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سخن سردبیر
خــدا را شــاکریم کــه بــار دیگــر بــه مــا قــوت داد تــا در مســیر اقتصــاد مقاومتــی کــه 

بــه بیــان رهبــر انقــاب، عمــل در آن مصــداق عمــل صالــح اســت، قــدم برداریــم. 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و پیــاده ســازی ایــن الگــو در کشــور کــه کلیــد پیشــرفت و 
بــرون رفــت از مشــکات اقتصــادی اســت، نیازمنــد بلــوغ جامعــه اعــم از مســئولین، 
اســاتید دانشــگاهی، پژوهشــگران و تحلیلگــران اقتصادی، دانشــجویان، دانــش آموزان 
و عمــوم مــردم اســت. بــرای ایــن مهــم، ضــروری اســت کــه تمــام اقشــار جامعــه ابتدا 
اقتصــاد مقاومتــی و مصادیــق آن را فهــم نمــوده و ســپس مطالبــه نمایند و همــه افراد 

بــه ویــژه مســئولین، خــود را موظــف بــه اقــدام و عمــل در راســتای آن بداننــد.
شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی مفتخــر اســت کــه بــه عنوان یــک کانــون تفکر 
ــج و پیگیــری  ــا اقتصــاد مقاومتــی و تروی کــه تحلیــل و بررســی مســائل مرتبــط ب
پیشــنهادهای منطبــق بــر آن را وظیفــه خــود می دانــد، نقــش آفرینی در ایــن زمینه 
را از مســیرهای مختلــف دنبــال مــی نمایــد تــا ان شــاءاهلل بــه هــدف خــود یعنــی 

تبییــن و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور نائــل گــردد.
یکــی از ابزارهــای شــبکه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، ســومین همایــش ســاالنه 
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بــا موضــوع »پایــش وضعیــت اقتصــاد مقاومتی در ســال 
1395 و چشــم انــداز ســال 1396« در آســتانه برگــزاری قــرار دارد و کتابچــه پیش رو، 

ویــژه ی آن تهیــه شــده اســت. 
ایــن همایــش، در ادامــه ی برگــزاری اولیــن و دومیــن همایــش ملــی اقتصــاد مقاومتی 
ــی در  ــل توجه ــذاری قاب ــه اثرگ ــال 1391 ک ــاه س ــن م ــاه و بهم ــت م در اردیبهش
گفتمــان ســازی اقتصــاد مقاومتــی در کشــور داشــت، برگــزار مــی شــود و تبییــن 
علمــی اقتصــاد مقاومتــی، نقــد فراجناحــی اقدامــات و عملکرد دســتگاه ها بــا رویکرد 
اقتصــاد مقاومتــی و ارائــه پیشــنهادهای عملیاتــی بــرای آینــده جهــت تحقــق اقتصاد 
مقاومتــی، از جملــه اهــداف آن اســت؛ از امســال نیــز بــه حــول و قــوه الهــی، جهــت 
رصــد و پایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی در یــک محفــل علمی، بهمــن ماه هر ســال 

برگــزار خواهــد شــد.
در فصــل اول ایــن کتابچــه کــه ویــژه ی ایــن همایــش تهیــه شــده اســت، ضمــن بیان 
تاریخچــه ظهــور اقتصــاد مقاومتــی در کشــور، دکتریــن اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بر 
ــه، سیاســت هــای کلــی 24 مــاده ای و 10 اقــدام عملــی پیشــنهادی  اصــول 5 گان

توســط رهبــر انقــاب تبییــن مــی شــود. 
در فصــل دوم، عملکــرد ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و 23 دســتگاه صاحــب 
پــروژه در اقتصــاد مقاومتــی بررســی مــی شــود و ضعــف هــا و قــوت های هر دســتگاه 
در ایــن زمینــه بیــان مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در جریــان برگــزاری ایــن 
همایــش، یــک تیــم تحلیلگــر متشــکل از اعضــای شــبکه در تعامــل بــا تحلیلگــران 
حــوزه هــای مختلــف، پایــش عملکــرد دســتگاه هــا در ســال جــاری مبتنی بر پــروژه 
هــای تعریــف شــده در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را بــر عهــده داشــت کــه 
گــزارش جامــع تهیــه شــده در ایــن فصــل، حاصــل تــاش دو ماهــه ی این تیم اســت. 
در ایــن زمینــه بــا دســتگاه هــا نیــز ارتباطاتــی برقــرار شــد امــا عمــده دســتگاه هــا، 
مایــل بــه همــکاری و ارائــه گــزارش عملکــرد خــود در اقتصــاد مقاومتــی نبودنــد و لذا 
منابــع تحقیقاتــی تیــم مذکــور، عمدتــا از گــزارش هــای رســمی و البته غیر پیوســته 

منتشــر شــده در رســانه هــا برآمــده اســت.

در فصــل ســوم کتابچــه، گــزارش اقدامات 9 اســتان در اقتصاد مقاومتی منتشــر شــده 
اســت کــه 4 اســتان اول بــه طــور مســتقیم و 5 اســتان دوم بــه طــور غیرمســتقیم، 
ــاد  ــران اقتص ــبکه تحلیلگ ــار ش ــار در اختی ــت انتش ــود را جه ــرد خ ــزارش عملک گ
مقاومتــی قــرار دادنــد امــا دیگــر اســتان هــا، در ایــن زمینــه بــه صــورت مســتقیم 

گزارشــی ارائــه ننمودنــد.
در فصــل چهــارم، 3 ســازمان بــه صــورت داوطلبانــه، گــزارش اقدامات خــود در تحقق 
اقتصــاد مقاومتــی را جهــت انتشــار ارســال نمودنــد کــه ایــن گــزارش هــا بــدون دخل 

و تصرف منتشــر شــده اســت.
در فصــل پنجــم و آخــر ایــن کتــاب نیــز گــزارش علمــی همایــش اعــم از معرفــی 
هیئــت علمــی و چکیــده مقالــه هــا و پایــان نامــه هایــی کــه در بررســی اولیــه مــورد 

تاییــد قــرار گرفتنــد، منتشــر شــده اســت.
بــه عنــوان یــک جمــع بنــدی از بررســی هــای صــورت گرفتــه تــا پیــش از همایــش 
بایــد گفــت کــه نــگاه بــه اقتصــاد مقاومتــی و تبییــن آن، از دو منظــر مدیریتــی و 

اقتصــادی بایســتی صــورت پذیــرد. 
در توضیــح ایــن دو منظــر بایــد گفــت کــه ضــروری اســت در کشــور اقداماتــی انجــام 
شــود کــه ابتــدا اقتصــاد را بــه یــک ثبــات نســبی برســاند؛ تــاش بــرای کاهش تــورم، 
ایجــاد رشــد اقتصــادی و اصــاح بخــش هــای مختلــف کشــور و انجــام کارهــای عقب 
مانــده، در ایــن قســمت مــی گنجــد. امــا بــا انجــام ایــن اقدامــات اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــد ک ــد ش ــق خواه ــی محق ــی زمان ــه اقتصــاد مقاومت ــق نشــده اســت؛ بلک محق
اقداماتــی کــه ویژگــی آن اضافــه کــردن عنصــر مقاومــت در برابــر تکانــه هــای داخلی 

و خارجــی بــه اقتصــاد باشــد، در کشــور انجــام شــود.
بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی:

1- از منظــر مدیریتــی بایســتی مدیریــت یکپارچــه ای ایجــاد شــود تــا فرآینــد ایجاد 
ــا  ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را ب ــی ب ثبــات در اقتصــاد و ســپس انجــام اقدامات
ســاماندهی همــه قــوای کشــور، ســریع و منظــم پیگیــری و ســپس آن را ارزیابــی و بر 
آن نظــارت نمایــد؛ ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی از ایــن جهــت در کشــور ایجاد 
گردیــد کــه ضمــن تــاش هــای انجــام شــده در آن کــه جــای تشــکر دارد، نیازمنــد 

اصاحاتــی اســت.
2- از منظــر اقتصــادی نیــز بایســتی اقداماتــی کــه عنصــر مقاومــت در برابــر تکانــه 
هــای داخلــی و خارجــی را بــه اقتصــاد اضافــه مــی نمایــد، طراحــی شــده و بــا یــک 
اجمــاع عمومــی، همزمــان بــا ایجــاد ثبــات در کشــور پیگیــری و اجــرا شــود؛ در ایــن 
زمینــه نیــز اقداماتــی توســط دســتگاه هــای مختلــف انجــام شــده امــا حجــم آن کــم 

بــوده و ضــروری اســت بــر آن همــت بیشــتری گذاشــته شــود.
امیــد اســت کــه تــاش همــه کســانی کــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور 
فعــال هســتند، بــه ثمــر نشســته و زمینــه را بــرای آبادانــی و پیشــرفت جمهــوری 

اســامی ایــران فراهــم نمایــد.

َوالَّذيَن جاَهدوا فينا لََنهِديََنُّهم ُسُبَلنا
محمد امينی رعيا
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معرفی شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتی
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، کانون تفکری است که با هدف تبیین و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و با رویکرد 

فراجناحی، به انجام فعالیت های تحلیلی– ترویجی در حوزه اقتصاد مقاومتی می پردازد.
این شبکه، برای تحقق هدف خود اقدامات زیر را انجام می دهد:

تحلیل وضعیت اقتصاد کشور و بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی 
تبیین و تشریح مصادیق اقتصاد مقاومتی 

نقد و بررسی اقدامات اقتصادی مسئولین از منظر اقتصاد مقاومتی 
ارائه پیشنهادهای عملی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیگیری آن

خروجی های مختلف شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی اعم از گزارش های کارشناسی، یادداشت های تحلیلی، هفته نامه مسیر پیشرفت، 
رصد اخبار و اقدامات استان ها و دستگاه ها، رصد تحلیل های اقتصاد مقاومتی، رصد اقتصاد بین الملل و ...، ضمن انتشار در سایت شبکه 

که به نوعی تنها سایت خبری- تحلیلی مختص اقتصاد مقاومتی است، در قالب های مختلف در رسانه ها ترویج می شود؛ همچنین 
پیشنهادهای شبکه در اصاح امورات یا اجرای اقدامات اقتصادی، از طرق مختلف به دست مسئولین رسیده و پیگیری می شود.

مسیرهای ارتباط با شبکه
   moqavemati.net  :سایت

telegram.me/moqnet  :کانال تلگرام
تلفن تماس:  77240588 - 021

جهت همکاری با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ما در تماس باشید.



فصل اول

اقــتصاد مقــاومتی
تاریخچه، اصول، سیاست ها، اقدامات و دکترین
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ــان  ــی از کارآفرین ــا جمع ــال 1389 ب ــهریورماه س ــه در ش ــداری ک ــی دی ــاب ط ــر انق رهب
ــن  ــد. ایشــان در ای ــدواژه اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح نمودن ــار کلی ــرای اولیــن ب داشــتند، ب
دیــدار فرمودنــد: از نظــر نظــام ســلطه، گنــاه بــزرگ ملــت ایــران ایــن اســت کــه خــودش را 
از زیــر بــار ســلطه آزاد کــرده؛ می خواهنــد مجــازات کننــد بــه خاطــر ایــن گنــاه، کــه چــرا 
ــن ملــت راه را پیــدا کــرده. اصــًا  ــار ســلطه، ای ملــت! آزاد کــرده ای. ای ــر ب خــودت را از زی
ــد.  ــد می کنن ــد و چــه کار دارن ــد بکنن ــد چــه کار بای محاسباتشــان اشــتباه اســت؛ نمیفهمن
خــب، امــا فشــار می آورنــد؛ فشــار اقتصــادی از راه تحریم هــا. مــا بایــد یــک اقتصــاد مقاومتــِی 

واقعــی در کشــور بــه وجــود بیاوریــم. امــروز کارآفرینــی معنــاش ایــن اســت.

1.آغاز گفتمان اقتصاد مقاومتی

2. فعالیت های دانشجویان، اساتید و مسئوالن در 
این زمینه

در پــی طــرح ایــن موضــوع از ســوی رهبــر معظــم انقــاب و همزمــان 
بــا تشــدید تحریــم هــای نفتــی، بانکــی و تجــاری غــرب علیــه 
جمهــوری اســامی ایــران، جمعــی از دانشــجویان بســیجی در مقاطــع 
ــت و  ــاد، مدیری ــای اقتص ــته ه ــری در رش ــد و دکت ــی، ارش کارشناس
ــدوم  ــاتید و مســئوالن خ ــدادی از اس ــکاری تع ــا هم ــتگذاری، ب سیاس
کشــور، همــت خــود را روی مطالعــه پیرامــون الگــوی بومــی اقتصــاد 
ــاوم ســازی آن گذاشــتند.  ــه منظــور مق ــی ب ــه راهکارهای ــت ارائ جه

ــداری کــه  ــج ایــن مطالعــات، پژوهــش هــا و پیگیــری هــا، در دی نتای
رهبــر انقــاب در مردادمــاه ســال 1390 بــا تشــکل هــای دانشــجویی 
ــاره  ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــد. آی ــه ش ــان ارائ ــت ایش ــتند، خدم داش
بــه ایــن فعالیــت هــای دانشــجویان، ایــن حرکــت را مفیــد و 
انجــام چنیــن کارهایــی  بــه  را  موثــر دانســتند و دانشــجویان 
تشــویق نمودنــد: »یکــی از دوســتان اطــاع دادنــد کــه یــک ســتاد 
دانشــجویی بــرای تحقیــق در اقتصــاد مقاومتــی تشــکیل شــده. کار 

بســیار جالبــی اســت. اینجــور کارهــای عمیــق، همــان چیــزی اســت 
کــه کشــور بــه آن احتیــاج دارد. شــما بایــد فکــر کنیــد، مطالعــه کنید، 
تحقیــق کنیــد. ایــن تحقیقهــا اگــر بــه درد آن دســتگاه مســئول هــم 
نخــورد یــا بــه کار او نیایــد یــا نپســندد، قطعــاً بــه کار شــما می آیــد و 

بــه درد شــما میخــورد. ایــن، کار بســیار جالبــی اســت.«

ــی در  ــاد مقاومت ــی اقتص ــش مل ــن هماي ــزاری اولي 3. برگ
ــور کش

عنایــت و توجــه رهبــر معظــم انقــاب بــه ایــن حرکــت دانشــجویان، 
باعــث شــد شــور و انگیــزه ی مضاعفــی جهــت ادامــه فعالیــت هــا در 
کار دمیــده شــود و دانشــجویان دانشــگاه هــای مختلــف، حــول محــور 
ــش و  ــه، پژوه ــرای مطالع ــود را ب ــای خ ــاش ه ــی ت ــاد مقاومت اقتص
مطالبــه در ایــن زمینــه بیشــتر نماینــد. در پــی ایــن تــاش هــا، ایــن 
جمــع دانشــجویی بــا همــکاری دانشــکده مهندســی پیشــرفت دانشــگاه 

» تاریخچه اقتصاد مقاومتی « 
در این بخش، تاریخچه اقتصاد مقاومتی از زمان آغاز این گفتمان تا امروز در 

هفت قسمت تشریح می شود.

بخش اول



   فصل اول   تاریخچه، اصول، سیاست ها، اقدامات و دکترین اقتصاد مقاومتی

7 moqavemati.net

علــم و صنعــت ایــران در اردیبهشــت مــاه ســال 1391، اولیــن همایــش 
ملــی اقتصــاد مقاومتــی را در کشــور برگــزار نمــود. 

در ایــن همایــش آقایــان دکتــر ســعید جلیلــی مســئول وقــت تیــم مذاکــره 
کننــده هســته ای، دکتــر مســعود درخشــان اســتاد دانشــگاه عامــه 
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــت صنع ــر وق ــری وزی ــر غضنف ــی، دکت طباطبای
دکتــر محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ســخنرانی 

ــد.  نمودن
همچنیــن در ایــن همایــش، نتایــج مطالعــات، تحقیقــات و پیگیــری هــای 
ــب  ــی، در قال ــاد مقاومت ــوع اقتص ــال در موض ــجویی فع ــای دانش ــروه ه گ
مقاالتــی بــا موضوعــات نظــام بانکــی، مســکن، صنعــت، تجــارت، ارز، تولیــد، 

نفــت و انــرژی و ... ارائــه گردیــد.

۴. بازتاب همایش در رسانه های داخلی و خارجی
ــا مذاکــرات هســته ای و حضــور مســئوالن وقــت  تقــارن ایــن همایــش ب
کشــور در آن، بازتــاب بســیار گســترده ای در رســانه ها داشــت؛ بــه 
ــه پوشــش  ــا چنــد روز تمــام رســانه های داخلــی و خارجــی ب طوریکــه ت
ــد. همچنیــن بخشــهای  ــن همایــش و تحلیــل  آن مــی پرداختن ــار ای اخب
ــی وی  ــر و پرس ت ــبکه خب ــده از ش ــورت زن ــه ص ــش ب ــی از همای مهم

ــری  ــف خب ــای مختل ــش ه ــز در بخ ــش نی ــد از همای ــد. بع ــش ش پخ
ــن  ــت.  همچنی ــش انتشــار یاف ــن همای ــزاری ای ــزارش برگ صداوســیما، گ
ــس  ــی انگلی ــانه ی دولت ــه رس ــی از جمل ــای خارج ــی از خبرگزاری ه برخ
ــزاری  ــود از برگ ــای خ ــل ه ــه تحلی ــاب و ارائ ــه بازت ــز ب ــی( نی )بی بی س
ــه  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــدام جمه ــن اق ــد و ای ــش پرداختن ــن همای ای
ــود را اقدامــی  ــم هــا ب ــا مذاکــرات هســته ای و تشــدید تحری ــان ب همزم
هوشــمندانه در جهــت تقویــت اقتصــاد بــرای مقابلــه بــا غــرب خواندنــد.
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ــطح  ــی در س ــاد مقاومت ــان اقتص ــازی گفتم ــان س 5. جری
ــور کش

ــترده ی آن و  ــانه ای گس ــاب رس ــش و بازت ــن همای ــزاری ای ــس از برگ پ
ــه گزارشــی از همایــش خدمــت رهبــر انقــاب، موجــی در  همچنیــن ارائ
ــه  ــت اهلل خامن ــاد. آی ــه راه افت ــور ب ــی در کش ــاد مقاومت ــه ی اقتص زمین
ــا مســئوالن نظــام و  ای نیــز در دیدارهایــی کــه پــس از ایــن همایــش ب
فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی و دانشــجویان داشــتند، ضمــن تبییــن ابعــاد 
ــا  ــط ب ــت های مرتب ــازی سیاس ــرای پیاده س ــاش ب ــی، ت ــاد مقاومت اقتص

ــد: ــه نمودن ــه طــور جــدی از ایشــان مطالب آن را ب
ــزاران  ــا کارگ ــدار ب ــاه 1391 در دی ــال ایشــان در ســوم مردادم ــرای مث ب
ــی« را مطــرح  ــش »اقتصــاد مقاومت ــال پی ــد س ــا چن ــد: »م ــام فرمودن نظ
کردیــم. همــه ی کســانی کــه ناظــر مســائل گوناگــون بودنــد، می توانســتند 
ــت  ــور اس ــر کش ــادی ب ــار اقتص ــمن، فش ــدف دش ــه ه ــد ک ــدس بزنن ح
… مســئله ی اقتصــاد مهــم اســت؛ اقتصــاد مقاومتــی مهــم اســت. البتــه 
اقتصــاد مقاومتــی الزاماتــی دارد. مردمــی کــردن اقتصــاد، جــزو الزامــات 
اقتصــاد مقاومتــی اســت … بــه نظــر مــا طرحهــای »اقتصــاد مقاومتــی« 
ــاره  ــه اش ــن ک ــهمیه بندی بنزی ــئله ی س ــن مس ــد. همی ــواب می ده ج
کردنــد، جــواب داد … مســئله ی مدیریــت مصــرف، یکــی از ارکان 
ــراف  ــز از اس ــادل و پرهی ــرف متع ــی مص ــت؛ یعن ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــی،  ــر دولت ــتگاه های غی ــم دس ــی، ه ــتگاه های دولت ــم دس ــر. ه و تبذی
ــه ایــن مســئله توجــه کننــد؛ کــه  هــم آحــاد مــردم و خانواده هــا بایــد ب
ایــن واقعــاً جهــاد اســت. امــروز پرهیــز از اســراف و ماحظــه ی تعــادل در 
مصــرف، باشــک در مقابــل دشــمن یــک حرکــت جهــادی اســت؛ انســان 
ــک  ــبیل اهلّل  را دارد. ی ــاد فی س ــر جه ــن اج ــه ای ــد ک ــا کن ــد ادع می توان
ــن  ــت مصــرف ای ــادل در مصــرف و مدیری ــن مســئله ی تع ــِر ای ــد دیگ بُع
اســت کــه مــا از تولیــد داخلــی اســتفاده کنیــم؛… کاهــش وابســتگی بــه 

ــات اقتصــاد مقاومتــی اســت.«  نفــت یکــی دیگــر از الزام
و  پژوهشــگران  از  جمعــی  بــا  دیــدار  در  انقــاب  رهبــر  همچنیــن 
ــال  ــاه س ــتم مردادم ــخ هش ــان در تاری ــش بنی ــرکتهای دان ــئوالن ش مس
1391 فرمودنــد: »مــا بایــد هــر کــدام نقــش خودمــان را بشناســیم و آن 
را ایفــا کنیــم. یکــی از بخشــهای مــا، اقتصــاد اســت و خاصیــت اقتصــاد 
در یــک چنیــن شــرائطی، اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ یعنــی اقتصــادی کــه 
همــراه باشــد بــا مقاومــت در مقابــل کارشــکنی دشــمن، خباثــت دشــمن؛ 
ــه نظــر مــن یکــی از بخشــهای مهمــی کــه  ــم. ب ــا داری دشــمنانی کــه م
ــن کار شماســت؛  ــد، همی ــدار کن ــی را پای ــن اقتصــاد مقاومت ــد ای می توان
ــر و  ــن مظاه ــی از بهتری ــن یک ــت؛ ای ــان اس ــرکتهای دانش   بنی ــن ش همی

ــد  ــن را بای ــت؛ ای ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــن مؤلفه   ه ــی از مؤثرتری یک
ــال کــرد … هــم دانشــگاه   ها، هــم دســتگاه   های دولتــی، هــم آحــاد  دنب
ــد، چــه از  ــن کار را دارن ــی و اســتعداد ای مردمــی کــه خوشــبختانه توانائ
ــد  ــاش کنن ــد ت ــی، بای ــای مال ــاظ توانائی   ه ــه از لح ــی، چ ــاظ علم لح
ــان خــود و مقطــع تاریخــی حســاس خــود را بشناســند و  مســئولیت زم
ــی«،  ــم »اقتصــاد مقاومت ــرض کردی ــا ع ــه م ــن ک ــد. ای ــه آن عمــل کنن ب

ــن یــک واقعیــت اســت.«  ــن یــک شــعار نیســت؛ ای ای
در دیــداری دیگــر بــا دانشــجویان بــه تاریــخ شــانزدهم مردادمــاه 1391 
ــک  ــه ی ــه ب ــی آن اقتصــادی ک ــی یعن ــد: »اقتصــاد مقاومت ایشــان فرمودن
ملــت امــکان میدهــد و اجــازه میدهــد کــه حّتــی در شــرائط فشــار هــم 
ــت،  ــر اس ــک فک ــن ی ــند. ای ــته باش ــان را داش ــکوفائی خودش ــد و ش رش
یــک مطالبــه ی عمومــی اســت. شــما دانشــجو هســتید، اســتاد هســتید، 
اقتصــاددان هســتید؛ بســیار خــوب، بــا زبــان دانشــگاهی، همیــن ایــده ی 
اقتصــاد مقاومتــی را تبییــن کنیــد؛ حــدودش را مشــخص کنیــد؛ یعنــی 
آن اقتصــادی کــه در شــرائط فشــار، در شــرائط تحریــم، در شــرائط 
ــد و  ــده ی رش ــن کنن ــد تضمی ــدید میتوان ــای ش ــمنی ها و خصومته دش

ــک کشــور باشــد.«  شــکوفائی ی

۶.  ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
ــور، در 29  ــطح کش ــی در س ــاد مقاومت ــازی اقتص ــان س ــد از گفتم بع
ــی  ــای کل ــت ه ــاب سیاس ــم انق ــر معظ ــال 1392، رهب ــاه س ــن م بهم
اقتصــاد مقاومتــی را در 24 مــاده پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص 
ــه و رئیــس مجمــع  ــه رؤســای قــوای ســه گان مصلحــت نظــام تهیــه و ب

ــد.  ــاغ نمودن تشــخیص مصلحــت نظــام اب
ایشــان در جریــان ابــاغ ایــن سیاســت هــا فرمودنــد: »ایــران اســامی بــا 
اســتعدادهای سرشــار معنــوی و مــادی و ذخائــر و منابــع غنــی و متنــوع 
ــروی  ــورداری از نی ــه، برخ ــر از هم ــترده و مهم ت ــاخت های گس و زیرس
انســانی متعهــد و کارآمــد و دارای عــزم راســخ بــرای پیشــرفت، اگــر از 
الگــوی اقتصــادی بومــی و علمــی برآمــده از فرهنــگ انقابــی و اســامی 
ــر همــه   ــا ب ــه تنه ــد ن ــروی کن ــی اســت، پی ــه همــان اقتصــاد مقاومت ک
ــک  ــل ی ــا تحمی ــه ب ــمن را ک ــد و دش ــق می آی ــادی فائ ــکات اقتص مش
ــی  ــزرگ صف آرای ــت ب ــن مل ــر ای ــار در براب ــام عی ــادی تم ــگ اقتص جن
ــه شکســت و عقب نشــینی وا مــی دارد، بلکــه خواهــد توانســت  کــرده، ب
تحــوالت  از  ناشــی  بی اطمینانی هــای  و  مخاطــرات  کــه  در جهانــی 
خــارج از اختیــار، ماننــد بحران هــای مالــی، اقتصــادی، سیاســی و ... در 
آن رو بــه افزایــش اســت، بــا حفــظ دســتاوردهای کشــور در زمینه هــای 



   فصل اول   تاریخچه، اصول، سیاست ها، اقدامات و دکترین اقتصاد مقاومتی

9 moqavemati.net

مختلــف و تــداوم پیشــرفت و تحقــق آرمان هــا و اصــول قانــون اساســی 
و ســند چشــم انداز بیســت ســاله، اقتصــاد متکــی بــه دانــش و فنــاوری، 
ــازد  ــق س ــرو را محق ــا و پیش ــرا، پوی ــان، درون زا و برون گ ــت بنی عدال
و الگوئــی الهام بخــش از نظــام اقتصــادی اســام را عینیــت بخشــد. 
اکنــون بــا مداقــه الزم و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــل  ــه و تکمی ــه در ادام ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــام، سیاس نظ
ــون  ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــاً سیاس ــته، خصوص ــت های گذش سیاس
ــح  ــرد حرکــت صحی ــن شــده و راهب ــی تدوی ــن نگاه ــا چنی اساســی و ب
ــردد.  ــاغ می گ ــی اســت، اب ــداف عال ــن اه ــه ســوی ای اقتصــاد کشــور ب
ــدام  ــخص، اق ــدی مش ــا زمان بن ــگ و ب ــور بی درن ــوای کش ــت ق الزم اس
ــن  ــررات الزم و تدوی ــن و مق ــه قوانی ــا تهی ــد و ب ــرای آن کنن ــه اج ب
ــرای  ــه و فرصــت مناســب ب ــف، زمین ــای مختل ــرای عرصه ه نقشــه راه ب
نقش آفرینــی مــردم و همــه فعــاالن اقتصــادی را در ایــن جهــاد مقــدس 
فراهــم آورنــد تــا بــه فضــل الهــی حماســه  اقتصــادی ملــت بــزرگ ایــران 
ــر چشــم جهانیــان رخ نمایــد. از  نیــز همچــون حماســه سیاســی در براب

ــد متعــال توفیــق همــگان را در ایــن امــر مهــم خواســتارم.« خداون

7. نامگذاری سال 1395 به نام اقدام و عمل
رهبــر معظــم انقــاب بــه منظــور انجــام اقدامــات ســریع و ریشــه ای در 
کشــور بــه منظــور تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت هــای کلــی آن، 
ــردم آن را حــس  ــده شــود و م ــج آن در عمــل دی ــه نتای ــه طــوری ک ب
ــل«  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــام »اقتص ــه ن ــال 1395 را ب ــد، س کنن
نامگــذاری و از دســتگاه هــا و مســئوالن حرکــت گســترده در ایــن 

ــد.  ــه نمودن ــه را مطالب زمین
ــد:  ــه فرمودن ــن زمین ــود در ای ــوروزی خ ــام ن ــی از پی ــان در بخش ایش
»امیدهائــی وجــود دارد بــرای ســال 95. انســان بــه مجموعــه ی اوضــاع 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــد. البت ــی را مشــاهده میکن ــد، امیدهائ ــگاه میکن ــه ن ک
ــد  ــرد و بای ــبانه روزی ک ــد کار ش ــرد، بای ــاش ک ــد ت ــا بای ــن امیده ای
ــت  ــه مل ــت ک ــن اس ــه ای ــل قضی ــرد. اص ــش ک ــعی و کوش ــه س بی وقف
ــای  ــل تهدیده ــود را در مقاب ــه خ ــد ک ــد کاری بکن ــد بتوان ــران بای ای
ــد  ــا بای ــد. م ــارج کن ــیب پذیری خ ــا، از آس ــمنیهای آنه ــمنان و دش دش
کاری کنیــم کــه در مقابــل تهدیــد دشــمنان، آســیب پذیر نباشــیم. 
ــه گمــان مــن مســئله ی اقتصــاد  ــر برســانیم. ب ــه صف آســیب پذیری را ب
ــان  ــد، در می ــگاه میکن ــان ن ــی انس ــی وقت ــت. یعن ــت اول اس در اولوی
ــاد  ــئله ی اقتص ــر، مس ــر و نزدیکت ــه فوری ت ــت دار، از هم ــائل اولوی مس
ــئوالن  ــت و مس ــم دول ــت و ه ــم مل ــی، ه ــق اله ــه توفی ــر ب ــت. اگ اس

گوناگــون، بتواننــد در مســئله ی اقتصــاد کارهــای درســت و بجــا و 
متقــن را انجــام دهنــد، امیــد ایــن هســت کــه در مســائل دیگــر، مثــل 
ــی،  ــل مســائل اخاق ــی، مث ــل آســیبهای اجتماع ــی، مث مســائل اجتماع
ــاد،  ــئله ی اقتص ــند. در مس ــذار باش ــم تأثیرگ ــی ه ــائل فرهنگ ــل مس مث
ــی  ــد داخل ــئله ی تولی ــت، مس ــل اس ــت و اص ــم اس ــه مه ــزی ک آن چی
اســت؛ مســئله ی ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری اســت؛ مســئله ی 
ــا مســائل  ــود اســت؛ اینه ــا رک ــه ی ب ــق اقتصــادی و مقابل تحــرک و رون
مبتابــه مــردم اســت؛ اینهــا چیزهائــی اســت کــه مــردم آنهــا را حــس 
میکننــد و مطالبــه میکننــد؛ و آمارهــا و اظهــارات خــود مســئولین هــم 
ــردم  ــته های م ــن خواس ــردم و ای ــات م ــن مطالب ــه ای ــد ک ــان میده نش
بجــا و به مــورد اســت. اگــر مــا بخواهیــم مشــکل رکــود را حــل کنیــم، 
ــکاری را  ــئله ی بی ــم مس ــم، بخواهی ــل کنی ــی را ح ــد داخل ــکل تولی مش
ــا در  ــاج همــه ی اینه ــم، ع ــار کنی ــی را مه ــم گران ــم، بخواهی حــل کنی
ــده  ــده ش ــی گنجان ــاد مقاومت ــادی و اقتص ــت اقتص ــه ی مقاوم مجموع
اســت. اقتصــاد مقاومتــی شــامل همــه ی اینهــا اســت. میشــود بــا 
ــه جنــگ رکــود  ــه جنــگ بیــکاری رفــت؛ میشــود ب اقتصــاد مقاومتــی ب
ــای  ــل تهدیده ــود در مقاب ــرد؛ میش ــار ک ــی را مه ــود گران ــت؛ میش رف
دشــمنان ایســتادگی کــرد؛ میشــود فرصتهــای بســیاری را بــرای کشــور 
ایجــاد کــرد و از فرصتهــا اســتفاده کــرد؛ شــرطش ایــن اســت کــه بــرای 
ــرادران  ــه ب ــی ک ــرد. گزارش ــام بگی ــاش انج ــی کار و ت ــاد مقاومت اقتص
ــیعی  ــای وس ــه کاره ــد ک ــان میده ــد، نش ــن دادن ــه م ــت ب ــا در دول م
کرده انــد؛ منتهــا ایــن کارهــا کارهــای مقدماتــی اســت؛ کارهائــی اســت 
ــا  ــف؛ اینه ــتگاههای مختل ــه دس ــتورها ب ــنامه ها و دس ــه ی بخش در زمین
کارهــای مقدماتــی اســت؛ امــا آنچــه کــه الزم اســت ادامــه پیــدا کنــد، 
عبــارت اســت از اقــدام کــردن و عمــل کــردن و روی زمیــن، محصــول 
کار را بــه مــردم نشــان دادن؛ ایــن آن چیــزی اســت کــه وظیفــه ی مــا 
ــت  ــاد مل ــه آح ــرحش را ب ــخنرانی ش ــاءاهلل در س ــن ان ش ــه م ــت؛ ک اس
ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــه ک ــن آنچ ــرد. بنابرای ــم ک ــرض خواه ــان ع عزیزم
ــی؛  ــاد مقاومت ــت از »اقتص ــارت اس ــم، عب ــاب میکن ــال انتخ ــعاِر امس ش
ــه  ــت ب ــنی اس ــتقیم و روش ــاده ی مس ــن، راه و ج ــل«. ای ــدام و عم اق
ــم  ــع نداری ــه توق ــم. البت ــاج داری ــه آن احتی ــه ب ــزی ک ــمت آن چی س
ــکات را  ــه ی مش ــال هم ــک  س ــرف ی ــل، در ظ ــدام و عم ــن اق ــه ای ک
حــل کنــد؛ امــا مطمئنیــم کــه اگــر چنانچــه اقــدام و عمــل بــه صــورت 
ــال  ــن س ــان ای ــا در پای ــرد، م ــام بگی ــت انج ــده و درس ــزی ش برنامه ری
آثــار و نشــانه های آن را مشــاهده خواهیــم کــرد. از همــه ی کســانی کــه 

ــم.« ــکر میکن ــد، تش ــاش میکنن ــد و ت ــاش کردن ــن راه ت در ای
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن  ماه 1395

رهبــر انقــاب در ســخنرانی ابتــدای ســال 1393 در حــرم مطهــر رضــوی )ع( 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی دو  نکتــه مهــم بیــان فرمودند:

1- [اقتصــاد مقاومتــی] یــک الگــوی علمــی متناســب بــا نیازهــای کشــور مــا 
اســت اّمــا منحصــر بــه کشــور ما هــم نیســت؛ یعنــی بســیاری از کشــورها، امروز 
بــا توّجــه بــه ایــن تکانه هــای اجتماعــی و زیــر و روشــدن های اقتصــادی ای کــه 
در ایــن بیســت ســی ســال گذشــته اتّفــاق افتــاده اســت، متناســب بــا شــرایط 

خودشــان بــه فکــر یــک چنیــن کاری افتاده انــد. 
2- [اقتصــاد مقاومتــی] بهتریــن راه حــّل مشــکات اقتصــادی کشــور اســت اّمــا 
ــه مشــکات کنونــی کشــور اســت ـ کــه  معنــای آن ایــن نیســت کــه ناظــر ب
یــک مقــداری از آن مربــوط بــه تحریــم اســت، یــک مقــداری از آن مثــًا مربــوط 
بــه غلــط بــودن فــان برنامــه اســت ـ نــه، ایــن مــال همیشــه اســت. اقتصــاد 
ــن  ــن چنی ــاد؛ ای ــای اقتص ــازی پایه ه ــازی، محکم س ــی مقاوم س ــی یعن مقاومت
اقتصــادی چــه در شــرایط تحریــم، چــه در شــرایط غیــر تحریــم، بــارور خواهــد 

بــود و بــه مــردم کمــک میکنــد. 
 همچنیــن ایشــان در ایــن ســخنرانی، 5 اصــل مهــم و اساســی اقتصــاد مقاومتی 

را بــه شــرح زیــر ارائــه فرمودنــد:
اصــل 1- درونزایــی: [اقتصــاد مقاومتــی] درون زا اســت. یعنــی از دل ظرفّیتهای 
خــود کشــور مــا و خــود مــردم مــا میجوشــد. رشــد ایــن نهــال و ایــن درخــت، 

مّتکــی اســت بــه امکانــات کشــور خودمــان؛ درون زا بــه ایــن معنــا اســت. 
ــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا  ــل 2- برونگرایــی: ایــن اقتصــاد مقاومتــی ب اص
اقتصــاد خودمــان را محصــور میکنیــم و محــدود میکنیــم در خــود کشــور؛ بــا 
اقتصادهــای جهانــی تعامــل دارد، بــا اقتصادهــای کشــورهای دیگــر بــا قــدرت 

مواجــه میشــود. 
ــر  ــی ب ــت. یعن ــاد اس ــی مردم بنی ــاد مقاومت ــوری: اقتص ــردم مح ــل 3- م اص
ــا  ــت؛ ب ــی اس ــاد مردم ــت، اقتص ــی نیس ــاد دولت ــت و اقتص ــت نیس ــور دول مح
ــد. دولتــی  ــدا میکن ــق پی ــردم تحّق ــردم، حضــور م ــردم، ســرمایه ی م اراده ی م
ــدارد؛  ــئولّیتی ن ــال آن مس ــت در قب ــه دول ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــت: ب نیس
ــت و  ــازی، هدای ــازی، ظرفّیت س ــزی، زمینه س ــت مســئولّیت برنامه ری ــرا، دول چ
کمــک دارد. کار اقتصــادی و فّعالّیــت اقتصــادی دســِت مــردم اســت، مــال مــردم 
اســت؛ اّمــا دولــت ـ به عنــوان یــک مســئول عمومــی ـ نظــارت میکنــد، هدایــت 
میکنــد، کمــک میکنــد. آن جایــی کــه کســانی بخواهنــد سوء اســتفاده کننــد و 
دســت بــه فســاد اقتصــادی بزننــد، جلــوی آنهــا را میگیــرد؛ آنجایــی که کســانی 

ــازی  ــن آماده س ــد. بنابرای ــک میکن ــا کم ــه آنه ــد، ب ــک دارن ــه کم ــاج ب احتی
شــرایط، وظیفــه ی دولــت اســت؛ تســهیل میکنــد.

ــی از  ــت. یعن ــان اس ــی] دانش بنی ــاد مقاومت ــی: [اقتص ــش بنیان ــل 4- دان اص
پیشــرفتهای علمــی اســتفاده میکنــد، به پیشــرفتهای علمــی تکیه میکنــد، اقتصاد 
ــر محــور علــم قــرار میدهــد؛ اینکــه گفتــه میشــود دانش محــور، معنــای آن  را ب
ایــن نیســت کــه عناصــر بــا تجربــه ی صنعتگــر یــا کشــاورز کــه در طــول ســالهای 
متمــادی کارهــای بزرگــی را بــر اســاس تجربــه انجــام داده انــد، اینهــا نقــش ایفــا 

نکننــد؛ نخیــر، نقــش بســیار مهّمــی هــم بــه عهــده ی اینهــا اســت.
اصــل 5- عدالــت محــوری: [اقتصــاد مقاومتــی] عدالت محــور اســت. یعنــی تنهــا 
ـ  بــه شــاخصهای اقتصــاد ســرمایه داریـ  مثــل رشــد ملـّـی، تولیــد ناخالــص ملـّـیـ 
اکتفــا نمیکنــد؛ در حالــی کــه تولیــد ناخالــص ملـّـی یــک کشــوری خیلی هــم باال 
میــرود، اّمــا کســانی هــم در آن کشــور از گرســنگی میمیرنــد! بنابرایــن شــاخص 
عدالــت ـ عدالــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی در جامعــه ـ یکــی از شــاخصهای 
مهــم در اقتصــاد مقاومتــی اســت، اّمــا معنــای آن ایــن نیســت کــه بــه شــاخصهای 
علمــی موجــود دنیــا هــم بــی اعتنایــی بشــود؛ نخیــر، بــه آن شــاخصها هــم توّجــه 
میشــود، اّمــا بــر محــور »عدالــت« هــم کار میشــود. عدالــت در ایــن بیــان و در ایــن 
برنامــه بــه معنــای تقســیم فقــر نیســت، بلکــه بــه معنــای تولیــد ثــروت و ثــروت 

ملّــی را افزایــش دادن  اســت.

2- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
در تاریــخ 29 بهمــن مــاه ســال 1392، سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در 
24 مــاده بــا هــدف تأمیــن رشــد پویــا و بهبــود شــاخص های مقاومــت اقتصــادی 
ــا رویکــردی جهــادی،  ــه اهــداف ســند چشــم انداز بیست ســاله و ب و دســتیابی ب
ــر  ــه شــرح زی ــد، درون زا، پیشــرو و برون گــرا ب ــر، فرصــت ســاز، مول انعطــاف پذی

ابــاغ گردیــد:
1- تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایه هــای 
انســانی و علمــی کشــور بــه منظــور توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن 
مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و تشــویق همــکاری 
هــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات کــم درآمــد و متوســط
2- پیشــتازی اقتصــاد دانــش بنیــان، پیــاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی 
کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانی کشــور 
و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانــش بنیان و دســتیابی 

1- اصول اقتصاد مقاومتی

در این بخش 5 اصل، 2۴ ماده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 10 اقدام 
عملی بیان شده توسط رهبر انقالب در ابتدای سال 95 برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی بیان می شود.

بخش دوم

» اصول، سیاست ها و اقدامات عملی اقتصاد مقاومتی «



   فصل اول   تاریخچه، اصول، سیاست ها، اقدامات و دکترین اقتصاد مقاومتی
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بــه رتبــه اول اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقه
ــد،  ــل تولی ــت عوام ــا تقوی ــاد ب ــره وري در اقتص ــد به ــرار دادن رش ــور ق 3- مح
توانمندســازی نیــروی کار ، تقویــت رقابــت پذیــری اقتصــاد، ایجــاد بســتر رقابــت 
ــوع در  ــای متن ــت ه ــت و قابلی ــری ظرفی ــه کارگی ــتانها و ب ــق و اس ــن مناط بی

ــور ــق کش ــای مناط ــت ه ــای مزی جغرافی
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
5- سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد 

ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش – مهارت – 
خاقیت – کارآفرینی و تجربه

6- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقام وارداتی( و اولویت 
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای 

وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
7- تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش 

کمــی و کیفــی تولیــد )مــواد اولیــه و کاال(
8- مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای سیاســتهای کلی اصــاح الگــوی مصرف 
و ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی همــراه بــا برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و 

رقابــت پذیــری در تولید.
9- اصــاح و تقویــت همــه جانبــه نظــام مالــی کشــور بــا هــدف پاســخگویی بــه 
نیازهــای اقتصــاد ملــی، ایجــاد ثبــات در اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویت بخش 

قعی ا و
10- حمایــت همــه جانبــه هدفمنــد  از صــادرات کاالهــا و خدمــات بــه تناســب 

ــق:  ــص ارز آوری مثبــت از طری ــا خال ــزوده و ب ارزش اف
• تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم 

• گسترش خدمات تجاري و ترانزیت و زیرساخت هاي مورد نیاز
• تشویق سرمایه گذاري خارجي براي صادرات

• برنامــه ریــزي تولیــد ملــي متناســب بــا نیازهــاي صادراتي، شــکل دهــي بازارهاي 
جدیــد و تنــوع بخشــي پیوندهــاي اقتصــادي بــا کشــورها بــه ویــژه بــا کشــورهاي 

منطقه
• استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز

• ایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا هــدف گســترش پایدار ســهم 
ایــران در بازارهــاي هدف

11- توســعه حــوزه عمــل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور بــه منظــور انتقــال 
فنــاوری هــای پیشــرفته، گســترش و تســهیل تولیــد، صــادرات کاالهــا و خدمــات و 

تأمیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از خــارج
21- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق : 

• توســعه پیوندهــاي راهبــردي و گســترش همــکاري و مشــارکت بــا کشــورهاي 
منطقــه و جهــان بویــژه همســایگان

• استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی
• استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و  گاز از طریق :
• انتخاب مشتریان راهبردی

• ایجاد تنوع در روش های فروش
• مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

• افزایش صادرات گاز
• افزایش صادرات برق

• افزایش صادرات پتروشیمی
• افزایش صادرات فرآورده های نفتی

14- افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز کشــور بــه منظــور اثرگــذاری در بــازار 
جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه ظرفیــت هــای تولید نفــت و گاز 

بویــژه در میادیــن مشــترک.
15- افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و گاز، 
توســعه تولیــد کاالهــای دارای بــازدی بهینــه )براســاس شــاخص شــدت مصــرف 
انــرژی( و بــاال بــردن صــادرات بــرق ، محصــوالت پتروشــیمی و فــرآورده هــای 

نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از منابــع
16- صرفــه جویــی در هزینــه هــای عمومــی کشــور بــا تأکیــد بــر تحول اساســی 
ــوازی و  ــت و حــذف دســتگاههای م ــدازه دول ــی ســازی ان در ســاختارها، منطق

غیــر ضــرور و هزینــه هــای زایــد.
17- اصاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

18- افزایــش ســاالنه ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابــع حاصــل از صــادرات 
نفــت و گاز تــا قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت

19- شــفاف ســازی اقتصــاد و ســالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدمــات، فعالیــت 
هــا و زمینــه هــای فســادزا در حــوزه هــای پولــی، تجــاری، ارزی و ...

20- تقویــت فرهنــگ جهــادی در ایجــاد ارزش افــزوده، تولیــد ثروت، بهــره وری، 
کارآفرینــی، ســرمایه گــذاری و اشــتغال مولــد و اعطــای نشــان اقتصــاد مقاومتــی 

بــه اشــخاص دارای خدمــات برجســته در ایــن زمینــه
ــط  ــژه در محی ــازی آن بوی ــان س ــی و گفتم ــاد اقتصــاد مقاومت ــن ابع 21- تبیی
ــه گفتمــان فراگیــر و رایــج  هــای علمــی، آموزشــی و رســانه ای و تبدیــل آن ب

ملــی
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــتهای کل ــق سیاس ــرای تحق ــف اســت ب ــت مکل 22- دول
ــر را  ــات زی ــات کشــور، اقدام ــای همــه امکان ــا هماهنــگ ســازی و بســیج پوی ب

ــول دارد: معم
• شناســایی و بکارگیــری ظرفیــت هــای علمــی، فنــی و اقتصــادی بــرای 

ــب ــات مناس ــدي و اقدام ــوان آفن ــه ت ــی ب دسترس
• مدیریــت مخاطــرات اقتصــادي از طریــق تهیــه طرحهــاي واکنــش هوشــمند، 
فعــال، ســریع و بهنــگام در برابــر مخاطــرات و اختــال هــاي داخلــي و خارجــي

23- شــفاف و روان ســازی نظــام توزیــع و قیمــت گــذاری و روزآمدســازی شــیوه 
هــای نظــارت بــر بــازار

محصــوالت  کلیــه  بــرای  اســتاندارد  پوشــش  افزایــش   -24 
داخلی و ترویج آن
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن  ماه 1395

3- اقدامات عملی اقتصاد مقاومتی

رهبــر انقــاب در ســخنرانی ابتــدای ســال 1395 در حــرم مطهــر رضــوی )ع(، 10 اقــدام عملــی جهــت تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی را بــه شــرح زيــر جهــت اجــرا توســط دولــت و دســتگاه هــای مرتبــط پيشــنهاد فرمودنــد:

اقــدام 1- شناســایی فّعالیتهــا و زنجیره هــای اقتصــادی مزیــت دار 
ــور  ــادی در کش ــای اقتص ــی از فّعالیته ــا: بعض ــر آنه ــز ب ــور و تمرک کش
اولویــت دارد، اهّمیــت دارد، مثــل مــادر میمانــد و از آن، بابهــای متعــّدد 
اقتصــادی و تولیــدی گشــوده میشــود؛ روی آنهــا بایســت تمرکــز کننــد؛ 
آنهــا را بایــد شناســایی کننــد و نقشــه ی راه را مشــّخص کننــد و تکلیــف 

ــد. ــوم بکنن همــه را معل

اقــدام 2- احیــا کــردن تولیــد داخلــی: امــروز حــدود شــصت درصــد از 
ــر  ــه کمت ــا ب ــل اســت؛ بعضی ه ــل اســت، تعطی ــا معّط ــد م ــات تولی امکان
ــد را  ــا تولی ــتی م ــد؛ بایس ــا کار نمیکن ــد، بعضی ه ــت کار میکن از ظرفی

زنــده کنیــم، تولیــد را احیــاء کنیــم.

اقــدام 3- خریدهــای خارجــی مــا، قــدرت تولیــد داخلــی مــا را تضعیــف 
ــا  ــم ی ــا وارد بکنی ــًا هواپیم ــم مث ــا میخواهی ــد م ــرض بفرمایی ــد: ف نکن

بکنیــم؛ بــه مــا گفتــه میشــود -خــود خریــداری 
ــر  ــه اگ ــد- ک ــی میگوین ــئولین دولت مس
ــت  ــن قیم ــد از ای ــان درص ــه ف چنانچ
هواپیمــا  داخلــی  صنایــع  در  مــا  را 
ســرمایه گذاری کنیــم، بیشــتر از آنکــه از خــارج 
بخریــم اســتفاده خواهیــم کــرد و تولیــد داخلــی هــم 
رشــد پیــدا میکنــد. اینکــه مــا همه چیــز را از خــارج وارد 
کنیــم و نــگاه نکنیــم کــه ایــن خریــد مــا، ایــن واردات مــا چــه 
ــس  ــی آورد خطــا اســت؛ پ ــی م ــد داخل ــی ســر تولی بای
بنابرایــن در خریدهــا کاری کنیــم کــه تولیــد داخلــی 

ــود. ــف نش تضعی

اقــدام 4- مدیــرت منابــع مالــی کــه از بانــک هــا و مراکــز خارجــی 
بــه کشــور وارد مــی شــود: مــا پولهایــی داریــم در خــارج از کشــور؛ 
]مثــًا[ نفــت فروخته ایــم، پولــش را بــه مــا نداده انــد. وقتی کــه ایــن 

ــاردی  ــد ده میلی ــا در خــارج کــه حــاال هــر چن پولهــای موجــود م
ــول  ــن پ ــه ای ــرود ک ــه کار ن ــی ب ــت، در مصارف ــت برگش ــه هس ک
ــور  ــود، کش ــور میش ــه وارد کش ــت ک ــی اس ــن پول ــود. ای ــدر بش ه
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ــن  ــد اســت؛ مواظــب باشــند ای ــًا تولی ــاز دارد و در درجــه ی اّول مث نی
ــرف خریدهــای  ــرود، َص ــن ن ــرود، از بی ــه وارد میشــود، هــدر ن ــی ک پول

ــود. ــرافها نش ــرف اس ــا، ص ــای بی ج ــرف کاره ــورد، َص بی م

اقــدام 5- دانــش بنیــان شــدن بخشــهای مهــم کشــور: بخــش نفــت و 
ــرای  ــرای هواپیمــا، ب ــرای خــودرو، ب ــور کــه ب ــا بخــش تولیــد موت گاز ی
ــاس و  ــن بخشــهای حّس ــورد اســتفاده اســت، ای ــرای کشــتی م قطــار، ب
ــان  ــاد دانش بنی ــم اقتص ــا میگویی ــه م ــود. اینک ــان بش ــم، دانش بنی مه
]ایــن اســت[. جوانهــای مــا، دانشــمندان مــا نشــان داده انــد کــه 
میتواننــد نــوآوری کننــد، میتواننــد مــا را از آن ســطحی کــه در فّنــاوری 
ــور خــودرو را  ــه ســطح موت ــد ک ــرض کنی ــًا ف ــد. مث ــر ببرن ــم باالت داری
ــرد کــه فــرض کنیــم مصرفــش کــم بشــود،  ــاال بب ــا یــک پیشــرفتی ب ب
یــا موتــور قطــار را بــه فــان شــکل به وجــود بیــاورد؛ میتواننــد. همیــن 
االن در کشــور مــا بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی ای وجــود دارنــد کــه 
ــابه  ــا از مش ــد، ی ــد میکنن ــد و تولی ــام میدهن ــا انج ــه آنه ــی ک کارهای
خارجــی اش بهتــر اســت یــا برابــر آنهــا اســت؛ همیــن االن داریــم؛ خــب 

ــت کــرد. ــد تقوی ــا را بای اینه

ــا در  ــته: م ــای گذش ــذاری ه ــرمایه گ ــرداری از س ــره ب ــدام 6- به  اق
آنهــا  از  کرده ایــم؛  بخشــها ســرمایه گذاری  از  بعضــی  روی  گذشــته 
ــازی  ــه ی نیروگاه س ــا در زمین ــود. م ــتفاده بش ــود و اس ــرداری بش بهره ب
در کشــور ســرمایه گذاری خوبــی کردیــم؛ در زمینــه ی پتروشــیمی 
ســرمایه گذاری خوبــی کردیــم. امــروز کشــور بــه نیــروگاه احتیــاج دارد، 
ــاج  ــا میســازیم احتی ــه م ــی ک ــروگاه ارزان ــه نی ــم ب ــر ه کشــورهای دیگ
ــا  ــم، ی ــم وارد کنی ــروگاه بخری ــرون نی ــم از بی ــر نروی ــا دیگ ــد. م دارن
ــمتهایی  ــن قس ــد. ای ــت کنن ــروگاه درس ــا نی ــرای م ــم ب ــرادی بیاوری اف
کــه ســرمایه گذاری شــده اســت، برایــش تــاش شــده اســت و زحمــت 

ــود. ــتفاده بش ــا اس ــود و از آنه ــاء بش ــت، احی ــده اس ــیده ش کش

اقــدام 7- انتقــال فنــاوری در معامــات خارجــی: در همــه ی معامــات 
ــم.  ــاوری را شــرط کنی ــال فّن ــم، انتق ــا انجــام میدهی ــه م خارجــی ای ک
فــرض کنیــد اگــر یــک وســیله ای را یــا یــک شــی ء تولیــدی جدیــدی را 
میخواهنــد بخرنــد، تولیدشــده را نخرنــد، بلکــه آن شــی ء را بــا فّنــاوری 
ــور  ــل کش ــاوری را داخ ــد؛ فّن ــد و بیاورن ــه کنن ــودش تهی ــوص خ مخص

کننــد.

ــّدی  ــارزه ی ج ــاد مب ــا فس ــاق: ب ــاد و قاچ ــا فس ــارزه ب ــدام 8- مب اق
ــارزه ی  ــاق مب ــا قاچ ــود، ب ــّدی بش ــارزه ی ج ــواری مب ــا ویژه خ ــود، ب بش
جــّدی بشــود؛ اینهــا دارد بــه اقتصــاد کشــور لطمــه میزنــد و ضــررش را 
مــردم میبرنــد. اگــر مــا در مقابــل آن مجموعــه ای کــه فــرض بفرماییــد 
ــد،  ــه ی مســائل اقتصــادی ویژه خــواری میکنن ــا زدوبســت هایی در زمین ب
ــاد  ــار فس ــا دچ ــد و ی ــوردار میکنن ــژه برخ ــازات وی ــان را از امتی خودش
ــاً کشــور  ــم، قطع ــی و اقتصــادی میشــوند، ســهل انگاری کنی ــی و مال پول
ــور  ــن ج ــاق همی ــود. قاچ ــهل انگاری بش ــد س ــرد؛ نبای ــد ک ــرر خواه ض
ــای واقعــی کلمــه  ــا قاچــاق، به معن ــد ب ــع قاچــاق بشــوند. بای اســت؛ مان

ــد. ــارزه کنن مب

اقــدام 9- بهــره وری انــرژی: گفتــه مــی شــود اگــر مــا بتوانیم بهــره وری 
انــرژی را ارتقــا بدهیــم، بــاال ببریــم و صرفه جویــی کنیــم، صــد میلیــارد 
ــادی  ــغ زی ــت، مبل ــی نیس ــغ کم ــد؛ مبل ــد ش ــی خواه دالر صرفه جوی
ــس  ــه ی مجل ــن، مصّوب ــنیدم ای ــه ش ــد. البّت ــّدی بگیرن ــن را ج ــت؛ ای اس
ــه ی مجلــس شــورای  ــرژی، مصّوب ــرداری از ان هــم هســت؛ ارتقــای بهره ب

اســامی اســت.

ــدام 01- حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط: االن چندیــن هــزار  اق
ــزی  ــت؛ آن چی ــور هس ــک در کش ــط و کوچ ــه ی متوّس کارگاه و کارخان
ــد و  ــد، تحــّرک ایجــاد میکن ــه اشــتغال ایجــاد میکن ــن جامع ــه در مت ک
ــع کوچــک و متوّســط  طبقــات پاییــن را بهره منــد میکنــد، همیــن صنای

ــد. اســت؛ اینهــا را تقویــت کننــد و پیــش ببرن
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بخش اول: دولت و بودجه
ــه  ــه آن پرداخت ــادی ب ــف اقتص ــب مختل ــه مکات ــم ک ــائل مه ــی از مس یک
انــد، نقــش دولــت در اقتصــاد اســت. در حالــت حداکثــری،  اندیشــه هــای 
اقتصــادی نقــش برنامــه ریــزی و مدیریــت متمرکــز اقتصــاد را بــرای دولــت 
ــد از اقتصــاد خــارج  ــت بای ــز دول ــی نی ــت حداقل ــد؛ در حال ــل شــده ان قائ

ــه دخالتــی در امــور اقتصــادی نداشــته باشــد.  شــده و هیچگون
بــه تناســب وظایــف دولــت در اقتصــاد،  هزینــه هــا و درآمدهایــی نیــز بــرای 
دولــت هــا وجــود دارد کــه بایســتی بــه بهتریــن شــکل مدیریــت شــود تــا 

دولــت و اقتصــاد را بــه اهــداف خــود برســاند. 
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 3 مــورد مرتبــط بــا نقــش دولــت 
در اقتصــاد و بازطراحــی مجــدد آن در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن 
مدیریــت هزینــه هــا و درآمدهــای دولــت را اســتخراج نمــود. ایــن مــوارد در 

ادامــه توضیــح داده شــده اســت: 
ــد،   ــته باش ــاد ورود داش ــه در اقتص ــت چگون ــه دول ــت: اینک ــش دول 1- نق
ــاره  ــه آن اش ــی ب ــاد مقاومت ــل 3 اقتص ــه در اص ــت ک ــی اس ــئله مهم مس

شــده اســت. بــر ایــن اســاس، نقــش آفرینــی دولــت و نهادهــای حاکمیتــی 
ــهیل  ــک، تس ــت، کم ــازی، هدای ــازی، ظرفّیت س ــزی، زمینه س در برنامه ری
ــور  ــام ام ــری و انج ــدی گ ــروج از تص ــاد و خ ــارت در اقتص ــری و نظ گ
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــت در الگ ــش دول ــوان نق ــه عن ــی، ب غیرحاکمیت

مدنظــر اســت. 
ــه نقشــی  ــا توجــه ب ــت ب ــت: مدیریــت درآمدهــای دول 2- درآمدهــای دول
ــت  ــاده 17 و 18 سیاس ــه در م ــت ک ــواردی اس ــاد دارد،  از م ــه در اقتص ک
ــه آن اشــاره شــده اســت. افزایــش ســهم  هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ب
مالیــات از درآمدهــای دولــت و کاهــش وابســتگی بودجــه بــه درآمدهــای 

ــن حــوزه مدنظــر اســت.  حاصــل از نفــت و گاز، در ای
3- هزینــه هــای دولــت: مدیریــت هزینــه هــای دولــت بــا توجــه بــه نقشــی 
ــای  ــاده 16 سیاســت ه ــه در م ــواردی اســت ک ــه در اقتصــاد دارد، از م ک
ــه آن اشــاره شــده اســت. کاهــش هزینــه هــای  کلــی اقتصــاد مقاومتــی ب
ــت و  ــدازه دول ــاختار و ان ــن اصــاح س ــت و کشــور و همچنی ــی دول عموم
نهادهــای حاکمیتــی و کوچــک ســازی آن، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

ــه نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه در  ــی اقتصــادی اســت کــه در آن ســازوکارها و سیاســت هــای اقتصــادی ب اقتصــاد مقاومتــی، الگوی
برخــورد بــا تکانــه هــای محیــط داخلــی و خارجــی، سیســتم اقتصــادی انعطــاف پذیــر عمــل کــرده و بتوانــد بــه اهــداف خــود اعــم از رشــد 

اقتصــادی پایــدار، برقــراری عدالــت اقتصــادی، کاهــش وابســتگی اقتصــادی و افزایــش تــوان رقابــت پذیــری جهانــی برســد.
بــر اســاس اســناد و مباحــث رســمی موجــود در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی عبــارت از 5 اصــل اساســی، 24 مــاده سیاســت هــای کلــی و 10 

اقــدام عملــی پیشــنهادی رهبــر انقــاب، ایــن الگــو را مــی تــوان در 8 بخــش و 40 زیربخــش دســته بنــدی کــرد. 
ــت  ــرژی، تجــارت خارجــی، امنیــت اقتصــادی، مدیری ــی، نفــت و ان ــد داخل ــی، تولی ــت و بودجــه، نظــام مال ــد از دول ــن 8 بخــش عبارتن ای
ــا آن پرداختــه و بخــش آخــر تحــت  اقتصــادی و گفتمــان ســازی. 7 بخــش اول بــه طراحــی سیســتم اقتصــادی و ســازوکارهای مرتبــط ب
عنــوان گفتمــان ســازی، نحــوه بســط و گســترش ایــن الگــو در الیــه هــای مختلــف اجتماعــی بــه منظــور تبییــن و تکمیــل آن را تشــریح 

مــی نمایــد.
در ادامه این 8 بخش و زیربخش های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

در این بخش بر اساس اصول 5 گانه، سیاست های کلی 2۴ ماده ای و 10 اقدام عملی 
پیشنهاد شده توسط رهبر انقالب برای تحقق اقتصاد مقاومتی، دکترین اقتصاد مقاومتی به 

عنوان یک الگوی منسجم در 8 بخش و ۴0 زیربخش ارائه می گردد.

بخش سوم

» الگوی اقتصاد مقاومتی « 
دکترین اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
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بخش دوم: نظام مالی
نظــام مالــی از بانــک، بــورس، بیمــه، صنــدوق هــای اعتبــاری و ضمانتــی و 
نهادهــای سیاســتگذار و حاکمیتــی در ایــن حــوزه تشــکیل مــی شــود. ایــن 
نظــام یکــی از مهمتریــن نقــش هــا را در اقتصــاد بــر عهــده دارد چــرا کــه 
تعامــل میــان بــازار پولــی و بــازار کاال )حقیقــی( را در اقتصــاد مدیریــت مــی 
کنــد. هــر چــه ایــن نظــام هماهنــگ تــر کار کنــد و کارآمدتــر باشــد، منابــع 
مالــی بــه نحــو بهتــری بــه تولیــد و فضــای حقیقــی اقتصــاد تخصیــص یافته 

و در نتیجــه، اقتصــاد بــا ســرعت بیشــتری رو بــه جلــو حرکــت مــی کنــد. 
ــی  ــا نظــام مال ــوان 3 مــورد مرتبــط ب در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی ت
و اصــاح آن بــا توجــه بــه  الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســتخراج نمــود کــه 
ــی مدنظــر در اقتصــاد مقاومتــی منجــر  ــه ایجــاد نظــام مال اجــرای آنهــا، ب

خواهــد شــد. ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح داده شــده اســت: 
1- بانــک: بانــک یکــی از شــریان هــای اصلــی اقتصــاد اســت کــه وظیفــه 
دارد منابــع را از طریــق ســپرده هــای مردمــی تجهیــز نمــوده و در اختیــار 
متقاضیــان در حــوزه تولیــد و بازرگانــی قــرار دهــد. مــوارد مرتبــط بــا بانــک 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــای کل ــاده 9 و 19 سیاســت ه ــی، در م و نظــام بانک
ــاد  ــور و ایج ــی کش ــام بانک ــاح نظ ــت. اص ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــا  ــه ب ــازار ســرمایه و نظــام بیم ــا ب ــل ب ــی در آن در تعام شــفافیت اطاعات
ــات اقتصــادی  ــاد ثب ــی و ایج ــای اقتصــاد مل ــه نیازه ــدف پاســخگویی ب ه

ــرای تقویــت بخــش واقعــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.  ب
2- بــورس: بــورس نهــادی اســت کــه بایــد تامیــن مالــی بلندمــدت تولیــد 
را بــر عهــده داشــته باشــد و بتوانــد منابــع عمومــی را بــه صــورت مســتقیم 
ــط  ــوارد مرتب ــاند. م ــاد برس ــی اقتص ــش واقع ــه بخ ــه ب ــن هزین ــا کمتری ب
ــی اقتصــاد  ــای کل ــاده 9 سیاســت ه ــط، در م ــای مرتب ــورس و نهاده ــا ب ب
ــازار ســرمایه کشــور  ــه اســت. اصــاح ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق مقاومتــی م
در تعامــل بــا نظــام بانکــی و بیمــه ای بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــی،  ــش واقع ــت بخ ــرای تقوی ــادی ب ــات اقتص ــاد ثب ــی و ایج ــاد مل اقتص

ــن بخــش اســت.  موضــوع ای
3- بیمــه و ضمانــت: نهادهــای بیمــه ای و ضمانتــی در کشــور ایــن نقــش 
را برعهــده دارنــد کــه ریســک تولیدکننــدگان، مصــرف کننــدگان و ســرمایه 
ــهیل  ــت و تس ــان را مدیری ــی ایش ــای پول ــش داده و تقاض ــذاران را کاه گ
نماینــد. مــوارد مرتبــط بــا بیمــه و ضمانــت، در مــاده 9 سیاســت هــای کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اصــاح نظــام بیمــه ای 
ــدف  ــا ه ــرمایه ب ــازار س ــی و ب ــام بانک ــا نظ ــل ب ــور در تعام ــت کش و ضمان
ــرای  ــادی ب ــات اقتص ــاد ثب ــی و ایج ــاد مل ــای اقتص ــه نیازه ــخگویی ب پاس

تقویــت بخــش واقعــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.

