6 

 درصد ۹1
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زیرحوزه زیر بود: آموزش عالی،  ۱مشتمل بر   479، حوزه 312۱پژوهی ایران  بندی موضوعی و پویش محیط آینده در مدل دسته     

 های جدید و فناوری اطالعات. نوآوری و کارآفرینی، آموزش و پرورش، علم و دانش، فناوری

ای و گردآوری نظرات خبرگدان و  کاوی، پایش رسانه های پژوهشی، داده پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و داده      

توانید آمار مربوط به تدعدداد  مسئله علم و فناوری مختلف منجر شده است. در زیر می 479شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی 

 گردآوری شده از هر منبع را مشاهده کنید.
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مورد مشدخدص  33حوزه، سهم بخش علم و فناوری  تعداد  7مسئله در  3۱۱بندی توزیع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه

گدانده 7های موضوعی  های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه مسئله از حوزه  ۳2مسئله علم و فناوری در کنار  33شد. این 

 ها و از نگاه خبرگان علم و فناوری مطابق جدول زیر است. بندی مسائل علم و فناوری  از نگاه خبرگان همه حوزه گذاشته شد. اولویت

 ۶۹۳۱بندیمسائلعلموفناوریایراندرسالاولویت

 ازنگاهخبرگانعلموفناوری هاازنگاهخبرگانهمهحوزه  

 فساد و تاللب علمی فساد و تاللب علمی ۶

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاریی محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاریی 2

 های رابطه علمی ایران با جهان چالش تحورت اجتماعی آموزش عالی ۹

 بنیان های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهای سیاست 4

 تحورت اجتماعی آموزش عالی مسائل معلمان 5

 گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهای سیاست های رابطه علمی ایران با جهان چالش ۱

 آموزان مسائل دانش بنیان های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت 7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی کده از مدیداندگدیدن        

 کند.  آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریوپردازی کمک می هندسی اهمیت و عدم قطعیت بدست می
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عدم قطعیت مشخص شده است. بر اسداس ایدن ندمدودار، -مسئله علم و فناوری در محور اهمیت 33در نمودار زیر پراکنش        

هایی هستند که میانگین هنددسدی  درصد داشتند مشخص شدند که تالریبا همان 1۱قطعیت باری  زمان اهمیت و عدم مسائلی که هم

در سناریوپردازی استفاده شد.  »های کلیدی عدم قطعیت«کردن  اهمیت و عدم قطعیت باریی داشتند. از این مسائل برای مشخص

 مسئله بود. ۱سهم بخش علم و فناوری در این زمینه تعداد 

 ۶۹۳۱پراکنش مسائل علم و فناوری در نقشه ایران  

 . سیاست3

 اقتصاد 9

 . فرهنگ1

 . محیط زیست4

 . جامعه1

 . سالمت۱

 . علم و فناوری7

 میانگین اهمیت :

 . محیط زیست3

 . جامعه9

 . اقتصاد1

 . سیاست4

 . سالمت1

 . علم و فناوری6

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت:
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 بخش  چهارم

 ۶۹۳۱مسئله ایران  ۶۱۱های  منظومه
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است. باید  312۱مسئله ایران در سال  3۱۱های  کنید، منظومه آنچه در صفحات بعد مشاهده می       

بدنددی و  دقت کنیم افق زمانی مورد نظر این پژوهش یک ساله است. از این رو در شناسایی، رتبده

ها نیز افق زمانی یک ساله مدنظر ما بوده است. هرچند برخی از این مسائدل سدابدالده  ترسیم منظومه

نیز دارای اهدمدیدت  312۱اند، اما از رو که در سال  های متمادی تکرار شده طورنی دارند و در سال

 اند. در لیست قرار گرفته ،اند بوده

هدا و  های مسئله، برخی زمینده های ذهنی راکه شامل برخی ابعاد و زیرشاخه در این بخش نالشه      

هدای  های مربوط به شداخده رنگ ایم. نامیده »منظومه«پیامدهای مسئله و برخی مسائل مرتبط است 

هدای یدک  هایی که بیانگر ابعاد، پیامدها یا زمینده هر نالشه ذهنی معنادار نیست و ممکن است شاخه

 های مختلفی داشته باشند. مسئله هستند، رنگ

آماده شدده اسدت.  3121تا پایان سال   ها، نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش این منظومه

مسئله، با رجوع به منابع گردآوری شدده از  3۱۱ها و نهایی شدن عناوین  پس از جلسات کارگروه

های هر مسئله ترسیم و نسخه اول بدست آمده است. بدا کدمدک اعضدای  گانه منظومه7مسیرهای 

 ها اصالح و به نسخه دوم ارتالا یافته است. ها، منظومه کارگروه

شود، نسخه نهایی نیست و طبیعی است که هدمده ابدعداد  نسخه دوم که در این گزارش ارائه می      

با انتشار گزارش ابتدای سدال بده پدایدان » پژوهی ایران آینده«گیرد. به باور ما  مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طول سال نیز این پروژه علمی تداوم داشته باشد. شما  نمی

 ها مشارکت کنید. توانید در تصحی) و تکمیل این منظومه می

برای هر مسئله یدک  »312۱پژوهی ایران  آینده«سایت اختصاصی پروژه  بدین منظور در وب      

صفحه اختصاصی طراحی شده که امکان دریافت نظرات تصحیحی و تکمیلی شما را دارد. آدرس 

 است.  www.ifs1396.irسایت  این وب

در این گزارش زیر هر مسئله، نشانی اینترنتی صفحه اختصاصی آن آمده است. همدچدندیدن از       

( نیز استفاده شده است. در صورتدی کده از ابدزارهدای QR Codeفناوری رمزینه پاسخ سریع )

اید، بدا قدرار  افزارهای کدخوان را بر روی گوشی خود نصب کرده کنید و نرم هوشمند استفاده می

دادن دوربین گوشی هوشمند یا دیگر ابزارهای دیجیتال در مالابل کد ماتریسی پایین هر منظومه بده 

 صفحه اختصاصی آن مسئله هدایت خواهید شد. 
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های کشور معرفدی شدده  از طرف خبرگان همه حوزه 312۱ترین مسئله ایران در سال  عنوان مهم ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی به

رسیدگی وضعیت اقتصادی نابسامان کشور دارد. دولت رانتیر در ایدران از دوره  بندی نشان از مرحله کارد به استخوان است. چنین اولویت

اکتشاف نفت جای پای محکمی در اقتصاد نشانده است کده 

حتی اگر عزم و اراده جدی به کاهش نالش و دخدالدت در 

اقتصاد داشته باشد، به راحتی و بددون تدحدمدل عدوارض 

دردناک کوتاه مدت و میان مدت، کاهدش ندالدش دولدت 

پذیر نیست. شاهد این نکته شکست چندین بداره  عمال امکان

های مختلف بوده است. اصالحات اقتصادی با برخی موانع در کشور روبده روسدت  اجرای اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران طی دوره

پیداکرده در ساختار سیاسی و اجتماعی کشدور  شده و قدرت خواران فربه توان به این موارد اشاره کرد: مداخالت رانت که از جمله آنها می

هدا،  راندی بدرای دولدت های بزرگ ساختار اداری و حدکدم های سخت و جراحی گیری های باری تصمیم در حفظ شرایط کنونی، هزینه

سدیداسدی، -گر مانند افزایش شفافیدت اقدتدصدادی های اصالح برنده از فساد در کشور، بلندمدت بودن سیاست های منفعت مندی گروه بهره

ها و تدوین قوانین مربوط به تعارض منافع و همچنین خو گرفتن و عادت سیسدتدم اداری بده  رانی در شرکت تدوین قوانین مربوط به حکم

ابعاد متنوعی از ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی مورد توجه و مطالدبده  312۱وضعیت فعلی و متداول انگاشتن این وضعیت. در سال 

دهی به وضعیت نظام بانکی کشدور در  های اقتصاد مالاومتی و سامان افکار عمومی است. از ضرورت اصالح نظام مالیاتی تا تحالق سیاست

 ناپذیری اقتصاد کنند. توانند وضعیت اقتصادی کشور را وارد بحران کنترل تدبیری برای آنها اندیشیده نشود می 312۱صورتی که در سال 

 ۶ ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/1مشارکت کنید:                                       
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شود که تأمیدن آب  های قرن کنونی شناخته شده است، به شرایطی گفته می ترین بحران ترین و مهم بحران آب که به عنوان یکی از بزرگ

میلیمتر که به دلیل داشتن اقلیم خشک و نیمه خشدک در اکدادر ندواحدی و عددم  91۱کمتر از تالاضا باشد. ایران با متوسط بارش سارنه 

شود، با چالش جدی تأمیدن آب مدواجده  درصد آن نیز تبخیر می 7۱سازی مناسب حدود  ذخیره

بندی بارندگی در ایران ناهمگون است که این نیز مزید  است. همچنین توزیع منابع آبی و نیز زمان

بر مشکالت است. از سوی دیگر در بخش تالاضا و مدیریت منابع آبی نیز مشدکدالت جددی در 

هدای  قاعده آب در بخش توان به مصرف بی های گذشته وجود داشته است. از جمله می طول دهه

مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی، افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت، سوء مدیریدت مدندابدع 

گدذاری، کدمدبدود  رویه، ضعف قاندون های زیرزمینی، سدسازی بی رویه آب های کشاورزی، پمپاژ بی آب، توسعه و توزیع نادرست بخش

های موسمی و قیمت پایین آب اشاره کرد. روند نامتناسب تالاضا و فشار بر منابع آبی طدی  ها و جریان های بازیابی و تصفیه فاضالب سیستم

تری یافته و موجب نگرانی و تحرک در دولت و جامعه به منظور کاهش ابعاد مسئله شده و با توجه به گستردگی  های اخیر بروز جدی سال

 ها خواهد بود. ترین چالش نیز از مهم 312۱تأثیرات آن بر جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سال 

 ۲   بحران تامین آب  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های جددی  تاکنون در ایران، موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری همواره یکی از چالش ۱۱باتوجه به شتاب افزایش جمعیت از دهه 

سال آیدندده،  1۱ترین چالش جهان در  عمل آمده مهم ها بوده و هست. موضوعی که تنها مختص ایران نیست و طی تحالیالات به دولت

فالدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشدور مدا بدا 

که توسدط  3121توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 

درصد اعالم شدد  39با افزایش نسبت به قبل بیش از  3121مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال 

های چالش برانگیز دولت دوازدهم خواهد بود. عالوه بر ایدن  که ادامه چنین روند صعودی یکی از موضوع

التحصیل( که بر اساس سرشماری  خصوص زنان فارغ التحصیالن دانشگاهی )به نرخ بیکاری بار در میان فارغ

هدای  درصد بوده است به همراه تعداد باری دانشجویان در حال تحصیل، بیکاری را تبدیل به یکی از ابرچالش 3۳/1برابر با  3121سال 

های آینده خواهد کرد. همچنین مسائل ساختاری امنیت شغلی کارگران همچون مسئدلده حدداقدل حدالدوق کدارگدران،  ایران در سال

کارگران فصلی و غیره از دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری در کشور است. همچنین بدیدکداری   قراردادهای سفید امضا، 

زنان در کنار بیکاری روستاییان، معلورن و مهاجران بر دامنه صعودی نرخ رشد بیکاری در کشور افزوده که ادامه چندیدن رونددی بدا 

 سیاسی و امنیتی برای کشور به بار آورد.-تواند پیامدهای اجتماعی می 312۱ورود موج بیکاران جدید به بازار کار در سال 

 ۹  بیکاری 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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هاست. حضور فساد سیستمی به شکل  های حکمرانی خوب و کارآمدی دولت های سیاسی یکی از شاخص کنترل فساد در نظام 

استفاده از قدرت برای کسب مطامع شخصی چه به صورت سیاسی و چه به صورت اقتصدادی 

هدا اسدت. نداکدارآمددی قدواندیدن، ندپدوتدیدسدم  های حاضر در دولدت یکی از عمده چالش

بازی( و کاهش اعتماد عمومی ناشی از فسادهای بزرگ مالدی در  )خویشاوندسارری و پارتی

های گذشته از جمله عوامل گسترش فساد بوده است. پاسخگویی، شفافیت سدازمداندی و  سال

تواند به کاهش فساد در سیستم بیانجامد، با این حال با تدوجده بده  نگاری تحالیالی از جمله عواملی است که می گسترش روزنامه

هدم  312۱روند عادی شدن سوء استفاده از قدرت، کاهش ضربه اخبار مربوط به فساد و بوروکراسی ناکارآمد کشور در سدال 

کشور «تعابیر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه برانگیز ایران است.  این مسئله جزء مسائل چالش

 (3121اردیبهشت  9۱)خبرگزاری تسنیم، »فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است«و » در مرحله فساد سیستمی است

 شاید تاحدی وخامت اوضاع در این زمینه را روشن کند.

    ۴فساد سیستمی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های سندجدش مدلدی  ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافته ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم 

درصد از  71کنند و حدود  درصد از مردم کشور آینده را بهتر ارزیابی می 94، تنها حدود 3124سرمایه اجتماعی در سال 

کدندد. ندتدایدج مشدارکدت  شود یا فرقی نمی مردم معتالدند که آینده بدتر می

درصدد از  ۳دهد که تندهدا حددود  خبرگان در همین پژوهش نیز نشان می

اندد. ایدن آمدار بدرای  خبرگان وضعیت سال آینده را بهتر ارزیدابدی کدرده

ترین عوامل  درصد است. در سط) کالن و عینی مهم 2شهروندان تنها حدود 

تأثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان اشتغال و مسئدلده ازدواج 

ترین عامل تأثیرگذار بر ناامیدی است. خبرگان  ای و داخلی کشور مهم های جهانی، منطاله است. در سط) سیاسی نابسامانی

اند. رتبه اول تا  به ناامیدی درباره حل بعضی از مسائل سه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ادبیات مختلف اشاره کرده

های طرح ملی سرمایه اجتماعی مربوط به سه استان مرکزی، خراسان رضوی و اردبیل  سوم ناامیدی نسبت به آینده در یافته

تواند بر میزان رضدایدت  است در حالی که تهران رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. ارزیابی منفی نسبت به آینده می

 از زندگی، قضاوت افکار عمومی بر عملکرد حاکمیت و مسائل دیگر تأثیرگذار باشد.

 5ناامیدی درباره آینده  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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شاخص سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سایر متغیرها همواره یکی از مباحث اصلی اجرایی و علمی کشور بوده است. آمدارهدا در 

شود، نشانگر تفاوت است به نحوی کده اعدتدمداد  مورد فاکتورهای مختلفی که بر اساس آن سرمایه اجتماعی در ایران تعریف می

دهد با ایدن حدال  اجتماعی کاهش را نشان داده اما شبکه روابط اجتماعی افزایش را نشان می

سازی نیز هنوز پایین گزارش شده است. با اینکه بسیاری از دانشگاهیدان افدزایدش  نرخ شبکه

دانند، برخی از رویکردهای جدید در نظریه نهادگرایی، افزایش  سرمایه اجتماعی را مابت می

هدای  شبکه روابط اجتماعی در کشورهای جهان سوم را عاملی برای عدم موفالدیدت بدرندامده

شدود.  های مختلف )فردی و سازماندی( مدی کنند که این روند باعث کاهش حاکمیت قانون در خوشه توسعه دانسته و استدرل می

های  برخی نیز در نالطه مالابل، با استناد به )نظریه( حاکمیت چند ریه )در ایران( قائل به کاهش اثرگذاری فرودستان سیاسی بر ریه

دانند. بدا ایدن حدال  های مختلف می ها در این ریه باری حاکمیتی بوده و کاهش اعتماد به مسئورن را نتیجه مستالیم تشکیل شبکه

عنوان نتیجه منفی کاهش سرمایه اجتماعی به طور مستالیم قابل برداشت است، کاهش همیاری اجتماعی و مشدارکدت  آنچه که به

( و ملت نیز جزو  Stateهای مردم نهاد در ایفای نالش واسط بین دولت )در معنای  ها و ناتوانی سازمان است. سوء استفاده از سمن

تواند معضالتی را برای توده شهروندان ایجاد کدندد چدرا کده سدرمدایده  عوامل ایجادکننده این وضعیت بوده که در ادامه نیز می

 تغییر است. اجتماعی با متغیرهای بسیاری، هم

  ۱سرمایه اجتماعی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های گدیداهدی  های آبی بزرگ که باعث کاهش رطوبت خاک و از بین رفتن عرصه با کاهش بارندگی و کوچک یا نابود شدن حوزه 

های غبار از زمین  هایی مانند رس و ذرات شن با جابجایی هوا و باد به صورت توده شود، ذرات کوچک مانند نمک، امالح و کانی می

تدواندندد  مانند که به همراه جدریدان هدوا و بداد مدی بلند شده و به صورت معلق در هوا می

های طورنی در ارتفاع زیاد را طی کنند. مناطق جنوب شرق و جنوب ایران به دلدیدل  مسافت

هدای شدن و  های کویری وسیع در داخل و خارج کشور هدمدواره بدا طدوفدان وجود دشت

های ریزگردی از سدمدت کشدورهدای  جریان ۳۱اند اما از اوخر دهه  گردوغبار مواجه بوده

هایی مانند خوزستان، ایالم، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مختل  همسایه و مناطالی در داخل کشور شدت یافته و زندگی را در استان

هدای پدایداندی سدال  های خشکی دارد . اتفاقات ماه آیدکه رودها و تارب کرده است و هشدار جدی در سایر مناطق ایران به شمار می

شاهد تکدرار یدا وقدوع  312۱های ثانویه ناشی از بحران ریزگردها بود که ممکن است در سال  وقوع بحران  در خوزستان نمونه 3121

 های جدید ناشی از ریزگردها در سایر نالاط کشور هم باشیم. بحران

 ۷بحران ریزگردها  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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محیطی وابسته به آن پیامدهایی متدسدلدسدل و گسدتدرده دارد.  های زیست بحران آب چه در سط) تأمین آب و چه بحران

های سیاسی و اجتماعی بدر سدر آب از  مشکل در تأمین مواد غذایی، مهاجرت، توقف صنایع وابسته به آب و کشمکش

های متصل به عدم امکان تأمین آب است و از سوی دیگدر مدرگ  جمله حلاله

هدای شدن و  هدان ها، فرونشست زمین، طوفان ها و رودخانه اکوسیستم دریاچه

غیره نیز از کاهش و از بین رفتن منابع سطحدی و زیدرزمدیدندی آب نشدئدت 

هدای  های بختگان، هامون و جازمدوریدان و دریداچده گیرند. بحران تارب می

های حیاتی وابسته به آندهدا خدطدر ایدجداد  رود عالوه بر نابودی چرخه آب شدن فزاینده کارون و زاینده ارومیه و قم و کم

کند که دامنه تأثیرات آن حتی به تدهدران و شدمدال کشدور ندیدز  های ریزگرد را در مناطق مختلف ایران ایجاد می کانون

های آب درون زمین نیز خطری سراسری در اکار منداطدق کشدور  رسد. خطر فرونشست زمین به دنبال از بین رفتن ریه می

هایی جهت کداهدش  هایی چون ریزگردها در خوزستان و سیستان و بلوچستان، برنامه های اخیر با بروز بحران است. در سال

نیز تالش برای مالابله با جوانب طبیعی و انسداندی آن ادامده  312۱رسد در سال  این مشکالت آغاز شده است و به نظر می

محیطی در بلندمدت تبدیل به یک مدوضدوع  تواند موضوع آب را از یک مسئله زیست داشته باشد. تداوم شرایط فعلی می

 ای کند. چندبعدی با تاثیرات امنیتی قابل توجه خصوصا در زمینه منازعات قومی و منطاله

 ۸پیامدهای بحران آب  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های مهمی است که چندین حوزه بزرگ از سیاست و اقتصاد گرفته تدا فدرهدندگ را در بدر  نابرابری اقتصادی یکی از چالش

های اخیر با رشد شهرنشینی شاخص فالر مطلق در کشور کاهش یافتده امدا  رغم اینکه در سال دهد علی گیرد. آمارها نشان می می

گدردی،  جایگاه ایران به لحاظ شکاف اقتصادی بین طبالات اجتماعی مناسب نیسدت. زبدالده

های بیرونی این نابرابری است که در سدال  خوابی، گورخوابی و غیره از جمله جلوه کارتن

های دیگری از نابرابری  ای بیشتری نیز پیدا کرده است. با این وجود جلوه گذشته نمود رسانه

الخصوص در منداطدق مدرزی و در مدیدان  نظیر احساس محرومیت نیز وجود دارد که علی

طلبانه نیز شده است. احساس نابرابری  ها موجب نارضایتی سیاسی و گرایشات جدایی قومیت

الزاما با خود نابرابری اقتصادی یکی نیست و تغییرات خلالی و میل به بیشترخواهی در ایجاد این احساس موثر بوده است. با ایدن 

توان با صراحت بیشتری اظهار نظر کرد و از جمله به رشد مهاجرت از روستاها بده  حال در مورد پیامدهای نابرابری اقتصادی می

نشینی شهری در صورت ترکیب  های مرزی به داخل و رشد مهاجرت به پایتخت اشاره کرد. میزان باری حاشیه شهرها، از استان

 های عمیالی در کشور شود. تواند دربردارنده ابرچالش های دیگری مانند بیکاری و ناامیدی از آینده می با چالش

 ۳فقر و نابرابری  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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عدالج  راهرکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرایند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب و یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامدعده اسدت. 

در های پولی و مالی و ارزی  ها در اقتصاد و تحریک تالاضا از طریق اعمال سیاست های کالن اقتصادی مداخله دولت رکود اقتصادی از دیدگاه آموزه

جامعه است. اما متاسفانه این نسخه که در دوره مازاد عرضه کارها در اقتصاد و در نتیجه 

وجود نرخ تورم پایین در اقتصاد قابلیت اجرایی دارد، عمال در وضعیت کنونی اقدتدصداد 

گیری رکود در اقتصاد ایران، ناشی از تولید انبوه در جامعده  ایران قابل اجرا نیست. شکل

اندازهای نامدطدمدئدن  نیست که با خلق تالاضا قابل درمان باشد. بلکه رکود ناشی از چشم

تولیدکنندگان کارها و خدمات در کشور است. چنین وضعیتی منجر به بروز یدکدی از 

 شود. اقتصاد ایران به جز در دو سال اخیر کده تدا حددودی ترین امراض اقتصادی شده است که در ادبیات اقتصادی به آن رکود تورمی گفته می غامض

و  هدای پدولدی تورم کنترل شده است، در دهه اخیر دچار درد دوگانه بیکاری و تورم است. درمان این درد نه در تحریک تالاضای با استفاده از سیاست

بدا هدر مندسازی طرف عرضه اقتصاد از طریق مدیریت انتظارات تورمی جامعه، بهبود فرهنگ کار در جامعه ایرانی، مالابله  مالی بلکه در مدیریت و توان

تر از  مهموری و  دهد و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارتالا بهره های غیرتولیدی را افزایش می عاملی که انگیزه پاداش گرفتن از بخش

با فروکش کردن  312۱وکارهای کوچک و متوسط است. سال  همه اینها جذب و تخصیص منابع مالی بلندمدت و مطمئن داخلی یا خارجی برای کسب

 رشد اقتصادی حبابی ناشی از افزایش فروش نفت، سال دشواری برای رسیدن به عدد قابل قبولی در رشد اقتصادی است.

 ۶۱رکود / رونق اقتصادی   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های اجتماعی داشته، پدیده غریبی است. اینکده جدامدعده  ای طورنی در همیاری تفاوتی اجتماعی برای ایران که ساباله بی

چطور به سطحی رسیده که مردمانش در هنگامه حوادث فالط به دنبال سلفی گرفتن هستند، روابط انسانی را به دید مادی 

نوعان خود، فالدط بده  های فالر و نیاز هم تفاوت به جلوه نگرند و بی و کاریی می

ای است که با خلالیات مدفدروض  دنبال تظاهر و حتی تمسخر یکدیگرند، پدیده

تر شدن حدوادثدی  برای ایرانیان در تعارض است و همین هم شاید باعث پررنگ

سوزی و ریزش ساختدمدان  آتشحواشی «یا » جنایت میدان کاج تهران«نظیر 

حس شدن جامعه شاید مرهون تعدد مخاطرات اجدتدمداعدی  باشد. بی »پالسکو

شود و  هایی از تخلفات مدیران شنیده می طور مستمر گزارش ای که در آن به تفاوت شدن مردم در جامعه موجود باشد. بی

بینند، شاید طبیعی به نظر برسد. افزایش احساس ناامنی، سرمایه  های سیاسی می مردمش خود را مرغ عزا و عروسی جریان

تفاوتی اجتماعی است و با رشد مظاهر تجمل، احساس رضایدت از  اجتماعی و فرهنگی پایین از جمله مسائل مرتبط با بی

است که  312۱تفاوتی اجتماعی یازدهمین مسئله ایران در سال  کند. از نگاه خبرگان کشور بی زندگی نیز کاهش پیدا می

 شدگی این پدیده اجتماعی باشد. توان نشان از بحران می

 ۶۶تفاوتی اجتماعی  بی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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گذاری در اقتصاد به معنی هرگونه مخارج در جهت حفظ و افزایش توان تولیدی جامعه است. با این تعریف مدتداسدفدانده  سرمایه

هاست که نتوانسته است موجودی سرمایه خود را به طرز مناسبی بهبود بخشد. تکیه بر منابع نفتی برای تدامدیدن مدالدی  کشور سال

راندی  مخارج عمرانی و بروز اثدر بدرون

بخش خصوصی از اقدتدصداد در دوران 

رونق این درآمدها، عمال کشدور را در 

دوران افول درآمدهای نفتی با تندگدندای 

گذاری بخش خصوصی مدواجده  سرمایه

گذاری نبوده است و ترجی) داده است که وجوه خدود را  کرده است. بخش خصوصی هم عمال راغب به صرف منابع در سرمایه

بازی در بازارهایی مال بازار مسکن و طال و ارز و غیره کند که عمال محرک بخش تولیدی در جامعه نیست. استفداده  صرف سفته

تدواندد  ای مدی های متعدد داخلی و مدندطدالده قطعیت ای است، چرا که عدم گذاری خارجی نیازمند ثبات داخلی و منطاله از سرمایه

گذاری را افزایدش داده و سدود  نحوی که هزینه سرمایه دهنده ریسک در این مسیر تلالی شود به عنوان یک مانع اصلی افزایش به

گذاری اقتصادی هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی  رسد توجه به سرمایه نظر می مورد انتظار را به همان ترتیب کاهش دهد. به

دهی بازارهای مناسب و  تواند از مسیر شکل گذاران باشد که می های مدیران و سیاست ترین اولویت یکی از مهم 312۱آن در سال 

 کار محالق شود. و در راس آن تعمیق بازارهای مالی و همچنین تکیه بر بهبود فضای کسب

 ۶۲گذاری اقتصادی داخلی و خارجی   سرمایه 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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تدریدن الدزام و  اجتماعی، نظام قضایی و حالوقی اصدلدی-های نهادگرایانه اقتصادی و مکاتب توسعه اقتصادی بر اساس دیدگاه 

زیرساخت مورد نیاز برای نیل به توسعه در کشورهای جهان است. بر اساس نظرات خبرگان، نظام قضایی کشور در وضدعدیدت 

فعلی از کارآمدی مطلوب و رزم برای تحالدق چدندیدن وضدعدیدتدی 

های اساسی است. همچنین  برخوردار نیست و نیازمند بهبود و بازبینی

هایدی اسدت کده  هر نظام قضایی در جهان همواره در معرض آسیب

هدای  ها و تهدیدهای انسانی توسدط گدروه توان برآمده از وسوسه می

ای شدن موضوعات مرتبط با فساد گسترده، انتظارات از نظام قضایی افزایش یافدتده  های اخیر و با رسانه نامشروع دانست. در سال

های بزرگ فساد مورد پرسش جامعه بوده است. از سوی دیگر وجود مشکالت ندهدادی  همین دلیل رسیدگی به پرونده است و به

 گانه کشور کرده است.3۱۱های  این موضوع را تبدیل به یکی از چالش »اطاله دادرسی«مانند 

 ۶۹های نظام قضایی  ناکارایی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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هدای  آزاری، پرخاشگری در فضاهای عمومی، افزایش خشوندت در مدحدیدط های اجتماعی به شکل همسایه رشد خشونت

های اخدیدر در مدحدیدط  ای است که تالریباً هر شهروندی در سال های خانوادگی پدیده آموزشی و درمانی و رشد خشونت

هدای  هایی از آن را شاهد بوده است. انتالام و احالداق حدالدوق عمومی پیرامون خود مصداق

ها بدل شده است. کاهش  خودسرانه نیز به بخشی از مطالب ثابت صفحات حوادث روزنامه

احترام به والدین، عادی شدن دروغگویی، کاهش قب) موارد مذمدوم اخدالقدی )از فسداد 

اقتصادی گرفته تا فساد جنسی( در سط) جامعه و بسیاری موارد دیگر نیز از جمدلده دیدگدر 

تواند علل و پیامدهای مختلدفدی بدا  موارد قابل بحث در ذیل این مورد است که هریک می

خود داشته باشد. کاهش همیاری و از خودگذشتگی و در مالابل افزایش سود شخصی و میل به بیشترخواهی نیز از مواردی 

های خدبدری هدر  توان آن را دارای یک رابطه دیالکتیکی با ضعف اخالق عمومی دانست. مروری بر مصداق است که می

های اثربخش در این حوزه باید منتظر تکرار  رساند که در صورت عدم اتخاذ تصمیم یک از موارد بار ما را به این نتیجه می

 ها در آینده نیز باشیم. این مصداق

 ۶۴اخالق عمومی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/14مشارکت کنید:                                       

  
  

88 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



هدای  آلودگی هوا ممکن است منبع طبیعی یا مصنوعی داشته باشد. در ایران به جز آلودگی ناشی از گرد و غبار، بیشدتدر بدا آلدودگدی

های انسانی مواجه هستیم. در شهدرهدای بدزرگ  مصنوعی حاصل از شیوه زیست و فعالیت

سهم عمدة آلودگی مربوط به خودروهای شخصی و دیگر وسایل حمل و نالل است. طدبدق 

شهرها در  زیست وضعیت آلودگی هوای کالن آمار اعالم شده توسط رئیس سازمان محیط

نسبت به سال قبل بهتر بوده  است. بهبود کیفیت سوخت به طور مشخص بنزیدن  3121سال 

ویدژه  های محدودیت تردد در این بهبود وضعیت هوا نالش مهمی داشته است اما هنوز وضعیت هوا در شهرهای بزرگ بده در کنار طرح

های صنعتی آلودگی هوا افزایش یافدتده و در  تهران جدی است. در شهرهایی مانند اراک، قزوین و کرج با افزایش جمعیت و فعالیت

شهرهایی با ابعاد جمعیتی کوچکتر هم به دلیل نبود آموزش و بهینه نبودن خودروها  میزان آریندگی هوا روند صعودی دارد. از سدوی 

های صنعتی است، همچنان جدی است و به دلیل مسائل مدخدتدلدفدی  دیگر در کل کشور آلودگی مصنوعی هوا نیز که ناشی از فعالیت

محیطی و غیره، نوسازی فنی و فناورانده صدندایدع  مانند کمبود سرمایه، رکود اقتصادی، نبود اراده در جهت کاستن از مخاطرات زیست

 رود.  های صنعتی به کندی پیش می برای کاستن از آلودگی هوای ناشی از فعالیت

 ۶5بحران آلودگی هوا   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی
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توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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جمعی و غدیدره  ربایی، نزاع دسته های هولناک، اسیدپاشی، زورگیری مسلحانه، رواج باندهای تبهکاری، سرقت، تجاوز، آدم قتل

تر شددن سدازوکدارهدای  های مبارزه با جرم و علمی های اخیر با تغییر رویه کرات مشاهده شدند. در سال به 3121در اخبار سال 

های امنیتی بهبود یافته است اما  کننده امنیت در ایران، شاخص نهادهای تامین

امنیت یک بعد روانی نیز دارد که ناظر بر احساس وجود امنیت اسدت کده 

دهنده، تاثیرات عمیالی بر آن گذاشته و  گاه وقوع یک حادثه به شدت تکان

کند. گاه نیز جامعه خود به دنبال مظاهر خشدوندت  آن را به شدت متزلزل می

تواند نتیجه تزلزل احساس امنیت باشد. نوجوانانی  است که این مطلب نیز می

گذارانی کده در ایدندتدرندت بده  برند تا چیزی را )هر چیزی را( اثبات کنند یا انبوه کامنت که دست و صورت خود را با تیغ می

یدابدی  گذاری شود. دلیل نام» گری خرده الواتی«تواند با عنوان  دهنده طیفی از رفتارهاست که می کنند، شکل دیگران حمله می

های مجدازی و حدالدیدالدی دسدت بده  کنند که باید برای پذیرفته شدن در جمع برای اینکه چرا برخی از شهروندان احساس می

های شدیدد بده شدکدل  گیری خشونت تواند نالطه آغازی برای استدرل در مورد شکل های فیزیکی و کالمی بزنند، می خشونت

زا در کندار  آمیز و انعکاس جنایات وحشت دهنده باشد. گردش ویدئوهای حاوی محتواهای به شدت خشونت وقوع جرایم تکان

کننده امنیت روانی برای شهروندان ممکن است در ادامه نیز به این مسدئدلده دامدن بدزندد. بدرخدی از  های تامین ضعف سیاست

افزاری انجام شده برای تامین امنیدت  پردازان معتالدند که وجود امنیت را با آمارهای مرسوم پلیس در مورد کارهای سخت نظریه

است که از سط) خرد اجتمداعدی تدا » احساس کردن وجود امنیت«توان اثبات کرد، به عالیده آنها وجود امنیت به معنای  نمی

 ریزی هم برای سط) کالن و هم برای سط) خرد است. گیرد و متعاقباً نیازمند برنامه سط) کالن آن را در بر می

 ۶۱امنیت روانی و اجتماعی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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ها کاهش انسدجدام  هایی که ثمره آن های جدید را داشته است؛ دوقطبی گیری دو قطبی جامعه ایران همواره ظرفیت رزم برای شکل

هدای  گیری بحدران گریزی و حتی شکل نظرهای کالن حاکمیتی، قانون های سیاسی، تشدید اختالف اجتماعی، بروز نزاع میان جریان

گیری یک دوقطدبدی  بار دیگر صحنه شکل 312۱سیاسی و امنیتی بوده است. شاید سال 

سیاسی باشد. این دو قطبی احتمالی بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شدوراهدای 

ای مجلس شورای اسالمی تاثیرگذار  دوره اسالمی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان

خواهد بود؛ هر چند تأثیر بر مورد اول قابل مالایسه با دو مورد بعدی نیست. تغییر اعضا و 

آرایی جدید در شورای شهر تهران به انتخاب شهردار جدید پایتخدت  گیری صف شکل

تواند آغازگر تغییرات عمده در ساختار عظیم شهرداری تهران باشد. همچنین در صدورت شدکدسدت حسدن  شود که می منتهی می

هدا  تدریدن آن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تکرار مشکالت دیرینه تغییر دولت در ایران را شاهد خواهیم بود کده مدهدم

هدای  بار دیگر صحنه کشمکش گدروه 312۱های عمده در میان مدیران دولتی است. سال  ها و جابجایی تغییرات گسترده در سیاست

سیاسی بر سر تأیید صالحیت نامزدها هم خواهد بود. پس از انتخابات نیز فضای عمومی کشور درگیر تشکیل کابینه دولت دوازدهم 

هرچه باشد، بر تمام مسائل اصلی کشور طی ایدن  312۱و رأی اعتماد مجلس به وزراست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 

 سال تاثیرگذار خواهد بود.