بخش سوم: تولید داخلی
ایجــاد و تقویــت توانایــی در کشــور بــرای تولیــد کاالهــا و خدمــات متعــدد، 
ــد  ــداری و رش ــری، پای ــت پذی ــش رقاب ــه افزای ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس اقدام
ــن اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای کشــور در  اقتصــاد خواهــد شــد. بنابرای
حمایــت از تولیــد داخلــی، یکــی از مهمتریــن راهبردهــای اقتصــادی اســت.
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 10 مــورد مرتبــط بــا تولیــد داخلــی 
ــن  ــت ای ــان از اهمی ــه نش ــود ک ــتخراج نم ــی اس ــاد مقاومت ــوی اقتص در الگ

ــوارد در ادامــه توضیــح داده شــده اســت:  ــن م بخــش دارد. ای
1- مــردم محــوری: یکــی از مــواردی کــه موجــب افزایــش ظرفیــت و تــوان 
ــی  ــش آفرین ــردم و نق ــت م ــتفاده از ظرفی ــد، اس ــد ش ــی خواه ــد داخل تولی
ــاده 1 سیاســت  ــی و م ــن مهــم در اصــل 3 اقتصــاد مقاومت ــردم اســت. ای م
ــی  ــت. طراح ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــی م ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ه
ســازوکارها، فراهــم کــردن شــرایط و امکانــات، تســهیل گــری و تامیــن منابــع 
مالــی بــرای نقــش آفرینــی مــردم در حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی اعــم از 

تولیــد، ســرمایه گــذاری و کارآفرینــی، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
2- دانــش بنیــان: دانــش بنیــان کــردن بخــش هــای مختلــف اقتصــاد و ایجاد 
ارزش افــزوده اقتصــادی از طریــق دانــش بــه جــای منابــع دیگــر تولیــد، در 
ایجــاد پایــداری و رشــد و تعالــی اقتصــادی موثــر اســت. ایــن مهــم در اصــل 
4 اقتصــاد مقاومتــی، مــاده 2 سیاســت هــای کلــی و اقــدام 5 اقتصــاد مقاومتی 
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. پیــاده ســازی و اجــرای نقشــه جامعــه علمی 
ــد و صــادرات  ــوآوری، افزایــش ســهم تولی ــی ن کشــور، ســاماندهی نظــام مل
ــردن ســطح فنــاوری  محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان و همچنیــن باالب
کشــور بــا دانــش بنیــان کــردن بخــش هــای مهــم اقتصــادی موضــوع ایــن 

بخــش اســت.
ــی و  ــای داخل ــت ه ــی ظرفی ــتفاده از تمام ــی: اس ــای داخل ــت ه 3- ظرفی
ــرای تولیــد  ــه حاشــیه رفتــن آن هــا، در ایجــاد توانمنــدی ب جلوگیــری از ب
ــای  ــاده 22 سیاســت ه ــن مهــم در اصــل 1 و م ــی ضــروری اســت. ای داخل
کلــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. شناســایی، بــه کارگیــری و حمایــت از 
ظرفیــت هــای داخلــی و درونــزای کشــور از جملــه صنایــع دریایــی، هوایــی، 
دارویــی، حمــل و نقــل، ترانزیــت، گردشــگری و ... بــه منظــور افزایــش درآمــد 
و اشــتغال و همچنیــن افزایــش تــوان آفنــدی کشــور، در ایــن حــوزه مدنظــر 

اســت.
4- صنایــع کوچــک و متوســط: صنایــع کوچــک و متوســط بــه عنــوان خــط 
مقــدم اقتصــاد و تولیــد داخلــی کشــور کــه در متــن جامعــه اشــتغال ایجــاد 
مــی کنــد، مطــرح اســت. حمایــت از ایــن صنایــع بــه صــورت عــام در اقــدام 2 
و بــه صــورت خــاص در اقــدام 10 اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
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اســت. حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط، احیــای ظرفیــت هــای تولیدی 
و تقویــت آن، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

ــد نقــش  ــی توانن ــه م ــی ک ــت از صنایع ــای اقتصــادی: حمای 5- پیشــران ه
لوکوموتیــو اقتصــادی را ایفــا نمــوده و دیگــر صنایــع و تولیــدات کشــور را بــه 
حرکــت درآورنــد، در توانمنــد کــردن تولیــد داخلــی حائــز اهمیــت اســت. این 
مهــم در اقــدام 1 اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفته اســت. شناســایی 
ــه بخــش  ــت دار از جمل ــادر و اولوی ــت از فعالیــت هــای اقتصــادی م و حمای
مســکن، بــه منظــور بــه حرکــت درآوردن دیگــر بخــش هــای تولیدی کشــور، 

در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
6- زنجیــره تامیــن: زنجیــره تامیــن از تهیــه مــواد اولیــه گرفتــه تــا فــروش، 
نهــادی اســت کــه در ایجــاد تســهیل بــرای تولیــدات داخلــی موثــر اســت و 
نقــش اثرگــذاری دارد. در مــاده 5 و 23 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتی 
ــه  ــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. طراحــی زنجیــره تولیــد تــا مصــرف ب ب
ــا در  ــش آنه ــا نق ــره متناســب ب ــل زنجی ــه عوام ــری عادالن منظــور ســهم ب
ایجــاد ارزش و همچنیــن ایجــاد شــفافیت در نظــام توزیــع و قیمــت گــذاری 

محصــوالت و نظــارت هدفمنــد بــر بــازار، موضــوع ایــن بخــش اســت.
7- بهــره وری و کیفیــت: افزایــش بهــره وری در فرآینــد تولیــد و همچنیــن 
افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی، در افزایــش پایــداری و رقابــت پذیــری 
اقتصــاد نقــش حائــز اهمیتــی دارد. در مــاده 3 و 8 و 24 سیاســت هــای کلــی 
ــره وری در  ــد به ــده اســت. رش ــاره ش ــم اش ــن مه ــه ای ــی ب اقتصــاد مقاومت
اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد، ارتقــای کیفیــت تولیــد و افزایــش پوشــش 

اســتاندارد بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
ــر شــرایط  8- آمایــش ســرزمین: طراحــی نقشــه تولیــدی کشــور مبتنــی ب
مناطــق مختلــف، منجــر بــه صرفه جویــی در منابــع و افزایــش بازدهــی تولید 
مــی شــود. ایــن مهــم در مــاده 3 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مورد 
اشــاره قــرار گرفتــه اســت. شناســایی مزیــت هــای اقتصــادی مناطــق مختلف 

کشــور و بــه کارگیــری و اســتفاده از آنهــا، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
9- مدیریــت مصــرف: اســتفاده مــردم از تولیــدات داخلــی بــه جــای تولیــدات 
ــی  ــن حــال مصــرف ب ــا ای ــل از تولیــد اســت؛ ب ــی بدی خارجــی، حمایتــی ب
رویــه و خــارج از الگــوی صحیــح مــواد اولیــه، واســطه ای و مصرفــی، تولیــدات 
داخلــی را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد. مــاده 8 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد 
ــرای  ــا اج ــرف ب ــت مص ــت. مدیری ــه اس ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــی ب مقاومت
ــدات  ــرف تولی ــج مص ــرف و تروی ــوی مص ــاح الگ ــی اص ــای کل ــت ه سیاس

داخلــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.
10- فرهنــگ ســازی: فرهنــگ کار و کارآفرینــی در جامعــه بایســتی محتــرم 
شــمرده شــده و ارج نهــاده شــود تــا تولیدکننــدگان داخلــی، انگیــزه بیشــتری 

داشــته باشــند و مــردم نیــز بــه ســمت ایجاد مشــاغل تولیــدی حرکــت کنند. 
مــاده 20 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره دارد. 
گســترش فرهنــگ تولیــد ثــروت، بهــره وری، کارآفرینــی و اشــتغال مولــد، در 

ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

بخش چهارم: نفت و انرژی
ــوان  ــی و ت ــع طبیع ــای خــدادادی اقتصــاد کشــور، مناب ــت ه یکــی از ظرفی
ــتفاده  ــت. اس ــرق اس ــت، گاز و ب ــه نف ــف از جمل ــای مختل ــرژی ه ــد ان تولی
صحیــح از ایــن ظرفیــت کــه کشــورهای زیــادی از آن بــی بهــره انــد، منجــر 
ــل اســتفاده  ــه رشــد و شــکوفایی قابــل توجــه اقتصــاد مــی شــود؛ در مقاب ب
نادرســت از آن، اقتصــاد کشــور را در حالــت ناپایــدار قــرار مــی دهــد و منجــر 
ــود. در  ــی ش ــف م ــای مختل ــی در دوره ه ــود تورم ــرایطی مشــابه رک ــه ش ب
الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 5 مــورد مرتبــط بــا حــوزه نفــت و انرژی 
ــن حــوزه  ــه تشــریح ای در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســتخراج نمــود کــه ب
پرداختــه و مــوارد مهــم در ایــن زمینــه را گوشــزد نمــوده اســت. ایــن مــوارد 

در ادامــه توضیــح داده شــده اســت: 
1- نفــت و گاز: نفــت و گاز از منابــع طبیعــی اصلــی کشــور اســت که بایســتی 
ــه درســتی اســتخراج شــده و از درآمدهــای آن در جهــت افزایــش قــدرت  ب
اقتصــادی و ثــروت آفرینــی اســتفاده شــود. در مــاده 13 و 14 سیاســت هــای 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. افزایــش ذخایــر 
راهبــردی نفــت و گاز و توســعه ظرفیــت هــای تولیــد بــه ویــژه در میادیــن 
ــا  ــی و گازی ب ــای نفت ــداری درآمده ــت از پای ــن حراس ــترک و همچنی مش
انتخــاب مشــتریان راهبــردی، ایجــاد تنــوع در روش هــای فــروش و مشــارکت 

دادن بخــش خصوصــی در فــروش، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
ــع  ــر مناب ــزوده ب ــاد ارزش اف ــی: ایج ــای نفت ــرآورده ه ــیمی و ف 2- پتروش
طبیعــی کشــور، درآمدزایــی از ایــن نعمــت هــای خــدادادی را افزایــش داده 
ــه افزایــش اشــتغال و رشــد اقتصــادی مــی شــود. در مــاده 13 و  و منجــر ب
15 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. 
ــه منظــور  ــرآورده هــای نفتــی ب افزایــش تولیــد و صــادرات پتروشــیمی و ف
ــره  ــل زنجی ــن تکمی ــت و گاز و همچنی ــزوده حاصــل از نف ــش ارزش اف افزای

ــن حــوزه مدنظــر اســت. ارزش آن، در ای
3- بــرق و نیــروگاه: اســتفاده از ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در تولیــد بــرق و 
صــادرات آن، در حــوزه انــرژی کشــور حائــز اهمیــت اســت. ایــن مهــم در ماده 
13 و 15 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 6 اقتصــاد مقاومتــی 
مــورد اشــاره قــرار گرفــت اســت. افزایــش صــادرات بــرق و اســتفاده از ظرفیت 
هــای داخلــی بــه ویــژه در حــوزه نیــروگاه ســازی، موضــوع ایــن بخــش اســت.
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4- هدفمنــدی یارانــه هــا: طــرح بــزرگ هدفمنــدی یارانــه بــا هــدف کاهــش 
مصــرف انــرژی کشــور و واقعــی ســازی قیمــت آن و همچنیــن توزیــع عادالنه 
ایــن ثــروت اجــرا شــد. بــا ایــن حــال ادامــه ایــن طــرح در رســیدن کامــل بــه 
اهــداف خــود نیازمنــد اصــاح آن اســت. ایــن مهــم در مــاده 4 سیاســت هــای 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. اســتفاده از ظرفیــت 
ــت  ــود آن در جه ــل و بهب ــا و تکمی ــه ه ــازی یاران ــرح هدفمندس ــرای ط اج
افزایــش تولیــد، اشــتغال، بهــره وری، کاهــش شــدت انــرژی و ارتقای شــاخص 

هــای اجتماعــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.
5- بهــره وری انــرژی: بهــره ور کــردن تولیــد و مصــرف انــرژی در همــه حــوزه 
هــا، ظرفیــت صرفــه جویــی بســیار باالیــی را در کشــور ایجــاد مــی نمایــد. 
ــدام 9  ــی اقتصــاد مقاومتــی و اق ــاده 15 سیاســت هــای کل ــن مهــم در م ای
اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. توســعه تولیــد کاالهــای 
ــرژی و ارتقــای  ــر اســاس شــاخص شــدت مصــرف ان داری بازدهــی بهینــه ب

بهــره وری انــرژی در همــه حــوزه هــا، موضــوع ایــن بخــش اســت.

بخش پنجم: تجارت خارجی
ــا  ــه عنــوان مهمتریــن بســتر تعامــل اقتصــادی کشــور ب تجــارت خارجــی ب
ــی  ــع طراح ــت؛ در واق ــمندانه اس ــی هوش ــد طراح ــورها، نیازمن ــر کش دیگ
رژیــم تجــاری کشــور بــر اســاس الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن معنــا کــه 
تعامــات تجــاری بــا چــه کشــورهایی، در چــه محصوالتــی، در چه ســطحی و 
بــا چــه سیاســت هایــی بایــد انجــام شــود، بســیار مهــم و موثــر اســت و منجر 

بــه افزایــش قــدرت اقتصــادی کشــور و پایــداری اقتصــادی مــی گــردد.
ــورد  ــا تجــارت خارجــی م ــط ب ــورد مرتب ــی، 7 م ــوی اقتصــاد مقاومت در الگ
توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح داده شــده اســت: 
ــه صــورت هوشــمندانه،  1- رژیــم تجــاری: طراحــی رژیــم تجــاری کشــور ب
تعامــات اقتصــادی کشــور بــا دیگــر کشــورها را مدیریــت مــی کنــد. در اصــل 
2 اقتصــاد مقاومتــی و مــاده 6 و 12 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. طراحــی رژیــم تجــاری کشــور بــا ایجــاد 
ــی  ــای صادرات ــدور کااله ــی و ص ــای واردات ــن کااله ــادی تامی ــوع در مب تن
ــعه  ــه کشــورهای محــدود و خــاص و توس ــه منظــور کاهــش وابســتگی ب ب
پیوندهــای راهبــردی بــا کشــورها بــه ویــژه کشــورهای منطقــه، موضــوع ایــن 

بخــش اســت.
ــد  ــرک تولی ــور مح ــادرات موت ــی: ص ــای حمایت ــت ه ــادرات و سیاس 2- ص
ــت  ــن حمای ــا ای ــرد؛ ام ــرار گی ــت ق ــت حمای ــد تح ــه بای ــت ک ــی اس داخل
بایســتی هوشــمندانه و توانبخــش باشــد. در مــاده 10 سیاســت هــای کلــی 
ــد از  ــت هدفمن ــن مهــم اشــاره شــده اســت. حمای ــه ای ــی ب اقتصــاد مقاومت

ــهیل  ــا تس ــت ب ــص ارزآوری مثب ــزوده و خال ــب ارزش اف ــه تناس ــادرات ب ص
مقــررات و ثبــات رویــه در قانونگــذاری، سیاســت هــای تشــویقی، گســترش 
خدمــات تجــاری و تامیــن زیرســاختهای مــورد نیــاز و همچنیــن شــکل دهی 
بازارهــای جدیــد صادراتــی بــه ویــژه در منطقــه، موضــوع ایــن بخــش اســت.
3- قراردادهــای خارجــی: مدیریــت قراردادهــای تجــاری و اقتصــادی کشــور 
بــا دیگــر کشــورها بــه گونــه ای کــه منجــر بــه افزایــش قــدرت اقتصــادی و 
ارزش افــزوده بــرای ظرفیــت هــای داخلــی گــردد، جهــت کاهــش وابســتگی 
اقتصــادی و افزایــش توانمنــدی هــای داخلــی ضــروری اســت. در مــاده 10 
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 3 و 7 اقتصــاد مقاومتــی بــه 
ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. برنامــه ریــزی بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی 
بــا هــدف صــادرات و اســتفاده از فرصــت خریدهــا و معامــات خارجــی بــرای 
ــاوری ضمــن آن، موضــوع  ــا شــرط انتقــال فن ــی و ب ــت از تولیــد داخل حمای

ایــن بخــش اســت.
4- مناطــق آزاد و ویــژه: مناظــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، یکــی از ظرفیــت های 
گســترش تجــارت خارجــی در کشــور اســت کــه بایســتی بــه بهتریــن شــکل 
ــد. در مــاده  در جهــت افزایــش قــدرت اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار گیرن
11 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. 
توســعه حــوزه عمــل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا هــدف انتقــال فنــاوری 
ــات و  ــد و صــادرات کاال و خدم ــای پیشــرفته و گســترش و تســهیل تولی ه
تامیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از خــارج کشــور، موضــوع ایــن بخش 

. ست ا
5- ارز خارجــی: مدیریــت عرضــه و تقاضــای ارز خارجــی و کاهــش وابســتگی 
ــه ارزهــای خــاص از جملــه دالر و یــورو، اقــدام مهمــی در جهــت کاهــش  ب
ــی  ــای کل ــت ه ــاده 10 سیاس ــت. در م ــادی اس ــاری و اقتص ــتگی تج وابس
اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 4 اقتصــاد مقاومتــی، بــه ایــن مهــم اشــاره شــده 
ــرای کاهــش  اســت. اســتفاده از ســازوکارهایی از جملــه مبــادالت تهاتــری ب
ــه ارز در تجــارت و ایجــاد شــفافیت در حــوزه ارزی کشــور، موضــوع  ــاز ب نی

ایــن بخــش اســت.
6- شــفافیت تجــاری: ایجــاد شــفافیت در فرآیندهــای تجــاری کشــور، عــاوه 
بــر جلوگیــری از فســاد منجــر بــه برنامــه ریــزی صحیــح و گســترش رقابــت 
پذیــری و تســریع در امــور تجــاری مــی گــردد. در مــاده 19 سیاســت هــای 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهم اشــاره شــده اســت. افزایش شــفافیت در 
حــوزه تجــاری کشــور و اســتفاده از ظرفیــت هــای گمــرک و دیگــر نهادهــای 

مرتبــط در ایــن زمینــه، موضــوع ایــن بخــش اســت.
ــدات  ــت از تولی ــه منظــور حمای ــری از قاچــاق کاال ب 7- قاچــاق کاال: جلوگی
داخلــی و همچنیــن جلوگیــری از فســاد تجــاری، حائــز اهمیــت اســت. ایــن 
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مهــم در اقــدام 8 اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. طراحــی 
ســازوکارها و انجــام اقداماتــی بــرای مبــارزه جــدی بــا قاچــاق، موضــوع ایــن 

بخــش اســت.

بخش ششم: امنیت اقتصادی
یکــی از مهمتریــن نتایــج اجــرای اقتصــاد مقاومتــی، ایجــاد امنیــت اقتصــادی 
ــوار هــا و بنــگاه هــای  ــه ایــن معناســت کــه خان اســت. امنیــت اقتصــادی ب
اقتصــادی، در تامیــن کاالهــا و خدمــات اساســی و مــورد نیــاز خــود با مشــکل 
مواجــه نشــوند، انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی بــا مخاطــرات غیر قابــل پیش 

بینــی روبــرو نباشــد و فضــای اقتصــاد از نوســان بیــش از حــد دور باشــد. 
بــر اســاس مطالعــات علمــی، امنیــت اقتصــادی عبــارت اســت از آزادی از هــر 
نــوع تــرس، شــک و ابهــام در بااجــرا مانــدن تعهــدات و مطالبــات و در عیــن 
حــال حصــول اطمینــان از برخــورداری از ثمــره فعالیت هایــی کــه در زمینــه 

تولیــد ثــروت و توزیــع و مصــرف آن صــورت می گیــرد.
امنیــت اقتصــادی وضعیــت باثباتــی از شــرایط و ســاختار فعلــی و افــق معلــوم 
و روشــنی از آینــده اســت کــه در آن فــرد، جامعــه، ســازمان و دولــت احســاس 
ــع و  ــد، توزی ــه تولی ــد ب ــه می توانن ــور بهین ــرده و به ط ــر ک ــی از خط رهای
ــوان  ــی می ت ــه را زمان ــک جامع ــارت دیگــر ی ــد. به عب ــروت بپردازن مصــرف ث
از لحــاظ اقتصــادی ایمــن دانســت کــه ثبــات در آن جامعــه وجــود داشــته و 
خانوارهــا و بنگاه هــا به عنــوان مهم تریــن نهادهــای اقتصــاد و بــازار بتواننــد در 
محیــط رقابتــی ســالم و بــا میــزان اطاعــات یکســان، بــه بهینه ســازی رفتــار 

خــود بپــردازد. 
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 5 مــورد مرتبــط بــا امنیــت اقتصادی 
اســتخراج نمــود کــه اجــرای آنهــا، بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و در نتیجــه 
امنیــت اقتصــادی منجــر خواهــد شــد. این پنــج مــورد در ادامــه توضیــح داده 

خواهــد شــد: 
ــن مــورد از امنیــت اقتصــادی در مــاده 6 سیاســت  1- نیازهــای اساســی: ای
هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. افزایــش تولید 
داخلــی نهــاده هــا و کاالهــای اساســی بویــژه در اقــام وارداتــی و همچنیــن 
ایجــاد تنــوع در مبــادی وارداتــی ایــن قبیــل محصــوالت )در صــورت عــدم 
وجــود تــوان تولیــد( بــه منظــور کاهــش مخاطــرات ناشــی از عــدم تامیــن آن 
در شــرایط مختلــف، کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای خــاص در تامیــن ایــن 
نیازهــا و در نتیجــه افزایــش امنیــت اقتصــادی، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت. 
از جملــه مصادیــق ایــن مــورد مــی تــوان بــه نیازهــای اصلــی و اساســی خانوار 

ماننــد پوشــاک و مســکن اشــاره کــرد. 
2- اقــام راهبــردی: ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی نیــز در مــاده 6 سیاســت 

هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. اولویــت دادن 
بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن 
کاالهــای وارداتــی آن )در صــورت عــدم وجــود تــوان تولید( به منظــور کاهش 
مخاطــرات ناشــی از عــدم تامیــن آن در شــرایط مختلــف، کاهــش وابســتگی 
ــه کشــورهای خــاص در تامیــن ایــن نیازهــا و در نتیجــه افزایــش امنیــت  ب
اقتصــادی، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت. از جملــه مصادیــق ایــن مــورد مــی 
تــوان بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز و فنــاوری هــای کلیــدی صنایــع اشــاره کرد. 
ــت  ــاده 7 سیاس ــادی در م ــت اقتص ــورد از امنی ــن م ــی: ای ــت غذای 3- امنی
هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. تامیــن امنیت 
ــر راهبــردی، افزایــش کمــی و کیفــی  غذایــی کشــور از طریــق ایجــاد ذخای
تولیــد و فراهــم کــردن زیرســاخت هــای مــورد نیــاز آن، در ایــن حــوزه مدنظر 

اســت. 
4- امنیــت درمانــی: ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی نیــز در مــاده 7 سیاســت 
هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. تامیــن امنیت 
درمانــی کشــور از طریــق ایجــاد ذخایــر راهبــردی، افزایــش کمــی و کیفــی 
تولیــد و فراهــم کــردن زیرســاخت هــای مــورد نیــاز آن، در ایــن حــوزه مدنظر 

 . ست ا
ــدام 8 اقتصــاد  ــن مــورد از امنیــت اقتصــادی در اق 5- مفاســد اقتصــادی: ای
ــام  ــازوکارها و انج ــی س ــت. طراح ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــی م مقاومت
اقداماتــی بــرای مبــارزه جــدی بــا فســادهای پولــی و مالــی و زدوبســت هــای 
ــای  ــی در فض ــت عموم ــاد امنی ــور ایج ــه منظ ــواری ب ــژه خ ــادی و وی اقتص

ــن حــوزه مدنظــر اســت. ــازار و کســب و کار، در ای اقتصــادی کشــور و ب

بخش هفتم: مدیریت اقتصادی
در ادبیــات مدیریــت، تعاریــف متعــددی بــرای مفهــوم مدیریت اقتصــادی ارائه 
شــده اســت. بــا ایــن حــال بــه طــور ســاده مــی تــوان گفــت کــه مدیریــت، 
تخصیــص منابــع یــک ســازمان اعــم از ســرمایه انســانی، مالــی، تجهیــزات و 
… بــه کارهــای متفــاوت جهــت رســیدن بــه اهــداف اســت. برنامــه ریــزی، 
ســازماندهی، رهبــری، هماهنگــی و کنتــرل، از وظایــف اصلــی مدیریــت اســت 
کــه در ادبیــات علمــی بیــان مــی شــود و عمــده صاحــب نظــران ایــن حــوزه 

روی آن اتفــاق نظــر دارنــد. 
بــا ایــن تعاریــف، اقتصــاد نیــز از بعــد کان نیازمنــد مدیریــت اســت؛ بــه ایــن 
ــژه ســرمایه  ــه وی ــی و ب ــی و غیرپول ــم از پول ــع اقتصــادی اع ــه مناب ــا ک معن
هــای انســانی، بــه مهمتریــن کارهــا تخصیــص یافتــه تــا اهــداف نظــام مدنظر 
ــرآورده شــود. در واقــع برنامــه ریــزی، ســازماندهی، رهبــری، هماهنگــی و  ب
کنتــرل اقتصــاد، وظایفــی هســتند کــه در مدیریــت اقتصــادی مطــرح مــی 
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باشــد و بایســتی بــه آن پرداختــه شــود. 
ــاالن  ــازماندهی فع ــود، س ــن ش ــکل تامی ــه ش ــه چ ــات ب ــه اطاع ــن ک ای
ــا داخــل و خــارج  اقتصــادی کان و خــرد چگونــه انجــام شــود، ارتباطــات ب
نظــام اقتصــادی چگونــه باشــد و خروجــی هــای ایــن نظــام بــا چــه شــاخصی 

ــن حــوزه مدنظــر اســت.  ســنجیده شــود، از مســائلی اســت کــه در ای
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 4 مــورد مرتبط بــا مدیریــت اقتصادی 
اســتخراج نمــود کــه اجــرای آنهــا، به ایجــاد نظــام مدیریــت اقتصــادی مدنظر 
ــن چهــار مــورد کــه در ادامــه  در اقتصــاد مقاومتــی منجــر خواهــد شــد. ای

توضیــح داده خواهــد شــد: 
1- شــفافیت اطاعــات: دسترســی بــه اطاعــات شــفاف جهــت برنامــه ریــزی 
در اقتصــاد و مدیریــت آن، هــم نیــاز دولــت اســت و هــم نیــاز بنــگاه هــا. لــذا 
ضــروری اســت در بخــش هــای مختلــف اقتصــاد، اطاعــات بــه صورت شــفاف 
تولیــد شــده و در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد. ایــن امــر موجــب جلوگیــری از 
ــواد 19 و 23  ــد. در م ــد ش ــز خواه ــفافیت نی ــدم ش ــی از ع ــادهای ناش فس
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. راه 
انــدازی ســازوکارهای شــفافیت زا و ســامانه هــای اطاعاتــی در حــوزه هــای 
مختلــف کــه زمینــه برنامــه ریــزی و کاهــش فســاد در اقتصــاد را فراهــم مــی 

آورد، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت. 
2- مدیریــت یکپارچــه: جلوگیــری از تعــدد نهــادی در تصمیــم گیــری هــای 
اقتصــادی و ایجــاد یــک فرماندهــی اقتصــادی واحــد جهــت یکپارچــه ســازی 
تصمیمــات و رویکــرد اقتصــادی کشــور، از مــوارد مهــم در مدیریــت اقتصــادی 
اســت کــه در مــاده 22 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره 
قــرار گرفتــه اســت. مدیریــت یکپارچــه اقتصــادی بــه منظــور رصــد وضعیــت 
کشــور، برنامــه ریــزی بــرای واکنــش نســبت بــه مخاطــرات احتمالــی داخلــی 
و خارجــی و تصمیــم گیــری در خصــوص آنهــا، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت. 
ــا ســازمان هــای خارجــی  ــل ب ــی: نحــوه تعام ــن الملل 3- ســازمان هــای بی
در حــوزه اقتصــاد و طراحــی نــوع تعامــات و ارســال و دریافــت اطاعــات و 
دیگــر منابــع از آنهــا، موضوعــی حائــز اهمیــت در مدیریــت اقتصــادی اســت 
کــه عــدم توجــه بــه آن، موجــب مــی شــود تــا کشــور در معــرض مخاطــرات 
ــی اقتصــاد مقاومتــی  ــاده 12 سیاســت هــای کل ــرد. در م ــرار گی ــف ق مختل
ــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. اســتفاده از ظرفیــت هــای دیپلماســی و  ب
ســازمان هــای بیــن المللــی و منطقــه ای بــه منظــور کاهــش آســیب پذیــری 

و افزایــش قــدرت اقتصــادی، در ایــن حــوزه تاکیــد شــده اســت. 
4- شــاخص هــای اقتصــادی: بــه منظــور کنتــرل و ارزیابــی حرکــت اقتصادی 
ــن  ــی تدوی ــا اهــداف مل ــی متناســب ب کشــور، ضــروری اســت شــاخص های
ــرار گرفتــه  ــن مهــم در اصــل 5 اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره ق گــردد. ای

اســت. بررســی وضعیــت اقتصــادی کشــور و میــزان تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
ــم  ــر چش ــی ب ــه مبتن ــادی ک ــف اقتص ــای مختل ــاخص ه ــتفاده از ش ــا اس ب
اندازهــای کشــور اســت، ماننــد شــاخص عدالــت، عــاوه بــر رصــد شــاخص 

هــای متعــارف مثــل رشــد اقتصــادی، در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

بخش هشتم: گفتمان سازی
ــج  ــطوح تروی ــه س ــتی در هم ــور، بایس ــادی کش ــوی اقتص ــرد و الگ رویک
ــود را  ــناخت آن، خ ــن ش ــف ضم ــار مختل ــا اقش ــود ت ــازی ش ــان س و گفتم
ــذاری  ــن حــوزه اثرگ ــد و در ای ــق دهن ــا آن تطبی ــگاه ب ــوان و جای در حــد ت
داشــته باشــند. بنابرایــن گفتمــان ســازی اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان الگوی 

ــت اســت. ــز اهمی ــی حائ ــی عموم ــن همراه اقتصــادی کشــور، در ای
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان 3 مــورد مرتبــط بــا گفتمــان ســازی 

اقتصــاد مقاومتــی را اســتخراج نمــود. ایــن ســه مــورد عبارتنــد از:
ــات و  ــه مطالع ــی ب 1- گفتمــان علمــی: وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومت
ــر  ــن الگــو موث پژوهــش هــای علمــی و دانشــگاهی، در تدقیــق و توســعه ای
اســت. ایــن مهــم در مــاده 21 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
اشــاره قــرار گرفتــه اســت. تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی 
آن در محیــط هــای علمــی از طریــق همایــش هــا و مقــاالت و پژوهــش هــای 
علمــی و .. بــه منظــور تبدیــل بــه گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی، موضــوع این 

بخــش اســت.
2- گفتمــان آموزشــی: وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه مفــاد دوره 
هــای مختلــف آموزشــی در کشــور جهــت افزایــش آگاهــی عمومــی از ایــن 
الگــو و همراهــی بــا آن توســط عمــوم جامعــه حائــز اهمیــت اســت. در مــاده 
21 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. 
ــای  ــط ه ــازی آن در محی ــان س ــی و گفتم ــاد مقاومت ــاد اقتص ــن ابع تبیی
آموزشــی از طریــق برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی و اصــاح مفــاد درســی 
آمــوزش پایــه و عالــی و ... بــه منظــور تبدیــل بــه گفتمــان فراگیــر و رایــج 

ملــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.
3- گفتمــان رســانه ای: وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه زمینــه های 
فعالیــت رســانه ای در کشــور جهــت پیگیــری مســتمر اجــرای ایــن الگــو و 
ارزیابــی آن، در رســیدن ایــن الگــو بــه اهدافــش حائــز اهمیــت اســت. در ماده 
21 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. 
تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن در محیــط هــای رســانه 
ــا اقتصــاد مقاومتــی در رســانه هــا و  ای از طریــق انتشــار مباحــث مرتبــط ب
جریــان ســازی رســانه ای و ... بــه منظــور تبدیــل بــه گفتمــان فراگیــر و رایــج 

ملــی، موضــوع ایــن بخــش اســت.
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فصل دوم
پایش اقتصاد مقاومتی در سال 1395
بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و 23 دستگاه دیگر در اقتصاد مقاومتی



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی22

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

ــت ها  ــن سیاس ــا ای ــط ب ــه مرتب ــندی ک ــن س ــال 1395، اولی ــاه س ــن م ــی در 29 بهم ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــاغ سیاس ــس از اب پ
بــود، تحــت عنــوان »مجموعــه اهــداف، سیاســت ها و برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی« در تابســتان 1393 منتشــر شــد. ایــن برنامــه جامــع 
کــه توســط دبیرخانــه شــورای اقتصــاد ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی تدویــن و طراحــی شــد، هیــچ گاه وارد فــاز اجرایــی نشــد؛ چراکــه 
ــه خــاص )مطابــق آنچــه در برنامــه  ــا وزارتخان ــه یــک دســتگاه ی کارســپاری هــر یــک از بندهــای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی ب
ــا رویکــرد برنامه ریــزی تعاملــی در دســتور کار  ــود ســند دیگــری ب ــود(، کافــی نبــوده و ضــروری ب اولیــه اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــده  ب
قــرار گیــرد. فــارغ از هزینــه ریالــی کــه صــرف نــگارش برنامــه اولیــه شــد، بایــد گفــت کــه کنــار گذاشــتن آن و تــاش بــرای طراحــی برنامــه 

جدیــد، باعــث شــد کــه زمــان زیــادی از دســت بــرود.
بــا ایــن وجــود، دولــت یازدهــم در تابســتان ســال 1394 اقــدام بــه راه انــدازي ســتادي تحــت عنــوان »ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد 
مقاومتــی« بــه ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور و بــا عضویــت وزرای کابینــه بــه عــاوه رؤســاي ســازمان هاي اصلــي کــرد. ایــن ســتاد بــه 
تبــع تأکیــدات مقــام معظــم رهبــري در تاریــخ 31 شــهریور 94  بــه عنــوان »ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي« تغییــر نــام داد. مهنــدس 
ــوان  ــور بعن ــزي کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــد و س ــوب ش ــی منص ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــئول س ــوان مس ــه عن ــری ب جهانگی
دبیرخانــه ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي تعییــن گردیــد. مســئولیت دبیرخانــه ســتاد نیــز بــه دکتــر دژپســند از ســازمان مدیریــت و 

برنامــه ریــزی واگــذار شــد.
بــا گذشــت بیشــتر از 2 ســال و نیــم از زمــان ابــاغ سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، بــه دالیــل مختلــف، اولیــن گام اجرایــی مــدون 

و مبتنــی بــر برنامــه در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی، بــا یــک وقفــه زمانــی طوالنــی در آغــاز ســال 1395 برداشــته شــد. 

مقدمه

در این بخش، به بررسی اقدامات ملی و متمرکز دولت حول تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، پرداخته می شود.

بخش اول

» ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی « 
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تدوين 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی:
ــه  ــر پای ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــال 1395، س ــاز س در آغ
ــش و  ــت دار را گزین ــای اولوی ــه ای از پروژه ه ــی، مجموع ــه مل 12 برنام
ــط ابــاغ کــرد. در ایــن  ــه دســتگاه ها و ســازمان های ذیرب ــرای اجــرا ب ب
ــای  ــمت برنامه ه ــه س ــزی ب ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــگاه س ــه ن برنام

ــی معطــوف شــد. تعامل
تمــام اســناد و ضمائــم مرتبــط بــا »12 برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی« 
بــر روی ســامانه اینترنتــی دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

بارگــذاری شــده اســت. 
عناویــن این 12 برنامه ملــی اقتصاد مقاومتی عبارت اند از:

1- برنامــه ملی ارتقای بهره وری
ــر  ــادرات غی ــعه ص ــی اقتصــاد )توس ــی پیشــبرد برون گرای ــه مل 2- برنام

نفتــی(
3- برنامــه ملی ارتقای تــوان تولید ملی )درون زایی اقتصاد(

4- برنامــه ملــی عدالــت بنیــان کــردن اقتصــاد و توســعه عدالــت 
اجتماعــی

ــع  ــی و قط ــش عموم ــی در بخ ــاط مال ــراری انضب ــی برق ــه مل 5- برنام
ــت ــه نف ــه ب ــتگی بودج وابس

6- برنامه ملی توســعه اقتصاد دانش بنیان
7- برنامه ملی گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی اقتصاد مقاومتی

8- برنامه ملی شفاف ســازی و سالم سازی اقتصاد
9- برنامــه ملــی توســعه ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز و تکمیــل زنجیــره 

ــازار ــعه ب ــتی و توس پایین دس
10 برنامه ملی هدفمندســازی یارانه ها
11- برنامــه ملی مردمی کردن اقتصاد

12- برنامه ملی سیاســت های پولی و ارزی
بنــا بــه گفتــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و مســئولین مرتبــط، 
ــوای 24  ــل محت ــس از تحلی ــت پ ــازمان مدیری ــان س ــروه کارشناس گ
ــه  ــن 12 برنام ــه ای ــی، ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــاده از سیاس م
ملــی دســت یافته انــد. ذیــل هــر یــک از برنامه هــای ملــی، چنــد طــرح 

ــروژه تعریــف شــده اســت. ــن پ ــل هــر طــرح چندی و ذی
ــز  ــا نی ــتان ه ــی، اس ــی اقتصــاد مقاومت ــتاد فرمانده ــس از تشــکیل س پ
ــه  ــدند و وظیف ــتانی ش ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــاد س ــه ایج ــف ب موظ
ــت دار  ــای الوی ــروژه ه ــای اســتانی در راســتای پ ــروژه ه ــا انجــام پ آنه

ــد.  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــی اقتص ــه مل ــال 95 و 12 برنام س
ســتاد فرمادهــی اقتصــاد مقاومتــی از زمــان شــکل گیــری تــا 22 

آذرمــاه ســال جــاری 29 جلســه برگــزار کــرده اســت؛ گــزارش تعــدادی 
ــات ســتاد در ایــن زمینــه، در  از ایــن جلســات و همچنیــن دیگــر مصوب
moghavemati. ــه آدرس ــی ب ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــایت دبیرخان س

ــرار دارد.  mporg.ir ق

مقاومتی: اقتصاد  اجرايی  مستندات 
ــد  ــی در 4 مجل ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــی سیاس ــتندات اجرای مس
در ســایت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بارگــذاری شــده اســت.

ــدازی و  ــه راه ان ــوط ب ــای مرب ــن اباغیه ه ــات، مت ــد اول، مقدم در مجل
ــای  ــن طرح ه ــی و همچنی ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــارات س اختی
ذیــل هــر یــک از برنامه هــای ملــی اقتصــاد مقاومتــی بیــان شده اســت. 
ــرای ســال 1395  ــت ب ــه پروژه هــای دارای اولوی ــد دوم، مجموع در مجل
بیــان شده اســت؛ توضیــح اینکــه بــه تشــخیص ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی و بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی و محدودیــت 
ــی  ــرای انبوه ــه اج ــت ک ــل شده اس ــه حاص ــن نتیج ــی، ای ــوان اجرای ت
ــرای  ــذا ب ــت. ل ــن اس ــاله غیر ممک ــک س ــی ی ــازه زمان ــا در  ب از پروژه ه
ــت،  ــروژه دارای اولوی ــد پ ــتگاه ها، چن ــا و دس ــک از وزارتخانه ه ــر ی ه

ــاغ شــده اســت. ــش و اب گزین
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــی برنامه ه ــاخص های ارزیاب ــوم، ش ــد س در مجل
در دو بخــش شــاخص های حــوزه اقتصــاد کان و شــاخص های مصــوب 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه تفکیــک هــر یــک از برنامه هــای 

اقتصــاد مقاومتــی ارائــه شــده اســت.
در مجلــد چهــارم نیــز، ســازوکار نظارتــی و اجرایــی مربــوط بــه مصوبــات 
ــر  ــارت ب ــت. نظ ــن شده اس ــی تبیی ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
ــبرد و  ــه پیش ــام یکپارچ ــتفاده از »نظ ــا اس ــات، ب ــرای مصوب ــوه اج نح
ــن در  ــد. همچنی ــد ش ــق خواه ــا(« محق ــی )نیپ ــاد مقاومت ــش اقتص پای
خصــوص نحــوه اجــرای مصوبــات نیــز، »راهنمــای تنظیــم منشــور 

ــت. ــده اس ــی ش ــی و معرف ــروژه« پیش بین پ

اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
ــی اقتصــاد  ــه مل ــر اســاس 12 برنام ــه ب ــی ک ــزارش اقدامات ــه گ در ادام
مقاومتــی و مســتندات اجرایــی توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــا و  ــواردی، انتقاده ــود و در م ــی ش ــه م ــده، ارائ ــام ش ــی انج مقاومت
ــه  ــردد؛ البت ــی گ ــه م ــات ارائ ــن اقدام ــود ای ــت بهب ــنهادهایی جه پیش
ــری  ــه صــورت جامــع ت ــن ســتاد، در بخــش بعــدی ب نقــد و بررســی ای

ــت: ــده اس ــام ش انج
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

1- تعيين جانشين برای استان ها
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــکیل س ــس از تش ــد، پ ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــی  ــتاد اقتصــاد مقاومت ــه ایجــاد س ــز موظــف ب ــا نی ــی، اســتان ه مقاومت
ــروژه هــای اســتانی در راســتای  ــا انجــام پ ــه آنه اســتانی شــدند و وظیف
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــه مل ــت دار ســال 95 و 12 برنام ــای الوی ــروژه ه پ

ــن شــد.  تعیی
بــر ایــن اســاس، ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا توجــه بــه تجربــه 
واگــذاری مســئولیت اقتصــاد مقاومتــی اســتان هــای کرمــان، لرســتان و 
ــه وزارت کشــور و همچنیــن دریافــت نتایــج مثبــت  آذربایجــان شــرقی ب
ــرای  ــهریور 1395 ب ــم ش ــخ شش ــت در تاری ــم گرف ــدام ، تصمی ــن اق از ای
ــد؛ مهنــدس جهانگیــری  ــز مســئوالنی انتخــاب نمای ــا نی ســایر اســتان ه
در نامــه ای ایــن مســئولیت هــا را ابــاغ نمــود و وظایــف ایــن مســئوالن 

را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
ــي  ــتاني فرمانده ــتاد اس ــي س ــم هفتگ ــات منظ ــزاري جلس ــا برگ 1- ب
ــي پروژه هــاي مصــوب ســتاد فرماندهــي  ــع اجرای اقتصــاد مقاومتــي، موان
اقتصــاد مقاومتــي را شناســایي و متناســب بــا اختیــارات تفویضــي، 
ــه ســتاد  ــع ب ــع موان ــي را جهــت رف ــدام و الباق ــا اق ــع آنه ــه رف نســبت ب
فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي ارجــاع و گــزارش آن را بــه صــورت ماهانــه 

ــال  ــور( ارس ــزي کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــتاد )س ــه س ــه دبیرخان ب
ــد. نماین

2- پروژه هــاي پیشــنهادي اســتاني خــود را در چارچــوب »نظــام یکپارچــه 
ــن و پــس از تأییــد، در  ــا(« تدوی پیشــبرد و پایــش اقتصــاد مقاومتــي )نیپ
ــه  ــراي تصویــب در ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي ب ســتاد اســتاني ب
دبیرخانــه ســتاد )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور( ارســال نماینــد.

3- ترتیبــي اتخــاذ نماینــد تــا در اجــراي پروژه هــاي مصــوب ســتاد 
فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي، کلیــه واحدهــاي اســتاني دســتگاه هاي 
اجرایــي هرگونــه همــکاري الزم را حســب درخواســت دســتگاه مجــري بــه 
ــت و  ــازمان مدیری ــتاد )س ــه س ــه دبیرخان ــزارش آن را ب ــل آورده و گ عم

ــد. ــه دهن ــور( ارائ ــزي کش برنامه ری
4- گزارشــات تحلیلــي بــا اطاعــات الزم را در چارچــوب »نظــام یکپارچــه 
ــه  ــق دبیرخان ــه و از طری ــا(« تهی ــاد مقاومتي)نیپ ــش اقتص ــبرد و پای پیش
ــازمان  ــراً در س ــه متناظ ــي ک ــاد مقاومت ــي اقتص ــتاد فرمانده ــتاني س اس
ــتاد  ــه س ــه دبیرخان ــد، ب ــتقر مي باش ــتان مس ــزي اس ــت و برنامه ری مدیری

ــد.  ــال نماین ــور( ارس ــزي کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری )س
ــت در اســتانهاي  ــات دول ــه مســئولیت اعضــاي هی ــن اباغی ــر اســاس ای ب

ــل تعییــن شــده اســت: ــه شــرح ذی مختلــف کشــور ب

استاندستگاه اجرایيردیف

هرمزگان، سیستان و بلوچستانوزارت راه و شهرسازي1

خراسان جنوبي و گیالنوزارت نفت2

اصفهان و سمنانوزارت امور اقتصادي و دارایي3

کرمانشاه و فارسوزارت جهاد کشاورزي۴

مازندران و البرزوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات5

لرستان ، آذربایجان شرقي و کرمانوزارت کشور۶

خراسان شمالي و گلستانوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي7

ایالم و یزدوزارت دادگستري8

اردبیل و خوزستانوزارت نیرو9

تهران و مرکزيوزارت صنعت، معدن و تجارت10

چهارمحال و بختیاري و زنجانوزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح11

بوشهرسازمان برنامه و بودجه کشور12

آذربایجان غربي و کردستانسازمان امور اداري و استخدامي کشور13

خراسان رضويمعاونت اجرایي رئیس جمهور1۴
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استاندستگاه اجرایيردیف

قم و همدانسازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري15

کهگیلویه و بویراحمدمعاونت علمي و فناوري رئیس جمهور1۶

قزوینبانک مرکزي ج.ا.ا17

ایــن اقــدام ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، اگــر منتهــی بــه 
پاســخگویی مســئولین هــر اســتان و ارائــه گــزارش هــای منظــم توســط 
ایشــان شــود، اقــدام بســیار مناســبی بــوده و در صورتــی کــه مســئولین 
هــر منطقــه، دسترســی هــا و اختیــارات الزم را داشــته باشــند، در پیشــبرد 
و تســریع فعالیــت هــا و پــروژه هــای مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی در هــر 

ــود. اســتان اثرگــذار خواهــد ب

2- تعیین سیاســت هایی برای انعقاد قراردادهای خارجی
ــي  ــاد مقاومت ــي اقتص ــاي کل ــت ه ــاده 2 سیاس ــراي م ــتاي اج در راس
و توجــه بــه تدابیــر رهبــري در خصــوص »شناســایي فعالیت هــا و 
زنجیره هــاي اقتصــادي مزیــت دار کشــور«، »خــودداري از خریدهــاي 
کــردن  »دانش بنیــان  داخلــي«،  تولیــد  کننــده  تضعیــف  خارجــي 
بخش هــاي مهــم اقتصــادي کشــور« و »مشــروط نمــودن انتقــال فنــاوري 
ــه  ــي »نظام نام ــي اقتصــاد مقاومت ــتاد فرمانده ــات خارجــي«، س در معام
پیوســت فنــاوري و توســعه توانمندي هــاي داخلــي در قراردادهــاي بیــن 
ــان 95  ــنبه دوم آب ــخ یکش ــي« را در تاری ــم مل ــاي مه ــي و طرح ه الملل
بــه اســتناد مفــاد »قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدي و خدماتــي 
ــت آن هــا در امــر صــادرات و اصــاح  در تأمیــن نیازهــاي کشــور و تقوی
ــون  ــوب 1391« و »قان ــتقیم مص ــاي مس ــات ه ــون مالی ــاده )104( قان م
رفــع موانــع تولیــد و رقابت پذیــري و ارتقــاي نظــام مالــي کشــور مصــوب 

ــرد.   ــب ک ــاوري تصوی ــازي فن ــال و بومي س ــدف انتق ــا ه 1394« و ب
ــت  ــداف پیوس ــق اه ــتاي تحق ــه و در راس ــن نظام نام ــاد ای ــاس مف براس
ــاد  ــده مف ــن کنن ــد تضمی ــده بای ــم ش ــای تنظی ــاد قرارداده ــاوري، مف فن
ــي در ســطح  ــا مشــارکت شــرکت هــاي ایران کلیــدي و الزامــي مرتبــط ب
ــاني  ــروي انس ــري نی ــزاء آن و بکارگی ــن اج ــروژه و تأمی ــت طرح/پ مدیری
متخصــص داخلــي بــا اولویــت رویکــرد صــادرات محــور بــه شــرح مــوارد 

ذیــل باشــد:
• واگــذاري انجــام کار بــه شــرکت هاي ایرانــي بــا همــکاري بیــن 
شــرکت هاي ایرانــي و خارجــي )انتقــال دانــش طراحــي و مدیریــت 

طرح/محصــول(

• حداکثــر بکارگیــري منابــع انســاني متخصــص ایرانــي در اجــراي طــرح 
و ارتقــاء دانــش تخصصــي و مهــارت نیــروي انســاني

ــواد  ــن م ــر تأمی ــي و حداکث ــرکت هاي داخل ــه ش ــاوري ب ــال فن • انتق
ــور ــل کش ــا از داخ ــراي آن ه ــروژه و اج ــاز پ موردنی

• انتقــال فناوري تعمیر، نگهداري و بهره برداري 
• صــادرات محــور بــودن همــکاري شــرکت مجــري داخلــي و خارجــي و 
ــرکت هاي  ــي ش ــن بین الملل ــره تأمی ــه زنجی ــي ب ــرکت هاي ایران ورود ش

خارجــي
• مشــارکت در فعالیت هاي توسعه کارآفریني دانش بنیان

• تحقیــق و توســعه مشــترک بــا مراکــز علمــي، پژوهشــي داراي مجــوز و 
ــي ــان داخل ــرکت هاي دانش بنی ش

ــن وجــود ضــروری  ــا ای ــی مــی شــود؛ ب ــدام مثبــت ارزیاب ــن اق کلیــت ای
اســت ایــن مفــاد، در عمــل و در متــن قراردادهــای خارجــی مــورد 

ــد. ــته باش ــی نداش ــرف نمایش ــرد و مص ــرار گی ــتفاده ق اس

3- تعیین نظام ســازگاری اقدامات دستگاه ها با اقتصاد 
مقاومتی

بــا توجــه بــه ضــرورت همســویي برنامه هــا، طرح هــا، پــروژه هــا، 
فعالیت هــا و اقدامــات دســتگاه هاي اجرایــي بــا سیاســت هاي کلــي 
اقتصــاد مقاومتــي، »ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي« در نوزدهمیــن 
ــزي  ــه ممی ــاری، »نظام نام ــال ج ــاه س ــت م ــود در اردیبهش ــه خ جلس
و  فعالیت هــا  هــا،  پــروژه  طرح هــا،  برنامه هــا،  انطبــاق  )ســازگاري( 
ــا سیاســت هاي کلــي اقتصــاد مقاومتــي  ــي ب اقدامــات دســتگاه هاي اجرای

ــرار داد. ــب ق ــورد تصوی ــع« را م ــاي مرج ــق معیاره از طری
ــه  ــه کلی ــرا ب ــرای اج ــری ب ــدس جهانگی ــط مهن ــه توس ــام نام ــن نظ ای
دولتــي،  غیــر  و  دولتــي  عمومــي  نهادهــاي  اجرایــي،  دســتگاه هاي 
اعتبــاري و قرارگاه هــاي  بانک هــا و موسســات  شــرکت هاي دولتــي، 

ــد. ــاغ گردی ــازندگي اب س
ــر  ــر اســاس ایــن نظــام نامــه، دســتگاه هاي اجرایــي مکلفنــد منطبــق ب ب
ــاق فعالیت هــاي مهــم  ــن دســتورالعمل اهتمــام خــود را در انطب ــاد ای مف
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ــد.  ــل آورن ــي بعم ــاد مقاومت ــي اقتص ــت هاي کل ــر سیاس ــذار ب و تاثیرگ
ــد  ــز موظــف اســت رون ــه ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي نی دبیرخان

ــد. اجــراي ایــن دســتورالعمل را هــر شــش مــاه یکبــار گــزارش نمای
ــه  ــا آن ب ــی کــه گــزارش هــای مرتبــط ب ــن نظــام نامــه نیــز در صورت ای
صــورت منظــم ارســال شــود و مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد، اقــدام مناســبی 
ــه  ــری ب ــی جلوگی ــاد مقاومت ــاف اقتص ــات خ ــه از اقدام ــرا ک ــت؛ چ اس
ــوی آن را  ــی و الگ ــاد مقاومت ــا اقتص ــق ب ــات منطب ــل آورده و اقدام عم
ــه کامــا  ــن نظــام نام ــن وجــود، کارآمــدی ای ــا ای ــد. ب ــت مــی نمای تقوی

ــه اجــرای آن اســت. وابســته ب

۴- ارائــه گزارش عملکرد کارگروه رفع موانع تولید 
ــع  ــرای رف ــاش ب ــی، ت ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــیس س ــداف تأس ــی از اه یک
ــود. ایــن  ــع تولیــد و احیــای واحــد هــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل ب موان
وظیفــه بــر عهــده کارگــروه رفــع موانــع تولیــد قــرار گرفــت. ایــن کارگــروه 
ــه تفکیــک اســتانی  ــا کنــون 5 گــزارش از تســهیات پرداخــت شــده ب ت
ــان و  ــر، 17 آب ــر، 28 مه ــهریور، 17 مه ــای 24 ش ــخ ه ــی در تاری و بانک
ــن گــزارش منتشــر شــده  ــر اســاس آخری 5 دی منتشــر نمــوده اســت. ب
توســط ایــن کارگــروه، نزدیــک بــه 7100 میلیــارد تومــان تســهیات بــه 

10 هــزار واحــد تولیــدی اعطــا شــده اســت.
طبــق جزئیــات آخریــن گــزارش کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در تاریــخ 5 
دی 95، از ابتــداي اردیبهشــت مــاه ســال جــاري تــا تاریــخ 5/10/1395 
ــذ  ــه اخ ــق ب ــط موف ــک و متوس ــگاه کوچ ــداد 10110 بن ــوع تع در مجم
ــال  ــارد ری ــک هــزار میلی ــاد و ی ــغ حــدود هفت ــه مبل تســهیات بانکــي ب
گردیده انــد. از ایــن مقــدار بیشــترین میــزان تســهیات بــه ترتیــب 
ــارد  ــدود 477 میلی ــي در ح ــا مبلغ ــان ب ــتان هاي اصفه ــه اس ــوط ب مرب
تومــان بــراي 672 واحــد، اســتان فــارس 479 ملیــارد تومــان بــراي 337 
واحــد و اســتان گیــان بــا مبلــغ 402 میلیــارد تومــان بــراي 689 واحــد 

بــوده اســت.
همچنیــن بانــک کشــاورزي بــا تامیــن تســهیات 4886 واحــد بــه مبلــغ 
ــن تســهیات 1246 واحــد  ــا تامی ــي ب ــک مل ــان، بان ــارد توم 1721 میلی
ــن  ــا تامی ــدن ب ــت و مع ــک صنع ــان و بان ــارد توم ــغ 1171 میلی ــا مبل ب
ــا مبلــغ 855 میلیــارد تومــان بیشــترین میــزان  تســهیات 590 واحــد ب

ــد. ــرار داده ان ــان ق ــار متقاضی تســهیات را در اختی
در جــداول زیــر، جزئیــات ایــن تســهیات بــر اســاس اســتان هــا و بانــک 
هــای عامــل آمــده اســت: )مبالــغ بــه میلیــارد تومــان اســت و اعــداد گــرد 

شــده اســت(

 تعداد واحداستانردیف
 های ثبت نام

کننده

 تعداد واحدهای
 معرفی شده به بانک
جهت اخذ تسهیالت

 تعداد واحدهایی که
 موفق به اخذ تسهیالت

شدند

 میزان تسهیالت
پرداختی

(میلیارد تومان)

125۴125۴۴77333اذربایجان شرقي1

1105110025۴231اذربایجان غربي2

817792250205اردبیل3

2۶۶۶2۶۶۶۶72۴77اصفهان۴

۶3۴۶3۴23۴195البرز5

1821788255ایالم۶

25۶25310۴۶7بوشهر7

11۴311۴313353جنوب کرمان8

 چهارمحال و9
بختیاري

73۶73۶235158

259257200130خراسان شمالی10

تسهيات رونق توليد به تفکيک استانی
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 تعداد واحداستانردیف
 های ثبت نام

کننده

 تعداد واحدهای
 معرفی شده به بانک
جهت اخذ تسهیالت

 تعداد واحدهایی که
 موفق به اخذ تسهیالت

شدند

 میزان تسهیالت
پرداختی

(میلیارد تومان)

1۶7۴1۶39۴۶3398خراسان رضوی11

58058082۴۶خراسان جنوبی12

150715073۴0259خوزستان13

83۴80930۴209زنجان1۴

1۴301۴29۶0۴320سمنان15

 سیستان و1۶
بلوچستان

3353318850

20۴920۴۴27۶3۴۶تهران17

12711271337۴70فارس18

18۴01829۴53290قزوین19

۶20۶20259202قم20

793783207۶2کردستان21

9058۶9218193کرمان22

535535228121کرمانشاه23

 کهکیلویه و بویر2۴
احمد

۴۶8۴۶89282

928928302373گلستان25

217۴217۴۶89۴02گیالن2۶

102۶102۶25۴270لرستان27

21292128830350مازندران28

918918281221مرکزی29

۶90۶89۴۶9110هرمزگان30

585585382139همدان31

12131201305258یزد32

۴2۴272مناطق آزاد33

3359833۴18101107077جمع 

ایــن آمــار نشــان مــی دهــد کــه در معرفــی و اعطــای تســهیات اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت گــذاری و اولویــت بنــدی مشــخصی در نظــر گرفتــه نشــده 
اســت و تقریبــا تمــام بنــگاه هایــی کــه در ســامانه ثبــت نــام نمــوده انــد، بــرای اخــذ تســهیات معرفــی شــده انــد.
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تعداد وام نام بانک دولتی
پرداختی

میزان وام 
پرداختی

(میلیارد تومان)

تعداد وام نام بانک خصوصی
پرداختی

میزان وام 
پرداختی

(میلیارد تومان)

75.3اقتصاد نوین12۴۶1171ملی

53.3پارسیان8۶979۴سپه

30.۶پاسارگاد2158توسعه صادرات ایران

32.۴کارآفرین590855صنعت و معدن

11سامان۴88۶1721کشاورزی

271۶سینا7۶7مسکن

23.5شهر253.3پست بانک

00دی1۶9122توسعه تعاون

5۶371۴صادرات7882۴732جمع

00سرمایه

915 انصار

1112آینده 

22972۴58جمع 

تسهیالت رونق تولید به تفکیک بانک تأمین کننده

• زمــان بنــدی مراحــل مختلــف اجرایــی بســته و کاهــش زمــان و 
مراحــل صــدور مجــوز دســتگاه هــای اجرایــی

ــذاری  ــرمایه گ ــت دار س ــای اولوی ــروژه ه ــب پ ــن و تصوی • تبیی
شهرســتان بــه تفکیــک بخشــی و ایجــاد و مدیریــت بانــک اطاعاتــی از 
ــی ــت الکترونیــک در تمامــی مراحــل فراینــد ارزیاب ــق توســعه دول طری
• بررســی و تصویــب پــروژه در چارچــوب پــروژه هــای اولویــت دار 

بــرای بهــره منــدی از حمایــت هــا و مشــوق هــا
ــایر  ــی و س ــای مال ــوق ه ــا و مش ــت ه ــب حمای ــی و تصوی • بررس

ــا مشــوق ه
• اعمــال هماهنگــی الزم بیــن دســتگاه هــای اجرایــی و موسســات 

عامــل

ــای  ــک ه ــر اقتصــاد، بان ــه وزی ــن گای ــار و همچنی ــن آم ــر اســاس ای ب
خصوصــی همــکاری مناســبی در پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و 
ــا  ــب نی ــر طی ــه دکت ــق گفت ــد. طب ــته ان ــط نداش ــه تســهیات مرتب ارائ
ــار  ــود در اختی ــا وج ــا ب ــک ه ــن بان ــاری، ای ــال ج ــخ 5 دی س در تاری
ــون هیــچ  تســهیاتی در بخــش  ــع بانکــی تاکن داشــتن 40 درصــد مناب

رونــق تولیــد نپرداخته انــد.

5- تصویب بســته حمایت از توســعه اشتغال پایدار
توســعه  از  حمایــت  بســته  مقاومتــی،  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد 
اشــتغال پایــدار را در راســتای مردمــی کــردن اقتصــاد و حداکثرســازی 
ــی و  ــای رقابت ــت ه ــرداری مزی ــره ب ــرای به ــادی و ب ــارکت اقتص مش
نســبی ایــران بــا اولویــت مناطــق روســتایی در خردادمــاه ســال جــاری 

ــود.  ــب نم تصوی
بــر اســاس ایــن بســته، ضــروری اســت در اســتان هــا کارگــروه 
ــرد  ــکل بگی ــدار ش ــتغال پای ــعه اش ــری توس ــرت و راهب ــی مدی تخصص

ــت از: ــارت اس ــف آن عب ــه وظای ک
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• پایــش و ارزیابــی فرایند اجرایی و عملکرد
این کارگروه از اعضای زیر تشــکیل می شــود:

اســتاندار )رئیــس کارگــروه(، مدیــر کل توســعه روســتایی اســتان، 
ــدن  ــت، مع ــر کل صنع ــی، مدی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــادی  ــر اقتص ــر کل اوم ــاورزی، مدی ــاد کش ــر کل جه ــارت، مدی و تج
ــر کل  ــتان، مدی ــای اس ــک ه ــی بان ــورای هماهنگ ــر ش ــی، دبی و دارای
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــتان،  ــد اس ــی امی ــدوق کارآفرین ــس صن ــتان، رئی ــادن اس ــع و مع صنای
ــد اســتاندار. ــروه و تأیی ــر کارگ ــه پیشــنهاد دبی ــر صاحــب نظــر ب دو نف

ــارت  ــده شــده عب ــن بســته دی ــه در ای ــی ک ــت های ــا و حمای مشــوق ه
اســت از:

حمايــت هــای تســهيل گــری: دســتگاه هــای اجرایــی مــی تواننــد 
ــهیل  ــاور و تس ــاب مش ــرای انتخ ــات الزم را ب ــزوم اقدام ــورت ل در ص
ــی و  ــکل ده ــادی، تش ــازی نه ــت س ــا ظرفی ــردی ی ــاح کارک ــر، اص گ
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــه محل ــازی جامع ــد س توانمن

ــانند. ــام رس انج
حمایــت هــای آموزشــی: دســتگاه هــای اجرایــی متولــی ارائــه آمــوزش 
ــا همــکاری بخــش  ــه ای و مهــارت آمــوزی کشــور ب هــای فنــی و حرف
ــوزش هــای  ــد ضمــن ســازماندهی آم ــی مکلفن هــای خصوصــی و تعاون
مهارتــی بــر اســاس مزیــت هــای رقابتــی اســتان هــای کشــور و جهــت 

ــه  ــبت ب ــی، نس ــی مل ــروه تخصص ــوب کارگ ــی مص ــای بخش ــری ه گی
تأمیــن نیازهــای آموزشــی و مهارتــی مــورد نیــاز پــروژه هــای مصــوب 

ــگان اقــدام کننــد. ــه صــورت رای ب
ــی موظــف  ــور اقتصــادی و دارای ــد: وزارت ام ــره تولي ــل زنجي تکمي
اســت اقدامــات الزم بــرای لحــاظ کــردن ســرمایه گــذاری ثابــت 
ــل  ــای قاب ــه ه ــوان هزین ــه عن ــن را ب ــاالی 100 کارک ــای ب ــرکت ه ش
ــره  ــل زنجی ــا تکمی ــاد و ی ــت از ایج ــت حمای ــی در جه ــول مالیات قب

ــل آورد. ــه عم ــد، ب تولی
منابــع اعتبــاری، مشــوق هــا و حمايــت هــای مالــی: تســهیات 

مالــی ایــن بســته عبارتنــد از:
• تســهیات اعطایی موسسات عامل

• تســهیات اعطایــی توســط نهــاد هــای عمومــی، دولتــی و 
غیردولتــی

• تســهیات اعطایی صندوق توسعه ملی
ــی و  ــی مل ــای اجرای ــتگاه ه ــاری )دس ــی و اعتب ــای فن ــک ه • کم

ــتانی( اس
در  متقاضــی  آورده  ســهم  متقاضــی:  آورده  ســهم  تخفيفــات 
ــه صــورت  ــر ب ــه جــدول زی ــا توجــه ب ــف ب ــای مناطــق مختل ــروژه ه پ

ــرد: ــرار گی ــف ق ــورد تخفی ــد م ــی توان ــی م تجمع

موارد اعمال تخفیف کاهش سهم آورده متقاضی به نسبت مبلغ تسهیالت

اجرای پروژه  در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و 
نواحی صنعتی

5 واحد درصد

پروژه های واقع در مناطق روستایی 3 واحد  درصد

پروژه های واقع در مناطق مرزی 5 واحد درصد

پروژه مشارکتی به ازای هر 25 سرپرست خانوار به میزان 1.25 واحد 
درصد

حداکثر 10 واحد درصد

پروژه دانش بنیان دارای تأیید از معاونت علم و فناوری رئیس جمهور 5 واحد درصد

ــه ســود تســهيات: یارانــه ســود تســهیات بــر اســاس پیشــنهاد دســتگاه اجرایــی و تصویــب کارگــروه تخصصــی اســتان قابــل  اعطــای ياران
تخصیــص اســت. میــزان ایــن یارانــه بــه شــرح جــدول زیــر اســت:
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یارانه تخصیصی برای سود تسهیالتموارد 

اجرای پروژه  در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و نواحی 
صنعتی

2 واحد درصد

2 واحد درصدپروژه های واقع در مناطق روستایی

2 واحد درصدپروژه های واقع در مناطق مرزی

به ازای هر خانوار 0.5 واحد درصد، حداکثر ۴ واحد درصدپروژه مشارکتی

2 واحد درصدپروژه دانش بنیان

یارانه سود تسهیالت قابل تخصیص به هر پروژه حداکثر معادل دوسوم نرخ سود تسهیالت بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود.

ــس از  ــروژه پ ــرای پ ــرای اج ــا: ب ــت ه ــا و حماي ــوق ه ــاير مش س

ــط،  ــی ذیرب ــتگاه اجرای ــط دس ــه توس ــوب مربوط ــای مص ــی فراینده ط

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش ــی توان م

ــرح  ــه ط ــاور در تهی ــری مش ــه کارگی ــاب و ب ــاعدت در انتخ • مس

ــروژه( ــی پ ــادی و مال ــی، اقتص ــزارش فن ــی ) گ توجیه

ــی  ــروژه در نواح ــرای پ ــل اج ــذاری مح ــف در واگ ــال تخفی • اعم

ــی صنعت

•کمــک بــه تأمیــن زیرســاخت پــروژه هــای مشــارکتی بــاالی 200 

سرپرســت خانــوار

•تأمیــن بخشــی از هزینــه کارمــزد صنــدوق هــای ضمانــت ســرمایه 

گــذاری

•کمــک بــه تأمیــن بخشــی از هزینــه بیمــه حــوادث و بیمــه تأمیــن 

اجتماعــی

ــای ســرمایه  ــروژه ه ــرای پ ــی موجــود ب ــای قانون ــایر مشــوق ه •س

ــرد. ــرار مــی گی ــری ق ــورد عمــل حداکث ــن بســته، م ــذاری ای گ

۶- تصویب بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتي
بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیــر نفتــی در تاریــخ 3 خــرداد 95 

توســط معــاون اول رئیــس جمهــور ابــاغ شــد.

ــی  ــتاد فرمانده ــره در س ــاده و 14 تبص ــی در 23 م ــته حمایت ــن بس ای

ــی  ــرون گرای ــبرد ب ــی پیش ــه مل ــوب برنام ــی در چارچ ــاد مقاومت اقتص

اقتصــاد ملــی تصویــب و منتشــر گردیــد. هــدف از تنظیــم و ابــاغ ایــن 

بســته، تحقــق اهــداف توســعه صــادرات غیرنفتــی در ســال 1395 عنــوان 

ــامل  ــی را ش ــش کل ــاله 4 بخ ــی یکس ــته حمایت ــن بس ــت. ای ــده اس ش

ــدوق  ــی شــده شــامل صن ــع پیش بین ــه بخــش اول آن »مناب می شــود ک

توســعه ملــی، منابــع بانکــی و منابــع بودجــه ای« اســت و بخــش دوم آن 

ــون  ــده در قان ــی ش ــع پیش بین ــوق های مناب ــتفاده از مش ــوه اس ــه »نح ب

ــت از صــادرات غیرنفتــی«  ــرای حمای بودجــه ســال 1395 کل کشــور ب

مربــوط می شــود؛ دو بخــش دیگــر نیــز »پرداخــت جوایــز صادراتــی کاال 

ــرد. ــر می گی ــا« را در ب ــایر حمایت ه ــات و س و خدم

منابــع مالــی در نظــر گرفتــه شــده در ایــن بســته از ســه محــل »صنــدوق 

توســعه ملــی«، »بانــک مرکــزی« و »منابــع بودجــه ای« تامیــن مــی شــود 

و مصــارف آن نیــز در یــک دســته بنــدی کلــی در ســه بخــش »مشــوق 

مســتقیم بــرای کاالهــا و خدمــات صادراتــی« »مشــوق مســتقیم از طریــق 

یارانــه ســود تســهیات بانکــی« و »رفــع موانــع صادراتــی و مشــوق های 

ــت  ــل، حمای ــای حمل ونق ــاص یارانه ه ــون اختص ــتقیم« همچ ــر مس غی

ــه  ــاص یاران ــور، اختص ــارج از کش ــده در خ ــر ش ــگاه های دای از نمایش

ــرار  ــاری، ق ــان تج ــام و نش ــوزه ن ــت در ح ــاوره و حمای ــوزش و مش آم

می گیرنــد.

گــردش  در  ســرمایه  بــراي  مقاومتــی،  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد 

ــغ 20  ــپرده گذاري مبل ــاورزي، س ــت و کش ــاي صنع ــي بخش ه صادرات

ــد  ــاي 16 درص ــا نرخ ه ــاله ب ــک دوره یکس ــال در ی ــارد ری ــزار میلی ه

ــع  ــاورزي و صنای ــش کش ــراي بخ ــد ب ــت و 14 درص ــش صنع ــراي بخ ب

ــت.  ــرار داده اس ــت ق ــان را در اولوی ــش بنی دان
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عــاوه بــر آن، ســپرده گذاري ارزي نیــز نــزد بانک هــاي تخصصــي 

ــاي  ــردش واحده ــرمایه در گ ــن س ــت تأمی ــهیات جه ــه تس ــراي ارائ ب

ــه،  ــن زمین ــت. در ای ــد پذیرف ــام خواه ــز انج ــي نی ــدي و صادرات تولی

یــک میلیــارد دالر ســپرده ارزی دو ســاله در چنــد بانــک عامــل توســط 

ــش  ــل افزای ــارد دالر قاب ــقف 2 میلی ــا س ــه ت ــی ک ــعه مل ــدوق توس صن

مــی باشــد، بــا نــرخ ثابــت حداکثــر 3.5 درصــد بــه عنــوان نــرخ نهایــی 

ارایــه تســهیات بــه متقاضــی، جهــت ارایــه تســهیات ارزی بــه 

خریــداران خارجــی کاالهــا و خدمــات ایرانــی در قالــب اعتبــار خریــدار 

ســپرده گــذاری مــی شــود.

ــه  ــل ب ــادرات و عم ــت از ص ــرای حمای ــته هایی ب ــن بس ــار چنی انتش

آن می توانــد اقداماتــی مفیــد جهــت افزایــش صــادرات غیرنفتــی 

کشــور باشــد؛ از ایــن رو ایــن اقــدام دولــت و ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 

ــته  ــن بس ــال ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــین اس ــل تحس ــی قاب ــی اقدام مقاومت

ــر  ــردن آن در نظ ــی ک ــرای عملیات ــه ب ــی ک ــه منابع ــا در زمین خصوص

ــد. ــود یاب ــت بهب ــه الزم اس ــت ک ــی اس ــده، دارای نقص های ــه ش گرفت

ــی  ــش اصل ــن بخ ــته، تامی ــن بس ــر ای ــی وارد ب ــای اساس ــی از نقده یک

ــزی و بخــش  ــک مرک ــی و بان ــدوق توســعه مل ــق صن ــع آن از طری مناب

کمــی نیــز از منابــع بودجــه ای دولــت اســت. اگرچــه در بســیاری 

ــعه  ــدوق توس ــع صن ــت از مناب ــده اس ــعی ش ــته س ــن بس ــوارد ای از م

ــا امــکان  ــه صادرکننــدگان اســتفاده شــود ام ــرای اعطــای وام ب ــی ب مل

اســتفاده مفیدتــر از منابــع مالــی ایــن صنــدوق نیــز وجــود دارد. 

ــت  ــای تجــاری و جه ــع بانک ه ــه مناب ــن بســته، ب ــه در ای ــن ک همچنی

ــت. ــده اس ــه نش ــی توج ــن مال ــی آن در تأمی ده

بــر ایــن اســاس و جهــت بهینــه ســازی منابــع و مصــارف بســته 

حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، دو 

ــود: ــی ش ــنهاد م ــر پیش ــورد زی م

ــوع  ــن ن ــع ای ــه مناب ــت ک ــر آن اس ــی، بهت ــن مال ــه تأمی 1- در زمین

ــی  ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــر از مناب ــری غی ــای دیگ ــته ها از روش ه بس

ــی  ــوان صندوق ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــن ش ــزی تأمی ــک مرک و بان

ــع آن  ــی مناب ــت و بخــش اصل ــر گرف ــادرات در نظ ــت از ص ــرای حمای ب

ــن  ــه ای ــرد. ب ــن ک ــا تأمی ــه واردات کااله ــوارض و تعرف ــل ع را از مح

ــدوق  ــن صن ــرای ای ــی ب ــد دائم ــع درآم ــه منب ــر آنک ــاوه ب ــب ع ترتی

ــع صنــدوق توســعه  ــه اســتفاده از مناب ــاز کمتــری ب ــد، نی بدســت می آی

ــا ایــن شــیوه هرچــه واردات  و بانــک مرکــزی خواهــد بــود. همچنیــن ب

ــع ایــن  کاال بیشــتر شــود، امــکان افزایــش صــادرات کاال از طریــق مناب

صنــدوق نیــز افزایــش می یابــد. در حــال حاضــر منابــع حاصــل از تمامــی 

ــت  ــه دول ــد در بودج ــوان درآم ــه عن ــی، ب ــای واردات پرداخت تعرفه ه

ــی  ــع کل ــوان بخشــی از آن را از مناب ــذا می ت ــه می شــود. ل درنظــر گرفت

دولــت اســتثناء کــرد و بــه عنــوان منابــع صنــدوق حمایــت از صــادرات 

ــوان تعرفــه دریافتــی از واردات  ــه می ت ــه عنــوان نمون در نظــر گرفــت. ب

ــت از صــادرات دیگــر  ــع حمای ــوان مناب ــه عن ــی ماننــد مــوز را ب محصول

محصــوالت کشــاورزی در نظــر گرفــت؛ و یــا منابــع حاصــل از دریافــت 

ــت از  ــرای حمای ــس را ب ــای لوک ــد خودروه ــی مانن ــه از محصوالت تعرف

ــتفاده  ــال اس ــا اینح ــت. ب ــر گرف ــد داخــل در نظ ــودرو تولی ــادرات خ ص

ــدوق،  ــن صن ــزی در ای ــک مرک ــی و بان ــعه مل ــدوق توس ــع صن از مناب

ــد در ادامــه مــورد اســتفاده  ــه شــکل دائمــی نباشــد، می توان چنانچــه ب

ــرد. ــرار بگی ق

ــه ای  ــع به گون ــت مناب ــر اس ــز بهت ــع نی ــرد مناب ــه ک ــه هزین 2- در زمین

مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد کــه اوال در گــذر زمــان مســتهلک نشــوند و 

هــر ســال بــر ایــن منابــع افــزوده شــود و دومــا تــا حــد ممکــن از آن هــا 

ــع موجــود در سیســتم بانکــی اســتفاده  ــرای اهــرم کــردن دیگــر مناب ب

شــود تــا بــه ایــن ترتیــب در مجمــوع منابــع بیشــتری بــرای طرح هــای 

حمایــت از صــادرات تجهیــز شــود.

در روش فعلــی، منابــع در اختیــار بانک هــای تجــاری قــرار می گیــرد تــا 

بــه عنــوان تســهیات بــه صادرکننــدگان اعطــاء شــود امــا روش مناســب 

ــای تجــاری ســپرده گذاری  ــع موجــود در بانک ه ــه مناب ــر آن اســت ک ت

ــن ســپرده گذاری، بانک هــای تجــاری موظــف شــوند  شــود و در ازای ای

از منابــع مالــی خــود تســهیات مدنظــر را بپردازنــد.

7- واگذاری پروژه های ملی و اســتانی
ــرمایه  ــای س ــرح ه ــدادی از ط ــی تع ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س

ــه  ــرداری را ب ــره ب ــاده به ــده و آم ــل ش ــام و تکمی ــه تم ــد، نیم ای جدی

بخــش غیردولتــی واگــذار نمــود. ایــن ســتاد ســه گــزارش از طــرح هــای 

واگــذار شــده منتشــر کــرده اســت کــه بــر اســاس آخریــن گــزارش کــه 

ــروژه  ــی و 1071 پ ــروژه مل ــده، 251 پ ــاه منتشــر ش ــخ 4 دی م در تاری

اســتانی واگــذار شــده اســت.

ــای  ــی ه ــک دارای ــای تمل ــذاری طــرح ه ــزارش واگ ــن گ ــات آخری جزئی

جدیــد، نیمــه تمــام و تکمیــل شــده و آمــاده بهــره بــرداری در جــداول 

زیــر آمــده اســت:
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ارزش پروژه تعداد پروژهعنوان پروژه های ملیردیف
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

BOOجدید12۶۶آب شیرین کن1

BOOجدید320آب شیرین کن و حذف فلزات سنگین2

BOTنیمه تمام523تصفیه خانه فاضالب3

BOTنیمه تمام2۶1تصفیه خانه فاضالب۴

بیع متقابلنیمه تمام121۴23تأسیسات آب و فاضالب5

BOTنیمه تمام19.7تأمین آب شرب شهر مشهد۶

BOTنیمه تمام2213خطوط انتقال آبرسانی 7

آبرسانی به شهر قزوین از چاه های منطقه 8
بیدستان

BOTنیمه تمام 1

BOTنیمه تمام1718مجتمع ورزشی وزارت ورزش و جوانان9

ROLTنیمه تمام۴3.9بنای نیمه تمام تاریخی10

BOTنیمه تمام15۴7۴مرکز تصویر برداری 11

BOTنیمه تمام5۶1112مرکز دیالیز12

بیمارستان 8۴0 تختخوابی مهدی کلینیک 13
تهران

BOTنیمه تمام1۶8۴

BOTنیمه تمام130تجهیز دانشگاه علوم پژشکی البرز1۴

اجارهنیمه تمام 17مجتمع فرهنگی و هنری 15

واگذاری مدیریتنیمه تمام 25مجتمع فرهنگی و هنری 1۶

ROLTنیمه تمام30105بنای نیمه تمام تاریخی17

ارتقای کمی و کیفی آب شرب شهر 18
سیرجان و رفسنجان 

BOOنیمه تمام112

BOTنیمه تمام11100کنارگذر شرقی اصفهان به طول 91 کیلومتر19

خرید، نصب، راه نیمه تمام11۶00توسعه فاز یک بندر شهسد بهشتی چابهار 20
اندازی و نگهداری

سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بنادر 21
کشور در سال 139۴ 

BOTنیمه تمام۴۴3000

عنوان پروژه های استانردیف
استانی

ارزش پروژه تعداد پروژه
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

ROLT-ROTجدید21.2بهسازی اماکن ورزشیاردبیل1

واگذاری کامل 2مجتمع فرهنگی و هنری اردبیل2
مدیریت

اجارهکامل ۴3اماکن ورزشیاردبیل3

مرمت، احیا و نگهداری اردبیل۴
بناهای تاریخی

BOTنیمه تمام20.۴
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عنوان پروژه های استانردیف
استانی

ارزش پروژه تعداد پروژه
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

اجارهنیمه تمام10.0۶7استادیوم حمزهسمنان5

BOOجدید18.۶نیروگاه برقابیسمنان۶

 بهره برداری محموعهسمنان7
ورزشی حجاب

ROLTبهره برداری10.۴75

 سالن های ورزشی وسمنان8
استخر

اجارهکامل 5

BOTجدید10.15احداث زمین تنیسسمنان9

 مرمت، احیا و نگهداریسمنان10
بناهای تاریخی

BOTنیمه تمام۶2.7

 تعمیر و بهسازی استخرفارس11
 سرپوشیده شهید فرجام

جهرم

ROTجدید10.5۶

ROLTنیمه تمام2732.8بنای نیمه تمام تاریخیفارس12

اجارهکامل 2۶خانه بهداشتفارس13

 واگذاریکامل 7 مجتمع فرهنگی و هنریفارس1۴
مدیریت

BOOجدید11.7نیروگاه برقابیقم15

BOLTنیمه تمام11.8استخر سرپوشیده سقزکردستان1۶

BOLTنیمه تمام10.5سالن ژیمناستیککردستان17

 موزه تاریخ طبیعی پارکگلستان18
ملی گلستان

BOLTنیمه تمام10.۴

 تفرجگاه های پارک ملیگلستان19
گلستان

 کامل 1

اجارهکامل 12تاالر و سالن ورزشیگلستان20

 واگذاریکامل 8مجتمع فرهنگیگلستان21
مدیریت

 تأمین و لوله کشی آبگلستان22
آشامیدنی روستاها

 نیمه تمام13.5

 آبرسانی به 12 روستایگیالن23
شمال آستانه اشرفیه

BOTنیمه تمام1۶.۴

اجارهکامل 1سالن ورزشیگیالن2۴

 مدیریت و نگهداریگیالن25
پارک جنگلی

 مدیریت و بهره  1
برداری

 مرمت و احیای حماملرستان2۶
 گپ به عنوان سفره خانه

سنتی

 نیمه تمام11.5

 مجتمع فرهنگی رفاهیلرستان27
دانشگاه لرستان

BOOنیمه تمام17

اجارهکامل 73اماکن ورزشیلرستان28
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عنوان پروژه های استانردیف
استانی

ارزش پروژه تعداد پروژه
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

 تأسیسات پیراموني و بهره مازندران29
برداري سد صالح الدین

اجارهنیمه تمام11۴

 بازسازی سالن هایمازندران30
ورزشی

ROLTنیمه تمام27.5

اجارهکامل 77سالن های ورزشیمازندران31

 نیمه تمام17۴.8شهرک گلخانه ایهمدان32

 نوسازی استخرهمدان33
 سرپوشیده رزن و مالیر

ROTجدید21.8

 تصفیه خانه و ایستگاههمدان3۴
پمپاژ

BOTجدید2۶2

 مجتمع های فنی و حرفههمدان35
ای

اجارهکامل 5

اجارهکامل 13مراکز فرهنگی هنریآذربایجان شرقی3۶

 مرکز نگهداری معلولین،آذربایجان شرقی37
 پروژه ژنتیک و سالن

ورزشی بهزیستی

 واگذاری بهکامل ۴
خیرین

 واگذاریکامل 1سالن سینماالبرز38
مدیریت

 آب شیرین کن شهرالبرز39
اشتهارد

BOOجدید1۶.2

 تصفیه خانه فاضالبالبرز۴0
اشتهارد

BOTنیمه تمام11۶

BOOجدید1۶بیمارستانالبرز۴1

 احداث دانشکدهالبرز۴2
داروسازی

BOOجدید125

BOTجدید1۴0آزمایشگاه مگالبالبرز۴3

BOTجدید290مرکز جامع سرطانالبرز۴۴

 احداث، تعمیر و تجهیزالبرز۴5
 بیمارستان های سطح

استان

BOTنیمه تمام320

 واگذاریکامل 2 مجتمع فرهنگی و هنریایالم۴۶
مدیریت

 آب شیرین کن چاهایالم۴7
صالح آباد

BOOجدید11.5

اجارهکامل 20 مجتمع فرهنگی و هنریخوزستان۴8

اجارهکامل 1موزه هنرهای معاصرخوزستان۴9

اجارهکامل 89سالن های ورزشیبوشهر50

اجارهکامل 191پروژه ورزشیتهران51
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عنوان پروژه های استانردیف
استانی

ارزش پروژه تعداد پروژه
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

 واگذاریکامل 5 مجتمع فرهنگی و هنریتهران52
مدیریت

 نگهداری و ارتقا ایستگاهتهران53
اصالح نژاد گوسفند زنده

 مدیریت وکامل 1
نگهداری

 کامل 1آزمایشگاه شیرتهران5۴

 واگذاری غرفه تجاری وتهران55
پل عابر پیاده

اجارهکامل 2

 چهار محال و5۶
بختیاری

اجارهکامل 12سالن ورزشی

 چهار محال و57
بختیاری

 واگذاریکامل 3 مجتمع فرهنگی و هنری
مدیریت

 چهار محال و58
بختیاری

 مجتمع های آموزش فنی
و حرفه ای

اجارهکامل 8

 چهار محال و59
بختیاری

اجارهکامل 8مجتمع خدمات بهزیستی

 چهار محال و۶0
بختیاری

 مجتمع خوداشتغالی
 آموزش و تولید صنایع

بافت و پوشاک

اجارهکامل 1

 واگذاریکامل 5 مجتمع فرهنگی و هنریکرمان۶1
مدیریت

اجارهکامل 11نگهداری اماکن ورزشیکرمان۶2

اجارهکامل 52اماکن ورزشیکرمان۶3

 پروژه راهبری سیلویکرمان۶۴
بافت

1   

اجارهکامل 3مجتمع های گلخانه ایکرمان۶5

 احداث مجتمع هایکرمان۶۶
گلخانه ای

BOOنیمه تمام22.3

اجارهکامل 1محتمع پرورش بزکرمان۶7

اجارهکامل 57اماکن ورزشیکرمانشاه۶8

 مرکز تشخیص پزشکی وکرمانشاه۶9
داروخانه

اجارهکامل 5

 پروژه رفاهی خدماتیکرمانشاه70
آموزش و پرورش

اجارهکامل ۶

اجارهکامل ۴۴واحد آموزشیکرمانشاه71

 واحد تولید جهاد وکرمانشاه72
کشاورزی

اجارهکامل 3

 کهگیلویه و بویر73
احمد

اجارهکامل ۶اماکن ورزشی
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عنوان پروژه های استانردیف
استانی

ارزش پروژه تعداد پروژه
(میلیارد تومان)

نوع واگذارینوع پروژه

 واگذاریکامل 50مراکز بهداشتی و درمانیهرمزگان7۴
مدیریت

 واگذاریکامل 1۶مراکز صیادیهرمزگان75
مدیریت

 واگذاریکامل 3بنای تاریخیهرمزگان7۶
مدیریت

اجارهکامل 27سالن های ورزشیهرمزگان77

 واگذاریکامل 7سالن های فرهنگیهرمزگان78
مدیریت

 واگذاریکامل 2پارک جنگلیهرمزگان79
مدیریت

خرید خدمت  7بیمارستانهرمزگان80

BOOجدید731.8آب شیرین کنهرمزگان81

BOTجدید1۴2۶5تأسیسات بندریهرمزگان82

 تکمیل زیرساخت هایهرمزگان83
آبگرم فاریاب سنگوئیه

 نیمه تمام1۴1.8

فروشنیمه تمام27.۶مجتمع گلخانه ایآذربایجان غربی8۴

 مجتمع عای خدمات واصفهان85
اجتماعی بهزیستی

اجارهکامل 10

اجارهکامل 1مجتمع ورزشی بهزیستیاصفهان8۶

 نیمه تمام35.2کاروانسرای تاریخیاصفهان87

 نیمه تمام21.۶خانه های تاریخیاصفهان88

 مدرسه و هنرستان بااصفهان89
مشارکت خیرین

 نیمه تمام87.5

 نیمه تمام21.2استخراصفهان90

 احداث مدارس ابتدایییزد91
 با استفاده از ظرفیت

خیرین

 نیمه تمام5۶

8- بررســی عملکــرد اقتصــاد مقاومتــی دســتگاه هــا و ارائــه 
ــزارش عملکرد گ

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، تاکنــون عملکــرد وزارتخانــه هــای 
اقتصــاد و صنعــت و همچنیــن بانــک مرکــزی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت؛ همچنیــن گــزارش اقتصــاد مقاومتــی ســازمان بــورس و تعــدادی از 
اقدامــات دولــت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی، تقدیــم رهبــری و مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام شــده اســت و تعــدادی از آن هــا نیــز در هفتــه 

دولــت در ســایت دبیرخانــه قــرار گرفــت. 

در شــهریورماه ســال جــاری و در آســتانه هفتــه دولــت، ســتاد فرماندهــي 
اقتصــاد مقاومتــي گــزارش یکســاله اجــراي سیاســت هــاي کلــي اقتصــاد 

مقاومتــي را بــه محضــر رهبــر معظــم انقــاب تقدیــم نمــود. 
متن این گزارش بدین صورت است:

ــح  ــرد صحی ــي را راهب ــاي اقتصــاد مقاومت ــا و برنامه ه ــت جهت گیري ه دول
ــور و  ــادي کش ــي اقتص ــداف عال ــمت اه ــه س ــران ب ــاد ای ــبرد اقتص پیش
چشــم انداز 20 ســاله ي نظــام جمهــوري اســامي ایــران مي دانــد و از ایــن 
ــخ 29  ــي در تاری ــاد مقاومت ــي اقتص ــت هاي کل ــاغ سیاس ــداي اب رو از ابت
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بهمــن مــاه 1392 از ســوي معظــم لــه؛ بخــش قابــل توجهــي از تاش هــاي 
دولــت صــرف انجــام اقدامــات الزم جهــت پیاده ســازي صحیــح و اساســي 

ــن سیاســت ها شــده اســت.  ای
ــه رشــد مثبــت  ــه خــروج غیرتورمــي از رکــود و دســتیابي ب ایجــاد زمین
ــه  ــاد ب ــري از ورود اقتص ــال 1393، جلوگی ــدي در س ــادي 3 درص اقتص
چرخــه رکــود در وضــع مالــي نامطلــوب دولــت )در شــرایط افــت شــدید 
قیمــت نفــت و درآمدهــاي عمومــي دولــت(، دســتیابي بــه رشــد اقتصــادي 
یــک )1( درصــدي در ســال 1394 و تــراز تجــاري مثبــت 900 میلیــون 
دالری کشــور در ایــن ســال منبعــث از بــه کارگیــري سیاســت هاي کلــي 

اقتصــاد مقاومتــي اســت.
در ســال  جاري نیــز کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري بــه نــام 
ــت  ــن شــده اســت، اهتمــام دول ــدام و عمــل« مزی »اقتصــاد مقاومتــي، اق
ــازي  ــیر عملیاتي س ــه مس ــر ادام ــي ب ــاد مقاومت ــي اقتص ــتاد فرمانده و س
سیاســت هاي کلــي اقتصــاد مقاومتــي و اجــراي پروژه هایــي قــرار گرفتــه 
اســت کــه بــه منظــور مقاوم ســازي اقتصادکشــور تدویــن و مصــوب 
ــا  ــت ب ــوده اس ــاش نم ــي ت ــاد مقاومت ــي اقتص ــتاد فرمانده ــده اند. س ش
ــاي  ــراي پروژه ه ــد  اج ــر رون ــق ب ــارت دقی ــازماندهي و نظ ــت، س مدیری
اولویــت دار و تصویــب و ابــاغ مصوبــات الزم بــراي رفــع موانــع و 
مشــکات موجــود در مســیر اجــراي آنهــا، رونــد تحقــق اهــداف منــدرج 

در سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتــي را تســهیل و تســریع نمایــد. 
نتايج اين اقدامات عبارت است از:

ــز  ــي و تمرک ــد داخل ــت درآوردن تولی ــه حرک ــاء و ب ــور احی ــه منظ 1( ب
ــه اینکــه یکــي  ــا امعــان نظــر ب ــر بنگاه هــاي کوچــک و متوســط و ب آن ب
از مهمتریــن مشــکات بخــش تولیــدي، کمبــود نقدینگــي و منابــع 
ــر راه پرداخــت  ــر س ــود ب ــاي موج ــي اســت، بســیاري از محدودیت ه مال
ــه واحدهــاي تولیــدي کوچــک و متوســط از طــرق مختلــف  تســهیات ب
ــزي،  ــک مرک ــاي بان ــران و بخش نامه ه ــأت وزی ــه هی ــه تصویب نام از جمل
ــده و در  ــع ش ــور مرتف ــي کش ــور مالیات ــازمان ام ــي و س ــن اجتماع تأمی
ــدي  ــاي تولی ــه واحده ــت ک ــده اس ــاد ش ــکان ایج ــن ام ــر ای ــال حاض ح
و  بیمــه اي  بدهي هــاي  و  معــوق  تســهیات  برگشــتي،  چــک  داراي 

ــند. ــته باش ــي داش ــد دسترس ــهیات جدی ــه تس ــي ب مالیات
براســاس آخریــن اطاعــات دریافتــي، بــا توجــه بــه هماهنگي هــاي 
ــدي  ــد تولی ــش از 1300 واح ــخ 1395/5/25 بی ــا تاری ــده ت ــل آم بعم
تومــان( در چارچــوب  میلیــارد  )معــادل 1500  را  تســهیات خــود 
تصمیمــات کارگــروه رفــع موانــع تولیــد دریافــت نموده انــد. طبــق اعــام 
ــر  ــغ ب ــون )1395/5/11( بال ــال جاري تاکن ــداي س ــزي، از ابت ــک مرک بان

4300 واحــد تولیــدي کوچــک و متوســط از تســهیات بانکــي اســتفاده 
کرده انــد. البتــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه همــه ایــن واحدهــا 
تســهیات خــود را در چارچــوب مصوبــه کارگــروه دریافــت نکــرده 
ــدي خــود  ــراي حــل مشــکل واحــد تولی ــر حــال ب ــه ه باشــند. لیکــن ب

ــد. ــت نماین ــهیات دریاف ــل تس ــک عام ــک بان ــه کم ــته اند ب توانس
ــپرده هاي  ــود س ــرخ س ــي، ن ــام بانک ــاح نظ ــه اص ــتاي برنام 2( در راس
بلنــد مــدت طــي دو مرحلــه بــه 15 درصــد کاهــش یافتــه و ســقف نــرخ 
ــن  ــه 18 درصــد رســیده اســت. همچنی ــز ب ــا نی ســود تســهیات بانک ه
ــایر  ــر از س ــد پایین ت ــاورزي 2 درص ــش کش ــهیات بخ ــود تس ــرخ س ن
ــداز  ــدوق پس ان ــهیات صن ــود تس ــرخ س ــردد. ن ــه مي گ ــا عرض بخش ه
مســکن بــه 11 درصــد کاهــش یافتــه و بــه زودي ایــن نــرخ بــه 9 درصــد 

تقلیــل پیــدا خواهــد کــرد.
ــهیات  ــت تس ــن وضعی ــون آخری ــه پیرام ــورت گرفت ــي هاي ص 3( بررس
ــهیات  ــه تس ــت ک ــي از آن اس ــي حاک ــتم بانک ــط سیس ــي توس پرداخت
ــزار  ــر 934 ه ــغ ب ــه اول ســال 1395 بال ــا در ســه ماه ــي بانک ه پرداخت
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه تســهیات پرداختــي در ســه 
ماهــه اول ســال 1394 )648 هــزار میلیــارد ریــال( بالــغ بــر 44 درصــد 
رشــد را نشــان مي دهــد. همچنیــن ســهم تســهیات پرداختــي در قالــب 
ــزار  ــادل 633 ه ــادي مع ــاي اقتص ــه بخش ه ــردش در کلی ــرمایه در گ س
ــه در  ــوده اســت ک ــادل 68 درصــد کل تســهیات( ب ــال )مع ــارد ری میلی
مقایســه بــا ســه ماهــه اول ســال گذشــته 44 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــردش حــدود  ــرمایه در گ ــال تســهیات س ــارد ری ــزار میلی از کل 633 ه
252 هــزار میلیــارد ریــال آن )40 درصــد( مربــوط بــه صنعــت و معــدن 

بــوده اســت.
ــط  ــي ذي رب ــت دســتگاه هاي اجرای ــا محوری ــه سیاســت هایي ب 4( مجموع
ــر  ــاق کاال نظی ــتري در قاچ ــش بیش ــهم و نق ــه س ــي ک ــورد کاالهای در م
گــروه نســاجي، گوشــي تلفــن همــراه، دخانیــات،  طــا و مصنوعــات آن و... 
دارنــد، تهیــه شــده و آمــاده اجــرا مي باشــد. همچنیــن راه انــدازي برخــي 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــون مب ــي شــده در قان ســامانه هاي الکترونیکــي پیش بین
ــال  ــامانه پورت ــي، س ــور گمرک ــد ام ــره واح ــامانه پنج ــر س کاال و ارز نظی
ــر  ــمند ب ــارت هوش ــامانه هاي نظ ــازي س ــي و پیاده س ــع ارزي، طراح جام
رویــه گمرکــي ترانزیــت کاال، ســامانه جامــع حمــل و نقــل، ســامانه جامــع 
ــات  ــر اقدام ــي از دیگ ــات نفت ــت معام ــي ثب ــامانه الکترونیک ــا، س انباره

ــا قاچــاق کاال و ارز مي باشــد. ــارزه ب انجــام شــده در راســتاي مب
قــراردادي  الگوهــاي  و  ســاختار  عمومــي،  »شــرایط  تصویب نامــه   )5
ــي  باالدســتي نفــت و گاز« پــس از صدهــا ســاعت جلســه در ســطوح عال
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ــره در  ــه مذاک ــد ب ــدان عاقه من ــط و منتق ــي مرتب ــا دســتگاه هاي نظارت ب
ــد. ــه، اصــاح و مصــوب گردی ــن زمین ای

ــر  ــي ب ــي مبن ــاد مقاومت ــي اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــراي اباغی 6( در اج
واگــذاري 2500 پــروژه نیمــه تمــام در ســال 1395، تعــداد  3912 پــروژه  
ــر در  ــه شــرح زی ــا ب ــذاري آنه ــي و اســتاني، شناســایي و مراحــل واگ مل

حــال انجــام اســت:
ــا اعتبــاري  • شناســایي تعــداد 1422 پــروژه ملــي قابــل واگــذاري ب

مــورد نیــاز بالــغ بــر 1400 هــزار میلیــارد ریــال مشــتمل بــر 328 پــروژه 
جدیــد، کــه 1010 پــروژه نیمــه تمــام و 84 پــروژه تکمیــل شــده و آمــاده 

ــت. ــرداري اس بهره ب
• شناســایي تعــداد 2490 پــروژه اســتاني قابــل واگــذاري بــا اعتبــاري 

مــورد نیــاز بالــغ بــر 240 هــزار میلیــارد ریــال مشــتمل بــر 409 پــروژه 
ــده و  ــل ش ــروژه تکمی ــام و 453 پ ــه تم ــروژه نیم ــه 1628 پ ــد، ک جدی

ــت. ــرداري اس ــاده بهره ب آم
• از پروژه هــاي شناســایي شــده اســتاني تعــداد 174 پــروژه بــا 
ــد  ــي فرآین ــال ط ــال در ح ــارد ری ــزار میلی ــاز 30 ه ــورد نی ــار م اعتب

اســت. ســرمایه گذار  انتخــاب 
• بعــاوه 144 پــروژه ملــي و اســتاني در حــوزه آب و نیــرو، فرهنگــي 

و گردشــگري، از ســال 1394 تاکنــون واگــذار شــده اســت.
ــا هــدف توســعه کســب و کار  7( الگــوي توســعه رســته هاي پراشــتغال ب
و اشــتغال پایــدار بــه منظــور ایجــاد 445 هــزار شــغل در ســال جاري در 
قالــب 30 رســته کســب و کار در 31 اســتان کشــور تدویــن شــده اســت 
ــده  ــاز ش ــروژه آغ ــراي پ ــي و اج ــل بررس ــتان مراح ــون در 22 اس و تاکن

اســت.
ــک و یکپارچــه  ــروژه اســتقرار گمــرک الکترونی 8( در راســتاي اجــراي پ
زمــان ترخیــص واردات کاال از 26 روز بــه 3 روز و زمــان ترخیــص صادرات 
ــران در  ــه ای ــن رتب ــه اســت. همچنی ــه 1 روز کاهــش یافت کاال از 7 روز ب
شــاخص لجســتیک بانــک جهانــي از 114 بــه 96 در ســال 2016 ارتقــاء 

یافتــه اســت.
ــر 11.38  ــرق در پایــان ســال 94 براب 9( تلفــات شــبکه توزیــع نیــروي ب
ــه نخســت  ــار ماه ــده در چه ــام ش ــاي انج ــا تاش ه ــه ب ــوده ک درصــد ب

ــه حــدود 10.74 درصــد رســیده اســت. ســال 1395، ب
ــد  ــروگاه تولی ــگاوات نی ــرداري 300 م ــل و بهره ب ــتاي تکمی 10( در راس
پراکنــده )هدف گــذاري بــراي ســال 1395(، تاکنــون 895 مــگاوات 
ــده و 44.4  ــه احــداث صــادر ش ــگاوات پروان ــه احــداث 100 م موافقتنام
ــب و  ــاري نص ــال ج ــه اول س ــار ماه ــمي در چه ــت اس ــگاوات ظرفی م

ــي  ــد تضمین ــرارداد خری ــره ق ــن 15 فق ــت. همچنی ــده اس ــدازي ش راه ان
ــه  ــون مبادل ــال جاري تاکن ــداي س ــگاوات از ابت ــت 91 م ــه ظرفی ــرق ب ب

شــده اســت.
ــا  ــرم )ب ــاي جه ــي نیروگاه ه ــات اجرای ــون عملی ــال جاري تاکن 11( در س
پیشــرفت فیزیکــي 60%(، پرنــد )بــا پیشــرفت فیزیکــي 45%(، ســبان )بــا 
ــا پیشــرفت فیزیکــي 5%( و فردوســي  پیشــرفت فیزیکــي 4%(، کاشــان )ب
)بــا پیشــرفت فیزیکــي 10%( مجموعــاً بــه ظرفیــت 2080 مــگاوات آغــاز 

گردیــده اســت.
12( در ســال 1395 عملیــات اجرایــي چهــارده نیــروگاه ســیکل ترکیبــي 
و بخــاري بــا ظرفیــت 9684 مــگاوات توســط ســرمایه گذار بخــش 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــي ص خصوص
ــاب  ــروژه آب و فاض ــذاري 23 پ ــروژه »واگ ــراي پ ــور اج ــه منظ 13( ب
ــا ارزش  ــل ب ــه روش هــاي BOO، BOT و بیع متقاب ــه بخــش خصوصــي ب ب
ــروژه از 23  ــرارداد 22 پ ــس ق ــون پیش نوی ــان« تاکن ــارد توم 1700 میلی

ــي شــده اســت. ــان نهای ــارد توم ــه ارزش 1050 میلی ــور ب ــروژه مذک پ
14( بــا تکمیــل 12 مجتمــع پتروشــیمي در ســال جاري جمعــاً 8.9 
ــود. ــه مي ش ــور اضاف ــیمي کش ــد پتروش ــت تولی ــه ظرفی ــن ب ــون ت میلی

15( پروژه هــاي پــارس جنوبــي مطابــق برنامــه در حــال پیشــرفت اســت. 
فازهــاي 17و 18 ، 19 )دو فــاز اســتاندارد(، 20 و 21 جمعــاً 6 فــاز 

ــید. ــد رس ــرداري خواه ــه بهره ب ــال جاري ب ــتاندارد در س اس
16( تولیــد نفــت میادیــن نفتــي غــرب کارون از 50 هــزار بشــکه در روز 
در اواخــر ســال 1394 بــه 146 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت.
17( از آغــاز فصــل برداشــت تاکنــون بالــغ بــر 10.5 میلیــون تــن گنــدم 
ــه صــورت تضمینــي از کشــاورزان خریــداري شــده اســت و پیش بینــي  ب
مي شــود کــه خریــد تصمینــي گنــدم در ســال جاري از مــرز 11 میلیــون 

تــن عبــور نمایــد.
ــل توجهــي پیــدا کــرده  ــاوگان ماشــین آالت کشــاورزي بهبــود قاب 18(  ن
ــاي  ــداد کارنده ه ــم تع ــت یازده ــه کار دول ــروع ب ــداي ش ــت. از ابت اس
غــات 35% ، نشــاکارهاي برنــج 42%، کمبایــن برنــج 335%، شــیکر 
 برداشــت باغــات 69%، انــواع تراکتــور 15% و ســمپاش هاي زراعــي و 
ــب  ــه ضری ــود ک ــي مي ش ــت و پیش بین ــه اس ــش یافت ــي 22% افزای باغ
مکانیزاســیون از 1.26 )اســب بخــار در هکتــار( در ســال 1392 بــه 1.62 

ــد. ــش یاب ــال جاري افزای س
19( پــروژه »توســعه ســامانه هاي نویــن آبیــاري در 250 هــزار هکتــار«، 
ــار  ــروژه »توســعه تولیــد و اصــاح، بازســازي و نوســازي 1777 هکت و پ

ــه ســرعت در حــاال اجــرا مي باشــد. ــه اي« ب از واحدهــاي گلخان



فصل دوم      بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 23 دستگاه 

39 moqavemati.net

20( پیشــرفت فیزیکــي پــروژه انتقــال ســیگنال  صــدا و ســیما از 
ــواره و  ــه ماه ــا هــدف کاهــش وابســتگي ب ــن ب ــه ســطح زمی ــواره ب ماه

اپراتور هــاي داراي ماهــواره از مــرز 80 درصــد گذشــته اســت.
21( پــروژه انتقــال کپــي ســامانه )K-ROOT DNS( بــه داخــل کشــور بــه 
ــده  ــام ش ــات، انج ــي اطاع ــبکه مل ــعه ش ــات توس ــي از الزام ــوان یک عن

اســت.
22( حمایــت از ایجــاد »جویشــگر بومــي« بــه عنــوان یکــي از مهمتریــن 
بســترهاي توســعه محتــوا، از طریــق بخــش خصوصــي صــورت پذیرفتــه 
اســت. در حــال حاضــر جویشــگر بومــي ایجــاد شــده بیــش از دو 
ــي  ــه اقدامات ــرار داده و مجموع ــارد صفحــه وب را تحــت پوشــش ق میلی
ــا نســبت اســتفاده از محتــواي  ــه انجــام رســیده، موجــب شــده ت کــه ب
ــد. ــه 58 درصــد کاهــش یاب خارجــي در ابتــداي دولــت از 90 درصــد ب
23( تعــداد پروازهــاي عبــوري از آســمان ایــران از 400 پــرواز در 
شــبانه روز در ابتــداي دولــت یازدهــم بــه حــدود 1100 پــرواز افزایــش 

ــت. ــه اس یافت
24( در راســتاي رونــق بخــش مســکن تکمیــل و احــداث بیــش از 
ــن  ــن تأمی ــرار دارد. همچنی ــتور کار ق ــکن در دس ــد مس ــزار واح 50 ه
ــراي 100 هــزار واحــد مســکوني توســط ســازمان ملــي زمیــن  زمیــن ب
ــا  ــب مشــارکت ب ــف درآمــدي و در قال ــراي گروه هــاي مختل و مســکن ب
ــات در  ــر اقدام ــور از دیگ ــف کش ــهر هاي مختل ــي در ش ــش خصوص بخ

ــد. ــرا مي باش ــت اج دس
ــت  ــه دول ــي در هفت ــي و راه اصل ــروژه بزرگراه ــر پ 25( 410 کیلیومت
ــه  ــوط ب ــن میــزان 235 کیلومتــر آن مرب افتتــاح خواهــد شــد کــه از ای

پروژه هــاي اباغــي اقتصــاد مقاومتــي مي باشــد.
26( در راســتاي پیگیــري پیشــرفت پروژه  هــاي اباغــي و انجــام بــه موقــع 
فعالیت هــاي تعریــف شــده از ابتــداي ســال جاري تاکنــون طــي 11 
جلســه از 8 وزارتخانــه و دســتگاه هاي اجرایــي بازدیــد بعمــل آمــده اســت.

ــه  ــان گــزارش خــود، مهمتریــن دســتاوردهای ب دولــت یازدهــم در پای
ــر  ــرح زی ــه ش ــی را ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ــت ه ــری سیاس کارگی

آورده اســت: 
ــق  ــه رون ــه چرخ ــور ب ــاد کش ــت اقتص ــاهد بازگش ــال جاري ش در س
ــي باشــیم. رشــد اقتصــادي 4/4 درصــدي، رشــد  ــر تورم مســتمر و غی
صنعتــي 8/8 درصــدي و رشــد 4 درصــدي بخــش کشــاورزي در ســه 
ــه  ــاندن آن ب ــورم و رس ــش ت ــرل و کاه ــال جاري، کنت ــه اول س ماه
ــهري و %2/8  ــال جاري )9% ش ــاه س ــي در تیرم ــک رقم ــورم ت ــرخ ت ن
روســتایي(، رشــد 4.5 درصــدی مصــرف بخــش صنعتــي درچهارماهــه 
ــت  ــي مثب ــادرات غیرنفت ــدي ص ــد 21 درص ــال جاري، رش ــي س ابتدای
شــدن تــراز تجــاري کشــور بــه میــزان 3 میلیــارد و 443 میلیــون دالر 
ــاق  ــارد دالري قاچ ــش 10 میلی ــال،  کاه ــي س ــه ابتدای ــار ماه در چه
کاال در ســال 1394 نســبت بــه ســال قبلــي و پیش بینــي کاهــش 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه اهتمــام نظــام ب ــا توجــه ب شــدید آن در ســال جاري ب
ــي  ــري سیاســت هاي کل ــه کارگی ــن دســتاوردهاي ب قاچــاق، از مهمتری

ــت. ــي اس ــاد مقاومت اقتص

9- تدوین شاخص های رصد اقتصاد مقاومتی
شــاخص هــای اقتصــاد مقاومتــی در دو بخــش حــوزه کان و شــاخص 
هــای ارزیابــی برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی، توســط ســازمان 
ــه ای  ــت و در پوش ــده اس ــی ش ــور طراح ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های  اجرایــی  »مســتندات  عنــوان  تحــت 
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  دبیرخانــه  ســایت  در   »)3( مقاومتــی 
مقاومتــی در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، بارگــذاری 

ــت. ــده اس ش
ــده  ــر آورده ش ــداول زی ــا در ج ــاخص ه ــن ش ــه ای ــه مجموع در ادام

ــت. اس

               شاخص های حوزه کالن

الف) تحقق رشد پویا شاخص اصلی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه

زیرشاخص
سهم ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه

سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه

واریانس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه

سهم ارزش افزوده بخش معدن (به جز نفت و گاز) از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه
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               شاخص های حوزه کالن

نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشر به قیمت پایهزیرشاخص

سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه

واریانس نرخ تورم

               شاخص های حوزه کالن

ب) کاهش آسیب پذیری اقتصاد شاخص اصلی

سهم عوائد نفتی در بودجه کشور
زیرشاخص

ترکیب صادرات کشور بر حسب کشور مقصد

ترکیب واردات کشور بر حسب کشور مبدأ

               شاخص های حوزه کالن

ج) افزایش انعطاف پذیری اقتصاد شاخص اصلی

رشد تولید و تعداد محصوالت در صنایع باالدست و پایین دست نفت و گاز

زیرشاخص

رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی به تفکیک اجزای 12 گانه آن

رشد سرمایه گذاری ایرانی در کشور های خارجی

نسبت کفایت ذخایر ارزی

نسبت کفایت ذخایر خارجی کشور

سهم ایران در زنجیره بین المللی (جهانی)

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

1- برنامه ملی ارتقای بهره وری نام برنامه
شاخص بهره وری نیروی کار بر حسب تقسیم تولید ناخالص داخلی بر تعداد شاغالن کالن کل کشور

شاخص

شاخص بهره وری نیروی کار بر حسب تقسیم ارزش افزوده هر یک از بخش های اصلی اقتصاد بر تعداد 
شاغالن آن بخش

شاخص بهره وری نیروی کار بر حسب تقسیم تولید ناخالص داخلی بر ساعت اشتغال کل

شاخص بهره وری سرمایه بر حسب تقسیم تولید ناخالص بر ارزش موجودی سرمایه ثابت

شاخص بهره وری سرمایه بر حسب تقسیم ارزش افزوده هر یک از بخش های اصلی اقتصاد بر ارزش 
موجودی سرمایه ثابت آن بخش

نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید

شاخص بهره وری انرژی بر حسب تقسیم ارزش ستانده بر مقدار انرژی مصرف شده در اقتصاد کشور
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شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

2- برنامه ملی پیشبرد برون گزایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی) نام برنامه
نسبت صادرات (کاالها و خدمات) از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کل صادرات - وزن/ارزش

شاخص

تراز تجاری غیر نفتی کشور

تراز حساب جاری کشور

نسب صادرات غیر نفتی به کل صادرات - وزن/ارزش

نسب صادرات غیر نفتی به کل واردات - وزن/ارزش

نسب صادرات غیر نفتی به  واردات(بدون میعانات گازی) - وزن/ارزش

نسبت واردات کاالهای سرمایه ای (واسطه ای) به کل واردات - وزن/ارزش

نرخ رشد سرمایه گذاری مستقسم خارجی

نسبت سرمایه گذار مستقیم خارجی + قرارداد های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

شاخص ترانزیت کل (جاده ای به جاده ای/ ترانزیت جاده ای به دریایی/ ترانزیت دریایی به جاده ای/ 
ترانزیت دریایی به دریایی/ ترانزیت از طریق راه آهن)

نسبت سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور تقسیم بر تشکیل سرمایه ثابت خالص

نسبت سرمایه گذاری خارجی (FDI + قرارداد های مشارکتی + فاینانس) بر کل تأمین مالی

نسبت صادرات محصوالت (کاال و خدمات) دانش بنیان به کل صادرات

نرخ رشد صادرات غیر نفتی

نسبت درامد ترانژیت به کل صادرات غیر نفتی

نسبت درآمد سواپ و ترانزیت برق به کل درامد صادرات غیر نفتی

عضویت در نهاد های بین المللی، پیمان ها و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی

شاخص باز بودن اقتصاد کشور

سهم خدمات فنی و مهندسی از کل صادرات غیر نفتی

شاخص شدت انرژی: مصرف نهایی انرژی (بشکه معادل نفت خام) تقسیم بر تولید ناخالص داخلی

شاخص

شاخص بهره وری آب بر حسب تقسیم ارزش ستانده بر مقدار آب مصرف شده در سطح کل اقتصاد

بهره وری فیزیکی آب کشاورزی (مقدار آب مصرفی کشاورزی (متر مکعب) تقسیم بر مقدار محصول تولید 
شده (کیلوگرم)

بهره وری اقتصادی (ریالی) آب کشاورزی (مقدار آب مصرفی کشاورزی (متر مکعب) تقسیم بر سود خالص 
محصول تولید شده (ریال))

سرانه مصرف آب در بخش کشاورزی به ازای هر واحد ارزش افزوده این بخش

سرانه مصرف آب در بخش صنعت به ازای هر واحد ارزش افزوده این بخش

راندمان نیروگاه ها

تلفات انتقال و توزیع مصرف انرژی برق
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سهم خدمات گردشگری از کل صادرات غیر نفتی
شاخص تمرکز جغرافیایی صادرات و وارداتشاخص

سهم خدمات گردشگری از کل صادرات غیرنفتی

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

3- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) نام برنامه
شاخص سهولت انجام کسب و کار و رتبه جهانی کشور در این شاخص

شاخص

شاخص کارآفرینی و رتبه جهانی کشور در این شاخص

شاخص توسعه مالی و رتبه جهانی کشور در این شاخص

درصد تغییرات ساالنه نرخ ارز بازار آزاد

سهم مطالبات غیر جاری در تسهیالت اعطایی بانک ها

درصد خودکفایی در تولید کاالهای اساسی

رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری در سفر و گردشگری

افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

درصد پوشش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات پولی و بانکی

نرخ رشد پایه پولی

نرخ رشد ضریب فزاینده

نسبت اعتبارات طرح های مشارکت عمومی- خصوصی به کل طرح های تملک سرمایه ای

نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی

نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور

نرخ مشارکت زنان دارای تحصیالت عالی کشور

شاخص تراز تجاری بخش کشاورزی

میزان ذخایر تجاری بخش کشاورزی

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور

نرخ رشد تعداد گردشگران داخلی

سهم واردات کاالهای مصرفی از کل واردات

سهم واردات کاالهای واسطه ای از کل واردات

سهم واردات کاالهای سرمایه ای از کل واردات

تفاوت بین نرخ رسمی و آزاد ارز

نرخ رشد اشتغال روستایی
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شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

۴- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی نام برنامه
سهم افراد واقع در زیر خط فقر نسبی منطقه ای

شاخص

صریب جینی

نسبت هزینه های دهک اول به دهک دهم

فاصله دسترسی به زیر ساخت ها در مناطق مختلف

فاصله شاخص توسعه انسانی HDI در مناطق مختلف

شاخص توسعه انسانی

فاصله نرخ بیکاری بین مناطق

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

5- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت نام برنامه
نسبت منابع حاصل از عوائد نفت و گاز در بودجه عمومی

شاخص

نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی کشور

تراز عملیاتی بودجه

نسبت درآمدهای عمومی غیر نفتی به اعتبارات هزینه ای

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

نسبت اعتبار ردیف های متفرقه از کل اعتبارات عمومی دولت

درصد دستگاه های اجرایی موفق در استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از کل دستگاه ها

نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی

نسبت شاغالن بخش عمومی به کل

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

۶- برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مفاومتی نام برنامه
نسبت تعداد عناوین آثار مکتوب هنری و آموزشی در حوزه اقتصاد مقاومتی به کل

نسبت تعداد محصوالت چند رسانه ای تهیه شده مرتبط با اقتصاد مقاومتی به کلشاخص

نسبت تعداد آثار علمی، فرهنگی، تهیه شده در عرصه اقتصاد مقاومتی در صدا و سیما به کل

نسبت تعداد ساعات برنامه های تولیدی صدا و سیما در حوزه اقتصاد مقاومتی به کل
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شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

7- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار نام برنامه
ظرفیت تولید نفت خام

شاخص

میزان تولید نفت خام

سهم تولید نفت از میادین مشترک نسبت به تولید نفت کشور

میزان تولید گاز طبیعی پاالیش شده (شیرین) کشور

سهم تولید گاز از میادین مشترک نسبت به تولید گاز کشور

سهم روش های نوین فروش نسبت به کل فروش نفت

میزان تولید میعانات گازی کشور

میزان تولید گازغنی کشور

میزان تولید فراورده های نفتی (به تفکیک فراورده های اصلی)

ضریب بازیافت مخازن نفتی

میزان پاالیش گاز و نم زدایی

میزان پاالیش نفت خام و میعانات گازی

میزان صادرات نفت کشور (به تفکیک منطقه مقصد)

سهم صادرات نفت (نسبت به تولید نفت)

سهم تولید نفت ایران از تولید کشورهای عضور اوپک

میزان صادرات گاز کشور

LNG میزان صادرات گاز از طریق

میزان صادرات فراورده های نفتی

میزان ذخیره سازی نفت خام

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی (دالر) (با قیمت ثابت سال 139۴)

ارزش فروش داخلی محصوالت پتروشیمی (قیمت ثابت سال 139۴)

سهم هزینه های R&D صنعت نفت به کل هزینه های آن

ارزش هر تن محصول پتروشیمی به قیمت ثابت صادراتی سال 9۴

سهم برندهای جهانی در مطالعات مخازن نفت خام و گاز

سهم برندهای جهانی در مطالهات مخازن نفت و گاز

سهم برندهای جهانی در سرمایه گذاری در پاالیش و پتروشیمی

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

8- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد نام برنامه
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سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه ثابت ساالنه کشور

شاخص

سهم اشتغال بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور

نسبت تعداد طرح های عمرانی (طرح های تملک دارایی سرمایه ای) واگذارر شده به بخش خصوصی به 
کل

شاخص درجه تمرکز بازار در فعالیت های اقتصادی

ضریب نفوذ بازار سرمایه

سهم منافع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش غیر دولتی (مصوب/عملکرد) (به تفکیک تعاوی، 
خصوصی، و در مجموع)

سهم بخش خصوصی از کل تسهیالت اعطایی بانک ها

نسبت تصدی های واگذار شده از کل تصدی های احصا شده قابل واگذاری

سهم بخش عمومی در تأمین و عرضه کاالهای عمده (منتخب)

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

9- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان نام برنامه
)KEI( شاخص اقتصاد دانش بنیان

شاخص

)GII( شاخص نوآوری جهانی

)TAI( شاخص دستیابی به فناوری

)CIP( شاخص عملکرد رقابت صنعتی

شاخص ظرفیت نوآوری ملی

نسبت ارزش افزوده محصوالت با فناوری پیشرفته از تولید ناخالص داخلی

نسبت صادرات کاالهای با فناوری پیشرفته به کل صادرات غیر نفتی

سهم صادرات کاالهای با فناوری برتر نسبت به کل صادرات

نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی

سهم تکنولوژی از رشد اقتصادی

سهم دانش بنیانی از رشد اقتصادی

میزان ثبت اختراع
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شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

11- برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها نام برنامه

نسبت یارانه تخصیصی به فعالیت های تولید کاال و خدمات از کل یارانه پرداختی

نسبت افراد بهره مند از یارانه مستقیم نقدیشاخص

نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصالح قیمت ها به مصارف کل

نسبت قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس

بررســی و دقــت در ایــن شــاخص هــا نشــان می دهــد کــه شــاخص های 

معرفــی شــده، فــارغ از بررســی میــزان دقــت در طراحــی و امــکان یــا 

عــدم امــکان رصــد کّمــی هــر یــک از آنهــا، فاقــد وزن دهــی مناســب 

هســتند. 

ــهم  ــاخص »س ــات« و ش ــت اختراع ــزان ثب ــاخص »می ــال ش ــرای مث ب

عوائــد نفتــی در بودجــه کشــور« دو مقولــه مجــزا و غیرهمگــون 

ــوان  ــک بســته تحــت عن ــن شــاخص هایی در ی هســتند و بررســی چنی

شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی، نیازمنــد وزن دهــی اســت.

نقد و بررســی عملکرد ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ــر اســاس گــزارش 15195 مرکــز پژوهــش هــای مجلــس و بررســی  ب

ــت  ــد دول ــه جدی ــی، برنام ــاد مقاومت ــران اقتص ــبکه تحلیلگ ــای ش ه

تحــت عنــوان »12 برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی« و طرح هــا و 

ــی  ــورد ارزیاب ــوان م ــی ت ــی م ــل آن را در دو بخــش کل ــای ذی پروژه ه

ــرار داد.  ق

در بخــش اول ارزیابــی کــه اینجــا محــل بحــث اســت، کلیــت برنامــه و 

ــت؛  ــرار گرفته اس ــی ق ــورد ارزیاب ــزی م ــر برنامه ری ــم ب ــگاه حاک ــوع ن ن

شاخص های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

10- برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد نام برنامه

نسبت پرونده های تشکیل شده در خصوص مفاسد اقتصاد در نظام قضایی کشور به کل پرونده های قضایی

شاخص
نسبت ارزش کل قاچاق کاال به کل تجارت

شاخص درصد پوشش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات پولی و مالی

رتبه ایران در شاخص بین المللی حکمرانی به تفکیک اجزای آن

شاخص توسعه دولت الکترونیک و رتبه ایران

شاخص ادراک فساد و رتبه ایران به تفکیک اجزای آن
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در بخــش دوم نیــز کــه در قســمت هــای مربــوط بــه هــر دســتگاه در 

فصــل بعــدی بعــدی ایــن کتــاب مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، 

ــر  ــرای ه ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــوب س ــای مص پروژه ه

دســتگاه بــه صــورت جزئــی نقــد و بررســی مــی شــود.

کلیــت برنامــه اقتصــاد مقاومتــی دولــت و نــگاه حاکــم بــر برنامه ریــزی 

در ایــن حــوزه کــه توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی طراحــی 

ــت شــاخص،  ــا هف ــوان ب ــی ت ــود را م ــی ش ــت م ــده اســت و مدیری ش

مــورد نقــد و بررســی قــرار داد کــه عبــارت اســت از :

1- نگرش حداکثری نســبت بــه اقتصاد مقاومتی
ــت  ــتلزم حاکمی ــی مس ــاد مقاومت ــه اقتص ــبت ب ــری نس ــرش حداکث نگ

نــگاه مقاوم ســازی اقتصــاد بــر برنامه هــای کوتاه مــدت، میان مــدت 

ــرد، یکپارچگــی  ــن رویک ــی ای ــن ویژگ ــذا مهمتری ــدت اســت؛ ل و بلند م

ــی  ــاد مقاومت ــاکله اقتص ــوم و ش ــاس مفه ــر اس ــزی ب ــام برنامه ری نظ

اســت. 

ــی متصــور  ــه اقتصــاد مقاومت ــی نســبت ب ــردی حداقل ــل، رویک در مقاب

ــه ایــن معناســت کــه اقتصــاد مقاومتــی،  اســت؛ اتخــاذ ایــن رویکــرد ب

دیگــر چارچوب هــای  عــرض  در  برنامه ریــزی  شــاکله های  از  یکــی 

ــن رویکــردی در  ــه چنی ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــزی اســت. نکت برنامه ری

ــند  ــته باش ــل داش ــی تمای ــران اجرای ــه مدی ــود ک ــاذ می ش ــی اتخ زمان

ــد و در  ــرار دهن ــتور کار ق ــود را در دس ــی خ ــج و ذات ــای رای برنامه ه

ــی  ــاد مقاومت ــوم اقتص ــاری و مفه ــای ج ــن برنامه ه ــه بی ــواردی ک م

ــر  ــا منج ــن برنامه ه ــه ای ــوری ک ــه ط ــد )ب ــود می آی ــه وج ــض ب تناق

ــه بنیــه تولیــد داخلــی  ــه ب ــا ضرب ــه افزایــش آســیب پذیری اقتصــاد ی ب

ــد. ــی کنن ــا را ملغ ــود( آن برنامه ه ش

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده، اتخــاذ رویکــرد حداکثــری، یــک 

ــدت،  ــای کوتاه م ــه برنامه ه ــد: اینک ــته باش ــد داش ــم می توان ــانه مه نش

مقاومتــی  اقتصــاد  مفهــوم  چارچــوب  در  بلند مــدت  و  میان مــدت 

طراحــی و تدویــن می شــوند و برنامــه اقتصــاد مقاومتــی چیــزی 

ــت. ــر نیس ــای دیگ ــدای از برنامه ه ج

ــاد  ــوب اقتص ــای مص ــه 1395 و برنامه ه ــن بودج ــبت بی ــی نس بررس

ــن اســت  ــگاه ای ــب توجــه اســت؛ یــک ن ــن زمینــه جال مقاومتــی در ای

ــع  ــر در مناب ــال اخی ــد س ــه در چن ــی ک ــل انقباض های ــه دلی ــه ب ک

ــل و  ــراز دخ ــند ت ــه س ــه ب ــا بودج ــت، اساس ــت رخ داده اس ــی دول مال

ــزی در  ــر، بودجه ری ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــل شده اس ــت تبدی ــرج دول خ

ــی  ــه محمل ــدارد ک ــت را ن ــن ظرفی ــران، ای ــی ای ــادی کنون ــاختار نه س

بــرای سیاســت گذاری باشــد. 