 ۶۷   ۶۹۳۱انتخابات  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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های کالن حاکمیتی تبدیل شده اسدت.  های قدرت در کشور، در سط) بارتر به اختالف های سیاسی در میان جریان نزاع

های داخلی و اختالف ندظدر  اختالف نظر میان قوای سه گانه، اختالف نظر در سیاست خارجی، اختالف نظر در سیاست

سوزی بدرای  در مسائل حالوقی و قضایی به فرصت

منافع ملی کشور منجر شده است. بدحدث بدر سدر 

مناصب کلیدی و همچنین وضعیدت و جدایدگداه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرایش مدجدلدس 

اهلل هداشدمدی  خبرگان در شرایط بعد از فوت آیت

های  رفسنجانی، حاکمیت را با شرایط جدیدی روبرو کرده است. در سال آینده، اختالف نظرهای کالن بر وضعیت نزاع

پذیرند. این اختالف نظرها همدچدندیدن  ها تأثیر می گذارند و از آن های قدرت و انتخابات پیش رو تأثیر می سیاسی جریان

ترین دستاوردهای دولت یازدهم تاثیرگذار خواهند بود؛ دستاوردی که دولت  روی پایداری برجام به عنوان یکی از مهم

 جدید آمریکا به دنبال اخالل در روند اجرای آن است.

 ۶۸اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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های اصلی حسن روحانی در طول مبارزات انتخاباتی بود. این وعده در همان  احترام به حالوق شهروندی، همواره یکی از وعده

منجر شد. متن نهایی، سه سال بعد » منشور حالوق شهروندی«به نگارش نسخه اولیه  3129ابتدای راه دولت یازدهم در آذرماه 

فصل سه  91جمهوری امضا و ابالغ شد. عالوه بر اصل  از سوی رئیس

قانون بدرندامده چدهدارم  3۱۱قانون اساسی )بخش حالوق ملت(، ماده 

دولت را مؤظف به تددویدن مدندشدور حدالدوق  31۳1توسعه در سال 

از » حفظ و صیانت از حریم خصدوصدی افدراد«شهروندی کرد که 

 31۳4سدال » حمایت از حریم خصوصی«محورهای آن بود. ریحه 

دهدد  در مجلس اعالم وصول شد اما به نتیجه نرسید. این سابالده نشدان مدی 31۳1سال » حمایت از حریم خصوصی«و طرح 

دار و طورنی دست کم بخشی از نیروهای اجتماعی ایران بدوده و هسدت. از  چگونه حالوق شهروندی یکی از انتظارات دامنه

آنجا که طرح مسائل حالوق بشری همواره یکی از ابزارهای کشورهای غربی علیه ایران بوده، تهیه منشور حالدوق شدهدرونددی 

ها بکاهد. با این حال، منتالدان معتالدند این منشور ضمانت اجرایی رزم را ندارد و مدجدمدوعده  تواند قدری از فشارهای آن می

 های مختلفی برای مجریان، ضابطان و قضات به همراه داشته است.  قوانینی است که از قبل وجود داشته ولی در اجرا، برداشت

 ۶۳حقوق اساسی و شهروندی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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رغم سرعت کم آن است که باعث شده در یدک دهده  های قابل بحث در ایران افزایش ضریب نفوذ اینترنت علی یکی از پدیده

هدا بده  اخیر تعداد کاربران رشدی قابل توجه پیدا کرده و به بارترین رقم کاربران اینترنت در منطاله برسد. اشتیاق بسیار ایدراندی

تواند علل مخدتدلدفدی  حضور در فضای مجازی می

زمان معضالت مختلفی را نیز بدا  داشته باشد اما هم

هدای رایدج  خود به همراه دارد. یکدی از پددیدده

های اخیر، وندالیدسدم مدجدازی و حدمدالت  سال

های مختلف است. ظرفیت ایجاد گسیختگی در مواقع بحران، افشدای  های داخلی و خارجی به بهانه متناوب به صفحات سلبریتی

بندی از دیگر وجدوه  های مجازی و صفحات شرط های آنالین و رشد قمارخانه برداری حریم خصوصی در فضای مجازی، کاله

های همدکداری در سدطد)  منفی رشد فضای مجازی در ایران است. از سوی دیگر ایجاد امکان نظارت شهروندی، ایجاد گروه

وگویی و همبستگی در مواقع بحدران ندیدز از جدمدلده  های گفت خرد، دسترسی بیشتر عموم به دانش و خدمات، ایجاد ظرفیت

دهدندده بدرای  های تخفیدف سایت های اینترنتی و وب پیامدهای مابت رشد حضور در فضای مجازی است. ضمن اینکه فروشگاه

های جدیدتر به ایران  ها و غیره در حال ایجاد سبک زندگی و حتی فرهنگی جدید هستند و در ادامه با ورود تکنولوژی رستوران

شود در  و دیگر مفاهیم شاید زودتر از آنچه که تخمین زده می 1های جدیدتر باشیم. اینترنت اشیا و وب  باز هم باید منتظر پدیده

 جهان و متعاقباً در ایران رایج شده و شاهد مسائل جدیدی اعم از مابت و منفی در این مورد نیز باشیم.

 

 ۲۱کارکردهای اجتماعی فضای مجازی  
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توان گفت تامین مالی بخدش  طوری که می محور شده است به گیری بازار سرمایه و کار، اقتصاد ایران به شدت بانک در وضعیت عدم شکل

هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر  های تولیدی فالط و فالط وابسته به بانک ای از بنگاه عمده

های اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون بدا دو  تواند به تمامی بخش بحرانی در شبکه بانکی می

الدوصدول یدا حدتدی  رو است. اول حجم باورنکردنی مطالبات معوق و مشکوک مسئله اساسی روبه

رو کرده اسدت. دوم مسدالده  ها را از جهت منابع با مشکل روبه سوخت شده بانکی است که بانک

ها و موسسدات مدالدی و  گسترش بیش از اندازه و خارج از نظارت شبکه بانکی با پیدایش صندوق

اعتباری فراوان است که امکان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها را کاهش داده اسدت و در 

داری  ایدم. شدرکدت هایی از ایدن دسدت بدوده های غیررسمی بانک نتیجه بعضا شاهد ورشکستگی

هایی بده مدندظدور کدندتدرل و  ها و مصوبه گذاران مالی و پولی قرار گرفت و برنامه ها نیز از ابتدای دولت یازدهم مورد توجه سیاست بانک

 312۱تر را بهبود ببخشد. عالوه بر این سدال  های پیش محدودسازی آن تدوین و ابالغ شد، اما تاکنون نتوانسته است وضعیت نابسامان سال

کننده خواهد بود. نخست سرنوشت عضویت ایران در پیدمدان اجدرای  های کشور حائز اهمیت و تعیین المللی نیز برای بانک دو موضوع بین

الدمدلدلدی  هایی همراه شد. دوم اجرای استانداردهای بدیدن با حاشیه 3121است که در سال (FATF) اقدامات مالی برای مالابله با پولشویی 

ها را کاهش داده  کردن وضعیت بحرانی برخی بانک های مالی امکان مخفی است که با شفاف کردن صورت(IFRS) گری مالی  گزارش

 ها، بورس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. و ممکن است با علنی شدن وضعیت ورشکسته برخی بانک

 ۲۶ها  بحران بانک 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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دانند. به گدواه مدطدالدعدات  یک سرزمین می »آوری تاب«سرمایه اجتماعی را در کنار دیگر موارد، یکی از عوامل اصلی 

هدا  ای قرار دارد . در غیاب سرمایه اجتماعدی، دولدت نهادهای رسمی، سرمایه اجتماعی در ایران در وضعیت بسیار شکننده

امکان بسیج عمومی بدرای 

را نخواهند  »خیر جمعی«

داشت. در حوزه عمدومدی، 

بحران سرمایه اجدتدمداعدی 

تواند به باور عمومی بده  می

توانایی دولت در رفع مشکالت ضربه بزند و باور مردم به سخنان مسئورن حکومتی را خدشه دار کند تا جدایدی کده بده 

اعتمادی کامل به اقدامات حکومتی منجر شود. در چنین شرایطی قضاوت عمدومدی  ناامیدی به بهبود اوضاع در آینده و بی

تواند از عددم  اعتمادی و برگرفته از نوعی نگاه منفی خواهد بود. چنین شرایطی می نسبت به عملکرد حاکمیتی بر مبنای بی

هدای سدیداسدی  های دولتی، فسادهای بزرگ مالی، ناکارایی نظام قضایی، ناکارایی نهادهای ندظدارتدی، ندزاع تحالق وعده

های مدنی، صنفی، سیاسی و قومی جامعه تأثیر بپذیرد. کیفیت قضداوت افدکدار  توجهی به خواست های قدرت و بی جریان

ها در جامعه و میزان مشدارکدت  تر شدن دامنه اعتراض تواند بر گسترده عمومی درباره عملکرد حاکمیت از سوی دیگر می

در انتخابات تاثیرگذار باشد. چالش سرمایه اجتماعی حاکمیت و به تبع آن نحوه قضاوت افکار عمومی درباره عدمدلدکدرد 

 های پیش رو است. ترین چالش همچنان یکی از مهم 312۱حاکمیت در سال 

 ۲۲قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت  
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ای بدا  جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، چند روز پیش از تحویل سکان وزارت خارجه به تیم ترامپ، توافق هسدتده

ای و  دانست. تدوافدق هسدتده المللی بدون توسل به جنگ برای حل مسائل بزرگ بین ایران را نمودی از قدرت دیپلماسی

که ثمره اصالح روند مدذاکدرات ایدران و  برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام

در دولت یازدهم بود، هم برای دولت باراک اوباما و هم برای دولدت   3+1کشورهای 

جمهور جدیدد آمدریدکدا  رود. هرچند رئیس حسن روحانی دستاوردی ویژه به شمار می

آن بدود و بدعدد  »پاره کردن«خواند و ابتدا به دنبال  می را را بدترین توافق تاریخ آن

های دیگر این توافق تاکید دارندد کده  کند، اما طرف را دنبال می اجرای سختگیرانه آن

المللی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل است. بنابراین پاره کردن آن به سادگدی کدالمدی  برجام یک توافالنامه بین

در سیاست خارجی خود در قبدال ایدران  312۱رود. اما رویکردی که دولت دونالد ترامپ طی سال  نیست که بر زبان می

کند، کیفیت اجرای برجام را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این میان، فشارهای اسرائیل و عربستان بده دولدت  اتخاذ می

تواند در سیاست اتخاذ شده تاثیرگذار باشد. در بعد داخلی، دولت دوازدهم از یک طرف با مخالفان برجام  آمریکا هم می

و از طرف دیگر با حجم بزرگی از انتظارات پاسخ داده نشده از برجام روبرو خواهد بود. این انتظارات در هر دو سدطد) 

 .شود عمومی و نخبگان اقتصادی دیده می

 ۲۹پایداری برجام  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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های سیاسی تاثیرگذار است؛ اول اینکه در جریان انتخابدات و در  انتخابات در ایران معمورً به دو شکل در وضعیت احزاب و تشکل

گیرد و سپس بعد از انتخابات، پیروزی یک حزب یا تشکل سیاسی یدا  های جدید احزاب سیاسی شکل می فضای پیش از آن، ائتالف

ها، وضعیدت و چدیدندش ندیدروهدا و  ائتالفی از آن

های غالب سیاسی را تا حد زیدادی تدغدیدیدر  گفتمان

دهد. وضعیت تحزب در ایران از مندظدر اول، بدا  می

های حزبدی و آندچده در  تعاریف کالسیک فعالیت

شود، متفاوت اسدت.  کشورهای توسعه یافته دیده می

محور احدزاب در -های سیاسی به صورت مالطعی است و حضور فرآیند ها و جبهه گیری ائتالف رقابت انتخاباتی در ایران نتیجه شکل

های اخیر،  های سیاسی همواره در ایران وجود داشته است اما طی سال های سیاسی میان احزاب و ائتالف شود. نزاع انتخابات دیده نمی

گرایی  ها افزوده شده است. تضاد دورنی در دو گفتمان غالب فضای سیاسی کشور یعنی اصول های درون گفتمانی هم به این نزاع نزاع

شدود. ایدن وضدعدیدت تدا بدرگدزاری اندتدخدابدات  تر دنبال مدی و اصالح طلبی در جریان است اما تضاد درونی در گروه اول جدی

 گرایان در انتخابات با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. جمهوری و سپس در صورت شکست اصول ریاست

 ۲۴های قدرت  های سیاسی جریان نزاع 
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بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی
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تواندندد در ایدران  های خصوصی تلویزیونی نمی ای انحصاری است و از آنجایی که طبق قوانین فعلی شبکه صداوسیما رسانه

بحران اعتبار نزد افدکدار عدمدومدی «گوی بسیاری از مطالبات باشد. صداوسیما با  فعالیت کند، بنابراین این رسانه باید جواب

آفریدن  هم چالش 312۱مواجه است و همین امر در سال » شهرها ویژه در کالن به

اندد و  ها نداراضدی خواهد بود. برخی اقشار مختلف از بازنمایی خود در این رسانه

خاطدر  از صداوسیما معترضند. از سوی دیگر، به» ها حذف چهره«برخی دیگر به 

تدداوم «های رادیویی و تلویدزیدوندی شداهدد  توسعه کمی نیروی انسانی و شبکه

و تدغدیدیدر  »فروشی آنتن«هستیم که همین ماجرا به » کسری بودجه صداوسیما

فروشی و توجدیده آن از سدوی مددیدران  منجر شده است. اینجاست که با افزایش آنتن جایگاه این رسانه به بنگاه اقتصادی

های اخیر از آن  هم خورده است. آنچه در سال به »مرز بین محتوا و آگهی«، »برنامه مشارکتی«صداوسیما با عنوان ساخت 

تواند نالشی الدگدودهدندده بدرای سدایدر  ای کشور است که می ترین نهاد رسانه عنوان بزرگ غفلت شده جایگاه صداوسیما به

نداپدذیدری بدر  برای جبران کسری بودجه اثر مخرب و جبدران »فروشی آنتن«ظاهر ساده  های کشور ایفا کند. پدیده به رسانه

ای به صاحبان قدرت و  های رسانه و فرصت» فروش محتوا«فضای فرهنگی کشور گذاشته است. این امر باعث تسری رویه 

و یدا  »تدیدتدرفدروشدی در روزندامده«، »فروشی در سینمدا سکانس«هایی مانند  ها شده است. پدیده ثروت در سایر رسانه

اند و در تخریب اعتماد عمومی و سدرمدایده  های عادی تبدیل شده های اخیر به رویه در سال» فروشی در مطبوعات صفحه«

 اجتماعی کشور نالش دارند.

 ۲5مسائل صداوسیما  
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طور کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد  های مزمن اقتصاد ایران است. به حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضه

کند. گسترش حجدم اقدتدصداد  شود که فعالیتی قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره  می اطالق می

زیرزمینی در کنار منافع مالطعی چون جذب بدیدکداران 

شهری و مهاجران روستایی مشکالت بزرگی همچدون 

کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بدودجده ایدجداد 

کند. یکی از اجزاء اصلی بخش اقتصاد زیرزمدیدندی  می

های گذشته با تکیه بدر فسداد  قاچاق است که در سال

اداری و سیستمی و همچنین مضیاله دوران تحریم کشور شدت یافته است. از دیگر موارد مرتبط با این مسئله، نداکدارآمددی 

جای اینکه مسیری برای صادرات باشند به محلی برای  روایت منتالدان به نظام گمرکی و کژکارکردی مناطق آزاد است که به

های اخیر منجر به افزایش شفافیت مدعدامدالت و  اند. با این وجود ارتالاء نظام مالیاتی در سال واردات بعضا قاچاق تبدیل شده

برای نخستین بار بیش از نیمی از بودجه از درآمد مالیاتی تامین شده است. از  3121کاهش اقتصاد زیرزمینی شده و در سال 

های  رغم کاهش حجم واردات با افزایش سوی دیگر بهبود فرآیند گمرک و ایجاد سامانه گمرکی نیز درآمد این نهاد را علی

رغم این تحورت مسدئدلده  و شاخصی برای کاهش قاچاق بوده است. علی  رو کرده درصدی در سه سال اخیر روبه3۱۱باری 

 خواهد بود. 312۱های اصلی ایران در سال  همچنان یکی از چالش» قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی«

 ۲۱قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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 های گیاهی و جداندوری ایران از نظر تنوع زیستی جزء کشورهای شاخص دنیاست اما متاسفانه از نظر شدت و سرعت تخریت منابع متنوع زیستی و گونه

ها به عندوان سدوخدت، آلدوده کدردن و  چه رویه دام، استفاده از درخت و درخت مرتبط با آنها نیز شاخص است. فعالیت ساکنان محلی مانند چرای بی

های عمیق قانونی و غیرقانونی، رها کردن زباله در کنار اقدامدات  ها، حفر چاه رویه آب برداشت بی

های توسعه ناپایدار کشاورزی و تولید و  های کالن دولتی مانند سدسازی نسنجیده، برنامه و سیاست

های ایران آورده است. روندد تدخدریدب  بوم وساز، فشار بسیاری بر زیست مصرف انرژی و ساخت

های کشاورزی در شمال غرب و غدرب کشدور  ها در شمال کشور و تبدیل مراتع به زمین جنگل

هدای  هسوزی با مخاطرات انسانی نیز مواجه هستند. عالوه بر این انواع گدوند ها در کنار مخاطرات طبیعی همچون آفات و آتش همچنان ادامه دارد. جنگل

در کنار مشکالت ایجاد شده توسط شکارچیان غیرقانونی  3121حیوانی نیز از شر بالیای طبیعی و انسانی همچون شکارچیان در امان نیستند. البته در سال 

نیز با خبرهای مختلف تخریدب  312۱رسد سال  نظر می های نادر شنیده شد. به و سوداگران حیات وحش اخبار خوبی در مورد افزایش تعداد برخی گونه

 هایی نیز ایجاد شده است. تنوع زیستی مواجه باشیم در حالی که با افزایش آگاهی عمومی در این حوزه امیداواری

 ۲۷تخریب تنوع زیستی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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قدرت نرم یا قدرت هوشمند برآمده از تعریف موسع امنیت است. محدود کردن امنیت یا قدرت به امنیت یا قدرت نظامدی و 

استفاده از ابزارهای سخت، یک اشتباه راهبردی در زمینه ایجاد امنیت است. به صورت طبیعی گذار از مفهوم امنیت سخت و 

هدا  ترین آن متداول به مفاهیم جدیدتر و توسعه این مفهوم به ابعاد آن همراه با موانعی است که اصلی

تر است. امنیت اجتماعی )امنیت اجتماعی و رواندی شدهدرونددان،  بستگی به مفهوم و پاردایم کهن دل

اعتمادپذیری عمومی، میزان محبوبیت کشور در منطاله و جهان و غیره، امنیت اقتصادی )برخورداری 

-گذاری، پایداری و ثبدات سدیداسدی از شغل امن و پایدار، ایجاد محیط با ریسک پایین برای سرمایه

هایی از ابعاد مدتدعددد  سازی در سط) جهانی و غیره( نمونه اجتماعی و ...( و امنیت سیاسی )ارتالاء قدرت هژمونیک و گفتمان

ها و استفاده از ابزارهای  قدرت و امنیت نرم در دنیای امروز و آینده جهان است. در گذار از امنیت سخت به نرم، تغییر دیدگاه

 های آینده کشور خواهد بود. نوین دو ضرورت اصلی و همراه با چالش برای تغییر در سال

 ۲۸امنیت نرم 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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دار است که بتوان آن را یکی از موضوعات جددی در  های روانی، موضوع جدیدی نیست اما آنالدر ریشه انگ بودن بیماری

هدای رواندی  های اخیر آگاهی مردم نسبت به شیوع بیماری حوزه سالمت روان در سال پیش رو نیز تلالی کرد. گرچه در سال

تلالی شدن، » روانی«بار رفته است، اما نگرانی افراد از انگ خوردن و به اصطالح 

کند. وقتی افدراد بده دلدیدل  هنوز هم آنها را از درمان اختالرت روانی منصرف می

ای،  ابتالی مالطعی یا مزمن به برخی اختالرت، مجبور به دریافت خدمدات مشداوره

هدای شدغدلدی،  شوند، ترس از طرد شدن در مدحدیدط درمانی و دارودرمانی می  روان

هدای  خانوادگی و دوستی و هراس از انگ خوردن، باعدث فدرار افدراد از درمدان

انجامد و  شود. این مسئله به مصرف خودسرانه و پنهان داروها می دار شدن اختالرت روانی منجر می تخصصی شده و به ریشه

خود درمانی در حوزه سالمت روان و مصرف داروهای اشتباه، نه تنها کمکی به برطرف شدن اخدتدالرت ندکدرده، بدلدکده 

های روانی، تنها دلیل فرار افراد از درمدان ندیدسدت. هدزیدنده بداری  کند. انگ بودن بیماری مشکالت جدیدی را ایجاد می

ها و برخی داروها در پوشش بیمه، از عوامل دیگری است که افراد را از درمان   های روانپزشکی و قرار نگرفتن مشاوره درمان

نوعی اضطراب فراگدیدر   های اجتماعی به  های زندگی شهری و برخی نابسامانی  کند. در شرایطی که خرده استرس منصرف می

 کند. بیش از گذشته ضرورت پیدا می 312۱در جامعه ایران منجر شده، توجه به مسائل سالمت روان در سال 

 ۲۳مسائل سالمت روان  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های مختلف در امور محیط زیستی دارای مسئولیت هستند و از لحاظ  وجود قوانیدن  های متفاوتی در بخش در ایران سازمان 

های قابل توجهی وجود دارد اما عدم هدمداهدندگدی  مرتبط و حتی توجه به حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی ظرفیت

ها عدمدلدکدرد  ها و رویکردهای این سازمان مناسب در برنامه

های حافظ محیط زیسدت را بدا مشدکدالت  مناسب سازمان

رو کرده است. همچنین با وجود اینکه ایران در  مختلفی روبه

المللی متعددی عضدویدت دارد، در  ها و معاهدات بین پیمان

دهی و آمارهای مرتبط شفافیت کافی وجود نددارد.  گزارش

هدای  هایی از سازمان های تخصصی و تغییر در رویکرد در بخش ها  و اختصاص بودجه رسد با برداشته شدن تحریم به نظر می

هدا،  های احیدای تدارب تواند روند مابتی داشته باشد. برنامه های پایدار می حرکت به سمت برنامه312۱گذار در سال  سیاست

گدیدری سدندتدی و اکدوتدوریسدم در  حمایت از کشاورزی پایدار در حوزه دریاچه ارومیه و پریشان و نیز حمایت از ماهدی

های اخیر  های توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در سال هایی مانند شادگان، کانی بارزان و غیره از جمله پروژه تارب

تدوجدهدی بده  های حاصل از کدم محیطی، بحران توجهی به پایداری زیست ها بی دلیل انباشت سال بوده است. با این وجود، به

 نیز همچنان ادامه خواهد داشت.  312۱توسعه پایدار در سال 

 

 ۹۱محیطی  توجهی به پایداری زیست بی

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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دو عامل طبیعی تخریب خاک، باد و آب هستند و این عوامل بسته به درجه حرارت، شیب زمین، بافت خاک و پدوشدش گدیداهدی 

توانند نالش مهمی در میزان و چدگدوندگدی  تأثیرگذاری متفاوتی دارند. بنابراین انسان و پوشش گیاهی با  مداخله در موارد فوق می

تخریب خاک داشته باشند. آبیاری نامناسب در زراعت و از بین بردن پوشش گیاهی 

مناسب در جاهایی که به دلیل شیب زمین یا ندازک بدودن   و یا ایجاد نکردن پوشش

ترین تداخالت منفی بشر در طدبدیدعدت  های خاک فرسایش بیشتر است، از مهم ریه

رویه ازمنابع خاکی جدهدت مصدارف  هستند. همچنین جابجایی خاک یا برداشت بی

غیرکشاورزی عالوه بر از بین بردن منابع خاک موجب تغییر در اکوسیستم مدندطدالده 

میلیدارد   1۱شود. به گفته رئیس انجمن خاک ایران میزان فرسایش خاک در ایران سارنه دو میلیارد تن است که خسارتی بالغ بر  می

های مختلف کشور، در برنامه ششم توسعده  کند. با توجه به بار بودن حجم فرسایش خاک در برخی استان درر بر کشور تحمیل می

سازی و مدیریت جامع و  های پایداری خاک اشاره شده است. همچنین آموزش و آگاه به قوانین خاک و تخصیص بودجه به برنامه

ها عملیاتی نشود، امیدی به بهبود جدی اوضاع خاک در سدال  های این حوزه است. در صورتی که این اولویت قانونمند از اولویت

 وجود نخواهد داشت. 312۱

  ۹۶تخریب منابع خاک  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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کند. مشکالت سالمت  محیطی سالمت شهروندان ایرانی را تهدید می های محیطی و زیست اشکال گوناگونی از آلودگی

چالشی مهم در حوزه سالمت ایران است. آلودگی هدوای تدهدران  3121و  3124های  ناشی از آلودگی هوا همچون سال

نفر تلفات  1۳۱۱سارنه 

دارد  و به طور کدلدی، 

آلودگی هوا سدومدیدن 

عامل مرگ و میدر در 

ایران است. به گدفدتده 

های ندظدام  وزیر بهداشت، میزان ذرات معلق در ایران دو برابر میانگین جهانی است که این موضوع موجب افزایش هزینه

شود. آلودگی امواج پارازیت و مشکالت سالمت ناشی از آن، که در گزارش سال قبل بده عدندوان  سالمت در ایران می

ویژه در شیراز روبرو شد. با تدوجده  با اعتراضات مردمی، به 3121بود، در سال   یکی از مسائل حوزه سالمت شناسایی شده

ای مهم و اساسی باشد.  نیز این مسئله 312۱رسد که در سال  ها، به نظر می های دولت برای پیگیری مسئله پارازیت به وعده

عالوه بر این، مشکالت سالمت ناشی از آلودگی صوتی، آلودگی مواد غذایی و محصورت کشاورزی، و آلودگی آب 

خواهد بود. عالوه بر این مشکالت سالمت ناشدی از  312۱روی حوزه سالمت در سال  های پیش و خاک از جمله چالش

سبک زندگی  جدید و تغذیه ناسالم مسائل نسبتا جدیدی است که همچون سال گذشته در حوزه سدالمدت شدنداسدایدی 

، 312۱رسدد در سدال  اند، اما به ندظدر مدی ای نبوده اند. با وجود آنکه این مسائل در گذشته روندهای تکرارشونده شده

 های نوظهور جدیدی را به دنبال خواهند داشت. چالش

 ۹۲ های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی
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ویدژه در  برانگیز در سط) خرد و کالن است. این مسئله بده های آن از موضوعات مناقشه دسترسی به منابع آب و ظرفیت

شدود کده در  بینی مدی منطاله ساباله طورنی دارد و با توجه به افزایش مشکل تأمین آب در کشورهای اطراف ایران پیش

ها روندی فزاینده داشته باشد. در سط) داخدلدی ندیدز در  های آینده این کشمکش سال

بسیاری از مناطق حالابه و قیمت و میزان آب عامل تخاصم جدی مدیدان کشداورزان و 

برداران بوده و هست. با ادامه روند کاهش منابع آب و افدزایدش احدتدمدالدی  دیگر بهره

ها و قوانین دولتی برای جلوگیری از نابودی هر چه بیشتر منابع آبدی و تدوزیدع  سیاست

برداران بدخدش کشداورزی و  ها ممکن است به سط) تالابل بهره متناسب آن، این نزاع

رسد  نظر می انجامد. به تر شدن بحران آب می هایی نیز به عمیق صنعتی با دولت نیز برسد. هرچند عدم اجرای چنین سیاست

هدای  های اجتماعی و سیاسی مرتبط با برگزاری انتخابات و استالدرار دولدت و شدهدرداری سبب ویژگی به 312۱سال در

 خصوص در سط) داخلی وجود داشته باشد. های پیرامون آب به شدن نزاع جدید، پتانسیل باریی برای جدی

 ۹۹های آب  نزاع
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شدود  مسئله فرهنگ هرچند که ظاهری ساده دارد ولی در دل خودش کالفی سردرگم و پیچیده است. سادگی ظاهری آن سبب مدی

حاکمیتی مدیریت فرهدندگ ندیدز بسدیدار  راحتی در این حوزه وارد عمل شوند. این امر در عرصه درون که نهادها و افراد مختلف به

تدریدن مسدائدل  مشهود است. یکی از مهدم

برانگیز در عرصه فرهنگی فیلترینگ  چالش

اسدت. تدالدریدبدا هدمده بدر  فضای مجازی

ضرورت فیلترینگ اتفاق نظر دارندد، امدا 

اختالف بر سدر مصدادیدق آن بدارسدت. 

 هدا و هدای اجدتدمداعدی، بدازی کنند که بایدد رسدانده های فرهنگی تاکید می حامیان اجرای سفت و سخت این سیاست در دستگاه

عالوه بر محتوای پورنوگرافی و ضددامدندیدتدی کده ضدرورت » مخرب«شان از  های مخرب فیلتر شوند. آنها در تعریف سایت وب

گنجانندد. از  فیلترینگ آن مورد اجماع است، طیف قابل توجهی از محتوای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با رویکرد انتالادی را نیز می

 ای برای تجدیدنظر در فیلترینگ تویدیدتدر شکل گرفت، مطالبه برخی از فعارن فرهنگی و رسانه 3121هایی که در سال  دیگر جریان

رسانی که  است؛ پیام» رسان تلگرام پیام«هم دنبال خواهد شد. با این همه دلخوری حامیان فیلترینگ بیشتر از  312۱بود که در سال 

را پدیدش » هدا حدود آزادی بیان و آزادی رسدانده«ها مسئله  شدت محبوب است. اینجاست که این بحث در میان کاربران ایرانی به

گیرد، اختالف بر سدر اکدران عدمدومدی  کشد. در همین حال از آنجایی که برای نمایش فیلم سینمایی تنها یک نهاد تصمیم نمی می

احدتدمدار  312۱ساز است. بنابراین سال  رغم داشتن مجوز قانونی حاشیه علی ها همچنان بارست و همچنین لغو کنسرت ها برخی فیلم

 حاکمیتی درباره مسئله فرهنگ خواهیم بود. شاهد مصادیق جدیدی از این اختالفات درون

 ۹۴حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ  اختالفات درون
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ای ساختاری است. برآوردی از میزان، شدت و گستردگی این موضوع به صورت  ای اخالقی که مسئله فساد علمی نه مسئله

و غدیدره در  ISIنامه، مالدالده،  رسمی و عمومی منتشر نشده است اما شواهد رو زمینی میدانی درباره خرید و فروش پایان

راحتی قابل مشاهده است. از طرف دیگر نبدود  اطراف میدان انالالب شهر تهران به

رابطه ارگانیک میان دانشگاه و صنعت یا دانشگاه و دستگاه بوروکراتیک دولتدی، 

اندگدیدزد.  ساختاری را شکل داده است که مالابله با فساد علمی ضرورتی بدرندمدی

ای دارای اولویت در سدال  های ضعیف تبدیل شدن این فساد علمی به مسئله نشانه

از زبان دبیر شورای عالی انالالب  نامه فروشی ای برای مالابله با پایان نیز همچنان وجود داشت. موضوع تصویب ریحه 3121

های مالامات به آن از جمله ایدن مدوارد  های نویسندگان ایرانی از مجله معتبر نیچر و واکنش فرهنگی، موضوع حذف مالاله

است. همزمان استادان دانشگاه )به ویژه در حوزه علوم انسانی( به دو دسته موافالان برخورد قانونی و قضایی و مخدالدفداندی 

دانند.در میانه مباحث دانشگاهی،  نهادی را کارساز می اند که حمایت از استالالل و آزادی علمی و پاریش درون تالسیم شده

شدود: بدازار کدار  نیز از زبان بعضی از منتالدان آموزش عالی در ایران شنیده می» پرولتاریای دانشگاهی«عبارت پرطنین 

 التحصیالن مازاد. غیررسمی اما دائم فارغ

 ۹5فساد و تقلب علمی  
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شود. همچنین نباید از نظر دور داشت که بخش  ها مشخص می تغییر اقلیم فرآیندی بلندمدت است و اثرات این تغییرات در طی دهه

شود تغییرات جوی است و همین تفاوت باعث شده برخی کدارشدنداسدان واژه  مهمی از آنچه به عنوان تغییرات اقلیمی از آن یاد می

تدری بدداندندد. بدارش بدرف در  وهوایی را عنوان منداسدب نوسانات آب

های گیالن و مازندران و یا کاهش بارندگی در مناطق کوهستانی از  استان

وهوایی است. به گفته رئدیدس سدازمدان  جمله این تغییرات الگوهای آب

حفاظت از محیط زیست ریزگردهای خوزستان نمودی از تغییرات اقلیمی 

دهنده جدی بودن این تغییرات و آثار سوء آن در ایران است. از حدود نیم قرن پیش تاکنون اثرات تغییرات اقلیمی  است و این نشان

های ناشی از تغییر اقلیم و تغییرات دما در کشور جدی بوده و همچنان از اهمیت باریی برخوردار است. در سدال  همچون مهاجرت

های انسانی در گرمایش زمین بود که کشدور  توافق پاریس اقدام مهمی در سط) جهانی برای کنترل آثار سوء ناشی از فعالیت 9۱3۱

معنای تحولدی جددی در  ما نیز از امضاکنندگان مشروط آن است. اجرای مشروط تنها بخشی از تعهدات ایران در معاهده پاریس به

کننده به ویژه صنایع  رانی در ایران خواهد بود. برای ماال، نوسازی فناوری صنایع آلوده های مختلف اقتصادی، سیاسی و حکم بخش

کننده به  های آلوده نفت و گاز، نیازمند پایداری برجام و آزادی نسبی روابط اقتصادی خارجی ایران است؛ تعطیلی برخی از کارخانه

کربن به منافع اقتصادی و سیاسی گروهی از  های کم های اجتماعی دامن خواهد زد و اجرای برخی از سیاست بیکاری، فالر و بحران

تدریج با به اجدرا  مندان آسیب خواهد رساند. موفالیت جهانی ایران در کمک به کاهش پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی، به قدرت

 وضوح و شفافیت بیشتری خواهد یافت.  312۱ها در سال  ها و برنامه درآمدن برخی از سیاست

 ۹۱های تغییرات اقلیمی  پیامد 
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هدای  زمان چالشی بزرگ پیش روی حوزه سوء مصرف مواد یکی از معضالت مهم و حساس ایران است که به طور هم 

دهد. جانشین بازرسی ستاد مبارزه با  های سیاسی و قضایی قرار می اجتماعی، خانواده، سالمت، زنان، جوانان و نیز حوزه

گوید اعتیاد به مواد مخدر جزء پنج آسدیدب اجدتدمداعدی  مواد مخدر کشور می

شناسایی شده مهم در کشور است. به گفته مشاور مدیر کل دفتر تحالدیدالدات و 

آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، سوء مصرف مدواد روزانده مدوجدب 

شود. با وجود تصویب قوانین مجازات کیدفدری بدرای  نفر در ایران می 2مرگ 

های درمانی، آموزشی و فرهدندگدی بدرای  کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، و نیز تأمین و افزایش بودجه مصرف

شود تا جایی که برخی از آن بدا  مهار رشد اعتیاد، سوء مصرف مواد در ایران همچنان معضلی جدی و اساسی تلالی می

کنند. از سوی دیگر، اعتیاد به عنوان آسیبی اجتماعی ابعاد جدیدی همچون پایین آمدن  عنوان پاشنه آشیل کشور یاد می

کنندگان مواد زیدر سدن  درصد مصرف 1۳سن اعتیاد و افزایش سوء مصرف مواد در میان زنان یافته است به طوری که 

هم دارای اهمیت  312۱های گذشته در  سال هستند. پیامدهای سوء مصرف مواد و مصرف مواد مخدر همچون سال 14

 باریی برای جامعه ایران خواهد بود.

 ۹۷سوء مصرف مواد  
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بده » تولیدکننده نفت و گداز«های ملی نفت در سایر کشورهای نفتی از یک  المللی نفت و گاز و شرکت های بین تغییر رویکرد شرکت

بدخدش های تجدیدپذیر بوده است. اما در ایدران  ها در حوزه انرژی های جدید این شرکت ساز ماموریت ، زمینه»کننده انرژی تامین«یک 

گدذاری ندامدنداسدب و  های استخراج، تولید یا انتالال انرژی تا قیمدت وری پایین منابع و فناوری های مختلفی از بهره انرژی کشور با چالش

افزایش مصدرف روبدرو 

سندد   3121است. در سال 

مددلددی راهددبددردی انددرژی 

کشور به تصویب مجلدس 

شورای اسالمی رسید کده 

وری انرژی توجه ویژه شده است. همچنین در راستای معاهدات و رویکردهدای  در آن ضمن رعایت الزامات زیست محیطی به ارتالاء بهره

هدای  هدای مدخدتدلدف اندرژی های ژئوپلتیک و توان باری کشور در حدوزه جهانی و تغییر در بازار انرژی ضرورت توجه بیشتر به قابلیت

های متولی انرژی قرار گیدرد. از سدوی  باید در دستور کار سازمان  بایوهای  گرمایی تا انرژی تجدیدپذیر از انرژی خورشیدی، باد و زمین

کند. یکی  های جدید را دوچندان می های گذشته نیاز به تغییر رویکرد و تأمین زیرساخت دیگر وابستگی کشور به منابع نفت و گاز در سال

بدا بدرخدی   3121تواند در حوزه انرژی باشد که در سال  از دستاوردهای مطلوب بهبود روابط با کشورهای صنعتی جهان پس از برجام می

های نفتی و نیز قراردادهای بخش خودرو و حمل و نالل ابعادی از این امکانات دیده شد اما ضروری است که ایدن روندد در سدال  پیمان

 های نو به سمت پایداری بیشتر حرکت کند. وری و توجه به انرژی با تبادل دانش و سرمایه در حوزه بهره 312۱

 ۹۸ های نو  وری انرژی و توجه به انرژی ضرورت بهره

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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شدود.  را غیرقابل استفاده نماید، آرینده آب محسوب مدی که آن هر چیزی که باعث تغییر خواص طبیعی آب شود به طوری

ویدژه  های شیمیایی در کشاورزی به ویژه در فاضالب شهری، آرینده های آلی به های آب ناشی از آرینده ترین آلودگی مهم

از طریق کودهای شیمیایی و آلودگی صنعتی از انواع صنایع، غذایی، الکتریکی، نفتی و غدیدره 

شدود.  ومیر آبدزیدان مدی ها و بیماری و مرگ رویه جلبک است. فاضالب شهری موجب رشد بی

ترین منابع آلودگی  ها از مهم رویه از کودهای شیمیایی و عدم دفن مناسب آن همچنین استفاده بی

های سطحی و زیرسطحی ورود  رود. سومین منبع آلودگی آب شمار می آب و خاک در ایران به

های قلیایی و اسیدی به چرخده طدبدیدعدی آب  های صنعتی و شیمیایی سرشار از آرینده فاضالب

های نفتی ناشی از استخراج نفت در سواحل و دریداهدا و هدمدچدندیدن ورود  کشور است. همچنین ورود نفت و فرآورده

گیرد. عدم دفن مناسب زباله و ورود  پسماندهای نفتی مربوط به مراکز پاریشگاهی و پتروشیمیایی نیز در این دسته قرار می

ویژه در مناطق نزدیک به دریا در کشدور مدوجدب ندگدراندی  های زیرزمینی به ها و آب های دریاها، رودخانه شیرآبه به آب

کند. دغدغه جدی دیگر شهروندان و کارشناسدان  کارشناسان محیط زیست شده و سالمت مردم را در این مناطق تهدید می

منظور جلوگیری از ورود پسماندهای مختلدف  های شهری و صنعتی به حوزه مدیریت آب و سالمت تصفیه مناسب فاضالب

به چرخه طبیعی آب با توجه به کمبود این منابع و کاهش مستمر آن است. بنابراین با توجه به فشارهای مدردمدی ضدرورت 

 به یک مطالبه ملی تبدیل شود. 312۱توانددر سال  ها و نگرش پایدار در این حوزه می افزایش زیرساخت

 ۹۳آلودگی آب  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های مرتبط با کادر سالمت و مسائل مدیریتی،  های زیرساختی، چالش های اساسی نظام سالمت در سه دسته کالن چالش چالش

های سالمت دست و پدندجده  مالی و نظارت و کنترل قابل پیگیری هستند. نظام سالمت در ایران با معضل فرسودگی زیرساخت

کند. فرسودگی امکانات بیمارستانی، کمبود تجهیزات و تخت بیدمدارسدتداندی بدرای  نرم می

های فناورانه حوزه سالمت، ضدرورت ندوسدازی  ماندگی زیرساخت مراجعان درمان و عالب

گدذاری در  هدای درمداندی و سدرمدایده تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، توسعده فدنداوری

های سالمت را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، مشکالت نیروی انسانی در  زیرساخت

نظام سالمت، همچون مهاجرت متخصصان و کمبود نیروی انسانی، افزایش خطاهای پزشکی و بی اعتمادی بده کدادر ندظدام 

کشد. کنترل و نظارت بر واحدهای سالمت و درمان، تدامدیدن  سالمت، مسائلی است که نظام سالمت در ایران را به چالش می

رسانی و ندیدز ارتدالدای  مندسازی نظام مدیریتی سالمت برای بار بردن کیفیت خدمت کرد آن و توان بودجه و نظارت بر هزینه

کدردن آندهداسدت.  المللی در حوزه سالمت، همه و همه مسائلی است که نظام سالمت مسئول انجام و دندبدال های بین همکاری

وری است و بازاندیشی درخصوص آن در دولدت دوازدهدم  ای ایران دارای مشکالت جدی کارآیی و بهره همچنین نظام بیمه

رسد در آینده نیز  ای هستند که به نظر می ها، روندهای قدیمی و تکرارشونده رسد. بسیاری از این چالش نظر می ناپذیر به اجتناب

 های نوظهوری پیش روی نظام سالمت در ایران هستند.  تداوم داشته باشند، در حالی که برخی دیگر چالش

 ۴۱های نظام سالمت چالش

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های دیپلماتیک ، اقتدار نظامی نیروهای مسل) ایران به بازیگری کشور در منطاله کمک بسدیدار کدرده اسدت.  پای فعالیت هم

اثر نشان دادن نالش ایران در مبارزه با تروریسم، کشورهای غربدی  رغم تالش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در کم علی

و روسیه به نالش تاثیرگذار و محوری ایران در مبارزه با داعش در عدراق و سدوریده اذعدان 

موقع نیروهای ایرانی و ساماندهی نیروهای مدالداومدت مداندع  دارند. در هر دو کشور، ورود به

های تروریستی شد. حفظ برتدری ندظدامدی،  سالوط مناطق بیشتر به دست داعش و دیگر گروه

های صدلد)  المللی پژوهش انستیتو بین«بوده است. طبق آمار   همیشه یک پای منازعات منطاله

های  میلیارد درر صرف هزینه ۳۱، عربستان سعودی با هدف دستیابی به برتری نظامی در خاورمیانه، سارنه بیش از »استکهلم

درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است. عربستان پس از آمریکا و چین، سدومدیدن  34کند. این بودجه حدود  می  نظامی

میلیارد درر هزینده ندظدامدی  9۱بودجه نظامی عمده در میان کشورهای جهان را دارد. در منطاله خاورمیانه، امارات با بیش از 

های نظامی و دفاعی ایران، ضرورتی اندکدارنداپدذیدر  مندی گیرد. در چنین شرایطی تالویت توان سالیانه بعد از عربستان قرار می

سدال  3۱های دفاعی ایران بود که پس از حدود  مندی به ایران تحولی بزرگ در توان 1۱۱-ورود سامانه اس 3121است. سال 

های نظامی و موشکدی  رسد پیشرفت نظر می ای محالق شد. به های تسلیحاتی در چارچوب توافق هسته و با برداشته شدن تحریم

همچنان ادامه داشته باشد. از سوی دیگر با تغییر دولت ایارت متحده آمریکا و رویکرد مغرضانه دولدت  312۱ایران در سال 

 جدید به ایران احتمال برخی تنش های نظامی در منطاله خلیج فارس نیز قابل تصور است.

 ۴۶امنیت نظامی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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شدن علم باشد. توجه به کمیت مالارت  نامه شاید یکی از بارزترین نمودهای کاریی بازار پررونق خرید و فروش مالاله و پایان

ویژه تحصیالت تکمیلی و فالدان سیستم ارزیابی علمی مناسب و کارآمد برای  و کارهای پژوهشی در نظام دانشگاهی و به

گذاری  مالارت،  ارزش

از یک سو به رونق 

بازار خرید و فروش 

زند و  مالاله دامن می

های علمی است. عالوه بر  توجهی به کیفیت پژوهش ازسوی دیگر، خود یکی از پیامدهای جدی کاروارگی دانش و بی

طوری که دریافت و افزایش  های مادی و کاریی آمیخته شده، به ها، آموزش مدارس نیز با ارزش کاروارگی علم در دانشگاه

های قانونی و غیرقانونی در مدارس دولتی و غیردولتی، گسترش تدریس خصوصی توسط معلمان مدارس و سودهای  شهریه

های کمک آموزشی به معضالت مهم و جدی نظام آموزشی در ایران تبدیل شده است.  کالن حاصل از فروش کتاب

سازی در حوزه آموزش و پرورش موجب شده است تا شکاف کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و  گسترش خصوصی

تر شود و عدالت آموزشی و برخوردار بودن عموم از امکانات آموزشی مساوی به  تر و جدی روز بزرگ غیردولتی روزبه

شدن علم و آموزش و به محاق رفتن عدالت آموزشی یکی  رسد پیامدهای اجتماعی کاریی فراموشی سپرده شود. به نظر می

 از محورهای مهم مسائل حوزه علم و آموزش در آینده ایران خواهد بود.

    ۴۲محاق رفتن عدالت آموزشی  شدن علم و به کاالیی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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کاهش تالاضا برای ورود به دانشگاه در مالطع کارشناسی از یک سو و رشد چشمگیر متالاضیان ورود به مالطع دکترا از سدوی  

دهد که نسبت جامعه ایران به آموزش عالی تغییر کرده و توازن تالاضا برای ورود به مالاطع مختلف تحصیدالت  دیگر، نشان می

دانشگاهی دستخوش تحورتی اساسی شده اسدت. آمدار سدازمدان 

دهد که هر سال از تعداد متالاضیدان  سنجش آموزش کشور نشان می

شود و بحران کمبود دانشجو در مالطدع  کنکور کارشناسی کاسته می

هدای  کارشناسی موجب از رونق افتادن و حدتدی تدعدطدیدلدی دوره

کارشناسی دارای شهریه در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و پیام نور شده است. در حالی که آمار داوطدلدبدان 

نیز همچون مالطع کارشناسی کاهش چشمگیری داشته است، به گفته مشداور  3121تحصیل در مالطع کارشناسی ارشد در سال 

هزار نفری روبرو بدوده اسدت. خدیدل عدظدیدم  1۱عالی سازمان سنجش آموزش کشور آمار داوطلبان آزمون دکتری با رشد 

التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری نیز از دانش و تخصص رزم و ضروری برای بازار کار برخوردار نیستند. بده ندظدر  فارغ

های مدخدتدلدف اقدتدصدادی و  حوزه 312۱رسد تحورت اجتماعی آموزش عالی در ایران، چالش مهمی است که در سال  می

 اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 ۴۹تحوالت اجتماعی آموزش عالی   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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تحت تاثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل، پیدایش  312۱رسد تحورت بازار  انرژی در سال  به نظر می

های استخراج  های نوین استحصال و جایگزینی نفت )اعم از فناوری فناوری

های تبدیل  های عمیق، استحصال از منابع نامتداول مانند شیل، فناوری از آب

های تجدیدپذیر( است که ذخائر نفدتدی  سنگ به اولفین و رشد انرژی زغال

دهدد. ایدن  ویژه ایارت متحده آمریکا را افدزایدش مدی در دسترس دنیا و به

درری در سدال  ۱۱تا  4۱عامل باعث خواهد شد که قیمت نفت در کانال 

ماندگار باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز  312۱

انداز کاهش رشد  کند. سومین مسئله چشم رو می از ناحیه عرضه افزایش قابل مالحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبه

کند. تدندهدا  ترین متالاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم می عنوان یکی از اصلی اقتصادی چین به

های نظامی شدید در منطاله جدندوب  ها و مواجهه تواند موجب عدم تحالق ثبات قیمت نفت شود، درگیری عاملی که می

غرب آسیا است که احتمال وقوع آن بسیار کم است. بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی در پیش خواهد بود و 

 کشورهای نفتی نبایستی بر روی بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت حساب باز کنند.

 

 ۴۴بازار جهانی انرژی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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تهران فالط پایتخت سیاسی ایران نیست. تهران مرکزی برای تجربه چیزهایی است که تجربه آنها در بسیاری از شهدرهدای 

دیگر ایران سخت یا غیرممکن است و این مسئله به دلیل تمرکز توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تهدران )در دوره 

قبل و بعد از انالالب( است. مسئله تغییر پایتخت و یا تدالدسدیدم وظدایدف 

های مختلف از  پایتخت همواره جزء اخباری بوده که به تناوب در رسانه

قول مسئورن مختلف درج شده است. تدالش بدرای تدمدرکدززدایدی از 

هایی شدده  گیری و اجرایی منجر به سیاست پایتخت در فرایندهای تصمیم

توان به طرح مدیریت دفاع موزاییکی اشاره کرد. مداجدرای  اند که از جمله آن می که بیشتر در عرصه امنیتی پیگیری شده

هدای مدردم و  ها در این مورد را از لحاظ اجتماعی بیشتر کرده است به نحوی که بخشی از دغددغده پالسکو، حساسیت

ها در این ماجرا با محوریت زلزله احتمالی در تهران شکل گرفتند. معضالت رایج شهری در تهران اعم از ترافیدک،  رسانه

ها، تخلفات رانندگی، آلودگی و غیره نیز ضرورت تفکر به تمرکززادیی از تهران را چندد بدرابدر کدرده  عدم ایمنی سازه

های شهری، مددیدریدت  های مرتبط با سیاست شود که با توجه به انتخابات شوراها در سال آینده بحث بینی می است. پیش

رسدد کده  باشد با این حال بعید به نظر می 312۱های مردم و مسئورن در سال  ترین بحث بحران و اماالهم از جمله مرکزی

 ای نزدیک، حالت اجرایی به خود بگیرد. گیری و تمرکززدایی از پایتخت در آینده تالسیم قدرت تصمیم

 ۴5تمرکزگرایی در تهران  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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جمدهدوری، شدورای  توان گفت وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست به طور کلی می

گذرای و  عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انالالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی نهادهای حاکمیتی هستند که در سیاست

هدای  اجرای سدیداسدت

حوزه علم و آمدوزش 

نالش کدلدیددی ایدفدا 

کنند. امدا در ایدن  می

های مختلف علم و آموزش با یکدیگر اختالف، ناهماهندگدی و حدتدی  های این نهادها در حوزه میان، بسیاری از مواضع و سیاست

های دانشگاهی با وزارت بهداشت اخدتدالف  گذاری برای برخی رشته تالابل دارد. وزارت علوم از یک سو بر سر نظارت و سیاست

های مختلف از جمله برگزاری کنکور با وزارت آموزش و پرورش درگیر است و از سدویدی در  نظر دارد، از سوی دیگر در حوزه

جمهوری قابل تشخیص و تفکیک نیست. مجلدس شدورای  بسیاری موارد، حوزه وظایف و اختیارات آن از  معاونت علمی ریاست

کداری  گذاری کالن در بحث علم و آموزش دچار اختالف نظر و گاه مدوازی اسالمی و شورای انالالب فرهنگی نیز در حوزه قانون

راستا نیستند و تفسیدر ندهدادهدای  خوان و هم هستند. عالوه بر این، بسیاری از اسناد باردستی در حوزه علم و آموزش با یکدیگر هم

وبودجه نیز  های دیگر مانند سازمان برنامه گرایانه برخی از دستگاه گذار از این اسناد نیز متفاوت است. همچنین ورود مداخله سیاست

های چندگانه، یکی از مسائل مهمی اسدت کده  گذاری آشفتگی این بخش را دوچندان کرده است. تعدد نهادهای موازی و سیاست

 ها در حوزه علم و آموزش تاثیر خواهد داشت. مشی ها و خط چون گذشته بر آینده سیاست هم 312۱در سال 

 ۴۱گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش  تعدد نهادهای سیاست

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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زند و جامعه را  است، امری که تعادل را بر هم می» قطبی شدن«در جامعه ایران چالش » ساز دیگری«های  یکی از چالش

از مضرّ بودن  دو قدطدبدی بدرای   3121برد. به همین خاطر است که مالام معظم رهبری مهر  به سمت افراط و تفریط پیش می

تفرقه شکاف «کند:  جمهوری در پیامی توییتری تاکید می گوید و رئیس کشور می

دهدد  . برخی مطالعات نشدان مدی»و دوقطبی شدن جامعه آغاز انحطاط خواهد بود

هایی را در سایر کشورها نیز پددیدد  شدگی یک روند جهانی است که بحران قطبی

سدال  شدگی در اندتدخدابدات ماال پیامدهای قطبی ؛های مختلف موثر باشد تواند روی پدیده آورده است. این قطبی شدن می

طبع این مداجدرا در  این روند چنان است که در زندگی روزمره و سبک زندگی سنتی/مدرن نیز شاهد آن هستیم. به.  312۱

هدا و دیدندداران  های غیرمذهبی های تفاوت نگاه که شاهد چالش  طوری دهد به نیز خودش را نشان می شدگی مذهبی قطبی

گرا است به طوری که هریک دیگری را بدا  گرا/غرب جدید با دینداران سنتی هستیم. یکی از وجوه دوقطبی نگاه ضدغرب

هدا ندیدز  نوازند. این روند در انتخاب رسانه مرجع و اصلی برای دریافت اخبار و بدرندامده های مختلفی می الالاب و برچسب

وضوح قابل پیگیری و مشاهده است. از یک سمت شاهد قطب  بینندگان صداوسیمایی و از سمت دیگری شاهد بینندگان  به

 ای هستیم. های ماهواره شبکه

 ۴۷شدگی جامعه  قطبی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های  ترین سند راهبردی نظام سالمت خواهد بود. ارزیابی دومین سال اجرای طرح تحول سالمت به عنوان مهم 312۱اردیبهشت سال 

محور بودن این طرح بده  اولیه از این طرح نیز منتشر شده است. مخالفان به طور کلی به درمان

های کلی ابالغی مالام معدظدم رهدبدری، اجدرای دوبداره  جای پیشگیری، انحراف از سیاست

راهبردهای قدیمی ناکارآمد مانند شکاف درآمدی میان کارکنان بدخدش سدالمدت و عددم 

های  کنند که این طرح به کاهش هزینه کنند. موافالان اما دفاع می پایداری مالی طرح اشاره می

ها و غیره منجر شده است. طرح تحول سدالمدت بده  ها، ارتالای کیفیت و نوسازی زیرساخت درمانی مردم، افزایش چتر پوشش بیمه

گذاری نظام سالمت بر مسائل مختلفی مانند نابرابری اجتماعی، کیفیت و سدالمدت ندیدروی کدار، مدیدزان  عنوان سند کالن سیاست

گذارد و از مسائدل دیدگدری  های عمومی و قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد دولت یازدهم تأثیر می های دولت به بخش بدهی

بنیان نظام سدالمدت و غدیدره تدأثدیدر  های دانش سازی، توسعه نوآوری و شرکت مانند رویکرد عمومی دولت و جامعه به خصوصی

سالگی اجرای این طرح، شاید آن را به یکی از مسائل قابدل تدوجده  پذیرد. تالارن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و آغاز سه می

 تبدیل کند.  312۱های نخست سال  فعارن نظام سالمت و عموم مردم در ماه

 ۴۸طرح تحول سالمت 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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دانند. اما آمار  برخی فعارن حوزه سالمت و محیط زیست مشکل اصلی ایران را نه بازیافت، بلکه الگوی نادرست مصرف و تولید زیاد زباله می 

دهد که در مالایسه با جهان در شرایط متوسطی از لحاظ تولید زباله هستیم. عالوه بر این  گرم زباله نشان می 7۱۱سرانه تولید روزانه هر نفر حدود 

عنوان ماال شهرهای  میزان و نوع پسماندها در مناطق کشور متفاوت است. به

ساحلی ایران به لحاظ تولید و دفع زباله با چالش جدی روبرو هستند. از 

 21کنند که حدود  سوی دیگر  هر چند مسئورن مدیریت بازیافت عنوان می

شود اما عدم تفکیک مناسب زباله از  درصد زباله تفکیک شده بازیافت می

در اکار شهرهای کشور موجب » مافیای زباله«ای مانند  مبدا در کنار پدیده

های  های خشک و تر شامل پسماندهای الکترونیکی، نخاله برانگیز باشد. انواع مختلف زباله شود که همچنان بازیافت یک مسئله چالش می

ت های متفاوت بازیافت است و با توجه به رابطه مستالیم زباله با سالمت و کیفی ساختمانی و پسماندهای صنعتی و بیمارستانی همگی نیازمند شیوه

نفع  های ذی های مردمی و کنشگران اجتماعی و محیط زیستی و حتی گروه زندگی مردم اقدامات راهبردی جدی در این زمینه خواست گروه

که عمده تولید زباله در مناطق تجاری  های شهری چرخه طبالاتی تولید زباله است زیرا درحالی اقتصادی است. موضوع مهم دیگر  در مورد زباله

گیرد، دفع نامناسب و  تجمیع پسماندها و مشکالت جانبی آنها عمدتاً متوجه حاشیه شهرها و مناطق  و توسط طبالات باری جامعه صورت می

توجهی قرار  هم با ایران همراه خواهد بود و اگر همچنان مورد بی 312۱مند است. معضل کهنه  ناکارآمدی مدیریت بازیافت در سال  کمتر بهره

 های ثانویه ناشی از آن خواهیم بود. چندان دور شاهد بحران گیرد، در آینده نه

 ۴۳ناکارآمدی مدیریت بازیافت   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های گوناگون بر سالمت جسمانی و روانی افدراد اسدت.  گیری یکی از ابعاد مهم سبک زندگی، تاثیر عالیق، رفتارها و جهت  

تغییر الگوی سبک زندگی مردم در ابعاد مختلف در ایران موجب بروز مشکالت متعددی در حوزه سالمدت شدده اسدت تدا 

 3۱جایی که بنا بر آمارها، بیش از 

کشند، بیش  درصد مردم سیگار می

درصد مردم تحرک کدافدی  11از 

درصدد مدردم  9۳ندارند و حدود 

فشار خون دارند. تغذیه، ورزش، نحوه استفاده از ابزارهای دیجیتال و نیز میزان مصرف محصورت آرایشی، متغیرهدای مدهدم 

ای دارند. عادات غذایی ناسالم در سبک زندگی ایرانیان، همچدون  سبک زندگی هستند که بر سالمت افراد تاثیر قابل مالحظه

فودها، و مصرف سرانه پایین شیر و لبنیات،از علل اصدلدی  مصرف باری نمک و شکر، افزایش مصرف غذاهای آماده و فست

های قلبی است. وابستگی اعتیادگونه به اینترنت و ابزارهای دیدجدیدتدال  مشکالت سالمت همچون قند و فشارخون بار و سکته

هدای  تحرکی، چداقدی، بدیدمداری های سبک زندگی جدید در ایران است که به مشکالت سالمتی همچون کم یکی از ویژگی

زند. تبعات و پیامدهای سدبدک زنددگدی  استخوانی و نیز مشکالت سالمت روان همچون وسواس و اعتیاد به موبایل دامن می

جدید بر سالمت مردم در ایران، چالشی مهم و نوظهور در حوزه سالمت است که در این گزارش نیز همچون گدزارش سدال 

 قبل به آن توجه شده است.   

 5۱مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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تر شده است و در نتدیدجده  های گذشته پیش و پس از انالالب با تغذیه از دررهای نفتی روز به روز فربه نهاد دولت در ایران طی دهه

تواند حرکت چابکی در اقتصاد تحالدق  اکنون نه خود می

تواند با کنار رفتن از صحنده، راه  راحتی می بخشد و نه به

های غیر دولتی باز کند. مالاومت اصلی در  را برای بخش

هدای دولدتدی  سازی شرکت میان مدیران بر سرخصوصی

تعبیر وزیر اقتصاد محل توزیع رانت و حالدوق  است که به

مدنددی از مدواهدب وضدعدیدت گدذار  خصوص در ابعاد محلدی بدرای بدهدره های قدرت به نجومی هستند. نزاعی جدی بین گروه

های دولتی است که گاه تا سط) تدهددیدد وزیدر  سازی در جریان است. از سویی رقابت بر سر در اختیار گرفتن شرکت خصوصی به

هدای ندجدومدی در جدریدان  رود و از سوی دیگر برخی مترصد دریافت تدخدفدیدف اقتصاد به استیضاح، سؤال و برکناری پیش می

دهدد کده در  ها هستند تا بتوانند بخشی از اموال و خدمات سابالا عمومی را اختصاصی کنند. برآوردهدا نشدان مدی سازی خصوصی

تدر  های واگذرشده به بخش خصوصی واقعی انتالال یافته است. این امر منجر به فدربده درصد از بنگاه 91سازی تنها  فرآیند خصوصی

های دولتی و بدون ابزارهای نظارتی ندیدز  های مشابه با شرکت گیری نوع دیگری از شرکت شدن نهادهای عمومی غیردولتی و شکل

های احتمالی  و تالش 312۱جمهوری و شوراها در سال  رسد با توجه به در پیش بودن دو انتخابات مهم ریاست نظر می شده است. به

 های آن همچنان یکی از مسائل اصلی کشور باشد. سازی و پیامد برای بازتوزیع مواهب وضعیت نابسامان اقتصادی، خصوصی

 5۶سازی و پیامدهای آن   های خصوصی سیاست 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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اند. البته گردشگری در  های طبیعی، فرهنگی و تاریخی ایران چنان است که برخی آن را بهشت گردشگران نامیده ظرفیت

است. دستیابی به سهدم  ها جذب گردشگران خارجی ترین این چالش های مختلفی مواجه است. یکی از مهم ایران با چالش

هدای  بازار مناسب در حوزه گردشگری بدون تدوجده بده زیدرسداخدت

وندالدل هدوایدی و  ونالل و به طور خاص حمل عمومی مانند شبکه حمل

پذیر نیست. در حوزه گردشگری  ریلی و بخش فناوری اطالعات امکان

های جدید اشتغال برای مناطق  سبب ایجاد فرصت گردی داخلی نیز، بوم

شهرها در این مناطق را نیز در نظدر  شود. هرچند که باید پیامدهای فرهنگی حضور گردشگران کالن روستایی و محروم می

توان به اقبال بخشی از ایرانیان بده گدردشدگدری  های پیش روی توسعه گردشگری می ها و چالش بگیریم. از دیگر فرصت

خارجی و سفرهای تفریحی به کشورهای همسایه مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان اشاره کرد کده مدوجدب 

 رونق گردشگری این کشورها شده است.

 

 

 

 5۲های توسعه گردشگری  چالش 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی
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ترین مسائل بیماران و مراجعان سدالمدت در ایدران اسدت. افدزایدش  نارضایتی مردمی از خدمات بخش سالمت یکی از مهم

های خدمات درمان و سالمت و محور قرار گرفتن پول در رابطه میان مراکز درمانی و بیماران، یکی از محورهای اصلدی  هزینه

نارضایتی عمومی مردم در حوزه سالمت است که در سال 

ها قدرار گدرفدت.  مورد توجه گسترده مردم و رسانه 3121

ازسوی دیگر، افزایش خطاهای پزشکی و رعایدت نشددن 

احترام بیماران در مراکز درمانی، محورهای دیگری هستند 

وجو کرد. کمبود امکانات بدرای ارائده خددمدات  توان علت نارضایتی مردمی از خدمات درمان را در میان آنها جست که می

رسانی پزشکی بده  درمان و سالمت در مناطق محروم، در کنار مطالبات مردمی از دولت برای تحالق عدالت سالمت و خدمت

مناطق محروم کشور از دیگر مسائل حوزه سالمت است. همچنین گفته می شود که در برخی موارد ناآگاهی عمومی از برخی 

های کاذب و کاهش اعتماد به سیستم درمانی کشور شده است، به طدوری  خدمات درمانی نیز منجر به بروز و ظهور نارضایتی

دهد. نارضایتی دوسویه و از میان رفتن اعتمداد  که وزیر بهداشت درباره خطر از دست رفتن اعتماد به جامعه پزشکی هشدار می

تواند بر ساختار کالن خدمات  تر می است که در ابعاد وسیع 312۱میان بیماران و نظام سالمت چالش مهمی برای ایران در سال 

 درمانی، جامعه پزشکی و سالمت عمومی اثرگذار باشد.

 5۹های مراجعان سالمت و بیماران   چالش 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های دیگر از مهاجرت تا افزایش ندرخ جدرم  نشینی چالشی است که حلاله رابط بین چندین دسته از چالش حاشیه

نشینی کاهش پیدا کرده است اما مشکل همچنان از بین نرفته و امدروز  های اخیر نرخ حاشیه است. با اینکه در سال

نشینی شهری به بخشی از بددنده  برای شهرهای دیگری غیر از تهران نیز حاشیه

اخبار اجتماعی بدل شده است. این به حاشیه رفتگان شهدری هدم از لدحداظ 

های زیادی را ایجاد و  های اجتماعی و هم از لحاظ امنیت شهری چالش آسیب

های ناکارآمد شدهدری در  نشینی فرهنگی و آموزشی را نیز به همراه دارد. بافت کنند که با خود، حاشیه تجربه می

توانند به چالشی مضاعف بدل شوند. با توجه به افزایش نرخ رشد شهرنشینی در ایران  هنگامه بالیای طبیعی نیز می

شدهدرهدا  های آینده نیز روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کالن بعید نیست که در سال

هدای  ای جدید و قدیمی باشد. با این حال بهبود سدیداسدت های حاشیه همچنان باعث ایجاد و حضور مستمر بافت

هدای  ها و تالش برای رفع مشکالت آنها )نظدیدر سدازمدان های مردم نهاد به این بافت شهری و توجه بیشتر سازمان

کدندندده در مدورد  تواند بخشی از آمارهای ندگدران ای که در زمینه کودکان کار و غیره فعالیت دارند( می خیریه

 معضالت اقتصادی، امنیتی و فرهنگی حواشی شهرها را تلطیف کنند.