ــی و  ــه ضــرورت اقتصــاد مقاومت ــه ب ــه توج ــن اســت ک ــر ای ــگاه دیگ ن

تأکیــدی کــه مســئوالن نظــام نســبت بــه ایــن مفهــوم دارنــد، ایجــاب 

ــت گذاری  ــور سیاس ــه منظ ــه ب ــازی در بودج ــه ظرفیت س ــد ک می کن

در راســتای اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــود. بــرای مثــال، ســامان دادن 

ــزام  ــات و ال ــت مالی ــر در دریاف ــت بهت ــا، مدیری ــت یارانه ه ــه پرداخ ب

ــث  ــه باع ــتند ک ــواردی هس ــا، م ــش هزینه ه ــه کاه ــتگاه ها ب ــه دس هم

ظرفیت ســازی در بودجــه می شــوند.

ــل  ــر تحلی ــی ب ــاری مبتن ــی های آم ــر، بررس ــی دیگ ــوان مثال ــه عن ب

ــکام  ــه اح ــواد الیح ــد از م ــا 24 درص ــه تنه ــد ک ــان می ده ــوا نش محت

مــورد نیــاز بــرای اجــرای برنامــه ششــم بــا سیاســت های کلــی اقتصــاد 

ــه  ــم ب ــیر را ه ــل تفس ــوارد قاب ــه م ــتند؛ چنانچ ــط هس ــی مرتب مقاومت

ــی، 33 درصــد از  ــم، مشــخص می شــود به طــور کل ــه کنی ــل اضاف تحلی

ــیرپذیر  ــورت تفس ــا به ص ــتقیم و ی ــورت مس ــکام به ص ــه اح ــواد الیح م

بــا سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی در ارتبــاط هســتند و در 

ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــا سیاس ــه ای ب ــواد، رابط ــد از م ــه 67 درص نتیج

ــش  ــز پژوه ــزارش 14721 مرک ــم در گ ــن مه ــد. )ای ــی ندارن مقاومت

ــه اســت.( ــرار گرفت ــورد بررســی ق هــای مجلــس م

ــر،  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــد گف ــه بای ــدی اولی ــع بن ــوان جم ــه عن ب

نه تنهــا  و  شده اســت  تشــتت  دچــار  کشــور  برنامه ریــزی  نظــام 

ــدارد،  ــی ن ــاد مقاومت ــا اقتص ــخصی ب ــبت مش ــدت نس ــه میان م برنام

ــن  ــدت در ای ــه میان م ــخصی در برنام ــری مش ــا جهت گی ــه اساس بلک

زمینــه دیــده نمی شــود.

تعاملی 2-برنامه ریزی 
مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های  پیــام  مهم تریــن  شــاید 
ــات  ــور و امکان ــایل کش ــه مس ــتمی ب ــگاه سیس ــتن ن ــرورت داش ض
کشــور اســت. در حــال حاضــر، بــرای هــر یــک از برنامه هــای 
ــل آن،  ــده و ذی ــن ش ــس تعیی ــک رئی ــی ی ــاد مقاومت ــی اقتص مل
دســتگاه های مختلــف، متولــی طرح هــای خاصــی شــده اند. بــا 
ــت  ــد دول ــه جدی ــه برنام ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــود بررس ــن وج ای
برنامه هــای  از  پایین تــر  )یــک ســطح  بعضــی طرح هــا  در  نیــز 
ــت. ــده اس ــی ش ــزی تعامل ــدم برنامه ری ــیب ع ــار آس ــی(، دچ مل
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در میــان کلیــه طرح هــای ارائه شــده، مــوارد متعــددی وجــود 
ــرد  ــتگاه منف ــک دس ــده ی ــازی آن، از عه ــرا و پیاده س ــه اج دارد ک

خــارج اســت.
چنــد مــورد از طرح هایــی کــه دارای چنیــن ویژگــی هســتند، 

از: عبارت انــد 
• طــرح ارتقاء بهره وری انرژی )وزارت نفت(

• طرح ارتقاء بهره وری آب )وزارت جهاد کشــاورزی(

• طرح توســعه صادرات غیر نفتی )ســازمان توسعه تجارت(

)ســازمان  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  طــرح   •

ایــران( اقتصــادی  کمک هــای  و  ســرمایه گذاری 
• طــرح عدالــت بیــن منطقــه ای و عدالــت ســرزمینی )ســازمان 

ــور( ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
از  اســتفاده  چگونگــی  و  بین نســلی  عدالــت  تحقــق  طــرح   •

کشــور( برنامه ریــزی  و  مدیریــت  انفــال )ســازمان 
ــوم،  ــه )وزارت عل ــاد و جامع ــردن اقتص ــان ک ــرح دانش بنی • ط

ــاوری( ــات و فن تحقیق
• طــرح اصــاح رفتارهــای فعــاالن اقتصــادی و خانوارهــا )وزارت 

امــور اقتصاد و دارایی(
• طــرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق )وزارت کشــور(

و  اداری  مالــی،  فســاد  بــا  مبــارزه  و  شفاف ســازی  طــرح   •

اقتصــادی )وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی(
ــور اقتصــاد  • طــرح توانمند ســازی بخــش خصوصــی )وزارت ام

و دارایی(
• طــرح محــدود کــردن نقــش و وظایــف دولــت بــه امــور 
اجتناب ناپذیــر  اجتماعــی  اقتصــادی  تصدی هــای  و  حاکمیتــی 

ــی(. ــاد و دارای ــور اقتص )وزارت ام

ــتند  ــه ای هس ــوق، به گون ــای ف ــه طرح ه ــد ک ــر می آی ــن به نظ بنابرای
ــن  ــل بی ــکاری و تعام ــا، مســتلزم هم ــز آنه ــه اجــرای موفقیت آمی ک
ــد  ــرد نمی توان ــازمان منف ــک س ــت و ی ــط اس ــتگاه مرتب ــد دس چن

ــوب برســاند.  ــه ســرانجام مطل ــی ب ــه تنهای ــور را ب طــرح مزب
ــه طــور  ــت در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و ب ــد دول ــذا برنامــه جدی ل
ــر  ــال 1395، از منظ ــرای س ــت ب ــای دارای اولوی ــاص، پروژه ه خ
ــت  ــروری اس ــدارد و ض ــبی ن ــت مناس ــی، وضعی ــزی تعامل برنامه ری

ــود. ــری ش ــه در آن بازنگ ک

3- برنامه ریزی فراقوه ای
ــگاه  ــه ن ــوردی ب ــروژه ای و م ــگاه پ ــه مســایل کشــور از ن ــگاه ب ــر ن تغیی

ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــت در اج ــرای موفقی ــرط الزم ب ــد، ش نظام من

ــی  ــد کــه یکــی از شــروط کاف ــه نظــر می آی ــی اســت. ب اقتصــاد مقاومت

بــرای پیاده ســازی برنامه هــای نظــام  منــد، ایــن اســت کــه همــه اجــزاء 

ــازی  ــاوم س ــتای مق ــی را در راس ــود نقش ــهم خ ــه س ــور ب ــوای کش و ق

ــد. ــده بگیرن ــر عه اقتصــاد ب

بــرای مثــال یکــی از محورهــای مهمــی کــه هــم در سیاســت های کلــی 

اقتصــاد مقاومتــی و هــم پــس از آن در سیاســت های کلــی برنامــه 

ــت  ــه نف ــتگی ب ــع وابس ــث قط ــده بح ــد ش ــر آن تأکی ــعه ب ــم توس شش

ــه  ــا قطــع وابســتگی ب اســت. حــال پرســش اساســی ایــن اســت کــه آی

ــازمان  ــی و س ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــت ک ــی اس ــت هدف نف

ــد؟  ــری کنن ــد آن را پیگی ــور بای ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری

تجربــه و عملکــرد کشــور در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف، چنیــن 

ــه  ــن گون ــون ای ــون تاکن ــت چ ــد. در حقیق ــد نمی کن ــی را تأیی ادعای

ــت  ــز موفقی ــدف نی ــه ه ــتیابی ب ــت، در دس ــده اس ــگاه ش ــئله ن ــه مس ب

چندانــی حاصــل نشــده اســت. در قطــع یــا کاهــش وابســتگی بــه نفــت 

ــت و  ــازمان مدیری ــی و س ــاد و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــدر ک همان ق

برنامه ریــزی کشــور مســئول هســتند، وزارت بهداشــت، درمــان و وزارت 

آمــوزش و پــرورش و ســتاد مشــترک نیروهــای مســلح و کمیتــه امــداد 

ــتند.  ــئول هس ــز مس ــتگاه ها نی ــایر دس ــی )ره( و س ــام خمین ام

ــا ایــن شــاخص  نــگاه بــه اعضــای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ب

ــان  ــیما، ایش ــازمان صدا و س ــس س ــز رئی ــه ج ــه ب ــد ک ــی ده ــان م نش

ــن  ــدی در ای ــد ج ــن نق ــتند. بنابرای ــه هس ــوه مجری ــه ق ــی از بدن همگ

ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــوا در س ــر ق ــرا دیگ ــه چ ــت ک ــن اس ــه ای زمین

ــه  ــه نســبت ب ــدر ک ــد همانق ــن نق ــه ای ــد؛ البت ــت ندارن ــی عضوی مقاومت

ــای  ــه ه ــوا در برنام ــایر ق ــه س ــبت ب ــد، نس ــرح باش ــرم مط ــت محت دول

ــت. ــرح اس ــز مط ــان نی مرتبطش

۴- تأمیــن منابع مالی برنامه
ــخص،  ــای مش ــا و پروژه ه ــر طرح ه ــتمل ب ــه ای مش ــر برنام ــرای ه اج

بــدون تأمیــن منابــع مالــی، امــری محــال و غیر ممکــن اســت. در 

مجموعــه مســتندات اجرایــی سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 

راجــع بــه 12 برنامــه ملــی، فصلــی مجــزا تحــت عنــوان جــداول 

ــک از  ــر ی ــرای ه ــی ب ــع مال ــن مناب ــل تأمی ــا مح ــه و ی ــد- هزین درآم
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ــد( مطــرح  ــی دارن ــار مال ــه ب ــی ک ــور خــاص پروژه های ــه ط ــا )ب پروژه ه

ســت. نشده ا

در عــوض در بنــد چهــارم از تصویب نامــه هــر یــک از دســتگاه ها آمــده 

اســت:  »تأمیــن منابــع مالــی الزم بــرای اجــرای هــر یــک از پروژه هــای 

ــت  ــری می بایس ــد و مج ــری می باش ــتگاه مج ــده دس ــر عه ــوب، ب مص

ــه  ــری، کلی ــتگاه مج ــارات دس ــف و اختی ــارات، وظای ــوب اعتب در چارچ

ــه عمــل آورد  ــه نحــوی ب ــروژه ب ــی پ ــرای تأمیــن مال اقدامــات الزم را ب

ــدی مصــوب اجــرا شــود.« ــق زمان بن ــروژه طب ــه پ ک

ــده  ــال 1395 آم ــه س ــون بودج ــره »16« از قان ــر در تبص ــرف دیگ از ط

اســت: »بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــرای تســریع در اجــرای 

اعتبــار  تأمیــن  به منظــور   مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی  سیاســت های 

موردنیــاز پروژه هــای مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، 

ــور  ــی منظ ــتگاه های اجرائ ــه دس ــه در بودج ــی ک ــر اعتبارات ــاوه ب ع

شده اســت، نســبت بــه اســتفاده از منابــع بودجــه حداکثــر تــا ده درصــد 

و  ششــم(  و  اول  فصــول  )به اســتثنای  اعتبارات هزینــه ای   )%10(

ــرمایه ای  ــای س ــک دارایی ه ــای تمل ــارات طرح ه ــد )5%( اعتب پنج درص

ــه پیشــنهاد ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و تصویــب ســتاد  ب

ــا،  ــرای برنامه ه ــار اج ــن اعتب ــرای تأمی ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده

ــد.« ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــادی م ــای اقتص ــا و پروژه ه طرح ه

بــر ایــن اســاس در کلیــت، ارتبــاط مالــی بیــن پروژه هــای دارای 

ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــوب س ــال 1395 مص ــت در س اولوی

ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــا بای ــت ام ــرار شده اس ــال 1395 برق ــه س ــا بودج ب

ــوده و از منظــر  ــی پروژه هــا امــری بدیــع ب ــا تأمیــن مال ــوع مواجهــه ب ن

ــت. ــول اس ــل قب ــی غیرقاب کارشناس

دولــت محتــرم از یــک ســو پروژه هــا را تصویــب و ابــاغ کــرده اســت و 

از طــرف دیگــر بــا یــک مــاده کلــی ســعی بــر آن دارد کــه منابــع آن را 

تأمیــن نمایــد. ایــن نــوع اقــدام از یــک طــرف باعــث کاهــش شــفافیت 

ــروژه،  ــر پ ــه ه ــه ب ــص یافت ــع تخصی ــر مناب ــرف دیگ ــود و از ط می ش

صرفــا پــس از تخصیــص قابــل شناســایی و ارزیابــی هســتند. لــذا نفــش 

ــه  ــی ک ــه خصــوص پروژه های ــا )ب ــن پروژه ه ــز در بررســی ای ــس نی مجل

ــد( بســیار کمرنــگ اســت. ماهیــت عمرانــی دارن

5- نظارت بر عملکرد برنامه
ــی،  ــاد مقاومت ــی اقتص ــه مل ــاره 12 برنام ــده درب ــر ش ــناد منتش در اس

ابــزاری تحــت عنــوان »نظــام یکپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد 

ــت. ــی شده اس ــی طراح ــارت و ارزیاب ــور نظ ــه منظ ــا(« ب ــی )نیپ مقاومت

مقاومتــی،  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  وظایــف  نظام نامــه  ایــن  در 

رؤســای  کشــور،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  دبیرخانــه 

برنامه هــای ملــی، کارگــروه برنامه هــای ملــی، مســؤوالن طرح هــا، 

ــت. ــان شده اس ــک بی ــه تفکی ــا ب ــکاران پروژه ه ــا و هم ــان پروژه ه مجری

در مــورد نیپــا الزم بــه ذکــر اســت کــه در اباغیــه مربــوط بــه 

از  پروژه هــا، خطــاب بــه دســتگاه ها و وزارت خانه هــا، مجموعــه ای 

بازه هــای زمان بنــدی خــاص مطــرح شده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر 

ــر  ــروژه را ب ــرفت پ ــد پیش ــه رون ــت ک ــته شده اس ــتگاه ها خواس از دس

ــتاد  ــه س ــه دبیرخان ــخص ب ــای مش ــی زمان بندی ه ــا« و ط ــاس »نیپ اس

ــد.  ــزارش دهن ــی گ ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده

نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه قیــد فوریــت بــر همــه زمان بندی هــا 

ــه  ــم شده اســت ک ــه دســتگاه مجــری حک ــال ب ــرای مث ــم اســت. ب حاک

ــه  ــبت ب ــت نس ــا می بایس ــاغ پروژه ه ــدت دو روز از اب ــی م ــر ط حداکث

ــا معاونیــن ذی ربــط اقــدام کنــد. مجــری  ــرای معــاون ی صــدور حکــم ب

منصــوب موظــف اســت ظــرف مــدت یــک هفتــه، هــر یــک از پروژه هــا 

را در چارچــوب منشــور پــروژه منــدرج در »نیپــا« طراحــی و تهیــه کنــد. 

دســتگاه مجــری موظــف اســت هــر دو هفتــه یکبــار بــر اســاس »نیپــا« 

ــه از  ــزارش واصل ــه گ ــس از ارائ ــت پ ــد و در نهای ــرد ده ــزارش عملک گ

ــه  ــی س ــات هفتگ ــتندات، جلس ــی مس ــری و بررس ــتگاه مج ــوی دس س

جانبــه بیــن رئیــس ســتاد، دســتگاه مجــری و دبیرخانــه ســتاد تشــکیل 

می شــود.

ایــن ســطح از فوریــت در تأمیــن مســتندات و تشــکیل جلســات، حقیقتــا 

شایســته و درخــور تقدیــر اســت امــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا تــا بــه 

ــت(  ــته اس ــا گذش ــاغ پروژه ه ــب و اب ــاه از تصوی ــد م ــه چن ــال )ک ح

ــه  ــه چنان چ ــود ک ــنهاد می ش ــت؟ پیش ــام شده اس ــات انج ــن اقدام ای

ــه  ــیدگی ب ــات رس ــورت جلس ــرد و ص ــای عملک ــتندات، گزارش ه مس

ــه  ــایت دبیرخان ــوارد روی س ــن م ــت، ای ــود اس ــا موج ــرد پروژه ه عملک

ــود. ــذاری ش ــی بارگ ــی اقتصــاد مقاومت ــتاد فرمانده س

امــا چنانچــه چنیــن مســتنداتی وجــود نــدارد، بایــد گفــت کــه جدیت در 

برنامه ریــزی و عــدم جدیــت در پیگیــری مصوبــات، دو مقولــه متناقــض 

هســتند کــه نتیجــه ای جــز سســت شــدن نظــام برنامه ریــزی نــدارد.

۶-رصد شاخص های اقتصاد مقاومتی
ــر اســاس »نظــام یکپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد مقاومتــی )نیپــا(«  ب
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شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی توســط دبیرخانــه ســازمان مدیریــت 

ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــط س ــنهاد و توس ــزی پیش و برنامه ری

تصویــب می شــود. پــس از تصویــب، دبیرخانــه ســازمان مدیریــت و 

ــن شــاخص ها شــناخته  ــزی کشــور مســئول ســنجش و پایــش ای برنامه ری

شــده اســت.

ــل  ــم قاب ــب مه ــی دو مطل ــاد مقاومت ــق اقتص ــاخص های تحق ــورد ش در م

ذکــر اســت:

مطلــب اول اینکــه یکــی از روش هــای کاربــردی بــرای نظــارت بــر میــزان 

ــازی  ــت در پیاده س ــاص دول ــور خ ــه ط ــه و ب ــه گان ــوای س ــت ق موفقی

ــا  ــد ادواری آنه ــردی و رص ــاخص های کارب ــن ش ــی، تدوی ــاد مقاومت اقتص

اســت؛ ایــن ایــده نــه تنهــا ایــده جدیــدی نیســت بلکــه بایــد گفــت کــه از 

ابتــدای طــرح مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی، ایــن ایــده مطــرح بــود؛ همچنیــن 

بانــک جهانــی و ســازمان شــفافیت  ســازمان های بین المللــی نظیــر 

ــری  ــک س ــود، از ی ــاالنه خ ــای س ــه گزارش ه ــور ارائ ــه منظ ــل، ب بین المل

ــد.  ــتفاده می کنن ــده اس ــی ش ــق و کارشناس ــاخص های دقی ش

بــا ایــن حــال از زمــان طــرح مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی و بــه طــور خــاص 

ــد  ــچ گاه رص ــی، هی ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــاغ سیاس ــان اب از زم

ــت  ــا دول ــوا و مخصوص ــتور کار ق ــی در دس ــاد مقاومت ــاخص های اقتص ش

قــرار نگرفتــه اســت و لــذا به نظــر می آیــد اراده ای بــرای رصــد شــاخص ها 

وجــود نــدارد.

مطلــب دوم و مهمتــر نیــز اینکــه تــا بــه حــال، مجموعــه ای از شــاخص های 

اقتصــاد مقاومتــی توســط ســازمان های مختلــف تدویــن و ارائه شــده اســت. 

ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــط س ــده توس ــی ش ــاخص های طراح ش

کشــور در پوشــه ای تحــت عنــوان »مســتندات اجرایــی سیاســت های کلــی 

ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــامانه دبیرخان ــی )3(« در س ــاد مقاومت اقتص

ــده  ــذاری ش ــور، بارگ ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی در س مقاومت

اســت.

بررســی و دقــت در ایــن مجلــد نشــان می دهــد کــه شــاخص های معرفــی 

شــده، فــارغ از میــزان دقــت در طراحــی و امــکان یــا عــدم امــکان رصــد 

کّمــی هــر یــک از آنهــا، فاقــد وزن دهــی مناســب هســتند. 

بــرای مثــال شــاخص »میــزان ثبــت اختراعــات« و شــاخص »ســهم عوائــد 

نفتــی در بودجــه کشــور« دو مقولــه مجــزا و غیرهمگــون هســتند و بررســی 

ــوان شــاخص های اقتصــاد  ــک بســته تحــت عن چنیــن شــاخص هایی در ی

ــی  ــج نهای ــن صــورت نتای ــر ای ــد وزن دهــی اســت؛ در غی ــی نیازمن مقاومت

نســبت بــه واقعیــت تــورش خواهــد داشــت.

بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده می تــوان پیشــنهاد داد کــه در صــورت 

وجــود عــزم و اراده نســبت بــه رصــد و پایــش شــاخص های اقتصــاد 

مقاومتــی، دولــت محتــرم می توانــد مجموعــه گزارش هایــی را کــه در 

مــورد شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی نگاشــته شده اســت را مــورد تحلیــل 

ــاخص های  ــک ســری ش ــگان، ی ــرات نخب ــتفاده از نظ ــا اس ــد و ب ــرار ده ق

مــورد وفــاق را شناســایی و وزن دهــی کنــد و در نهایــت ایــن شــاخص ها را 

بــه صــورت ادواری رصــد کــرده و نتایــج را منتشــر کنــد.

7-طراحی سطوح پروژه ها
ــروژه هــای مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد  ــواردی کــه در پ یکــی از م

ــاوت در ســطوح  ــه چشــم مــی خــورد، تف ــرای هــر دســتگاه ب مقاومتــی ب

ــودن آن  ــا کیفــی ب ــی ی ــروژه هــا و همســان نبــودن آن و همچنیــن کّم پ

اســت.

بعضــی پــروژه در ســطوح پاییــن تــر و بــا شــاخص هــای کّمــی ارائــه شــده 

ــاد  ــه و ایج ــط لول ــداث خ ــروژه اح ــه پ ــوان ب ــی ت ــا م ــه اینه ــد. از جمل ان

امــکان صــادرات گاز بــه کشــور عــراق بــه طرفیــت 5 میلیــون متــر مکعــب 

در روز در وزارت نفــت، پــروژه تکمیــل و بهره بــرداری 591 کیلومتــر خــط 

راه آهــن در کریدورهــای شــمالی-جنوبی و شــرقی-غربی در وزارت راه و یــا 

پــروژه توســعه ســامانه هــای نویــن آبیــاری در 250 هــزار هکتــار در وزارت 

کشــاورزی اشــاره کــرد.

ــدون شــاخص  ــا در ســطوح کان و ب ــروژه ه ــل بعضــی دیگــر از پ در مقاب

هــای کّمــی و قابــل انــدازه گیــری تعریــف شــده انــد. از جملــه اینهــا مــی 

تــوان بــه پــروژه اصــاح ســاختار کان دولــت در ســازمان برنامــه، پــروژه 

تقویــت نقــش بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی بنــگاه هــا در وزارت اقتصــاد و 

یــا پــروژه اصــاح نظــام بانکــی و پولــی در بانــک مرکــزی اشــاره کــرد. ایــن 

ــروژه هــا برآمــده از آن اســت کــه نظــام مشــخص و  تفــاوت در ســطوح پ

یکپارچــه کننــده ای در تعریــف ایــن پــروژه هــا حاکــم نبــوده اســت و هــر 

دســتگاه، بــه تناســب اقداماتــی کــه در دســت داشــته و یــا مســائل مهــم 

ــب  ــه تصوی ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی را در س ــور، عناوین کش

رســانده اســت.

لــذا یکــی از مــوارد مهمــی کــه بایســتی در آینــده اصــاح شــود، همســان 

ســازی ســطوح پــروژه هــا و همچنیــن ایجــاد شــاخص کّمــی بــرای همــه 

آنهــا جهــت ارزیابــی و نظــارت اســت.
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نقد و بررسی کالن پروژه های اقتصاد مقاومتی
همانطــور کــه بیــان شــد، مصوبــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

از  متشــکل  مجموعــه ای   ،1395 ســال  اولویت هــای  عنــوان  بــه 

موضوعــات و حوزه هــای تخصصــی گوناگــون اســت؛ لــذا ارزیابــی جزئــی 

ــات، مســتلزم کســب نظــر از کارشناســان حوزه هــای مرتبــط  ایــن مصوب

اســت.

از ایــن رو، مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی در گزارشــی، 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــوب س ــای مص ــروژه ه پ

ــر  ــه ذک ــه الزم ب ــت. البت ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــتگاه را م 18 دس

اســت کــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، بــرای 23 دســتگاه پــروژه 

ــف کــرده اســت. تعری

مرکــز پژوهــش هــای مجلــس بــرای ایــن بررســی، در مــورد هــر یــک از 

پروژه هــا ســه ســؤال اساســی بــه شــرح زیــر مطــرح کــرده اســت:

ــای  ــا و پروژه ه ــا طرح ه ــی، آی ــوم اقتصــاد مقاومت ــه مفه ــه ب ــا توج 1- ب

معرفــی شــده در راســتای رفــع چالش هــای اساســی بخــش مــورد نظــر 

هســتند؟

2-  آیــا از لحــاظ مالــی، منابــع کافــی، از لحــاظ کارشناســی تــوان الزم و 

ــود  ــا وج ــا و پروژه ه ــن طرح ه ــازی ای ــرای اجرایی س ــدی ب ــزم ج ــز ع نی

دارد؟

ــول و  ــاد تح ــث ایج ــده، باع ــنهاد ش ــای پیش ــا و پروژه ه ــا طرح ه 3- آی

پویایــی دربخــش مــورد نظــر می شــود، یــا تنهــا برنامــه و عملکــرد رایــج 

ــرد؟ ــرار می گی ــتور کار ق ــتگاه ها در دس دس

بــر اســاس یــک جمــع بنــدی از بررســی پــروژه هــای 18 دســتگاه کــه در 

بخــش بعــدی ایــن کتــاب بــه صــورت جزئــی و در بخــش هــای مرتبــط 

ــس  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــد، مرک ــد ش ــان خواه ــتگاه بی ــر دس ــا ه ب

ــاد  ــیب پذیری اقتص ــع آس ــت و رف ــه مقاوم ــه مؤلف ــد ک ــی نمای ــان م بی

ــت.  ــده نشده اس ــا دی ــیاری از پروژه ه ــه، در بس ــق کلم ــای دقی ــه معن ب

ــه عبــارت دیگــر از نظــر ایــن مرکــز، ســؤال مشــخص ایــن اســت کــه  ب

چنانچــه اقتصــاد مقاومتــی مطــرح نبــود، کــدام یــک از مــوارد فهرســت 

ــد؟ ــته می ش ــار گذاش ــوب کن ــای مص پروژه ه

ــگاه  ــزی را از ن ــه برنامه ری ــگاه ب ــت، ن ــی مقاوم ــر هویت ــزودن پارامت اف

ســنتی دور می کنــد. در نگــرش ســنتِی برنامه ریــزی، بــا اســتفاده 

بــا  و  می شــود  ترســیم  آینــده  روندهــای  گذشــته،  روندهــای  از 

ــی  ــگاه متک ــا در ن ــردد. ام ــاح می گ ــا اص ــن رونده ــت گذاری، ای سیاس

ــه اقتصــاد مقاومتــی، روندهــای آینــده و ضربه هــای مخــرِب ســاخت و  ب

هویــت اقتصــاد ملــی مبنــای برنامه ریــزی قــرار می گیــرد. 

ــال  ــه ح ــده ب ــرش از آین ــای نگ ــر مبن ــی ب ــاد مقاومت ــن اقتص بنابرای

ــه موجــب آن،  ــه ب ــی اســت ک طراحــی شــده و درصــدد ایجــاد چارچوب

اقتصــاد کشــور نســبت بــه ضربه هــای مخــرب ســاخت و هویــت اقتصــاد 

ــای  ــادی در پروژه ه ــد زی ــا ح ــگاه ت ــن ن ــد. ای ــت داشته باش ــی، مقاوم مل

ــده اســت. ــول مان مصــوب مغف

ــبکه های  ــل ش ــداث و تکمی ــر »اح ــی نظی ــال پروژه های ــوان مث ــه عن ب

تشــکل   180 ســاماندهی  و  »ایجــاد  زهکشــی«،  و  آبیــاری  فرعــی 

بهره بــرداران آب و زمیــن«، »اصــاح نظــام اداری و اســتقرار دولــت 

الکترونیــک«، »ســاخت ماهــواره ســنجش از راه دور و ماهــواره مخابراتــی 

بومــی«، »ایجــاد یــک کریــدور فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات«، »نصــب 

کنتورهــای هوشــمند بــر روی چاه هــا«، »تکمیــل و بهره بــرداری از 

نیــروگاه پرنــد«، »اتمــام عملیــات برق رســانی بــه کلیــه روســتاهای 

از خطــوط  بهره بــرداری  و  »تکمیــل  خانــوار«،  بیســت  تــا  ده  دارای 

راه آهــن و آزادراه هــا«، »رونــق بخــش مســکن«، »بهســازی حاشــیه 

ارز«،  نــرخ  ســازی  »یکســان  فرســوده«،  بافت هــای  و  کان شــهرها 

ــرای متروهــای تهــران و  ــان«، »تهیــه واگــن ب ــازار آرد و ن »ســاماندهی ب

ــوان ارتبــاط آنهــا  کانشــهرها« و … مــورادی هســتند کــه اگرچــه می ت

ــت  ــد گف ــا بای ــرد، ام ــی اســتخراج ک ــا سیاســت های اقتصــاد مقاومت را ب

بــرای  پروژه هــای گزینش شــده  و دیگــر  پروژه هــای ذکر شــده  کــه 

ــد و  اجــرا در ســال 1395، اغلــب جــزء وظایــف ذاتــی دســتگاه ها بوده ان

چنانچــه مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی مطــرح نبــود، بــاز هــم اکثریــت ایــن 

پروژه هــا در دســت اجــرا قــرار می گرفتنــد.
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

مقدمه

مهندس نعمت زاده

بخش دوم

» وزارت صنعت، معدن و تجارت «

پروژه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف 1
فعال کردن آنها

ارتقای توان تولید ملی
(درونزایی اقتصاد)

ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فوالد و مس 2
کشور برای تولید پایدار

ارتقای توان تولید ملی
(درونزایی اقتصاد)

ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف 3
افزایش صادرات

ارتقای توان تولید ملی
(درونزایی اقتصاد)

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری4
پیش برد برونگرایی اقتصاد
(توسعه صادرات غیر نفتی)
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ــرد  ــی و عملک ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه ــی پ ــد و بررس نق
ــه ــن زمین ــتگاه در ای دس

ــام، بیشــترین  ــرات هســته ای و برج ــس از مذاک در ســه ســال گذشــته پ
ــره شــده بحــث رکــود و تــاش  واژه ای کــه در رســانه هــا از دولــت مخاب
هایــی کــه دولتمــردان بــرای رونــق بخشــی بــه وضــع تولیــد داشــته انــد، 

بــوده اســت. 
بــر همیــن اســاس، پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی وزارت صنعــت در قالــب 
تولیــد و حمایــت از تولیــد و خــروج از رکــود مــی گنجــد. در صورتــی کــه 
ایــن پــروژه هــا بــه درســتی انجــام شــوند مــی تواننــد کشــور را از رکــود 

تورمــی خــارج نماینــد.
در ادامــه بــه بررســی 7 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد 

بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

1- رونــق تولیــد و تعییــن تکلیــف 7500 واحــد تولیــدی 
مشــکل دار بــا هــدف فعــال کــردن آنهــا

ــم  ــود حاک ــه رک ــه ب ــا توج ــس، ب ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب
ــش  ــد بخ ــرخ رش ــدن ن ــر و منفي ش ــال هاي اخی ــد در س ــش تولی ــر بخ ب
ــاي  ــدن واحده ــال ش ــه فع ــي و نیم ــوص تعطیل ــدن و بخص ــت و مع صنع
ــه  ــت ک ــد ظرفی ــدود 30 درص ــطح ح ــه س ــد ب ــیدن تولی ــدي و رس تولی
عمدتــاً ناشــي از نبــود ســرمایه در گــردش و مشــکات مالــي بــوده اســت، 
بــه نظــر مي رســد موضــوع رونــق تولیــد در ســطح 7500 واحــد تولیــدي 
داراي مشــکل )اعــم از تعطیــل یــا نیمــه فعــال( بســیار حائــز اهمیــت بــوده 

ــاع اســت. ــل دف و در راســتاي تحقــق اقتصــاد مقاومتــي قاب
ــدای ســال 95  ــروژه، در ابت ــن پ ــن اســاس و در راســتای اجــرای ای ــر ای ب
ــغ 16  ــل، مبل ــل و نیمــه تعطی ــی تعطی ــای 7500 واحــد صنعت ــرای احی ب
ــه  ــا ب ــن شــد ت ــر ای ــرار ب ــه شــد و ق ــان در نظــر گرفت ــارد توم ــزار میلی ه

ــارد  ــا 3 میلی ــهیات 1 ت ــد، تس ــی دارن ــکل نقدینگ ــه مش ــی ک بنگاه های
ــود.  ــی پرداخــت ش تومان

ــن تحلیــل کــه مشــکل واحدهــای تولیــدی تعطیــل از جنــس  ــا ای ــت ب دول
ــه طراحــی ایــن تســهیات نمــوده اســت؛  کمبــود نقدینگــی اســت، اقــدام ب
ــد واحدهــای  ــا بررســی آمارهــا مشــخص می شــود علیرغــم افــت تولی ــا ب ام

ــران نشــده اســت. ــق واردات جب ــد از طری ــن افــت تولی تولیــدی، ای
ــر اســاس آمــار ســال 94، قاچــاق کاال 10 درصــد کاهــش داشــته  در واقــع ب
ــا  ــز ب ــت نی ــش صنع ــت و بخ ــته اس ــش داش ــد کاه ــت، واردات 20 درص اس
رشــدی منفــی معــادل 2.2 درصــد مواجــه بــوده اســت. ایــن آمــار نشــان مــی 
دهــد کــه افــت تولیــد و تعطیلــی بنــگاه هــا، ناشــی از کاهــش تقاضــا بــوده 

اســت.
بنابرایــن مشــکل عمــده واحدهــای تولیــدی افــت تقاضا اســت. در این شــرایط 
اگــر بــا ایــن تحلیــل کــه مشــکل عمــده واحدهــای تولیــدی کمبــود ســرمایه 
در گــردش بــوده بــه آن هــا تســهیات داده شــود، بنگاه هــا اقــدام بــه تولیــد 
کــرده و بــه شــکل مقطعــی آمــار تولیــد و اشــتغال افزایــش می یابــد امــا در 
میان مــدت بــه دلیــل کمبــود تقاضــا، ایــن کاالهــای تولیــدی در انبــار مانــده 
و بنگاه هــا از بازپرداخــت اقســاط وام ناتــوان می شــوند؛ درنتیجــه حجــم 
معوقــات ایــن بنگاه  هــا افزایــش می یابــد و یــک گام بــه ورشکســتگی کامــل 

ــوند. ــک می ش نزدی
ــرای  ــی ب ــای صنعت ــت ه ــن اولوی ــروژه، تعیی ــن پ ــر در ای ــم دیگ ــه مه نکت
ــدی  ــت بن ــن حــال اولوی ــا ای ــوده اســت؛ ب ــت و پرداخــت تســهیات ب حمای
خاصــی توســط وزارت صنعــت در ایــن حــوزه انجــام نشــده اســت و تقریبــا 
تمــام واحدهایــی کــه جهــت دریافــت تســهیات ثبــت نــام نمــوده انــد، بــرای 

ــد. اخــذ وام معرفــی شــده ان
ــه  ــر اســاس آخریــن گــزارش منتشــر شــده توســط دبیرخان ــا ایــن حــال ب ب
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی از عملکــرد کارگــروه رفــع موانــع تولیــد، 
حــدود 7100 میلیــارد تومــان بــه 10 هــزار واحــد راکــد پرداخت شــده اســت؛ 

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

افزایش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دالر در 5
سال 95 نسبت به سال 9۴

پیش برد برونگرایی اقتصاد
(توسعه صادرات غیر نفتی)

تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد6
ارتقای توان تولید ملی

(درونزایی اقتصاد)

تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی7
ارتقای توان تولید ملی

(درونزایی اقتصاد)
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یعنــی بــه هــر واحــد بــه طــور متوســط 710 میلیــون تومــان پرداخــت شــده 
اســت. 

مهنــدس جهانگیــری در نشســت بررســی اقدامــات اقتصــاد مقاومتــی وزارت 
صنعــت در تاریــخ 7 دی مــاه ســال جــاری، ایــن پــروژه را در راســتای عدالــت 
بیــان نمــوده و گفتــه اســت کــه بــه واســطه ایــن طــرح، واحدهایــی کــه در 

مناطــق روســتایی نیــز مشــکل مالــی داشــتند توانســتند احیــا شــوند. 
ــی  ــداد واحــد های ــن نشســت تع ــری در ای از طــرف دیگــر مهنــدس جهانگی
ــد را 19 هــزار واحــد اعــام کــرد و  ــه اخــذ تســهیات شــده ان کــه موفــق ب
تأکیــد نمــود کــه ایــن تســهیات، بــا نظــارت بانــک مرکــزی بــه واحدهایــی 

کــه اکنــون مشــغول بــه تولیدنــد اعطــا شــده اســت.
رحمانــی قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن نشســت، 
آمــار تســهیات پرداخــت شــده را 13 هــزار و 400 میلیــون تومــان اعــام کرد 

کــه بــه 19 هــزار و 300 واحــد اعطــا شــده اســت.
وی اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای ایــن پــروژه و پرداخــت ایــن تســهیات را 
هــم شــرح داد. اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه، فعــال ســازی کارگــروه 
هــای تســهیل اســتانی و ایجــاد کارگــروه ملــی، پیگیــری صــدور بخشــنامه 
هــا و دســتورالعملها توســط بانــک مرکــزی، پیگیــری صــدور بخشــنامه هــای 
ــدوق  ــت صن ــتفاده از ظرفی ــی، اس ــن اجتماع ــی و تامی ــور مالیات ــازمان ام س
ــرای  ــاز و کار الزم ب ــاد س ــک،  ایج ــع کوچ ــذاری صنای ــرمایه گ ــت س ضمان
ــات  ــت اطاع ــق و ثب ــی تطبی ــاورزی، بررس ــوزه کش ــای ح ــش واحده پذیری
ــای  ــات کارگاه ه ــزاری جلس ــا، برگ ــک ه ــتقیم بان ــی مس ــهیات پرداخت تس
آموزشــی و همایــش هــای توجیهــی دســت انــدرکاران و نیــز تشــکیل کمیتــه 

ــوده اســت.  ــر حســن اجــرای تســهیات پرداختــی ب هــای نظــارت ب
بــر ایــن اســاس طبــق گــزارش اعــام شــده، بانــک کشــاورزی بــا 49 درصــد 
از نظــر تعــداد بیشــترین پرداخــت را داشــته و پــس از آن بانــک ملــی بــا 12 
درصــد، صنعــت و معــدن بــا 5 درصــد،  ملــت بــا 8 درصــد و ســپه بــا 8 درصــد 
پیشــتاز بــوده انــد و تاکنــون بیــش از 95 درصــد پرداختهــا از طریــق 9 بانــک 

دولتــی و کمتــر از 5 درصــد از طریــق بانکهــای خصوصــی بــوده اســت.
قائــم مقــام وزیــر صنعــت،  معــدن و تجــارت اهــم چالــش هــای ایــن پــروژه 
ــان پرداخــت، اختصــاص  ــودن زم ــاه ب ــان بررســی، کوت ــی شــدن زم را طوالن
بخشــی از تســهیات در قالــب تمدیــد تســهیات و یــا بدهــی، عــدم رغبــت 
بانــک هــا بــه پرداخــت تســهیات طرحهــای نیمــه تمــام و  مشــارکت انــدک 

بانــک هــای خصوصــی اعــام نمــود.
ــع کوچــک  ــدواری صنای ــروژه، ایجــاد امی ــن پ ــار ای ــه آث ــی در زمین رحمان
ــم  ــد، ه ــی از تولی ــران اجرای ــر مدی ــق ت ــت، شــناخت عمی ــت دول از حمای
ــد و اشــتغال در  ــش تولی ــی، افزای ــران اجرای ــن مدی ــی و مشــارکت بی افزای

ــرد. ــام ب بخشــی از بنــگاه هــا رام ن
در یــک جمــع بنــدی بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده و اقدامــات صــورت 
گرفتــه، بــه نظــر می رســد بــا وجود ایــن پــروژه و همچنین دو بســته خــروج از 
رکــود دیگــر دولــت یازدهــم کــه بــه طــور کامــل اجــرا شــده اســت و همچنین 
طــرح تقریبــا ناموفــق کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی، هنــوز بنــگاه هــای 
تولیــدی کشــور بــه ویــژه صنایــع کوچــک و متوســط، در وضعیــت رکــود بــه 
ســر مــی برنــد و ایــن اقدامــات نتوانســته اســت رونــق را بــه ایــن بخــش کــه 
از مصادیــق مهــم تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــوده و در دهمیــن اقــدام اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت، بازگردانــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
کــه بنــگاه هــای بــزرگ تــر بــه ویــژه در حــوزه نفــت و انــرژی کشــور وضعیــت 

بهتــری داشــته و بــار رشــد اقتصــادی را یــک تنــه بــر دوش مــی کشــند.

ــاز و  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــره م ــوازن زنجی ــاد ت 2- ایج
ــدار ــد پای ــرای تولی ــور ب ــس کش ــوالد و م ــت ف ــعه صنع توس

ــوالد و  ــاز و توســعه صنعــت ف ــورد نی ــه م ــواد اولی ــره م ــوازن در زنجی ایجــاد ت
مــس کشــور بــرای تولیــد پایــدار، دومیــن طــرح محــول شــده از ســوی ســتاد 

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن وزارتخانــه اســت. 
در ایــن خصــوص نیــز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، برقــراری تــوازن زنجیره 
ــه ظرفیــت 40 میلیــون تنــی فــوالد خــام در انتهــای  ــرای رســیدن ب فــوالد ب
برنامــه ششــم و برقــراری تــوازن زنجیــره مــس بــرای رســیدن بــه ظرفیــت 420 

هــزار تنــی تولیــد در پایــان برنامــه ششــم را دســتور کار قــرار داد. 
در ایــن راســتا طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه زنجیــره صنعــت فــوالد و مــس 
کشــور تعییــن و پــس از آن مکاتبــات درخصــوص میــزان پیشــرفت طرح هــا، 

زیربناهــا و اخــذ اعتبــار )ارزی و ریالــی( مــورد نیــاز صــورت گرفتــه اســت. 
پــس از آن پایــش طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه و 
قوانیــن و مقــررات مانــع بــرای اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی شناســایی 

و اعــام شــده اســت. 
ایــن پــروژه بــه منظــور اســتفاده از مزیت صنعــت فــوالد و مس کشــور و تکمیل 
زنجیــره مــواد اولیــه مــورد نیــاز آن، در راســتای حمایــت از بخــش های پیشــران 
ــرد.  ــی قلمــداد ک ــوان آن را راســتای اقتصــاد مقاومت ــی ت ــوده و م اقتصــادی ب
همچنیــن اقدامــات مناســبی توســط وزارت صنعــت در ایــن زمینــه انجام شــده 
اســت کــه تحلیــل دقیــق تــر آن، نیازمنــد دسترســی بــه اطاعــات و گــزارش از 

وضعیــت پــروژه اســت. 

3- ارتقــای رقابت پذیــری واحدهــای تولیــدی کوچــک 
و متوســط بــا هــدف افزایــش صــادرات
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بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، میــزان صــادرات مســتقیم 
در صنایــع کوچــک و متوســط چنــدان معنــادار نیســت؛ زیرا بیشــتر محصوالت 
ایــن صنایــع بــا نــگاه بــه بــازار داخلــي تولیــد مــي شــود و بــه دالیــل متعددي 
ازجملــه کیفیــت پاییــن، قیمــت بــاال و ســطح تکنولوژي پاییــن، قــدرت رقابت 

بــا کاالهــاي مشــابه خارجــي را ندارند. 
ــطه اي در  ــاي واس ــب کااله ــاً در قال ــا  بعض ــدات SMEه ــویي تولی از س
ــاي  ــس از طــي فرآینده ــد و پ ــي گیرن ــرار م ــزرگ ق ــاي ب ــار واحده اختی
ــر  ــه اگ ــوند ک ــي ش ــادر م ــپس ص ــل و س ــي تبدی ــاي نهای ــه کااله الزم ب
ــش  ــور افزای ــه منظ ــاي SME ب ــري واحده ــت پذی ــاي رقاب ــدف ارتق ه
صــادرات مســتقیم باشــد، الزم اســت بــا تقویــت شــبکه هــا و شــکل گیــري 
ــور  ــدف مذک ــه ه ــتیابي ب ــکان دس ــا ام ــن واحده ــن ای ــیومها بی کنسرس

ــم شــود.  فراه
ــت  ــي، تقوی ــاي نهای ــده کااله ــاي  SME  تولیدکنن ــوص واحده در خص
تشــکلها و هــم افزایــي میــان فعــاالن اقتصــادي ایــن واحدهــا مــي توانــد 
بــه بهبــود رقابــت پذیــري و افزایــش صــادرات کمــک کنــد. لــذا ایــن هــدف 
ــا  ــه ب ــوده و ضــرورت دارد ک ــل دســتیابي نب ــي قاب ــت مال ــا حمای ــاً ب صرف
حمایتهــاي نــرم افــزاري از قبیــل بسترســازي در شــکلگیري شــرکت هــاي 
کارآمــد و صــادرات محــور، بهبــود کیفیــت و ارتقــاي اســتاندارد محصــوالت، 

تقویــت برندســازي و غیــره، راه هــاي تحقــق ایــن هــدف مهیــا گــردد.
ــی در  ــرای ارزیاب ــخصی ب ــزارش مش ــروژه گ ــن پ ــرای ای ــت اج از وضعی
ــده در  ــرح ش ــکات مط ــرا، ن ــت در اج ــروری اس ــا ض ــت ام ــترس نیس دس
نظــر گرفتــه شــود تــا بتــوان ایــن پــروژه را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 

ــود. ــداد نم قلم

ــراز  ــظ ت ــتای حف ــد واردات در راس ــت هدفمن ۴- مدیری
مثبــت تجــاری

ــراز  ــودن ت ــر اســاس اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، مثبــت ب ب
ــده آل  ــک کشــور ای ــراي ی ــد ب ــق نمي توان ــه طــور مطل تجــاری هیچــگاه ب
ــل  ــه دلی ــي ب ــرایط فعل ــران در ش ــاري ای ــراز تج ــدن ت ــت ش ــد. مثب باش
ــا رشــد  ــان مي باشــد ام ــور همزم ــه ط کاهــش ارزش صــادرات و واردات ب
کاهــش واردات، بیشــتر از صــادرات بــوده و ایــن بــه معنــاي کوچــک شــدن 

ــه ســالهاي گذشــته اســت. ــران نســبت ب حجــم تجــارت خارجــي ای
در واقــع تــراز تجــاری کشــور در ســال 94 مثبــت شــد امــا بــا توجــه بــه 
آمارهــا، مشــخص مــی شــود بیــش از آن کــه مثبــت شــدن تــراز تجــاری 
بــه علــت افزایــش صــادرات باشــد، بــه علــت کاهــش واردات بــوده اســت.

همچنیــن طبــق آمارهــای اعامــی توســط مســئوالن قاچــاق از 25 میلیــارد 

تومــان بــه 15 میلیــارد کاهــش یافتــه اســت کــه نکتــه مثبتــی اســت؛ امــا 
مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه یکــی از عواملــی 
کــه باعــث قاچــاق مــی شــود، نبــود شــفافیت و کــد رهگیــری اســت کــه 
در ایــن زمینــه اقــدام قابــل توجهــی توســط وزارت صنعــت صــورت نگرفتــه 
اســت؛ در حالــی کــه قــرار بــود طرحــی در ایــن زمینــه تــا تیرمــاه ســال 

جــاری اجرایــی شــود. 
البتــه در ایــن زمینــه اقداماتــی ماننــد ممانعــت ورود خودروهــای لوکــس، 
ــت  ــی 10 و محدودی ــروه کاالی ــی از گ ــوق بازرگان ــری حق ــن دو براب تعیی
ــا حــدی  ــه ت ــه اســت ک ــد صــورت پذیرفت واردات از برخــی کشــورها مانن
ــن  ــد و از ای ــش ده ــروری را کاه ــای غیرض ــزان واردات کااله ــته می توانس
ــداد  ــی قلم ــتای اقتصــاد مقاومت ــدام را در راس ــن اق ــوان ای ــی ت ــت، م جه

کــرد.
ــه  ــروژه ارائ ــن پ علیرغــم اینکــه گــزارش مشــخصی از وضعیــت اجــرای ای
ــه خــودی خــود در راســتای  نشــده اســت، بایــد گفــت کــه ایــن پــروژه ب
ــوزه در  ــن ح ــات در ای ــوع اقدام ــت و ن ــوده و کیفی ــی نب ــاد مقاومت اقتص
ارزیابــی آن در قالــب اقتصــاد مقاومتــی اثرگــذار اســت؛ کمــا اینکــه ممکــن 
اســت اقداماتــی در راســتای ایــن نــوع هدفگــذاری انجــام شــود کــه کامــا 

ــا الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســت. در تضــاد ب

5- افزایــش صــادرات کاال و خدمــات غیرنفتــی بــه میــزان 
10 میلیــارد دالر در ســال 95 

ــی و  ــته حمایت ــوص بس ــن خص ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
مشــوق صادراتــی بــرای ســال جــاری تدویــن و بــرای تحقــق آن، اســتفاده 
ــتفاده از  ــی و اس ــع بانک ــتفاده از مناب ــی، اس ــعه مل ــدوق توس ــع صن از مناب

ــت. ــرده اس ــی ک ــال 1395 را پیش بین ــه س ــون بودج ــع قان مناب
ــز  ــی نی ــدوق توســعه مل ــع صن ــرای اســتفاده از مناب ــاد ب ــن نه ــن ای همچنی
ــارد دالر  ــه 2 میلی ــش ب ــل افزای ــارد دالر قاب ــک میلی ــپرده گذاری ارزی ی »س

بابــت اعتبــار خریــدار، ســپرده گذاری ریالــی 20 هــزار میلیــارد ریــال و 
ــای  ــردش واحده ــرمایه در گ ــت س ــقف جه ــدون س ــپرده گذاری ارزی ب س
ــز  ــی نی ــع بانک ــتفاده از مناب ــوص اس ــرده و درخص ــی ک ــی« پیش بین صادرات
ــرای بخــش کشــاورزی و  ــرخ 14 درصــد ب ــا ن ــی ب تســهیات بانکــی صادرات
16 درصــد را بــرای بخــش صنعــت مــد نظــر قــرار داده اســت.  همچنیــن برای 
اســتفاده از منابــع قانــون بودجــه ســال 1395 نیــز مقــرر کــرده تــا »3 هــزار 
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار هدفمنــدی یارانه هــا، هــزار میلیــارد ریــال یارانه 
ســود تســهیات از محــل اعتبــار هدفمنــدی یارانه هــا و 5 هــزار میلیــارد ریــال 

ــد.  ــون بودجــه« تخصیــص یاب از محــل بنــد »ب« و »د« تبصــره 14 قان
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ــای  ــی WTO و اتحادیه ه ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــاق ب ــری الح پیگی
منطقــه ای و اوراســیا و نهایی ســازی بازارهــای هــدف صادراتــی بــه منظــور 
تحقــق هــدف صادراتــی 10 میلیــارد دالری در ایــن بازارهــا از دیگــر مواردی 
ــاری در  ــت تج ــراز مثب ــظ ت ــرای حف ــت واردات ب ــرای مدیری ــه ب ــت ک اس

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــاي  ــوع درآمده ــس، تن ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــاس اظهارنظ ــر اس ب
ــتاي  ــاد و در راس ــازي اقتص ــاي مقاومس ــي از راه ه ــور، یک ــي کش صادرات
اهــداف سیاســت هــاي کلــي اقتصــاد مقاومتــی )بنــد هــای 10، 11، 13 و 
15( اســت. آمارهــا نشــان مــي دهــد بــه طــور متوســط طــي ســال هــاي 
ــهمي  ــادرات س ــیمي از کل ص ــوالت پتروش ــات گازي و محص ــر، میعان اخی
حــدود 60 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه بــا احتســاب نفــت 

ــه بیــش از 80 درصــد خواهــد رســید.  ایــن رقــم ب
درخصــوص تحقــق افزایــش صــادرات کاال و خدمــات غیرنفتــي بــه میــزان 
10 میلیــارد دالر در ســال 95 نســبت بــه ســال 94 شــایان ذکــر اســت اگــر 
صــادرات را شــامل میعانــات گازي و محصــوالت پتروشــیمي و ســایر کاالهــا 
ــه ســنگ آهــن و ...  ــا ارزش افــزوده پاییــن از جمل کــه شــامل کاالهــاي ب
ــا توجــه  ــه ب ــدان دور از ذهــن نیســت ک ــم، چن مــي شــود در نظــر بگیری
ــرخ ارز در کنــار عوامــل دیگــر ازجملــه زمزمــه تــک  ــد صعــودي ن ــه رون ب
نرخــي شــدن نــرخ ارز و ... انگیــزه صــادرات و بــه تبــع آن میــزان صــادرات 

در ســال 1395 افزایــش یابــد. 
امــا اگــر رقــم واقعــي صــادرات کشــور کــه فقــط شــامل ســایر کاالهــا بــه 
اســتثناي کاالهــاي بــا ارزش افــزوده پاییــن و میعانــات گازي و محصــوالت 
پتروشــیمي مــي شــود را در نظــر بگیریــم، رســیدن یــه عــدد 10 میلیــارد 
دالر افزایــش در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته چنــدان محتمــل 

نیســت.
ــال 1395 میزان صادرات  ــه س ــه در 9 ماه ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش آماره
قطعي کاالهاي غیرنفتي کشور بالغ بــر 31 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایشــی 32.60 درصــدی در وزن 

و  9.05 درصـدي در ارزش دالري داشته است.  
در  درصـد   3.57 کاهشـي  با  مدت،  این  در  کشور  واردات  میزان  همچنین 
وزن و  افزایشـي 4.38 درصدي در ارزش دالري در مقایسه با 9 ماهــه سال 
ــارد  ــش 10 میلی ــد افزای ــی ده ــا نشــان م ــن آماره گذشته رسیده است. ای
دالری صــادرات غیرنفتــی نســبت بــه ســال گذشــته چنــدان در دســترس 
ــاد  ــوب اقتص ــا در چارچ ــق آن، کام ــروژه و تحق ــن پ ــد ای ــت. هرچن نیس
مقاومتــی اســت. لــذا ضــروری اســت برنامــه ریــزی دقیــق تــر و مشــخص 

ــه در خصــوص آن انجــام شــود.  ــا اقدامــات پیگیران تــری همــراه ب

ــاالی ۶0  ــی ب ــرفت فیزیک ــا پیش ــای ب ــل طرح ه ۶- تکمی
ــد درص

برنامــه دولــت بــرای ســال 95 تکمیــل 5400 طــرح بــا پیشــرفت بــاالی 60 
درصــد اســت. طبــق گــزارش ارائــه شــده توســط وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت تــا 15 مــرداد امســال 1517 طــرح بــه طــور کامــل تکمیــل شــده 
اســت.  طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، گزینــش طرح هــاي 
بــا پیشــرفت فیزیکــي بــاالي 60 درصــد و تکمیــل طرح هــاي نیمــه تمــام 
ملــي و دســتیابي ســریع بــه تولیــدات ایــن واحدهــا و جلوگیــري از خــواب 
ســرمایه ها در راســتاي افزایــش بهــره وري ســرمایه، مي توانــد کمــک 

مناســبي در شــرایط رکــودي حاکــم بــر تولیــد باشــد.
ــه  ــا، ب ــروژه ه ــن پ ــام ای ــل تم ــرای تکمی ــئوالن ب ــر مس ــام نظ ــق اع طب
22 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار احتیــاج هســت و طبــق گفتــه مهنــدس 
ــرای آن هــا اختصــاص  ــا کنــون 17 هــزار میلیــارد تومــان ب جهانگیــری ت

یافتــه اســت. 
ــروژه  ــن پ ــزارش هــای اعــام شــده، ای ــق گ ــه نظــر مــی رســد طب ــذا ب ل
درصــد تــا حــد نســبتا خوبــی انجــام شــده اســت؛ هرچنــد نمــی تــوان بــه 
طــور مســتقیم ایــن پــروژه را در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد نمــود 
چــرا کــه تکمیــل طــرح هــا، جــزو وظایــف ذاتــی وزارت صنعــت مــی باشــد 

کــه در هــر زمــان بایســتی انجــام شــود.

7- تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی
ــی  ــرح مل ــه 36 ط ــه ب ــا در ادام ــود ام ــرح ب ــدا 33 ط ــروژه در ابت ــن پ ای
ارتقــا یافــت کــه در 20 اســتان کشــور واقــع شــده انــد و بــا راه انــدازی آن 
هــا، 13 هــزار 300 شــغل ایجــاد مــی شــود. 14 طــرح از ایــن پــروژه هــا 
فــوالدی اســت کــه بــا راه انــدازی آن هــا 19.2 میلیــون تــن بــه ظرفیــت 
ــه، آهن اســفنجی، شــمش و  ــا گندل زنجیــره تولیــد فــوالد –از کنســانتره ت

ــود. ــه می ش ــورد– اضاف ن
تکمیــل تمــام طــرح هــا همچنیــن 27 هــزار تــن ظرفیــت جدیــد در زنجیره 
ارزش مــس ایجــاد می کنــد و 4.5 میلیــون تــن بــه ظرفیــت ســیمان، 150 
ــه  ــن ب ــون ت ــی، 2.6 میلی ــد لوازم خانگ ــت تولی ــه ظرفی ــتگاه ب ــزار دس ه
ظرفیــت تولیــد در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی و همچنیــن 165 هــزار 

تــن بــه ظرفیــت صنایــع ســلولزی اضافــه مــی نمایــد.
ــودرو و  ــت خ ــه صنع ــوط ب ــی مرب ــم و مل ــای مه ــن طرح ه ــرح از ای 3 ط
قطعــات خــودرو اســت کــه بــا راه انــدازی آنهــا معــادل 184 هــزار دســتگاه 

ــه می شــود. ــد خــودروی کشــور اضاف ــه ظرفیــت تولی ب
ایــن طرح هــا همچنیــن 3 هــزار و 500 تــن بــه ظرفیــت تولیــدات دارویــی، 
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دو میلیــون و 300 هــزار دســتگاه بــه ظرفیــت تجهیــزات صنعت بــرق، 105 
هــزار تــن بــه ظرفیــت فــرآوری صنایــع غذایــی، 28 هــزار تــن بــه ظرفیــت 
محصــوالت شــیمیایی، 400 هــزار تــن بــه ظرفیــت کانــی غیرفلــزی )کک( 
و یــک تــن بــه ظرفیــت تولیــد طــای کشــور اضافــه می کنــد. بــه گفتــه 
ــه  ــا کنــون 18 طــرح ب مهنــدس جهانگیــری از مجمــوع ایــن طــرح هــا ت

بهــره بــرداری رســیده اســت.
ــود.  ــی نم ــی ارزیاب ــاد مقاومت ــتای اقتص ــوان در راس ــی ت ــروژه را م ــن پ ای
هرچنــد اظهارنظــر دقیقتــر در ایــن بــاره نیازمنــد ایــن اســت کــه جزئیــات 
طــرح هــا منتشــر شــده تــا در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی مــورد بررســی 
ــرار گیــرد. کمااینکــه گــزارش مشــخصی در ایــن زمینــه منتشــر نشــده  ق

اســت.

نتیجه گیری 
ــی انجــام داده اســت و  ــه خوب ــروژه هــا را ب وزارت صنعــت برخــی از پ
در مــورد برخــی از پــروژه هــای دیگــر، گــزارش مشــخصی جهــت اعــالم 
وضعیــت و ارزیابــی منتشــر نکــرده اســت. بــا ایــن وجــود از آنجــا کــه عمــده 
پــروژه هــای ایــن وزارتخانــه در راســتای حمایت از تولیــد و راه انــدازی بنگاه 
هــای تولیــدی بــوده و نیازمنــد منابــع مالــی اســت، طبــق نظــر مرکــز پژوهــش 
ــروژه هــا در وزارت  ــن پ ــرای اجــرای ای ــوان کارشناســی ب هــای مجلــس، ت
صنعــت وجــود دارد امــا بــه دلیــل محــدود بــودن منابــع داخلــي دســتگاه هاي 
مجــري و بخصــوص اینکــه عمــده ایــن پروژه هــا بایــد توســط ســازمان هاي 
توســعه اي ماننــد ایــدرو- ایمیــدرو و ســازمان صنایــع کوچك و شــهرك هاي 
صنعتــي اجرایــي و عملیاتــي گردنــد.  در واقــع تأمیــن منابــع مالــي ایــن پــروژه 
ــارات دســتگاه مجــري مبهــم  ــارات، وظایــف و اختی هــا در چارچــوب اعتب
ــون  ــارم قان ــل چهل وچه ــي اص ــت هاي کل ــراي سیاس ــا اج ــرا ب ــت. زی اس
اساســي و واگــذاري اکثــر واحدهــاي ســودده ایــن ســازمان هاي توســعه اي، 
عمــاًل منابــع مالــي داخلــي ایــن ســازمان ها تحلیــل رفتــه و تنهــا راه، اســتفاده 
از سیســتم بانکــي و صنــدوق توســعه ملــي اســت کــه ایــن امــر نیازمنــد تدابیــر 
کارشناســي الزم اســت.  در نتیجــه بــا وجــودی کــه مهمتریــن هــدف پــروژه 
ــا  ــت، ب ــود اس ــور از رک ــروج کش ــد و خ ــق تولی ــه رون ــن وزارتخان ــای ای ه
وجــود پرداخــت حــدود 13 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت هنــوز تولیــد بــه 
ویــژه در ســطح بنــگاه هــای کوچــك و متوســط رونــق نگرفتــه اســت؛ دلیــل 
اصلــی ایــن مســئله را مــی تــوان نبــود برنامــه ریــزی صنعتــی و اولویــت بنــدی 
ــود  ــگاه هــا یعنــی کمب ــن تشــخیص نادرســت مشــکل بن مشــخص و همچنی
ــاال ذکــر شــد؛ در صورتــی کــه مشــکل  نقدینگــی دانســت کــه در مــوارد ب

اصلــی بنــگاه هــا افــت تقاضــا بــوده اســت.

در ایــن زمینــه 4 پیشــنهاد زیــر جهــت بهبــود وضعیــت حمایــت از بنــگاه 
هــا توســط وزارت صنعــت، بــه ویــژه بنــگاه هــای کوچــک و متوســط بــه 

منظــور تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ارائــه مــی شــود:
ــک و  ــای کوچ ــگاه ه ــت از بن ــرای حمای ــر ب ــات زی ــه اقدام ــن زمین در ای

ــود: ــی ش ــهاد م ــط پیش متوس
ــازار  ــوع ســهم ب ــه مجم ــی ک ــردش، مشــکل صنایع 1-  وام ســرمایه در گ
ــی افــت فــروش داشــته اند  ــده ول ــت مان واحدهــای تولیــدی داخــل آن ثاب
را حــل نمی کنــد. ایــن واحدهــا نیازمنــد تحریــک تقاضــا هســتند، در ایــن 
شــرایط پیشــنهاد می شــود بــه جــای اعطــای وام بــه تولیدکننــده، اعطــای 
ــعه  ــود )توس ــام ش ــا انج ــک تقاض ــرای تحری ــتریان ب ــه مش ــهیات ب تس
بــازار داخلــی(؛ همچنیــن اعطــای تســهیات بــه صادرکننــدگان کاالهــای 

ــازار صادراتــی(. تولیــدی انجــام گیــرد )توســعه ب
ــی اختصــاص  ــه واحدهای ــد ب ــا بای ــه بنگاه ه ــای هم ــه ج 2-  تســهیات ب

ــد. ــد کــه ســهم واردات بســیار باالیــی دارن یاب
3- بنگاه هایــی کــه مشــکل رقابت پذیــری دارنــد، لزومــا نبایــد احیــا 

ــوند. ش
ــی  ــت های وام را بررس ــتانی درخواس ــای اس ــر کارگروه ه ــال حاض 4- در ح
می کننــد. کارگروه هــای اســتانی متشــکل از مقامــات همــان اســتان 
ــع بیشــتر  ــا هــدف جــذب مناب ــات اســتان ب ــن شــرایط مقام اســت. در ای
ــد و امــکان  ــک ارســال می کنن ــه بان ــد و ب ــا همــه ی تقاضاهــا را تأیی تقریب
ــد  ــتانی نبای ــای اس ــه کارگروه ه ــد. در نتیج ــوق را ندارن ــوارد ف ــی م بررس
ــی  ــای مل ــه کارگروه ه ــند. بلک ــر باش ــهیات تصمیم گی ــای تس ــرای اعط ب
ــر  ــده اند بایســتی تصمیم گی ــی تقســیم ش ــای صنعت ــاس حوزه ه ــه براس ک
باشــند تــا بتواننــد پارامترهایــی کــه در بــاال پیشــنهاد شــد را بررســی کــرده 
و تســهیات فقــط بــه بنگاه هایــی اعطــا شــود کــه مشــکل آن هــا کمبــود 

نقدینگــی اســت.

منابع:
1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195

ــدن و تجــارت در ســال  ــت، مع ــرد وزارت صنع ــزارش عملک ــن: گ ــزاری عیارآنای 2. خبرگ
ــت یازدهــم  ســوم دول

3. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: گزارش کارگروه رفع موانع تولید 
4. روزنامه دنیای اقتصاد: شماره 3954

5. پایگاه اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت: کد خبر 384281
6. پایــگاه اطــاع رســانی گمــرک جمهــوری اســامی ایران: گــزارش آمــار مقدماتــی تجارت 

ــه اول 95 خارجی 9 ماه
7. خبرگزاری ایرنا: کد خبر 82074506  

8. خبرگزاری ایرنا: کد خبر 82194919
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مقدمه

مهندس زنگنه

بخش سوم

» وزارت نفت «

پروژه های اولویت دار وزارت نفت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

1
راه اندازی اولين خط توليد فرآورده های )نفت و گاز و بنزين( 
مجتمع پااليشگاهی غير دولتی ميعانات گازی ستاره خليج 
فارس با استاندارد يورو 5 با خوراک 120 هزار بشکه در روز

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

2

راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشيمی با سرمايه گذاری 
غير دولتی در لرستان)خرم آباد(، کردستان)سنندج(، مهاباد، 

شهدای مرودشت)شيراز(، کارون)ماهشهر(، کاوه)دير(، و 
کاويان2، پرديس 3، مرواريد، انتخاب، تخت جمشيد، داالهو، 

در عسلويه

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

احداث خط لوله و ايجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به 3
طرفيت 5 ميليون متر مکعب در روز

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان )ادامه خط لوله هفتم 4
سراسری( 

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار
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عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

5

انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل بهبود توليد و 
ازدياد برداشت )EOR/IOR( در 20 ميدان نفتی و گازی شامل 

52 مخزن با 9 دانشگاه و مرکز تحقيقاتی با هدف ايجاد بستر 
دانش بنيادی فناوری از طريق ارتباط با شرکت های  P&Eدر   

راستای انتقال و توسعه فناوری

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

6

اصاح ساختار قراردادهای جديد)IPC(  برای انتقال فناوری 
با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه های نفتی 
و گازی با دانش فی عملياتی و بنيادين از طريق شرکت های 
اکتشاف و توليد)P&E(  برای بخش باالدست و شرکت های 
پيمانکار عمومی  )GC(برای بخش پائين دست صنعت نفت و 

انعقاد قرارداد مهم نفتی و گازی

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

بيع متقابل افزايش ظرفيت توليد نفت خام ميادين مشترک 7
غرب کارون به ميزان 90 هزار بشکه در روز

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

بيع متقابل افزايش سطح توليد گاز در ميدان مشترک پارس 8
جنوبی به 567 ميليون متر مکعب در روز

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

بيع متقابل گازرسانی 1200000 مشترک جديد روستايی و 9
شهرهای کوچک و مرزی

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

3400 ميليارد ريال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق 10
نفت خيز و گاز خيز و محروم کشور

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين 
دستی و توسعه بازار

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين کاهش نيم واحد درصد هدررفت گاز طبيعی از گاز فرآورش شده11
دستی و توسعه بازار

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه:

ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی س ــای اباغ ــروژه ه ــی از پ برخ
وزارت نفــت ماننــد پــروژه هــای شــماره 1 و 2 )تکمیــل فــاز اول پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس و راه انــدازی 12 واحــد پتروشــیمی(، 3 و 4 )صــادرات 
گاز ایــران بــه عــراق و پاکســتان( و همچنیــن 7 و 8 )افزایــش تولیــد نفــت 
از میادیــن مشــترک غــرب کارون و افزایــش تولیــد گاز از میــدان مشــترک 
پــارس جنوبــی(، ارتبــاط زیــادی بــا اقتصــاد مقاومتــی دارنــد و تکمیــل آنهــا 
ــی  ــدام مهمــی در راســتای اجــرای سیاســت هــای کل در ســال جــاری اق

اقتصــاد مقاومتــی در کشــور محســوب مــی شــود. 
از ســوی دیگــر، 2 پــروژه از پــروژه هــای اباغــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــا  ــط ب ــه مرتب ــای شــماره 9 و 10 ک ــروژه ه ــت )پ ــه وزارت نف ــی ب مقاومت
گازرســانی و اجــرای پــروژه هــای عــام المنفعــه هســتند( ارتبــاط خاصــی 
بــا سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و حتــی برنامــه ملــی »توســعه 
ــعه  ــتی و توس ــره پایین دس ــل زنجی ــت و گاز و تکمی ــد نف ــت تولی ظرفی

ــه اســت.  ــه نوعــی جــزو وظایــف ذاتــی ایــن وزارتخان ــدارد و ب ــازار« ن ب
در واقــع، ایــن 2 پــروژه جــزو وظایــف مرســوم وزارت نفــت و شــرکت های 
زیرمجموعــه آن مطابــق بــا قوانیــن بودجــه ســالیانه و … اســت و مشــخص 

نیســت بــر چــه مبنایــی در فهرســت پــروژه هــای اباغــی ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی بــه وزارت نفــت قــرار گرفتــه انــد.

ــا  ــت و ی ــوی وزارت نف ــخصی از س ــزارش مش ــون گ ــود، تاکن ــن وج ــا ای ب
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی دربــاره رونــد اجــرای 11 پــروژه تعییــن 

شــده توســط ایــن ســتاد بــرای ایــن وزارت خانــه منتشــر نشــده اســت. 
ــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت نفــت پرداختــه  ــه بررســی 11 پ در ادامــه ب
و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی 

قــرار مــی گیــرد.

1- راه اندازی اولین خط تولید فرآورده
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه در راســتاي 
سیاســت هاي کلــي اقتصــاد مقاومتــي اســت چــرا کــه اجــراي ایــن 
طــرح مي توانــد چالــش مربــوط بــه تأمیــن بنزیــن کشــور را مرتفــع کنــد. 
همچنیــن منابــع مالــي ایــن پــروژه تأمیــن شــده اســت و بــر ایــن اســاس 
ــي دســتگاه  ــف ذات ــروژه جــزء وظای ــن پ ــد ای ــي دارد. هرچن قابلیــت اجرای
مــورد نظــر اســت امــا اجــراي آن باعــث ایجــاد پویایــي در راســتاي اقتصــاد 

مقاومتــي مي شــود.
ــزار  ــگاه 360 ه ــارس، پاالیش ــج ف ــتاره خلی ــات گازی س ــگاه میعان پاالیش
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ــاز در حــال احــداث  ــون در ســه ف ــه از ســال 85 تاکن بشــکه ای اســت ک
اســت و اولویــت اصلــی دولــت یازدهــم در صنعــت پاالیــش محســوب مــی 

شــود. 
قــرار اســت ایــن پاالیشــگاه، روزانــه 36 میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــد نمایــد 
و زمینــه ســاز قطــع وابســتگی کشــور بــه واردات ایــن فــرآورده نفتــی شــود. 
ــرای راه  ــال ب ــت امس ــه نخس ــه در نیم ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام مهمتری

انــدازی فــاز اول ایــن پاالیشــگاه تــا پایــان ســال جــاری عبارتســت از:
ــگاه در  ــن پاالیش ــاز ای ــورد نی ــی م ــزات اصل ــی از تجهی ــف- ورود برخ ال
شــرایط پســابرجام: یکــی از دالیــل مهــم تاخیــر در راه انــدازی پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس، رونــد کنــد تامیــن تجهیــزات ایــن پاالیشــگاه بــود 
کــه یکــی از دالیــل آن، تشــدید تحریــم هــای غــرب از اواخــر دهــه هشــتاد 
بــود. پــس از رفــع برخــی از تحریــم هــا بــه دلیــل اجرایــی شــدن برجــام 
)اواخــر دی مــاه 94(، برخــی از مشــکات مذکــور برطــرف شــده و برخــی از 

تجهیــزات مهــم ایــن پاالیشــگاه در حــال ورود بــه کشــور هســتند. 
ــن  ــرای تامی ــلف ب ــان اوراق س ــارد توم ــروش 300 میلی ــار و ف ب - انتش
ــای  ــدای امســال بحــث اســتفاده از ظرفیت ه ــن پاالیشــگاه: از ابت ــی ای مال
ــگاه  ــی پاالیش ــی ریال ــن مال ــکات تامی ــش مش ــرای کاه ــرژی ب ــورس ان ب
ــال،  ــهریورماه امس ــت، 2 ش ــود و در نهای ــرح ب ــارس مط ــج ف ــتاره خلی س
ــتاره  ــگاه س ــان 90 پاالیش ــن اکت ــلف بنزی ــان اوراق س ــارد توم 300 میلی
ــرژی عرضــه شــد و ظــرف مــدت چنــد ثانیــه  ــورس ان خلیــج فــارس در ب

ــروش رســید. ــه ف ب
علیرغــم تــاش هــای صــورت گرفتــه، راه انــدازی فــاز اول ایــن پاالیشــگاه 
تــا نیمــه نخســت ســال جــاری محقــق نشــد بــه گونــه ای کــه مطابــق بــا 

آمارهــای اعــام شــده توســط محمــد حســن پیونــدی، مدیرعامــل شــرکت 
تاپیکــو در اوایــل مهرمــاه امســال، پیشــرفت کل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
ــن  ــاز اول ای ــاز(، 87 درصــد و میــزان پیشــرفت ف ــارس )مجمــوع ســه ف ف

پــروژه 95 درصــد اســت. 
ــک ســال  ــروژه در ی ــن پ ــه پیشــرفت ای ــی از آن اســت ک ــار حاک ــن آم ای
ــو  ــل شــرکت تاپیک ــد مدیرعام ــوده اســت. هرچن ــا 2 درصــد ب ــر، تنه اخی
ــن پاالیشــگاه  ــاز اول ای ــدازی ف ــات ارشــد وزارت نفــت وعــده راه ان و مقام
ــی و  ــد فعل ــه رون ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــی دهن ــاری را م ــال ج ــان س ــا پای ت
تــداوم مشــکاتی ماننــد رونــد کنــد و پیچیــده تخصیــص وام 650 میلیــون 
ــه  ــی ب ــد چندان ــگاه، امی ــن پاالیش ــه ای ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــی صن یوروی

ــدارد. ــن وعــده هــا وجــود ن تحقــق ای

ــا  ــیمی ب ــزرگ پتروش ــع ب ــدازی دوازده مجتم 2- راه ان
ــی ــر دولت ــذاری غی ــرمایه گ س

بــا توجــه بــه جــدول زیــر، در نیمــه نخســت امســال 3 مجتمــع پتروشــیمی 
)مجتمــع هــای لرســتان، مهابــاد و شــهدای مرودشــت( بــا ظرفیــت تولیــد 
حــدود 2.43 میلیــون تــن بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. پیــش بینــی 
ــه  ــر ب ــیمی دیگ ــع پتروش ــم 6 مجتم ــال ه ــه دوم امس ــود در نیم ــی ش م
صــورت کامــل )مجتمــع هــای کردســتان، کارون 2، کاویــان 22، مرواریــد، 
ــر  ــیمی دیگ ــع پتروش ــی از 1 مجتم ــید( و بخش ــت جمش ــاب و تخ انتخ
)مجتمــع پردیــس( بــه بهــره بــرداری برســد و ظرفیــت تولیــد محصــوالت 

پتروشــیمی کشــور حــدود 3 میلیــون تــن دیگــر افزایــش یابــد.

محصوالت توليدی و نام مجتمع پتروشيمی
حجم ساليانه آن

ميزان سرمايه گذاری 
انجام شده

توضيحاتزمان افتتاح

300 عزار پلی اتيلن سبک لرستان
خطی و سنگين و 30 هزار 

تن بوتن 1

250 ميليون دالر و 1829 
ميليارد ريال )برآورد(

 14 ارديبهشت

301 عزار پلی اتيلن سبک مهاباد
خطی و سنگين و 30 هزار 

تن بوتن 1

343 ميليون يورو و 2829  
ميليارد ريال

11 خرداد

300 هزار تن پلی اتيلن کردستان
سبک

253 ميليون يورو و 2829 
ميليارد ريال

آماده افتتاح رسمی پاييز )برنامه(
)پيشرفت 99 درصدی(

680 هزار تن آمونياک و 1  
ميليون و 75 هزار تن اوره 

گرانول

550 ميليون يورو و 4 هزار 
ميليارد ريال

29 تير
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محصوالت توليدی و نام مجتمع پتروشيمی
حجم ساليانه آن

ميزان سرمايه گذاری 
انجام شده

توضيحاتزمان افتتاح

40 هزار تن MDI و 45 کارون 2
هزار تن اسيد کلردريک

308 ميليون دالر و 232 
ميليارد ريال )برآورد(

آماده افتتاح رسمیپاييز )برنامه(

2 ميليون و 310 هزار تن کاوه
متانول

335 ميليون دالر و 3648 
ميليارد ريال )برآورد(

امسال راه اندازی نخواهد 
شد

1 ميليون تن اتيلن و  90 کاويان 2
هزار تن برش پروپان و 

باالتر

آماده افتتاح رسمیپاييز )برنامه( 

680 هزار تن آمونياک و 1 پرديس 3
ميليون و 75 هزار تن اوره 

گرانول

573 ميليون دالر و 3344 
ميليارد ريال )برآورد(

پيشرفت 92 درصدی تا 
پايان ارديبهشت

500 هزار تن منواتيلن مرواريد
گايگول و 54 هزار تن دی 

و تری اتيلن گايکول

308 ميليون دالر و 232 
ميليارد ريال )برآورد(

آماده افتتاح رسمیپاييز )برنامه(

250 هزار تن پلی استايرن انتخاب
انبساطی

326 ميليون دالر و 383 
ميليارد ريال )برآورد(

پيشرفت باالی 98 درصد پاييز )برنامه(
تا پايان شهريور

250 هزار تن پلی استايرن تخت جمشيد
انبساطی

50 ميليون دالر و 1700 
ميليارد ريال )برآورد(

پيشرفت باالی 98 درصد پاييز )برنامه(
تا پايان شهريور

120 هزار تن پلی استايرن داالهو
انبساطی و 25 هزار تن 

پنتان

62 ميليون دالر و 1091 
ميليارد ريال )برآورد(

پيشرفت 60 درصدی تا 
پايان شهريورماه راه اندازی 

نخواهد شد

ــای  ــا آماره ــق ب ــه مطاب ــردد ک ــز خاطرنشــان گ ــه نی ــن نکت الزم اســت ای
رســمی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، در پایــان ســال 92، پتروشــیمی 
هــای مهابــاد، تخــت جمشــید و شــهدای مرودشــت بیــن 80 تــا 90 درصــد 
ــد  ــا 99 درص ــن 90 ت ــان بی ــتان و کاوی ــای کارون2، لرس ــیمی ه و پتروش

پیشــرفت داشــته انــد.
ــروژه، در راســتای اقتصــاد  ــن پ ــه ای ــوان گفــت ک ــی ت ــدی م در جمــع بن
مقاومتــی بــوده و اجــرای آن در ایــن زمینــه اثرگــذار خواهــد بــود. همچنین 
طبــق گزارشــات رســیده مــی تــوان گفــت کــه وزارت نفــت در ایــن زمینــه 
عملکــرد نســبتا خوبــی داشــته اســت. تحلیــل دقیــق تــر وضعیــت اجــرای 

ایــن پــروژه منــوط بــه ارائــه گــزارش هــای دقیــق و شــفاف مــی باشــد. 

3- احــداث خــط لولــه و ایجــاد امــکان صــادرات گاز بــه 
کشــور عــراق

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، اجــراي ایــن پــروژه در راســتاي 
اقتصــاد مقاومتــي ارزیابــي مي شــود چــرا کــه مي توانــد عــراق را در تأمیــن 
انــرژي مــورد نیــاز کشــورش بــه ایــران وابســته کنــد. بــا توجــه بــه این کــه 

تهدیداتــي از ســوي عــراق بــراي ایــران وجــود داشــته اســت، اجــراي ایــن 
ــر باشــد.  ــدات مؤث ــن تهدی ــد در بلنــد مــدت، در کاهــش ای ــروژه مي توان پ
ــده  ــن نش ــل تامی ــور کام ــه ط ــروژه ب ــن پ ــی ای ــع مال ــال مناب ــن ح ــا ای ب
ــف  ــم اینکــه جــزو وظای ــروژه علیرغ ــن پ ــه اجــراي ای ــن ک اســت. همچنی
ذاتــی دســتگاه اســت، باعــث ایجــاد پویایــي در راســتاي اقتصــاد مقاومتــي 

مي شــود.
ــراق  ــه ع ــادرات گاز ب ــران، ص ــی گاز ای ــرکت مل ــئولین ش ــه مس ــه گفت ب
یکــی از اولویــت هــای اصلــی ایــن شــرکت در ســال جــاری اســت. بــا ایــن 
وجــود و علــی رغــم تــاش هــای صــورت گرفتــه توســط وزارت نفــت در 
ایــن زمینــه، صــادرات گاز بــه کشــور عــراق در نیمــه نخســت امســال هــم 
محقــق نشــد هرچنــد مقدمــات آن از طــرف ایــن وزارتخانــه کامــا فراهــم 

شــده اســت.
تفاهم نامــه صــادرات گاز ایــران بــه کشــور عــراق در ســال 88 امضــا شــد و 
ایــن تفاهــم نامــه در اواخــر تیرمــاه 92 تبدیــل بــه قــراردادی بیــن شــرکت 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــراق گردی ــروی ع ــرق و نی ــران و وزارت ب ــی گاز ای مل
ــز الحاقیــه ای در زمینــه افزایــش حجــم و مــدت زمــان  ــاه 94 نی در آبان م
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ایــن قــرارداد کــه بــه عنــوان قــرارداد اصلــی صــادرات گاز ایــران بــه عــراق 
)منطقــه بغــداد( شــناخته مــی شــود، بــه امضــای طرفیــن رســید. 

براســاس ایــن قــرارداد، صــادرات گاز از 7 میلیــون متــر مکعــب در روز آغــاز 
و پــس از 21 مــاه بــه ســقف قــرارداد خواهــد رســید. در فصــول گــرم 35 و 
در فصــول ســرد 25 میلیــون متــر مکعــب بــه منطقــه بغــداد صــادر خواهــد 
شــد. هــدف از ایــن قــرارداد گازرســانی بــه نیروگاه هــای بغــداد و المنصــوره 
ــه  ــرارداد صــادرات گاز ب ــاه 944 ق ــان م اســت. از ســوی دیگــر هــم در آب
منطقــه بصــره، هــم بــه عنــوان دومیــن قــرارداد فــروش گاز بــه عــراق ســال 
ــرم 35 و در فصــول  ــر اســاس آن، در فصــول گ ــادی امضــا و ب 2015 می
ســرد 20 میلیــون مترمکعــب بــه ایــن منطقــه ارســال خواهــد شــد. البتــه 
ــرارداد  ــی )ق ــرارداد اصل ــر از ق ــرارداد بصــره عقب ت ــل گاز در ق ــان تحوی زم

بغــداد( اســت ولــی حجــم صــادرات مشــابه قــرارداد اصلــی اســت.
ــق  ــار 94 محق ــداد در به ــه نیروگاه هــای بغ ــران ب ــال گاز ای ــود انتق ــرار ب ق
ــا  ــت، ام ــر را داش ــن ام ــق ای ــرای تحق ــی الزم ب ــورمان آمادگ ــود و کش ش
ــتی  ــروه تروریس ــت گ ــراق )فعالی ــی ع ــب امنیت ــرایط نامناس ــل ش ــه دلی ب
داعــش(، اجــرای آن بــه ســال 95 موکــول شــد. علیرغــم مذاکــرات انجــام 
ــام  ــال و اع ــاه امس ــت م ــر اردیبهش ــراق در اواخ ــران و ع ــن ای ــده بی ش
مدیــران شــرکت ملــی گاز ایــران مبنــی بــر آغــاز صــادرات گاز ایــران بــه 
ــی نشــده اســت.  ــون اجرای ــرارداد تاکن ــن ق ــاه امســال، ای ــراق از مردادم ع
ــود را  ــه خ ــت، دو طــرف خطــوط لول ــارات مســئوالن وزارت نف ــر اظه بناب
بــرای انتقــال گاز آمــاده کرده انــد و ایــران در انتظــار اعــام آمادگــی طــرف 
ــه  ــه منطق ــاز نخســت صــادرات گاز ب ــاز صــادرات گاز )ف ــرای آغ ــی ب عراق
بغــداد( هســت و لــذا اجــرای ایــن پــروژه و تحقــق اهــداف آن، منــوط بــه 

نهایــی شــدن ایــن مذاکــرات اســت.

۴- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، اجــراي ایــن پــروژه در راســتاي 
اســتفاده مناســب از فرصت هــاي منطقــه اي کشــور بــراي تأمیــن منافــع و 
امنیــت ملــي و حداکثر کــردن منافــع اقتصــادي ارزیابــي مي شــود. اجــرای 
ایــن پــروژه مي توانــد در تأمیــن گاز منطقــه چابهــار کمــک کنــد و از ایــن 

منظــر در توســعه صنعتــي و ایجــاد تحــول مؤثــر باشــد.
بــا ایــن وجــود، پــروژه صــادرات گاز ایــران به پاکســتان کــه در ســال 2009 
بــه امضــا رســید و قــرار بــود تــا پایــان ســال 2014 میــادی )دی مــاه 93(، 
اجرایــی شــود. اگرچــه ایــران تعهــدات خــود در ایــن رابطــه را در ســال های 
گذشــته اجــرا کــرد و احــداث ادامــه خــط لولــه هفتــم سراســری از عســلویه 
ــرف  ــا ط ــاند، ام ــام رس ــه اتم ــرز پاکســتان( را ب ــی م ــا ایرانشــهر )نزدیک ت

پاکســتانی بــه بهانــه تحریــم ایــران، خــط لولــه خــود را بــرای دریافــت گاز 
ــی نشــده و  ــون اجرای ــرارداد تاکن ــن ق ــاده نکــرد و در نتیجــه، ای ــران آم ای

متوقــف باقــی مانــده اســت.
ــان  ــز همچن ــی در دوران پســابرجام نی ــات پاکســتانی، حت ــه مقام ــه گفت ب
تحریم هــای آمریــکا مانــع از اجــرای ایــن پــروژه هســتند. در نیمــه نخســت 
ــران  ــان ای ــداد و همچن ــه رخ ن ــن زمین ــم تحــول خاصــی در ای امســال ه
ــرای  ــتان ب ــی پاکس ــام آمادگ ــد از اع ــود را بع ــه گاز خ ــی دارد ک آمادگ
دریافــت آن، بــه ایــن کشــور صــادر کنــد ولــی پاکســتان تحــرک چندانــی 
بــرای اجــرای ایــن قــرارداد نشــان نمــی دهــد. بنابرایــن اجــرای ایــن پــروژه 

و تحقــق اهــداف آن، منــوط بــه نهایــی شــدن ایــن مذاکــرات اســت.

5- انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست 
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، بــا توجــه بــه ایــن کــه ضریــب 
بازیافــت مخــازن نفــت خــام در ایــران در مقایســه بــا دنیــا پایین تــر اســت، 
اســتفاده از روش هــاي متفــاوت ازدیــاد برداشــت از اولویت هــاي بســیار مهــم 
ــل اســتحصال  ــر قاب ــزان ذخای ــد می ــروژه مي توان ــن پ ــذا اجــراي ای اســت. ل
ایــران را ارتقــاء دهــد؛ در نتیجــه ایــن پــروژه در راســتاي بنــد 15 از 

ــود. ــوب مي ش ــي محس ــاد مقاومت ــي اقتص ــت هاي کل سیاس
ــاز دارد.  ــع کافــي و مطالعــات دقیــق نی ــه مناب ــروژه ب ــن پ ــن حــال ای ــا ای ب
ــا  ــت کشــور ب ــع ســرمایه گذاري در بخــش نف ــه مناب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــوژي مناســب در اختیــار  محدودیــت مواجــه اســت و از طــرف دیگــر تکنول
ــه  ــر مواج ــه و تأخی ــا وقف ــد ب ــروژه مي توان ــن پ ــراي ای ــت، اج ــور نیس کش
ــا  ــي نفــت ب ــدون تعامــل شــرکت مل ــروژه ب ــن پ ــع اجــراي ای شــود. در واق

شــرکت هاي خارجــي امکان  پذیــر نیســت.
اواســط مهرمــاه ســال گذشــته موافقتنامــه 10 ســاله همــکاری تحقیقاتــی 
میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا 8 دانشــگاه و پژوهشــگاه معتبــر کشــور با 
هــدف مطالعــه 54 مخــزن نفتــی و ارائــه راهکارهــای افزایش ضریــب بازیافت 
آنهــا بــه امضــا رســید. همچنیــن در حاشــیه این مراســم کــه با حضــور وزرای 
ــن روســای  ــه هــای بی ــود، موافقتنام ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق نفــت و عل
دانشــگاه هــا و و پژوهشــگاه هــای مذکــور بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت 
ایــران بــه امضــا رســید و هــر یــک از ایــن مراکــز پژوهشــی مســئول بررســی 
برخــی از مخــازن نفتــی و ارائــه راهکارهــای افزایــش ضریــب بازیافــت آنهــا 

 . شد
بــه عنــوان مثــال، یکــی از ایــن موافقتنامــه هــا بیــن رئیــس دانشــگاه صنعتی 
شــریف و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران امضــا شــد و در قالــب آن، 
مقــرر گردیــد کــه ایــن دانشــگاه میــدان کوپــال- مخــزن نفتــی آســماری، 
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میــدان کوپــال- مخــزن نفتــی بنگســتان، میــدان رگ ســفید- مخــزن نفتــی 
آســماری، میــدان رگ ســفید- مخــزن نفتــی بنگســتان و میــدان شــادگان، 

مخــازن نفتــی آســماری فوقانــی و تحتانــی را مــورد مطالعــه قــرار دهــد.
ــت  ــه نخس ــور در نیم ــای مذک ــه ه ــرای موافقتنام ــتای اج ــد در راس هرچن
ــه  ــای توافقنام ــد امض ــا مانن ــگاه ه ــی دانش ــط برخ ــی توس ــال، اقدامات امس
و  شــریف  دانشــگاه  باالدســتی  صنایــع  پژوهشــکده  میــان  همــکاری 
کنسرســیوم نفتــی اروپایــی و کانادایــی بــا هــدف انتقــال فنــاوری در طــرح 
توســعه فناورانــه مخــزن کوپــال در اواســط خردادمــاه امســال صــورت گرفــت 
ــد اجــرای ایــن موافقتنامه هــا در  امــا همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت، رون
نیمــه نخســت امســال بــا کنــدی همــراه بــود و وزارت نفــت دغدغــه خاصــی 

ــه صــورت عملــی نداشــت.  ــه ایــن موضــوع ب نســبت ب
واگــذاری مطالعــه و افزایــش ضریــب بازیافــت میــدان کوپال-مخــازن نفتــی 
ــت و گاز پرشــیا  ــه شــرکت نف ــت ب آســماری و بنگســتان توســط وزارت نف
در قالــب توافقنامــه ای در اواســط مهرمــاه امســال کــه بــدون هماهنگــی بــا 
دانشــگاه صنعتــی شــریف صــورت گرفــت، عامــت آشــکاری از بــی تفاوتــی 
ــا دانشــگاه هــای کشــور  ــه موافقتنامه  هــای امضــا شــده ب ــه ب ــن وزارتخان ای
بــرای بررســی مخــازن نفتــی و ارائــه راهکارهــای افزایــش ضریــب بازیافــت 

آنهــا در مهرمــاه 94 بــود.
بنابرایــن، علیرغــم اینکــه گــزارش مشــخصی از وضعیــت ایــن پــروژه منتشــر 
ــوص  ــن خص ــود در ای ــای موج ــزارش ه ــار و گ ــل اخب ــت، تحلی ــده اس نش
ــات الزم را  ــروژه اقدام ــن پ ــرای ای ــت در اج ــه وزارت نف نشــان از آن دارد ک
انجــام نــداده اســت. بررســی دقیــق تــر وضعیــت ایــن پــروژه و اجــرای آن، 

ــه گــزارش هــای مشــخص توســط وزارت نفــت اســت. ــه ارائ منــوط ب

۶- اصالح ساختار قراردادهای جدید نفتی
مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی اشــکاالت مهمــی داشــت و همیــن مســئله 
ــراردادی از ســوی  ــن مــدل ق ــاره ای ــی درب ــادات فراوان ــا انتق موجــب شــد ت
کارشناســان و نهادهــای نظارتــی مطــرح شــود و حتــی مقــام معظــم رهبــری 
هــم در نامــه 13 تیرمــاه امســال بــه رئیــس جمهــور، تذکــرات 15 گانــه ای 

دربــاره ایــن موضــوع بــه دولــت بدهنــد. 
ــوان  ــه عن ــراردادی ب ــدل ق ــن م ــاره ای ــت درب ــات دول ــه، مصوب در نتیج
ــاه و 7  ــخ 13 مردادم ــار در تاری ــا، دو ب ــی آنه ــی و قانون ــای حقوق ــا مبن تنه
شــهریورماه امســال اصــاح شــد و تقریبــا بــه نیمــی از تذکــرات مقــام معظــم 
رهبــری و برخــی از انتقــادات اصلــی کارشناســان در ایــن زمینــه تــا حــدودی 

توجــه شــد. 
بــا ایــن وجــود، همچنــان اشــکاالت وارده بــر ایــن مــدل قــراردادی در زمینــه 

انتقــال فنــاوری برطــرف نشــد و ســازوکار مشــخصی بــرای ایــن موضــوع در 
مصوبــه دولــت درنظــر گرفتــه نشــد. 

ــت  ــی دول ــه اصل ــاده 4 مصوب ــح شــده در م ــاوری تصری ســازوکار انتقــال فن
ــت و گاز(،  ــای باالدســتی نف ــوی قرارداده ــاختار و الگ ــی، س ــرایط عموم )ش
کلــی و مبهــم اســت و در آن تنهــا بــه طــرح موضوعاتــی چــون ارائــه برنامــه 
انتقــال و توســعه فنــاوری توســط پیمانــکار نفتــی، اجــرای قانــون حداکثــر 
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی و … اشــاره شــده و جزئیــات موضــوع 

بــرای تحقــق ایــن هــدف روشــن نیســت. 
ــال  ــرای انتق ــده ای ب ــن ش ــخص و تضمی ــازوکار مش ــر، س ــارت دیگ ــه عب ب
ــراردادی  ــدل ق ــن م ــی در ای ــرف ایران ــه ط ــی ب ــرکت خارج ــاوری از ش فن
ــرای عــدم تحقــق ایــن موضــوع در  تعریــف نگردیــده و مکانیــزم تنبیهــی ب

ــه نشــده اســت. نظــر گرفت
ــز  ــال کــه پایی ــا شــرکت توت ــارد دالری ب ــرارداد 4.8 میلی ــرای مثــال در ق ب
ــه ســرانجام رســید، مقــرر شــده اســت کــه ســهم ســاخت  ســال جــاری ب
داخــل در ایــن مگاپــروژه گازی تــا 70 درصــد ارزش قــرارداد باشــد و تمامــی 
ــت  ــا، ســاخت ســکوهای ســرچاهی و تقوی ــذاری کــف دری ــه گ مراحــل لول
فشــار گاز توســط شــرکت هــای داخلــی انجــام شــود. ایــن درحالیســت کــه 
مخالفــان ایــن قــرارداد مــی گوینــد تاکنــون در قالــب چنیــن قراردادهایــی، 
انتقــال تکنولــوژی رخ نــداده اســت و نیــاز کشــور در ایــن زمینــه تنهــا بــه 

شــرکت هــای خدماتــی نفتــی اســت.
ــه در خصــوص  ــن زمین ــی در ای ــای فراوان ــت ه ــه صحب ــه اینک ــا توجــه ب ب
قراردادهــای جدیــد نفتــی شــده اســت، بــه نظــر مــی رســد عملکــرد وزارت 
نفــت در ایــن موضــوع و اجــرای ایــن پــروژه قابــل نقــد اســت و نمــی تــوان 

آن را در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بیــان کــرد.

ــام  ــت خ ــد نف ــت تولی ــش ظرفی ــل افزای ــع متقاب 7- بی
میادیــن مشــترک غــرب کارون 

ــن مشــترک  ــد نفــت خــام میادی در نیمــه نخســت امســال، ظرفیــت تولی
ــی  ــت ول ــش یاف ــزار بشــکه در روز افزای ــا حــدود 30 ه ــرب کارون صرف غ
ــکه  ــزار بش ــدود 60 ه ــال، ح ــه دوم امس ــود در نیم ــی ش ــی م ــش بین پی
دیگــر در روز افزایــش یابــد و ایــن پــروژه اباغــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 

ــه صــورت کامــل محقــق شــود. ــه وزارت نفــت ب مقاومتــی ب
ــا  ــود ت ــرار ب ــزی هــای وزارت نفــت ق ــا برنامــه ری ــق ب ــا ایــن حــال مطاب ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــدان آزادگان جنوب ــت از می ــت نف ــال، برداش ــان امس پای
پلکانــی )دو مرحلــه ای( 60 هــزار بشــکه در روز افزایــش یابــد و برداشــت 
ــاران شــمالی و آذر 30 هــزار بشــکه نفــت  ــن ی نفــت از هــر یــک از میادی
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در روز افزایــش یابــد. )ایــن ســه میــدان از میادیــن مشــترک غــرب کارون 
هســتند(

ــال  ــت امس ــه نخس ــور در نیم ــن مذک ــعه میادی ــد توس ــه رون ــی ب نگاه
نشــان مــی دهــد کــه برنامــه ریــزی هــای وزارت نفــت دربــاره میادیــن 
آزادگان جنوبــی و یــاران شــمالی تــا حــدود زیــادی محقــق شــده و در 
ــد  ــق تولی ــه تحق ــی ب ــد چندان ــی امی ــت ول ــل اس ــق کام ــتانه تحق آس
ــود  ــال وج ــان امس ــا پای ــدان آذر ت ــکه ای از می ــزار بش ــه 30 ه روزان

ــدارد.  ن
وضعیت هر یک از میادین مذکور به شــرح زیر اســت:

1- میــدان آزادگان جنوبــی: براســاس اظهــارات ســید محمــود مرعشــی، 
ــهریورماه،  ــل ش ــی، از اوای ــدان آزادگان جنوب ــعه می ــرح توس ــری ط مج
ــزار  ــی از 30 ه ــور پلکان ــه ط ــی ب ــدان نفت ــن می ــت از ای ــت نف برداش
بشــکه در روز آغــاز شــده و بــه مــرور )تــا پایــان امســال( بــه 60 هــزار 

ــی رســد. بشــکه در روز م
ســعدونی،  ناجــی  اظهــارات  براســاس  شــمالی:  یــاران  میــدان   -2
ــدان  ــعه می ــرح توس ــری ط ــیا )مج ــت وگاز پرش ــرکت نف ــل ش مدیرعام
یــاران شــمالی( برداشــت روزانــه 30 هــزار بشــکه نفــت از ایــن میــدان 
ــت  ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــق می شــود. بی  ــاه امســال محق ــان مهرم در پای
نیــز اواســط مهرمــاه تاییــد کــرد کــه برداشــت روزانــه 300 هــزار بشــکه 

ــی شــود. ــق م ــده محق ــه آین ــد هفت ــدان ظــرف چن ــن می ــت از ای نف
ــعه  ــرح توس ــری ط ــدی، مج ــار احم ــوان ی ــد کی ــدان آذر: هرچن 3- می
ــدان  ــن می ــکه ای از ای ــزار بش ــه 30 ه ــد روزان ــده تولی ــدان آذر وع می
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــی ب ــت ول ــال را داده اس ــان امس ــا پای ــی ت نفت
پیشــرفت ایــن طــرح در پایــان شــهریورماه امســال )78 درصــد(، تحقــق 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــور بعی ــده مذک وع
ــه نظــر مــی رســد وزارت نفــت  ــه گــزارش هــای موجــود، ب ــا توجــه ب ب
تــا حــد قابــل قبولــی ایــن پــروژه را پیــش بــرده اســت؛ بــا ایــن وجــود 
تحقــق کامــل اهــداف و اطــاع از وضعیــت موجــود ایــن پــروژه، منــوط 

ــه ارائــه گــزارش هــای جدیــد از آن اســت. ب

ــدان  ــد گاز در می ــطح تولی ــش س ــل افزای ــع متقاب 8- بی
ــی  ــارس جنوب ــترک پ مش

بــا راه انــدازی رســمی فازهــای 12، 15 و 16 پــارس جنوبــی و همچنیــن 
ــارس  ــای 17 و 18 پ ــی از فازه ــش های ــمی بخ ــر رس ــدازی غی راه ان
ــترک  ــدان مش ــن می ــد گاز از ای ــای 93 و 94، تولی ــال ه ــی در س جنوب
ــید  ــب در روز رس ــر مکع ــون مت ــدود 400 میلی ــه ح ــتان 94 ب در زمس

)میــزان دقیــق تولیــد گاز از پــارس جنوبــی در اســفندماه ســال گذشــته 
ــر مکعــب در روز رســید(. ــون مت ــه 6.4 میلی ب

مطابــق برنامــه ریــزی هــای وزارت نفــت قــرار اســت کــه تــا پایــان ســال 
ــارس  ــده فازهــای 17 و 18 پ ــی مان ــر بخــش هــای باق جــاری عــاوه ب
ــای  ــن فازه ــاز اســتاندارد( و همچنی ــادل 2 ف ــای 19 )مع ــی، فازه جنوب
ــرداری برســد.  ــره ب ــه به ــل ب ــه صــورت کام ــی ب ــارس جنوب 20 و 21 پ
در صــورت تحقــق ایــن هــدف، تولیــد گاز از میــدان پــارس جنوبــی بــه 

ــا 550 میلیــون متــر مکعــب در روز خواهــد رســید. حــدود 530 ت
ــال  ــت امس ــه نخس ــور در نیم ــن مذک ــعه میادی ــد توس ــه رون ــی ب نگاه
ــاره میــدان  نشــان مــی دهــد کــه برنامــه ریــزی هــای وزارت نفــت درب
ــن  ــد ای ــده و تولی ــق ش ــدودی محق ــا ح ــی ت ــارس جنوب ــترک پ مش
ــب  ــر مکع ــون مت ــه 430 میلی ــال ب ــهریورماه امس ــل ش ــدان در اوای می

ــت.  ــیده اس در روز رس
ــد مذکــور، پیــش بینــی مــی شــود، هدفگــذاری ایــن  ــه رون ــا توجــه ب ب
وزارتخانــه مبنــی بــر تولیــد حــدود 530 تــا 550 میلیــون متــر مکعــب 
ــی  ــاف اندک ــه اخت ــی ک ــود؛ رقم ــق ش ــال محق ــان امس ــا پای در روز ت
ــتاد  ــی س ــروژه اباغ ــن پ ــده در ای ــن ش ــی تعیی ــدف کم ــه ه ــبت ب نس
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه وزارت نفــت یعنــی 567 میلیــون متــر 

ــب دارد.  مکع

ــد  ــترک جدی ــانی 1200000 مش ــل گازرس ــع متقاب 9- بی
ــتایی روس

ــي  ــن پروژه های ــس، اجــراي چنی ــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجل طب
بــدون آمایــش ســرزمین و عــدم تعییــن ایــن موضــوع کــه چــه مناطقــي 
از کشــور بایــد از چــه نــوع انــرژي اســتفاده کننــد، اقتصــادي بــودن آن را 
دچــار مشــکل مي کنــد. بــراي مثــال آیــا مطالعــه جامعــي صــورت گرفتــه 
ــق گاز  ــرژي از طری ــن ان ــراي مصــارف خانگــي، تأمی ــه نشــان دهــد ب ک
ــا ایــن تفاســیر، ادعــاي همراســتایي  ــرق ارجحیــت دارد؟ ب ــه ب نســبت ب

پــروژه مــورد نظــر بــا اقتصــاد مقاومتــي قــدري دشــوار اســت. 
ــع  ــون رف ــاده )12( قان ــب م ــروژه در قال ــن پ ــراي ای ــه اج ــن ک همچنی
موانــع تولیــد رقابت  پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــي کشــور در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان در حــال پیگیــري اســت و جــزو وظایــف ذاتــی و 

ــی رود. ــه شــمار م ــه ب ــن وزارتخان ــن شــده در ای ــش تعیی از پی
بــا ایــن وجــود در صورتــي کــه ایــن پــروژه اجــرا شــود، در مصــرف برخي 
ــي  ــر صرفه  جوئ ــورد نظ ــتان م ــه اس ــوط ب ــي مرب ــاي نفت از فرآورده ه
ــه تبــع آن از میــزان قاچــاق فــرآورده نفتــي کاســته و  خواهــد شــد و ب
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بــه ظرفیــت صــادرات فــرآورده افــزوده خواهــد شــد. گــزارش مشــخصی 
از وضعیــت اجــرای ایــن پــروژه در دســترس نیســت.

10- 3۴00 میلیــارد ریــال کمــک بــه پــروژه هــای عــام 
المنفعــه در مناطــق نفــت خیــز و گاز خیــز و محــروم کشــور

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، علیرغــم اینکــه اجــراي ایــن 
پروژه هــا در قالبــي خــارج از بودجه هــاي عمرانــي کشــور توصیــه 
ــارات  ــردن اعتب ــه ک ــورد هزین ــه در م ــي ک ــن نگران ــوند، مهمتری نمي ش
ــارات در سیســتمي  ــن اعتب ــه ای ــن اســت ک ــن بخــش وجــود دارد ای ای

ــوند. ــه ش ــق هزین ــه مناط ــعه این  گون ــاي توس ــارج از برنامه  ه خ
ــل، در  ــن اص ــرای ای ــون اج ــي و قان ــون اساس ــل )48( قان ــق اص مطاب
بهره  بــرداري از منابــع طبیعــي و اســتفاده از درآمدهــاي ملــي در ســطح 
اســتان  ها و توزیــع فعالیتهــاي اقتصــادي میــان اســتان  ها و مناطــق 
ــه  ــوري ک ــه ط ــد. ب ــته باش ــود داش ــض وج ــد تبعی ــف کشــور نبای مختل
هــر منطقــه فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود، ســرمایه و امکانــات 

الزم در دســترس داشــته باشــد.
گــزارش مشــخصی از وضعیــت اجــرای ایــن پــروژه در دســترس نیســت 
و تحلیــل جزئیــات کار در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی، نیازمنــد چنیــن 

گزارشــی اســت.

11- کاهــش نیــم واحــد درصــد هدررفــت گاز طبیعــي 
از گاز فــرآورش شــده

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــس، ب ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــام نظ ــق اع طب
کــه بخشــي از گاز همــراه نفتــي تحــت عنــوان »گاز ســوزانده شــده« در 
ــب  ــون مترمکع ــه 26 میلی ــي ب ــام آن حت ــود و ارق ــاف مي ش ــور ات کش
ــت.  ــم اس ــیار مه ــا بس ــوع گازه ــن ن ــش ای ــت، کاه ــیده اس در روز رس
ــذا اجــراي ایــن پــروژه در راســتاي تحقــق اقتصــاد مقاومتــي ارزیابــي  ل
مي شــود. بــه طــور کلــي پروژه هایــي کــه از جنــس جلوگیــري از 
ــرورت  ــوده و ض ــم ب ــا مه ــه زمان ه ــتند، در هم ــع هس ــت مناب هدررف

ــد. ــري دارن پیگی
بــا ایــن حــال بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه بــراي جلوگیــري 
تعریــف  گذشــته  در  پروژه هایــي  گازهــا،  نــوع  ایــن  ســوزاندن  از 
ــه  ــن بودج ــي در قوانی ــت. حت ــوده اس ــق نب ــاً موف ــه بعض ــت ک شده اس
ــراي  ــي ب ــش خصوص ــا بخ ــرارداد ب ــاد ق ــورد انعق ــز در م ــالیانه نی س
ــه  ــد ک ــوب ش ــي مص ــا احکام ــوع گازه ــن ن ــوزاندن ای ــري از س جلوگی
ــردن واحــد  ــد مشــخص ک ــتند. به نظــر مي آی ــرد نداش ــز عملک ــا نی آن ه

ــتیابي  ــد در دس ــا مي توان ــوع گازه ــن ن ــت ای ــدر رف ــدي از ه ــم درص نی
ــر باشــد. امــا  ــوع گاز، تحقق پذیرت ــه هــدف کاســتن از ســوختن ایــن ن ب
حصــول بــه ایــن هــدف بــدون وجــود هماهنگــي در بخشــهاي اجرایــي 

ــت. ــر نیس ــته، امکان پذی ــه گذش ــق تجرب ــت، مطاب نف
ــدن  ــال سوزانده ش ــور در ح ــا در کش ــوع از گازه ــن ن ــال ای ــه هرح ب
ــور را  ــدي کش ــد کل گاز تولی ــا مي  توان ــن گازه ــع  آوري ای ــتند. جم هس
افزایــش دهــد و ایــن نیــز ســبب مي  شــود کــه گاز بیشــتري در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــي گاز ق شــرکت مل
ــه منظــور  ــروژه ب ــن پ ــزارش مشــخصی از اجــرای ای ــن وجــود، گ ــا ای ب
ــده  ــر نش ــی منتش ــاد مقاومت ــوب اقتص ــت آن در چارچ ــی وضعی ارزیاب

اســت.

بندی جمع 
ــی اقتصــاد  ــی ســتاد فرمانده ــف اباغ ــای مختل ــروژه ه ــد اجــرای پ رون
مقاومتــی بــه وزارت نفــت در نیمــه نخســت ســال جــاری، متفــاوت بــوده 
ــع  ــدازی 12 مجتم ــد راه ان ــا مانن ــروژه ه ــی از پ ــویی، برخ اســت. از س
پتروشــیمی و افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت از میادیــن مشــترک غــرب 
کارون و افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز از میــدان مشــترک پــارس جنوبــی 
ــد و ایــن امیــدواری وجــود دارد  ــی داشــته ان ــل قبول ــد خــوب و قاب رون
ــن  ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــداف کم ــال، اه ــان س ــا پای ــه ت ک
ــه وزارت  ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی س ــای اباغ ــروژه ه پ

نفــت تــا حــدود زیــادی محقــق شــود. 
ــد راه  ــت دار مانن ــم و اولوی ــای مه ــروژه ه ــی از پ ــر، برخ ــوی دیگ از س
انــدازی فــاز اول پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس رونــد کنــدی داشــته 
انــد و امیــد چندانــی بــه تکمیــل آنهــا تــا پایــان امســال وجــود نــدارد. 
ــق  ــی، تطاب ــد نفت ــای جدی ــد قرارداده ــز مانن ــا نی ــروژه ه ــی پ در بعض
ــد و  ــل نق ــی مح ــاد مقاومت ــوب اقتص ــا چارچ ــده ب ــام ش ــات انج اقدام

ــت. ــث اس بح
ــاد  ــق اقتص ــا و تحق ــروژه ه ــن پ ــر ای ــق ت ــل دقی ــود تحلی ــن وج ــا ای ب
مقاومتــی در وزارت نفــت، منــوط بــه ارائــه گــزارش مشــخص و شــفاف 

ــت. ــه اس ــن زمین ــه در ای ــرد وزارتخان از عملک
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مقدمه

دکتر نوبخت

بخش چهارم

» سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «   

پروژه های اولویت دار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر 
است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

طراحی مدل جامع استقرار نظام بودجه ريزی مبتنی 1
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتبر عملکرد

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتاصاح ساختار کان دولت2

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتاصاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونيک3

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتاصاح نظام درآمد- هزينه استان ها4

واگذاری 2500 طرح ملی و استانی نيمه تمام عمرانی 5
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتبه بخش غير دولتی

اجرای چرخه مديريت بهبود بهره وری در 10 بنگاه 6
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفتبزرگ اقتصادی منتخب
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

بــا  مرتبــط  ســازمان،  ایــن  بــرای  شــده  تعریــف  هــای  پــروژه 
ــر در  ــی مدنظ ــات عمل ــی و اقدام ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل سیاس
ــروژه  ــن پ ــه در تبیی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــده اند و ب ــف ش آن تعری
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوارد در نظ ــه م ــازمان، هم ــن س ــه ای ــه ب ــای محول ه
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــی گوی ــوارد کل ــی م ــن در برخ ــت؛ لک اس
ــروژه و حتــی در  ــروژه هــا، بیــش از یــک پ همچنیــن ســطح بعضــی پ

ــت. ــی اس ــه مل ــا برنام ــرح کان و ی ــک ط ــروژه، ی ــد ابرپ ح
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــه س ــوط ب ــروژه مرب ــه 6 پ در ادام
ــازمان  ــن س ــرد ای ــه و عملک ــرار گرفت ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــور م کش
ــه ذکــر اســت  در اجــرای پــروژه هــا بازبینــی مــی شــود. البتــه الزم ب
کــه در خصــوص وضعیــت عملکــرد ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور در بخــش قابــل توجهــی از ایــن پــروژه هــا، اطاعــات و آمــار و 
ــه نشــده اســت کــه دلیــل آن در بعضــی  گــزارش هــای مشــخصی ارائ

ــروژه هاســت. ــودن بیــش از حــد پ ــوارد، همــان کان ب م

1- طراحــی مــدل جامــع اســتقرار نظــام بودجــه 
ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد

ــازوکارهایی اســت  ــا و س ــرد، روش ه ــر عملک ــی ب ــزی مبتن ــه ری بودج
کــه ارتبــاط بیــن اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه دســتگاه هــای اجرایــی 
را بــا خروجــی هــا و پیامدهــای آنهــا از طریــق بــه کارگیــری اطاعــات 
ــی  ــن رو م ــد. از ای ــی کن ــت م ــع تقوی ــص مناب ــردی در تخصی عملک

ــروژه را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی تلقــی کــرد. ــن پ ــوان ای ت
بدیــن منظــور ســازمان برنامــه و بودجــه از اوایــل مهرمــاه ســال جــاری 
ــر  ــه ب ــگارش بودج ــیوه ن ــی ش ــای توجیه ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب اق
ایــن مبنــا کــرد تــا برنامــه هــا و فعالیــت هــای دســتگاه هــای اجرایــی 

را بــا دقــت بررســی و تکمیــل نمایــد.
دســتورالعمل جامــع بودجــه ریــزی مبتنــی برعملکــرد امســال در 
ــه  ــد ک ــذاری ش ــه کشــور بارگ ــزی و بودج ــه ری ــازمان برنام ــایت س س

ــت. ــده اس ــده ش ــام کار در آن دی ــل انج ــی مراح تمام
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــرد ســازمان مدیری ــا وجــود رویک ــن حــال ب ــا ای ب
کشــور در اجرایــی کــردن برنامــه طراحــی مــدل جامــع اســتقرار نظــام 
ــی و  ــه دســتورالعمل اجرای ــرد در تهی ــر عملک ــی ب ــزی مبتن بودجــه ری
ــن  ــی شــدن ای ــن دســتورالعمل در بودجــه ســال 96، اجرای اجــرای ای
شــیوه از بودجــه ریــزی محــل ابهــام اســت؛ چــرا کــه دولــت یازدهــم 

از ابتــدای آغــاز کار و طراحــی اولیــن بودجــه یعنــی بودجــه 93، ایــن 
ــد  ــر مي رس ــد به نظ ــت. هرچن ــده اس ــق نش ــه محق ــته ک ــدف را داش ه
ــتقرار  ــدل اس ــي م ــراي طراح ــر ب ــورد نظ ــزم م ــي و ع ــوان کارشناس ت
و  بــر عملکــرد در ســازمان مدیریــت  بودجه ریــزي مبتنــي  نظــام 

ــود دارد. ــور وج ــزي کش برنامه ری
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نیــز، اســتقرار نظــام 
نیازمنــد  اهمیــت،  علیرغــم  عملکــرد  بــر  مبتنــي  بودجه ریــزي 
ــزي  ــر بودجه ری ــر ب ــن ناظ ــوص در قوانی ــاختاري به خص ــرات س تغیی
و وظایــف و مأموریت هــاي دســتگاه هاي اجرایــي اســت. بنابرایــن، 
ــوه  ــود دارد، نح ــدن آن وج ــي ش ــورد اجرای ــه در م ــي ک ــام مهم ابه
ــي و  ــاي اصل ــه مأموریت ه ــا ب ــک آن ه ــف و تفکی ــن وظای ــي ای بازبین
ــادي  ــاختاري و نه ــکات س ــاح مش ــه، اص ــه اینک ــت. نتیج ــي اس فرع
ــت، در  ــرح اس ــور مط ــزي کش ــام بودجه ری ــوزه نظ ــه در ح ــي ک اساس
ــري  ــت باالت ــر عملکــرد داراي اولوی ــي ب ــزي مبتن ــا بودجه ری مقایســه ب

ــت. ــق آن اس ــراي تحق ــه الزم ب ــت و مقدم اس
ــه مشــکات  ــدون توجــه ب ــزي ب ــر شــیوه هاي بودجه ری در نتیجــه تغیی
ســاختاري موجــود ماننــد عــدم مرزبنــدي شــفافي بیــن وظایــف 
ــودن  ــخص نب ــه، مش ــده بودج ــده و تصویب کنن ــتگاه هاي تهیه کنن دس
ــک  ــدم تفکی ــتگاه ها، ع ــاي دس ــف و مأموریت ه ــي وظای و درهم ریختگ
ــه  ــوط ب ــات مرب ــت الزام ــدم رعای ــري و ع ــي از تصدي گ ــور حاکمیت ام
ــت  ــاوت ماهیــت درآمدهــاي دول ــه تف ــک از آن هــا، عــدم توجــه ب هری
ــع  ــي، مناب ــور حاکمیت ــع حاصــل از ام ــع بین نســلي، مناب ناشــي از مناب
حاصــل از امــور تصــدي و...، روشــن نبــودن محــدوده بخــش عمومــي، 
نقــص در رســیدگي بــه بودجــه شــرکت هاي دولتــي و موسســات 
ــل  ــه قاب ــل، نتیج ــن قبی ــائلي از ای ــت و مس ــه دول ــته ب ــي وابس انتفاع

ــال نخواهــد داشــت. ــه دنب توجهــي را ب

2- اصالح ساختار کالن دولت
نــام ایــن پــروژه بــه قــدری کان و مبهــم اســت کــه مــی تــوان همــه 
مــوارد و مباحــث اعــم از اصــاح ســاختار اداری، اصــاح ســاختار 
ــی و ...  ــاختار سیاس ــاح س ــی، اص ــاختار فرهنگ ــاح س ــادی، اص اقتص

ــای داد.  ــل آن ج را ذی
در خصــوص ایــن پــروژه، مفــاد و جزئیــات آن و برنامــه ایــن ســازمان 
ــذا نمــی  ــه نشــده اســت و ل ــرای اجــرای آن، گــزارش مشــخصی ارائ ب

ــه انجــام داد. ــن زمین ــی در ای ــه ارزیاب ــوان هیچگون ت
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3- اصالح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک
ــرد  ــي عملک ــس، ارزیاب ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
دســتگاه هاي  کــه  مي دهــد  نشــان  کشــور  در  توســعه  برنامه هــاي 
اجرایــي کشــور هیــچ گاه آن گونــه کــه بایــد نتوانســته اند اهــداف 
برنامــه را محقــق کننــد کــه ایــن امــر بیــش از اینکــه ناشــي از 
ضعــف در قوانیــن و عــدم حاکمیــت قانــون در کشــور باشــد، ناشــي از 

ــت.  ــور اس ــام اداري کش ــاختاري نظ ــکات س مش
هنگامــي کــه بــا یــک بوروکراســي ناکارآمــد و فاقــد ظرفیت هــاي الزم 
ــور  ــات کش ــایر نظام ــعه در س ــار توس ــتي انتظ ــتیم، نبایس ــه هس مواج
ــه  ــوان ب ــد نمي ت ــام اداري کارآم ــک نظ ــدون ی ــیم.  ب ــته باش را داش
اهــداف توســعه اي رســید چــون نارســایی ها و آســیب های موجــود 
ــر  ــور ب ــات کش ــایر نظام ــت س ــتر فعالی ــوان بس ــه عن ــام اداری ب در نظ
ــل  ــیر نی ــدی در مس ــع ج ــته و مان ــتقیم داش ــر مس ــا تأثی ــرد آنه عملک
ــام اداري  ــاح نظ ــن رو اص ــردد. از ای ــات مي گ ــن نظام ــداف ای ــه اه ب
ــات  ــي از الزام ــه یک ــک ک ــت الکترونی ــه دول ــه ب ــع آن توج ــه تب و ب
اقتصــاد  ضروریــات  از  اســت،  کارآمــد  اداري  نظــام  مؤلفه هــاي  و 

ــت. ــي اس مقاومت
ــه  ــازي ب ــا نی ــه تنه ــام اداري ن ــاح نظ ــه اص ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــاي  ــش هزینه ه ــه کاه ــر ب ــق آن منج ــه تحق ــدارد، بلک ــي ن ــع مال مناب
ــود  ــن وج ــا ای ــردد. ب ــي کشــور مي گ ــع عموم ــش مناب ــي و افزای عموم
طــي ســال هاي اخیــر، بدنــه دولــت از نیروهــاي خــاق، کارآمــد 
ــا  ــه ب ــن رابط ــت و در ای ــده اس ــي ش ــص خال ــه و متخص ــا تجرب و ب
ــئولین  ــیاري از مس ــه بس ــن ک ــتیم. همچنی ــه هس ــدي مواج ــف ج ضع
ــن نظــام  ــد و ای ــه اهمیــت نظــام اداري ندارن کشــور اساســاً توجهــي ب
ــذا  ــه ســایر نظامــات کشــور مي داننــد. ل را عنصــري تبعــي و وابســته ب
ــه  ــدي ب ــوان امی ــود نمي ت ــاح نش ــدگاه اص ــن دی ــه ای ــي ک ــا زمان ت

ــت. ــه داش ــن زمین ــدي در ای ــزم ج ع
ــت  ــازی دول ــی س ــه الکترونیک ــات الزم در زمین ــال، اقدام ــن ح ــا ای ب
ــات و  ــر ارتباط ــت. وزی ــته اس ــری داش ــرفت بهت ــروژه پیش ــن پ در ای
ــال  ــه س ــه در س ــت ک ــه اس ــه گفت ــن زمین ــات در ای ــاوری اطاع فن
ــان در بخــش زیرســاخت و دسترســی  ــارد توم ــزار میلی گذشــته 12 ه
ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری کردیــم و بنــا داریــم در برنامــه ششــم 60 
هــزار میلیــارد تومــان دیگــر در همیــن حــوزه ســرمایه گــذاری کنیــم.

بــر اســاس گــزارش مســئولین، نخســتین گامهــای پــروژه دولــت 
ــات  ــذرگاه خدم ــت و گ ــات دول ــد خدم ــامل درگاه واح ــک ش الکترونی
ــن  ــود؛ همچنی ــی ش ــته م ــال 96 برداش ــت س ــر اردیبهش ــت اواخ دول

ــتم،  ــی سیس ــاری یعن ــاظ معم ــه لح ــمند ب ــت هوش ــی دول درگاه مل
شــبکه، نــرم افــزار و ســخت افــزار کامــل اســت و 40 درصــد خدمــات 
دولــت در ایــن درگاه احصــا شــده اســت و 40 درصــد آن الکترونیکــی 
ــد  ــال، 50 درص ــان س ــا پای ــه ت ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــده و پی ش

ــود. ــه آورده ش ــن مجموع ــت روی ای ــات دول خدم
ــا ایــن وجــود، گــزارش مشــخصی از وضعیــت اصــاح ســاختار اداری  ب
ارائــه نشــده اســت و شــواهد نشــان مــی دهــد کــه بــرای اجــرای ایــن 

پــروژه، اقــدام مشــخصی انجــام نشــده اســت.