 5۴شهری  نشینی حاشیه

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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نه پیشندهداددهدندده تدلدالدی درسدتدی از تدوسدعده دارد نده «؛ »شوند نه شناخت دقیق ها از روی عادت نوشته می برنامه«

های  برنامه ششم رونوشت از برنامه«؛ »ایم ها را در برنامه گنجانده مان آرمان برای پوشش انبوه مشکالت«؛ »کننده تصویب

ها تنها بخشی از سخنان کارشناسان و فعارن اقتصادی در انتالاد  ؛ این»قبلی است

نویسی در کشور به طور کدلدی  طور خاص و شیوه برنامه به برنامه ششم توسعه به

ها در نهایت به توسعه متوازن اقتصادی مندجدر  هایی که به اعتالاد آن است؛ برنامه

ای در کشور اجدرا شدده و  شوند. بعد از انالالب اسالمی، پنج برنامه توسعه نمی

اند یا درصد کمی از  شده خود نرسیده ها، به اهداف تعیین کدام از این برنامه شود، اما هیچ اجرا می 312۱برنامه ششم در سال 

های ایران چالشی همیدشدگدی  شده در برنامه با واقعیت ها، محالق شده است. انطباق اهداف تعیین شده این برنامه اهداف تعیین

ای کشدور تدفداوت چدندداندی  ای گذشته و برنامه ششم است. کارشناسان اقتصادی میان برنامه توسعده های توسعه در برنامه

گیری برای تدغدیدیدر  است. تصمیم» ای ریزی و توسعه ایستایی فکر برنامه«بینند و معتالدند برنامه ششم توسعه هم دچار  نمی

یافتده،  ریزی توزیع ریزی متمرکز به برنامه ( برنامه3اند و گذار از ) ساله شده های متداولی که تبدیل به مناسک پنج ریزی برنامه

( برنامه پنج سدارنده بده پدیدوسدت 1ارشادی و )-رسانی های اطالع آور )تبدیل به قانون شدن( به برنامه ریزی الزام ( برنامه9) 

هدای مدلدی، سدال  ریزی ( برنامه جامع به راهبردهای کالن به عنوان شیوه امروزین برنامه4های سالیانه و ) نگرانه بودجه آینده

 گیری سخت برای دولت دوازدهم خواهد بود.  یک تصمیم  312۱

 55برنامه ششم توسعه  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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ترین محورهای حوزه سالمت، مسائل مرتبط با دارو است که به دلیل ابدعداد مدخدتدلدف درمداندی،  یکی از مهم

هدای  های متعدد قابل بررسی است و بدر حدوزه اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، از جنبه

شود که مصرف دارو در ایران از میانگین جدهداندی  گذارد. گفته می متفاوتی نیز اثر می

بسیار بارتر است. این موضوع از یک سو به تجویز باری اقالم خاص دارویی ندظدیدر 

گردد و از سوی دیدگدر، یدادآور درخدواسدت  ها ازسوی پزشکان برمی بیوتیک آنتی

بیماران از پزشک برای تجویز بیشتر دارو است. همچنین، مصرف داروهای غیرمجاز و 

های اخیر با افزایش چشمگیری روبرو بوده است  ای شهرت دارد، در سال قاچاق، یا آنچه که به داروهای ماهواره

به طوری که این موضوع به یکی از معضالت جدی حوزه دارو و درمان در ایران تبدیل شده است. مدطدالدبدات 

هدای  ها به دلیل مشکالت مالی نیز یکی دیگر از چالش ها و تعطیلی بسیاری از داروخانه ها از بیمه معوق داروخانه

بوده است. عالوه بر این، مسائل دارو اموری همچون تولید و واردات دارو، و مصارف  3121حوزه دارو در سال 

مسائل دارو به عنوان چالشی مهم  312۱پژوهی ایران  گیرد. در گزارش آینده ها را در بر می دارویی در بیمارستان

 در حوزه سالمت شناسایی شده است.

 5۱مسائل دارو  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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طلبانه به سدیداسدت مدهدار  با توجه به گسترش رکود و بیکاری در سال پیش رو دولت مصلحت 312۱ممکن است در سال 

مدت از طریق ایجاد انبساط مالی و پولی روی آورد. با توجه به اینکه بدیدکداری  بیکاری در کوتاه

جمدهدوری مدورد تدوجده  یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است و حتما در ایام انتخابات ریاست

خاص نامزدها قرار خواهد گرفت، چه دولت یازدهم تداوم یابد و چه دولتی جدید بر سر کار آید،  

های اقتصادی و در راس آن  رسد انبساط در دستور کار است و با توجه به اینکه ظرفیت بنظر می

بینی است که دسدتداورد تدورم تدک  اند،  قابل پیش نهاده سرمایه چندان رشد و توسعه پیدا نکرده

تواند مورد تهدید قرار گرفته و در نهایت از دست برود. آنچه این گمان را تالویت  رقمی دولت یازدهم در سال پیش رو می

کندد.  ها بازتر می کارگیری این سیاست کند افزایش تولید ایران در بازار جهانی نفت است که عمال دست دولت را در به می

هدا،  مندی یارانده مجموعه عوامل داخلی اثرگذار بر تورم شامل نرخ ارز، طرح هدف 312۱توان گفت در سال  در نهایت می

های انرژی و شوک ناشی از تغییر احتمالی دولت در کنار برخی عوامل خارجی از قبیل پایداری برجام، قیمدت  قیمت حامل

 کننده میزان تورم خواهند بود. ها تعیین جهانی نفت و تحریم

 5۷ تورم 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های مورد تأکید مسئورن و خانواده ها بوده اسدت. بدار  ترین چالش های اخیر یکی از عمده مسائل ازدواج در سال

سال اخیدر سدن  3۱رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج شاهدی بر این مدعا است، تا آنجا که طبق آمارها، در 

میلیون دختدر  31سال افزایش یافته است و در حال حاضر حدود  ۱تا  4ازدواج در ایران بین 

های جدوان،  های تشکیل زندگی در زوج و پسر در آستانه ازدواج در کشور داریم. دشواری

سازی  های اقتصادی محصول رویکرهای نادرست فرهنگی نیز هست. فانتزی غیر از دشواری

هدای  ترین این باورهای نادرست اسدت کده سدریدال و ترویج ازدواج لوکس از جمله مهم

ویدژه  های اجتدمداعدی بده ای و رشد تظاهر به تجمل در رسانه های ماهواره های شبکه تلویزیونی صدا و سیما، برنامه

یکی از » ازدواج سفید«اینستاگرام از جمله دریل ایجاد این سبک و رویه زیستی بوده است. مفاهیم جدید مانند 

نیز بدا  312۱رسد در سال  نظر می های اخیر است که به پیامدهای افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج در سال

 های اقتصادی و فرهنگی فعلی همچنان مورد بحث مسئورن، رسانه ها و دانشگاهیان باشد. سیاست

 5۸ازدواج مسائل  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های اخیر نسبت به مسائل محیط زیست افزایش قابل توجهی داشته است.  گسدتدرش  رسد آگاهی عمومی در سال به نظر می 

های عمومی کشور مانند صداوسیما و مدطدبدوعدات و  های اجتماعی و افزایش توجه به مسایل زیست محیطی در رسانه شبکه

هدای  فضای مجازی در کنار فعالیدت گدروه

های بحران و فعدارن  محلی نزدیک به کانون

زیستی موجب در مرکز قرار گدرفدتدن  محیط

ای این مدوضدوعدات  رسد شور و تظاهرات رسانه آبی  شده است. اما به نظر می موضوعات مرتبط با محیط زیست به ویژه کم

کشاورزان بوده است که در چرخه تاثیرگذاری  بسیار بیشتر از تاثیر آن در الگوهای رفتاری از جمله شیوه مصرف و یا نگرش

تدر شددن  های اجتماعی مجازی از یدک سدو و جددی و تاثیرپذیری نالش اساسی دارند. با روند افزایشی استفاده از شبکه

محیطی جدلدب شدود. بدا  رود به تدریج توجه عمومی نیز به ایجاد تغییرات اساسی در رفتارهای زیست مشکالت، انتظار می

یکی از مشکالت اصلدی » زیست بحران کنش جمعی در حوزه محیط«همچنان  312۱کم سال  رسد دست نظر می حال به این

 خصوص آنکه سایه سایر مسائل سیاسی و اجتماعی همچنان بر محیط زیست سنگینی خواهد کرد. کشور باشد؛ به

 5۳زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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اند. مسائل صنفی معلمان  های متعددی روبرو بوده های گذشته با مشکالت و چالش معلمان و فرهنگیان در سال

التدریسی،  همچون عالب افتادن حالوق فرهنگیان بازنشسته و نامعلوم بودن وضعیت بسیاری از معلمان حق

های گسترده و اعتراضات پی در پی معلمان را در پی داشته است. مطالبات  نارضایتی

التدریسی جهت ساماندهی وضعیت استخدامی آموزش و پرورش،  مکرر معلمان حق

انداز  مجلس شورای اسالمی را بر آن داشته است تا در قانون بودجه و سند چشم

التدریسی نشان دهد. در  پذیری بیشتری برای تامین اعتبار استخدام معلمان حق انعطاف

، کوشیده است تا ضوابط استخدام »کمیته تامین معلمان آینده «همین راستا وزارت آموزش و پرورش نیز با تشکیل

معلمان را در آینده از طریق این کمیته ساماندهی کند و کیفیت علمی و آموزشی معلمان آینده را ارتالا دهد. عالوه بر 

های ضمن خدمت کارآمد و باکیفیت و در مواردی پولی شدن  مشکالت صنفی، برخوردار نبودن معلمان از آموزش

ها، موانع جدی بر سر راه توسعه آموزش و ارتالای سط) علمی معلمان قرار داده است. روبرو بودن با  این آموزش

آموزان و والدین نیز یکی دیگر از مسائل مهم و  خشونت در محیط کار و اعمال خشونت علیه معلمان از سوی دانش

رسد سال  نظر می های صنفی فرهنگیان قرار گرفت و به ها و گروه توجه رسانه مورد 3121بغرنج معلمان است که سال 

 نیز همچنان مورد توجه باشد. 312۱

     ۱۱مسائل معلمان   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های بسیاری در مدورد چدگدوندگدی  شهرها شده که این مسئله دغدغه تر شدن کالن های اخیر باعث فربه افزایش روند شهرنشینی در سال 

شهرها پیشدتدر دغددغده  شهرها را در برداشته است. مسئله کالن اداره این کالن

نگاری شهروندی باعث تمدرکدز بدر  های بارتر اداری بود اما رشد روزنامه ریه

فرایندهای ضعیف مدیریتی شده است و حساسیت عمومی در اموری همچدون 

ها را برانگیخته اسدت. در سدطد)  عملکرد پیمانکاران شهرداری با دستفروش

ها، تخلفات مالی اعضدای شدوراهدای  کالن نیز بدهکاری دولت به شهرداری

ها و افزایش سط) انتظار مردم از شهرداری و شوراها برای ارائه خدمات از جمله موارد قابل طدرح  ها، مسائل شورایاری شهر و شهرداری

شهرهاست. رشد شهرها نیز با تخلفاتی همراه است؛ تخلفاتی نظیر تغییر کداربدری اراضدی  های مدیریتی در اداره کالن در رابطه با بحران

شهرهایدی  اند. از سوی دیگر کالن فروشی شده تری نظیر تراکم سازی فضاهای عمومی و غیره که جایگزین مسائل قدیمی شهری، تجاری

ها به نوبه خود  شاپ ها هستند که خود این مال شاپ های جدیدی نظیر رشد مال نظیر تهران به دلیل تغییر برخی از قوانین شاهد رشد پدیده

رسد کژکارکردهای همیشگی قوانین غلط شهری که  اند. اما جدای از این مسئله، به نظر می تغییراتی در سبک زندگی شهری ایجاد کرده

با توجه به بدرگدزاری  312۱شود، در سال  شهر، تخریب منابع طبیعی و غیره منجر می»شدگی پارکینگ«به افزایش ترافیک، آلودگی، 

 ها و مسئورن شهری باشد. های اصلی مورد بحث میان مردم، رسانه انتخابات شوراها و تغییرات شهرداران بیشتر از قبل از جمله چالش

 ۱۶شهرها  اداره کالن  بحران  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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جمهوری این کشور بود؛ انتخابی که  ، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس3121ترین رویداد فضای سیاسی آمریکا در سال  مهم

نه تنها فضای داخلی آمدریدکدا را بده لدرزه 

درآورده که سیاست خارجی این کشدور را 

هم دستخوش آشفتگی کرده است. سیداسدت 

کدندندده  خارجی آمریکا در مرحله اول تعییدن

مناسبات قدرت در غرب و در مرحله بدعددی 

جمهوری جدید آمریکا، هر چند برنامه مشخصی در هددایدت  دهنده منازعات قدرت در مناطق مختلف جهان است. رئیس شکل

الدمدلدلدی و  های فعال بین جویانه آمریکا در بحران سیاست خارجی به دست نداده اما از اساس تاکیدش بر کاستن از نالش مداخله

در قرن نوزدهم اسدت. »دکترین مونرو«آمریکا در قالب »انزواگرایی«توجه به داخل بوده است؛ رویکردی که یادآور سیاست 

واقعیت اما چیز دیگری است. آمریکا بار دیگر به منازعات خاورمیانه وارد شده و جبهه جدیدی از نزاع را با چین و کره شمدالدی 

ای، همواره از بازیگری آمریکا در خاورمیانه تأثیر پذیرفتده و بدر آن  گشوده است. سیاست خارجی ایران به عنوان قدرتی منطاله

تراشی بدر سدر اجدرای بدرجدام، اعدمدال  هراسی، مانع تأثیر گذاشته است. همراهی با اعراب و تالابل سیاسی با ایران، رواج ایران

توان از جانب سیداسدت خدارجدی  هایی است که در سال آینده می های جدید و حتی احتمال ورود به تالابل نظامی، چالش تحریم

آمریکا برای ایران متصور بود. تعامل ایران و آمریکا طی سال آینده در هر سطحی پیش رود، متأثر از روابط آمریدکدا بدا اروپدا، 

 چین، روسیه، عربستان و ترکیه و چگونگی بازیگری این کشور در عراق، سوریه و یمن نیز خواهد بود.

 

 ۱۲سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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اش امرار و مدعداش  ای که توانایی تنظیم دخل و خرجش را ندارد و مرتبا از فروش سرمایه زندگی اقتصاد ایران به ماابه خانواده 

دهد کده درآمدد  بندی با مشکالت ساختاری روبه روست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می کند، در مساله بودجه می

های جاری دولت را می دهد. این ساخدتدار  ها، به زحمت تکافوی هزینه سالم دولت یعنی مالیات

کندد کده در واقدع  تر می معیوب دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص

های آینده است. از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفدتدی و  اندازی به دارایی نسل دست

ترین راه تامیدن  عنوان سریع مالاومت دولت در برابر کوچک شدن، استالراض از بانک مرکزی به

گیرد که پیامد آن تورم است. دولت یازدهم برای پدوشدانددن کسدری بدودجده از ابدزار جددیدد و  مالی مورد توجه قرار می

رسدد اصدالحدات  ندظدر مدی ، به312۱تری تحت عنوان اوراق بهادار اسالمی استفاده کرده است. با توجه به انتخابات  عارضه کم

های مالیاتی یا افزایش قابل توجه نرخ مالیاتی در دستور کار دولت نیست. بنابراین پرداخت بابت اوراق  اساسی در گسترش پایه

های پیش روی دولت در  ترین چالش در سررسید، هم از جهت نحوه تامین مالی و هم از جهت اثر بر اقتصاد کالن یکی از مهم

 بندی است. بودجه

  ۱۹بودجه دولت   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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غدلدبده «شوند. از یک طرف شاهد  عوامل مختلفی باعث مرکز گریزی از الگوهای هنجاری رسمی در جامعه ایران می 

و شدبدکده    »مدلیندگ«هستیم که این امر خودش را در موسیالی، نوع پوشش، » بر فرهنگ رسمی  فرهنگ زیرزمینی

های خارجی و زیرزمینی بیدشدتدر نشدان  توزیع فیلم

های غیررسمی نیز بدر  دهد. به همین شکل رسانه می

زندگی شهروندان موثرند. این امر خود سبب رواج 

فدرهدندگ «گرایی و هدمدچدندیدن رشدد  مصرف

شود. از طرف دیدگدر ندیدز  های اجتماعی می در رسانه»  ها میکروسلبریتی« ظهور های غیررسمی و  در رسانه »سلبریتی

بینیم تولید و تابیت الگوهای فرهنگی متضاد با الگوهای رسمی به شکل روزافزونی در حال گسترش است، مال رشد  می

نیز خداصدیدتدی مدرکدزگدریدز  . در همین حال مسائل سبک زندگی گردشگران ایرانی سفرکننده به کشورهای همسایه

به سبک زندگی متضاد با سدبدک  های طباله متوسط مدرن و گرایش اند. در این حوزه شاهد تالویت صنعت فراغت یافته

های زیبایی اهمیت باریی دارندد و  زندگی رسمی هستیم که در آن مصادیالی مانند داشتن حیوان خانگی و انجام عمل

 شود. گاه هدف اصلی زندگی مهاجرت به خارج تعریف می

 

     ۱۴مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی
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گذاری در تولید و مصرف محصورت فرهنگی هم به عوامل  اقتصاد فرهنگ هم به عوامل اقتصادی مانند قابلیت سرمایه

گذاران فرهنگی  های فرهنگی، ذائاله مخاطب و سلیاله سیاست فرهنگی مانند کیفیت محتوا، انتالال ایدئولوژی و ارزش

وکارهای مبتنی بر فاوا و تولید محصورت  ربط دارد. گسترش کسب

های فرهنگی از  فرهنگی مانند فیلم و سریال همزمان با کاهش بودجه

محل منابع عمومی مانند بودجه دولت، اهمیت اقتصاد فرهنگ را 

دوچندان کرده است. در واقع بستر فرهنگ، تبدیل به زمین بازی 

گذشته اهمیت روزافزونی پیدا کرده، افزایش محصورت فرهنگی و   شود و در این میان آنچه که طی سال اقتصاد می

ترین مسائل مرتبط با پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ عبارتند از: گردش مالی  گیری بازار مصرف آن است. مهم شکل

شبکه فیلم و سریال خانگی، قاچاق فیلم و همچنین تنوع دسترسی به محصورت فرهنگی. یکی دیگر از مسائل پیش 

سودآوری است. سال   اطالعات به عرصه تولید فرهنگی با هدف  های فناوری روی فرهنگ در این حوزه ورود شرکت

.پی  و عرضه عمومی آی تر شدن اقتصاد فرهنگ و اپراتورهای مجازی جدید در شبکه همراه شاهد پررنگ  312۱

نیز دست به گریبان است و  حالوق مالکیت معنوی  خواهیم بود. عرصه اقتصاد فرهنگ با چالش(  IPTV) وی. تی

 همچنین در این عرصه شاهد حساسیت عمومی به بودجه نهادهای فرهنگی خواهیم بود.

 ۱5پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی
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نظرات متنوعی مورد بحث قرار گرفته  هرچند مهاجرت نخبگان علمی ایران به خارج از کشور همواره با عناوین و نالطه

برانگیز رابطه علمی ایران با جهان است. رابطه علمی ایران با جهان  های چالش است، اما این موضوع فالط یکی از ساحت

ابعاد مختلفی همچون اعزام دانشجویان به خارج و 

های ایرانی  پذیرش دانشجویان خارجی، جایگاه دانشگاه

ها  های جهانی، و انتشار مالارت و پژوهش بندی در رتبه

در نشریات خارج از کشور دارد. عالوه بر این، لغو 

ای را برای تبادل علمی با  های جدید و گسترده های علمی در دوران پسابرجام، فرصت های محدودکننده فعالیت تحریم

افزارهای علمی و  افزار و نرم ، دسترسی به سخت جهان در اختیار پژوهشگران ایرانی قرار داده است.  در دوران تحریم

خوردند. برجام تا حدی  پژوهشی دشوار بود و پژوهشگران ایرانی برای انتشار دستاورهای پژوهشی خود به مشکل بر می

های مشترک،  مراودات علمی را افزایش داده، رفت و آمدهای علمی را تسهیل کرده و حتی مالدمات تاسیس دانشگاه

های مهمی  آلمان را فراهم کرده است. با این وجود، رابطه علمی ایران با جهان همچنان با چالش-همچون دانشگاه ایران

ها  کیفیت کشورهای آسیایی و افت رتبه علمی دانشگاه های غیرمجاز و کم همچون حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه

انداز روشن روابط علمی ایران با جهان در دوران  رو است. بنابراین، باوجود چشم های جهانی روبه بندی در رده

های مراودات علمی همچنان چالش مهمی پیش روی ایران در  پسابرجام، ارتالای دیپلماسی علمی و ایجاد زیرساخت

 خواهد بود.312۱سال  

   ۱۱های رابطه علمی ایران با جهان   چالش 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی
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کند.  انداز روشن و مابتی را برای توسعه نوآوری در بخش خصوصی فناوری اطالعات تجسم می تحورت گذشته چشم

های اینترنتی باعث افزایش  های مسافرکشی اینترنتی( و رشد فروشگاه سفری آنالین )آژانس های هم حضور سرویس

رفاه و احساس 

خوب ایرانیان شده 

است و جنبشی 

اجتماعی و آرزویی 

عنوان خط پشتیبان نظام  ها به وکار ایجاد نموده است. در نالطه مالابل هنوز دانشگاه در ذهن جوانان فعال در حوزه کسب

عنوان رکن محوری  کنند و اساتید دانشگاه به را دنبال می» تحالیق برای تحالیق«محوری و  نوآوری، فرایند مالاله

 مراکز رشد«و » های علم و فناوری پارک«اند و این محالالان، نهادهای مهمی مال  دانشگاه، هنوز صرفاً محالق مانده

ها شده است. عالوه  های مستالر در این پارک اند که باعث یاس و سردرگمی شرکت خوبی توسعه و رشد نداده را به»

بنیان به شکل کلی و مبهم  گیری قوانین حمایتی از اقتصاد دانش گذاران باعث شکل های سیاست بر این، ضعف در ریه

عمال شکل  خوبی اجرا نشده است و نظام ملی نوآوری شده است و با تأمین نشدن منابع مالی، همین قوانین  ناقص هم به

نیز نشود و اقتصاد  312۱رسد دانشگاه کارآفرین جایگزین دانشگاه  صرفاً تحالیالاتی در سال  نظر می نگرفته است و به

گیری و گسترش  ها، به دلیل شکل خلوت اقتصاد نفتی ایران باشد. با وجود همه قوت و ضعف بنیان هنوز حیاط دانش

 مهیا شده است. 312۱های نوپا در سال  فرصتی برای رشد شرکت» های خصوصی دهنده شتاب«

  ۱۷بنیان  های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی
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های خارجی پایین نگهداشته  های باری خارجی روبه رو نیست و همواره به علل گوناگون سط) بدهی خوشبختانه کشور با مشکل بدهی

آمیز است، دو نکته است. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که سبب  های دولت مخاطره شده است. آنچه که در امر بدهی

شود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با کمبود منابع جهت  می

رو گردد. دوم اینکه نحوه تامین مالی این دیون با  گذاری مجدد روبه سرمایه

المللی نه چندان به سامان و عدم  توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین

روست و همواره بیم آن  دسترسی به ابزارهای بدهی نامناسب، با مشکل روبه

ترین راهکار یعنی استالراض از  ترین و پرعوارض رود که دولت با ساده می

های دولت،   تر از اصل بدهی بانک که به معنای انتشار حجم پول بیشتر و پیام آور تورم است، اقدام به حل این مشکل کند.  مهم

را پیگیری  عنوان راه حلی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم آن ها است. نتایج انتشار و فروش اوراق بدهی، به ضرورت ساماندهی این بدهی

های دولت  بخشی و تعیین تکلیف بخشی از بدهی تواند به سامان آشکار خواهد شد. این راه حل از سویی می  312۱کرد، در سال  می

ها به  بینجامد و از سوی دیگر ممکن است از بر بورس تاثیرگذار باشد. در این زمینه دو راهکار قابل پیگیری است. اور تخصیص پروژه

های واقعی و نه صوری انجام پذیرد تا آزمون و خطا در اجرای پروژه و مرور زمان  وری و مناقصه پیمانکارن با توجه به تخصص و بهره

ها از حالت اتکا به وضعیت درآمدهای نفتی دولت خارج و مبتنی بر ابزارهای  شکل نگیرد. ثانیا راهکارهای تامین مالی این پروژه

 کارآمد بدهی باشد.

    ۱۸های دولت  باالی بدهی حجم

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی
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شد، در حال حاضر با توجه به  باوجود آنکه در گذشته از ایران با عنوان کشوری برخوردار از جمعیت جوان فعال یاد می

های خطر در مورد حرکت به سمت پیری جمعیت به صدا درآمده است. میزان نرخ رشد  نرخ پایین رشد جمعیت، زنگ

کمی بیشتر از یک درصد اعالم  3121جمعیت در سال 

شده است. این میزان رشد هر چند مابت است اما 

 بسیار کمشناسی آن را در مالوله  کارشناسان جمعیت

کنند. بار رفتن سن ازدواج، تمایل نداشتن  ارزیابی می

های جوان به فرزندآوری و افزایش تمایل به تک فرزندی  نیز از عوامل مهم اثرگذار بر رشد جمعیت اندک و حرکت  زوج

مند و  ریزی هدف جامعه ایران به سمت پیری جمعیت است. از سوی دیگر، حرکت به سمت پیری جمعیت ضرورت برنامه

ها و اقدامات  رسد که برنامه کند. در همین راستا، به نظر می نگر برای مسائل سالمندان را دوچندان می گذاری آینده سیاست

سال و  گیری داشته است. با افزایش تعداد افراد میان رسانی به سالمندان نسبت به گذشته رشد چشم دولت در عرصه خدمت

گذاری برای نگهداری و مراقبت از آنها و توجه بیش از پیش به مسائل  سالمند در ایران، توجه به مسائل سالمندان، سیاست

 ترین مسائل پیش روی ایران آینده خواهد بود. سالمت و درمان جمعیت سالمند، از مهم

 ۱۳حرکت به سمت پیری جمعیت   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های رابطه  آموزان و چالش توان در محورهای مشکالت نظام آموزشی، معضالت اجتماعی مرتبط با دانش آموزان را می مسائل دانش

آموزان بسیاری از  با والدین و معلمان بررسی کرد. ناکارآمدی نظام آموزشی در مدارس و کیفیت پایین کتب آموزشی، دانش

های رزم برای  های بنیادین و مهارت مالاطع را از آموزش درست و کیفی دانش

زندگی فردی و شغلی محروم کرده است. به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت 

المللی جایگاه پایینی دارند  های بین بندی آموزش و پرورش، مدارس ایران در رتبه

آموزان برخوردار نیستند. از سوی دیگر،  و از ظرفیت ارائه دروس مناسب به دانش

آموزان را تحت فشار  کنکور در بیشتر مالاطع تحصیلی، دانش های شبه کنکور محور شدن نظام آموزشی در ایران و گسترش آزمون

آموزان با  های آزمایشی قرار داده است. درحالی که دانش های کنکور و آزمون های کالس روانی و فشارهای مالی ناشی از هزینه

گیرند، عالب ماندن معلمان و والدین از  های روز را فرا می سرعت باری پیشرفت تکنولوژی همراه هستند و استفاده از تکنولوژی

آموزان و والدین و معلمان شده  های جدید منجر به شکاف میان دانش گیری از تکنولوژی پیشرفت تکنولوژی و ناتوانی آنها از بهره

آموزان همچون خودزنی،  های اجتماعی میان دانش شود. همچنین، رشد ناهنجاری تر می تر و وسیع است و این شکاف سارنه عمیق

ها از سوی نظام آموزشی و اولیا و مربیان مغفول مانده و به عنوان یکی از مسائل  ای است که برای مدت خودکشی و اعتیاد، مسئله

 ریزی جدی است. آموزان، در آینده نزدیک نیازمند توجه و برنامه مهم و بغرنج مرتبط با دانش

   ۷۱آموزان   مسائل دانش 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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پذیر است. برای کار  ها معمور با واسطه یک رسانه امکان ای امروز مواجهه ما با پدیده در دنیای مدرن و رسانه  

دهی شناخت  قدر در شکل چه  طور با آن برخورد کنیم و همچنین خود همین رسانه ها باید بدانیم چه با این رسانه

های زیادی از  ما از دنیای اطراف موثر است. هرچند که مدت

گذرد، ولی این مفهوم  ای در دنیا می مطرح شدن بحث سواد رسانه

نوعی با غفلت  آنچنان که باید در ایران درست فهمیده نشده و به

آن مواجه هستیم. هرچند که طی یکی دو سال اخیر توجه   نسبت به

آموزان پایه دهم به نگارش درآمد ولی هنوز  بیشتری به آن شد و حتی در این زمینه یک کتاب برای دانش

های مجازی همچنان  رسان ها و پیام سرنوشت آن مشخص نیست. این درحالی است که با وجود گسترش شبکه

شود. از طرفی با توجه به  در میان عموم مردم حس می »فالدان سواد انتالادی«و  »کمبود سواد دیجیتالی«

بیش از پیش مطرح شده است.  ای و فناورانه ضرورت توجه به سایر سوادهای جدید سرعت تحورت رسانه

های مجازی  ای و صداوسیما و همه شبکه های ماهواره هم در شبکه پذیری از تبلیغات رسد آسیب البته به نظر می

 ای باشد. های مهم پیش رو در عرصه سواد رسانه نیز یکی از چالش 312۱در سال 

 ۷۶ای  فقدان سواد رسانه 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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ورزی را در  ، دوره جددیددی از سدیداسدت3121مرگ ملک عبداهلل و به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز در سال 

ای از آن است. نتیجه تغییر در هرم قددرت  توصیف نسبتاً پذیرفته شده» مهابا ورزی بی سیاست«عربستان آغاز کرد که 

در حکومت آل سعود، تغییرات عمده در تدمدامدی سدطدوح 

در ایدن    »زلزله سدیداسدی«حکومت بود که از آن با عنوان 

هدای جدوان و  گدیدری چدهدره کندندد. قددرت کشور یاد می

یکی از اولیدن ندتدایدج  »محمد بن سلمان«ای چون  تجربه بی

هدای  ورزی بی مهابا بوده است. حمله به یمن و تالویت نالدش عدربسدتدان در ندزاع ای از سیاست ورود عربستان به دوره

دادهای نظام حاکم در عربستان طی دو سال گذشتده بدوده اسدت.  ترین برون ای با محوریت مالابله با ایران از مهم منطاله

ای همواره با هدف ایجاد برتری نسبدی درگدیدر  ایران و عربستان قبل و بعد از انالالب اسالمی، به عنوان دو قدرت منطاله

های نیابتی در دیگر کشورهای منطاله هم وارد شدده  های اخیر به مرحله جنگ اند؛ تنشی که طی دهه ای بوده تنش منطاله

است. دست به دست شدن قدرت در آمریکا از باراک اوباما به دونالد ترامپ، عربستان را به دست یدافدتدن بده تدفدوق 

ای امیدوار کرده است. سط) تالابل ایران و عربستان در سال آینده، از کیفیت ارتباط میان ریاض بدا واشدندگدتدن  منطاله

 ای به خصوص در عراق، سوریه و یمن تاثیرگذار است. تأثیرپذیر و بر تحورت منطاله

    ۷۲تقابل ایران و عربستان سعودی 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است. مساله ورودی کم مدربدوط بده ایدن اسدت کده  مشکل اساسی صندوق

کارفرمایان در زمان طورنی از دوران اشتغال فرد تمایل به پرداخت حق بیمه مطابق با حداقل دستمزد دارندد و خدود فدرد 

شاغل هم با این مسئله مخالف نیست مشروط بر ایندکده 

های پایانی حق بیمه زیادی از طرف کدارفدرمدا  در سال

پرداخت شود تا مزایای بازنشستگی بهبود یابد. نتدیدجده 

تدریج دچار کمبود  ها به این خواهد بود که این صندوق

ها بدوده  ها نیز به منزله تیر خالص بر پیکره این صندوق ها از منابع این صندوق شوند. بدعت نامیمون برداشت دولت منابع می

عنوان یدکدی از  های بازنشستگی کشور است که از آن به شدن تعداد زیادی از صندوق است. نتیجه چنین روندی ورشکسته

های خروج از  حل نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین راه 312۱کنند و اثرات آن در سال  های آینده یاد می های سال بحران

حل برخی اعتدالداد دارندد  عنوان یک راه مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به 312۱ها نیز در سال  بست صندوق بن

ترین  ها به نحوی اصالح شوند که منابع آنها صرف تامین مالی پربازده رزم است ساز و کار و قوانین عملکردی این صندوق

 فرآیندهای تولیدی شود تا ضمن برگشت بازده مناسب، ساز و کار عملکرد صندوق ها بهبود یابد.

 ۷۹های بازنشستگی  بحران صندوق  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های مدنی، صنفی، سیاسی و قومی متمرکز بوده است. با تدوجده بده  ها در ایران همواره بر چهار محور خواست اعتراض

شود طبق سنت همیشگی بر میزان اعتراضات چهارگانه  بینی می ، پیش312۱برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 

هایی که پیش  ها ممکن است به تجمعاتی هم منجر شوند. غیر از اعتراض افزوده شود که برخی از آن

های بعد از انتخابات هم محتمل خواهد بود که ممکن است بندا  گیرند، اعتراض از انتخابات شکل می

ای یا تجمعات دنبال شوند. با  های رسانه های سیاسی در قالب فعالیت به نتیجه انتخابات از سوی جریان

ها و تلدمدبدار شددن مدطدالدبدات  توجه به ادامه رکود در برخی صنایع و ادامه تعطیلی برخی کارخانه

هدای اخدیدر بده  های صنفی کارگری ادامه پیدا کند. طی سال ها و تجمع رود سال آینده نیز اعتراض کارگری، انتظار می

های اجدتدمداعدی  های مجازی هم بوده است؛ از حمله به صفحه ، کشور شاهد گسترش اعتراض3121خصوص در سال 

ای موارد از جمله بدحدران ریدزگدردهدا در خدوزسدتدان،  های اجتماعی. در پاره های هشتگی در رسانه گرفته تا اعتراض

های مجازی و هماهنگی مدجدازی بدرای  های مردمی هم منجر شده است. پدیده اعتراض های مجازی به تجمع اعتراض

تواند از بستر  ها می نیز اغلب اعتراض 312۱بیشتر از هر زمان دیگری فراگیر شد. سال  3121های اعتراضی در سال  تجمع

 فضای مجازی به فضای واقعی کشید شود.

    ۷۴ها اعتراض

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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پدیدونددد.  اجتماعی ایران تنوع قومی و زبانی است که در عین تکار، زیر چتر ملت به هم می -های فرهنگی یکی از سرمایه

های قومی در ایران زمانی مطرح شد که در مفهوم  جدید ملت، سهم برخی اقوام کدمدتدر مدوضدوع   طور تاریخی چالش به

طدلدبدی و در  توجه قرار گرفت. پس گاهی گروهی از افراد این اقوام به هویدت

طبع این حوزه  گرایی دست زده و حتی خوشان را یک ملت دانستند. به نتیجه قوم

 -های قدومدی توان به رشد هویت های مختلفی مواجه است. از جمله می با چالش

تدرکدیدسدم در  هایی چون پدان های مرزی اشاره کرد که موضوع محلی در استان

ها بدا مدحدوریدت  و اعتراض مناطق آذربایجان، ناسیونالیسم کردی در کردستان

انتخابات شورا و ریاست جدمدهدوری   312۱آورد. همچنین با توجه به اینکه سال  را به خاطر می هویت عربی در خوزستان

جمهوری و همچنیدن  برداری سیاسی از مسائل قومی در انتخابات ریاست تواند مطرح شود. بهره در پیش است دو مسیر می

مرجدعدیدت نامحسوس توان به تغییر  برداری سیاسی از مسائل قومی در انتخابات شوراها. از دیگر مسائل این حوزه می بهره

هدای آمداری  های قومی و زبانی اشاره کرد که که هرچند یافته فرهنگی و رهبری فکری به خارج از مرزها در میان گروه

نیز  های غیرفارسی ایرانی درباره آن وجود ندارد، اما مورد اشاره برخی پژوهشگران فرهنگی است. همچنین وضعیت زبان

های غدیدرفدارسدی در مدراکدز  طوری که اکنون یکی از مسائل مطرح شده تدریس زبان گیرد به ذیل همین مسئله قرار می

 آموزشی است.

 ۷5های قومی   چالش  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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شدود. ندیداز بده  به تالش فرد برای تحالق یکتایی خویشتن در شرایطی که در حال شکل دادن به رفتار خویش است، هویت گفته مدی 

کدندد.  نداپدذیدری بدرای کسدب آن وادار مدی افکند که ما را به تکاپوی خستدگدی داشتن هویت آن چنان بر روان و اندیشه سایه می

طدلدبدی و بسدیداری از  طلبی، رقابت، هنرنمایی، استدالدالل گرایی، عشق و محبت، تشخص آرمان

خواهی است. از آنجا که هویت این امکان را به  های مهم هویت های نوجوانی، از شاخص ویژگی

وجود می آورد که خود را در مالابل دیگری تعریف کنیم،  به طور بالالوه بدا مسدائدل دیدگدری 

در ارتدبداط » چالش مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی«و  »قطبی شدگی جامعه«مانند

از یدک طدرف درچدندد  دو سال اخیر-است. نشانه های متعددی از وجود چنین نزاع هایی در جامعه امروز ایران وجود دارد. در یکی

خود تاکید کردند و از سوی دیدگدر گدرایدش بده » گرایانه باستان«مناسبت تعدادی از ایرانیان بر سر مالبر کوروش رفتند و بر هویت 

های  گر تغییر پایه تواند نشان های مبتنی بر آن نیز می رو هویت های اخیر رو به رشد بوده است و از همین گرایی غیردینی در سال معنویت

های آن را در اخدبدار  های قومی نیز بار گرفته است و نشانه و هویت های مذهبی هویتی باشد. در همین حال نزاع برای تاکید بر هویت

گیرندد. الدبدتده  ای شکل می بینیم که گ رد مصرف رسانه هایی را می شهرها نیز هویت توان دنبال کرد. از سوی دیگر در کالن روزانه می

ندظدر  هستند غافل شدد. بده» هواداری نازیسم«های نامتعارفی مانند جماعت اندکی که در فضای مجازی به دنبال  هویت خرده نباید از 

 شاهد تالویت این روند باشیم. 312۱رسد سال  می

  ۷۱  های هویتی نزاع 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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کند و الگوهای  ترین نهاد و اولین هسته اجتماعی است که هر فرد در آن فرایند رشد اجتماعی خود را آغاز می خانواده کوچک

های کانونی  های اخیر همواره یکی از بحث ها در سال دهد. به همین دلیل تغییرات الگوی خانواده ارزشی اولیه خود را شکل می

بوده که در ذیل حلاله خود چندین معضل مختلف را شامل شده است. در مدورد هدر 

یک از این معضالت از طالق تا طالق عاطفی آمارهای مختلدفدی وجدود دارد کده 

تدر  های اخیر با پررنگ شمرند. در سال متخصصان دریل مختلفی را نیز برای آن بر می

شدن مسائلی نظیر شوهرکشی و رشد خیانت و برجسته تدر شددن ایدن مسدائدل در 

ها، بعد امنیت روانی نیز به سایر پیامدهای منفی تغییر الگوی خانواده افزوده شده است. از سوی دیگدر کداهدش قددرت  رسانه

ای شدن پیش رفتده و عدمدومداً بده صدورت  ها به سمت هسته اقتصادی خانواده و نیز تغییرات فرهنگی باعث شده که خانواده

فرزندی دربیایند که این مسئله در آینده مشکالتی را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. از دیدگدر مسدائدل  های تک خانواده

توان به رشد آگاهی جنسی و تغییر الگوهای زناشویی اشاره کرد که با توجه به روند فدزایدندده افدزایدش  مربوط به خانواده می

 تواند معضالت دیگری را نیز باعث شود. حرص و میل به بیشترخواهی در جامعه، می

 ۷۷تغییر الگوی خانواده    

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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یکی از بخش های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستالیم و غیرمستالیم بخدش 

ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نالش پر اهمیت این است که بدا ایدجداد  ترین بخش مسکن را به یکی از کلیدی

رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلو اقتصاد کند می شدود. مداهدیدت بدازار 

ای است که خواسته یا ناخواسته، رکدودهدای  مسکن در طرف عرضه و تالاضا به گونه

تواند در  های مناسب می متناوب در آن عمال قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاست

تر این بخش اقتصادی از کما موثر باشد. ایجاد قدرت خرید در سدمدت  خروج سریع

تالاضا از طریق تدبیر ابزار بدهی بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تالاضاکنندگان اصلی مسکن یعنی جواندان، 

بازی گستدرده  گیری رونق باشد. البته نباید فراموش کرد که سفته تواند راهکار خروج از این رکود و شکل در فرآیند خرید می

های قیمتی شده و تورم این بخش  گیری حباب گرداند، اما سبب شکل رغم اینکه رونق را به این بازار برمی در بازار مسکن علی

کنندگان واقعی مسکدن را کده  های اقتصادی منتالل کرده و از همه مهم تر دست مشتریان و مصرف تدریج به سایر بخش را به

 کند. قدرت خرید باریی ندارند، از دستیابی به این قلم ضروری کوتاه می

 

 

    ۷۸  رکود مسکن 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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تحرکی و  های بسیاری را در حوزه سالمت به افراد تحمیل کرده است. این مشکل به دلیل کم های اخیر، هزینه چاقی مشکلی است که در سال

ال رسد که همه این عوامل در سد نظر می آوریم تاثیرگذار است و به هایی که در ادامه می الگوی تغذیه نامناسب ایجاد شده و در ابتال به بیماری

نیز در حوزه سالمت دیده  312۱

تحرکی، مصرف زیاد  شوند. کم

ها و تغییر اقالمدی کده  فود فست

هدا دیدده  در سبد غذایی خانوار

شود، افزایش استرس و بسیاری عوامل دیگر به افزایش آمار مبتالیان دیابت نوع دوم و بار رفتن فشار خون افراد انجامیدده اسدت. هدمدیدن  می

های قلبی  و عروقی را بار برده است. همچنین با هجوم ریزگدردهدا و  عوامل، در کنار آلودگی هوا و برخی دریل دیگر، آمار مبتالیان بیماری

های تنفسی بیشتر شده است و با تغییر الگوی تغذیه، افراد بیشتری به آلرژی و عوارض ناشدی از آن  های سربی تعداد مبتالیان بیماری آلودگی

اس، چدندد  شوند. ام. های مختلف تشخیص داده می اند. تا جایی که این روزها بسیاری از کودکان در دوره نوزادی، مبتال به آلرژی دچار شده

 ها، تغییرات جوی هم در بار رفتن آمار آن تاثیرگذار بوده است. سرطدان گیرد و در کنار افزایش استرس سالی است که بیشتر از قبل قربانی می

های ژنتیکی، الگوی تغذیه نامناسب، افزایش استرس و کم تحرکی، بده  های اخیر بدل شده و عالوه بر جهش های شایع سال به یکی از بیماری

هدای  ها به سمت بیماری توان تحت عنوان تغییر الگوی بیماری اند. مجموع آنچه توصیف شد را می عنوان دریل بار رفتن این آمار معرفی شده

 های بعد یکی از  مسائل اصلی ایران خواهد بود. و سال 312۱بندی کرد که در سال  بر دسته مزمن و هزینه

  ۷۳های مزمن  تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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لیکس هم اطالعات مدربدوط  گسترش افشاگری و درز اطالعات تبدیل به روندی جهانی شده است؛ برای نمونه ویکی

کند. در این میان فضای مجازی نالش مهمی دارد؛ چرا که هم واسطده افشدای  به ایران و هم دشمنان ایران را فاش می

ها و نهادهای سیاسدی  اسناد مربوط به شخصیت

و حاکمیتی است و هم کاربران از طریق آن به 

پردازند و این تدبددیدل بده  می »خودافشایی«

های اجتدمداعدی شدده  بخشی از فرهنگ رسانه

و غیره شد و به نظدر  های نجومی، امالک نجومی است. هرچند که درز اطالعات سبب افشای ماجراهایی مانند حالوق

بر کمیت آن افزوده شود، ولی در سط) شخصی بخشی از این خودافشایی ناخواستده   312۱رسد در انتخابات سال  می

ها یکی از مجراهای افشای اطالعات مربوط به افراد  است. همین فضای مجازی و رسانه ای پایین و ناشی از سواد رسانه

ها و ابزارهای آنالین تولید شده  سایت مشهور است. از سوی دیگر، زمینه درز اطالعات نیز ناشی از مشکالت فنی وب

های خصوصی ایرانی در حفظ اطالعات مشتریان است. همین امر، سبدب   انگاری نهادها و شرکت داخل کشور و سهل

 شود. آنان می افشای اطالعات شخصی شهروندان و به طبع آن تهدید حریم خصوصی

   ۸۱گسترش افشاگری و درز اطالعات   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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ناوگان حمل و نالل ایران دارای مشکالت زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحدمدیدل 

هاست تدا مدواندع  خاطر ناایمن بودن جاده ای که بخشی از آن به های باری ناشی از سوان) جاده کرده است. از تلفات و خسارت

توسعه تجارت و رسیدن ایران بده ندالدش 

دلیل کافدی ندبدودن  ترانزیتی در منطاله به

ونالل تراندزیدتدی در ایدن  مسیرهای حمل

بندی اسدت. در حدوزه  حوزه قابل دسته

ترین زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل و نالل شهری است. اندواع  شهری نیز در شرایط فعلی مهم

بخشی روانی به شهروندان و  مالحظات در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست محیطی و مالابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش

وکارها در سایه این ارتالای زیرساخت از  کاهش زمان از دست رفته برای رفت و آمد و در نتیجه دستیابی به عملکرد بهتر کسب

های هوایدی،  خصوص در حوزه توسعه و ترمیم ناوگان حمل و نالل کشور به 312۱ترین فوائد توجه بیشتر به آن هستند. سال  مهم

انددازی  داخدل و راه دریایی و ریلی بیشتر از پیش مورد توجه خواهد بود. ورود تعدادی از هواپیماهای جدید خریداری شده به

 ترین تحورت حوزه حمل و نالل خواهند بود. آهن غرب کشور از جمله مهم راه

 ۸۶مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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ترین مسائل کشور بوده است. آمارها نشدان  ای جزء پراهمیت مسائل مربوط به حوزه زنان همواره و در هر دوره

تواند بر شیوه زیست و جایگداه  های بالالوه و بالفعل رو به افزایش است و این مسئله می دهد زنانه شدن آسیب می

هدای  اجتماعی زنان تأثیرگذار باشد. حضور اجتماعی زنان و تمایل جریدان

خدواهدی  سیاسی برای مشارکت زنان در مدیریت کشور مسائلی نظیر سهدم

های اخیر را بیشتر کرده اسدت.  زنان از کابینه و لیست احزاب در انتخابات

های موافالان و مخالفان بر سر جداسازی جنسیتی فضای شهری و نیدز  بحث

ها و امکانات تفریحی و ورزشی زندان جدزء عدمدده مسدائدل  همراه سایر فرصت ها به حضور زنان در ورزشگاه

 نیز همچنان مورد بحث باشد. 312۱شود در سال  بینی می بوده که پیش 3121برجسته این حوزه در سال 

 

     ۸۲مناقشات حقوق زنان 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش
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ریسک روابط جنسی به گفته کارشناسان در حال افزایش است. اگرچه آمار دقیق و جامعی به صورت عمومی در ایدن 

های این چالش است. عالوه  های مالاربتی مانند ایدز و هپاتیت ازجمله نشانه شود اما افزایش شیوع بیماری زمینه منتشر نمی

های اجتمداعدی مداندندد فدالدر،  بر این، بسیاری از زمینه

ازدواج یا اعتیاد تأثیرات مستالیم و غیرمستالیم بدر ایدن 

تواند بدر مسدائدل  مسئله دارد اما خود این مسئله نیز می

هدای  دیگری مانند بهداشت و سالمت عمومی، هزیدنده

های بیمه درمانی و غیره تأثیر بگذارد. همچنین نباید از مسائل اجتماعی و فرهنگی پدیدرامدون ایدن  نظام سالمت، پوشش

موضوع مانند پایین آمدن سن روسپیگری، مصرف پورنوگرافی، بلوغ زودرس و غیره غافل بود که هرکدام به نوبه خدود 

گذارند. بسیاری از ابعاد و جوانب این مسئله از آنجا که در محدوده تابوهای  بر مسائل حوزه سالمت و بهداشت تأثیر می

گیرد، اطالعات آماری و میدانی دقیالی درباره آن به دریل گوناگون وجود ندارد و کساندی  اجتماعی و فرهنگی قرار می

کنند، معمورً از مراجعه به کارشناسان و ندظدام بدهدداشدت و درمدان  پذیر جنسی را تجربه می که روابط جنسی ریسک

های مختلف این موضوع چندین سال است که به مرحله هشددار رسدیدده اسدت و  کنند. از آنجا که جنبه خودداری می

شناختی و بالینی است، خوشه مسائل مرتبط با این مسئله در حدوزه سدالمدت  های روان نیازمند اقدام بهداشتی و مشاوره

 بندی شده است. طباله

 ۸۹پذیری جنسی  ریسکگسترش  
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هدا در شدرق اروپدا در  حضور روسیه در منطاله را باید بخشی از معادله قدرت میان مسکو و غرب دانست. هرچالدر روس

بحران اوکراین و در برابر گسترش ناتو به شرق، در برابر اتحاد کشورهای غربی در موضع ضعف قرار گرفتند، با ورود بده 

بحران سوریه و اقدام نظامی در این کشور، در بدرابدر تشدتدت آرای 

ها دست بار پیدا کردند. حضور روسیه در جنگ سوریه، مسکو  غربی

های بزرگ تدبددیدل کدرد.  را بار دیگر به یک پای مذاکرات قدرت

ای از  روسیه با حضور مستالیم در سوریه، در دیگر تعامالت مدندطدالده

کننده ایفا کرده است. روسیه  نالش تعیین ای ایارت متحده جمله رابطه ایران و عربستان، بازیگری ترکیه و سیاست خاورمیانه

های خاورمیانه، به دنبال قبورندن نالش محوری خود در معادرت جهانی به رقیب دیریدنده یدعدندی  با حضور فعال در بحران

غرب است. مسکو معتالد است جهان باید صدای روسیه را بشنود. چنانچه سرگئی روروف وزیر خارجه روسیه، در نشستدی 

جهان در حال ورود به دوران پساغربی اسدت؛ «گوید:  در مسکو می 3121با زیگمار گاربریل وزیر خارجه آلمان در اسفند 

متأثر از چگونگی تنظیم رابطه میان روسیه با غرب به خصوص با آمدریدکدا، ». ما باید به یک جهان چند قطبی عادت کنیم

ایجاد شکاف میان روسیه و ایران به خصوص در مورد مسئله سوریه محتمل است. همزمان، روسیه در پایداری برجام نالدش 

 برای توسعه اقتصادی ایران حیاتی است. 312۱کلیدی ایفا خواهد کرد؛ موضوعی که در سال 

 

    ۸۴ای روسیه  آفرینی منطقه نقش
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هدای  های اجتماعی و جمعی بدانیم، نباید از تحورت آن متدعدجدب بدود. پدژوهدش ها و واکنش اگر دینداری را متاثر از کنش

دهد که اعتالاد به هسته درونی دین به معنای اعتالادات اصلی دین )مانند ایمان به خداوند، جهان آخرت  مختلف طولی نشان می

های گذشته تغییر چندانی نکرده است اما پدوسدتده  و غیره( در سال

دهدد بدا  های مختلف دینداری را تشکیل مدی بیرونی آن که سبک

های مخدتدلدفدی  پژوهان از سبک فراز و فرود همراه بوده است. دین

گرا، دینداری سنتی و غیدره  مانند دینداری عرفی، دینداری معنویت

 »مرکزگریدزی«های تکار در پوسته بیرونی دینداری است. از سوی دیگر برخی روندهایی که ذیل مسئله  برند که نشانه نام می

دینی مدا بده تدندش  -ترین مسائل فرهنگی گیرند. پس یکی از مهم بدان اشاره شد در تضاد با الگوهای دینداری سنتی قرار می

و گشدت  ای که در آن موضوعاتی چون حجاب مربوط است. مسئله اسالمی با سبک زندگی غیررسمی -سبک زندگی ایرانی

گیدری از عدنداصدر  های جدید با بهره هویت های تازه دینداری ظهور خرده اهمیت زیادی دارند. از سوی دیگر در شکل ارشاد

تواند روی مسائلی چون برجسته شدن مناسک دینی جدید تاثیر زیادی بگذارد. مناسکی چون  مذهبی نیز مهم است و به طبع می

و » ایام محسنیه«شود،  حسین)ع( تا حرم عبدالعظیم حسنی شهر تهران برگزار می که از میدان امام راهپیمایی جاماندگان اربعین

 جایگاه دوم مناسکی از این دست را دارد.  روی اربعین روی زائران امام رضا )ع( به سمت مشهد که پس از پیاده پیاده

 ۸5تحوالت دینداری ایرانیان   
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های اصلی مسئورن اجرایی و پژوهشگران حوزه علوم اجدتدمداعدی بدوده اسدت.  مسائل نسلی همواره یکی از دغدغه

نسدالن ایدجداد  تفاوت ارزشی یک نسل با نسل بعد که بر اساس تجارب مشترک هدم

شود، کشور را در موقعیتی از تعارض نسلی قرار داده که با تشدید آن ممکن است  می

ها و تأکیدد بدر  نسلی ارزش توجهی به اقتصاد انتالال میان به شکاف نسلی نیز برسیم. بی

راهکارهای تجویزی و از بار به پائین در شرایط گسترش جامعه اطالعداتدی مدوجدب 

ها از همدیگر شده است. همچنین این عدم فهم  ای در رابطه با نبود فهم مشترک نسل کننده گیری وضعیت نگران شکل

های هویتی دو نسل نیز تأثیر گذاشته به نحوی که نسل جدید خود را از میان چهار بُعد هویتی بیشتر  مشترک بر تفاوت

های آن را در تفاوت نگاه به حریم خصوصی، مفهوم خانواده، مدطدالدبدات  کند که مصداق با هویت مدرن تعریف می

رسد با توجه به گسترش فاکتورهایی نظیر رشد حضدور  نظر می سیاسی، تحصیالت تکمیلی و ازدواج شاهد هستیم. به

های زیدادی  نیز چالش 312۱گری سیاسی، مسائل نسلی در سال  در فضای مجازی، تغییر سبک زندگی و شیوه مطالبه

 همراه داشته باشد. را به 

    ۸۱مسائل نسلی  
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بازار فناوری اطالعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند، معمور از پدر رفدت و آمددتدریدن و 

هدای  شود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر زیرساخدت ترین بازارها محسوب می جذاب

فناوری اطالعات که عمددتدا تدوسدط 

شدود قدرار دارد و  دولت تجهیز مدی

هدا  رسد که توسعه زیرساخت نظر می به

با نرخ رشدد فدزایدندده  312۱در سال 

هدمدچدندان  312۱شود که بازار فناوری اطالعات در سال  بینی می های اخیر تداوم یابد. بر این اساس پیش نسبت به سال

روزکنندگان ابزار فناوری اطالعات، پویایی این بازار را  محبوبیت خود را حفظ کند و عطش اعتیادگونه خریداران و به

تضمین کند. همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت این گروه مرتبا با افزایش جدمدعدیدت 

شوند.  بخشی از توسعه این بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است که با ورود اپراتورهای مجازی در  روبه رو می

 سرعت بیشتری خواهد گرفت. 312۱سال 

 ۸۷ توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات   
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یافدتده در عدربسدتدان  گرایی دینی پرورش گری است که از افراط های تروریستی تکفیری، در تفکر سلفی ریشه ایدئولوژی گروه

های سلفی از سراسدر  های گروه الالاعده، داعش به محور جذب جهادی های اخیر همزمان با افول فعالیت گیرد. طی سال نشئت می

جهان تبدیل شده است. بخشی از تفکرات این گدروه، 

معطوف به مبارزه با اسالم شیعی و شیعیان است. تهدیدد 

های تکفدیدری بدرای ایدران،  های گروه ناشی از فعالیت

ای عربستان با ایران است. حمایدت  متأثر از رقابت منطاله

های مسل) شیعی عراقی و ارتباط خوب با دولت این کشور، داعش را در مناطق شمالی عراق، به دور از مدرزهدای  ایران از گروه

را باید سال افول داعش در عراق دانست و آنگونه که عملیات آزادسازی موصدل نشدان  3121گیر کرده است. سال  ایران، زمین

ای که تهدیدی عمده را از مرزهای غربی ایران دور  توان سال پاکسازی عراق از داعش قلمداد کرد؛ مسئله را می 312۱داده، سال 

گردد.  های تروریستی تکفیری در مناطق مرزی شرق ایران، به پیش از پیدایش داعش باز می کند.  از سوی دیگر فعالیت گروه می

گدذاری در  بود با عملیات تروریستی و بدمدب» جنداهلل«ها گروه  ترین آن ها که شاخص طی دو دهه گذشته، فعالیت این گروه

و اعدام او در سال بعد، به متالشدی شددن  31۳۳منطاله سیستان و بلوچستان همراه بوده است. دستگیری سرکرده جنداهلل در سال 

های تروریستی منجر شد. تهدید احتمالی برای ایران در سال آینده در مدرزهدای شدرقدی،  این گروه و انشعاب آن به خرده گروه

 گیری داعش در افغانستان و پاکستان خواهد بود. قدرت

    ۸۸های تکفیری   مخاطرات امنیتی گروه
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توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/88مشارکت کنید:                                       

  
  

162 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



تدریدن   های اخیر ترجیحات مردم در حوزه سالمت تحت تاثیر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. مدهدم  در سال

دهندگان خدمات طب سندتدی تدا  های جایگزین مشاهده کرد که از افزایش رجوع به ارائه توان در رشد اقبال عمومی به انواع درمان نمود این تغییرات را می

های درمانی جدید و گاه عجیدب   انواع و اقسام روش

شود. گرایش افراد به استفاده از خدمدات   را شامل می

طب سنتی، به افزایش مراجعان پزشکان عمومی کده 

های غیرآکادمیک در ایدن  برحسب تجربه یا آموزش

کنند و همچنین اقبال بیشتر افراد بده  حوزه فعالیت می

بل دارویی قا-التحصیل از دانشکده پزشکی طب سنتی انجامیده است. سوی دیگر تغییر گرایش مردم، در حوزه ترجیحات غذایی مراجعه به متخصصان فارغ

ها و حتی داروهای رواندپدزشدکدی را شدامدل  بیوتیک ها، آنتی ترین نمود آن رواج مصرف خودسرانه دارو است. این داروها ویتامین  بندی است و مهم   دسته

اج برخدی خرند هم قابل توجه است. تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت حتی به رو ها می شوند و میزان گیاهان دارویی که افراد خودسرانه از عطاری می

زا نیز منجر شده است. بار رفتن آمار زایمان سزارین در ایران، یکی از این مشکالت بود که وزارت بدهدداشدت را بده ایدجداد    های خاص و مشکل  جراحی

یاری های غیرضروری زیبایی است که نه تنها به صرف هزینه بس کنند. مصداق دیگر، حراجی های تشویالی برای مادرانی واداشت که طبیعی زایمان می طرح

 7در ایران کند. گفته شده که آمار جراحی زیبایی  شود، بلکه در بسیاری از موارد مشکالت متعددی را برای سالمت آنها  ایجاد می از سوی افراد منجر می

 312۱ال های جایگزین دامنه این تغییرات را در سد برابر اروپاست و در سال های اخیر، این آمار همواره رو به رشد بوده است. گسترش دسترسی به رسانه

 بیشتر از گذشته خواهد کرد.

 ۸۳تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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جایگاه مرجعیت تاللید در مکتب تشیّع، بلندترین پایگاه معنوی و علمی در سلسله مراتب مالامات عالی دیدندی اسدت. تدجدربده 

دهد که در مالدرات سیاسی و اجتماعدی مدردم  تاریخی و اجتماعی نشان می

داری و همچدندیدن  اند. اما تحورت دین نیز، مراجع تاللید بسیار اثر گذار بوده

را نیز متاثر کرده است. به طوری  سرعت این تحورت جایگاه مرجعیت دینی

روسدت. ندمدونده مدهدم آن اثدرگدذاری  که این نهاد با مسائل مختلفی روبه

است. در حالی که از سالیان  های مراجع و علمای دینی با نظام بانکی مخالفت

ها را  های اخیر این اعتراض دور نظام بانکی کشور مورد اعتراض برخی علما و مراجع بود، وضعیت نابسامان نظام بانکی در سال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجدلدس شدورای اسدالمدی از ضدرورت تصدویدب هدرچده   3121سال به اوج خود رسانده است. 

ترین محورهای تددویدن ایدن طدرح  سال خبر داد. به گفته او مهم  11بعد از » قانون بانکداری نظام جمهوری اسالمی«تر سریع

شدت مدوجدب نداراحدتدی و  به«و  »ربوی بودن نظام بانک داری کشور است که موجب افزایش فساد در کشور شده است«

همچنین با توجه به اینکه انتخابات ریاست  .( 3121ماه  دی 3۳)خبرگزاری فارس، » نگرانی مراجع عظام تاللید کشور شده است

کنندگی مراجدع و  تعیین«شود، یکی دیگر از مسائل مهم در بخش جایگاه مرجعیت دینی،  برگزار می  312۱جمهوری در سال 

جاست که نوع رابطه مراجع و علدمدای دیدندی بدا  این». عنوان گروه مرجع در انتخابات ریاست جمهوری است علمای دینی به

 همچنان اهمیت زیادی خواهد داشت. دولت دوازدهم

    ۳۱جایگاه مرجعیت دینی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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دانشگاه آزاد اسالمی یکی از بازیگران مهم در نظام آموزش عالی ایران است کده اثدرگدذرای قدابدل تدوجدهدی بدر تدعدداد 

پدژوهدی  ترین مسائل دانشگاه آزاد که در گزارش آیدندده التحصیالن دانشگاهی و کیفیت آموزش عالی دارد. یکی از مهم فارغ

نیز به آن اشاره شده بود، کمیت و کیفیت تحصیالت تکمیلی در ایدن  3121ایران 

دانشگاه است. باوجود آنکه دانشگاه آزاد آمار مدخدتدلدفدی از رتدبده عدلدمدی و 

دهد، بسیاری تحصیالت تکمیدلدی در  رکوردهای علمی و پژوهشی خود ارائه می

کیفیت و روند پذیرش دانشجو را فدراقداندوندی  این دانشگاه را به لحاظ علمی کم

کند. از سوی دیگر، به دلیل کاهش تالاضا برای تحصیالت دوره کارشناسی بسیاری از واحدهای دانشگداه آزاد بدا  ارزیابی می

اند به طوری که رئیس دانشگاه به این واحدها تنها یک سال فرصت داده تا واحدد خدود را از  دهی اقتصادی روبرو شده زیان

دهی خارج کنند . همچنین، ترکیب هیئت مدیره و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد چالشی مهم برای آینده این دانشگاه  حالت زیان

اهلل هاشمی و عضویت علی اکبر وریتی در هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، ترکیب مدیدریدتدی  ، با مرگ آیت3121است. در سال 

رسدد ایدن  این دانشگاه و تغییر در رویکرد و سمت و سوی آن به بحای جدی در حوزه دانشگاهی بدل شد که بده ندظدر مدی

 هم چالشی مهم در حوزه دانشگاه آزاد خواهد بود. 312۱مباحاات، در سال 

 ۳۶مسائل دانشگاه آزاد  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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شدود، ولدی  ای طبق قانون خدالف مدحدسدوب مدی های ماهواره هر چند که در اختیار داشتن تجهیزات دریافت برنامه 

ای همچنان مخاطب خود را دارند. با تدوجده بده  های ماهواره برنامه

هدا در  ای و سهولت دریافت این برندامده های ماهواره گسترش شبکه

هدا مسدائدل جددیددی را پددیدد  رسد این شبکده منازل، به نظر می

های پیش رو تبلیغ محصورت داخلی در  آورند. از جمله چالش می

های  باعث بحث» جم« ای  های سینمایی در شبکه ماهواره تبلیغ فیلم  3121ای است. برای نمونه سال  های ماهواره شبکه

خاطر تبلیغ در این شبکه، تهدید به توقیف شددندد. هدمدیدن  ها به ای که برخی از فیلم زیادی در این زمینه شد؛ به گونه

هدای  ها را متاثر کنند؛ مال مصدرف گسدتدرده سدریدال توانند مصرف فرهنگی خانواده هایی می ها با پخش برنامه شبکه

موثر بداشدد. از طدرف  » ها روابط بین زوج« تواند روی  رسد می دار که به نظر می ویژه در میان زنان خانه ای به ماهواره

صورت مداوم کارتدون نشدان  هایی که به ویژه شبکه ای و به های ماهواره دیگر الگوگیری کودکان نسل جدید از شبکه

ویژه در حوزه  ای به های تبلیغات ماهواره های پیش رو باشد. به این فهرست باید آسیب تواند یکی از چالش دهند، می می

هدا در  سالمت را اضافه کرد، تبلیغاتی که الزاما مورد تایید نهادهای بهداشتی و دارویی نیستند و نمایندگان این شرکت

 اند. داخل ایران مشغول فعالیت

    ۳۲ای  های ماهواره مسائل شبکه

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های زیادی  تواند واجد منافع یا هزینه حفظ و افزایش سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص ملی شمشیری دو لبه است که می  

بدر در  با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصورت کشداورزی آب »الگوی کشت«باشد. به جز نالاط معدودی از کشور، 

های  های سال شرایط استمرار خشکسالی

اخیر به طور کلی مدزیدت خدود را از 

اند و اصرار بر تولید داخدلدی  دست داده

آنها در واقع پافشداری بدر تدخدصدیدص 

کند، در واقع رشدی رو  غیربهینه منابع محدود آبی است. از این جهت رشد بخش سهم کشاورزی که با تکیه بر منابع آبی تحالق پیدا 

تواند ساخت و توسعه صنایع جانبی محصورت کشاورزی باشد که از طریق  به قهالرا خواهد بود. اما صورت دیگر این رشد سهم، می

رسد بدا تدوجده بده  نظر می ایجاد ارزش افزوده بارتر موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش فشار بر منابع آبی شود. به

سدالدی  312۱های کشور که فعالیت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده،  های آبی در بسیاری از استان تشدید بحران آب و وقوع تنش

تکلیف وضعیت کشاورزی باشد. حتی حفظ سهم فعلی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص ملی نیداز بده   کننده برای تعیین تعیین

است. از سدوی دیدگدر  های آبیاری جدید ویژه سیستم به های نوین کشاورزی گیری از فناوری تجدید نظر در وضعیت کنونی و بهره

های زمانی بلندمدت چندسالده مدورد  در افق» امنیت غذایی«کننده آن در  با توجه ابعاد سیاسی و نالش تعیین» کشت فراسرزمینی«

 توجه قرار خواهد گرفت.