۴- اصالح نظام درآمد- هزینه اســتان ها
ــام  ــکات نظ ــي از مش ــس، یک ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب
ــوان  ــه مي ت ــت ک ــز اس ــزي متمرک ــران، برنامه ری ــزي در ای ــه ری برنام
ــد  ــام درآم ــرد. نظ ــاد ک ــعه ی ــع توس ــي از موان ــوان یک ــه عن از آن ب
ــارات  ــي و دادن اختی ــي مال ــراي تمرکز زدای ــي ب ــتاني، تاش ــه اس هزین
ــد.  ــاز ش ــوم آغ ــه س ــه از برنام ــت ک ــتان ها اس ــه اس ــتر ب ــي بیش مال
زمانــي کــه تمــام منابــع بصــورت متمرکــز جمــع آوري شــده و مصــرف 
خواه ناخــواه،  مي گیــرد،  صــورت  متمرکــز  تخصیــص  طریــق  از  آن 
ــمه  ــده و سرچش ــي ش ــاي محل ــن اولویت ه ــي جایگزی ــاي مل اولویت ه

ناکارایــي شــکل مي گیــرد.
بنابرایــن اجــرای ایــن پــروژه هــم راســتا بــا محــور ســوم سیاســت هاي 
ــن  ــت بی ــتر رقاب ــاد بس ــر » ایج ــه ب ــت ک ــي اس ــاد مقاومت ــي اقتص کل
مناطــق و اســتانها و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیــت هــای متنــوع در 

جغرافیــای مزیــت هــای مناطــق کشــور« تأکیــد دارد.
و  بــرای گســترش  زیربنــای الزم  اســتانی  درآمــد- هزینــه  نظــام 
ــی  ــوده و فرصت ــه ای ب ــادل منطق ــعۀ متع ــی و توس ــق تمرکززدای تعمی
ــا  ــتان ها ب ــرفت اس ــعه و پیش ــت درون زای توس ــت مدیری ــرای تقوی ب
ــن  ــت. ای ــتان اس ــر اس ــی ه ــتعدادهای درون ــا و اس ــر قابلیت ه ــه ب تکی
ــر  ــعه در ه ــا توس ــه ت ــت ک ــوف اس ــم معط ــه مه ــن نکت ــه ای ــام ب نظ
ــول در درون  ــل حص ــع قاب ــر مناب ــد و ب ــده باش ــی نش ــه ای درون منطق
ــدار  ــعه ای درون زا و پای ــد توس ــزی رون ــردد، پی ری ــی نگ ــه متک منطق

بــود. امکان پذیــر نخواهــد 
عمــده کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه نظــام درآمــد هزینــه ای، 
ــن  ــاح ای ــزوم اص ــت و ل ــور نیس ــتانها و کش ــای اس ــوی نیازه جوابگ
ــی  ــای اقتصــاد مقاومت ــه در سیاســت ه ــوده ک ــی ب ــری حیات نظــام، ام

ــت. ــده اس ــه ش ــه آن توج ب
ــر  ــر ب ــا ناظ ــه عمدت ــد- هزین ــه اصــاح نظــام درآم ــه اینک ــا توجــه ب ب
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اصــاح روندهــا، ســازوکارها و برخــي نهادســازي ها و ترتیبــات نهــادي 
ــن  ــي از ای ــدارد و برخ ــي ن ــع مال ــه مناب ــاز ب ــروژه نی ــن پ ــت، ای اس
ــن  ــت ای ــون الزم اس ــده و اکن ــود آم ــه وج ــن ب ــش از ای ــترها پی بس

ــوند.  ــد ش ــا توانمن ــا و نهاده ــتر ه بس
همچنیــن یکــي از مهمتریــن عوامــل موفقیــت ایــن طــرح، تــوان 
تــوان  ایــن  اســت  اینکــه الزم  اســت؛ خصوصــا  بــاال  کارشناســي 
کارشناســي در اســتان هــاي کشــور و مناطــق مختلــف وجــود داشــته 
ــي اســت  ــش ضمن ــي دان ــوان کارشناســي نوع ــال ت ــن ح ــا ای ــد. ب باش
ــوزش و نظــارت  ــا آم ــد ب ــي شــود و بای ــان کســب م ــه در طــول زم ک
ــه  ــروژه ب ــن پ ــه در ای ــن وظیف ــا ای ــرل شــود. قاعدت ــم کنت ــار ه در کن

ــت.  ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــده س عه
بــا ایــن حــال بزرگتریــن مانــع اجــرای ایــن پــروژه، تمایــل دولــت بــه 
ــن  ــار خــود اســت و چــه بســا ای ــر کــردن حیطــه نفــوذ و اختی حداکث
مســاله نظــام درآمــد هزینــه اســتاني را نســبت بــه ســال هــاي نخســت 
ــط  ــور متوس ــر بط ــال حاظ ــت. در ح ــرده اس ــر ک ــراي آن، محدودت اج
ــد  ــام درآم ــراي نظ ــه از مج ــارف بودج ــد از مص ــدود 4 درص ــا ح تنه

ــد. ــص مي یاب ــتاني تخصی ــه اس هزین
ــا ایــن وجــود در اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی، بــه بعضــی  ب
ــد کــه  ــه گردی ــا آن ارائ ــی متناســب ب ــارات و اختیارات اســتان هــا اعتب
ــور  ــام در کش ــن نظ ــاد ای ــرای ایج ــه ای ب ــوان مقدم ــی ت ــن را م ای
ــن  ــرای ای ــت اج ــزارش مشــخصی از وضعی ــال، گ ــن ح ــا ای دانســت؛ ب

ــه نشــده اســت. ــروژه ارائ پ

5- واگــذاری 2500 طــرح ملــی و اســتانی نیمــه تمــام 
عمرانــی بــه بخــش غیــر دولتــی

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، کلیــت ایــن سیاســت مطلــوب 
ــه لحــاظ  ــا سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتــي همراســتا اســت و ب ــوده و ب ب
کارشناســي نیــز انجــام آن تاییــد مي شــود. هرچنــد در رابطــه بــا فرآینــد 
ــه  ــه اینک ــرد؛ از جمل ــرار گی ــر ق ــي الزم اســت مدنظ ــراي آن ماحظات اج
ــذا در  ــوند و ل ــوب مي ش ــت محس ــي دول ــي دارای ــه نوع ــا ب ــن پروژه ه ای
قیمت گــذاري ایــن پروژه هــا بایــد دقــت کافــي مبــذول شــود تــا از 

ــود. ــري ش ــاد جلوگی ــواري و فس رانت خ
الزم بــه ذکــر اســت کــه اجــراي ایــن پــروژه نیــاز بــه منابــع مالــي جــدي 
نــدارد و حتــي در برخــي حوزه هــا درآمدزایــي نیــز دارد. تــوان کارشناســي 
ــل  ــه دالی ــا ممکــن اســت ب ــي وجــود دارد. ام ــا حــد خوب ــز ت مربوطــه نی
ــذاري  ــراي واگ ــتگاه ها ب ــي دس ــي در برخ ــزه کاف ــي انگی ــاد سیاس اقتص

ــزم  ــرا ع ــت ظاه ــد ســازمان مدیری ــا وجــود نداشــته باشــد. هرچن پروژه ه
ــراي واگــذاري را دارد.  الزم ب

بــه طــور کلــی نیــز بایــد گفــت کــه ایــن پــروژ بــر اســاس ســایر قوانیــن 
)جــدا از سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتــي( نیــز بایــد اجــرا مي شــد. 
ــون  ــت چ ــتگاه ها دانس ــج دس ــات رای ــزء اقدام ــوان آن را ج ــي نمي ت ول
همچنان کــه تــا ســال هاي اخیــر دســتگاه ها از اجــراي آن اجتنــاب 
ــد، در حــال حاضــر نیــز مي تواننــد از اجــراي آن ســرباز بزننــد  مي ورزیدن
امــا بــا توجــه بــه احــکام قانونــي اخیــر و سیاســت هاي دولــت، واگــذاري 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــا در دس پروژه ه
بــه عــاوه بنــا بــر گــزارش ســازمان برنامــه )دبیرخانــه ســتاد فرماندهــي 
ــذار  ــال واگ ــه ح ــا ب ــروژه ت ــي پ ــل توجه ــداد قاب ــي( تع ــاد مقاومت اقتص
شــده اســت کــه گــزارش آن در بخــش بررســی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 

ــود. ــه شــده ب مقاومتــی ارائ

۶- اجــرای چرخــه مدیریــت بهبــود بهــره وری در 10 
بنــگاه بــزرگ اقتصــادی منتخــب

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، یکــي از چالش هــاي اساســي 
در اقتصــاد ایــران پاییــن بــودن بهــره وري در بنگاه هــاي اقتصــادي 
ــي  ــت هاي کل ــره وري در سیاس ــوع به ــه موض ــه ب ــي توج ــت؛ از طرف اس

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــي م اقتصــاد مقاومت
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــي ب ــاد مقاومت ــي اقتص ــت هاي کل ــد 3 سیاس در بن
موضــوع بهــره وري عوامــل تولیــد مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 
در برخــي بندهــا بــه طــور غیــر مســتقیم بــه موضــوع بهــره وري عوامــل 
ــت  ــن منظــر »اجــراي چرخــه مدیری ــن از ای توجــه شــده اســت. بنابرای
ــاد  ــي اقتص ــت هاي کل ــتاي سیاس ــروژه اي در راس ــره وري« پ ــود به بهب

ــود. ــي مي ش ــي ارزیاب مقاومت
در ابتــداي شــروع ایــن پــروژه )خردادمــاه 1395( در حــدود 44 بنــگاه 
ــه  ــا ب ــداد بنگاه ه ــهریورماه 95 تع ــا ش ــا ت ــد ام ــي نمودن ــام آمادگ اع
ــد  ــا در فراین ــداد بنگاه ه ــش تع ــت. کاه ــیده اس ــدد رس ــدود 21 ع ح
ــي  ــه پیش بین ــد ک ــي باش ــي از چالش های ــد یک ــرح مي توان ــیدگي ط رس
ــل 10  ــاري حداق ــدف انتظ ــل ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــور ب ــل تص آن قاب
ــیم  ــرح ترس ــن ط ــا ای ــي ب ــراي همراه ــاه 96 ب ــان تیرم ــگاه در پای بن

شــده اســت.
ــودن  ــر( ب ــي )زمانب ــختي کار و طوالن ــرح، س ــراي ط ــاي اج از چالش ه
اجــراي طــرح اســت. همچنیــن تأمیــن منابــع مالــي بــراي اجــراي ایــن 
ــا دقــت بیشــتري انجــام میشــد.  ــد ب ــروژه در بنگاه هــاي اقتصــادي بای پ
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ــتند.  ــي  هس ــي خصوص ــي و برخ ــادي دولت ــاي اقتص ــي از بنگاه ه بخش
ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــده، بی ــذ ش ــات اخ ــاس اطاع ــر اس ــد ب ــر چن ه
ــه  ــون برنام ــاده 79 قان ــرار اســت از محــل م ــرح ق ــع ط بخشــي از مناب
پنجــم توســعه تأمیــن گــردد امــا از آنجــا کــه اطاعــات دقیقــي دربــاره 
مــدل تأمیــن مالــي طــرح تاکنــون ارائــه نشــده اســت، نمي تــوان اظهــار 

ــه داشــت. ــن زمین ــي در ای نظــر کامل
مســئله دیگــر، ضمانــت اجــراي طــرح اســت. از آنجــا کــه اطاعاتــي در 
ــن  ــورد ای ــوان در م ــت، نمي ت ــده اس ــل نش ــون حاص ــه تاکن ــن زمین ای
ــه طراحــي شــده  ــن زمین ــي مناســبي در ای ــا ضمانت هــاي اجرای کــه آی

ــه، اظهــار نظــر نمــود. ــا ن اســت ی
ــع در  ــروژه در واق ــن پ ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــاف الزم ب ــن اوص ــا ای ب
راســتاي وظایــف ســازمان ملــي بهــره وري ایــران اســت. یکــي از 
ــادي در  ــاي اقتص ــره وري در بنگاه ه ــش به ــازمان، افزای ــن س ــداف ای اه
کشــور اســت کــه امیــد آن اســت کــه اجــراي چرخــه مدیریــت بهبــود 
ــراي  ــي ب ــه الگوی ــروژه، ب ــن پ ــاي منتخــب طــی ای ــره وري در بنگاه ه به

ــود. ــل ش ــور تبدی ــادي کش ــاي اقتص ــر بنگاه ه دیگ
ایــن پــروژه بــا همــکاري شــرکت هاي مشــارکت کننده در طــرح و 
ــازمان  ــوزه در س ــن ح ــان ای ــي از کارشناس ــه ترکیب ــاوران ک ــروه مش گ
ــي  ــازمان مل ــارت س ــت و نظ ــي اس ــاوران بیرون ــر ه وري و مش ــي به مل
ــه  ــن طــرح ب ــي کــه ای ــذا در صورت بهــره وري، در حــال انجــام اســت؛ ل
ــا رفــع چالش هــاي هــر  ــراي ســال هاي آتــي ب طــور مــداوم و مســتمر ب
ــود بهــره وري در  ــري در بهب ــد نقــش مؤث ــد، مي توان ــه یاب ســاله آن ادام
ــفافی از  ــخص و ش ــزارش مش ــال گ ــن ح ــا ای ــد. ب ــته باش ــا داش بنگاه ه

ــه نشــده اســت. ــرای آن ارائ ــه اج ــروژه و مرحل ــن پ ــات ای جزئی

جمع بندی
اقدامــات ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور در اجــرای پروژه هــای 
اقتصــاد مقاومتــی، بــرای بعضــی در اواســط راه بــوده و اطــاع و گــزارش 
مشــخصی از رونــد اجرایــی شــدن آن هــا تــا بــه حــال ارائــه نشــده اســت؛ 
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد بخشــی از پــروژه هــای مذکــور هنــوز وارد 
ــی از  ــروژه های ــرای اجــرای پ ــه مشــخصی ب ــی نشــده و برنام ــاز اجرای ف
ــاختار کان  ــاح س ــتانی و اص ــه اس ــد هزین ــام درآم ــاح نظ ــل اص قبی

وجــود نــدارد. 
ــودن و  ــت را کان ب ــن وضعی ــل ای ــی از دالی ــوان یک ــی ت ــد م هرچن
فراســازمانی بــودن پــروژه هــای ایــن ســازمان دانســت کــه ایــن 
ــر  ــای کوچکت ــروژه ه ــه پ ــا ب ــروژه ه ــن پ ــدن ای ــته ش ــد شکس نیازمن
اســت. همچنیــن کــه ضــروری اســت ایــن ســازمانی، گزارشــی از 
ــد. ــه نمای ــفاف ارائ ــورت ش ــه ص ــا ب ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــت اج وضعی

منابع:
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9- روزنامه همشهری، کد خبر: 335357
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مهندس حجتی

بخش پنجم

» وزارت جهاد کشاورزی «

پروژه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

احداث و تکميل شبکه های فرعی آبياری و زهکشی به 1
ميزان 150 هزار هکتار

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

تامين داخلی نهاده های مورد نياز بخش کشاورزی: سم 2
)735000 هکتار( کود )3295 هزار هکتار(

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

ايجاد و ساماندهی 180 تشکل بهره برداران آب و زمين3
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)
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عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

توسعه سامانه های نوين آبياری در 250 هزار هکتار4
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

5

تامين داخلی نهاده های مورد نيازبخش کشاورزی: بذر 
)گندم 406000 تن، برنج 4725 تن، چغندرقند 17500 يونيت، 
سيب زمينی بذری )درسطح( 3000 هکتار، دانه های روغنی 
8360 تن، حبوبات 3607 تن، پنبه4147 تن، ذرت 16200 

تن، جو 53000 تن(

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

تجهيز و نوسازی ناوگان ماشينی بخش کشاورزی به ميزان 6
1.62 اسب بخار بر هکتار

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

تامين داخلی نهاده های مورد نياز بخش کشاورزی: نهال 7
های اصاح شده )18.6 ميليون اصله(

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به ميزان 20000 8
تن در آبهای شمال و جنوب کشور

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

توسعه توليد و اصاح، بازسازی و نوسازی 1777 هکتار از 9
واحدهای گلخانه ای

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

کاهش ضايعات از طريق فرآوری 197000 تن10
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

افزايش جذب ماده خام کشاورزی به ميزان 1972000 تن11
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

مديريت ذخيره سازی محصوالت راهبردی کشاورزی )گندم، 12
برنج، شکر، گوشت، روغن و...(

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

13
اجرای عمليات آبخيزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخيز 
سدها وحوزه های ساير مناطق به ميزان 650 هزار هکتار و 
تهيه و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی، فرسايش بادی 
و مقابله با بيابان زايی و ريزگردهای به ميزان 90 هزار هکتار

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

14

افزايش ضريب خوداتکايی محصوالت راهبردی اساسی 
شامل: گندم 11800 هزار تن، شلتوک 2949 هزار تن، دانه 

های روغنی 497 هزار تن، سيب زمينی 5.06 هزار تن، 
حبوبات 700هزار تن، پنبه 206 هزار تن، شيرخام 9652 
هزار تن، گوشت قرمز 819 هزار تن،گوشت طيور 2179 

هزارتن، تخم مرغ 951 هزارتن، چغندرقند 5830 هزارتن، 
جو3100 هزارتن، ذرت دانه ای2200 هزارتن

ارتقای توان تولید ملی
(درون زایی اقتصاد)

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

برخی از پروژه های اباغی ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی 

ــورد  ــای م ــی نهاده ه ــن داخل ــد تأمی ــاورزی مانن ــاد کش ــه وزارت جه ب
ــردی  ــازی محصــوالت راهب ــت ذخیره س ــاورزی، مدیری ــاز بخــش کش نی
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کشــاورزی )گنــدم، برنــج، شــکر، گوشــت، روغــن و...( و افزایــش ضریــب 
خوداتکایــی محصــوالت راهبــردی اساســی، کامــا در راســتای اقتصــاد 
ــی در  ــدام مهم ــاری، اق ــال ج ــا در س ــل آن ه ــوده و تکمی ــی ب مقاومت
راســتای اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی در کشــور 
محســوب می شــود. بنابرایــن نقــش ایــن وزارتخانــه در پیشــبرد و 

ــت. ــیاری اس ــت بس ــز اهمی ــی حائ ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
ــی  ــدف کّم ــه دارای ه ــن وزارتخان ــای ای ــروژه ه ــده پ ــن عم همچنی
بــوده و لــذا ارزیابــی آن، در صورتــی کــه گــزارش هــای مرتبــط بــا آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــد امکانپذیرت ــده باش ــه ش ارائ
در ادامــه بــه بررســی 14 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت جهــاد 
ــن دســتگاه در اجــرای آن  ــه و وضعیــت عملکــرد ای کشــاورزی پرداخت

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــی و بازبین ــورد بررس م

1- احــداث و تکمیــل شــبکه های فرعــی آبیــاری و 
ــار ــزار هکت ــزان 150 ه ــه می ــی ب زهکش

ــب  ــاری و زهکشــی در قال ــا احــداث و تکمیــل شــبکه های فرعــی آبی ب
ــرف  ــب در مص ــون مترمکع ــی، 150 میلی ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه پ
آب کشــاورزی صرفه جویــی خواهــد شــد. در واقــع بــه ازای هــر هکتــار 
ــی آب  ــب صرفه جوی ــزار مترمکع ــک ه ــاری ی ــبکه های آبی ــرای ش اج

خواهیــم داشــت. 
ــام  ــی انج ــه جوی ــه صرف ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت ــن م بنابرای
ــق اقتصــاد  ــره وری و تحق ــش به ــتای افزای ــروژه در راس ــن پ شــده، ای
ــی  ــف ذات ــزو وظای ــروژه ج ــن پ ــرای ای ــد اج ــت؛ هرچن ــی اس مقاومت

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــاورزی ب وزارت کش
ــون 20  ــاری، تاکن ــال ج ــاه س ــئولین در مردادم ــزارش مس ــق گ طب
هــزار هکتــار از ایــن طــرح عملیاتــی شــده اســت کــه پیشــرفت کمتــر 

ــد.  ــی ده از 15 درصــد را نشــان م
ــت وزارت  ــوده و ضروریس ــب نب ــروژه مناس ــن پ ــرفت ای ــن پیش بنابرای
ــزارش  ــرد. گ ــه کار گی ــتری را ب ــوان بیش ــرای آن، ت ــاورزی در اج کش

ــت. ــده اس ــه نش ــروژه ارائ ــن پ ــی ای ــت فعل ــخصی از وضعی مش

2- تأمیــن داخلــی نهاده هــای مــورد نیــاز بخــش 
ــود) ــم و ک ــاورزی (س کش

ــژه در  ــی )بوی ــای اساس ــا و کااله ــاده ه ــی نه ــد داخل ــش تولی افزای
ــات  ــوالت و خدم ــد محص ــه تولی ــت دادن ب ــی( و اولوی ــام واردات اق
ــر  ــان و ایجــاد ذخای ــذا و درم ــت غ ــن امنی ــن تأمی ــردی و همچنی راهب

ــه  ــواد اولی ــد )م ــر افزایــش کمــی و کیفــی تولی ــد ب ــا تأکی ــردی ب راهب
و کاال(، کــه محصــوالت کشــاورزی از جملــه آن اســت، در مــواد 6 و 7 
سیاســت ای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و ایــن 
ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تصویــب  پــروژه نیــز در همیــن راســتا ب

شــده اســت.
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــت اج ــخصی از وضعی ــزارش مش ــود گ ــن وج ــا ای ب
ــاورزی در  ــات وزارت کش ــوان اقدام ــی ت ــذا نم ــت و ل ــده اس ــه نش ارائ

ــود. ــی نم ــوزه را ارزیاب ــن ح ای

ــرداران آب  ــکل بهره ب ــاماندهی 180 تش ــاد و س 3- ایج
و زمیــن

نحــوه سیاســتگذاری در حــوزه آب کشــاورزی باعــث شــده اســت کــه 
کشــاورزان بــه عنــوان ذینفعــان اصلــی و مصرف کننــدگان نهایــی 
ــات خــود  ــی در اقدام ــی آب مصرف ــه ارزش واقع ــن بخــش، ب آب در ای
توجــه ننمــوده و در نتیجــه انگیــزه ای بــرای کاهــش انــواع تلفــات آبــی 
ــات  ــل اقدام ــن دلی ــه همی ــند. ب ــته باش ــود نداش ــوزه خ ــود در ح موج
و برنامه هایــی نیــز کــه در مقاطعــی از ســوی دولــت بــا اهدافــی 
ــاز،  ــت های غیرمج ــا برداش ــه ب ــرف،  مقابل ــرل مص ــش و کنت ــر پای نظی
ــل  ــه ح ــه اســت، ب ــاورزی و … صــورت پذیرفت ــذاری آب کش قیمت گ
ــی در کشــاورزان  ــزه کاف ــدان انگی ــی فق ــی مســأله )یعن ریشــه ای اصل
ــای  ــه برخــی خروجی ه ــا ب ــر نشــده و تنه ــه( منج ــرای مصــرف بهین ب

ــه اســت. ــه یافت ــذرا خاتم محــدود و گ
بنابرایــن ایــن پــروژه یــک تغییــر ســاختار اســت کــه بــا احیــای منابــع 
آب زیرزمینــی بــا مشــارکت کشــاورزان و اعطــای مدیریــت توزیــع آب 
ــرو  ــرا درگذشــته وزارت نی ــی انجــام می شــود؛ زی ــه شــبکه های تعاون ب
ــا  ــذا ب ــود. ل ــع آب گذاشــته ب ــر عهــده مدیریــت توزی ــن وظیفــه را ب ای
ــی  ــد، م ــی افت ــاق م ــق اتف ــن طری ــه از ای ــی ک ــه جوی ــه صرف ــه ب توج

تــوان ایــن پــروژه را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی دانســت.
 بــر اســاس ابــاغ ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و پــروژه وزارت 
ــره  ــکل به ــد 180 تش ــال بای ــه، امس ــن زمین ــاورزی در ای ــاد کش جه
بــرداران آب و زمیــن در ســطح کشــور تأســیس شــود؛ بــرای ایــن کار 
ــا همــکاری وزارت نیــرو بــرای 10  تقســیمات اســتانی ایــن تشــکل ها ب

ــت. ــده اس ــور تهیه ش ــتان کش اس
ــکل  ــکل های مذکــور بیشــترین حجــم تش همچنیــن از مجمــوع تش
ــا 30 مــورد در اســتان خوزســتان متمرکــز اســت  ــرداران آب ب بهــره ب

ــت. ــده اس ــورد آن فعال ش ــون 12 م ــه تاکن ک
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ــروژه  ــه نظــر مــی رســد در حــال حاضــر بخشــی از ایــن پ بنابرایــن، ب
انجــام شــده اســت؛ هرچنــد گــزارش مشــخصی از ایــن حــوزه منتشــر 

نشــده اســت و نمــی تــوان در خصــوص آن اظهارنظــر نمــود.

ــزار  ــاری در 250 ه ــن آبی ــامانه های نوی ــعه س ۴- توس
ــار هکت

ــور  ــی کش ــع آب ــره وری در مناب ــه به ــه ب ــا ک ــز از آنج ــروژه نی ــن پ ای
مــی انجامــد، در راســتای اقتصــاد مقاومتــی بــوده و تحقــق آن، بــرکات 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــد اج ــت. هرچن ــد داش ــور خواه ــرای کش ــادی ب زی
ــص  ــد تخصی ــز نیازمن ــر چی ــش از ه ــته و بی ــی نداش ــی خاص پیچیدگ

ــی اســت. ــع مال ــع مناب ــه موق ب
در ســال 95 بــرای اجــرای ســامانه های نویــن آبیــاری در اراضــی 
ــده  ــان پیش بینی ش ــارد توم ــروژه، 2800 میلی ــن پ ــی ای ــاورزی ط کش
اســت کــه 500 میلیــون دالر آن از محــل صنــدوق توســعه ملــی 

ــد.  ــد ش ــن خواه تأمی
ــاری  ــال ج ــاه س ــاورزی خردادم ــاد کش ــاک وزارت جه ــاون آب وخ مع
ــاص 100  ــورت اختص ــه در ص ــت ک ــرده اس ــام ک ــه اع ــن زمین در ای
و  تحت فشــار  آبیــاری  ســامانه های  امســال  اعتبــارات،  درصــدی 
ــرا  ــاورزی اج ــی کش ــار در اراض ــزار هکت ــطح 250 ه ــار در س کم فش
ــن  ــی ای ــت فعل ــزارش مشــخصی از وضعی ــود، گ ــن وج ــا ای ــود. ب می ش

ــد. ــی باش ــترس نم ــروژه در دس پ

5- تأمیــن داخلــی نهاده هــای مــورد نیــاز بخــش 
ســیب  چغندرقنــد،  برنــج،  گنــدم،  (بــذر  کشــاورزی 
ــات، پنبــه، جــو) ــه هــای روغنــی، ذرت، حبوب زمینــی، دان
ــژه در  ــی )بوی ــای اساس ــا و کااله ــاده ه ــی نه ــد داخل ــش تولی افزای
ــات  ــوالت و خدم ــد محص ــه تولی ــت دادن ب ــی( و اولوی ــام واردات اق
ــر  ــان و ایجــاد ذخای ــذا و درم ــت غ ــن امنی ــن تأمی ــردی و همچنی راهب
ــه  ــواد اولی ــد )م ــر افزایــش کمــی و کیفــی تولی ــد ب ــا تأکی ــردی ب راهب
و کاال(، کــه محصــوالت کشــاورزی از جملــه آن اســت، در مــواد 6 و 7 
سیاســت ای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــتا ب ــن راس ــز در همی ــروژه نی ــن پ و ای

ــب شــده اســت. تصوی
ــاورزی  ــای وزارت کش ــروژه ه ــان پ ــادی در می ــروژه، وزن زی ــن پ ای
ــاد  ــل اقتص ــداق کام ــرای آن، مص ــه اج ــی دارد ک ــاد مقاومت در اقتص
مقاومتــی اســت. در واقــع نهــاده هــای کشــاورزی، پایــه تولیــد غــذای 

کشــور هســتند و در صورتــی کــه کشــور بتوانــد در تامیــن ایــن 
ــی  ــم م ــی فراه ــت غذای ــود، امنی ــا ش ــتراتژیک خودکف ــوالت اس محص

ــردد. گ
ــاری در  ــال ج ــاه س ــاورزی در دی م ــات کش ــازمان تحقیق ــس س رئی
ــی  ــل 15 درصــد خودکفای ــه حداق ــرده اســت ک ــام ک ــه اع ــن زمین ای
ــار  ــه در اختی ــود ک ــی ب ــا کیفیت ــذر ب ــن ب ــون تامی ــدم مره ــد گن تولی
ــت. طبــق برآوردهــای جهــاد کشــاورزی طــی 4  ــرار گرف کشــاورزان ق
ســال گذشــته، حــدود یــک هــزار و 200 میلیــارد تومــان صرفــه جویــی 
ــرای اولیــن  ــذور کیفــی داشــته ایــم و امســال ب از محــل اســتفاده از ب
ــه  ــن بذرگواهــی شــده کیفــی ب ــه 500 هزارت ــار در کشــور نزدیــک ب ب

ــل داده شــده اســت.  کشــاورزان تحوی
ــذور محصــوالت مهــم  ــر ب ــد اکث ــر اســاس گزارشــات، کشــور در تولی ب
برنــج بــه خودکفایــی 100  ،پنبــه، ذرت و  همچــون گنــدم، جــو 
درصــدی رســیده اســت و تنهــا در برخــی از بــذور بــه واردات وابســته 

اســت.
علیرغــم اینکــه گــزارش مشــخصی از اجــرای ایــن پــروژه در دســترس 
ــه  ــن زمین ــات انجــام شــده در ای ــه اقدام ــت ک ــوان گف ــی ت نیســت، م
ــی  ــت. بررس ــوده اس ــه ب ــل توج ــاورزی قاب ــاد کش ــط وزارت جه توس
ــش از  ــت و بی ــخص اس ــای مش ــزارش ه ــه گ ــد ارائ ــر، نیازمن ــق ت دقی

ــرد. ــوان اظهارنظــر ک ــی ت ــه نم ــن زمین ــن در ای ای

بخــش  ماشــینی  نــاوگان  نوســازی  و  تجهیــز   -۶
بــر هکتــار 1.۶2 اســب بخــار  بــه میــزان  کشــاورزی 

از آنجــا کــه ایــن پــروژه منجــر بــه رشــد بهــره وری در حــوزه 
ــطح را  ــد س ــوالت در واح ــد محص ــزان تولی ــود، می ــی ش ــاورزی م کش
افزایــش داده و از ایــن جهــت هــم راســتا بــا اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
مکانیزاســیون کشــاورزی  توســعه  مرکــز  رئیــس  زمینــه،  ایــن  در 
ــر از رشــد  ــه اســت کــه درجــه مکانیزاســیون طــی ســال های اخی گفت
ــار  ــب بخ ــدم اس ــه از چهارص ــه ای ک ــده، به گون ــوردار ش ــبی برخ مناس
ــار در  ــب بخ ــد اس ــدم درص ــه 12 ص ــال 1390 ب ــی س ــار ط ــر هکت ب
ــده آل  ــا نقطــه ای هکتــار طــی ســال 1395 رســیده اســت کــه البتــه ب

ــاوت دارد. تف
گــزارش مشــخصی از وضعیــت اجــرای ایــن پــروژه در دســترس نیســت 
امــا بــه نظــر مــی رســد کــه در حــال حاضــر، وضــع موجــود بــا هــدف 
ــن  ــه ای ــادی دارد و ضــروری اســت ک ــه زی ــذاری انجــام شــده فاصل گ
مهــم بــا اقدامــات برنامــه ریــزی شــده در ایــن پــروژه جبــران گــردد.
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7- تأمیــن داخلــی نهاده هــای مــورد نیــاز بخــش 
شــده) اصــالح  (نهال هــای  کشــاورزی 

ــژه در  ــی )بوی ــای اساس ــا و کااله ــاده ه ــی نه ــد داخل ــش تولی افزای
ــات  ــوالت و خدم ــد محص ــه تولی ــت دادن ب ــی( و اولوی ــام واردات اق
ــر  ــان و ایجــاد ذخای ــذا و درم ــت غ ــن امنی ــن تأمی ــردی و همچنی راهب
ــه  ــواد اولی ــد )م ــر افزایــش کمــی و کیفــی تولی ــد ب ــا تأکی ــردی ب راهب
و کاال(، کــه محصــوالت کشــاورزی از جملــه آن اســت، در مــواد 6 و 7 
سیاســت ای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــتا ب ــن راس ــز در همی ــروژه نی ــن پ و ای

ــب شــده اســت. تصوی
ــی وزارت  ــور باغبان ــت ام ــام معاون ــود ارق ــال و بهب ــروه نه ــس گ رئی
کشــور  ســطح  در  کان  پــروژه   16 اجــرای  از  کشــاورزی  جهــاد 
ــت و  ــاال و دارای اصال ــرد ب ــا عملک ــده ب ــال گواهی ش ــد نه ــرای تولی ب
ــر  ــاری خب ــال ج ــاه س ــت م ــی در اردیبهش ــر جهان ــای معتب گواهی ه
ــاری 500  ــال ج ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــت ک داد و گف
ــود.  ــد ش ــی تولی ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــده ب ــال گواهی ش ــزار نه ه
بــا ایــن وجــود، گــزارش مشــخصی از اجــرای ایــن پــروژه ارائــه نشــده 

اســت.

ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــروری و پ ــعه آبزی پ 8- توس
ــوب  ــمال و جن ــای ش ــن در آب ه ــزان  20000 ت ــه می ب

ــور  کش
ــق اقتصــاد  ــتای تحق ــوده و در راس ــذا ب ــن غ ــت تامی ــروژه در جه ــن پ ای
مقاومتــی اســت. وزیــر کشــاورزی در مــورد طــرح محــوری پــرورش آبزیان 
در قفــس گفتــه اســت کــه میــزان تولیــد در ایــن بخــش تــا ســال گذشــته 
ــت  ــش ظرفی ــن بخ ــه در ای ــت؛ درحالی ک ــوده اس ــن ب ــر از 100 ت کمت
ــیات  ــازمان ش ــس س ــود دارد. رئی ــن وج ــون ت ــک میلی ــد ی ــوه تولی بالق
ــات،  ــق مطالع ــه طب ــت ک ــته اس ــان داش ــه بی ــن زمین ــز در ای ــران نی ای
دریــای خــزر ظرفیــت تولیــد بیشــتر از 300 هــزار تــن و خلیــج و فــارس 

ــن ماهــی در قفــس را دارد. ــای عمــان بیشــتر از 600 هــزار ت و دری
ــن  ــرای ای ــرای اج ــی ب ــاد مقاومت ــال اقتص ــت در س ــای دول از برنامه ه
ــان  ــای عم ــارس و دری ــزر، خلیج ف ــای خ ــس در دری ــب قف ــروژه، نص پ
ــرای  ــس ب ــش از 360 قف ــاری، بی ــال ج ــاه س ــرداد م ــا م ــه ت ــت ک اس
ــزر  ــای خ ــان و دری ــای عم ــارس، دری ــای خلیج ف ــان در آب ه ــد آبزی تولی

ــت.  ــتقراریافته اس اس
ــا ایــن وجــود، گــزارش مشــخصی از اجــرای ایــن پــروژه توســط وزارت  ب

ــه نشــده اســت. کشــاورزی و وضعیــت موجــود آن ارائ

9- توســعه تولیــد و اصــالح، بازســازی و نوســازی 1777 
ــات  ــش ضایع ــه ای و 10- کاه ــای گلخان ــار از واحده هکت
ــذب  ــش ج ــن و 11- افزای ــرآوری 197000 ت ــق ف از طری
مــاده خــام کشــاورزی بــه میــزان 1972000تــن و 12- 
ــاورزی  ــردی کش ــوالت راهب ــازی محص ــت ذخیره س مدیری
ــرای  ــن و...) و 13- اج ــت، روغ ــکر، گوش ــج، ش (گندم،برن
ــز  ــوزه آبخی ــاک در ح ــت خ ــزداری و حفاظ ــات آبخی عملی

ــق ــایر مناط ــای س ــدها و حوزه ه س
بــا وجــودی کــه ایــن چهــار پــروژه از وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز ماننــد 
دیگــر پــروژه هــا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و افزایــش امنیــت غذایــی 
ــا  ــردد، ام ــی گ ــوزه م ــن ح ــره وری در ای ــود به ــه بهب ــر ب ــوده و منج ب
ــکان  ــذا ام ــه نشــده اســت. ل ــوز ارائ ــزارش مشــخصی از اجــرای آن هن گ

ــدارد. ارزیابــی آن وجــود ن

10- افزایــش ضریــب خوداتکایــی محصــوالت راهبــردی 
ــیب  ــی، س ــای روغن ــه ه ــلتوک، دان ــدم، ش ــی: (گن اساس
زمینــی، حبوبــات، پنبــه، شــیر خــام، گوشــت قرمــز، گوشــت 

ــه ای) ــد، جــو، ذرت دان ــرغ، چغندرقن ــور، تخــم م طی
تامیــن محصــوالت راهبــردی و اساســی کشــاورزی، بــه ویــژه در محصوالت 
ــاد  ــارز اقتص ــداق ب ــروژه، مص ــن پ ــده در ای ــرده ش ــام ب ــتراتژیک ن اس
ــش  ــه افزای ــای آن از جمل ــت ه ــق سیاس ــتای تحق ــی و در راس مقاومت
امنیــت غذایــی اســت. مهمتریــن اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
ــوده اســت. اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی نیــز در ایــن حــوزه ب
همانطــور کــه گفتــه شــد، افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــا و کاالهــای 
اساســی )بویــژه در اقــام وارداتــی( و اولویــت دادن بــه تولیــد محصــوالت 
و خدمــات راهبــردی و همچنیــن تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد 
ــواد  ــد )م ــی تولی ــی و کیف ــش کم ــر افزای ــد ب ــا تأکی ــردی ب ــر راهب ذخای
ــواد  ــت، در م ــه آن اس ــاورزی از جمل ــوالت کش ــه محص ــه و کاال(، ک اولی
ــه  ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــی م ــاد مقاومت ــی اقتص ــت ای کل 6 و 7 سیاس
اســت و ایــن پــروژه نیــز در همیــن راســتا بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

تصویــب شــده اســت.
در جــدول زیــر وضعیــت ایــن پــروژه و دســتاوردهای وزارت جهــاد 
ــت: ــده اس ــده آم ــه ش ــای ارائ ــزارش ه ــاس گ ــر اس ــاورزی در آن ب کش
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ــوان گفــت کــه وزارت جهــاد کشــاورزی، در  ــن جــدول مــی ت ــر اســاس ای ب
ــی نشــان داده اســت و  ــروژه خــود عملکــرد بســیار خوب اجــرای مهمتریــن پ
توانســته هــدف خودکفایــی در محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی کــه منجــر 
بــه افزایــش امنیــت غذایــی و در نتیجــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــی گــردد 

را تــا حــد قابــل توجهــی محقــق نمایــد.

جمع بندی
گــزارش هایــی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی در رســانه هــا از اقدامــات خــود 
ــن  ــا منحصــر در چهاردهمی ــه نمــوده اســت، عمدت ــی ارائ در اقتصــاد مقاومت
پــروژه ایــن وزارتخانــه تحــت عنــوان افزایــش ضریــب خوداتکایــی محصــوالت 
راهبــردی اساســی اســت. در دیگــر پــروژه هــا، اطاعــات و گــزارش مشــخصی 

از عملکــرد ایــن وزارتخانــه منتشــر نشــده اســت. 
از این وضعیت می توان دو برداشت کرد: 

برداشــت اول اینکــه وزارت کشــاورزی، اقــدام قابــل توجهــی در دیگــر پــروژه ها 
انجــام نــداده اســت و همــه تــوان خــود را در پــروژه چهاردهــم کــه بــه نوعــی 
مهمتریــن پــروژه ایــن وزارتخانــه در اقتصــاد مقاومتــی مــی باشــد، منحصــر 
ــاال  کــرده اســت. در ایــن صــورت، از آنجــا کــه اهمیــت ایــن پــروژه بســیار ب
بــوده اســت و از نظــر وزنــی بــر دیگــر پــروژه هــا اولویــت دارد، مــی تــوان ایــن 
اقــدام وزارت کشــاورزی را مثبــت ارزیابــی نمــود. هرچنــد تــوان ایــن وزارتخانه 
در انجــام همــه پــروژه هــا بــوده اســت و لــذا بایســتی وضعیــت آن و دالیــل 

عــدم اجــرای دیگــر پــروژه هــا بررســی شــود.
ــروژه  ــه در دیگــر پ ــن وزارتخان ــا برداشــت دوم اینکــه علیرغــم اقدامــات ای ام
هــا، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اقــدام بــرای کشــور مهــم تــر و حیاتــی تــر بــوده 
اســت، تنهــا گــزارش مربــوط بــه آن تاکنــون در رســانه هــا ارائــه شــده اســت.
بــا ایــن وجــود، ضــروری اســت ایــن وزارتخانــه، گــزارش دیگــر اقدامــات خــود 
در اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی را نیــز ارائــه نمایــد. همچنیــن کــه 
ــی، بایســتی حفــظ  ــه در اقتصــاد مقاومت ــن وزارتخان ــزرگ ای دســتاوردهای ب

شــده و مــورد الگوبــرداری توســط دیگــر دســتگاه هــا نیــز قــرار گیــرد.

منابع
• سایت وزارت جهاد کشاورزی

• خبرگزاری ایانا، کد خبر: 29964
• پایگاه اطاع رسانی دولت، کد خبر: 287907

• خبرگزاری فارس، کد خبر: 13941103000518
• خبرگزاری میزان، کد خبر: 179001
• خبرگزاری تابناک، کد خبر: 626828

• باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر  5881724                     
• سایت خبری فردا، کد خبر:  572341
• خبرگزاری ایرنا، کد خبر:  82136905
• خبرگزاری مهر، کد خبر:  3860902

• خبرگزاری صدا وسیما، کدخبر: 1226498
• عیار آناین، کد خبر: 101887

زمانوضعیتهدف تولیدمحصول
مهر ماه 1۴ و نیم میلیون تن11.8 میلیون تنگندم

پیش بینی 3.2 میلیون تن تا پایان 2.9 میلیون تنشلتوک
تیرماه - دی ماه سال - تولید 2.2 میلیون تن تاکنون

دی ماه تولید 330 هزار تن۴97 هزار تندانه های روغنی

-آماردقیقی ارائه نشده5.0۶ میلیون تنسیب زمینی

تا پایان سالپیش بینی 700 هزار تن700 هزار تنحبوبات

تا پایان سالپیش بینی 1۶0 هزار تن20۶ هزار تنپنبه

تا پایان سالپیش بینی 10 میلیون تن9.۶ میلیون تنشیر خام

شهریور ماهتولید 950 هزار تن819 هزار تنگوشت قرمز

تا پایان سالپیش بینی بیش از 2.1 هزار تن2179 هزار تنگوشت طیور

تا پایان سالپیش بینی تولید 951 هزار تن951 هزار تنتخم مرغ

شهریور ماهتولید ۴ میلیون و 250 هزار تن5.8 میلیون تنچغندرقند

آذرماهتولید 3.8 میلیون تن 3.1 میلیون تنجو

تا شهریور ماهتولید 1.۴ میلیون تن2.2 میلیون تنذرت دانه ای
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مقدمه

دکتر طیب نیا

بخش ششم

پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد و امور دارایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

عملياتی کردن مقررات و بهبود 8 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و 1
کار

ارتقای توان توليد ملی
)دورن زايی اقتصاد(

تقويت نقش بازار سرمايه در تامين سرمايه بنگاه ها2
ارتقای توان توليد ملی
)دورن زايی اقتصاد(

جذب 7 ميليارد دالر برای سرمايه گذاری خارجی3
پيش برد برون گرايی اقتصاد
)توسعه صادرات غيرنفتی(

تدوين برنامه گسترش تعامات اقتصادی بين المللی و اجرای آن )با 4
هماهنگی وزارت امورخارجه(

پيش برد برون گرايی اقتصاد
)توسعه صادرات غيرنفتی(

» وزارت اقتصاد و امور دارایی «
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عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

تکميل فرايند واگذاری سهام بنگاه ها مشمول واگذاری )بنگاه های باقی 5
مردمی کردن اقتصادمانده گروه 1 و 2(

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع طراحی و استقرار خزانه داری الکترونيکی6
وابستگی به نفت

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع پياده سازی کامل ماليات بر ارزش افزوده7
وابستگی به نفت

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع پياده سازی طرح جامع مالياتی8
وابستگی به نفت

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع مولدسازی و مديريت دارايی های دولت 9
وابستگی به نفت

شفاف سازی و سالم سازی اقتصاداستقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه10

شفاف سازی و سالم سازی اقتصادگسترش کامل بستر يکپارچه تبادالت الکترونيکی و اقتصادی )بيتا(11

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت ساماندهی سهام عدالت12
اجتماعی

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــاه  ــي در آذرم ــور اقتصــاد و دارای ــاون اقتصــادي وزارت ام میرشــجاعیان مع
ســال جــاری، بــا ارایــه گزارشــي مبســوط دربــاره برنامــه هــاي اولویــت دار 
ایــن وزارتخانــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بیــان نمــود کــه بــا وجــود 
ــق  ــت تحق ــري در جه ــاي موث ــه، گام ه ــارج از وزارتخان ــع خ ــي موان برخ

سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي برداشــته شــده اســت. 
در ادامــه بــه بررســی 12 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت اقتصــاد پرداختــه 
و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی 
قــرار مــی گیــرد. بــا ایــن حــال مســئله ای کــه در خصــوص ایــن پــروژه هــا 
وجــود دارد، کیفــی بــودن عمــده آنهــا و نداشــتن شــاخص مشــخص بــرای 

ســنجش میــزان دســتیابی ایــن وزارتخانــه بــه اهــداف پــروژه اســت.

ــه  ــه ای رتب ــود 8 پل ــررات و بهب ــردن مق ــی ک 1- عملیات
ــب و کار ــهولت کس ــور در س کش

طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، بهبــود محیــط کســب وکار 
ایــران لزومــاً بــه معنــي بهبــود رتبــه در گــزارش کســب وکار بانــک جهانــي 
نیســت. در واقــع شــاخص ســهولت کســب و کار بــه محیــط اداري کســب 
ــن،  ــر قوانی ــا از منظ ــب وکاره ــت و کس ــط دول ــي در رواب وکار و بوروکراس
مقــررات و رویــه هــاي اجرایــي مــي پــردازد؛ لــذا ایــن رتبــه تنهــا بخشــي از 

چالــش هــاي محیــط کســب وکار ایــران را نشــان مــي دهــد.
ــا پایــش محیــط  ــي ی ــراي مثــال براســاس گــزارش رقابــت پذیــري جهان ب

ــکات  ــا مش ــي ی ــط مال ــس، محی ــاي مجل ــش ه ــز پژوه ــب وکار مرک کس
حــوزه نیــروي کار ایــران مهمتریــن چالــش هــاي حوزه کســب وکار هســتند. 
از ســوي دیگــر محیــط کســب وکار اصــوالً بخــش نیســت و نــگاه بــه محیــط 
کســب وکار بایــد کل نگــر باشــد و نــه بخشــي. بــه طــور کلــي، این پــروژه در 
راســتاي رفــع چالــش هــاي اساســي اســت امــا ارزیابــی آن بــا ایــن شــاخص 

مناســب نیســت.
در نتیجــه اجرایــي ســازي ایــن پــروژه مســتلزم بازنگــري تمــام مقــررات و 
قوانیــن مربــوط بــه کســب وکار بــا هــدف کاهــش مــدت زمــان فرآیندهــاي 
اداري و همچنیــن بازتعریــف حیطــه اختیــارات دســتگاه هاســت. همچنیــن 
ضــروري اســت کــه بــه منظــور بازنگــري بهینــه در قوانیــن و مقــررات حــوزه 
کســب وکار، بخــش خصوصــي از منظــر مشــورتي، نقشــي پررنــگ در ایــن 
زمینــه ایفــا نمایــد.  چنانچــه بنــا بــر ایــن باشــد کــه قــوه مجریــه کشــور بــه 
صــورت یکجانبــه، مقــررات را اصــاح کــرده و یــا پیشــنهاد اصــاح قوانیــن 
را بــه قــوه مقننــه بدهــد، ایــن رویــه منجــر بــه بهبــود فضــاي کســب وکار 

نخواهــد شــد. 
ــت  ــی از وضعی ــک جهان ــال 2017 بان ــزارش س ــق گ ــود، طب ــن وج ــا ای ب
ــن  ــران در بی ــگاه ای ــب وکار، جای ــام کس ــهولت انج ــاخص س ــی ش بین الملل
190 کشــور در رتبــه 120 قــرار گرفــت کــه بــر ایــن اســاس در دوره فعالیت 
ــال 2013  ــه 152 در س ــران از رتب ــی ای ــگاه بین الملل ــم جای ــت یازده دول
میــادی بــه رتبــه 120 در آغــاز ســال 2017 میــادی ارتقــا یافتــه اســت. 
ــه طــور  ــران در شــاخص انجــام کســب و کار ب ــه ای ــی دیگــر رتب ــه عبارت ب

متوســط ســاالنه هشــت پلــه ارتقــا داشــته اســت.
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علیرغــم کاهــش ایــن رتبــه، ضــروری اســت در ایــن پــروژه شــاخص هایــی 
در نظــر گرفتــه شــود کــه طــی آن، مصــادق تســهیل در فضــای کســب و 
ــی، کاهــش  ــن مال ــه تامی ــوان ب ــی ت ــه آن م ــه از جمل کار اصــاح شــود ک
بروکراســی اداری و بهبــود قوانیــن ورشکســتگی اشــاره کــرد. در ایــن 
صــورت، مــی تــوان ایــن پــروژه را هــم راســتا بــا اقتصــاد مقاومتــی دانســت.

2- تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، در صــورت اجــراي صحیــح، ایــن 
ــراه داشــته باشــد، تحــول  ــه هم ــادي ب ــت زی ــار مثب ــد آث ــی توان ــروژه م پ
ســاختاري در تأمیــن مالــی بلندمــدت ایجــاد کنــد و فشــار بــر منابــع نظــام 

بانکــي را نیــز کاهــش دهــد.
ــر اســاس  ــی و ب ــق اقتصــاد مقاومت ــتای تحق ــروژه در راس ــن پ ــن ای بنابرای
مــاده 9 سیاســت هــای کلــی آن مبنــی بــر اصــاح نظــام مالــی بــه منظــور 

ثبــات بخشــی بــه اقتصــاد ارزیابــی مــی شــود.
ــش  ــرمایه و افزای ــازار س ــعه ب ــراي توس ــروژه ب ــن پ ــراي ای ــتاي اج در راس
ــا  ــادار ب ــورس و اوراق به ــا، ســازمان ب ــگاه ه ــي بن ــن مال نقــش آن در تامی
هــدف بکارگیــري ابزارهــاي مالــي طراحــي شــده در ســنوات قبــل، طراحــي 
ابزارهــاي جدیــد تامیــن مالــي، جایگزینــي تامیــن مالــي بانــک محــور بــه 
ــازار ســرمایه، بکارگیــري ســرمایه هــاي خــرد در  تامیــن مالــي از طریــق ب
پــروژه هــاي کان و فرهنــگ ســازي و ارتقــاي ســطح ســواد مالــي عــاوه بــر 
اقدامــات و فعالیــت هــاي روزمــره خــود، نســبت بــه طــرح ریــزي و برنامــه 
ــهام،  ــازار س ــعه ب ــور توس ــته در 5 مح ــدي و برجس ــدام کلی ــزي 40 اق ری
توســعه بــازار صکــوک، توســعه بورس هــاي کاالیــي، جــذب ســرمایه گذاري 
خارجــي و بهبــود زیرســاخت ها اقــدام نمــوده اســت کــه تــا پایــان مهرمــاه 
ــه  ــل ارائ ــه شــرح ذیــل قاب ســال جــاري، نتیجــه اقدامــات و عملکــرد آن ب

اســت: 
• تامیــن مالــي: میانگیــن تامیــن مالــي بــورس طــي پنج ســال اخیــر معادل 
398 هــزار میلیــارد ریــال مــي باشــد. ایــن رقــم از 156 هــزار میلیــارد ریــال 
ــال در هفــت ماهــه اول  ــارد ری ــه 668 هــزار میلی ــان ســال 1391، ب در پای
ــان ســال جــاري  ــا پای ــذاري آن ت ــه هدف گ ســال 1395 رســیده اســت ک
عــدد 743 هــزار میلیــارد ریــال اســت. تــا پایــان مهرمــاه ســال جــاري، 90 

درصــد از هــدف مذکــور محقــق شــده اســت.
ــادل  ــر مع ــال اخی ــج س ــي پن ــازار ط ــدازه ب ــن ان ــازار: میانگی ــدازه ب • ان
3877 هــزار میلیــارد ریــال مــي باشــد. ایــن رقــم از 2445 هــزار میلیــارد 
ــت  ــال در هف ــارد ری ــزار میلی ــه 5920 ه ــال 1391، ب ــان س ــال در پای ری
ــان ســال  ــا پای ــد اســت ت ــه امی ــه اول ســال 1395 رســیده اســت ک ماه

ــال برســد. عــدد دســت یافتــه  ــارد ری ــه عــدد 6881 هــزار میلی جــاري ب
در پایــان مهرمــاه ســال جــاري، بیانگــر تحقــق 86 درصــدي هدف گــذاري 

انجــام شــده مــي باشــد.
• ارزش معامــات: میانگیــن ارزش معامــات طــي پنــج ســال اخیــر معادل 
1418 هــزار میلیــارد ریــال مــي باشــد. ایــن رقــم از 1096 هــزار میلیــارد 
ــت  ــال در هف ــارد ری ــزار میلی ــه 1015 ه ــال 1391، ب ــان س ــال در پای ری
ماهــه اول ســال جــاري رســیده اســت کــه بیانگــر تحقــق 58 درصــدي از 
هــدف گــذاري 1740 هــزار میلیــارد ریالــي بــراي پایــان ســال 1395 مــي 
ــت  ــتقرار دول ــداي اس ــرمایه از ابت ــازار س ــات ب ــع ارزش معام ــد. جم باش
تدبیــر امیــد )از ابتــداي ســال 92 تــا پایــان مهرمــاه 95( بالــغ بــر 5809 
ــات  ــوع معام ــر مجم ــاً 2.5براب ــه تقریب ــد ک ــال میباش ــارد ری ــزار میلی ه

ــل از آن مي باشــد.  ــازار ســرمایه طــي 4 ســال قب ب
ــداد  ــوع تع ــه از مجم ــاخص ک ــن ش ــرمایه: ای ــازار س ــوذ ب ــب نف • ضری
ســرمایه گذاري  واحدهــاي  صاحبــان  تعــداد  و  ســهامداري  کدهــاي 
ــان ســال  ــه 6.5 میلیــون در پای ــد، از قریــب ب صندوق هــا بدســت مــي آی
91 بــه بالــغ بــر 10 میلیــون نفــر در هفــت ماهــه اول ســال 1395 رســیده 
ــه  ــر رفت ــاري، فرات ــال ج ــراي س ــذاري ب ــع از هدف گ ــه در واق ــت ک اس
ــون  ــي، 10 میلی ــال فعل ــان س ــا پای ــاخص ت ــن ش ــذاري ای ــت. هدف گ اس

مي باشــد.
ــه زیرســاخت  ــي از جمل ــه اي: نهادهــاي مال ــازار ســرمایه حرف • توســعه ب
ــر  ــه ب ــي شــوند ک ــازار ســرمایه محســوب م ــم توســعه ب ــاي بســیار مه ه
ــران  ــامي ای ــوري اس ــادار جمه ــازار اوراق به ــون ب ــاده 28 قان ــاس م اس
ــا  ــیس آنه ــامي، تاس ــوراي اس ــس ش ــال 1384 مجل ــاه س ــوب آذر م مص
منــوط بــه ثبــت نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت و فعالیــت آنهــا 
ــن نهادهــا از  ــرد. تعــداد ای ــن ســازمان صــورت مــي پذی تحــت نظــارت ای
299 شــرکت در پایــان ســال 1391، بــه 474 شــرکت در هفــت ماهــه اول 
ســال 1395 رســیده اســت و طبــق برنامــه ریــزي هــاي انجــام شــده، تــا 
پایــان ســال جــاري بــه عــدد 538 شــرکت خواهــد رســید. بــا ایــن اوصــاف، 
ــورس و اوراق بهــادار موفــق  ــان مهــر مــاه ســال جــاري، ســازمان ب ــا پای ت
بــه تحقــق 88 درصــدي هــدف گــذاري خــود در ایــن زمینــه شــده اســت.
ــوده و  ــی نب ــدف کّم ــاوی ه ــروژه، ح ــن پ ــوان ای ــه عن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تنهــا بــه تقویــت بــازار ســرمایه در آن اشــاره شــده اســت، مــی تــوان گفــت 
کــه بــر اســاس گــزارش هــای ارائــه شــده توســط ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار، اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن پــروژه قابــل قبــول بــوده اســت. 
هرچنــد ضــروری اســت بــرای ارزیابــی دقیــق تــر، اهــداف کّمــی و مشــخص 

بــرای ایــن پــروژه تدویــن گــردد.
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3- جذب 7 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری خارجی
ــم  ــدم ه ــا ع ــتایي ی ــم راس ــس، ه ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق نظــر مرک طب
ــه عبــارت  ــا اقتصــاد مقاومتــي نامشــخص اســت؛ ب ــروژه ب ــن پ راســتایي ای
دیگــر نحــوه تأمیــن و محــل هزینــه ایــن منابــع، بســیار مهــم و در تعییــن 
نســبت آن بــا اقتصــاد مقاومتــی اثرگــذار اســت کــه درحــال حاضر مشــخص 
نشــده اســت. عــدم شــفافیت و عــدم وجــود اطاعــات کافــي در مــورد ایــن 
پــروژه باعــث مــي شــود کــه اظهارنظــر راجــع بــه تــوان کارشناســي بــرای 

تحقــق آن غیرممکــن باشــد. 
در واقــع مــی تــوان گفــت کــه ســرمایه گــذاری خارجــی، هــم مــی توانــد 
مفیــد و هــم مــی توانــد مضــر باشــد و لــذا افزایــش کّمــی آن بــدون در نظــر 
گرفتــن ماحظــات متناســب بــا آن، نمــی توانــد بــه منزلــه تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی در نظــر گرفتــه شــود.
بــا ایــن وجــود، گــزارش هیئــت ســرمایه گــذاری هــای خارجــی در ابتــدای 
دی مــاه نشــان مــی دهــد کــه طــی ایــن پــروژه، ایــن هیئــت 12 مرتبــه 
تشــکیل جلســه داده اســت کــه طــی آن 157 گــزارش در خصــوص پــروژه 
ــه صــدور 113  ــت ب ــه شــده و در نهای هــای ســرمایه گــذاری خارجــی ارائ
ــش  ــوز افزای ــد( و 44 مج ــرح جدی ــی )ط ــذاری خارج ــرمایه گ ــوز س مج
ــا  ــرمایه پذیر ب ــود س ــای موج ــگاه ه ــرات در بن ــا تغیی ــذاری ی ــرمایه گ س

ــی منتهــی شــده اســت. ــر محتــرم امــور اقتصــادی و دارای امضــای وزی
ارزش ســرمایه گذاری هــای خارجــی در طــرح هــای جدیــد بالــغ بــر  
ــی در  ــرمایه گذاری خارج ــش س ــون دالر و افزای ــارد و 333 میلی 11 میلی
بنگاههــای موجــود ســرمایه پذیر 496 میلیــون دالر اســت .)ایــن آمــار هــا 
میــزان ســرمایه هــای خارجــی مصــوب اســت و هنــوز محقــق نشــده اســت. 

ــارد دالر اســت.( ــر از 2 میلی ســرمایه گــذاری محقــق شــده کمت
ــا و  ــذاری ه ــرمایه گ ــن س ــت ای ــج و کیفی ــی نتای ــود ارزیاب ــن وج ــا ای ب
ــن  ــا اقتصــاد مقاومتــی، نیازمنــد بررســی جزئیــات ای بررســی نســبت آن ب

ــت.  ــده اس ــر نش ــخصی از آن منتش ــز مش ــه چی ــت ک قراردادهاس

ــن  ــادی بی ــالت اقتص ــترش تعام ــه گس ــن برنام ۴- تدوی
المللــی و اجــرای آن

ــی مشــخصی  ــوده و شــاخص ارزیاب ــی ب ــروژه کیف ــک پ ــز ی ــروژه نی ــن پ ای
ــدارد.  ــرای آن وجــود ن ب

ــات اقتصــادي  ــراري تعام ــس، برق ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق نظــر مرک طب
بیــن المللــي در پســابرجام متوقــف بــر عوامــل اقتصــادي و سیاســي اســت. 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــه بس ــور خارج ــا وزارت ام ــاط ب ــي ارتب ــد سیاس در بُع
همچنیــن در بُعــد اقتصــادي نیــز، تدویــن یــک برنامــه مــدون و یکپارچــه و 

الــزام تمامــي دســتگاه هــا نســبت بــه تبعیــت از ایــن برنامه، بســیار اساســي 
ــري  ــیب پذی ــش آس ــتاي کاه ــروژه، در راس ــن پ ــت ای ــن جه اســت و از ای

اقتصــاد در فضــاي بیــن المللــي ارزیابــي مــي شــود.
اجــراي ایــن پــروژه نیــاز بــه منابــع مالــي زیــادی نــدارد امــا بــه نظــر مــي 
رســد کــه دســتگاه هــاي اجرایــي، عــزم جــدي بــراي اجــراي ایــن پــروژه 
ــه صــورت  ــد و ترجیــح مــي دهنــد مــراودات بیــن المللــي خــود را ب ندارن

انفــرادي برقــرار نماینــد. 
ــه کارشناســان اقتصــادي در وزارت  ــه مجموع ــن ضــروري اســت ک همچنی
ــي  ــال اجرای ــن ح ــا ای ــوند. ب ــت ش ــور تربی ــن منظ ــراي ای ــه ب ــور خارج ام
ــوند  ــزم ش ــا مل ــتگاه ه ــه دس ــه هم ــا ک ــن معن ــه ای ــروژه )ب ــن پ شــدن ای
براســاس برنامــه تدویــن شــده رفتــار کننــد( بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه 

ــي مــي شــود. شــده، غیرمحتمــل ارزیاب
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پــروژه در صــورت اجــرا باعــث خواهــد شــد که 
تعامــات بیــن المللــي براســاس برنامــه مــدون و یکپارچــه و تحــت مدیریــت 
ــي  ــاد مقاومت ــق اقتص ــتاي تحق ــر در راس ــن ام ــه ای ــود ک ــام ش ــد انج واح
ــي مــي شــود. البتــه کــه هنــوز گزارشــی از درصــد پیشــرفت آن در  ارزیاب
دســترس نیســت و لــذا ارزیابــی نتایــج ایــن پــروژه امــکان پذیــر نمی باشــد.

ــد واگــذاری ســهام بنگاه هــای مشــمول  ــل فراین 5- تکمی
واگــذاری

ــاي  ــذاري شــرکت ه ــس، واگ ــز پژوهــش هــای مجل ــق اظهارنظــر مرک طب
مشــمول واگــذاري در گــروه 1 و 2 مــاده )2( قانــون اجــراي سیاســت هــاي 
کلــي اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساســي را مــي تــوان بــه صــورت تئــوري 
هــم راســتاي سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي دانســت؛ امــا از بُعــد اجرایــي 
بایــد گفــت کــه تجربــه خصوصي ســازي در ســال هــاي اخیــر، حاکــي از آن 
اســت کــه هــدف مردمــي کــردن اقتصــاد و افزایــش ســهم بخــش خصوصــي 

در اقتصــاد تأمیــن نشــده اســت.
ــاه  ــهریور م ــان ش ــا پای ــازي ت ــي س ــازمان خصوص ــاي س ــاس آماره براس
ســال1394، ســهم نهادهــاي عمومــي غیردولتــي از کل ارزش واگــذاري هــا، 
بیــش از 60 درصــد بــوده اســت و بخــش خصوصــي تنهــا ســهمي در حــدود 

17 درصــد از کل ارزش واگذاریهــا، داشــته اســت. 
ــازي،  ــي س ــازمان خصوص ــي س ــش بین ــه پی ــه آنک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
آمــاده ســازي 100 شــرکت بــراي واگــذاري در ســال 1395  اســت و 
درحــال حاضــر 201 شــرکت در لیســت واگــذاري ســال 1395 قــرار دارنــد، 
ــان ســال  ــا در پای ــه نظــر مــي رســد انتظــار اتمــام واگــذاري شــرکت ه ب

ــود. ــد ب ــن خواه 1395 دور از ذه
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از طرفــي مشــکات شــرکت هــاي باقیمانــده، وضعیــت نامطلــوب 
ــم  ــم فراه ــد علیرغ ــد ش ــث خواه ــاالً باع ــب وکار و...  احتم ــط کس محی
کــردن شــرایط عرضــه 100 شــرکت ازســوي ســازمان خصوصــي ســازي، 

ــرد. ــکل نگی ــرکت ش ــداد ش ــن تع ــراي ای ــي ب تقاضای
ــذاري  ــراي واگ ــادي ب ــت زی ــازي جدی ــي س ــازمان خصوص ــه س اگرچ
ــایر  ــا س ــوع ب ــن موض ــاي الزم در ای ــي ه ــا هماهنگ ــرکتها دارد، ام ش
ــت.  ــده اس ــاهده نش ــخص مش ــورت مش ــه ص ــي ب ــتگاههاي اجرای دس
وجــود مقاومــت مدیــران شــرکتهاي دولتــي و حتــی وزرایــی کــه 
وزارتخانــه شــان صاحــب بنــگاه اســت، در برابــر واگــذاري هــا و 
ــت  ــکاتي اس ــه مش ــت، ازجمل ــات دول ــي تصمیم ــي در برخ ناهماهنگ
کــه ســازمان خصوصــي ســازي در مشــکات مربــوط بــه واگــذاري هــا، 

ــت. ــته اس ــاره داش ــه آن اش ــا ب باره
ــه  ــل برنام ــده ذی ــوان ش ــروژه عن ــه پ ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
ــاي معمــول ســازمان  ــه ه ــردن اقتصــاد، یکــي از برنام ــي ک ــي مردم مل
ــاد  ــا اقتص ــتا ب ــم راس ــوان آن را ه ــی ت ــت و نم ــازي اس ــي س خصوص
ــوزه  ــه در ح ــي ک ــه نکات ــه ب ــن باتوج ــرد. همچنی ــی ک ــی ارزیاب مقاومت
ــذاري  ــاي واگ ــه در فرآینده ــود ک ــان نم ــد اذع ــد، بای ــان ش ــي بی اجرای

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــي ص ــر چندان ــون، تغیی ــدا تاکن ــرکتها از ابت ش
ــت، رویکــرد درآمــدي از   عمــده رویکــرد واگــذاري شــرکت هــا در دول
ــي  ــوان انتظــار داشــت حت ــن نمــي ت ــوده اســت. بنابرای ــا ب واگــذاري ه
ــي اقتصــاد کشــور در  ــا در ســال1395، پویای ــرض اتمــام واگذاریه ــا ف ب

حــوزه مردمــي کــردن اقتصــاد حاصــل شــود.
و ســازمان  وزارتخانــه  توســط  زمینــه گــزارش مشــخصی  ایــن  در 
خصوصــی ســازی ارائــه نشــده اســت و لــذا نمــی تــوان جزئیــات پــروژه 

ــود. ــی نم ــق ارزیاب ــورت دقی ــه ص ــی را ب ــاد مقاومت ــوی اقتص در الگ

۶- طراحی و اســتقرار خزانه داری الکترونیکی
ــک  ــه داری الکترونی ــس، خزان ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب
از طریــق شفاف ســازی و هوشمند ســازی عملیــات مالــی  مي توانــد 
دولــت بــه افزایــش بهــره وري مالــي و بهبــود نظــارت در ســاختار مالــي 
کشــور منجــر شــود و از ایــن منظــر کامــا در راســتاي اقتصــاد مقاومتــي 
اســت. ایــن پــروژه همچنیــن مي توانــد از طریــق صرفه جویــي در 
ــار  ــع در اختی ــر از مناب ــتفاده بهینه ت ــه اس ــي ب ــذي و چاپ ــع کاغ مناب

ــد. بیانجام
بــا ایــن حــال به نظــر مي رســد بــه لحــاظ نــرم افــزاري و ســخت 
افــزاري، قابلیــت اجــراي ایــن طــرح از طریــق کمــک جســتن از 

دارد. وجــود  زمینــه  ایــن  در  پیشــرو  داخلــي  شــرکت هاي 
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن برنامــه در بســیاري از کشــورها 
بــه صــورت متعــارف در مســیر مــدرن شــدن خزانــه داري صــورت گرفتــه 
ــه  ــال ب ــر ح ــا در ه ــاد( ام ــازي اقتص ــوان مقاوم س ــه عن ــه ب ــت )ن اس
ــاد  ــازي اقتص ــه مقاوم س ــه داري، ب ــارف خزان ــه متع ــک برنام ــوان ی عن

نیــز مي انجامــد.
ــه نشــده  ــزارش مشــخصی ارائ ــروژه و اجــرای آن گ ــن پ در خصــوص ای

اســت.