 ۳۹سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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مانده شهرهای ایران را آشکدار کدرد و  واقعه پالسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهان 3121های پایانی سال  در ماه

ای عمومی بددل سداخدت.  ضرورت نوسازی شهری را به مطالبه

ها نیستندد کده شدهدرهدا را  گذارن و دولت هرچند این سیاست

کنند بلکه مردم هستند که پوسته شهر را مطدابدق بدا  نوسازی می

هایی که از شهر خود دارند به سمت مددرن  انتظارات و خواسته

ها در شهرهداسدت. ایدن  گذاران ارتالای وضعیت زیرساخت دهند، اما نالش مهم دولت و سیاست شدن تغییر فرم می

ها تدفدویدض شدده  های محلی مال شهرداری وظیفه به قدری خطیر است که بخش مهمی از مسئولیت آن به دولت

های مسکونی شهدری و  های فرسوده شامل بافت از سویی ضرورت احیای بافت 312۱رسد در سال  نظر می است. به

شهرهدا  خصوص در کالن ها به سازی ساختمان طور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمن روستایی و همین

از موضوعات مورد توجه باشد. همچنین لزوم تدقیق و تدوین قوانین در ایدن حدوزه، احدتدمدار پدای ندهدادهدای 

 گذار و ناظر را نیز به این ماجرا خواهد گشود. گذار، قانون سیاست

    ۳۴ ضرورت نوسازی شهری

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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التحصیالن از یافتن شغل مناسدب،  التحصیالن آموزش عالی با نیازهای روز جامعه و ناامیدی این فارغ تناسب نداشتن تعداد و تخصص فارغ

رویه و ندامدتدنداسدب  نشان از ناکارآمدی ساختاری آموزش عالی و آگاهی افکار عمومی جامعه از این ناکارآمدی دارد. بحران جذب بی

دانشجویان کارشناسی ارشد 

و دکددتددری کدده بددرخددی 

کارشناسان از آن با عدندوان 

سونامی  جذب دانشجو یداد 

کنند، انتالاد دانشگاهیان را به دنبال داشته است. در حالی که هدف اصلی از توسعه نظام آموزش عالی، تربیت نیروهای متخصص مدورد  می

هدا بدا اهددافدی  های اخیر دانشدگداه رسد در سال نیاز جامعه و ارتالای سط) دانش نیروی انسانی برای جذب در بازار کار است، به نظر می

ای نه تنهدا از اعدتدبدار  اند. چنین رویه همچون درآمدزایی و تامین اعتبارات مالطعی اقدام به پذیرش دانشجو در مالاطع آموزش عالی کرده

مدارک علمی در ایران کاسته است، بلکه باور به امکان ارتالای اجتماعی و اقتصادی از مسیر تحصیالت دانشگاهی را نیز نزد افکار عمومی 

کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، حضور افراد فاقد صالحیت در مالاطع آموزش عالی، افزایش موارد سرقت علمی در کشور و کاهش 

رسد مشکالت ساختاری آموزش عالی و نارضایتی افکار  المللی را به دنبال داشته است. بنابراین، به نظر می اعتبار علمی ایران در جامعه بین

 های پیش روی ایران در حوزه علم و فناوری خواهد بود. ترین بحران عمومی از این نظام، یکی از مهم

  ۳5برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی   

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/95مشارکت کنید:                                       

  
  

169 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



هایی که بوجود  ای در بستر بحران هاست که در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه جریان دارد و در هر برهه مسئله قوم کرد دهه 

آمده به شکلی سر برآورده است. مسئله کردها در این کشورها نه تنها از تحورت داخلی متأثر بوده، بلکه همیشه نیم نگاهدی هدم بده 

ای داشته است؛ موضوعدی کده  تحورت منطاله

اغلب کردها را به اتحادهای کوتداه مددت یدا 

ای سوق داده  بلندمدت با دیگر بازیگران منطاله

، مسئله کردستان ایدران بدا 3121است. در سال 

ورود مجدد حزب دمکراتیک کردستان به فاز نظامی همراه بود. کودتای نافرجام نظامیان در ترکیه در تابستان این سال، ندالدطده آغداز 

های مسل) کرد در جنوب شرق و مهار احزاب سیاسی کرد در پایتخدت را بده  تحورت بسیاری بود که تشدید برخورد نظامی با گروه

های سوریه، تسلط کردها به بخشی از مناطق شمال، پای نیروهای ترکیه را به خاک این کشور بداز کدرد. از  دنبال داشت. در درگیری

طرف دیگر، آمریکا روند استالرار نیروهایش در مناطق تحت کنترل کردها را آغاز کرد. کردهای سوریه اکنون در موقعیتی قرار دارند 

زند؛ جایدی کده کدردهدا  توانند در آینده سیاسی سوریه ایفای نالش کنند. اما قلب تحورت مسئله کردی در کردستان عراق می که می

تدریدن مدوضدوع  پرسی استدالدالل از عدراق مدهدم اند حکومتی خودمختار تشکیل دهند. موضوع اجرای همه برای اولین بار موفق شده

پرسدی در  های اقلیم کردستان به صورت جدی مطرح شد. اجرای این همه از سوی برخی مالام 3121برانگیزی است که در سال  چالش

رسد، اما در صورتی که روند اجرای آن آغاز شود، بر دیگر مسائل جاری کردها در هدر چدهدار  چندان ممکن به نظر نمی 312۱سال 

 کشور تاثیر جدی خواهد داشت.

 

    ۳۱ تحوالت مناطق کردنشین کشورهای همسایه 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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برانگیزترین مسائل حوزه ارتباطات زیدرسداخدت در   اندازی و توسعه شبکه ملی اطالعات یکی از مناقشه های اخیر، راه در سال

اندازی شبکه ملی اطالعات به منظور توسعه شبکه زیرساخت امدن و  ایران بوده است. طبق مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، راه

پایدار ملی در ایران برعهده دولت قرار گرفته است. 

انددازی  بر این اساس، دولت امیدوار است تا بدا راه

شبکه ملی اطالعات، سرعت و کیفدیدت خددمدات 

هدا  اینترنتی را افزایش دهد و از امنیت تدبدادل داده

بردای  اپراتورهای اینترنت در ایران آمادگی اجرایی بهره 3121اطمینان حاصل کند. به گفته مسئورن وزارت ارتباطات، دی ماه 

را به مدعدندای » اینترنت ملی«برداری از شبکه ملی اطالعات یا  اند. بسیاری از مردم بهره از شبکه ملی اطالعات را فراهم کرده

دانند و نگران حفاظت از اطالعات شخصی و حریم خصوصی  افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت می

های فرهنگی و قضایی به دلیل کندی روند توسعه شبکه مدلدی  خود هستند. در حالی که بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دستگاه

برداری از شبکه ملی اطالعات هستند. بنابراین،  سازی درباره تبعات بهره کنند، مردم خواهان شفاف اطالعات از دولت انتالاد می

رسانی دولت درباره ابعاد آن، یکی از مسائل مهم حوزه ارتدبداطدات  برداری از شبکه ملی اطالعات و اطالع رسد بهره به نظر می

 خواهد بود. 312۱زیرساخت در ایران 

 ۳۷برداری از شبکه ملی اطالعات  بهره 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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ها در سدوریده در  های پیچیده و چندوجهی جهان است. درگیری گذرد، یکی از بحران بحران سوریه که شش سال از عمر آن می

های خارجی در جریان است. قدطدر،  های تروریستی تکفیری و قدرت چند ریه میان دولت مرکزی، مخالفان محلی دولت، گروه

های تروریستی فعال در سوریه بر آمددندد.  عربستان و ترکیه از ابتدا در قامت حمایت از گروه

های مستشاری خدود را در  ایران و سپس روسیه به درخواست دولت مرکزی سوریه، فعالیت

کننده میدان تبدیدل شددندد. تدرکدیده و  این کشور آغاز کردند و رفته رفته به نیروهای تعیین

اند تا بتوانند در آینده سیداسدی سدوریده  آمریکا هم نیروهای خود را وارد مناطق شمالی کرده

ها، سوریه بستر اصلی فعالیت داعش و الالاعده، دو ستون اصلی تروریسم در جدهدان،  نالش تعیین کننده داشته باشند. طی این سال

مرزی با حضور ایران تبددیدل شدود. سدال  ترین بحران برون هم بوده است. مجموع این شرایط باعث شده تا بحران سوریه به مهم

بس شکننده  های تروریستی فعال در سوریه، برقراری چندین مرحله آتش های متعدد دولت مرکزی، ضعف گروه با پیروزی 3121

را 312۱ها در سال  ها شرایطی را بوجود آورده که کاهش درگیری های درگیر همراه بود. این و آغاز مذاکرات صل) میان طرف

سازد. سرنوشت سوریه چه از منظر محاسبات ایدئولوژیک چه از منظر معادرت ژئوپلتیک، بر موقعیت و بدازیدگدری  محتمل می

 ای تاثیرگذار خواهد بود. های فرامنطاله ای و همچنین قدرت های منطاله ایران در منطاله در تعامل با دیگر قدرت

    ۳۸سرنوشت سوریه  

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/98مشارکت کنید:                                       

  
  

172 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



وکارها با هرگونه ابداع و نوآوری در فرایند تولید و توزیع و مبادلده  وکارهای نوپا در یک مفهوم بسیار کلی تالریبا همه کسب کسب  

های خالقانه و نوآورانه در کشور شکل گرفته باشد، کدمدتدر  های اخیر چنین حرکتی به این صورت که ایده گیرد. در سال را در بر می

وکدار ندوپدا  دیده شده است. شاید بهتر باشد به جدای کسدب

وکارهای سنتی با ابزار فروش ندوپدا خدریدد و  بگوییم کسب

شوند. خدمات و کارهای سابق، اکندون بده طدرق  فروش می

مدرن و از طریق خطوط اینترنت نمایش داده شده و به فروش 

شاهد  312۱هایی از آن را دیدیم و سال  نمونه 3121هایی شده که در سال  ها و تالابل رسند. اما همین تغییر در عرضه نیز محل چالش می

باعث خواهد شد که استاندارد  312۱تشدید آن خواهیم بود. از سوی دیگر این فرایند خودجوش و عمدتا در مالیاس کوچک در سال 

های اخیر  های توسعه تالویت شود. در ادامه روند سال عنوان یکی از زیرساخت مورد تالاضا درباره شبکه از جمله سرعت و پهنای باند به

کشور جهان به روایت  317ایران در بین  77به حالت استاندارد نزدیکتر شده و رتبه  3121های  تجارت الکترونیک در سال  زیرساخت

تر فروش خدواهدد  وکارهای سنتی به سوی فرایند مدرن سال افزایش عزیمت کسب 312۱گزارش بازرگانی آنکتاد، بهبود یافت. سال 

 بود.

  ۳۳وکارهای نوپا و سنتی  تقابل کسب 

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می
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های اسالمی جلوگیری از نزاع و جنگ میان مسلمانان است   وگوهای منطالی و سازنده در بین فرقه مهمترین هدف گفت 

فرهنگی در سط) جهان به  های میان شود و اختالف هرچند که این موضوع فالط به رابطه ایران با کشورهای همسایه ختم نمی

چالشی گسترده تبدیل شده 

است. یکی از مهم ترین این 

و  هراسی ها ایران چالش

هراسی است. در واقع  اسالم

های  تواند به اختالف شود تا حد زیادی می ساخته میسایر کشورها ها و افکار عمومی  تصویری که از ایران و اسالم در رسانه

سنی در منطاله، جایگاه ایران در  -شدن موضوع اختالفات مذهبی شیعه فرهنگی دامن بزند. به همین خاطر است که با برجسته

قدرت رسیدن  هراسی با محرک مخرب به شود. این در حالی است که ایران و اسالم نیز با چالش مواجه می جهان اسالم

توان در احتمال جدایی  شود. در واقع تبعات این امر را می همراه می گرای افراطی در نالاط مختلف جهان های راست دولت

تر کند، ظهور پدیده  تواند این قصه را تلخ کشورهای بیشتر از اتحادیه اروپا و در نهایت فروپاشی آن دید. اتفاقی که می

به دنبال داشته  اجتماعی -تواند برای روابط فرهنگی میان ملل پیامدهای فرهنگی های او می ترامپ است که حتما سیاست

های جدید در سایر نالاط دنیا وجود دارد و جهان با نگرانی  گیری ترامپ بیم ظهور و قدرت 312۱تر اینکه در سال  باشد، مهم

 به نتایج انتخابات برخی کشورها به خصوص فرانسه و آلمان چشم دوخته است.

      ۶۱۱  فرهنگی در سطح جهانی  گسترش اختالفات میان

آماده شده است. این نسدخده  3121تا پایان سال   این منظومه نسخه دومی است که بر اساس منابع پژوهش

بدا    »پدژوهدی ایدران آینده«گیرد. به باور ما  نهایی نیست و طبیعی است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و رزم است با مشارکت خبرگان در طدول سدال ندیدز ایدن  انتشار گزارش ابتدای سال به پایان نمی

توانید با مراجعه به صفحه اینترنتی منظومه در تصحی) و تدکدمدیدل آن  پروژه علمی تداوم داشته باشد. می

 www.ifs1396.ir/100مشارکت کنید:                                       

  
  

174 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



 بخش  پنجم

 ۶۹۳۱سناریوهای ایران 
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با نظر خبرگان از نظر دو شاخص اهمیت و عددم  312۱مسئله اول ایران در سال  3۱۱تعداد       

 1۱مسئله که دارای اهمیت و عدم قطعیت باری  31اند. در جدول مالابل   بندی شده  قطعیت رتبه

 اند.  درصد هستند گزارش شده

تدحدلدیدل  1۱* 1۱مسئله با ماتریدس  31با فرض تنها دو حالت مختلف برای هریک از این       

رو خواهیم بود که در عمل امکان تحلیل اثدرات  سناریوی مختلف روبه 197۱۳اثرات متالابل و 

شنداخدتدی  در مرحله تحلیل ریخت 3121متالابل با این گستردگی وجود ندارد. در گزارش سال 

ها در فدرآیدندد  های مختلف آن هر هفت مسئله دارای اهمیت و عدم قطعیت بار به همراه حالت

سناریوی مختلف به عدندوان سدنداریدوهدای  341۳سناریو از میان  94سناریوپردازی وارد شد و 

نهایی معرفی شد. در گزارش امسال به دلیل تنوع و تعداد زیاد مسائل دارای اهدمدیدت و عددم 

های مسائل مرتدبدط بده  جای وارد کردن همه مسائل در فرآیند سناریوپردازی، گروه قعطیت، به

های کلیدی تبدیل شد تا با تعداد کمتر و در نتیجه قابل تفسیرتری  صورت کیفی به عدم قعطیت

مسئله، پدیدروی از  31از سناریوها دست پیدا کنیم. با توجه به شباهت و نزدیکی زیاد میان این 

 تری به همراه خواهد داشت. تر و قابل درک این روش نتایج ملموس

مسئله که دارای اهمیت و عدم قطعیت ۶5  

درصد هستند 5۱باالی    

 0286انتخابات   .1

 سیاستخارجیدولتایاالتمتحدهامریکا   .2

 رکود/رونقاقتصادی   .3

 اختالفنظرهایکالنحاکمیتی   .4

 گذاریاقتصادیداخلیوخارجیسرمایه   .5

 پایداریبرجام   .6

 هایقدرتهایسیاسیجریاننزاع   .7

 کارکردهایاجتماعیفضایمجازی   .8

 تقابلایرانوعربستانسعودی   .9

 قضاوتافکارعمومیدربارهعملکردحاکمیت   .10

 هااعتراض   .11

 ایروسیهآفرینیمنطقهنقش   .12

 تورم   .13

 هایتکفیریمخاطراتامنیتیگروه   .14

 سرنوشتسوریه   .15

یدعدندی  ۳بندی کرد. بدین ترتیدب تدندهدا از مسدئدلده   توان در قالب سه عدم قطعیت کلیدی زیر دسته  مسئله را می 31این       

 نظر شده است.  در فرآیند سناریوپردازی صرف »کارکردهای اجتماعی فضای مجازی«

 ها حالت مرتبط مسائل کلیدی عدم قطعیت

 توازن قدرت در منطقه

 سیاست خارجی دولت ایارت متحده امریکا. 3

 پایداری برجام. ۱

 تالابل ایران و عربستان سعودی. 2

 ای روسیه آفرینی منطاله نالش. 39

 های تکفیری مخاطرات امنیتی گروه. ۳7

 سروشت سوریه. 2۱

های  ه های منطاله و فرامنطاله برای تالسیم محدود توافق قدرت. 1

 اعمال قدرت با حضور ایران

های  ه های منطاله و فرامنطاله برای تالسیم محدود توافق قدرت. 2

 اعمال قدرت بدون حضور ایران

 های منطاله و فرامنطاله ادامه نزاع قدرت. ۳

 اجماع یا تضاد داخلی

 312۱انتخابات . 3

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی. 4

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع. 7

 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت. 3۱

 ها اعتراض. 33

 های سیاسی بر سر قدرت رقابت معمول جریان. 1

 های سیاسی ساز جریان های بحران نزاع. 2

 یا گشایش اقتصادی  بحران

 رکود / رونق اقتصادی. 1

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه. 1

 تورم. 31

 بحران اقتصادی. 1

 اقتصادی گشایش. 2
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 اند. گذاری شده های آنها با استفاده از عالئم  نام تعداد سه عدم قطعیت کلیدی و حالت      

افدزار   و ندرم (CIB)برای سناریوسازی با استفاده از این سه عدم قطعیت کلیدی، از روش محاسباتی بارنس اثرات متدالدابدل       

های این  شناختی از ترکیب حالت استفاده شده است.  بر اساس اصول روش تحلیل ریخت(ScenarioWizard) سناریوویزارد 

شود. برای جدا کردن سناریوهای ناسازگار از سازگار و کداهدش   مورد تشکیل می 39سناریو یعنی  1* 9* 9سه عدم قطعیت تعداد 

 افزار تحلیل شد. ها تشکیل شد و نتایج آن با نرم تعداد سناریوها، ماتریس اثرات متالابل حالت

همین مدندظدور بدر اسداس تدرکدیدب عددم   شدند. به  + پر می1تا  -1خانه بود که باید با اعداد  19ماتریس تشکیل شده دارای       

های کلیدی )یک مورد سیاست داخلی، یک مورد سیاست خارجی و یک مورد اقتصاد( پنلی با حضور سه نفر از اعضدای   قطعیت

ها بحث و تبادل نظر و در ندهدایدت بدرآیدندد   اثر متالابل بین حالت 19های تخصصی از مسائل مرتبط تشکیل شد و درباره   کارگروه

 بندی شد. + جمع1تا  -1ها در قالب یک عدد  بحث

 دست آمد. شکل زیر به بهتابلو سناریوها افزار سناریوویزارد تحلیل و  گیری از نرم ماتریس پر شده با بهره      

 عالمت ها حالت کلیدی عدم قطعیت

 توازنقدرتدرمنطقه
Int Relations 

 Without Iran هایاعمالقدرتبدونحضورایرانههایمنطقهوفرامنطقهبرایتقسیممحدودتوافققدرت

 Conflict هایمنطقهوفرامنطقهادامهنزاعقدرت
 With Iran هایاعمالقدرتباحضورایرانههایمنطقهوفرامنطقهبرایتقسیممحدودتوافققدرت

 اجماعیاتضادداخلی
Gov 

 Negative هایسیاسیسازجریانهایبحراننزاع

 Positive هایسیاسیبرسرقدرترقابتمعمولجریان

 اقتصادیبحرانیاگشایش
Economy 

 Recession بحراناقتصادی

 Growth گشایشاقتصادی

Scenario 
No. 1 

Scenario 
No. 2 

Scenario 
No. 3 

Scenario 
No. 4 

Scenario 
No. 5 

Scenario 
No. 6 

Scenario 
No. 7 

Scenario 
No. 8 

Scenario 
No. 9 

Scenario 
No. 10 

Scenario 
No. 11 

Scenario 
No. 12 

Int Relations: 

With Iran 
Int Relations: 

Without Iran 
Int Relations: 

Conflict 
Int Relations: 

With Iran 
Int Relations: 

Conflict 
Int 

Relations: 

Without Iran 
Int Relations: 

With Iran 

Int 

Relations: 

Without 

Iran 

Gov: 

Positive 
Gov: 

Negative 
Gov: 

Positive 
Gov: 

Negative 
Gov: 

Positive 
Gov: 

Negative 
Gov: 

Positive 
Gov: 

Negative 
Gov: 

Positive 
Gov: 

Negative 

Economy: 

Growth 
Economy: 

Recession 
Economy: 

Growth 
Economy: 

Recession 
Economy: 

Growth 
Economy: 

Recession 
Economy: 

Growth 
Economy: 

Recession 
Economy: 

Growth 
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 افزاری به شرح زیر است: دست آمده بر اساس محاسبات نرم سناریو به 39مشخصات        

 
Scenario No. 1 

 
Consistency value :  0 
Incons. descript. :  0 
Total impact score:  5 
--------------------------- 

Int Relations: With 
Iran 
Gov          : Positive 
Economy      : Growth 

 

 
Scenario No. 2 

 
Consistency value : -1 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  8 
--------------------------- 

Int Relations: Without 
Iran 
Gov          : Negative 
Economy      : 
Recession 

 
Scenario No. 3 

 
Consistency value : -1 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  1 
--------------------------- 

Int Relations: Without 
Iran 
Gov          : Positive 
Economy      : 
Recession 

 
Scenario No. 4 

 
Consistency value : -2 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  1 
--------------------------- 

Int Relations: Conflict 
Gov          : Positive 
Economy      : Growth 

 
Scenario No. 5 

 
Consistency value : -3 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  6 
--------------------------- 

Int Relations: Conflict 
Gov          : Negative 
Economy      : 
Recession 
  

 
Scenario No. 6 

 
Consistency value : -3 
Incons. descript. :  3 
Total impact score: -2 
--------------------------- 

Int Relations: Conflict 
Gov          : Positive 
Economy      : 
Recession 

 
Scenario No. 7 

 
Consistency value : -4 
Incons. descript. :  2 
Total impact score: -2 
--------------------------- 

Int Relations: With 
Iran 
Gov          : Negative 
Economy      : Growth 

 
Scenario No. 8 

 
Consistency value : -5 
Incons. descript. :  2 
Total impact score: -3 
--------------------------- 

Int Relations: With 
Iran 
Gov          : Positive 
Economy      : 
Recession 

 
Scenario No. 9 

 
Consistency value : -5 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  0 
--------------------------- 

Int Relations: Conflict 
Gov          : Negative 
Economy      : Growth 

 

 
Scenario No. 10 

 
Consistency value : -5 
Incons. descript. :  2 
Total impact score: -3 
--------------------------- 

Int Relations: Without 
Iran 
Gov          : Positive 
Economy      : Growth 

 
Scenario No. 11 

 
Consistency value : -8 
Incons. descript. :  1 
Total impact score: -1 
--------------------------- 

Int Relations: With 
Iran 
Gov          : Negative 
Economy      : 
Recession 

 
Scenario No. 12 

 
Consistency value : -9 
Incons. descript. :  2 
Total impact score: -5 
--------------------------- 

Int Relations: 
Without Iran 
Gov          : Negative 
Economy      : Growth 
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قابل استفاده هستند.  9تا حدود  ۱شناختی، سناریوهای با سازگاری  های روش بر اساس توصیه      

عنوان سناریوهای قابل اتکا انتخاب شدند. همچنین در جدلدسده   به 4تا  3بر این اساس سناریوهای 

نیز بحث و تبادل نظر شد و در نهایت بدا  ۱و  1کارگروه سناریوپردازی، درخصوص سناریوهای 

است این سناریو نیز در لیسدت سدنداریدوهدای  ۱که برابر با  1توجه به امتیاز تاثیر باری سناریوی 

در صدورت  1اصلی قرار گرفت. تفسیر کیفی اعضای کارگروه سناریو این بود که سنداریدوی 

تبدیل خواهد شدد. در ندتدیدجده  9تحالق سناریوی ناپایداری است که پس از مدتی به سناریوی 

 عنوان یک خانواده سناریو در نظر گرفته شدند. در کنار هم به 1و  9سناریوهای 

 

 مطابقباشکلزیراست:0286درنهایتتابلوسناریوهایاصلیایراندرسال

۶سناریو 2سناریو  ۹سناریو  4سناریو  5سناریو   

 تقسیمقدرتدرمنطقه:

 باحضورایران
 :تقسیمقدرتدرمنطقه

 بدونحضورایران
 هایادامهنزاعقدرت

 منطقهوفرامنطقه

 اجماعیاتضادداخلی:

 رقابتمعمول

 هایسیاسیجریان

 برسرقدرت

 اجماعیاتضادداخلی:

 سازهایبحراننزاع

هایسیاسیجریان  

 اجماعیاتضادداخلی:

 رقابتمعمول

 هایسیاسیجریان

 برسرقدرت

 اجماعیاتضادداخلی:

 سازهایبحراننزاع

هایسیاسیجریان  

 بحراناقتصادی گشایشاقتصادی بحراناقتصادی گشایشاقتصادی
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های   سناریوی اصلی نهایی شدند، با الهام گرفتن از فیلم 4سناریو که بر اساس توضی) ارائه شده در قالب  1برای این       

شدده،   شاخص سینمای ایران عنوانی انتخاب شد. هدف از انتخاب عناوین با الهام گرفتن از آثار هنری شاخص و شناخته

 تر برای مخاطب و همچنین تالویت وجه یادآورنده این سناریوها بود. ایجاد امکان برقراری ارتباط ملموس

 اسامی به شرح زیر است:

 شاید وقتی دیگر(: 3سناریو )

 ابد و یک روز(: 1( و )9سناریو )

 ای آژانس شیشه(: 1سناریو )

 سادگی به همین(: 4سناریو )

های قابدل تصدور  اند. برای توصیف سناریوها، نخست یکی از حالت این چهار سناریو در بخش بعدی توصیف شده      

هدای کدلدیددی و  کلیدی معرفی شده است و در ادامه سازوکار تعامل میان این عددم قدطدعدیدت  برای سه عدم قطعیت

اندد. بده  المللی آن توصیدف شدده و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و بین 312۱شان بر مسائل کلیدی ایران در سال  تأثیرات

عبارت بهتر، سناریوهای بخش بعد سناریوهای جایگزین هستند بدین معنا که بسته به این کده کددام یدک از حدارت 

متفاوت  3127های کلیدی به وقوع بپیوندند، رویدادهای تاریخی ایران ابتدای سال  مختلف قابل تصور برای عدم قطعیت

های جایگزینی که  ایم و دربارة تاریخ تصور کرده 3127خواهند بود. به همین دلیل، در بخش بعد خود را در نوروز سال 

ایم. زبان تمامی سناریوها به زبان گذشته است و گزارشی  ها برای ایران باورکردنی است، سخن گفته به وقوع پیوستن آن

 منتشر شده است. 3127نامة نوروزی یک روزنامه در آستانة سال  تحلیلی است که در یک ویژه
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 ایران در سالی که گذشت 

 ۶۹۳۱مروری بر تحوالت سال  

 ۷۹۳۱ نوروزنامهویژه 
www.irpublicpolicy.ir



 نوروزنامهویژه 

های کوتاهی است که مدمدکدن اسدت  خوانید، گزارش متونی که در این بخش می     

الدمدلدل  های مختلف سیاسی، اقتصادی یا بدیدن هایی مشابه با آن را در ورودی بخش متن

های جایگزیدن  بخوانید. بسته به آن که کدام یک از حالت 3127های بهار سال  نامه ویژه

به تدریج در طول سال امکان تحالدق  312۱های کلیدی ایران در سال  برای عدم قعطیت

های جایگزینی برای ایران تا پایان سال جاری قابل تصور اسدت. در ایدن  بیابند، آینده

هدای  اند که یکی از آیدندده های کوتاه به طور گزیده سناریوهایی توصیف شده گزارش

کنند. به عبارت بدهدتدر، اگدر  را معرفی می 312۱جایگزین قابل تصور برای ایران سال 

ندامده ندوروزی دربداره  و در حال خواندن ویدژه 3127ای خود را در نوروز سال  لحظه

هایی را خدواهدیدد خدواندد کده دربداره  تصور کنید، گزارش 312۱رویدادهای سال 

رویدادهایی مشابه با یکی از سناریوهای این بخش به طور مفصل بحث شده است زیدرا 

 به تاریخ پیوسته است.   3127آنچه که در این سناریوها توصیف شده، حار در سال 

۷۹۳۱ 
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اند تا آن که گروهی دیگر از مرغان  جماعتی از مرغان به طمع خوردن دانه اسیر دست صیادان شده

کنند. پس به راهنمایی هدهد، شاه مرغان، گدروهدی بده پدرواز  بینند که با هم پرواز می اسیر را می

یابند کده  کنند تا به کوه قاف یا آسمان هشتم برسند. در آنجا درمی آیند و سفری را آغاز می درمی

 خود حجاب خودند و رمز گشودن بند از پای، خودشناسی و بازگشت به خویشتن است.  

 مجمع مرغان: هدهد )وسط سمت راست( در حال سخنرانی برای مرغان دیگر

 ای خطی مربوط به عصر صفوی که به فرمان شاه عباس در اصفهان کتابت شده است.  برگی از نسخه

 مینیاتوریست: حبیب اهلل صبا 

 محل نگاهداری: موزه متروپولیتن لندن
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 نوروزنامهویژه 

نیز تداوم یافته بدود، تدمدایدل  312۱های نظامی و منازعات موجود در منطاله، که تا بهار سال  فعالیت      

ای برای دستیابی به یک راه  حل  دیپدلدمداتدیدک را افدزایدش داد.  ای و فرامنطاله های منطاله همه قدرت

بازیگران منطاله پس از چندین سال تجربه کشمکش امنیتی مداوم، بحران نظامی و جدندگ فدرسدایشدی  

گدرا  های افراطدی خشدوندت جانبه با گروه نتیجه در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز اهمیت مبارزه همه بی

مانند داعش، برای نخستین بار به این نتیجه رسیدند که برتری نظامی یا پیروزی در میدان نبرد فیدزیدکدی 

های محدود  پذیر نیست بلکه پیروزی کدام از بازیگران نه تنها امکان در مناطق مختلف در عمل برای هیچ

 نظامی و امنیتی پایداری چندانی نیز ندارد. 

بده ایدن  312۱ای به تدریج در سال  های فرامنطاله ای هم قدرت های منطاله عالوه بر این، هم قدرت      

نتیجه رسیدند که هیچ فرآیند سیاسی و امنیتی بدون حضور ایران امکان پایدداری و تدداوم ندخدواهدد 

بخش در  ای برای حذف ایران از فرآیندهای سیاسی آرامش های منطاله های متعدد قدرت داشت. تالش

ای بدرای بدازگشدت بده  های فرامنطاله های قدرت نالاط بحرانی مختلفی مانند بحرین و سوریه، و تالش

المللی بر سدر مسدائدلدی مداندندد  های جدیدی مانند صدور قطعنامه بین دروان پیشابرجام یا ایجاد بحران

های موشکی و مسئله حالوق بشر، با درایت دستگاه دیپلماسی خارجی یکی پدس از دیدگدری  آزمایش

ای از حضور ایران در فدرآیدندد مدذاکدرات  ای و فرامنطاله های منطاله خنای شد تا در نهایت همه قدرت

 حلی سیاسی و دیپلماتیک استالبال کردند.  ای به منظور دستیابی به راه منطاله

۷۹۳۱ 

 (: شاید وقتی دیگر...۶سناریو )

 محقق شده است ۶حالتی که در سناریو  کلیدی قطعیت عدم

 هایاعمالقدرتباحضورایرانههایمنطقهوفرامنطقهبرایتقسیممحدودقدرتتوافق قدرتدرمنطقهتوازن

 هایسیاسیبرسرقدرتمعمولجریانرقابت یاتضادداخلیاجماع

 اقتصادیگشایش بحرانیاگشایشاقتصادی
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ای  در این فرآیند سیاسی، اگرچه برخی از کشورهای منطاله همچنان تالش کردند تا با حذف ایران از فرآیند مذاکدرات مدندطدالده      

هدا را وادار بده  ایران توانست  به عنوان یک بازیگر اصلی در فرآیند مذاکرات مدندطدالده آن 312۱ایران را منزوی سازند اما در سال 

توانند به تمامی اهداف خدود دسدت  دانند که نمی زنی از پیش می پذیرفتن نالش ایران کند. همه بازیگران در هر فرآیند مذاکره و چانه

ها را چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی و نظامی ندارند. بده  دانند که قابلیت و ظرفیت تحمل افزایش تنش ها می یابند اما همه آن

همین دلیل خطر سرریز شدن منازعات در سایر کشورهای منطاله و همچنین فرسایشی شدن منازعات گسترده در مندطدالده بدازیدگدران 

حل سیاسی بهترین گزینه قابل بررسی است که منافع نسبی هدمده  راه«به این اجماع رساند که  312۱ای را در سال  ای و فرامنطاله منطاله

هدای اصدلدی  به این ترتیب تمامی بازیگران تالش کردند تا در وهله نخست اولویدت». کند مند در منطاله را تأمین می بازیگران قدرت

ای متحدان خدود را  ای و فرامنطاله درستی تعریف کنند و در وهله دوم بتوانند از میان بازیگران متعدد منطاله خود را در منطالة آینده به

 وگوهای راهبردی شوند.  ها وارد گفت انتخاب و با آن

ای  ای و فدرامدندطدالده های منطاله هرچند پرتنش، اما این مذاکرات سخت و طورنی ادامه یافت تا در نهایت توانست با اجماع قدرت      

 312۱رفت؛ اما در سال  طور کامل خشنود نکرد و بیم شکننده بودن آن می رو شود. اگرچه این اجماع هیچ یک از بازیگران را به روبه

به برقراری یک وضعیت آرامش ولو نسبی و موقت انجامید. بازگشت آرامش به منطاله زمینه اولیه را برای تبدیل منطاله به یک منطدالده 

ای توانستند ساختار منافع جدیدی را تدوین کدندندد کده در  های منطاله تر نویدبخش خواهد بود. در فرآیند این مذاکرات قدرت قوی

شرایط عینی موجود منافع ملی هریک را بیشینه سازد. نتیجه محسوس این رویداد از میان رفتن خطر افدزایدش تدندش مدیدان ایدران و 

های تکفیری بدرای ایدران و  ها، کاهش مخاطرات امنیتی گروه عربستان و حرکت به سمت حل و فصل تالابل امنیتی و سیاسی میان آن

آمیز کشورهدای مدندطدالده در کدندار   مشخص شدن سرنوشت جنگ داخلی در سوریه بود. بدین ترتیب این وضعیت زیست مسالمت

ای در چند ماه اخیر تبدیدل   اقتصادی منطاله-های سیاسی یکدیگر امکان تحالق بیشتری یافت و منازعات سخت و تنش آمیز را به رقابت

 کرد.  

توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست. شدرایدطدی کده پدس از  زمینه چنین دستاوردی در سیاست خارجی را می پیش      

جمهوری بهار سال گذشته، منجر به ایجاد یک اجماع  نسبی  داخلی بر سر رویکردهای اصلی سیاست خدارجدی شدد.  انتخابات ریاست

گیری رویکردی مورد اجماع در سیاست خارجی کمک کدرد کده  های سیاسی در زمان انتخابات، به شکل  فضای رقابتی میان جریان

ای که در انتخابات با اقبال عمومی  های پس از انتخابات قابل مشاهده بوده است. سیاست خارجی مبتنی بر تعامل منطاله نتایج آن در ماه

ای بود. ثبات امنیتی به همراه رویکرد جدید و مورد اجدمداع  ساز دستاوردهای خوبی در حوزه سیاست خارجی منطاله مواجه شد، زمینه

های سیاسی داخلی درباره مسائل کلیدی کالنی مانند رویکردهای سیاست خارجی هم علت و هم معلول وضعدیدت رو بده  همه گروه

 بود.  312۱ای در سال  آرامش منطاله

۷۹۳۱ 
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گذاران داخلی و خارجی نیز در دستور کار دولت قرار گدرفدت. پدیدامدد  زمان با آغاز فرآیندهای مذاکرات منطاله، تعامل با سرمایه هم      

گذاران داخلی و خارجدی را   ای، امنیت روانی رزم برای سرمایه وگوهای منطاله گیری گفت اقتصادی سیاست خارجی جدید ایران و شکل

ای دسدتدور  رفت، همزمان با کاهش منازعات منطدالده برقرار کرد. مذاکراتی که پس از برجام آغاز شد و به دریل متعدد با کندی پیش می

ای،  گذاران فرامندطدالده گذاران خارجی خصوصا سرمایه های اقتصادی را با جدیت و عزم بیشتری در اولویت قرار داد. سرمایه کار همکاری

تری را پدیدش  جمهوری که دورنمای روشن های پس از انتخابات ریاست قطعیت ای و همچنین کاهش عدم به دلیل کاهش منازعات منطاله

 گیری کنند. گذاری در ایران تصمیم دهد، توانستند با اطمینان بیشتری درباره سرمایه چشم قرار می

گذاری معرفی کند. اگدرچده انددازه   ای برای سرمایه های منطاله  عنوان یکی از بهترین گزینه  در چنین شرایطی کشور توانست خود را به      

گدذاران  ترین مدحدرک سدرمدایده گذاران خارجی بوده است اما شاید اصلی های اصلی سرمایه ران بزرگ بازار ایران، همواره یکی از پیش

هدای  های آن، هم به دلیل سدیداسدت یابی به بازار کل منطاله بوده است. امری که نشانه ای برای حضور در بازار ایران، امکان دست فرامنطاله

دولت در اجبار به صادرات محصورت تولیدی در ایران و هم به دلیل توانمندی باری صنایع پشتیبان و زنجیره تامین مناسب تدولدیدد ایدن 

آموخته برخوردار است و فرهنگ تولید  ها، قابل مشاهده است. این واقعیت که ایران از از سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر و دانش شرکت

ای  ای و فدرامدندطدالده ترین محرک نیروهای منطاله صنعتی در آن نهادینه شده است، در شرایط آرامش و ثبات بیشتر سیاسی و امنیتی، اصلی

 گذاری و تولید محصورت و ارائه خدمات در کل بازار منطاله است.  برای سرمایه

اگرچه به دلیل آرامش نسبی ایجاد شده چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی زمینه گشایدش اقدتدصدادی از طدریدق جدذب       

توان در اصالحات سداخدتداری بدخدش اقدتدصدادی،  را می 312۱های جدی بدون تغییر در سال  گذاری خارجی فراهم شد، چالش سرمایه

دانست. بازآرایی ساختار ندهدادی بدخدش  34۱4انداز  های دولتی و نیز رشد اقتصادی کمتر از میزان مطلوب در سند چشم خصوصاً شرکت

های سیاسدتدی رزم  ناپذیر در وصول به گشایش اقتصادی بود که به دریل مختلف، اقدام اقتصاد با هدف کاهش فساد نیز ضرورتی اجتناب

 به نتیجه برسد. 312۳رود تا با توجه ویژه حاکمیتی به آن تا پیش از آغاز سال  در این زمینه در دستور کار جدی قرار نگرفت و امید می

، ای مدکدمدل ای و فرامنطاله های منطاله المللی دانست؛ ایرانی که برخوردار از سیاست در پایان شاید بتوان سال گذشته را سال ایران  بین       

گذاری خارجی به همراه سیاست خارجی گسترده و سازنده  های اقتصادی و جذب سرمایه شدن فعالیت المللی همراستا و هماهنگ بود . بین

های مخدتدلدف  شدن از طریق  عضویت در پروتکل المللی نبود. بین 312۱شدن ایران در سال  المللی دولت در سال گذشته تنها وجوه این بین

های مربوط به حالوق مالکیت فکری( تبدیل به یک رویدکدرد جددی  های بانکی( و غیراقتصادی )مانند کنوانسیون اقتصادی )مانند پروتکل

روز کدردن اسدتداندداردهدای  های کشور شده است. بدین ترتیب ایران در سال گذشته توانست بیش از گذشته به سمت به در تمام سیاست

 المللی همگام سازد.  را با استانداردهای بین اقتصادی، تجاری و صنعتی گام بردارد و آن 

۷۹۳۱ 
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گری و بدکاری سیزیف، قهرمان اساطیری یونانی، سبب شد که خدایان  حیله

مجازاتی سنگین برایش معین کنند. مجازات او این است که بدایدد سدندگدی 

عظیم را به قلة کوه ببرد اما قبل از رسیدن به پایان مسیر، شاهد غلتیددندش بده 

 پایین کوه باشد. این چرخه تکراری و معیوب تا ابد برای او ادامه دارد.

 نالاش: تیتیان، نالاش ایتالیایی سده شانزدهم میالدی 
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یابی به قدرت و برخورداری از منابع، که پس از  های سیاسی بر سر دست  ساز جریان  های بحران  نزاع      

زننده شرایط ایران در منطالده بدود. در  ترین عامل برهم شکل گرفت، اصلی 312۱انتخابات پرتنش سال 

های سیاسی بر سر قدرت، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و شدورای   رقابت جریان 312۱بهار سال 

شهر که از حد متداول و استاندارد خارج شد، رقابت سیاسی را به تنش سیاسی تبدیل کرد و تضدادهدای 

میان نیروهای مختلف سیاسی در ایران را تا سط) یک بحران داخلی پیش برد. این بحران سدیداسدی در 

 آفرین به همراه داشت.  درون کشور چند نتیجه اقتصادی پرهزینه و بحران

۷۹۳۱ 

 (: ابد و یک روز5( و )۲سناریو )

گدذاری  در شرایط روانی نامساعد ایجاد شده به دلیل تنش سیاسی، ریسک سدرمدایده.  1 

گذاری  گذاران داخلی افزایش یافت و رشد اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه برای سرمایه

 داخلی کاهش یافت. 

گذاری در ایدران و افدزایدش  گذاران خارجی در خصوص سرمایه نااطمینانی سرمایه.  2

های حضور اقتصادی در بازار ایران را بده شددت  گذاری خارجی هزینه ریسک سرمایه

گذاری خارجی و به دندبدال آن  افزایش داد و با وجود داشتن جذابیت اقتصادی، سرمایه

 رشد اقتصادی را با کاهش مواجه کرد. 

 محقق شده است 5و  ۲حالتی که در سناریو  کلیدی قطعیت عدم

 هایمنطقهوفرامنطقهنزاعقدرتادامه قدرتدرمنطقهتوازن
هایمنطقهوفرامنطقهبرایتقسیمقدرتتوافق

 هایاعمالقدرتبدونحضورایرانهمحدود

 هایسیاسیسازجریانبحرانهاینزاع یاتضادداخلیاجماع

 اقتصادیبحران بحرانیاگشایشاقتصادی

www.irpublicpolicy.ir



 نوروزنامهویژه 

های مختلف در عمل  در چنین شرایطی نه تنها امکان تحالق گشایش اقتصادی میسر نبود که رشد اقتصادی در بخش      

توان چنین تصور کرد که ایران با خدطدر  حتی می 3127محدود یا حتی مسدود شده است. با تداوم این شرایط در سال 

 رو باشد.  عیار روبه های تمام های اقتصادی به بحران تبدیل چالش

، بحران سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی کشور در 312۱ها بر سر تالسیم قدرت در سال  زنی همزمان با ادامه چانه      

های خارجدی  رو کرد. سیاست منفعالنه که ناشی از کاهش اجماع سیاسی در سیاست منطاله را نیز با وضعیتی منفعل روبه

ای توانستند به تالسیدم قددرت در  ای و فرامنطاله های منطاله کشور بود،  شرایط جدیدی را ایجاد کرد که در آن قدرت

منطاله بدون حضور ایران بپردازند. به عبارت بهتر، سیاست داخلی به انفعال سیاست خارجی و در نتدیدجده بده کداهدش 

هدای   های اعمال نفوذ ایران در منطاله منجر شد. عدم دعوت از ایران در فرآیند مذاکرات سیاسی یکی از نشانده محدوده

ای  های منطالده ای بود. به عبارت دیگر، قدرت مدت و حتی بلندمدت حذف ایران از معادرت منطاله نامطلوب خطر میان

های محدودسازی قدرت ایران در منطالده را کدلدیدد  ای از بحران سیاست داخلی سوءاستفاده کردند و زمینه و فرامنطاله

ای به دلیل حدذف  ای از سرریز شدن منازعات منطاله ای و فرامنطاله های منطاله اند. با این وجود، هراس دائمی قدرت زده

ترین کشورهای منطاله، شرایط آینده را همچنان در وضعیت عدم قدطدعدیدت  ایران به عنوان یکی از بزرگترین و باقابلیت

 دهد. قرار می

۷۹۳۱ 

یابی به اجماع سیاسی در خصوص تصمیمات سخت و راهبردی، بهدبدود  فالدان دست.  ۳ 

شرایط اقتصادی از طریق اصالحات کالن در اقتصاد داخلی و بهبود ساختار حکمرانی و 

گیری سیاسی برای  اداری کشور را به تعویق انداخته است. در این شرایط به جای تصمیم

اقدام در جهت اصالحات اقتصادی، خود اقتصاد از طریق مسائل پرچالشی مانندد تدورم، 

ها و غیره تبدیل به موضوعاتی سیاسی شد. به این ترتیب تداوم مدندازعدات  ها، قیمت یارانه

گیری بر مبنای حل مسائل اقدتدصدادی را  سیاسی بر سر مسائل اقتصادی، اولویت تصمیم

های امنیتی را به سرفصل دستور کار سدیداسدی  گیری بر مبنای اولویت تغییر داد و تصمیم

 تبدیل کرد. 
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های گذشدتده هدمدواره  ای بدون حضور ایران و در راستای کاهش نفوذ ایران در منطاله در سال فرآیند مذاکرات منطاله      

فرصتی طالیی برای حضور در فرآیند تالسیم منافع و مشدخدص کدردن حدوزه ندفدوذ  312۱ادامه داشته است اما در سال 

آفرینی ایران وجود داشت که متاسفانه این فرصت طالیی بار دیگر از دسدت  کشورهای مختلف در منطاله با حضور و نالش

های اعمال نفوذ ایران بدون آن که خود ایران نالشدی در آن  ای بر سر محدوده ای و فرامنطاله های منطاله رفت. توافق قدرت

بازی کند، نه تنها حرکت  به سمت گشایش اقتصادی بیشتر را از بین برد که امکان بازگشت به چرخه بحران اقتصادی را نیز 

گذاری داخلی به دلیل ابدهدام  گذاری خارجی، افزایش ریسک سرمایه دوچندان کرده است. از بین رفتن امکان برای سرمایه

هدا، کداهدش  در شرایط سیاسی، کاهش احتمالی درآمدهای خارجی دولت به دلیل بازگشت محدود یا گستدرده تدحدریدم

 312۱ای از شرایط نامناسب برای ایران در سال  محدوده قیمت نفت یا افت تولید و فروش، هم صدا با یکدیگر تکرار چرخه

 شود.  تر می  را محالق کرد. با هر بار تکرار این چرخه معیوب امکان بازگشت به وضعیت مطلوب دشوارتر و پرهزینه

مدحدیدطدی و  هدای زیسدت ، متاسفانه عزم جدی برای مالابله با بحدران312۱در شرایط نامطلوب اقتصادی و سیاسی سال       

های مختلف قدرت تالسیم شده است، در سدال  های مختلف حاکمیت که در میان جریان اجتماعی نیز وجود نداشت. بخش

شدیدتر از گذشته مشغول منازعات سیاسی برای برخورداری از سهم بیشتر بودند. به همین دلیل در بدحدران هدجدوم  312۱

شان نه حل مشکالت مردم، کده  ریزگردها به چند استان کشور و مختل شدن زندگی مردم، نهادهای مختلف دغدغه اصلی

کاری بود. این در حالی بود که مشکالت اقتصادی کشور مانع تخصیص بودجه مناسدب  متهم کردن یکدیگر به اهمال و کم

 برای عبور از این بحران شده بود. 

بر سر انتالال آب در چند نالطه کشور روی داد، از آنجا که عزم ملی بدرای  312۱همچنین در مناقشاتی که تابستان سال       

باری بر کشدور تدحدمدیدل شدد. تدداوم  هایی را رقم زد و تبعات زیان مواجه مناسب با آن وجود نداشت، متاسفانه ناآرامی

کم به  خشکسالی و به دنبال آن قطع مکرر آب و همچنین قطع برق در بسیاری از مناطق کشور به دلیل افزایش ریزگردها کم

امری عادی تبدیل شده است. همچنین تعداد روستاهای خالی از سکنه به دلیل عدم دسترسی به آب رزم بدرای کشداورزی 

نشینی در شهرهای بدزرگ و  ای داشت که به مشکل حاشیه رشد فزاینده 312۱درآمدزا و حتی آب آشامیدنی سالم در سال 

 زند. ها به طور پیوسته دامن می مراکز استان

۷۹۳۱ 
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های جنگی جدهدان بدود کده در عصدر  سان تزو، یکی از نخستین استراتژیست

های او به فرماندهان نظامی و اقتصادی در کدتداب  زیست. توصیه کنفوسیوس می

ها چنین اسدت: بده جدای  ثبت شده است و یکی از مشهورترین آن» هنر رزم«

 تکیه بر احتمال آمدن دشمن، بر آمادگی خود برای مواجه شدن با آن تکیه کنید. 

 عکس: مجسمه سان تزو در شهر یوریهامای ژاپن
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 نوروزنامهویژه 

 312۱های گذشته همواره ادامه داشت، در سال  ای که در سال ای و فرامنطاله های منطاله منازعات قدرت

هدای  ای و تالسیدم مدحددوده ساز همراه شد و نتیجه آن حذف ایران از مذاکرات منطاله با تغییراتی تحول

ای که از میان  های فرامنطاله ای بدون حضور ایران بود. قدرت های منطاله اعمال قدرت ایران میان ائتالف

اند، پروژه کاهش نفوذ ایران در منطاله را تا حد زیادی با موفالیت  بازیگران منطاله اقدام به یارگیری کرده

گدیدری  به پیش راندند. رئوس این پروژه را که از طریق ابزارهای مختلف و توسط بازیگران مختلفی پی

 توان چنین گزیده کرد:  شد، می

۷۹۳۱ 

 ای (: آژانس شیشه۹سناریو ) 

 محقق شده است ۹تی که در سناریو حال کلیدی عدم قطعیت

 هایاعمالقدرتبدونحضورایرانههایمنطقهوفرامنطقهبرایتقسیممحدودتوافققدرت توازنقدرتدرمنطقه

 هایسیاسیبرسرقدرترقابتمعمولجریان اجماعیاتضادداخلی

 بحراناقتصادی اقتصادیبحرانیاگشایش

های جدید علیه ایران، که از ابتدای روی کارآمدن ترامپ در آمریکا آغاز  اعمال تحریم. 1 

مورد تصویب دولت و کندگدره ایدن کشدور قدرار گدرفدت؛  312۱شده بود، در نیمه اول 

هایی که بخشی از نیروهای سیاسی را به سمت خروج از برجام سوق داد. هر چند این  تحریم

کشور دیگر )غیر از آمریکا( لغو نشده است اما بیش از  1توافق سیاسی هنوز توسط ایران و 

رسد. به طور خالصه، در سال گذشته از سیاست خارجی  هر زمان دیگری شکننده به نظر می

زدایی و رویکردهای جدید سیاست خارجی آمریکا با شددت و  ایارت متحده آمریکا ابهام

 قدرت به ضرر ایران ترسیم شد. 
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 ۷۹۳۱ نوروزنامهویژه 

هدای گدذشدتده خدود، بده  ای )به جز روسیه( بر خالف رویه سدال های فرامنطاله قدرت.  2 

اند. حمالت هدفمندد بده ویدژه در  منازعات منطاله به صورت محدود و هدفمند ورود یافته

قالب حمالت هوایی و موشکی نیروهای آمریکایی در منطاله شرایط را بیش از گذشته تغییر 

هدای  داده است. این ورود بیش از آن که ناظر به حل مشکالت داعش باشد، منافدع قددرت

رقیب مانند روسیه و متحدانشان را هدف قرار داده است. تغییر شرایط بازی به نفع برخی از 

بازیگران مانند ترکیه و عربستان هدف غایی و نهان این بازیگران از ورود به منازعات بدوده 

 است.

یارگیری میان کشورهای منطاله به خصوص کشورهای عرب و ترکدیده از کشدورهدای .  ۳

ای مانند آمریکا و تشکیل یک جبهه متحد  مخالف ایران، قدرت ایران در منطاله را  فرامنطاله

رو ساخته است. روسیه نیز بر اساس منافع ملی خود، در یک فرآیندد  هایی روبه با محدودیت

زندی ایدران در  داد و ستد با این کشورها قرار گرفته است که منجر به کاهش قدرت چدانده

 ارتباط با روسیه شده است. 

آمریکا و کشورهای عرب، به خصوص عربستان با هدف  منزوی ساختن ایران در سدال .  4

الملل را به شرایط پیشابرجام بازگرداندندد.  تالش کردند که وضعیت ایران در نظام بین 312۱

هایی علیه ایران، هزینه  گرایانه آمریکا در عمل با تصویب تحریم در ادامه این سیاست واپس

ها را برای همکاری با ایران افزایش داده است و با اعمال فشار بر کشورهای دیدگدر  اروپایی

ها با ایران را با شرایط دشوار و بغرنجی  های اقتصادی و نظامی آن دارنده حق وتو، همکاری

 رو کرده است.  روبه

های متدالدابدل در رویددادهدای  گذاری سنی، که از بمب-افزایش شدت منازعات شیعی.  5

هدای  ها در ندمدازجدمدعده گذاری در کشورهای منطاله و بمب 2۱مذهبی )عاشورای خونین 

تریدن ابدزار  مختلف اهل تسنن( در کشورهای مختلف منطاله آغاز شده بود، تبدیل به اصلی
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به صورت هدفمند کاهش نفوذ   ،»حذف ایران از منطاله، بدون رویارویی مستالیم با ایران«به عبارت دیگر پروژه       

نیز نتوانست منجر به انتخاب رویکرد سیاست خارجی  312۱کند. انتخابات سال  فرهنگی و مستشاری ایران را دنبال می

های بدیل و مختلفی را ارائه دادندد کده  حل های مختلف سیاسی ایران در سال گذشته راه مناسبی در ایران شود. گروه

اجماع ملی برای مالابله با دشمن اما فالدان اجماع ملی بدرای «ها، در یک نالطه مشترک بودند:  صرف نظر از قوت آن

سداز نشدد امدا  های سیاسی اگرچه بحدران به این ترتیب رقابت میان گروه». رسیدن به دستور کار سیاسی و اقتصادی

ای که این وضعیت را بده وجدود  شرایط رسیدن به اجماع سیاسی و اقتصادی را نیز هموار نکرد. یکی از عوامل عمده

ای بدود. بدا  های منطاله ای ایران با سیاست های کالن فرامنطاله آورده است، فالدان هماهنگی و همراستایی میان سیاست

های  حل وجود آن که موفالیت در شرایط فشار خارجی تنها از طریق یک سیاست منسجم قابل حصول است، تضاد راه

 312۱بندی کرد؛ هر چند  در سال  دسته» تعامل دیپلماتیک«تا طیف » برخورد سخت«توان از طیف  سیاسی را می

اتحاد دشمنان و رقبای خارجی ایران و اقدامات خصمانه آنها علیه ایران، توانست منجر بده کداهدش مدوقدت سدطد) 

زای داخلی شود. این تهدید خارجی نوعی از اتدحداد مدوقدت و   های تنش  های سیاسی و همچنین نزول بحران  رقابت

 ناپایدار را ایجاد کرده است. 

المللی، به واسدطده تدجدربده عدمدومدی   های مؤثر و جدید علیه ایران در مجامع بین فشار بر ایران و تصویب تحریم      

اندتدظداری «دامن زده است. به دلیل همین ویژگی   »تورم انتظاری«شدت به  به  3123تا  31۳2های  اقتصادی در سال

های اقتصادی اعم از مالی یا پولی، نتوانست کنترل یا بهبودی در شرایط اقتصدادی  سیاست 312۱تورم در سال  »بودن

گذاری به دلدیدل  گذاران داخلی و خارجی و افزایش ریسک سرمایه ایجاد نماید. همچنین کاهش امنیت روانی سرمایه

های اقدتدصدادی  گذاری در کشور شده است. به این ترتیب سیاست فشار سیاسی خارجی منجر به کاهش سط) سرمایه

 دولت اساساً کارآمدی رزم را نداشت و وضعیت اقتصادی به سمت وضعیت رکود تورمی پیش رفته است. 

رغم آن که شرایط سیاسی به صورت مالطعی به دلیل تهدید بیرونی به یک ثدبدات نسدبدی  در چنین شرایطی، علی      

رسیده است اما شرایط اقتصادی نامطلوب همچنان ادامه دارد. تداوم رکود به همراه آزاد شدن مهار تورم، عدالوه بدر 

هایی از یک بحران اجتماعی جدی نیز هست. همچنین اظهارنظدرهدای  جانبه اقتصادی، نشانه های یک بحران همه نشانه

های شناخته شده سیاسی در خصوص استفاده از گزینه اقدام نظامی علیه تهدیدات بیروندی  های اخیر برخی از چهره ماه

گونه اظهارنظرها، باردیگر مدندازعدات مدیدان  رود که این ای از ورود به شرایط امنیتی سخت است. هراس آن می نشانه

 را در سال آینده با خطر جدی روبرو سازد.  312۱های سیاسی را آغاز نماید و شرایط ثبات و اتحاد موقت سال  گروه
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شدان در گدرو  انگیز و خانوادگی و باغ آلبالوی خاطره  زاده روس، ورشکست شده خانم رانوسکی، اشراف

دهد که باغ را به استراحتگاه تابستانی تبدیل کنندد  زاده، به او پیشنهاد می بانک است. لوباختین، تاجر دهالان

گذارد تا در روز حراج لوبداخدتدیدن  اما خانم رانوسکی آنچنان غرق گذشته است که دست روی دست می

 شود.  کنند که صدای قطع درختان باغ شنیده می صاحب باغ شود. خانواده در حالی با اندوه باغ را ترک می

 3113پوستر نمایش افتتاحیه تئاتر شهر تهران، سال 
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هدای  ای و قددرت رمق میان بازیگران مدندطدالده هایی کم رغم برگزاری نشست منازعات منطاله علی      

توان نداشدی از تضداد مدندافدع  همچنان تداوم یافت. تداوم این شرایط را می 312۱ای در سال  فرامنطاله

گیری اتحادهایی میان این بازیگران دانست به شکلی کده  های منطاله و فرامنطاله و در نتیجه شکل  قدرت

برد. هرچند هریک از  های قدرت را در عمل از بین می امکان همکاری دوجانبه یا همکاری میان بلوک

مدت اقدام به مداخالت نظامی در منطاله کدردندد  هایی کوتاه ای در برهه ای و فرامنطاله های منطاله قدرت

مدت در مالابل رویدادهایی مالطعی بود که بیشتر به سبب جلدب  هایی کوتاه ها واکنش اما بیشتر این اقدام

گرفت. به عبارت بهتر، بازیگران منطاله به نمایشی  هایی از حامیانشان در منطاله صورت می رضایت بخش

 -عربستان، ترکدیده-های شکننده ترکیه ها توجه کردند.  ائتالف بودن اقدامات بیش از اثربخش بودن آن

ترکیه، به این دلیل به سط) راهبردی، فعال و تأثیرگذار ارتالاء پدیددا -عربستان و آمریکا-روسیه، آمریکا

های حداکاری خود امکان دستیدابدی بده آرامشدی  ها و مطلوبیت نکردند که اصرار بازیگران بر خواسته

مشهود  312۱موقتی و حداقلی در منطاله را از بین برده بود. آنچه در تعامالت میان این بازیگران در سال 

بود، این واقعیت است که هیچ یک از کشورهای بازیگر در منطاله، برآوردی از وضعیت بحرانی منطالده 

محیطی، سیاسی و غدیدره نددارد.  چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ معضالت مختلف اجتماعی، زیست

انداز کشورهای مختلف منطاله اشتراک زیادی با یکدیگر ندارد. درست به هدمدیدن  عالوه بر این، چشم

هدای  نیز همچون سال 312۱ای در سال  دلیل است که اراده مشترکی برای تغییر وضعیت منازعات منطاله

 قبل شکل نگرفت. 

۷۹۳۱ 

 سادگی (: به همین۴سناریو ) 

 محقق شده است ۴حالتی که در سناریو  کلیدی عدم قطعیت

 هایمنطقهوفرامنطقهادامهنزاعقدرت توازنقدرتدرمنطقه

 هایسیاسیبرسرقدرترقابتمعمولجریان اجماعیاتضادداخلی

 گشایشاقتصادی اقتصادیبحرانیاگشایش
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های سیاسی صداحدب قددرت در ایدران،   ، نشان داد که اغلب جریان312۱انتخابات بهار سال       

های موقتی برای خروج از وضعیت اقتصادی  هایشان، به سطحی از توافق رغم تفاوت در دیدگاه علی

ها در موضوعات دیگری مانند سیاست خارجی  اند هرچند که رویکردهای آن نامطلوب دست یافته

های اجتماعی با یکدیگر متفاوت است. شاید بتوان نالطده مشدتدرک  یا کارکردهای اجتماعی رسانه

تمام نامزدهای جدی در انتخابات سال گذشته را ضرورت تعامل فعال دیپلماتیک بدا فدرامدندطدالده 

ای یا راهبردهای فعالیت دیپلماتیک  های همکار فرامنطاله دانست هرچند که در تعیین مصداق طرف

 ها و اختالف نظرهای کالن حاکمیتی وجود دارد.   همچنان تفاوت

های سیداسدی   ای، رقابت میان جریان ای و فرامنطاله های منطاله در شرایط عدم توافق میان قدرت      

نیز به دلیل اشتراک در بنیادهای سیاست خارجی در حد معمول و متعارف خدود بداقدی مداندد و 

ساز وجود نداشت. در  به نزاعی بحران 312۱سازوکار و تحولی اساسی برای تبدیل شدن انتخابات 

ای حداکاری داشت. صرف نظر از این کده پدیدش از  نهایت انتخابات بر خالف انتظار اولیه برنده

های سیاسی در حوزة اقتصاد و سیاست خارجی وجود داشت یدا نده،  انتخابات اشتراک میان جریان

هایی در سیاست خارجی و اقتصاد تدوجده کدرد.  نتیجه انتخابات تعیین کرد که باید به چه سرفصل

های مختدلدف در خصدوص  های سیاسی از جناح در حالی به پایان رسید که میان گروه 312۱سال 

های کالن اقتصادی مانند ضرورت اصالحات اقتصادی، مبارزه با فساد سیسدتدمدی، جدذب  سیاست

رغم انتالادات  گذاری، بهبود فضای رقابت و غیره اجماع کلی وجود دارد. به این ترتیب علی سرمایه

های کالن و در همه سطوح حاکمیتی منجر  قدمی در سط) سیاست  صدایی و هم محدود و خرد، هم

های  به ایجاد سطحی از گشایش اقتصادی در سال گذشته شد؛ رونالی که اگرچه با توجه به ظرفیت

ای و ندزاع  های فرامنطاله شود اما در شرایط ابهام در روابط با قدرت ایران ارقام بزرگی را شامل نمی

نتدیدجده  312۱ماهه دوم سال  ای، رشد اقتصادی حاصل شده به ویژه در شش های منطاله میان قدرت

 مستالیم اجماع ملی بر سر مسائل اقتصادی بوده است. 

۷۹۳۱ 
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 نوروزنامهویژه 

که بیش از هر عامل دیگری ناشی از  3121از سویی رشد اقتصادی سال       

های اقتدصدادی  های مربوط به قطعنامه رشد تولید و فروش نفت و رفع تحریم

امکدان تدداوم ندداشدت و  312۱شورای امنیت پیش از برجام بود، در سال 

در مالایسه با سال قبل بدیدش از هدمده،  312۱کاهش رشد اقتصادی در سال 

 ناشی از همین عامل است. 

های بازار منطاله  از سوی دیگر به دلیل منازعات منطاله، استفاده از پتانسیل     

ای، ریسدک  ناپذیر بود و همچنان در شرایط ابهام سیداسدت مدندطدالده امکان

گذاری خارجی همچنان بارست که یکی از پیامدهای آن عدم توفیق  سرمایه

ایران در جذب سرمایه خارجی به میزانی بود که برای رونق اقتصادی و رشد 

به آن نیاز داشت. بدیدن تدرتدیدب، گشدایدش  312۱باری اقتصادی در سال 

را باید به طور کلی ناشی از حدکدمدراندی خدوب در  312۱اقتصادی سال 

الدمدلدلدی،  وضعیت تداوم وضع موجود دانست. در این شرایط سیاسی و بیدن

های بزرگ اقتدصدادی وجدود  ساز به منظور گشایش امکان تحول سرنوشت

 نداشت. 

ای و هدمدکداری ندکدردن کشدورهدای  دلیل عدم اجماع منطاله هرچند به     

محیطی هدمدچدون  ، امکان حل پایدار مشکالت زیست312۱همسایه در سال 

ای ممکدن نشدد، امدا اجدمداع  کنترل ریزگردها و تالسیم آب متعادل منطاله

محیطی ایران تا حدی  های زیست داخلی و حکمرانی خوب باعث شد بحران

باقی ماندده » محیطی بحران زیست«برای مردم قابل تحمل باشند و در حد  

 های اجتماعی و امنیتی نشوند. و تبدیل به بحران

۷۹۳۱ 
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 ۶پیوست 

 های موضوعی محاسبات سهم حوزه
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 های موضوعی نحوه محاسبه درصد مسائل در هر یک از حوزه

گدانده 7هدای  کنندگان پرسیده شد که اهمیت هر یدک از حدوزه در پرسشنامه دور اول این پژوهش، از شرکت     

توانستند بر روی طیف اهمیت هر یدک از  گویان می کنند. پاسخ را به چه میزان ارزیابی می 312۱موضوعی در سال 

 ها را مشخص کنند.  حوزه

های موضوعی  گویان به این پرسش در مرحله بعد برای محاسبه شاخص اهمیت هر یک از حوزه از نظرات پاسخ     

های خبرگی مرتبط در نظر گرفتده شدد.  گویان ضریب استفاده شده است. برای انجام این کار برای هر یک از پاسخ

های  ها در حوزه برابر نظرات آن 9گویان در ارتباط با حوزه تخصصی خود  بدین منظور ضریب اهمیت نظرات پاسخ

غیرتخصصی در نظر گرفته شد. به عبارت بهتر، اگر یک متخصص حوزه اقتصاد، اهمیت این حوزه را خیلدی زیداد 

در محاسبات لحاظ خواهد شد اما اگر همین متخصص، اهمیت حوزه سیداسدت را  9ارزیابی کند، نظر او با ضریب 

شود. عالوه بر این، به مندظدور  در نظر گرفته می 3ارزیابی کند، نظر او درباره این حوزه با ضریب اهمیت  خیلی زیاد

های کیفی در نظر گرفته شد  کنندگان بر مبنای طیف لیکرت، اعداد متناظر با گویه سازی نظرات کیفی شرکت کمی

با عددد  ، گویه زیاد1با عدد متناظر  ، گویه متوسط9با عدد متناظر  ، گویه کم3با عدد  که به ترتیب گویه خیلی کم

جایگزین شد. بدین شکل با داشتن ضرائب خبرگی و ضرائب اهدمدیدت  1و گویه خیلی زیاد با عدد متناظر  4متناظر 

گویان، امکان محاسبه شاخص اهمیت مسائل با استفاده از میانگین وزنی فدراهدم  تک پاسخ های تک مربوط به پاسخ

 شد. در جدول صفحه بعد گزیده این محاسبات آمده است.
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های مختلف، اهمیت حوزه اقتصاد  دهد که چند درصد از خبرگان حوزه در این جدول، ستون اول و دوم و سوم نشان می      

اند. در ستون چهارم، بسته به حوزه، مالیاس اهمیت و ضریب خدبدرگدی،  را به ترتیب از خیلی زیاد تا خیلی کم ارزیابی کرده

اندد،  درصد از خبرگان، که متخصص اقتصاد بدوده 31/7عددی در نظر گرفته شده است. برای ماال، در سطر اول این جدول، 

 1قرار گرفته است که از ضرب عددد  3۱اند، در ستون چهارم نظیر این سطر عدد  اهمیت اقتصاد را خیلی زیاد ارزیابی کرده

به معنای وزن دو برابری نظر خبرگان اقتصاد درباره میزان اهمیت حوزه اقتصاد است. به  9و عدد » خیلی زیاد«نظیر به گویه 

اند، اهمیت اقتصاد را خیلی  درصد از خبرگان، که متخصص سالمت بوده 31/7همین دلیل در سطر سوم همین جدول، دوباره 

دهدندده در ایدندجدا  در نظر گرفته شده است زیرا خبرگان پاسخ 1اند اما ضریب وزنی مربوط به این سطر،  زیاد ارزیابی کرده

است، مجموع اعداد ستون آخدر کده  3۱۱که جمع ضرائب )ستون سوم( در اینجا عدد  خبرگان سالمت هستند. با توجه به آن

گدانده 7هدای  گویان در ضرائب وزنی است، میانگین اهمیت وزنی حوزه اقتصاد از منظر خبرگدان حدوزه ضرب درصد پاسخ

آید. برای سهولت محاسبات بعدی، تمام این محاسبات به صورت درصدی محاسبده و  )سیاست، اقتصاد و غیره( به دست می

 گیری وجود نداشته باشد.  گزارش شده است که مشکل تفاوت واحدهای اندازه

 گانه7هایموضوعینحوهمحاسبهضریباهمیتحوزهاقتصادازمنظرخبرگانحوزه

 ضربضرائب ضرائبخبرگیواهمیت گویاندرصدپاسخ نوعخبره مقیاساهمیت

 خیلیزیاد

 درصد83/61 

 026/88 01 02/81 خبرگاناقتصادی
 50/28 5 01/38 خبرگاناجتماعی
 67/98 5 02/81 خبرگانسالمت
 59/88 5 01/86 خبرگانسیاسی

 99/53 5 7/81 خبرگانعلموفناوری
 38/91 5 5/97 خبرگانفرهنگی

 98/85 5 8/58 خبرگانمحیطزیست

 زیاد

 درصد08/76   

 5/97 7 1/67 خبرگاناقتصادی
 7/33 9 3/15 خبرگاناجتماعی
 7/33 9 3/15 خبرگانسالمت
 30/83 9 5/97 خبرگانسیاسی

 06/99 9 9/00 خبرگانعلموفناوری
 01/86 9 3/89 خبرگانفرهنگی

 01/86 9 3/89 خبرگانمحیطزیست

 متوسط

 درصد6/06

 9/00 6 1/67 خبرگاناقتصادی
 3/15 2 1/67 خبرگانسالمت
 6/06 2 3/15 خبرگانسیاسی

 6/06 2 3/15 خبرگانعلموفناوری
 3/15 2 1/67 محیطزیست

 خیلیکم

 درصد0/28  

 0/28 3 1/67 خبرگاناقتصادی
 1/67 خبرگانفرهنگ

0 1/67 
 5۹۱/۹5 مجموع گانه7هایمیانگینوزنیاهمیتحوزهاقتصادازمنظرمتخصصانحوزه
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های دیگر سیاست، فدرهدندگ، عدلدم و  توان میانگین وزنی اهمیت هر یک از حوزه به همین ترتیب می      

فناوری، سالمت و محیط زیست را نیز محاسبه کرد، با محاسبه میانگین وزنی اهدمدیدت هدر یدک از ایدن 

 های موضوعی را مشاهده کرد.  توان در جدول زیر، اهمیت نسبی حوزه ها می حوزه

شوند اما از تالسدیدم هدر یدک از  ها بنا به نحوه محاسبه از حالت نرمال خارج می گونه که مشخص است، مجموع میانگین همان     

سازی کرد. این کار در ستون سوم این جدول صورت گدرفدتده و  توان به راحتی اعداد را دوباره نرمال درصدها بر درصد کل، می

ها در لیست نهایی را مشخص کدرد. بدا  ها، تعداد مسائل هر یک از حوزه اعداد گرد شده است تا بتوان از میان همه مسائل و چالش

 31مسئله ایران و به همیدن تدرتدیدب،  3۱۱مسئله اقتصادی برای فهرست نهایی  3۱استفاده از این شاخص، باید از میان همه مسائل، 

گرفت اما به جای استفاده از این شداخدص تدکدی، تدالش  مسئله از میان مسائل محیط زیست برگزیده و در فهرست نهایی قرار می

 بهره بگیریم.  312۱مسئله ایران در سال  3۱۱کردیم تا از دو شاخص دیگر، تعداد و تنوع )پیچیدگی( نیز برای رسیدن به فهرست 

 درصد عددمیانگینوزنی هایموضوعیحوزه

 06 525/63 میانگینوزنیاهمیتاقتصاد

 02 926/21 میانگینوزنیاهمیتجامعه

 09 980/32 میانگینوزنیاهمیتسالمت

 05 978/82 میانگینوزنیاهمیتسیاست

 02 930/32 میانگینوزنیاهمیتعلموفناوری

 02 930/83 میانگینوزنیاهمیتفرهنگ

 05 985/29 میانگینوزنیاهمیتمحیطزیست

 ۶55 2350/28 مجموع

هدای  پیش از انتخاب مسائل نهایدی در کدارگدروه       

هدا بدا  تخصصی، در مرحله گردآوری مسائل و چدالدش

مسئله مختدلدف  1712گانه، تعداد 7استفاده از مسیرهای 

بدنددی  شناسایی شد که نخستین قدم برای شروع به دسته

هدا  بندی آن بندی این تعداد زیاد از مسائل، طباله و خوشه

حوزه موضوعی بود. با انجام این فعالیدت، درصدد  7در 

مسائل گردآوری شده در هر حوزه مشخص شد که در 

 جدول مالابل قابل مشاهده است. 