7- پیاده ســازی کامل مالیات بر ارزش افزوده
طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه در صــورت 
ــراي  ــود در اج ــکات موج ــیاري از مش ــد بس ــي توان ــح م ــراي صحی اج
ــد  ــع و درآم ــوب 1387 را مرتف ــزوده مص ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
مالیاتــي و همچنیــن شــفافیت اطاعــات اقتصــادي را افزایــش دهــد؛ در 

ــي شــود.  ــي م ــي ارزیاب نتیجــه در راســتاي اقتصــاد مقاومت
نکتــه مهــم آنکــه چنانچــه ایــن قانــون بــه خوبــي اجــرا نشــود، ممکــن 
اســت نقطــه مقابــل اقتصــاد مقاومتــي و بــر علیــه بعضــي تولیدکننــدگان 

کاال باشــد.
ــي شــد، از  ــه از ســال 1387 اجرای ــزوده ک ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
همــان ابتــدا بــا چالــش هایــي همــراه بــود. برخــي از صاحبنظــران نیــز 
بــا گذشــت 7 ســال از اجــراي ایــن قانــون معتقدنــد کــه زیرســاختهاي 
ــده  ــم نش ــون فراه ــن قان ــق ای ــل و موف ــراي کام ــراي اج ــي الزم ب فن

اســت. 
ــون  ــل قان ــي، اجــراي روان و کام ــادي و فن ــاي ســاختاري، نه ضعــف ه
ــق  ــن طری ــرده و از ای ــان ک ــار نقص ــزوده را دچ ــر ارزش اف ــات ب مالی
همــه بخــش هــاي اقتصــادي را متأثــر کــرده اســت. عــزم دولــت 
ــه  ــدون توج ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــل قان ــراي کام ــراي اج ب
ــاي  ــاخت ه ــون )زیرس ــن قان ــاز ای ــورد نی ــاختهاي م ــاد زیرس ــه ایج ب
ــوان  ــزاري، ت ــرم اف ــزاري و ن ــخت اف ــتیکي، س ــي، لجس ــي، تخصص فن
ــتگاههاي  ــن دس ــکاري بی ــود هم ــدون وج ــن ب ــي( و همچنی کارشناس
اجرایــي )وزارت صنعــت، وزارت فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات و...( 

ــود.  ــد ب ــر نخواه مؤث
ــر  ــات ب ــون مالی ــه 7 ســاله در اجــراي قان ــه تجرب ــا توجــه ب همچنیــن ب
ارزش افــزوده و درآمدهــاي مناســب حاصــل از اجــراي ایــن قانــون، بــه 
نظــر مــي رســد دســتگاه هــاي اجرایــي مرتبــط بــا ایــن قانــون از نظــر 

ــود نداشــته باشــند. ــاز، کمب ــورد نی ــات دیگــر م ــي و امکان ــع مال مناب
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ــي از  ــور مالیات ــازمان ام ــي س ــف ذات ــزء وظای ــروژه ج ــن پ ــد ای ــر چن ه
ســال 1387 بــوده اســت، امــا بایــد گفــت کــه اجــراي کامــل مالیــات بــر 

ــد باعــث ایجــاد پویایــي در اقتصــاد شــود. ارزش افــزوده میتوان
نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال 1395 کمــاکان 9% مــی باشــد 
کــه شــامل 6% مالیــات و 3% عــوارض اســت. رئیــس کل ســازمان امــور 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــه اســت ک ــن خصــوص گفت ــز در ای ــی کشــور نی مالیات
ــام  ــای نظ ــرح ه ــن ط ــی از مهمتری ــی یک ــع مالیات ــرح جام ــه ط اینک
ــا نیمــه بهمــن مــاه ســال جــاری،  مالیاتــی اســت، تــاش مــی کنیــم ت
ــه غیــر از ایــن اظهارنظــر،  ایــن طــرح را در ابعــاد ملــی پیــاده کنیــم. ب
ــی در دســترس  ــروژه جهــت ارزیاب ــن پ گــزارش مشــخصی از اجــرای ای

نیســت.
پــروژه پیــاده ســازی کامــل مالیــات بــر ارزش افــزوده منــوط بــه تصویــب 
قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، نصــب صنــدوق مکانیــزه فروش 
ــزوده و اســتمرار  ــر ارزش اف ــات ب ــل مالی ــوان بســتر اجــرای کام ــه عن ب

فراخــوان ثبــت نــام مؤدیــان اســت.

8- پیاده ســازی طرح جامع مالیاتی
پیــاده ســازی طــرح جامــع مالیاتــی، بــه عنــوان پــروژه ای بــه مســئولیت 
وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مطــرح شــده 
ــه  ــروژه در راســتای وظایــف ذاتــی ایــن وزارتخان اســت. هرچنــد ایــن پ
ــی  ــاد مقاومت ــا اقتص ــتا ب ــم راس ــوان آن را ه ــی ت ــا م ــت ام ــوده اس ب

دانســت.
ــدان  ــا فق ــس، در کشــور م ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق اظهارنظــر مرک طب
ــبب  ــي س ــاِت مالیات ــزه اطاع ــگ و مکانی ــجم، هماهن ــام منس ــک نظ ی
ــي اقتصــاد و ظرفیــت  ــد آمــدن شــکاف بیــن ظرفیــت بالقــوه مالیات پدی
بالفعــل آن و محــروم مانــدن از درآمدهــاي مالیاتــي باالتــر شــده اســت؛ 
ضمــن اینکــه وصــول همیــن میــزان مالیــات نیــز هزینــه هــاي گزافــي 
در تمــام ابعــاد اعــم از هزینــه هــاي مــادي، اجتماعــي و اقتصــادي بــراي 

کشــور بــه همــراه داشــته اســت. 
بــا توجــه بــه مشــکات موجــود )نظامهــا و فرآیندهــاي ناکارآمــد 
مالیاتــي، عــدم وجــود نــگاه یکپارچــه بــه مؤدیــان مالیاتــي، عــدم ارائــه 
ــان و  ــورد مؤدی ــي در م ــات ناکاف ــان، اطاع ــه مؤدی ــب ب ــات مناس خدم
ــي و..( در  ــرار مالیات ــاالي ف ــات، حجــم ب ــگ پرداخــت مالی ــف فرهن ضع
ــي از  ــور قطــع یک ــه ط ــي ب ــع مالیات ــرح جام ــراي ط ــي اج ــام مالیات نظ
ــت هــاي اساســي اقتصــاد کشــور و در راســتاي اقتصــاد مقاومتــي  اولوی

اســت.

ــي  ــده ط ــاد ش ــاي ایج ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــرح ب ــن ط ــراي ای اج
ســالهاي گذشــته، در صــورت عــزم جــدي دولــت بــه پیــاده ســازي آن 
ــان  ــا پای ــاد، ت ــوي وزارت اقتص ــده ازس ــاي داده ش ــده ه ــاس وع و براس
ــد از  ــروژه بع ــن پ ــزان پیشــرفت ای ــل انجــام اســت. می ســال 1395 قاب
ــت. ــده اس ــوان ش ــد عن ــدود 42 درص ــرای آن ح ــاه از اج ــت 4 م گذش

ــي و  ــعه یافتگ ــب توس ــرف موج ــک ط ــع از ی ــرح جام ــن ط ــراي ای اج
ــان،  ــر گــردآوري مالیــات حقــه مؤدی پایــداري اقتصــاد کشــور مبتنــي ب
تأمیــن هزینــه هــاي جــاري دولــت از محــل درآمدهــاي مالیاتــي و لــذا 
ــت  ــان نف ــدار و پرنوس ــاي ناپای ــه درآمده ــع آن ب ــکاي مناب ــش ات کاه
ــار  ــان اقش ــي در می ــت مالیات ــه عدال ــر ب ــرف دیگ ــردد و از ط ــي گ م
ــه  ــي منتهــي خواهــد شــد؛ نتایجــي ک ــان مالیات ــردم و مؤدی ــف م مختل
ــداف  ــق اه ــاد و تحق ــري اقتص ــیب پذی ــش آس ــا کاه ــع ی ــت رف در جه

ــود. ــي ش ــي م ــي ارزیاب ــاد مقاومت اقتص

9- مولدســازی و مدیریت دارایی های دولت
ــدون  ــی و ب ــورت کیف ــه ص ــه ب ــت ک ــواردی اس ــز از م ــروژه نی ــن پ ای
شــاخص و هــدف مشــخص تصویــب شــده اســت. بــا ایــن وجــود طبــق 
ــر  ــتر ناظ ــروژه بیش ــن پ ــس، ای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک اظهارنظ
ــه  ــه اي ک ــه گون ــت ب ــت اس ــاي دول ــي ه ــات دارای ــت اطاع ــه مدیری ب
ــه  ــت، در ســامانه اي ثبــت و ب ــي هــاي دول ــه دارای ــوط ب ــات مرب اطاع

ــود.  ــاني ش روزرس
ــي  ــد از دارای ــي بای ــي بخــش عموم ــت مال ــد مدیری ــر سیســتم کارآم ه
هــا و بدهــي هــاي خــود اطاعــات کافــي داشــته باشــد. بــا ایــن وجــود 
ســاختار مدیریــت عمومــي کشــور تــا چنــدي پیــش فاقــد ایــن ســامانه 
ــروژه  ــن پ ــر ای ــل تقدی ــي قاب ــاد در اقدام ــت. وزارت اقتص ــوده اس ــا ب ه
ــا در  ــتگاه ه ــی دس ــف ذات ــزو وظای ــد ج ــه هرچن ــت ک ــد زده اس را کلی
ــه شــمار  همــه جهــان اســت، امــا در راســتاي مقــاوم ســازي اقتصــاد ب

مــي رود.
همچنیــن بــه نظــر مــي رســد بــه لحــاظ نظــري، نــرم افــزاري و ســخت 
افــزاري، قابلیــت اجــراي ایــن طــرح از طریــق کمــک جســتن از شــرکت 

هــاي داخلــي پیشــرو در ایــن زمینــه وجــود دارد.
چنیــن ســامانه هایــي در کشــورهایي کــه ســاختار مالــي توســعه یافتــه 
ــي  ــت مال ــدن مدیری ــدرن ش ــیر م ــارف، در مس ــورت متع ــه ص ــد ب دارن
ــاوم  ــوان مق ــه عن ــه ب ــت )ن ــده اس ــازي ش ــاده س ــي، پی ــش عموم بخ
ســازي اقتصــاد( امــا در هــر حــال بــه عنــوان یــک برنامــه متعــارف بــه 

ــد. ــي انجام ــز م ــاوم ســازي اقتصــاد نی مق
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ــا  ــی ه ــوال و دارای ــزان ام ــکاء از می ــل ات ــات قاب ــه اطاع ــتیابی ب »دس

دولــت«، »ایجــاد بانــک اطاعاتــی یکپارچــه از امــوال و دارایــی هــای بــا 
اســتفاده از فنــآوری هــای نویــن«، »ایجــاد یــک مکانیــزم کارآمــد بــرای 
ــری  ــم گی ــای تصمی ــود فرآینده ــت«، »بهب ــای دول ــی ه شناســایی دارای
در واگــذاری و نقــل و انتقــال امــوال و دارایــی هــای دولــت« و »تامیــن 
منابــع مالــی پایــدار بــرای دولــت بــا کاهــش اتــکاء بــه درآمدهــای نفتــی 
و اســتفاده بهینــه از تمــام ابعــاد دارایــی هــای دولــت« از جملــه ضــرورت 

هــای انجــام ایــن پــروژه مــی باشــند.
ــروژه در حــال انجــام مــی باشــد  ــن پ ــات موجــود، ای ــر اســاس اطاع ب

ــت. ــده اس ــر نش ــت آن منتش ــخصی از وضعی ــزارش مش ــا گ ام

10- اســتقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه
ــه خدمــات گمرکــي بهینــه، تعامــل  ــا اجــراي ایــن پــروژه، امــکان ارائ ب
کارآمــد بــا ســازمان هاي همــکار و همجــوار و ســازمان هــای بین المللــي 
گمرکــي و صیانــت شایســته از حقــوق دولــت، جامعــه و ســایر ذینفعــان 
کلیــدي میســرخواهد شــد و از ایــن طریــق مي تــوان بــه کســب 

ــت.  ــان کاال پرداخ ــتر صاحب ــت بیش رضای
گمــرک  فرامــرزی،  تجــاری  واحــد  پنجــره  بــه  دســتیابي  البتــه 
ــود  ــا بهب ــک ب ــي برریس ــت مبتن ــیوه های مدیری ــاح ش ــک، اص الکترونی
ــروژه   اســت  ــن پ ــاد اجــراي ای ــی از مف زیرســاختها و ســاختارهای امنیت
ــرک  ــازمان گم ــد س ــول هدفمن ــاح و تح ــژه اي در اص ــت وی ــه اهمی ک

درتمامــي ابعــاد آن دارد.
گمــرک  ایجــاد  مجلــس،  هــای  پژوهــش  مرکــز  اظهارنظــر  طبــق 
الکترونیکــي بــا هــدف کاهــش فســاد و افزایــش ســامت کاري و توســعه 
و تســهیل تجــارت و کاهــش زمــان و هزینــه ترخیــص کاال، در راســتاي 

ــت. ــي اس ــاد مقاومت ــي اقتص ــاي اباغ بنده
گــزارش خروجــی ایــن نهــاد نشــان مــی دهــد حجــم عظیمــی از امــور 
در حــال پیگیــری مــی باشــد و انجــام کارهــا از 50 تــا 75 درصــد رشــد 

داشــته انــد.
بــا ایــن وجــود، کمبــود منابــع مالــي منجــر بــه بــروز محدودیــت هایــي 
در اجــراي طــرح شــده اســت. نیــاز بــه توســعه سیســتم هــاي مخابراتــي 
ــه شــبکه در راســتاي تســهیل انجــام  ــش ســرعت و دسترســي ب و افزای
ــرف  ــت. از ط ــرح اس ــن ط ــل ای ــراي کام ــم اج ــات مه ــور از موضوع ام
دیگــر عــزم ســایر دســتگاه هــا درخصــوص تســریع در صــدور مجوزهــا و 
ــد موجــب تســهیل  ــه متقاضیــان، مــي توان کاهــش زمــان پاســخگویي ب
ــتم  ــتفاده از سیس ــه اس ــادي ب ــاالن اقتص ــب فع ــي و ترغی ــارت قانون تج

ــردد. هــاي الکترونیکــي گ
ــول و  ــب تح ــد موج ــي توان ــح م ــراي صحی ــورت اج ــروژه در ص ــن پ ای
پویایــي در بخــش تجــارت کشــور گــردد و همچنیــن رتبــه کشــور را در 
شــاخص هــاي فرامــرزي کاهــش دهــد. کاهــش زمــان و هزینــه تجــارت 
ــب  ــب ترغی ــش داده و موج ــذاري را کاه ــرمایه گ ــک س ــور ریس در کش

ــه ســرمایه گــذاري خواهــد شــد. فعــاالن اقتصــادي ب
ــه شــده در ایــن  ــر اســاس گــزارش عملکــرد ارائ ــروژه ب دســتاوردهای پ

زمینــه توســط گمــرک بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
• کاهــش زمــان ترخیص واردات از 26 روز به 3 روز
• کاهــش زمــان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز

ــه 4  ــی از 45 روز ب ــای ترانزیت ــول کامیونه ــام وص ــان اع ــش زم • کاه
روز

• ارتقــای رتبــه ایــران در شــاخص لجســتیک بانــک جهانــی از 114 بــه 
96 در ســال 2016

• ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجی کشــور
• رشــد بیــش از 10 درصــدی حقــوق ورودی چهارماهــه 95 نســبت بــه 

مــدت مشــابه در ســال قبــل 
• رشــد 95 درصدی کشــفیات مواد مخدر نسبت به سال قبل

•  افزایــش نــرخ حمایتی از صنایع از 6 درصد به 9 درصد
• ارتبــاط الکترونیکــی بــا 22 ســازمان ذیمدخــل در تشــریفات گمرکــی 
و ترخیــص کاال و صــدور مجوزهــا و تبــادل اطاعــات بــه صــورت 
ــه اســناد جعلــی  ــه جلوگیــری از ارائ الکترونیــک و آنایــن کــه منجــر ب
ــای  ــه ای ، مجــوز ه ــت ســفارش و اســناد بانکــی، اســناد بیم ــر ثب نظی

ــت  ــده اس ــص و ... گردی ترخی
ــک و از  ــورت الکترونی ــی بص ــای واردات ــه کااله ــگذاری یکپارچ • ارزش

ــه( ــده تعرف ــخص کنن ــای مش ــری TSC )کده ــق بکارگی طری
ــت  ــتقیم خدم ــاط مس ــذف ارتب ــز و ح ــی متمرک ــری کارشناس • بکارگی

ــی ــریفات گمرک ــان در تش ــدگان از کارکن گیرن
• جلوگیــری از جعــل اســناد کاغــذی بــا راه انــدازی اســناد الکترونیــک 

از جملــه پروانــه الکترونیکــی

تبــادالت  یکپارچــه  بســتر  کامــل  گســترش   -11
(بیتــا) اقتصــادی  و  الکترونیکــی 

ــد  ــت، می توان ــده اس ــاد ش ــی ایج ــک مل ــکاری بان ــا هم ــه ب ــتر ک ــن بس ای
ــادا  ــا ایج ــف را ب ــازمان های مختل ــن س ــه بی ــه ی اظهارنام ــی در ارائ بی نظم
لگــوی یکپارچــه از بیــن ببــرد. ایــن بســتر الزمــه مدیریــت بــازار ســرمایه و 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی84

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

ریســک اســت کــه بــر اســاس ســند توســعه دولــت الکترونیــک و آیین نامــه 
ــه  ــتر یکپارچ ــت. بس ــه اس ــکل گرفت ــد ش ــع تولی ــع موان ــون رف ــی قان اجرای
ــت  ــدون دخال ــازمان ها را ب ــان س ــاط می ــی، ارتب ــات الکترونیک ــادل اطاع تب
ــاد در  ــش فس ــه کاه ــکان، ب ــن ام ــه ای ــد ک ــانی تســهیل می کن ــل انس عوام
اقتصــاد کشــور کمــک کــرده و یکــی از راههــای مبــارزه بــا فســاد بــه شــمار 

ــی رود. م
ــک،  ــر تئوری ــروژه از نظ ــن پ ــس، ای ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق نظــر مرک طب
ــوان  ــن ت ــي دارد. همچنی ــوم اقتصــاد مقاومت ــا مفه ــي ب ــتایي کامل ــم راس ه
ــراي  ــي الزم ب ــع مال ــرای اجــرای آن وجــود دارد و مناب ــي ب کارشناســي کاف
اجــراي ایــن پــروژه قابــل تأمیــن اســت. شــرط الزم بــراي شــروع بــه کار ایــن 

پــروژه، عــزم بانــک مرکــزي اســت.
ایــن پــروژه در صــورت اجــرا شــفافیت و صحــت آمــار و اطاعــات را افزایــش 
ــوص  ــخصی را در خص ــزارش مش ــور گ ــاد مذک ــود نه ــن وج ــا ای می دهد.ب

ــه نکــرده اســت. وضعیــت ایــن پــروژه ارائ

12- ساماندهی سهام عدالت
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه از لحــاظ نظــري در 
راســتاي عدالــت بنیــان کــردن اقتصــاد و توســعه عدالــت اجتماعــي اســت؛ 
چــرا کــه در صــورت ســاماندهي طــرح، بخشــي از ثــروت جامعــه کــه حاصــل 
ــر  ــي مه ــي ط ــرکت های دولت ــي در ش ــع نفت ــت از مناب ــرمایه گذاری دول س
ــه  ــار ب ــه )اقش ــی از جامع ــه بخش های ــت، ب ــوده اس ــادي ب ــای متم و موم ه

ــود.  ــل می ش ــر( منتق ــبت ضعیف ت نس
ــویق  ــار تش ــح( در کن ــراي صحی ــورت اج ــت )در ص ــهام عدال ــاماندهي س س
مــردم بــه فرهنــگ ســهام داری، افزایــش شــفافیت اقتصــادي، کاهــش 
ــار  ــراد در کن ــهام اف ــتفاده از س ــري از سوءاس ــرح و جلوگی ــای ط هزینه ه
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــرمایه گذاری، می توان ــای س ــایر مؤلفه ه ــه س ــه ب توج

ــود. ــه ش ــردم در جامع ــادي م ــارکت اقتص مش
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در فرآینــد اجرایــي ســهام عدالــت، مشــکاتي 
ــي  ــت اجتماع ــترش عدال ــدف گس ــود، ه ــع نش ــر مرتف ــه اگ ــود دارد ک وج
محقــق نخواهــد شــد. در رونــد اجــرا بــراي ثبــت نــام مشــمولین طــرح، ورود 
بعضــي اقشــار بــه ایــن طــرح اشــتباه بــود و در مقابــل برخــي افــراد کــه محق 
دریافــت ســهام عدالــت هســتند، تاکنــون ثبــت نــام نشــده اند؛ بنابرایــن ایــن 

مــوارد می توانــد عادالنــه بــودن طــرح را مــورد تأمــل جــدي قــرار دهــد. 
از طرفــي اگــر در فرآینــد آزادســازي ســهام عدالــت )در قانــون فعلــي 
ضابطــه مشــخصي وجــود نــدارد( ضوابــط مشــخصي در نظــر گرفتــه نشــود، 
ــي  ــه موضوع ــت را ب ــهام عدال ــی س ــد به طورکل ــز می توان ــوع نی ــن موض ای

ــه  ــروت در جامع ــب ث ــع مناس ــد و توزی ــل نمای ــود تبدی ــداف خ ــد اه ض
ــد  ــان می ده ــت نش ــهام عدال ــورد س ــروز در م ــت ام ــود. واقعی ــق نش محق
ــي،  ــرکت های دولت ــر ش ــي دیگ ــرح و از طرف ــمولین ط ــرف مش ــه ازیک ط ک
مشــمول واگــذاري نهایــي نشــده اند )برخــي شــرکت ها به درســتی در 

انتخاب نشــده اند(. طــرح  پرتفــوي 
همچنیــن عــدم شــفافیت در وضعیــت مالــي و کارآیــی شــرکت های 
ــتاني  ــي شهرس ــرکت های تعاون ــت و ش ــهام عدال ــتاني س ــرمایه گذاری اس س
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــي از آن اس ــواهد حاک ــود دارد. ش ــت وج ــهام عدال س
تعاونــي شهرســتاني وضعیــت مالــي مناســبي ندارنــد. مشــکات زیــاد در روند 
اجــرا و ســاماندهي طــرح ازیک طــرف و افزایــش انتظــارات اجتماعــي از ســهام 
ــه از  ــد در جامع ــع درآم ــود توزی ــت بهب ــکاري در جه ــوان راه ــت به عن عدال
طــرف دیگــر، ســبب پیچیدگــي موضــوع و جلوگیــري از اقدامــات اصاحــي 

ــار سیاســي بــراي دولــت شــده اســت. مؤثــر بــه دلیــل ب
ــا  ــن کــه ت ــان ای ــا بی رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی شــهریور امســال ب
پایــان ســال 95 امــکان آزاد ســازی ســهام عدالــت وجــود نــدارد. بــه غیــر از 
ایــن اظهارنظــر کــه نشــان از وضعیــت نامطلــوب ایــن پــروژه دارد، گــزارش 
ــه نشــده  مشــخص دیگــری در مــورد اجــرای ایــن پــروژه و وضعیــت آن ارائ

اســت. 
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وزارت اقتصــاد در پیگیــری و پیشــبرد عمــده پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی، 
اقدامــات قابــل توجهــی انجــام داده اســت. هــر چنــد بــرای اجــرای تعــدادی 
ــن  ــف نشــده اســت و ای ــی مشــخصی تعری ــا، شــاخص کّم ــروژه ه ــن پ از ای

مســئله، ارزیابــی کار و اقدامــات ایــن وزارتخانــه را ســخت مــی کنــد. 
بــا ایــن وجــود، از آنجــا کــه عمــده پــروژه هــای ایــن وزارتخانــه در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و مصادیــق آن بــوده و ایــن وزارتخانــه نیــز اهتمــام 
ــه در  ــن وزارتخان ــت ای ــت، وضعی ــته اس ــا داش ــر آنه ــرای اکث ــه اج ــدی ب ج

اجــرای اقتصــاد مقاومتــی مثبــت ارزیابــی مــی شــود. 
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مقدمه

دکتر آخوندی

بخش هفتم

» وزارت راه و شهرسازی «

پروژه های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

تکميل و بهره برداری 591 کيلومتر خط راه آهن در 1
کريدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیشبرد برون گرایی اقتصاد
)توسعه صادرات غیرنفتی(

تکميل و بهره برداری 120 کيلومتر آزادراه در کريدورهای 2
شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیشبرد برون گرایی اقتصاد
)توسعه صادرات غیرنفتی(

تکميل و بهره برداری 1070 کيلومتر بزرگراه در کريدورهای 3
شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیشبرد برون گرایی اقتصاد
)توسعه صادرات غیرنفتی(
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عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

تکميل و بهره برداری 45 کيلومتر راه اصلی در کريدورهای 4
شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیشبرد برون گرایی اقتصاد
)توسعه صادرات غیرنفتی(

رونق  بخش مسکن5
ارتقای توان تولید ملی

)درون زایی اقتصاد(

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیبهسازی حاشيه کان شهرها و بافت های فرسوده6
نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 

دســتگاه در ایــن زمینــه
ــاه  ــن م ــازی در فروردی ــر راه و شهرس ــاون وزی ــورزاد مع ــۀ ن ــه گفت ب

ــی و  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های اباغ ــه سیاس ــی ب ــاری، نگاه ــال ج س

ــا  ــه م ــه ب ــن زمین ــازی در ای ــای مصــوب وزارت راه و شهرس ــروژه ه پ

ــه  ــده در آن، ب ــای ذکرش ــتر بنده ــق بیش ــه تحق ــد ک ــان می ده نش

ــاخت های  ــعه زیرس ــه توس ــوط ب ــتقیم من ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ص

ــت.  ــور اس ــر کش ــل در سراس حمل ونق

راه و  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

ــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، ســاخت خطــوط  شهرســازی ب

ــای  ــروژه ه ــه پ ــی، از جمل ــل زمین ــل و نق ــاده ای در حم ــی و ج ریل

هزینــه بــر مــی باشــند کــه شــرایط جــوی و اقلیمــی بــر رونــد 

ــارات  ــص اعتب ــدم تخصی ــم ع ــت. علیرغ ــر اس ــیار موث ــرفت آن بس پیش

مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای پــروژه هــا تــا شــش ماهــه اول ســال 

جــاری و تخصیــص ناچیــز در ســه ماهــه ســوم. مجریــان پــروژه هــای 

اقتصــاد مقاومتــی وزارت راه و شهرســازی تــاش قابــل ماحظــه ای را 

ــکاران و ایجــاد کارگاه هــای  ــا جــذب پیمان ــن فصــول کاری ب در بهتری

مجهــز بــه اجــرا گذاشــتند و پیشــرفت پــروژه هــا، بــا زمانبنــدی اجــرا 

ــند. ــی باش ــوب م ــب مطل ــاله در تناس ــازه  یکس در ب

ــده  ــي ش ــاي معرف ــس، پروژه ه ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب

ــرداري از خطــوط  ــره ب ــل و به ــب تکمی وزارت راه و شهرســازی در قال

راه آهــن، آزادراه هــا، بزرگراه هــا و راه هــاي اصلــي هــر چنــد بــه افزایــش 

طــول شــبکه خطــوط راه آهــن و راه هــاي کشــور منجــر مي شــود، امــا 

بایــد گفــت کــه در حــال حاضــر، ظرفیت هایــي در ایــن بخش هــا 

ــرد.  ــورت مي گی ــا ص ــي از آنه ــرداري حداقل ــه بهره ب ــده ک ــاد ش ایج

ــار  ــن ظرفیــت حمــل ب ــا وجــود حــدود 200 میلیــون ت ــرای مثــال  ب ب

ــال 1392،  ــن در س ــده در راه آه ــل ش ــدار کاالي حم ــن، مق در راه آه

ــوده اســت. ــن ب ــون ت ــادل 34.9 میلی مع

ــاي  ــه ج ــود ب ــاي موج ــتفاده از ظرفیت ه ــازي در اس ــن بستر س بنابرای

ــاي اساســي بخــش  ــع چالش ه ــه رف ــد ب ــش طــول شــبکه مي توان افزای

ــب  ــا تصوی ــه ب ــت ک ــي اس ــن درحال ــد. ای ــک کن ــل کم ــل و نق حم

چنــد پــروژه جهــت افزایــش طــول شــبکه، امــر بهره بــرداري از 

ظرفیت هــاي موجــود از نظــر تهیه کننــدگان دورمانــده اســت.

در نتیجــه بایــد گفــت کــه در دســتور قــرار گرفتــن بهره بــرداري 

ــل و  ــش حم ــده در بخ ــاد ش ــاي ایج ــر از ظرفیت ه ــتر و منطقي ت بیش

نقــل در شــاخه هاي حمــل و نقــل جــاده اي، ریلــي، هوایــي و دریایــي، 

ــد  ــاد کن ــول ایج ــل تح ــش حمل و نق ــد در بخ ــر مي توان ــتر و بهت بیش

ــي و جــاده اي. ــا افزایــش طــول شــبکه در حمــل و نقــل ریل ت

و  راه  وزارت  مقاومتــی  اقتصــاد  پــروژه   6 بررســی  بــه  ادامــه  در 

شهرســازی پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن 

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــی و بازبین ــورد بررس م

1. تکمیــل و بهره بــرداری 591 کیلومتــر خــط راه آهــن 
در کریدورهای شــمالی-جنوبی و شــرقی-غربی

بــه گفتــۀ وزیــر راه و شهر ســازی دولــت یازدهــم در اردیبهشــت 

ــور در  ــی در کش ــات خوب ــی اتفاق ــوزه ریل ــاری، در ح ــال ج ــاه س م

ــیر  ــار سریع الس ــرارداد قط ــال ق ــرای مث ــت. ب ــدت رخ داده اس ــن م ای

ــایش  ــر گش ــی های موردنظ ــد، ال س ــته ش ــان بس ــم- اصفه ــران- ق ته

ــردن  ــی ک ــرارداد برق ــن ق ــدند؛ همچنی ــتقر ش ــا مس ــت و چینی ه یاف

ــته  ــور بس ــور دو کش ــای جمه ــور رؤس ــا حض ــهد ب ــران- مش ــار ته قط

ــا دو، ســه و چهــار خطــه شــده اند.  ــی م شــد. بســیاری از خطــوط ریل

ــز  ــر نی ــول 500 کیلومت ــه ط ــان ب ــزد- اصفه ــل ی ــردن ری ــه ک دوخط
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ــی  ــد و ال س ــد منعق ــل از هن ــد ری ــرارداد خری ــت. ق ــت اجراس در دس

ــزار  ــده دو ه ــن در ســال جــاری و آین ــت. بنابرای ــز گشــایش یاف آن نی

ــد.  ــد ش ــذاری خواه ــل گ ــور ری ــر در کش کیلومت

معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 

ــروژه  ــی 5 پ ــن معرف ــاری، ضم ــال ج ــاه س ــز در دی م ــل نی حمل ونق

ــران-  ــن ته ــای  راه آه ــت: پروژه ه ــه اس ــی گفت ــاد مقاومت ــی اقتص ریل

ــه- بســتان آباد، مراغــه- ارومیــه  ســاوه- همــدان، قزویــن- رشــت، میان

و راه آهــن غــرب کشــور، پروژه هــای موردنظــر هســتند کــه 198 

ــام اهلل دهــه فجــر آمــاده و بقیــه در  ــا 22 بهمــن و ای کیلومتــر آن هــا ت

ــاه دوم ســال 96 تکمیــل خواهنــد شــد.  ــاه اول و ســه م ســه م

ــه راه و شهرســازی، 457  در ســه ســال گذشــته طبــق اعــام وزارتخان

ــش  ــدي بی ــات تراک بن ــه و عملی ــعه یافت ــي توس ــوط ریل ــر خط کیلومت

از 1000 کیلومتــر از خطــوط ریلــي اجــرا شــده اســت. 

و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

ــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، از مجمــوع 591  شهرســازی ب

ــان  ــا پای ــال 1395، ت ــرای س ــده ب ــن ش ــی تعیی ــر خطــوط ریل کیلومت

آذرمــاه حــدود 473 کیلومتــر )80%( راه آهــن ســاخته و آمــاده بهــره 

ــی باشــد. ــرداری م ب

در  آزادراه  کیلومتــر   120 بهره بــرداری  و  تکمیــل   .2
کریدورهــای شــمالی- جنوبــی و شــرقی- غربــی

و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

شهرســازی بــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، از مجمــوع 

ــدود 86  ــال 1395. ح ــرای س ــده ب ــن ش ــر آزاد راه تعیی 120 کیلومت

کیلومتــر )72%( تــا پایــان آذرمــاه ســاخته شــده و بــه شــبکه حمــل و 

ــت. ــده اس ــاق گردی ــاده ای الح ــل ج نق

ــراه در  ــر بزرگ ــرداری 1070 کیلومت ــل و بهره ب 3. تکمی
کریدورهــای شــمالی-جنوبی و شــرقی-غربی

بزرگــراه  974 کیلومتــر  1115 و  به ترتیــب   94 93 و  در ســال های 

احــداث گردیــده اســت. بــه گفتــۀ ســخنگوی دولــت، وزارت راه و 

ــهرداری و  ــی ش ــارات تصویب ــک اعتب ــه کم ــر دارد ب ــازی در نظ شهرس

ــال  ــا س ــز ت ــت را نی ــان هم ــل اتوب ــروژۀ تکمی ــرج، پ ــهر ک ــورای ش ش

ــاند.  ــام برس ــه اتم ــه ب ــن زمین ــده در ای آین

و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

شهرســازی بــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، از مجمــوع 

1070 کیلومتــر بزرگــراه تعییــن شــده بــرای ســال 1395. حــدود850 

ــای  ــدور ه ــاه در کری ــان آذرم ــا پای ــدار ت ــن مق ــر )80%( از ای کیلومت

ــد. ــی باش ــرداری م ــره ب ــاده به ــداث و آم ــور اح ــی کش ترانزیت

۴.تکمیــل و بهره بــرداری ۴5 کیلومتــر راه اصلــی در 
ــرقی-غربی ــمالی-جنوبی و ش ــای ش کریدوره

و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

شهرســازی بــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، از مجمــوع 

ــال 1395. حــدود 36  ــرای س ــن شــده ب ــی تعیی ــر راه اصل 45 کیلومت

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــروژه ب ــد پ ــر )81%( درص کیلومت

5. رونق بخش مسکن
ایــن پــروژه بــه صــورت کیفــی تعریــف شــده اســت و معیــار مشــخصی 

ــای  ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ ــدارد. طب ــود ن ــی آن وج ــرای ارزیاب ب

مجلــس در ایــن زمینــه، ایــن پــروژه بیــش از حــد کلــي اســت. ضمــن 

ــارت  ــه عب ــدارد. ب ــي ن ــاد مقاومت ــه اقتص ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب اینک

دیگــر، رویکردهــاي مختلــف برنامه ریــزي، قائــل بــه ایــن چنیــن 

ــن  ــا ای ــم اســت. ب ــن هــدف مه ــق ای ــا نحــوه تحق ــي هســتند ام اهداف

ــد. ــد ش ــاد خواه ــی اقتص ــث پویای ــروژه باع ــن پ ــرای ای ــال اج ح

آقــای آخونــدی ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری در تشــریح اقدامــات 

ــاد  ــازی و ایج ــکن در وزارت راه و شهرس ــش مس ــرای بخ ــده ب انجام ش

ــی  ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــروژه ای در ح ــه پ ــکن ک ــش مس ــق در بخ رون

اســت، میــزان معامــات بخــش مســکن در کشــور را شــامل 25 درصــد 

ــهیات  ــزان تس ــود و می ــوان نم ــته عن ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس رش

ــا 80 درصــد  ــرای بخش هــای فرســوده را نیــز ب دهــی بانــک مســکن ب

رشــد تشــریح کــرد. 

ــهیات  ــزان کل تس ــال 93 می ــا، در س ــق آماره ــر طب ــرف دیگ از ط

خریــد مســکن 14 هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 

ــان کاهــش داشــته اســت. ــارد توم ــزار میلی ــه 2 ه 94 ب

ــز  ــز پایی ــر به ج ــل اخی ــار، در 13 فص ــز آم ــزارش مرک ــاس گ ــر اس ب

ــی  ــزوده بخــش ســاختمان منف ســال 92 در 12 فصــل، رشــد ارزش اف

ــت. ــی رخ داده اس ــور متوال ــل آن به ط ــه 11 فص ــده ک ش
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و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

ــروژه  ــن پ ــی، ای ــاد مقاومت ــران اقتص ــبکه تحلیلگ ــه ش ــازی ب شهرس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــروژه ب ــامل 5 زیرپ ش

1- پروژه نوســازي و بهســازي 200 هزار واحد مسکوني روستا

2- ایجاد و توســعه ابزارها و نهادهاي مورد نیاز بخش مســکن

3- پــروژه تکمیــل و احــداث 24114 واحــد مســکن بــراي گــروه هــاي 

کــم درآمــد

4- پــروژه آمــاده ســازي و تامیــن زمیــن بــه اســتعداد احــداث 53970 

واحــد مســکوني

5- پروژه احداث 33000 واحد مســکوني در شــهرهاي جدید کشور

در ایــن زمینــه گــزارش مشــخصی در خصــوص وضعیــت اجــرای ایــن 

ــا  ــه نشــده اســت؛ ب پــروژه هــا و نتایــج کســب شــده از طریــق آن ارائ

ــی  ــر م ــه س ــود ب ــاکان در رک ــکن کم ــازار مس ــت ب ــال وضعی ــن ح ای

ــق  ــروژه و تحق ــن پ ــب ای ــرای مناس ــدم اج ــان از ع ــن، نش ــرد و ای ب

ــداف آن دارد. اه

۶. بهسازی حاشیه کالن شــهرها و بافت های فرسوده
و  راه  وزارت  روابــط عمومــی  توســط  ارائــه شــده  طبــق گــزارش 

ــروژه  ــن پ ــی، ای ــاد مقاومت ــران اقتص ــبکه تحلیلگ ــه ش ــازی ب شهرس

ــت: ــر اس ــای زی ــروژه ه ــامل زیرپ ش

ــرات )اســکان  ــر مخاط ــاب آوري شــهري در براب ــي و ت ــاء ایمن 1- ارتق

مجــدد(

ــي  ــات روبنای ــي، خدم ــاي عموم ــازي فضاه ــز و بهس ــاد، تجهی 2- ایج

ــه هــاي هــدف بازآفرینــي شــهري ــي در محــدوده هــا و محل و زیربنای

3- بازپرداخــت دیــون دولــت بــه شــهرداري هــا بابــت تخفیــف 

ــد و  ــت از تولی ــون ســاماندهي و حمای ــاده 16 قان ــوارض ) اجــراي م ع

عرضــه مســکن مصــوب 1387(

4- تملــک و اقدامات حقوقي بمنظور بازگشــایي و ســاماندهي بافت

5- تهیــه بانک اطاعــات از ویژگیهاي محدوده هاي هدف

6- تهیــه طــرح هاي بازآفریني در مقیاس شــهري و محله اي

7- حمایت از نوســازي مســکن از طریق تسهیات بانکي

8- نهادســازي و توانمندسازي

از ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم، تاکنــون بیــش از 279 پــروژه 

ــه  ــور ب ــهری در کش ــاخت های ش ــات و زیرس ــعه خدم ــازی و توس نوس

ــدام  ــک اق ــوان ی ــی شــهری به عن ــی بازآفرین اجــرا رســیده و ســتاد مل

ــر راه  ــه ریاســت وزی اساســی در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، ب

ــرده اســت.  ــه کارک و شهرســازی شــروع ب

ــاط  ــه در ارتب ــن وزارتخان ــه توســط ای ــات صــورت گرفت ــۀ اقدام ازجمل

ــر توســط شــرکت عمــران  ــوارد زی ــا بهســازی بافت هــای فرســوده، م ب

ــده اند: ــی اعام ش ــران در گزارش ــهری ای ــازی ش و بهس

ــا  ــه اولی ه ــرای خان ــی ب ــود وام 80 میلیون ــرخ س ــش ن ــب کاه • تصوی

ــا 8 درصــد. ــای فرســوده ت ــاکنان بافت ه ــرای س ــا 9 درصــد و ب ت

• اعطــای بیــش از بیســت ویک هــزار تســهیات مشــتمل بــر وام 

ــه اعطــای  نوســازی، ودیعــه مســکن و مقاوم ســازی در چارچــوب مصوب

ــران. ــات وزی ــوب هی ــازی مص ــهیات نوس تس

• شناســایی محدوده هــا و محــات هــدف: از ایــن میــان 32 محلــه در 

ــه در  ــی و 52 محل ــای تاریخ ــه در بافت ه ــی، 15 محل ــای میان بافت ه

ــای  ــوان محله ه ــه عن ــر رســمی در سراســر کشــور ب ســکونتگاه های غی

هــدف برنامــه ســال 1395 در دســتور کار قــرار دارنــد.

و  خدمــات  توســعه  و  نوســازی  پــروژه   279 از  بیــش  اجــرای   •

ــاری  ــا اعتب ــروژه ب ــان 137 پ ــن می ــه از ای ــهری: ک ــاخت های ش زیرس

ــرای 22  ــامل اج ــه و ش ــان پذیرفت ــان پای ــارد توم ــر 1400 میلی بالغ ب

ــتی-درمانی، 47  ــز بهداش ــداث مراک ــروژه اح ــی، 16 پ ــروژه آموزش پ

پــروژه بهســازی و نوســازی معابــر، 9 پــروژه احــداث پــارک و فضاهــای 

ــروژه  ــهری، 17 پ ــات ش ــات و خدم ــای تأسیس ــروژه ارتق ــبز، 11 پ س

احــداث خدمــات ورزشــی، 42 پــروژه احــداث کتابخانــه و خانــه محلــه 

ــر  ــه ذک ــوند. الزم ب ــور می ش ــر کش ــکونی در سراس ــروژه مس و 115 پ

ــه برنامــه  ــوط ب اســت کــه از میــان 279 پــروژه، 142 پــروژه نیــز مرب

ــان در  ــارد توم ــر 1900 میلی ــاری بالغ ب ــه بااعتب ــت ک ــال 1395 اس س

ــد. ــرا می باش ــال اج ح

ــای  ــژه گروه ه ــهروندان به وی ــی و اقتصــادی ش ــازی اجتماع • توانمندس

ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان  آم ــکاری س ــا هم ــیب پذیر: ب آس

ــدف از  ــای ه ــاکنان محله ه ــانی س ــروی انس ــازی نی ــه توانمندس برنام

طریــق ارائــه آموزش هــای مهارتــی و شــغلی باهــدف کارآفرینــی، 

خوداشــتغالی و احــراز شــغل مناســب از طریــق برگــزاری بیــش از 30 

هــزار نفــر ســاعت دوره هــای آمــوزش مهارت هــای فنــی- حرفــه ای در 

ــه اســت. ــرا رفت ــه اج ــهری ب ــد ش ــای ناکارآم محدوده ه
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ــدد وزارت  ــات متع ــم اقدام ــه علیرغ ــت ک ــد گف ــوص بای ــن خص در ای

ــزو  ــروژه ج ــن پ ــت ای ــروژه، ماهی ــن پ ــرای ای ــازی در اج راه و شهرس

ــوده و نمــی تــوان آن را اقدامــی مجــزا  وظایــف ذاتــی ایــن دســتگاه ب

ــرد. ــی ک ــی ارزیاب ــاد مقاومت ــتای اقتص در راس

جمع بندی
ــزان پیشــرفت  ــه شــده در خصــوص می ــای ارائ ــه گزارش ه ــا توجــه ب ب

پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی در وزارت راه و شهرســازی، می تــوان 

گفــت کــه ایــن وزارتخانــه در اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی، 

در حــوزه حمل ونقــل نمــره باالتــری نســبت بــه حــوزۀ مســکن کســب 

کــرده اســت.

ــه بخــش مســکن وزن بســیار  ــی رســد ک ــه نظــر م ــن وجــود، ب ــا ای ب

ــه  ــی دارد؛ چــرا ک ــق اقتصــاد مقاومت ــق و تحق بیشــتری در ایجــاد رون

ــده و  ــناخته ش ــز ش ــاد نی ــوی در اقتص ــی لوکوموتی ــوان بخش ــه عن ب

ــت در  ــه حرک ــود ب ــا خ ــاد را ب ــای اقتص ــش ه ــر بخ ــد دیگ ــی توان م

بیــاورد. مســئله ای کــه در اولیــن اقــدام پیشــنهادی اقتصــاد مقاومتــی 

ــت وزارت راه و  ــورد غفل ــا م ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م نی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــازی ق شهرس

ــه در  ــن وزارتخان ــات ای ــد اقدام ــوان گفــت کــه برآین ــن رو مــی ت از ای

ــوده و ضــروری اســت در حــوزه مســکن  ــت نب ــی، مثب اقتصــاد مقاومت

ــاد  ــم اقتص ــق مه ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــه آن، ب ــی ب ــق بخش و رون

ــات  ــن اقدام ــه ای ــرد؛ از جمل ــری صــورت پذی ــات موث ــی، اقدام مقاومت

ــر اشــاره کــرد: ــه ســه پیشــنهاد زی ــوان ب مــی ت

ــات ســکونتی  ــامانه برخــط شــفافیت اطاع ــر ایجــاد س ــد ب ــف( تاکی ال

ــن و  ــتهای زمی ــرای سیاس ــی اج ــکات اصل ــی از مش ــی: یک و مالکیت

مســکن در کشــور، نبــود اطاعــات شــفاف ســکونتی و مالکیتــی اســت؛ 

ــه  ــه ب ــد ک ــد بدان ــزی بای ــه ری ــرای برنام ــت ب ــر دول ــارت دیگ ــه عب ب

ــوده و در  ــی ب ــه ملکی/اماک ــب چ ــی صاح ــه کس ــی، چ ــورت واقع ص

ــاخت و  ــر س ــکن نظی ــش مس ــت های بخ ــت؟ سیاس ــاکن اس ــا س کج

ــه هــای  ــواع مالیات هــا، اطاعــات خان ســاز در نقــاط مختلــف، اخــذ ان

خالــی، رفــع مشــکات عدیــده اختافــی و .. را بــه راحتــی مــی تــوان 

ــرد. ــرا ک ــامانه ای اج ــن س ــتعام از چنی ــا اس ب

ــی  ــده مالیات ــدی و بازدارن ــویقی، درآم ــع تش ــته جام ــی بس ب( طراح

ــه پتانســیل ســوداگرانه حــوزه  ــا توجــه ب در حــوزه زمیــن و مســکن: ب

زمیــن و مســکن بــه ویــژه در شــرایط تورمــی کشــور، نبــود سیاســتهای 

ــده در ایــن بخــش باعــث احتــکار، افزایــش تصاعــدی قیمــت و  بازدارن

.. خواهــد شــد. در همیــن راســتا در دنیــا شــیوه هــای مختلفــی را در 

ــر افزایــش ارزش زمیــن،  ــد. مالیــات ب ــه کار گرفتــه ان ایــن خصــوص ب

ــای  ــه ه ــروش خان ــد و ف ــی، خری ــای خال ــه ه ــرمایه، خان ــدی س عای

ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــای مالیات ــت ه ــه سیاس ــس و … از جمل لوک

ــال هســتند. ــل اعم ــه قاب زمین

ج( ارائــه هــدف کمــی ســاالنه بــرای ســاخت مســکن در کشــور: بررســی 

ــی  ــه مســکن نشــان م ــاز کشــور ب ــا نی ــط ب ــف مرتب ــای مختل فاکتوره

ــل یــک میلیــون واحــد مســکونی  ــه ســاخت حداق دهــد کــه ســاالنه ب

در کشــور نیــاز اســت. برنامــه ریــزی بــرای مکان یابــی ســاخت، 

ــن  ــت در ای ــه الزم اس ــت ک ــوری اس ــه ام ــی و … از جمل ــن مال تامی

ــود. ــاظ ش ــه لح زمین

منابع 

1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شــماره 15195

2. پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی

3. ســایت مرکز اطاعات راه، مسکن و شهرسازی

4. ســایت خانۀ صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

5. خبرگــزاری مهر: کد خبر 3840437

6. ســایت روزنامۀ کیهان: کد خبر 94409

7. خبرگــزاری ایرنا: کد خبر 82243741

8. خبرگزاری تســنیم: کد خبر 1295222

9. خبرگزاری تســنیم: کد خبر 1294478

10. خبرگــزاری مهر: کد خبر 3440437

11. خبرگــزاری ایرنا: کد خبر 82379034

12. ســایت ایسکانیوز: کد خبر 720123
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

مقدمه

مهندس چیت چیان

بخش هشتم

 » وزارت نیرو«

پروژه های اولویت دار وزارت نیرو که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

کاهش تلفات شبکه توزيع برق به کمتر از 10% و تک رقمی شدن آن برای 1
ارتقای بهره وریاولين بار در صنعت برق کشور

2
نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها )50000 دستگاه  کنتور فهام و 
7000 دستگاه  کنتور حجمی مکمل آن( و نصب ابزارهای اندازه گيری 

مناسب در منابع آب های سطحی بر روی 1000 ايستگاه
ارتقای بهره وری

پر و مسلوب المنفعه نمودن 20000 حلقه چاه  فاقد پروانه و مضر به مصالح 3
ارتقای بهره وریعمومی
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پروژه های اولویت دار وزارت نیرو که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

احداث بخش بخار نيروگاه های گازی به ظرفيت 7000 مگاوات )شروع 4
ارتقای بهره وریعمليات اجرايی سال 95(

تکميل و بهره برداری از نيروگاه پرند5
ارتقای توان تولید ملی 

(درون زایی اقتصاد)

تکميل و بهره برداری بيش از 2500 مگاوات نيروگاه جديد شامل )حرارتی، 6
آبی، G.D و انرژی های تجديدپذير(

ارتقای توان تولید ملی 
(درون زایی اقتصاد)

احداث 10000 مگاوات ظرفيت اسمی توليد برق توسط بخش خصوصی 7
)شروع عمليات اجرايی سال 95(

ارتقای توان تولید ملی 
(درون زایی اقتصاد)

8
اجرای سيستم AMI  و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب 400 هزار 

کنتور هوشمند )طرح فهام( در سال 1395 )با اولويت مشترکين ديماندی، 
صنعتی و کشاورزی(

ارتقای بهره وری

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اتمام عمليات برق رسانی به کليه روستاهای دارای ده تا بيست خانوار9
اجتماعی

آبگيری و يا افتتاح 10 سد با ظرفيت تنظيم آب 1565 ميليون مترمکعب 10
)آبهای مرزی(

ارتقای توان تولید ملی 
(درون زایی اقتصاد)

بهره برداری از 50.000 هکتار شبکه های آبياری و زهکشی اصلی )آبهای 11
مرزی(

ارتقای توان توليد ملی 
)درون زايی اقتصاد(

آبگيری و يا افتتاح 4 سد با ظرفيت تنظيم  آب 500 ميليون مترمکعب 12
)عمدتًا با هدف تامين آب شرب( )غير طرح های مرزی(

ارتقای توان توليد ملی 
)درون زايی اقتصاد(

بهره برداری از 5000 هکتار شبکه های آبياری و زهکشی اصلی )غير 13
طرح های مرزی(

ارتقای توان توليد ملی 
)درون زايی اقتصاد(

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت تامين آب شرب بيش از 2000 روستا با جمعيتی بالغ بر 2.1 ميليون نفر14
اجتماعی

تکميل و بهره برداری 26 تصفيه خانه فاضاب به ظرفيت 420.000 15
مترمکعب در شبانه روز

ارتقای توان توليد ملی 
)درون زايی اقتصاد(

16 BOO، واگذاری 23 پروژه آب و فاضاب به بخش خصوصی به روش های
مردمی کردن اقتصادBOT و بيع متقابل با ارزش 1700 ميليارد تومان

اصاح الگوی مصرف  آب در بخش شرب )کاهش درصد تعداد واحدهای با 17
ارتقای بهره وریمصرف باالی 20 متر مکعب در سطح کشور به 22.5 درصد(
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

هرچنــد کــه در خصــوص هــم راســتا بــودن پــروژه هــای وزارت نیــرو بــا 
ــزو  ــا ج ــروژه ه ــن پ ــود دارد و بعضــی از ای ــی بحــث وج اقتصــاد مقاومت
ــا،  ــروژه ه ــن پ ــودن ای ــی ب ــا کّم ــن دســتگاه اســت، ام ــی ای ــف ذات وظای
یکــی از مــواردی اســت کــه باعــث مــی شــود امــکان ارزیابــی آن ســاده 

تــر باشــد.
در ادامــه بــه بررســی 17 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی در وزارت نیــرو 
پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد بررســی 

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق و بازبین

ــر از 10  ــه کمت ــرق ب ــع ب ــبکه توزی ــات ش ــش تلف 1- کاه
ــد درص

ــن  ــن ای ــرار گرفت ــس، ق ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
ارزیابــي  اقتصــاد مقاومتــي مناســب  برنامه هــاي  قالــب  پــروژه در 
مي شــود و در صورتــي کــه ایــن هــدف محقــق شــود، بخشــي از 
بــرق مــورد نیــاز کشــور بــدون احــداث واحدهــاي جدیــد نیروگاهــي و 
ــود  ــن وج ــا ای ــود. ب ــن مي ش ــوخت، تأمی ــخصي س ــزان مش ــرف می مص
ــال«  ــد و انتق ــبکه تولی ــات »ش ــش تلف ــروژه، کاه ــن پ ــه در ای چنانچ
عــاوه بــر »شــبکه توزیــع« نیــز مــد نظــر قــرار مي گرفــت، همراســتایي 

ــد. ــد مي آم ــي پدی ــاد مقاومت ــوم اقتص ــا مفه ــتري ب بیش
ــاز دارد.  ــرمایه نی ــون دالر س ــرق، یک میلی ــگاوات ب ــک م ــر ی ــد ه تولی
در نتیجــه کاهــش 1 درصــد تلفــات بــرق تولیــدی کشــور )700 
ــی ســرمایه گــذاری  ــه جوی ــر 700 میلیــون دالر صرف ــغ ب مــگاوات( بال
تولیــدی در کشــور اســت. هزینــه کاهــش تلفــات بــه مراتــب از هزینــه 

ــر اســت. ــذاری کمت ســرمایه گ
ــارد  ــالیانه 2 میلی ــی س ــه جوی ــات، صرف ــش تلف ــد کاه ــک درص ــر ی ه
ــه دنبــال دارد. ــرق را ب و 800 میلیــون کیلــووات ســاعت در مصــرف ب

ــم و ایــن مســاله  ــرق بوده ای در دوســال اخیــر شــاهد کاهــش تلفــات ب
ــا  ــده ام ــل ش ــرو تبدی ــی وزارت نی ــت های اصل ــی از سیاس ــه یک ــز ب نی
ــات  ــدن تلف ــی تک رقمی ش ــه، یعن ــن نتیج ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ب

ــار اســت. ــان اعتب ــارد توم ــه 1200 میلی ــاز ب ــرق کشــور، نی ب
ــال  ــدای س ــد در ابت ــرق از 15.5 درص ــات ب ــئولین، تلف ــه مس ــه گفت ب
مطابــق  و  رســید   1394 ســال  پایــان  در  درصــد   11.4 بــه   ،93
ــور  ــرق در کش ــع ب ــات توزی ــه تلف ــی چنانچ ــن الملل ــتانداردهای بی اس
بــه حــدود هفــت درصــد برســد، صرفــه جویــی مناســبی را در مصــرف 

ــردی  ــه ک ــق گفت ــدد طب ــن ع ــت. ای ــد داش ــال خواه ــه دنب ــرژی ب ان
ــه 10.7 درصــد  ــاه ســال جــاری ب ــر در آذرم ــل شــرکت توانی مدیرعام
ــات انجــام شــده  ــه اقدام ــوان گفــت ک ــی ت ــن م رســیده اســت. بنابرای
ــت و  ــوده اس ــز ب ــت آمی ــروژه، موفقی ــن پ ــرو در ای ــط وزارت نی توس
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــده ب ــن ش ــدف تعیی ــال، ه ــان س ــا پای ــاال ت احتم

ــد. ــد ش ــق خواه محق

2-  نصب کنتورهای هوشــمند بر روی چاه ها
ــی  ــع آب ــت مناب ــه مدیری ــر ب ــه منج ــت ک ــن جه ــروژه را از ای ــن پ ای
کشــور و جلوگیــری از هدررفــت آن مــی شــود، مــی تــوان در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت هــای آن از جملــه افزایــش بهــره 

وری قلمــداد کــرد.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران در دی مــاه 95 در ایــن 
زمینــه بیــان نمــوده اســت کــه از ابتــدای امســال، از 400 هــزار حلقــه 
ــاورزی  ــاه کش ــه چ ــزار حلق ــش از 54 ه ــور، بی ــود در کش ــاه موج چ
ــه کنتورهــای هوشــمند مجهــز شــده اســت. وی همچنیــن در مــورد  ب
تجهیــز 7 هــزار حلقــه چــاه بــه کنتــور حجمــی مکمــل نیــز گفــت: بــا 
ــزار 600  ــدود 3 ه ــون، ح ــی، تاکن ــع مال ــت مناب ــه محدودی ــه ب توج

ــز شــده اند. ــری مجه ــدازه گی ــوازم ان ــور و ل ــه کنت ــاه ب ــه چ حلق
ــزار  ــز 50 ه ــروژه تجهی ــود، پ ــات موج ــا گزارش ــق ب ــه مطاب در نتیج
حلقــه چــاه در کشــور بــه کنتــور هوشــمند بــه طــور کامــل اجــرا شــده 
اســت؛ همچنیــن پــروژه تجهیــز 7 هــزار حلقــه جــاه بــه کنتــور مکمــل 
ــن درخصــوص  ــته اســت. درضم ــی، پیشــرفت 51 درصــدی داش حجم
ــر  نصــب ابزارهــای اندازه گیــری مناســب در منابــع آب هــای ســطحی ب
روی 1000 ایســتگاه گــزارش مشــخصی ارائــه نشــده اســت. )ایــن ســه 

پــروژه در عنــوان اصلــی پــروژه در جــدول بــاال آمــده اســت(
ــن  ــرای ای ــرو در اج ــرد وزارت نی ــوان عملک ــی ت ــاف، م ــن اوص ــا ای ب

ــود. ــی نم ــت ارزیاب ــروژه را مثب پ

ــه چــاه   ــه نمــودن 20000 حلق ــر و مســلوب المنفع 3- پ
ــح عمومــی ــه مصال ــه و مضــر ب فاقــد پروان

ــی  ــود آب ــع موج ــت مناب ــه مدیری ــه ب ــت ک ــن جه ــروژه را از ای ــن پ ای
اقتصــاد  تــوان در راســتای  انجامــد، مــی  از آن مــی  بهینــه  اســتفاده  و 
ــی  ــف ذات ــدام، در راســتای وظای ــن اق ــد ای ــی قلمــداد کــرد؛ هرچن مقاومت

ــت. ــرو اس وزارت نی
ــون  ــی تاکن ــع آب زیرزمین ــی مناب ــرح تعادل بخش ــرای ط ــاز اج ــا آغ ب
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ــته  ــب کاهــش مصــرف آب وجــود داش ــون مترمکع ــا 750 میلی 700 ت
ــا و 50  ــردن چاه ه ــدود ک ــا مس ــدد، ب ــن ع ــد ای ــه 50 درص ــت ک اس

ــت.  ــوده اس ــت ها ب ــه برداش ــرل اضاف ــی از کنت ــد ناش درص
ــور  ــاز در کش ــاه غیرمج ــه چ ــزار و 600 حلق ــال 10 ه ــدای امس از ابت
مســدود شــده و لــذا در مــورد مســدود کــردن چــاه هــای غیــر مجــاز 
ــده اســت  ــاه ســال 95، 53 درصــد پیشــرفت مشــاهده گردی ــا دی م ت

ــک پیشــرفت متوســط را نشــان مــی دهــد. کــه ی

۴-احــداث بخــش بخــار نیــروگاه هــای گازی بــه 
مــگاوات  7000 ظرفیــت 

ــدادي  ــال حاضــر تع ــس، در ح ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق نظــر مرک طب
از نیروگاه هــاي بــرق کشــور گازي هســتند کــه راندمــان مناســب 
ــث  ــي، باع ــن نیروگاه های ــه چنی ــار ب ــردن بخــش بخ ــه ک ــد. اضاف ندارن

ــد.  ــدا کن ــش پی ــا افزای ــه نیروگاه ه ــان اینگون ــا راندم ــود ت مي ش
ــش از  ــزان بی ــه می ــر ب ــال حاض ــترس، در ح ــات در دس ــق اطاع مطاب
ــود  ــور وج ــروگاه گازي در کش ــي نی ــت نام ــگاوات ظرفی ــزار م 26 ه
ــي کــه  ــا 31 درصــد اســت. در صورت ــان آن ه دارد کــه متوســط راندم
ــا  ــان آن ه ــود، راندم ــل ش ــي تبدی ــیکل ترکیب ــه س ــا ب ــن نیروگاه ه ای
ــي  ــور کل ــه ط ــن ب ــد.  بنابرای ــش مي یاب ــد افزای ــش از 40 درص ــه بی ب
ــه ظرفیــت  اجــرای ایــن پــروژه، باعــث مي شــود کــه 3500 مــگاوات ب
نامــي تولیــد بــرق کشــور بــدون مصــرف ســوخت بیشــتر اضافــه شــود. 
در نتیجــه بایــد در اجــراي آن تســریع شــود. در اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــی هــم پیش بینــی شــده کــه امســال ســاخت 7 هــزار مــگاوات 
بخــش بخــار نیروگاه هــای گازی را شــروع کنیــم کــه ســاخت  2 
هــزار و 80 مــگاوات آن شــروع شــده اســت. بــا گذشــت نیمــی از ســال 
ــده  ــق گردی ــروژه محق ــن پ ــه ای ــوط ب ــداف مرب ــد از اه 95، 30 درص
ــن  ــل ای ــق کام ــرای تحق ــت. ب ــده اس ــاز ش ــی آن آغ ــات اجرای و عملی
ــش  ــداث بخ ــی اح ــات اجرای ــال، عملی ــان س ــا پای ــتی ت ــروژه بایس پ
ــردد.  ــاز گ ــگاوات آغ ــت 5000 م ــا ظرفی ــای گازی ب ــروگاه ه ــار نی بخ
ــارد دالر  ــش از 1/5 میلی ــه بی ــروژه ب ــن پ ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ســرمایه نیــاز دارد کــه البتــه محــل تامیــن منابــع آن مشــخص نشــده 
ــط وزارت  ــده توس ــام ش ــات انج ــه اقدام ــت ک ــد گف ــت.بنابراین بای اس

ــردد. ــروژه بایســتی تســریع گ ــن پ ــرای ای ــرو، در اج نی

5- تکمیــل و بهــره بــرداری از نیــروگاه پرنــد و ۶- تکمیل 
ــد  ــروگاه جدی ــگاوات نی ــش از 2500 م ــرداری بی ــره ب و به

ــر) ــای تجدیدپذی ــی، G.D و انرژی ه ــی، آب ــامل (حرارت ش
ــراي  ــه ب ــت ک ــده اس ــي ش ــعه پیش  بین ــم توس ــاله پنج ــه پنج س  در برنام
تأمیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور، ســالیانه بایــد بــه طــور متوســط 5 هــزار 
مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد اضافــه شــود. بخشــي از ایــن نیــاز از طریــق 
ــروژه  ــن دو پ ــد تأمیــن شــود کــه در ای تکمیــل طرح هــاي نیروگاهــي بای

دیــده شــده اســت. 
ــرای  ــه اج ــر اینک ــاوه ب ــس، ع ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب
ایــن پــروژه هــا جــزو وظایــف ذاتــی وزارت نیروســت، منابــع مالــی الزم 