هایحوزه

 موضوعی

تعداد

 مسائل

درصد

 مسائل

درصد

 گردشده

 07 07/19 687 اقتصاد
 02 02/10 978 جامعه
 09 09/93 593 سالمت
 06 05/87 582 سیاست

 02 03/56 983 علموفناوری
 02 02/33 988 فرهنگ

 02 03/87 977 محیطزیست

 011 011 2858 مجموع
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، استفاده از این شاخص است. بده 312۱مسئله برتر ایران در سال  3۱۱روش منطالی دیگر برای رسیدن به فهرست      

طدور مدندطدالدی  عبارت بهتر، چون درصد تعداد مسائل اقتصاد بیشتر از درصد تعداد مسائل محیط زیست اسدت، بده

مسئله اقتصادی را لحاظ کرد. اما اسدتدفداده تدکدی از ایدن  3۳زیستی  و  مسئله محیط 31توان در فهرست نهایی،  می

گونه کده جددول زیدر  گیرد. عالوه بر این، همان ها را در نظر نمی شاخص نیز اهمیت متفاوت هر یک از این حوزه

 ها با یکدیگر متفاوت است.  های مسائل در هر یک از این حوزه دهد، تنوع دسته نشان می

 درصد هایسطحدومتعداددسته درصد هایسطحاولتعداددسته هایموضوعیحوزه
 08 01 08 012 اقتصاد
 08 8 07 88 جامعه
 03 6 8 51 سالمت
 05 7 30 005 سیاست

 03 6 8 28 علموفناوری
 03 6 09 88 فرهنگ

 02 8 03 69 محیطزیست

در مرحله پایش و پویش محیط و شناسایی مسائل، پس از آن که حوزه موضوعی هر مسئله جدید شناسایی شد، بالفداصدلده        

پس از آن کده در دسدتده » بار بودن مصرف سرانه نمک«گرفت. برای ماال، مسئله  در دو دسته سط) اول و دوم نیز قرار می

اسدت کده از آن  3بندی سط)  گیرد. تغذیه دسته نیز قرار می »دسته عادات غذایی«و » تغذیه«سالمت قرار گرفت، در دسته 

بندی اولیه مسائل گردآوری شده از طریق نظرسنجی استانی و تخصصی و شهرونددی  های آنالین و طباله برای پایش اخبار رسانه

های تخصصی آماده شدود، کددگدذاری  های ذهنی اولیه برای ارائه در کارگروه شد. عالوه بر این، برای آن که نالشه استفاده می

های ریدزتدری  بندی سط) دوم، گروه ها راهنمایی شوند. این دسته ثانویه نیز رزم بود تا اعضای کارگروه بتوانند با استفاده از دسته

از مسائل را در خود جای داد و به همین دلیل شاخص بهتری برای تنوع یا پیچیدگی مسائل هر حوزه است. به عبارت بدهدتدر، از 

دسته مدخدتدلدف  ۱4رسد که در مالایسه با محیط زیست که تنها  دسته متنوع وجود دارد، به نظر می 3۱1آنجا که در حوزه اقتصاد 

بیشتری برخوردار باشند. از ایدن شداخدص  »پیچیدگی«عبارت دیگر  ها و به در آن شناسایی شده است، مسائل از تنوع زیرشاخه

 دهد.  توان برای انتخاب فهرست نهایی استفاده کرد اما این شاخص تنها یکی از ابعاد را نشان می نیز می

 ایم که جدول آن در صفحه بعد آمده است. به همین دلیل برای انتخاب فهرست نهایی از شاخص ترکیبی استفاده کرده      
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  شاخصترکیبی ضربضرائب معیارپیچیدگییاتنوع معیارتعداد معیاراهمیت حوزهموضوعی

 )میانگینهندسی(

 انتخابنهایی

 07 08/89 1/56 07/86 07/16 06/98 اقتصاد

 05 09/66 1/23 07/12 02/12 02/93 جامعه

 03 03/26 1/08 8/00 09/21 09/98 سالمت

 08 08/17 1/51 31/85 05/71 05/16 سیاست

 00 01/51 1/03 8/01 03/58 03/86 علموفناوری

 09 02/53 1/35 09/28 02/39 03/87 فرهنگ

 02 02/19 1/33 00/66 02/11 09/63 محیطزیست

 011 011 011  87/81 011 

در این جدول، درصد تعداد مسائل انتخابی با استفاده از هر یک از معیارها در کنار یکدیگر به نمایش درآمده اسدت.      

که همه اعداد به صورت درصدی محاسبه شده است، برای رسیدن به شاخص تدرکدیدبدی کدافدی اسدت از  با توجه به آن

  میانگین هندسی هر یک از درصدها استفاده کنیم. برای این کار، سه عدد مربوط به هر یک از معدیدارهدا در هدر حدوزه

درصدی که ناشی از  3/3موضوعی در یکدیگر ضرب شده و ریشه سوم آن محاسبه شده است. به دلیل خطای محاسباتی 

شود. در نتیجه در ستون آخدر اعدداد بدار  ها از حالت نرمال خارج می محاسبات ریشه سوم است، درصد هر یک از حوزه

دست آید. از این درصدها بدرای اندتدخداب  صورت گردشده به موضوعی به  اند تا درصد مسائل هر حوزه دیگر نرمال شده

 مسئله برتر ایران استفاده شده است.  3۱۱نهایی مسائل هر حوزه در فهرست 

 های مبنای محاسبات به شرح زیر بودند: در نهایت فرمول       

 

I=1,2,3,4,5,6,7      گانه( های هفت )حوزه 

 

Ni = درصد مسائل بر حسب تعداد 

di = تعداد مسائل در هر حوزه 

 

Ci = درصد تعداد گروه ها در هر حوزه 

ti= تعداد گروه ها 

 

 

Mi = میانگین اهمیت هر حوزه از نظر خبرگان 

Z=2*k )اگر حوزه موضوعی با حوزه خبرگی برابر باشد( 

Z=k )اگر حوزه موضوعی با حوزه خبرگی برابر نباشد( 

Ki = گروه های پنج گانه طیف لیکرت 

Pi = درصد خبرگان شرکت کننده بر حسب تخصص 
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 ۲پیوست 

 مسئله ۶۱۱اهمیت و عدم قطعیت 
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 درصد عدم قطعیت درصد اهمیت موضوع مسئله   

 27/17 80/36 اقتصاد ضرورتاصالحاتساختاریاقتصادی 3

 1۱/12 ۳2/۳۱ محیطزیست بحرانتامینآب 9

 1۳/۳۱ ۳۳/1۳ اقتصاد بیکاری 1

 11/11 ۳۳/4۱ جامعه فسادسیستمی 4

 12/۱9 ۳۱/34 جامعه ناامیدیدربارهآینده 1

 14/49 ۳1/7۳ جامعه سرمایهاجتماعیواعتمادعمومی ۱

 4۱/4۳ ۳4/7۳ محیطزیست بحرانریزگردها 7

 11/29 ۳4/41 محیطزیست پیامدهایبحرانآب ۳

 19/۳۱ ۳4/9۳ جامعه فقرونابرابری 2

 19/33 ۳4/۱1 اقتصاد رکود/رونقاقتصادی 3۱

 17/44 ۳1/41 جامعه تفاوتیاجتماعیبی 33

 13/2۱ ۳1/۱۳ اقتصاد گذاریاقتصادیداخلیوخارجیسرمایه 39

 92/3۱ ۳9/22 سیاست هاینظامقضاییناکارایی 31

 9۳/3۳ ۳9/۱۱ جامعه اخالقعمومی 34

 1۱/۳1 ۳9/12 محیطزیست بحرانآلودگیهوا 31

 13/91 ۳۱/۳1 جامعه امنیتروانیواجتماعی 3۱

 ۱1/۱۱ ۳۱/7۱ سیاست 0286انتخابات 37

 11/77 ۳۱/11 سیاست اختالفنظرهایکالنحاکمیتی 3۳

 11/27 ۳۱/3۳ سیاست حقوقاساسیوشهروندی 32

 51/51 88/03 جامعه کارکردهایاجتماعیفضایمجازی 9۱

 96/22 87/68 اقتصاد هابحرانبانک 93

 51/76 87/20 سیاست قضاوتافکارعمومیدربارهعملکردحاکمیت 99

 53/78 87/03 سیاست پایداریبرجام 91

 58/63 88/21 سیاست هایقدرتهایسیاسیجریاننزاع 94

 23/18 86/78 فرهنگ مسائلصداوسیما 91

 21/89 86/87 اقتصاد قاچاقوفربگیاقتصادزیرزمینی 9۱

 20/21 86/86 محیطزیست هایجانوریهاوگونهتخریبتنوعزیستی،مسائلجنگل 97

 92/99 86/86 سیاست امنیتنرم 9۳

 23/60 86/58 سالمت مسائلسالمتروان 92

 33/68 86/58 محیطزیست محیطیتوجهیبهپایداریزیستبی 1۱

 37/18 85/70 محیطزیست تخریبمنابعخاک 13

 38/75 85/57 سالمت هایگوناگونمشکالتسالمتناشیازآلودگی 19

 92/85 85/16 محیطزیست هایآببرسرانتقالآبوغیرهنزاع 11
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 درصد عدم قطعیت درصد اهمیت موضوع مسئله   

 28/85 89/70 فرهنگ حاکمیتیدربارهمسائلفرهنگاختالفاتدرون 14

 38/63 89/83 علموفناوری فسادوتقلبعلمی 11

 38/28 89/63 محیطزیست هایتغییراتاقلیمیپیامد 1۱

 36/93 89/93 سالمت سوءمصرفمواد 17

 21/65 89/27 محیطزیست هاینووریانرژیوتوجهبهانرژیضرورتبهره 1۳

 25/02 89/12 محیطزیست هایآبآلودگی 12

 38/85 82/96 سالمت هاینظامسالمتچالش 4۱

 91/98 82/36 سیاست امنیتنظامی 43

 33/35 82/35 علموفناوری محاقرفتنعدالتآموزشیشدنعلموبهکاالیی 49

 23/08 82/32 علموفناوری تحوالتاجتماعیآموزشعالی 41

 98/30 83/68 اقتصاد بازارجهانیانرژی 44

 36/56 83/65 جامعه تمرکزگراییدرتهران 41

 35/38 83/56 علموفناوری گذارومجریدرحوزهعلم،دانشوآموزشتعددنهادهایسیاست 4۱

 99/90 83/30 فرهنگ شدگیجامعهقطبی 47

 99/38 83/18 سالمت طرحتحولسالمت 4۳

 30/15 83/17 محیطزیست هاناکارآمدیمدیریتبازیافتومسائلناشیازانبوهزباله 42

 1۱/۳۱ 80/86 سالمت مشکالتسالمتناشیازسبکزندگیجدید 1۱

 23/68 80/81 اقتصاد سازیوپیامدهایآنهایخصوصیسیاست 13

 20/83 80/88 فرهنگ هایتوسعهگردشگریچالش 19

 21/97 80/02 سالمت هایمراجعانسالمتوبیمارانچالش 11

 38/18 80/12 جامعه نشینیشهریحاشیه 14

 25/72 81/82 سیاست برنامهششمتوسعه 11

 37/87 81/80 سالمت مسائلدارو 1۱

 50/78 81/65 اقتصاد تورم 17

 31/35 81/69 جامعه مسائلازدواج 1۳

 38/93 81/96 محیطزیست زیستبحرانکنشجمعیدرحوزهمحیط 12

 20/26 81/28 علموفناوری مسائلمعلمان ۱۱

 38/78 81/23 جامعه شهرهاادارهکالنبحران ۱3

 66/78 81/33 سیاست سیاستخارجیدولتایاالتمتحدهامریکا ۱9

 29/79 68/76 اقتصاد بودجهدولت ۱1

 29/81 68/75 فرهنگ مرکزگریزیازالگوهایهنجاریرسمی ۱4

 20/02 68/72 فرهنگ پررنگشدناقتصادفرهنگ ۱1

 21/87 68/68 علموفناوری هایرابطهعلمیایرانباجهانچالش ۱۱
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 درصد عدم قطعیت درصد اهمیت موضوع مسئله   

 25/81 68/57 علموفناوری بنیانهایدانشضرورتتوسعهنوآوریوفعالیت ۱7

 26/75 68/26 اقتصاد هایدولتحجمباالیبدهی ۱۳

 35/89 68/31 سالمت حرکتبهسمتپیریجمعیت ۱2

 38/56 67/85 علموفناوری آموزانمسائلدانش 7۱

 37/39 67/89 فرهنگ ایفقدانسوادرسانه 73

 58/37 67/58 سیاست تقابلایرانوعربستانسعودی 79

 28/71 67/92 اقتصاد هایبازنشستگیبحرانصندوق 71

 55/92 67/15 سیاست هااعتراض 74

 28/18 68/67 فرهنگ هایقومیچالش 71

 28/77 66/03 فرهنگ هایهویتینزاع 7۱

 36/38 65/81 جامعه تغییرالگویخانواده 77

 99/98 65/57 اقتصاد رکودمسکن 7۳

 35/73 69/61 سالمت هایمزمنتغییرالگویبیماریوشیوعبیماری 72

 99/00 69/27 فرهنگ گسترشافشاگریودرزاطالعات ۳۱

 36/87 69/23 اقتصاد مشکالتزیرساختیناوگانحملونقل ۳3

 38/59 69/08 جامعه مناقشاتحقوقزنان ۳9

 38/39 69/15 سالمت پذیریجنسیگسترشریسک ۳1

 52/80 62/75 سیاست ایروسیهآفرینیمنطقهنقش ۳4

 38/55 63/68 فرهنگ تحوالتدینداریایرانیان ۳1

 30/93 63/03 جامعه مسائلنسلی ۳۱

 98/30 60/81 اقتصاد توسعهانفجاریبازارفناوریاطالعات ۳7

 96/92 60/60 سیاست هایتکفیریمخاطراتامنیتیگروه ۳۳

 21/26 60/23 سالمت تغییرترجیحاتمردمدرحوزهسالمت ۳2

 20/51 60/31 فرهنگ جایگاهمرجعیتدینی 2۱

 37/33 60/12 علموفناوری مسائلدانشگاهآزاد 23

 35/10 61/75 فرهنگ ایهایماهوارهمسائلشبکه 29

 20/08 57/80 اقتصاد سهمکشاورزیدررشدتولیدناخالصداخلی 21

 33/75 57/66 اقتصاد ضرورتنوسازیشهری 24

 38/30 57/52 علموفناوری برمالشدنمشکالتساختاریآموزشعالیبرایافکارعمومی 21

 97/01 57/95 سیاست تحوالتمناطقکردنشینکشورهایمنطقه 2۱

 28/89 58/01 علموفناوری برداریازشبکهملیاطالعاتبهره 27

 56/60 56/20 سیاست سرنوشتسوریه 2۳

 27/61 55/70 اقتصاد وکارهاینوپاوسنتیتقابلکسب 22

 20/85 55/82 فرهنگ فرهنگیدرسطحجهانیگسترشاختالفاتمیان 3۱۱
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 ۹پیوست 

 مسئله  ۶۱۱توزیع آماری 
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، از خبرگان خواسته شد که اهمیت 312۱مسئله اصلی ایران در سال  3۱۱پس از شناسایی        

امتیازدهی کنند. در نمودار زیر، فراوانی اعداد اهمیت انتخاب شده برای  3۱تا  ۱هر مسئله را از 

هر مسئله به تفکیک حوزه موضوعی قابل مشاهده است. همچنین برازش منحنی نرمال بر روی 

گدونده کده از ندمدودار  فراوانی اعداد محاسبه و نمودار آن در شکل قابل مشاهده است. همان

مشخص است، فراوانی اعداد امتیاز داده شده به مسائل چولگی به سمت راست دارد بدین معنا 

دهد کده  که همه مسائل اهمیت پنج به بار دارند )محور افالی( اما برازش منحنی نرمال نشان می

اسمرینوف و آزمدون کدای اسدکدوئدر نشدان -مسائل کشیدگی ندارند. آزمون کولموگروف

 درصد معنادار و نرمال است.  22دهد که توزیع فراوانی اهمیت مسائل در سط)  می
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درصد از مسائل در فاصله میانگین اهمدیدت  ۱۳توان چنین تفسیر کرد که  بدین ترتیب می        

به اضافه و منهای یک انحراف معیار قرار دارند. این دسته از مسائل اگرچه در جدای خدود از 

مسئله باقیمانده که در فداصدلده دو  19اهمیت برخوردارند اما از اهمیت متوسطی برخوردارند. 

انحراف معیار از میانگین قرار دارند، مسائلی هستند که اهمیت خیلی زیاد، زیاد، کم یا خدیدلدی 

مسئله اهمیت خیلدی  1مسئله اهمیت زیاد دارد و تنها  33کم دارند. در نیمه سمت راست طیف 

دارند اما مسئله پنجم )ناامیددی  3۱از  7/۳زیاد دارند. این پنج مسئله همه میانگین اهمیت باری 

( تدندهدا ۳/117(، مسئله ششم )رکود/رونق اقتصادی با میانگین ۳/11۳درباره آینده با میانگین 

یک هزارم درصد اختالف دارند. این شش مسئله و مسئله هفتم که بیشترین اهمیت را در دسته 

های تفکیکی معیار انتخداب قدرار  مسائل دارای اهمیت زیاد دارد، در فهرست نهایی و فهرست

 تایی ارائه شده است. 7های رده اول مسائل  گرفته و لیست
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مسئله که در   14توان نیمه سمت دیگر منحنی نرمال را نیز تفسیر کرد.  به همین ترتیب می        

فاصله میانگین منهای یک انحراف معیار قرار دارند، مسائلی هستند که اهمیت متوسط رو بده 

مسئله دارای اهمیت خیلی  1ای که اهمیت کم و خیلی کم دارند، تنها  مسئله 3۱پایین دارند. از 

مسئله دیگر اهمیت کم دارند. مسائل دارای اهمیت کم و خیلی کم در جدداول  33کم است و 

 زیر آمده است. 

 مسائلدارایاهمیتخیلیکم  

 سیاست 1/7۳427۳3۱ سرنوشتسوریه 0

 اقتصاد 1/۱۱41911۳ وکارهاینوپاوسنتیتقابلکسب 3

 اقتصاد 1/۱1۳۳1733 ضرورتنوسازیشهری 2

 فرهنگ 1/۱911۱133 فرهنگیدرسطحجهانیگسترشاختالفاتمیان 9

 علموفناوری 1/11۱939۱۳ برداریازشبکهملیاطالعاتبهره 5

 مسائلدارایاهمیتکم

 فرهنگ ۱/132۳3111 تحوالتدینداریایرانیان 0

 سیاست ۱/9۳747121 هایتکفیریمخاطراتامنیتیگروه 3

 اقتصاد ۱/9112۱74۳ مشکالتزیرساختیناوگانحملونقل 2

 اقتصاد ۱/34139۳۱۱ توسعهانفجاریبازارفناوریاطالعات 9

 علموفناوری ۱/۱21۳۱۱14 مسائلدانشگاهآزاد 5

 فرهنگ 1/22۳42442 ایهایماهوارهمسائلشبکه 6

 علموفناوری 1/224۱37۱9 برمالشدنمشکالتساختاریآموزشعالیبرایافکارعمومی 8

 سالمت 1/2۳3۳۱۳۱7 تغییرترجیحاتمردمدرحوزهسالمت 7

 فرهنگ 1/277۳3۱39 جایگاهمرجعیتدینی 8

 سیاست 1/21۳14312 تحوالتمناطقکردنشینکشورهایمنطقه 01

 اقتصاد 1/۳2۱42144 سهمکشاورزیدررشدتولیدناخالصداخلی 00
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صورتآنالینبهمحتوایتوانیدبه(میwww.CSS.ir)»جمهوریهایاستراتژیکریاستمرکزبررسی«سایتاختصاصیازطریقوب

هایتحلیلیخوددرهاونوشتهتوانیدمقالهمی0286پژوهیایراناینگزارشدسترسیداشتهباشید.همچنینبهمنظورمشارکتدرآینده

 منتشرنمایید.www.npps.irبهآدرس»گذاریعمومیشبکهمطالعاتسیاست«خصوصاینگزارشراازطریقسایت

 

هایسیاستیخودکندتاتحلیلگذاریکشوردعوتمیگرانومتخصصانسیاستایرانازتحلیل»گذاریعمومیشبکهمطالعاتسیاست«

هاورویدادهایمرتبطباگیریودنبالکردنبرنامهبرایانتشاربهاینشبکهارسالنمایند.همچنینبرایپی0286رادرخصوصایران

بهماIranMegatrends@یا»فراروندهایایران «توانیدازطریقکانالتلگراممی0286پژوهیایرانگزارشآینده

 بپیوندید.
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 خبرگان و کارشناسان:

 خبره حوزه اقتصاد 19

 خبره حوزه سیاست 14

 خبره حوزه اجتماعی 11

 خبره حوزه فرهنگ 19

 زیست خبره حوزه محیط 11

 خبره حوزه سالمت 1۳

 خبره حوزه علم و فناوری 12

کننده در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم. از همکاران و خبرگان مشارکت  

اند؛ در  دهنده مایل به ذکر نام نبوده جایی که برخی از کارشناسان و خبرگان پاسخ از آن

کنندگان گزارش، از ذکر نام این عزیزان خودداری  رغم تمایل تدوین این بخش علی

 شده است.

  
  

214 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



های  کمیته راهبری مرکز بررسی

 جمهوری: استراتژیک ریاست

 

 الدین آشنا حسام

 سرشت سلیمان پاک

 محمد فاضلی

 امیر ناظمی

 

 بان: گروه مدیریت آینده

 

 پدرام الوندی

 پور حمیدرضا حسن

 حامد طالبیان

 محمد مهدی موالیی 

 پژوهشگران

)تحححلحیحلانفریماقراری)پویشبینالملل(،زینبموالیی)پویشایران(،ساراطالبیان)تحلیلهایکیفی(،حامدصمدی)نظرسنجیخبرگان(،حمیدطالبی

 رپایش(ها(،حسیننوری)دبیخان)ارتباطبااستانها(،طنازعلیها(،سعیدابراهیمی)ارتباطبااستانها(،میرسجادحسینی)تحلیلیافتهیافته

 کمیتهکیفیتروشپژوهش

 مقدم،علیچاپرک،صادقپیوسته،علیرضامسجدیانجزیمصطفیحسینیگلکار،حمیدعابدی،محمدحسینی

 بانآیندهتخصصیهایاعضایکارگروه

اهللپوریان،محمدامینخرمی،زهراخسروی،مانادشتگلی،محححسحنلیاسالمی،امیراسماعیلی،فروغافروز،گیتیافروزپوراحمدی،عزتمحمدارشدی،لی

نقلمبر،زاده،محمدامیدهقانی،امیدستاری،سعیدسمیعی،علیشاکر،اسماعیلشراهیچزانی،حسینظفری،علیرضافرزین،محمداحسانعدلی،عزیزعلی

 طاهرهکوپالی،مرضیهکوهستانی،علیاصغرمحمدی،مرضیهمحمودی،لیالمرگن،یسرامرادی،سانازمسافری،سمیهنوریحکمت

 کاویداده

 ها(زاده)تفسیرکیفیدادههایکمی(،امیرعلیعالمهشرکتالیفوب)ارائهداده

 امورآنالین

 ت(سایت(،همایونقاسمی)کدنویسروباتتلگرام(،مهدیفریمانی)مشاورفناوریاطالعاسایت(،نسیممرادی)پشتیبانیوبمهدیآریان)طراحیوب

 طراحیوصفحهآرایی

 آرایی(احسانحسینی)طراحیلوگو(،بابکمریخی)گرافیک(،شقایقمرادی)صفحه
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 هاهمکارانگزارشدرمرکزبررسی

مسعوددرودی،رسولسوری،نسرینقنواتی،علیرضاروحانی،غالمرضاخالدپور،علیاصغرناظمی،محمدفکری،محمدرضاخردپیشه،سمانه

 رجایی،الههاصالحی،امیرمهدیکشاورزوعباسعلیساالروند

 

 دانیم:هایفکرکهدراینطرحمشارکتداشتندوتشکرازآنانراوظیفةخودمیمدیرانوهمکاراناتاق

،زاده)اردبیل(،دکترمحسنرنانی)اصفهان(پور)آذربایجانغربی(،دکترمحمدحسندکترمیررضامجیدی)آذربایجانشرقی(،دکترعلیرضاحسین

زاده)ایالم(،دکترعبدالمجیدمصلح)بوشهر(،دکترسیدعطااهللسیحنحایحینسرینسعید)اصفهان(،دکترحسینمحمدی)البرز(،دکترحسینمهدی

)چهارمحالبختیاری(،دکتراحمدبخشی)خراسانجنوبی(،دکترحسینانصاری)خراسانرضوی(،دکترحسنرضاییبحرآبادی)خراسانرضوی(،

بر)سیستانومریمخجسته)خراسانرضوی(،دکترجوادهراتی)خراسانشمالی(،دکترمسعودصفاییمقدم)خوزستان(،دکترمحمدعثمانحسین

اصغرتقویانسادات)فارس(،کبریکشاورزیان)قزوین(،دکترحامدقادرزاده)کردستان(،االسالمسعیدرحیمیان)فارس(،سیدعلیحجهبلوچستان(،

گیالن(،نژاد)گیالن(،سعیدرهسپار)پناه)کرمان(،دکترمریمایرانمنش)کرمان(،دکترعلیسلیمی)کرمانشاه(،دکتررضامعصومیدکترلیالیزدان

یموسدکترپیمانهاشمی)لرستان(،دکتراحمدرضایی)مازندران(،دکترفرهنگبابامحمودی)مازندران(،دکترمجیدحاجیبابایی)مرکزی(،دکتر

 جاودان)هرمزگان(،دکترابوالقاسمیعقوبی)همدان(،دکترمحمدعلیوحدت)یزد(،لیالتوانگر)یزد(

 

 

 هاوراهنماییخوددریغنکردندپژوهیایرانازهمراهیبانقدردانبزرگوارانیاستکهدرچهارسالتجربهآیندهآینده

دکحتحردکترنعمتدکتریحییطالبیان،دکترهادیخانیکی،دکترنجمهحسینیسروری،دکترسعیدخزایی، قحاسحمحی، اهللفاضلی،دکترحاکم

دکحتحرعلیرضاکتابدار،حجت،یگانه،دکترعبداهللبیچرانلو،دکترحسنخجسته،مهندسمنصورواعظیمحمدرضاجوادی االسالموالمسلحمحیحن

دوست،دکترتوحیدمحرمی،دکترامیدجهانشاهی،دکتریونسنوربخش،دکترمحمدرضاصرفی،دکتحراکبرحقرضابهروزیلک،دکترعلیغالم

تبار،یپور،علیاکبراکبرخوانی،ابراهیماسکندریپور،سعیدهزادقناد،شهنازشفیعمحمدرضاپویافر،دکترغالمرضاکریمی،دکترفریدهمحمدعلی

نژاد،محمودبابارضا،محمدبیانی،جاللسمیعی،جوادافتاده،پیمانفیوضات،مهتارهعلیزاده،مهدیتاجیک،مصطفیکشاورزترک،عباسحسین

سیدمحمدمهدیجلیلی،زهرابهروزآذر،پیامآزادی،عبدالرضاقراری،مجیدشمسه،مهنازترکمن،آذرخشحامدی،سجادموالیی،فرزانهنزاکتی،

 زادهو...نعیماورازانی،مهندسحمیدرضامالموسی

 

  
  

216 
۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



 6۹۳۱پژوهیایرانآینده

بدا  312۱مسائل ایران در سدال » 312۱پژوهی ایران   آینده«در       

بندی شددندد.  گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان رتبه بهره

 مسئله اول ایران به ترتیب به شرح زیر هستند: 7در نهایت 

 

 

در شدش مدرحدلده » 312۱پژوهی ایران   آینده«شناسی  روش      

ها بهدره گدرفدتده  ای از روش طراحی شده و در هر مالطع از مجموعه

دهدی  شده است. شش مرحله اصلی عبارتند از: شناسایی مسائل، نظم

های  قطعیت بندی مسائل، تعیین عدم مسئله، رتبه 3۱۱مسائل، گزینش 

 کلیدی و سناریوپردازی.

مسئله اول ایران  با نظر خبرگان از نظر دو شداخدص  3۱۱تعداد       

مسدئدلده   31بندی شداند. در این مدیدان    اهمیت و عدم قطعیت رتبه

مسدئدلده  31درصد بودند. این  1۱دارای اهمیت و عدم قطعیت باری 

بندی کرد. این سده   توان در قالب سه عدم قطعیت کلیدی دسته  را می

و  »اجماع یا تضاد داخلی«، »توازن قدرت در منطاله«مورد شامل 

هسدتدندد. بدا اسدتدفداده از ایدن  »یا گشایش اقدتدصدادی  بحران«

، چدهدار »تحلیل بارنس اثرات متدالدابدل«ها و رویکرد  قطعیت عدم

 ساخته شده است. 312۱سناریوی با سازگاری باری ایران در سال 

 

های استراتژیک ریاست  بان در مقام مجری و با نظارت و راهبری مرکز بررسی توسط گروه تحقیقاتی آینده »۶۹۳۱پژوهی ایران  آینده«پروژه       

بان  توسط گروه تحقیقاتی آینده ۶۹۳۱تا  ۶۹۳۹های  پژوهی ایران در سال تر سه پروژه آینده جمهوری انجام شده است. الزم به ذکر است که پیش

 گونه مسوولیتی برعهده نداشته است. ها هیچ غیرانتفاعی به صورت مستقل انجام شده و مرکز بررسی-عنوان یک مجموعه غیردولتی به

 . ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی3

 . بحران تامین آب9

 . بیکاری1

 . فساد سیستمی4

 . ناامیدی درباره آینده1

 . سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی۱

 . بحران ریزگردها7
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