ــده نشــده اســت. ــرای تحقــق آنهــا دی ب
بــه گفتــه محســن طــرز طلــب، مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــي 
تولیــد بــرق حرارتــي در آذرمــاه ســال جــاری، پــروژه نیــروگاه پرنــد تــا 
ــا  ــروگاه ت ــن نی ــته اســت. ای ــی داش ــون 58 درصــد پیشــرفت فیزیک کن
ــن  ــت. وی همچنی ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب ــده م ــال آین س
بــه تکمیــل و بهره بــرداری 2500 مــگاوات نیــروگاه جدیــد شــامل 
ــاره  ــوج اش ــیرجان و کهن ــان، س ــو، بهبه ــهر، چادرمل ــای ماهش نیروگاه ه

کــرده اســت. 
ــه  ــم اینک ــروژه، علیرغ ــن پ ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــاس م ــن اس ــر ای ب
ــی داشــته و  ــا پیشــرفت خوب ــوده ام ــرو ب ــی وزارت نی ــف ذات جــزو وظای

ــد. ــت یاب ــرای آن دس ــده ب ــی ش ــداف طراح ــه اه ــته ب توانس

ــد  ــمی تولی ــت اس ــگاوات ظرفی ــداث 10000 م ۶- اح
ــی ــش خصوص ــط بخ ــرق توس ب

ــاي  ــداث ظرفیت ه ــس، اح ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
جدیــد نیروگاهــي در کشــور بــا توجــه بــه متوســط رشــد مصــرف بــرق، 

بایــد بــه عنــوان یــک هــدف در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــن اســت کــه  ــروژه ای ــن پ ــه ای ــن وجــود ســؤال اساســي راجــع ب ــا ای ب
ــت  ــرف دول ــه از ط ــي، چگون ــش خصوص ــط بخ ــروگاه توس ــداث نی اح
هدف گــذاري مي شــود؛ بــدون آنکــه ارزیابــي تــوان مالــي بخــش 

ــد.  ــه باش ــام گرفت ــه انج ــن زمین ــي در ای خصوص
ــوذ  ــال نف ــواري و اعم ــراي رانت خ ــه را ب ــزي، زمین ــه برنامه ری ــن گون ای
ــه  ــه الزم ب ــد داد. کمااینک ــش خواه ــا افزای ــن پروژه ه ــب ای در تصاح
ــش  ــط بخ ــال 1395 توس ــگاوات در س ــداث 10000 م ــت، اح ــر اس ذک
ــاالي مطالبــات بخــش خصوصــي از  ــه وضعیــت ب ــا توجــه ب خصوصــي ب

ــت.  ــر نیس ــال امکان پذی ــن س ــًا در ای ــرو، عم وزارت نی
بــا ایــن حــال، مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــي تولیــد بــرق حرارتــي در 
آذرمــاه ســال جــاری در ایــن زمینــه گفتــه اســت کــه عملیــات اجرایــی 
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ــی از  ــی و خصوص ــش دولت ــد در بخ ــروگاه جدی ــگاوات نی ــزار م 10 ه
ابتــدای امســال آغــاز شــده اســت. بــه گفتــه طرزطلــب، در ایــن زمینــه 
ــاس  ــرد و بندرعب ــو، الم ــم 2، ماک ــای قش ــی نیروگاه ه ــات اجرای عملی

آغــاز شــده و طبــق برنامــه در حــال انجــام اســت. 
ــه  ــت ک ــترس نیس ــروژه در دس ــن پ ــت ای ــخصی از وضعی ــزارش مش گ

ــازد. ــی س ــن م ــوص آن را غیرممک ــی در خص ارزیاب

AMI  و شــروع هوشمندســازی  7- اجــرای سیســتم 
شــبکه بــا نصــب ۴00 هــزار کنتــور هوشــمند (طــرح فهــام) 

ــال 1395  در س
ــش  ــات و کاه ــش تلف ــس، کاه ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب
شــدت انــرژي یکــي از اهــداف ایــن پــروژه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتی 
اســت و در اجــراي ایــن هــدف، وزارت نیــرو گام هــاي مناســبي برداشــته 
ــرق کشــور، اجــراي  ــات در شــبکه ب ــودن تلف ــه باالب ــا توجــه ب اســت. ب
ــدون  ــرق را ب ــه ب ــاز کشــور ب ــد بخشــي از نی ــورد نظــر مي  توان ــروژه م پ

ــد. ــد نیروگاهــي تأمیــن نمای ایجــاد واحدهــاي جدی
ــر در  ــي توانی ــرکت مادرتخصص ــل ش ــردي مدیرعام ــه ک ــن زمین در ای
آذرمــاه ســال جــاری بــا بیــان اینکــه در بخــش فهــام و اجــراي ســامانه 
AMI و شــروع هوشــمند ســازي جــزو کشــورهایي هســتیم کــه 

ســاخت کنتــور در آنهــا بومــي شــده اســت، گفتــه اســت کــه در ســال 
ــدي،  ــت مشــترکان دیمان ــا اولوی ــور هوشــمند ب جــاري، 400 هــزار کنت
صنعتــي و کشــاورزي نصــب شــده و قــرارداد جهــت اجــراي طــرح فهــام 
ــران، مشــهد،  ــاي ته ــت اســتان ه ــا مرکزی ــه کشــور ب در مناطــق 5 گان

ــد شــده اســت.  ــواز، زنجــان و بوشــهر منعق اه
ــا مشــارکت  ــه ب ــرده اســت ک ــان ک ــه بی ــن زمین ــز در ای ــرو نی ــر نی وزی
ــه ســازنده کنتــور هوشــمند در  بخــش خصوصــی، توانســته ایم 5 کارخان
ــور هوشــمند  ــی کنت ــل قبول ــا اســتاندارد قاب ــم کــه ب کشــور ایجــاد کنی

ــد. ــب می کنن ــد و نص تولی
ــرو در  ــه وزارت نی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــارات، ب ــن اظه ــاس ای ــر اس ب
اجــرای ایــن پــروژه، عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داده و آن را 

ــت. ــوده اس ــل نم تکمی

ــتاهای  ــه روس ــه کلی ــانی ب ــرق رس ــات ب ــام عملی 8- اتم
ــوار ــت خان ــا بیس دارای ده ت

ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــس، ب ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
اتمــام  دارد،  روزمــره  زندگــي  و  اقتصــاد  در  بــرق  کــه  اهمیتــي  و 

ــترس  ــتغال و در دس ــعه اش ــد در توس ــتاها مي  توان ــه روس ــاني ب برق  رس
ــه  ــه ک ــر باشــد. البت ــود شــاخص هاي توســعه مؤث ــات و بهب ــودن امکان ب
ــوان  ــی ت ــی وزارت نیروســت و نم ــف ذات ــتای وظای ــروژه در راس ــن پ ای

ــد. ــل ش ــی قائ ــاد مقاومت ــی از اقتص ــرای آن تفکیک ب
در ایــن زمینــه مدیرعامــل توانیــر در آذرمــاه ســال جــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه هــم اکنــون 344 روســتاي فاقــد بــرق در کشــور داریــم، اظهــار 
داشــته اســت کــه تعــداد 34 هــزار خانــوار عشــایري فاقــد بــرق نیــز در 
ــز  ــا نی ــه آنه ــر ب ــا هرچــه زودت ــم ت ــي کنی ــاش م ــه ت ــم ک کشــور داری
ــرق رســاني کنیــم. در حــال حاضــر روســتاهاي صعــب العبــور نیــز از  ب

طریــق انــرژي فتوولتائیــک بــرق دار مــي شــوند. 
وزیــر نیــرو نیــز پیشــتر در مــرداد مــاه ســال جــاری بــا یــادآوری اینکــه 
هــم اکنــون تعــداد کل روســتاهای بــرق دار کشــور بــه 56 هــزار و 232 
ــان نمــوده اســت کــه پیــش بینــی می شــود  ــه، بی ــش یافت روســتا افزای
ــوار ســکنه  ــا پایــان امســال، تمامــی روســتاهایی کــه بیــش از 10 خان ت
دارنــد، بــرق دار شــوند؛ براســاس آمارهــای اعــام شــده تعــداد کل ایــن 

روســتاها 580 روســتا اســت.
در نتیجــه بــر اســاس گزارشــات موجــود تــا آذر مــاه 95، از 673 
ــرق  ــی ب ــت و مابق ــده اس ــی مان ــتا باق ــرق، 344 روس ــد ب ــتای فاق روس
دار شــده انــد؛ لــذا پیشــرفت ایــن پــروژه در 9 ماهــه ابتــدای ســال، 49 

ــود. ــی ش ــی م درصــد ارزیاب

ــم  ــت تنظی ــا ظرفی ــد ب ــاح 10 س ــا افتت ــری و ی 9- آبگی
از  بهره بــرداری   -11 و  مترمکعــب  میلیــون   15۶5 آب 
50.000 هکتــار شــبکه های آبیــاری و زهکشــی اصلــی و 
ــم  آب  ــت تنظی ــا ظرفی ــد ب ــاح ۴ س ــا افتت ــری و ی 12- آبگی
500 میلیــون مترمکعــب و 13- بهره بــرداری از 5000 هکتــار 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی اصلــی (غیــر طرح هــای 
ــا  ــن آب شــرب بیــش از 2000 روســتا ب مــرزی) و 1۴- تامی
ــره  ــل و به ــر و 15- تکمی ــون نف ــر 2.1 میلی ــغ ب ــی بال جمعیت
ــت ۴20.000  ــه ظرفی ــالب ب ــه فاض ــرداری 2۶ تصفیه خان ب
مترمکعــب در شــبانه روز و 1۶- واگــذاری 23 پــروژه آب و 
 BOO، BOT فاضــالب بــه بخــش خصوصــی بــه روش هــای
و بیع متقابــل بــا ارزش 1700 میلیــارد تومــان و 17- اصــالح 
ــد  ــش درص ــا کاه ــرب ب ــش ش ــرف  آب در بخ ــوی مص الگ
ــب در  ــر مکع ــاالی 20 مت ــرف ب ــا مص ــای ب ــداد واحده تع

ــد ــه 22.5 درص ــور ب ــطح کش س
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ــاي  ــه پروژه ه ــس، کلی ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــار نظ ــق اظه طب
ــائلي  ــه مس ــوط ب ــي مرب ــش آب همگ ــرو در بخ ــت دار وزارت نی اولوی
ــه رو  ــا مشــکل جــدي رو ب ــا ب ــه بخــش آب، همــواره در آنه هســتند ک
بــوده اســت و پروژه هــاي تعییــن شــده مي تواننــد ایــن چالش هــا 
ــه  ــر مجموع ــا، زی ــن پروژه ه ــه ای ــت ک ــد گف ــه بای ــد. البت ــع کنن را رف
ــا  ــي آنه ــن مال ــکان تأمی ــوند و ام ــوب مي ش ــي محس ــاي عمران طرح ه

ــتقیم دارد.  ــاط مس ــت ارتب ــت دول ــد نف ــزان درآم ــا می ب
نکتــه دیگــر اینکــه ایــن پروژه هــا بــه طــور مســتقیم بــه اقتصــاد 
ــل  ــز قائ ــادي نی ــاي اقتص ــایر رویکرده ــد و س ــي ندارن ــي ارتباط مقاومت

بــه اجــراي چنیــن پروژه هایــي هســتند.
ــا  ــک از پروژه ه ــر ی ــراي ه ــرو ب ــي، وزارت نی ــع مال ــر مناب ــه نظ از نقط
منابــع مالــي الزم را پیش بینــي نمــوده اســت امــا بــا توجــه بــه 
مشــکاتي کــه طــي ســال هاي اخیــر در رونــد تخصیــص بودجــه 
پروژه هــاي مختلــف وجــود داشــته اســت، چنانچــه ایــن رونــد در 
ــا  ــاي مربوطــه ب ــا انجــام پروژه ه ــد،  طبع ــه یاب ــز ادام ــي نی ســال هاي آت

ــد. ــد ش ــه خواه ــکل مواج مش
ــا در  ــت ام ــده اس ــه نش ــی ارائ ــا گزارش ــروژه ه ــن پ ــدادی از ای در تع
ــی  ــی م ــه بررس ــه در ادام ــود دارد ک ــی وج ــزارش های ــر گ ــی دیگ بعض

ــود. ش
ــک  ــاه، ی ــان م ــا اواخــر آب ــرو، ت ــر نی ــان وزی ــارات چیــت چی ــق اظه طب
ــزار  ــه 780 ه ــدند ک ــوردار ش ــب برخ ــتا از آب مناس ــزار و 486 روس ه
نفــر را تحــت پوشــش قــرار داده اســت. بنابرایــن مطابــق برنامــه، وزارت 
نیــرو مــی بایســت تــا پایــان ســال 95، آب شــرب 2000 روســتا را بــه 
اتمــام برســاند کــه ایــن پــروژه تــا کنــون 74 درصــد پیشــرفت داشــته 

اســت. 
همچنیــن طبــق گفتــه حمیدرضــا جانبــاز مدیرعامــل شــرکت مهندســی 
آب و فاضــاب کشــور، از 23 پــروژه آب و فاضــاب، 22 پــروژه منتــج بــه 
ــا  ــن پروژه ه ــاه ســال جــاری شــده اســت. ای ــرارداد در مردادم ــاد ق انعق
ــای  ــه روش ه ــد، ب ــد ش ــی خواهن ــی اجرای ــش خصوص ــط بخ ــه توس ک

ــل منعقــد شــده اســت. BOO  و BOT و بیــع متقاب

ــر اســاس  ــز ب ــروژه اصــاح الگــوی مصــرف آب شــرب نی در خصــوص پ
گزارشــات مجامــع شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری، در حــال 
ــاالی  ــی ب حاضــر در حــدود 25 درصــد واحدهــای خانگــی دارای مصرف
ــروژه هــدف کاهــش  20 مترمکعــب در هــر مــاه مــی باشــند. در ایــن پ
ــد.  ــی باش ــاه م ــب در م ــر مکع ــر 20 مت ــه زی ــا ب ــن واحده ــرف ای مص
جریمــه واحدهــای بــا مصــرف بــاالی 20 مترمکعــب در مــاه بــه میــزان 

ــزات  ــب تجهی ــوب( و نص ــرخ مص ــر ن ــاوه ب ــوب )ع ــرخ مص ــر ن 2 براب
ــه  ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــا از جمل ــه واحده ــرای کلی ــرف ب ــده مص کاهن
ــروژه مقــرر  ــروژه انجــام شــده اســت. همچنیــن در ایــن پ ــرای ایــن پ ب
ــه ای و  ــی و تعرف ــای فرهنگ ــت ه ــر فعالی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــده اس گردی
قانونــی، کلیــه واحدهــای پرمصــرف هریــک حداقــل بــه یــک ســردوش 
و فــاش تانــک کــم مصــرف و ســایر تجهیــزات کاهنــده مجهــز گردنــد.
ــه  ــرو گــزارش مشــخصی ارائ ــروژه هــای حــوزه آب وزارت نی از دیگــر پ
نشــده اســت. بــا ایــن حــال مــی تــوان گــزارش ارائــه شــده در خصــوص 
دیگــر پــروژه هــا را مثبــت ارزیابــی نمــود و عملکــرد وزارت نیــرو را در 
ــه  ــد همانطــور ک ــل توجــه دانســت. هرچن ــه اهــداف آن قاب دســتیابی ب
ــوده  ــه ب بیــان شــد، ایــن پــروژه هــا جــزو وظایــف ذاتــی ایــن وزارتخان

اســت.

بندی جمع 
ــه  ــبت ب ــی نس ــاد مقاومت ــرو در اقتص ــای وزارت نی ــروژه ه ــی پ ویژگ
ســایر دســتگاه هــا، کّمــی بــودن و قابــل انــدازه گیــری بــودن آن اســت. 
همیــن باعــث شــده اســت تــا ارزیابــی ایــن پــروژه هــا فــارغ از بررســی 

ــر باشــد. ــی، امکانپذی ــا اقتصــاد مقاومت نســبت آن ب
ــن  ــی ای ــف ذات ــوان وظای ــه عن ــرو ب ــای وزارت نی ــروژه ه ــی از پ بخش
ــتا و  ــتقیم آن را در راس ــور مس ــه ط ــوان ب ــی ت ــوده و نم ــه ب وزارتخان
چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد؛ بــا ایــن حــال عملکــرد ایــن 
وزارتخانــه در اجــرای ایــن پــروژه قابــل قبــول بــوده و عمــده پــروژه هــا 

ــه ثمــر رســیده اســت. ب
بــا ایــن وجــود، یکــی از پــروژه هایــی کــه در فعالیــت هــای وزارت نیــرو 
ــه آن اشــاره نشــده اســت و در جهــت اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق آن  ب

اســت، ســاماندهی بــه اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور اســت.
اخیــر،  ســال های  در  نیــرو  وزارت  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــاوت  ــه ریشــه آن در تف ــوده اســت ک ــرق ب ــت ب ــودن صنع اقتصــادی نب
ــود.  ــی می ش ــرق ارزیاب ــروش ب ــت ف ــا قیم ــده ب ــت تمام ش ــان قیم می
ــه ازای هــر  ــرق در کشــور ب ــروش ب در حــال حاضــر متوســط قیمــت ف
کیلــووات ســاعت 50 تومــان اســت کــه از هزینــه تمام شــده 85 تومانــی 
آن کمتــر اســت. ایــن تفــاوت قیمــت هــر ســال بدهــی هــای جدیــدی  
بــرای ایــن وزارتخانــه ایجــاد می کنــد کــه باعــث شــده ایــن وزارتخانــه 
ــی  ــش غیردولت ــه بخ ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود 12 ه ــون ح ــم اکن ه
ــددی را  ــکات متع ــئله، مش ــن مس ــد. ای ــکار باش ــیر بده ــن مس از ای
ــرایط  ــرده و در ش ــاد ک ــرق ایج ــت ب ــال در صنع ــرکت های فع ــرای ش ب
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ــه  کنونــی کــه ایــن شــرکت ها کشــور را در زمینــه ســاخت نیروگاه هــا ب
ــن  ــت در ای ــه فعالی ــرای ادام ــان را ب ــزه ش ــانده اند، انگی ــی رس خودکفای

ــت کاهــش داده اســت. صنع
ــرق  ــت ب ــد صنع ــرکت های توانمن ــت ش ــای فعالی ــه تنگناه ــه ب ــا توج ب
در بــازار داخــل، برخــی از ایــن شــرکت ها بــرای حفــظ و بهبــود 
توانمندی هــای خــود بــه ســراغ بازارهــای خارجــی رفته انــد. بــه  عنــوان 
ــا  ــر نیروگاه ســاز دنی ــه 10 شــرکت برت ــا کــه از جمل ــه شــرکت مپن نمون
ــا وزارت نیــرو، قــراردادی  بــه شــمار مــی رود، به جــای انعقــاد قــرارداد ب
را بــا وزارت بــرق عــراق بــرای ســاخت 3000 مــگاوات نیــروگاه در شــهر 
بصــره منعقــد کــرده اســت و بــه ایــن منظــور، تامیــن مالــی ایــن پــروژه 
ــده  ــر عه ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــیومی از بانک ه ــا کنسرس ــز ب را نی
ــت  ــدرت رقاب ــه ق ــد ک ــان می ده ــا نش ــه قرارداده ــت. اینگون ــه اس گرفت
پذیــری شــرکت هــای صنعــت بــرق کشــور در ســطح قابــل قبولــی قــرار 
داد. بــا ایــن حــال فراهــم نبــودن شــرایط فعالیــت ایــن شــرکت هــا در 
ــه از دســت رفتــن فرصــت طایــی اســتفاده اهرمــی از  داخــل، منجــر ب

ــن شــرکت ها شــده اســت. ــدی ای ــای توانمن ــرای ارتق ــازار داخــل ب ب
ــای  ــرکت ه ــوان ش ــد ت ــه می توان ــش ک ــن چال ــت از ای ــرای برون رف ب
داخلــی را بــا مشــکل روبــرو ســازد، ضــروری اســت وزارت نیــرو 
ــرژی  ــاوت از گذشــته را در بخــش عرضــه و تقاضــای ان ــی متف تصمیمات
اتخــاذ کنــد. ایــن تصمیمــات در دو بنــده بــه شــرح زیــر بــه وزارت نیــرو 

ــود: ــی ش ــنهاد م پیش
ــت  ــده و قیم ــت تمام ش ــاوت قیم ــی از تف ــی ناش ــران بده ــف- جب ال
ــران  ــرق و جب ــای ب ــش تعرفه ه ــع افزای ــن مان ــرق: اصلی تری ــروش ب ف
ــوان  ــرق را می ت ــده ب ــت تمام ش ــا قیم ــروش ب ــت ف ــان قیم ــه می فاصل
ــش  ــرا افزای ــرد؛ زی ــی ک ــت ارزیاب ــر دول ــی وارد ب ــارهای اجتماع در فش
قیمــت فــروش ایــن حامــل انــرژی، توســط آحــاد جامعــه رصــد می شــود 
ــد  ــای جدی ــه ه ــال تعرف ــت را در اعم ــت دول ــا آن، دس ــت ب و مخالف
ــرق  ــت ب ــاد صنع ــای اقتص ــز از تنگن ــال راه گری ــن ح ــا ای ــدد. ب می بن
ــال  ــرق دنب ــت ب ــمندانه قیم ــد و هوش ــش هدفمن ــوان در افزای را می ت
ــود  ــه باوج ــد ک ــان می ده ــعه یافته نش ــورهای توس ــه کش ــرد. تجرب ک
آزاد بــودن قیمــت انــرژی، تعرفــه بــرق مشــترکین کم مصــرف بــا 
ــی  ــذاری پلکان ــه گ ــام تعرف ــت. نظ ــاوت اس ــرف متف ــترکین پرمص مش
ــد  ــان می ده ــورها نش ــن کش ــتفاده در ای ــورد اس ــی )IBT( م افزایش
ــاز،  ــوی مج ــوان الگ ــرف به عن ــی از مص ــف میزان ــا تعری ــوان ب ــه می ت ک
ــش  ــا افزای ــد ب ــش از آن دارن ــی بی ــه مصرف ــی ک ــرای گروه ــه را ب تعرف
ــرای دیگــر مشــترکینی کــه در  ــه را ب ــل توجــه مواجــه کــرد و تعرف قاب

ــورت  ــن ص ــت. در ای ــه داش ــت نگ ــد، ثاب ــی کنن ــرف م ــو مص ــد الگ ح
ــترکین  ــا مش ــد و تنه ــون می مانن ــت مص ــش قیم ــردم از افزای ــوم م عم
ــه در  ــد. در نتیج ــی کنن ــاح م ــود را اص ــی خ ــار مصرف ــرف رفت پرمص
ــران  ــا و جب ــش تعرفه ه ــرای افزای ــی ب ــای اجتماع ــن روش مخالفت ه ای
فاصلــه میــان قیمــت تمام شــده بــا متوســط قیمــت فــروش بــه حداقــل 

می رســد.
ب- توســعه ظرفیــت نیروگاهــی بــر پایــه تــوان داخلــی- ارائــه تضامیــن 
ــی:  ــن مال ــهیل تامی ــدف تس ــا ه ــی ب ــای داخل ــرکت ه ــه ش ــر ب بهت
درحالی کــه بدهی هــای چنــد هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو، 
ــرای حضــور بخــش غیردولتــی در توســعه ظرفیــت نیروگاهــی  مانعــی ب
ــر نســبت  ــی باالت ــه تضامین ــا ارای ــه ب ــن وزارتخان محســوب می شــود، ای
ــرای  ــراردادی را ب ــی، ق ــه شــرکت های داخل ــه شــده ب ــن ارای ــه تضامی ب
احــداث 5000 مــگاوات نیــروگاه جدیــد بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال 
ترکیــه بــه امضــا رســانده اســت. تضامیــن ارایــه شــده بــه ایــن شــرکت 
بــر اســاس قانــون ســرمایه گذاری خارجــی توســط دولــت ایــران و 
ــرای شــرکت خارجــی از مطلوبیــت  ــذا ب ــوده و ل ــرو اســتوار نب وزارت نی
ــا در  ــه ای ب ــرکت ترکی ــرایط ش ــن ش ــت. در ای ــوردار اس ــی برخ باالی
ــد از بانک هــای خارجــی  اختیــار داشــتن تضامیــن دولــت ایــران می توان
ــن  ــرا درآورد. ای ــه اج ــود را ب ــروژه خ ــت و پ ــهیات الزم را دریاف تس
ــن  ــن تضامی ــت ای ــی از دریاف ــای داخل ــرکت ه ــه ش ــت ک ــی اس در حال
ــه علــت بدهــی هــای کان وزارت نیــرو نمــی تواننــد  محــروم بــوده و ب
ــن شــرکت ها نیــز  ــه ای ــن زمینــه مشــارکت داشــته باشــند. اگــر ب در ای
تضامینــی مشــابه شــرکت ترکیــه ای داده شــود، می تواننــد تامیــن 

ــد. ــده بگیرن ــر عه ــانی ب ــا را به آس ــی پروژه ه مال
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مقدمه

دکتر واعظی

بخش نهم

» وزارت ارتباطات «

پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر 
است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی1
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

ايجاد يک کريدور فناوری اطاعات و ارتباطات2
ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

دو برابر کردن توليد محتوای داخلی با رويکرد کسب و کار ديجتال 3
توسعه اقتصاد دانش بنيانبا مشارکت حداکثری بخش خصوصی
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی س ــای اباغ ــروژه ه ــی از پ برخ
ــی  ــوای داخل ــد محت ــردن تولی ــر ک ــد 2 براب ــات مانن ــه وزارت ارتباط ب
ــش  ــری بخ ــارکت حداکث ــا مش ــال و ب ــب و کار دیجت ــرد کس ــا رویک ب
ــبکه  ــه ش ــی ب ــران نهای ــی کارب ــطح دسترس ــش س ــا افزای ــی و ی خصوص
ــز  ــعه مراک ــت از توس ــه و حمای ــت در ثانی ــه 20 مگابی ــات ب ــی اطاع مل
ــی  ــاد مقاومت ــا اقتص ــادی ب ــاط زی ــوا، ارتب ــع محت ــبکه توزی داده و ش
دارنــد و تکمیــل آنهــا در ســال جــاری اقــدام مهمــی در راســتای اجــرای 
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در کشــور محســوب مــی شــود.

ــتعامات  ــور و اس ــکان مح ــانی م ــت نش ــروژه مدیری ــر، پ ــوی دیگ  از س
میــان دســتگاهی اماکــن )GNAF( از پــروژه هــای اباغــی ســتاد 
ــا  ــاط خاصــی ب ــه وزارت ارتباطــات، ارتب ــی ب ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده
ــی  ــف ذات ــه از وظای ــدارد، بلک ــی ن ــی اقتصــاد مقاومت ــای کل سیاســت ه
ــه اقتصــاد  ــه نوعــی آن را ب ــوان ب ایــن دســتگاه اســت. هــر چنــد مــی ت

ــرد.  ــل ک ــی متص مقاومت
طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، علیرغــم اینکــه ایــن پــروژه هــا 
همگــي بیانگــر موضوعــات مهــم و بســیار کلیــدي در توســعه و ارتقــاي 
کشــور از جنبــه هــاي توانایــي فناورانــه و اقتصــادي مــي باشــند، موضــوع 
محــوري همــه ایــن پــروژه هــا اســتفاده از قابلیــت هــاي فنــاوري هــاي 
نویــن ازجملــه اســتفاده از فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات در حــوزه هــاي 
ــروژه  ــن 7 پ ــک از ای ــر ی ــات ه ــه موضوع ــن ک ــت. همچنی ــف اس مختل
یــاد شــده در اســناد باالدســتي و برنامــه هــاي توســعه اي کشــور داراي 

ســابقه مــي باشــند.

ــت دار  ــاي اولوی ــوان پروژه ه ــه عن ــده ب ــرح ش ــوارد مط ــال م ــن ح ــا ای ب
ــوارد معــدودي از چالش هــاي حــوزه ارتباطــات  ــه، تنهــا م ــن وزارتخان ای
را مرتفــع خواهــد کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر بســیاری از مســائل و چالش هــا 
ــچ  ــه هی ــد ک ــود دارن ــات وج ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه ی فن در ح
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــی سیاس ــتندات اجرای ــکاری در مس راه
ــده در  ــه وجــود آم ــود ب ــه نشــده اســت. رک ــا در نظــر گرفت ــرای آن ه ب
ــد  ــه تولی ــات ازجمل ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــب وکارهای ح کس
ســخت افزارها و نرم افزارهــای داخلــی از مســائل مهمــی اســت کــه بایــد 
ــی  ــرای آن چاره اندیش ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــوب سیاس در چارچ
ــده  ــات مطرح ش ــه در موضوع ــد درصورتی ک ــت باش ــود و دارای اولوی ش

ــه آن نشــده اســت. ــروزه هــا توجهــی ب در پ
ــات و  ــی وزارت ارتباط ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــی 7 پ ــه بررس ــه ب در ادام
فنــاوری اطاعــات پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای 

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررســی و بازبین آن م

ماهــواره  و  دور  از  ســنجش  ماهــواره  ســاخت   -1
بومــی مخابراتــی 

ــام  ــه انج ــاری ب ــال ج ــاه س ــات در مهرم ــر ارتباط ــه، وزی ــن زمین در ای
ــرده  ــاره ک ــواره اش ــاوری ماه ــا کشــورهای دارای فن ــرات فشــرده ب مذاک
و گفتــه اســت کــه بــرای ســاخت ماهــواره سنجشــی بــا شــرکت روســی 
ــم  ــذ کرده ای ــم اخ ــاد را ه ــورای اقتص ــوز ش ــیدیم و مج ــه رس ــه نتیج ب
کــه پــس از بــاز شــدن ال ســی، ســاخت آن آغــاز خواهــد شــد و تــا دو 
ــه فضــا  ــی را ب ــت ایران ــا مدیری ــی سنجشــی ب ــواره مل ــده ماه ــال آین س
ارســال مــی کنیــم. بــرای ماهــواره ملــی مخابراتــی نیــز بــا چنــد کشــور 

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

افزايش سطح دسترسی کاربران نهايی به شبکه ملی اطاعات به 20 4
توسعه اقتصاد دانش بنيانمگابيت در ثانيه و حمايت از توسعه مراکز داده و شبکه توزيع محتوا

شفاف سازی و سالم سازی اقتصادساماندهی منابع کمياب ملی از قبيل طيف فرکانس و شماره5

توسعه اقتصاد دانش بنياندولت الکترونيک و همراه۶

مديريت نشانی مکان محور و استعامات ميان دستگاهی اماکن 7
)GNAF(شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
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ــی هســتیم.  در حــال رایزن
بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد وزارت ارتباطــات در راســتای تحقــق 
ــرای کوتاه مــدت  اولویــت نخســت برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی خــود، ب
ــتور کار  ــی را دس ــواره بوم ــاخت ماه ــدت س ــواره و در بلندم ــد ماه خری

قــرار داده اســت.
ــه  ــاری گفت ــال ج ــاه س ــات در آذرم ــر ارتباط ــز وزی ــه نی ــن زمین در ای
اســت کــه تــا پایــان ســال 2 ماهــواره ملــی را بومــی ســازی مــی کنیــم 
ــنجش از راه  ــواره س ــده، ماه ــاه آین ــی 30 م ــود ط ــی می ش و پیش بین

ــیم. ــته باش ــی داش دور مل
ــر  ــس، اظهارنظ ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ ــود طب ــن وج ــا ای ب
ــي  ــتلزم دسترس ــروژه مس ــن پ ــودن ای ــي ب ــزان عملیات ــه می ــبت ب نس
ــداف  ــزء اه ــروژه ج ــن پ ــه ای ــن ک ــت. همچنی ــتر اس ــات بیش ــه اطاع ب
ــود و در صــورت  ــي ش ــوزه هوافضــا محســوب م ــردي کشــور در ح راهب

ــد.  ــي آی ــود م ــه وج ــات ب ــوزه ارتباط ــي در ح ــرا، تحول اج
بــا ایــن حــال بــه غیــر از وعــده هــای داده شــده کــه در صــورت تحقــق، 
ــد  ــزارش مشــخصی از رون ــی شــود، گ ــروژه م ــن پ ــه اجــرای ای منجــر ب

ایــن پــروژه و وضعیــت آن ارائــه نشــده اســت.

و  اطالعــات  فنــاوری  کریــدور  یــک  ایجــاد   -2
ت طــا تبا ر ا

طبــق اظهــار نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه محاســن 
فنــاوري  بــا  فنــاوري هــاي جدیــد مرتبــط  ارتقــاي  بســیاري در 
ــش  ــتقرار بخ ــتلزم اس ــه مس ــور دارد ک ــات در کش ــات و ارتباط اطاع
ــور  ــاوري در کش ــب فن ــاي صاح ــرکت ه ــعه ش ــق و توس ــاي تحقی ه

اســت. 
بــا ایــن حــال فراهــم آوردن زیرســاخت هــاي مناســب و مشــوق هــاي 
ــي  ــا شــرکت هــاي خارجــي در پهنــه جغرافیای الزم جهــت همــکاري ب
ــه  ــاز ب ــات، نی ــاوري اطاع ــات و فن ــر وزارت ارتباط ــاوه ب ــران ع ای
نقــش آفرینــي جــدي دســتگاه هــاي دیگــري از جملــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت و معاونــت علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري دارد؛ 
ــي  ــاد مقاومت ــي اقتص ــاي کل ــت ه ــي سیاس ــتندات اجرای ــا در مس ام
نحــوه همــکاري دســتگاه مجــري ایــن پــروژه بــا دیگــر دســتگاه هــا و 

ــروژه مشــخص نشــده اســت. ــن پ ــف ای ــاد مختل ابع
در صــورت همــکاري بیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطاعــات 
ــدن و  ــت، مع ــه وزارت صنع ــط ازجمل ــاي ذیرب ــتگاه ه ــر دس ــا دیگ ب
ــتاي  ــوري در راس ــت جمه ــاوري ریاس ــي و فن ــت علم ــارت و معاون تج

اجــراي ایــن پــروژه، میتــوان شــاهد ایجــاد پویایــي و تحــول بــود کــه 
ــدارد. ــود ن ــکاري وج ــن هم ــر ای ــي دال ب ــه تصریح البت

ــا ایــن وجــود، طبــق اطاعــات نخســتین کریــدور فنــاوری اطاعــات  ب
تــا 5 ســال دیگــر راه انــدازی مــی شــود کــه ایــن کریــدور در تیرمــاه 
ــری از  ــخص دیگ ــزارش مش ــت و گ ــده اس ــی ش ــاری طراح ــال ج س

ــه نشــده اســت. ــروژه ارائ ــن پ اجــرای ای

3- دو برابــر کــردن تولیــد محتــوای داخلــی بــا 
ــری  ــارکت حداکث ــا مش ــال ب ــب و کار دیجت ــرد کس رویک

ــی ــش خصوص بخ
ــم  ــش حج ــس، در افزای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
ــاي  ــتگاه ه ــال، دس ــواي دیجیت ــد محت ــي و تولی ــواي داخل ــد محت تولی
ــت رســانه  ــگ و ارشــاد اســامي، معاون ــه وزارت فرهن ــددي ازجمل متع
ــم  ــال اع ــواي دیجیت ــدگان محت ــن تولیدکنن ــال و همچنی ــاي دیجیت ه
ــط محســوب مــي شــوند و  ــي و خصوصــي، ذیرب از شــرکت هــاي دولت
ــت  ــي سیاس ــتندات اجرای ــا در مس ــف آنه ــش و وظای ــت نق ــي بایس م
ــند  ــا در س ــد؛ ام ــي گردی ــخص م ــي مش ــاد مقاومت ــي اقتص ــاي کل ه
ــط اشــاره اي نشــده  ــاي ذیرب ــف دســتگاه ه ــه نقــش و وظای ــور ب مذک
ــروژه  ــودن ایــن پ ــه میــزان عملیاتــي ب ــذا اظهارنظــر نســبت ب اســت. ل

ــت. ــتر اس ــات بیش ــه اطاع ــي ب ــتلزم دسترس مس
در ایــن زمینــه خســرو ســلجوقی مجــری ایــن پــروژه در آذرمــاه ســال 
جــاری از تدویــن  برنامــه ملــی توســعه محتــوا بــا تأکیــد بــر اقتصــادی 
ــر داده و  ــازی خب ــای مج ــال در فض ــوای دیجیت ــد محت ــردن تولی ک
گفتــه اســت کــه در ایــن زمینــه 70 پیشــنهاد ارائــه شــده و در نهایــت 
19 عنــوان پــروژه در حــوزه تولیــد محتوایــی بومــی فضــای مجــازی بــه 
تاییــد رســیده اســت. برایــن اســاس وزارت ارتباطــات در قالــب بســته 
حمایتــی و وام وجــوه اداره شــده از ایــن طــرح هــا حمایــت مــی کنــد.
ــروژه اختصــاص داده  ــن پ ــه ای ــارد تومــان ب همچنیــن حــدود 40 میلی
شــده اســت و تولیــد بیــش از 100 هــزار نــرم  افــزار کاربــردی توســط 
بخــش خصوصــی یکــی از اقدامــات مهــم ایــن پــروژه اســت کــه 

ــون انجــام شــده اســت.  اکن
ــوای بومــی  ــی توســعه محت ــروژه، برنامــه مل ــن پ ــه گفتــه مســئول ای ب
در راســتای تجمیــع و ســاماندهی محتــوای موجــود در کشــور و انتقــال 
ــی  ــی و بین الملل ــک ضــرورت مل ــوان ی ــه عن ــت ب ــه فضــای اینترن آن ب
ــی  ــر قابل توجه ــدت، تأثی ــعه آن در طوالنی م ــه توس ــده ک ــف ش تعری

ــد داشــت. ــی، پژوهشــی و اقتصــادی خواه ــای علم ــر حوزه ه ب
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ــه  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــات، م ــن اطاع ــاس ای ــر اس ب
ــرای آن  ــد اج ــت و رون ــته اس ــرفت داش ــی پیش ــل توجه ــزان قاب می
ــد  ــر، نیازمن ــه اظهارنظــر دقیقت ــد ک ــی شــود. هرچن ــی م ــت ارزیاب مثب

ــت. ــتر اس ــات بیش اطاع

۴- افزایــش ســطح دسترســی کاربــران نهایــی بــه 
شــبکه ملــی اطالعــات بــه 20 مگابیــت در ثانیــه و حمایــت 

ــوا ــع محت ــبکه توزی ــز داده و ش ــعه مراک از توس
طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، در مــورد شــبکه 
ــه  ــن شــبکه و برنام ــي ای ــه اجــزاي اصل ــد گفــت ک ــات بای ــي اطاع مل
پیــاده ســازي اجــزاي آن مشــخص نشــده اســت. انتظــار مــي رفــت در 
ــي  ــه مدون ــي، برنام ــاي اقتصــاد مقاومت ــي سیاســت ه مســتندات اجرای

ــه شــود.  ــش کلیــدي ارائ ــن چال ــراي حــل ای ب
ــف  ــت تکلی ــه دول ــم ب ــه پنج ــات در برنام ــي اطاع ــبکه مل ــوع ش موض
ــت توانســته اســت تعــدادي از مراکــز داده را توســعه بدهــد،  شــد و دول
ــه  ــت. نکت ــده اس ــدازي نش ــات راه ان ــي اطاع ــبکه مل ــان ش ــا همچن ام
ــه دو هــدف »افزایــش ســطح دسترســي  ــروژه، ب ــن پ دیگــر اینکــه در ای
ــت از توســعه  مراکــز داده« اشــاره  ــي اطاعــات« و »حمای ــه شــبکه مل ب
ــی  ــبکه مل ــی از ش ــش کوچک ــا بخ ــوع تنه ــن موض ــه ای ــت ک ــده اس ش

ــات اســت. اطاع
ــي در  ــي اساس ــاد تحول ــث ایج ــات باع ــي اطاع ــبکه مل ــدازي ش راه ان
حــوزه ارتباطــات خواهــد شــد امــا ایــن مهــم هنــوز محقــق نشــده اســت. 
ــدازي شــبکه  ــر راه ان ایجــاد تحــول و پویایــي در ایــن بخــش، متوقــف ب

ملــي اطاعــات اســت.
مســئولین اعــام نمــوده انــد کــه منابــع مالــي مــورد نیــاز بــرای اجــراي 
ــر 530  ــغ ب ــاله بال ــج س ــذاري پن ــرآورد ســرمایه گ ــق ب ــروژه طب ــن پ ای
ــط  ــد آن توس ــش از 70 درص ــه بی ــد ک ــي باش ــال م ــارد ری ــزار میلی ه

ــد شــد. ــذاري خواه ــي اجــرا و ســرمایه گ ــر دولت بخــش غی
ــی وزارت ارتباطــات  ــروژه اقتصــاد مقاومت ــن پ ــری مســئول ای ــرات قنب ب
در ایــن زمینــه گفتــه اســت کــه تــا ســال 1399 متوســط دسترســی بــه 
ــی 4  ــط دسترس ــال متوس ــد و امس ــی رس ــت م ــه 20 مگابی ــت ب اینترن

مگابیــت مــی باشــد.
ــه  ــوان ب ــی ت ــروژه م ــن پ ــده در ای ــام ش ــات انج ــر اقدام ــه دیگ از جمل
ــا  ــی ب ــد داخل ــن بان ــات په ــی ارتباط ــاخت اصل ــت زیرس ــش ظرفی افزای
افزایــش 284 درصــدی در ظرفیــت داخلــی نســبت بــه ابتــدای دولــت از 
624 گیگابیــت بــر ثانیــه بــه 2400 گیگابیــت بــر ثانیــه و افزایــش 187 

درصــدی در ظرفیــت اینترنــت بیــن المللــی نســبت بــه ابتــدای دولــت از 
72 گیگابیــت بــر ثانیــه بــه 207 گیگابیــت بــر ثانیــه و افزایــش حــدود 5 

هــزار کیلومتــر شــبکه اصلــی فیبــر نــوری کشــور اشــاره کــرد.
ــروژه،  ــن پ ــئول ای ــه مس ــق گفت ــد طب ــی رس ــر م ــه نظ ــوع ب در مجم
ــود. ــروژه ب ــن پ ــی ای ــرای نهای ــر اج ــی منتظ ــال آت ــج س بایســتی در پن

5- ســاماندهی منابــع کمیــاب ملــی از قبیــل طیــف 
فرکانــس و شــماره

ــق  ــروژه طب ــن پ ــس، اجــراي ای ــز پژوهــش هــای مجل ــق نظــر مرک طب
قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطاعــات، 
ــدن  ــي ش ــراي اجرای ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــتگاه ق ــن دس ــده ای برعه
ــه ســازمان  ــط ازجمل ــر دســتگاههاي ذیرب ــد همــکاري دیگ ــا نیازمن تنه
ــا  صداوسیماســت؛ لــذا ایــن موضــوع میتوانــد بــدون تعریــف پــروژه و ب
تعامــل بیشــتر دســتگاهها بــا یکدیگــر بــه نتیجــه برســد و از آنجــا کــه 
ــه طــور مســتقیم  از وظایــف ذاتــی دســتگاه اســت، نمــی تــوان آن را ب

ــرد. ــداد ک ــی قلم ــاد مقاومت ــتای اقتص در راس
ــه  ــتفاده بهین ــي و اس ــه جوی ــب صرف ــروژه موج ــن پ ــال ای ــن ح ــا ای ب
ــاظ  ــرای آن از لح ــود و اج ــي ش ــور م ــي کش ــف فرکانس ــع طی از مناب

ــت. ــر اس ــي امکانپذی ــي و مال کارشناس
تــا پایــان ســال گذشــته، 87  ایســتگاه ثابــت در کشــور وجــود داشــته 
ــی، هــر  ــرار اســت طبــق منشــور سیاســت هــای اقتصــاد مقاومت کــه ق
ــا  ــزوده شــود و نهایت ــداد اف ــن تع ــه ای ــا 15 ســایت ب ــن 13 ت ســال بی
ــیم  ــته باش ــگ داش ــایت مونیتورین ــداد 167 س ــال 99 تع ــان س ــا پای ت
کــه بــه ایــن ترتیــب، پوشــش موثــر جغرافیایــی نیــز از 54 درصــد بــه 

ــاالی 90 درصــد خواهــد رســید. ب
ــیما  ــدا و س ــتگاه های ص ــه ایس ــی ب ــانی زمین ــیگنال رس ــروژه س ــرای پ اج
ــا پیشــرفت 80 درصــد در راســتای اجــرای سیاســت های  در 135 نقطــه ب
اقتصــاد مقاومتــی و کاهــش وابســتگی بــه خدمــات مبتنــی بــر ماهواره هــای 
ــی  ــف فرکانس ــش طی ــارت و پای ــامانه های نظ ــعه س ــور و توس ــارج کش خ
کشــور بــه منظــور تســریع در رفــع تداخــات فرکانســی، افزایــش کیفیــت 
ــش 30  ــدگان و افزای ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــی و صیان ــات ارتباط خدم
درصــدی پوشــش مســاحتی نظــارت بــر طیــف فرکانــس )از 35 درصــد بــه 

45 درصــد) از جملــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بــوده اســت.
ــزان  ــه می ــروژه ب ــن پ ــوان گفــت کــه ای ــن اطاعــات، مــی ت ــر اســاس ای ب
قابــل توجهــی پیشــرفت داشــته اســت و رونــد اجــرای آن مثبــت ارزیابــی 
مــی شــود. هرچنــد کــه اظهارنظــر دقیقتــر، نیازمنــد اطاعات بیشــتر اســت.
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۶- دولــت الکترونیک و همراه
ــل  ــورت کام ــه ص ــه ب ــان چ ــراه، چن ــک و هم ــت الکترونی ــروژه دول پ
اجرایــي شــود و اســناد الکترونیــک بــه صــورت یکپارچــه، اعتبــار پیــدا 
ــد و  ــد ش ــه خواه ــد اداري گرفت ــوي مفاس ــادي جل ــد زی ــا ح ــد، ت کن
ــات  ــان ارجــاع، دســتورات و اقدام ــور براســاس زم ــري ام ــکان رهگی ام
ــاوت  ــاط و تف ــد ارتب ــود. هرچن ــي ش ــم م ــتور فراه ــر دس ــب ه متعاق
ــه ســازمان  ــا پــروژه »اســتقرار دولــت الکترونیــک« کــه ب ایــن پــروژه ب

ــت. ــخص نیس ــت مش ــپرده اس ــه س برنام
ــت  ــازي دول ــس، پیاده س ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
الکترونیــک بــه منظــور تبــادل الکترونیکــی و برخــط اطاعــات و 
ــی  ــب صرفه جوی ــور، موج ــتگاه های کش ــه ی دس ــن هم ــا در بی داده ه
ــم  ــال علیرغ ــن ح ــا ای ــود؛ ب ــت می ش ــش حاکمی ــازی در بخ و شفاف س
ــم  ــن مه ــعه ای ــم توس ــه پنج ــده در برنام ــت های اتخاذش ــود سیاس وج
ــراي  ــکار ب ــه راه ــدم ارائ ــع ع ــت. در واق ــده اس ــی نش ــان اجرای همچن
ــت. ــاخته اس ــم س ــازي آن را مبه ــکان پیاده س ــروژه، ام ــن پ ــراي ای اج
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در ایــن زمینــه بیــان کــرده 
ــرت  ــه مهاج ــر ب ــی، منج ــت الکترونیک ــدن دول ــی ش ــه اجرای ــت ک اس
معکــوس از روســتا بــه شــهر، کاهــش اتــاف زمانــی کــه شــهروندان در 
ــازمان ها  ــرد س ــازی عملک ــد، شفاف س ــرف می کنن ــات اداری ص مراجع
ــه  ــه هم ــود ک ــی ش ــی و ... م ــد مل ــش تولی ــادی، افزای ــد اقتص و رش
ایــن مــوارد، الــزام ســرعت بخشــیدن بــه تحقــق ایــن پــروژه را آشــکار 

. می کنــد
ــه  ــک برنام ــروژه بایســتی طــی ی ــن پ ــه ای ــد ک ــان نمــوده ان ایشــان بی
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــار داری ــود و انتظ ــل ش ــاله کام ــج س ــا پن ــه ت س
ــود. ــه آورده ش ــن مجموع ــت روی ای ــات دول ــد خدم ــاری، 50 درص ج

ــان  ــتعالمات می ــور و اس ــکان مح ــانی م ــت نش 7- مدیری
 (GNAF) ــن ــتگاهی اماک دس

آدرس ملــي زمیــن مرجــع )GNAF( طرحــي اســت کــه جهــت پیــاده 
ــت  ــش دق ــات، افزای ــه خدم ــش هزین ــک، کاه ــت الکترونی ــازي دول س
ــاي  ــق تحلیله ــه دقی ــردن و ارائ ــه ک ــردم، بهین ــه م ــاني ب ــات رس خدم
جمعیتــي و ... در کشــور درحــال اجراســت. اجــراي طــرح GNAF در 
کشــور براســاس مصوبــه شــهریورماه ســال 93 در شــوراي عالــي فنــاوري 
اطاعــات بــه شــرکت پســت محــول شــد. بــا ایــن حــال اجــراي طــرح 
ــود و  ــي ش ــت محســوب م ــج دول ــرد رای ــا و عملک ــه ه ــور از برنام مذک

ــروژه ای در راســتای اقتصــاد مقاومتــی دانســت. ــوان آن را پ نمــی ت

ــه  ــه گفت ــن زمین ــات در ای ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــان بهمــن  ــا پای ــی GNAF ت ــرد فن ــه دســتورالعمل های راهب اســت ک
مــاه ســال جــاری آمــاده می شــود و در اختیــار دســتگاه هــای مرتبــط 
ــا  قــرار می گیــرد و راهبــرد مشــارکتی بــرای اجــرای ایــن پــروژه نیــز ب

ــه ســرانجام مــی رســد. ــه زودی ب همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط ب
وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطاعــات و بــه طــور خــاص شــرکت پســت 
ــال  ــه 53000123 درح ــف بودج ــا ردی ــران ب ــامي ای ــوري اس جمه
ــال  ــروژه درح ــن پ ــي ای ــع مال ــت و مناب ــرح GNAF اس ــل ط تکمی

ــت. ــن اس تأمی

بندی جمع 
ــات و  ــه وزارت ارتباط ــده ب ــذار ش ــای واگ ــروژه ه ــده پ ــد عم هرچن
ــش  ــی، از پی ــای اقتصــاد مقاومت ــروژه ه ــب پ ــات در قال ــاوری اطاع فن
ــروژه  ــن پ ــوده اســت، اجــرای ای ــه تعریــف شــده ب ــن وزارتخان ــرای ای ب
هــا از آنجــا کــه عمدتــا نیــاز بــه گســترش زیرســاخت هــا دارد، در یــک 

ــه نتیجــه نمــی رســد. ســال ب
ــق  ــتای تحق ــذاری در راس ــه و اثرگ ــل توج ــروژه قاب ــال، پ ــن ح ــا ای ب
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش بــرای ایــن وزارتخانــه تعریــف نشــده 
اســت و بــه طــور کلــی، اقتصــاد حــوزه ارتباطــات کمتــر در ایــن پــروژه 
ــاد  ــعه اقتص ــاز توس ــش نی ــد پی ــت. هرچن ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــا مدنظ ه
ــا  ــروژه ه ــن پ ــه در ای ــت ک ــی اس ــاخت های ــاد زیرس ــوزه، ایج ــن ح ای

ــاد آن اســت. ــال ایج ــه دنب ــه ب وزارتخان
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

مقدمه

دکتر صالحی امیری

بخش دهم

» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی «

پروژه های اولویت دار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیطراحی الگو و نظام اعطای نشان اقتصاد مقاومتی1

2
بهره گيری از ظرفيت رويدادها و آثار فرهنگی، هنری 
و رسانه ای برای افزايش و جلب مشارکت همگانی در 

حمايت از توليد ملی و اصاح الگوی مصرف
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه:

ــا بخشــی  پــروژه هــای تعریــف شــده بــرای ایــن وزارتخانــه مرتبــط ب
ــا  ــده اند؛ ب ــف ش ــی تعری ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــواد سیاس از م
ــگ  ــت فرهن ــای تقوی ــه ه ــه زمین ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــال ب ــن ح ای
ــاد  ــاد اقتص ــن ابع ــد و تبیی ــزوده و تولی ــاد ارزش اف ــادی در ایج جه
مقاومتــی بــرای عمــوم مــردم کــه از مــوارد تاکیــد شــده در سیاســت 
ــه  ــه ب ــای محول ــروژه ه ــی هســتند، در پ ــی اقتصــاد مقاومت ــای کل ه

ــد. ــده ان ــول مان ــه مغف ــن وزارتخان ای
ــای وزارت  ــروژه ه ــس، پ ــز پژوهــش هــای مجل ــق اظهارنظــر مرک طب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از لحــاظ نظــري در راســتاي گفتمان ســازي 
اقتصــاد مقاومتــي اســت؛ البتــه مهم تریــن نقــص تکالیــف مربــوط بــه 
ــواي  ــه محت ــبت ب ــي نس ــامي، بي توجه ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــا مجــوز ایــن مجموعــه نشــر مي یابنــد.  محصوالتــي اســت کــه ب
ــي از  ــه یک ــي- ک ــاد مقاومت ــان اقتص ــداي نش ــال، اه ــوان مث ــه عن ب
شــعارهاي آن مصــرف کاالي ایرانــي اســت- در کنــار تحقیــر فرهنــگ 
و تمــدن و تاریــخ ایــران در برخــي آثــار منتشــره، یــا ســتایش جوایــز 
هنــري بیگانــه بــه قیمــت زیــر ســؤال رفتــن هویــت اســامي و ایرانــي 
ــي آن  ــري ارزش ــارغ از جهت گی ــر ف ــتایش هن ــا س ــران، ی ــت ای مل
ــن  ــود. همچنی ــي ش ــي منته ــور توجه ــرانجام درخ ــه س ــد ب نمي توان
مي تــوان ادعــا کــرد کــه وظیفــه مربــوط بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامي کارایــي بســیار محــدود و نمادیــن خواهــد داشــت. باالخــص 
ــر  ــزي همچــون صادرکننــده برت کــه تجربه هــاي پیشــن اهــداي جوای
ــز  ــر و ... کــه در دولت هــاي گذشــته نیــز مــورد تجوی و کارآفریــن برت
ــي نگشــوده  ــي از صــادرات و کارآفرین ــد، گره ــرار گرفتن ــب ق و تصوی

اســت.
ــه در  ــن وزارتخان ــرای ای ــده ب ــف ش ــروژه تعری ــود، دو پ ــن وج ــا ای ب
زمــره وظایــف رایــج معمــول وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي نبــوده  
ــه  ــا هرگون ــود؛ ام ــوب مي ش ــو محس ــه جل ــي ب ــت، گام ــن جه و از ای
قضــاوت پیرامــون میــزان اثرگــذاری تکالیــف مذکــور نیازمنــد آگاهــي 

ــا اســت. ــي آنه ــد اجرای ــات بیشــتري از فرآین از جزئی
ــگ  ــی وزارت فرهن ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــی 2 پ ــه بررس ــه ب در ادام
ــه در  ــن وزارتخان ــرد ای ــت عملک ــه و وضعی ــامی پرداخت ــاد اس و ارش

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــی و بازبین ــورد بررس ــرای آن م اج

1- طراحــی الگــو و نظــام اعطــای نشــان اقتصــاد 
مقاومتــی

ــاه 95  ــروژه از تیرم ــن پ ــاز ای ــگ، آغ ــدی وزارت فرهن ــق زمانبن طب
تعییــن شــده اســت و در طــی ســه ماهــۀ دوم ســال 95 بایســتی 70 
ــان ســه ماهــۀ ســوم ســال  درصــد پیشــرفت حاصــل شــده و در پای

ایــن پــروژه تکمیــل گــردد.
ــن وجــود تاکنــون در گزارشــهای عملکــردی کــه در راســتای  ــا ای ب
ــگ  ــط وزارت فرهن ــی توس ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس اج
ــه  ــروژه ارائ ــن پ ــه شــده اســت، گزارشــی از میــزان پیشــرفت ای ارائ
ــاي  ــون ه ــارکت کان ــراي مش ــزي ب ــا برنامه ری ــت و صرف ــده اس نش
ــزاري  ــي و برگ ــاد مقاومت ــان اقتص ــج نش ــي و تروی ــي و تبلیغات آگه
ــي  ــي و تبلیغات ــاي آگه ــون ه ــر از کان ــش و تقدی ــنواره و همای جش
ــورد  ــه م ــن وزارتخان ــال 95 ای ــاه س ــهریور م ــزارش ش ــال، در گ فع

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق توج

آثــار  و  رویدادهــا  ظرفیــت  از  گیــری  بهــره   -2
ــب  ــش و جل ــرای افزای ــانه ای ب ــری و رس ــی، هن فرهنگ
ــالح  ــی و اص ــد مل ــت از تولی ــی در حمای ــارکت همگان مش

ــرف ــوی مص الگ
طبــق تصمیــم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 10 درصــد از کل 
ــامی و ادارات کل  ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــه ی حمایت بودج
اســتان ها و   9درصــد بودجــه ی هزینــه ای کلیــه ســازمان های 
تابعــه و وابســته بــه وزارتخانــه در ســال 95 بایســتی بــه ایــن پــروژه 

ــد.  اختصــاص یاب
ــروژه، در  ــن پ ــرای ای ــه در اج ــورت گرفت ــات ص ــوص اقدام در خص
زمینــه ی ُمــد و پوشــاک اقداماتــی نظیــر حمایــت و تشــویق حــوزه ی 
ــی انجــام شــده  ــرای اســتفاده از پارچه هــای داخل نســاجی کشــور ب
ــی و  ــای صنف ــران، اتحادیه ه ــاف ای ــاق اصن ــا ات ــن ب ــت. همچنی اس
اتحادیــه پوشــاک تهــران بــرای طراحــی نشــان »بــا افتخــار ســاخت 
ــه  ــردم ب ــه م ــی، توج ــای داخل ــی توانمندی ه ــت معرف ــران«، جه ای
کاالی ایرانــی، تولیــد بــا کیفیــت ایرانــی، قطــع وابســتگی بــه خــارج 
از کشــور و فرهنگ ســازی اقتصــاد مقاومتــی همــکاری شــده اســت.
ــامی در  ــاد اس ــگ و ارش ــای وزارت فرهن ــر فعالیت ه ــه ی دیگ از جمل

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــروژه می ت ــن پ راســتای اجــرای ای
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• ایجــاد بخــش اقتصــاد مقاومتــی در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی قــرآن کریــم بــا عنــوان      » ایرانــی بــاش«

• عقــد تفاهم نامــه بیــن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
دانشــگاه ایــام بــراي همکاریهــاي پژوهشــی، برگــزاري کارگاههــاي 
آموزشــی، میزگردهــاي تخصصــی، نشســت و ... بــا موضــوع اقتصــاد 

ــی مقاومت
برنامــه هــا و  اقتصــاد مقاومتــي در  ویــژه  • گنجانــدن بخــش 

جشــنواره هــاي قرآنــي
ــي  ــنواره مل ــي در جش ــاد مقاومت ــژه اقتص ــش وی ــي بخ • پیش بین

ــال ــاي دیجیت ــانه ه رس
• گنجانــدن بخــش اقتصــاد مقاومتــي در اســتا تــاپ هــاي مجتمــع 

هــاي فرهنگــي دیجیتــال شــبکه ملــي فرهنــگ
ــي  ــاي حمایت ــه ه ــي دربرنام ــاد مقاومت ــوع اقتص ــدن موض • گنجان
ــا  ــال( ب ــاي دیجیت ــانه ه ــات و رس ــاوري و اطاع ــوزه فن ــز )ح مرک
یــا  (نرم افزارهــا  عمومــي  مصــارف  در  جویــي  صرفــه  رویکــرد 

دیجیتــال( فرهنگــي  فعالیت هــاي 
اقتصــاد  ویــژه  آســماني  ســفیران  آموزشــي  دوره  برگــزاري   •
مقاومتــي ویــژه ائمــه محتــرم جماعــات مســاجد کشــور بــا رویکــرد 

مقاومتــي اقتصــاد  گفتمان ســازي 
• ســاماندهي و ســمت گیري آموزه هــاي مهارتــي بــه ســوي پــرورش 
ــه  ــاني ک ــع انس ــروي کار و مناب ــره وري نی ــي و به ــه کارآفرین روحی
ــه هــر نحــوي موجــب کاهــش هزینــه هــاي بخــش عمومــي مــي  ب

شــوند
ــوای  ــۀ محت ــي و تهی ــه اي داخل ــاي رایان ــد بازیه ــت از تولی • حمای
آموزشــی بــرای ســاخت بازی هــای رایانــه ای و جلــب ســرمایه 

ــران ــازي ای ــت ب ــي در صنع ــزاري خارج گ
ــتاي  ــي در راس ــاي عملیات ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــن برنامه ه • تدوی
اجــراي برنامــه هــاي ملــي اقتصــاد مقاومتــي، برگــزاري نمایشــگاه، 
مقاومتــی،  اقتصــاد  موضــوع  بــا  آموزشــي  کارگاه  و  جشــنواره 
حمایــت از آثــار و تولیــدات فرهنگــي و هنــري بــا مضامیــن اقتصــاد 
ــا  ــه ب ــخنراني و جلس ــش، س ــت، همای ــزاري نشس ــي و برگ مقاومت

ــتان ــد اس ــطح چن ــي در س ــاد مقاومت ــوع اقتص موض
ــده در  ــام ش ــات انج ــه اقدام ــت ک ــوان گف ــی ت ــاف م ــن اوص ــا ای ب
ایــن پــروژه توســط وزارت فرهنــگ، متنــوع بــوده و پیشــرفت 

ــه  ــق راجــع ب ــد اظهارنظــر دقی ــل توجهــی داشــته اســت. هرچن قاب
ــت. ــات آن اس ــاع از جزئی ــد اط ــات، نیازمن ــن اقدام ــت ای کیفی

ی نتیجه گیر
ــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد  گســتره پــروژه هــای تعریــف شــده ب
اســامی، محــدود بــوده اســت؛ حــال آنکــه فرهنــگ ســازی اقتصــاد 
مقاومتــی، اقدامــات بیشــتری را در ایــن زمینــه مــی طلبــد. بــا ایــن 
ــل  ــرای تکمی ــده ب ــی ش ــت پیش بین ــام مهل ــود اتم ــا وج ــال، ب ح
ــی،  ــام اعطــای نشــان اقتصــاد مقاومت ــو و نظ ــروژه ی طراحــی الگ پ
تاکنــون گزارشــی از میــزان پیشــرفت ایــن پــروژه منتشــر نگردیــده 

اســت. 
همگانــی  مشــارکت  جلــب  پــروژه ی  زمینــه ی  در  مقابــل  در 
ــات  ــرف، اقدام ــوی مص ــاح الگ ــی و اص ــد مل ــت از تولی در حمای
ــای  ــت رویداده ــه از ظرفی ــن زمین ــده و در ای ــام ش ــددی انج متع
ــود  ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــتان ه ــی در اس فرهنگ
ــرف  ــرای مص ــر ب ــی فراگی ــای ترویج ــه ه ــرای برنام ــت اج در جه
ــای  ــتان ه ــی اس ــی در تمام ــای متنوع ــی، زمینه ه ــای داخل کااله
کشــور وجــود دارد کــه هنــوز مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و 
ــا توجــه بــه بودجــه اختصــاص داده شــده توســط وزارت فرهنــگ  ب
ــوان ایــن  ــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و ت ــه پ و ارشــاد اســامی ب
ــوان کارهــای بیشــتر و مهمتــری در ایــن زمینــه  ــه، مــی ت وزارتخان

ــام داد. انج
ــی  ــوالت فرهنگ ــترش محص ــرای گس ــگ ب ــاد فرهن ــه اقتص ــه ب توج
ــای  ــروژه ه ــه در پ ــت ک ــواردی اس ــی از م ــی، یک ــی و بوم داخل
تعریــف شــده بــرای ایــن وزارتخانــه مغفــول مانــده اســت؛ هرچنــد 
ایــن وزارتخانــه در ایــن زمینــه اقداماتــی در حــوزه اقتصــاد خــاق 

ــت. ــام داده اس انج

بع  منا

1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شــماره 15195

ــامي در  ــاد اس ــگ و ارش ــاي وزارت فرهن ــات و فعالیته ــرد اقدام ــزارش عملک 2. گ

ــهریور 95 ــي، ش ــاد مقاومت ــي اقتص ــتهاي کل ــراي سیاس ــتاي اج راس

3. خبرگزاری ایســنا: کد خبر 95060805487

4. باشــگاه خبرنگاران جوان: کد خبر 5734036
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مقدمه

دکتر فرهادی

بخش یازدهم

» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «

پروژه های اولویت دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

بازنگری و اصاح نظام  آموزش عالی کشور در جهت ارزش آفرينی و 1
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیکارآفرينی

طراحی و پياده سازی نظام آمايش آموزش عالی و پژوهش به منظور 2
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیمأموريت گرا کردن فعاليت های مؤسسات آموزش عالی و پژوهش کشور

گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیتبديل 5 دانشگاه و واحد پژوهش برتر کشور به تراز بين المللی3

طراحی الگوی تغيير و ارتقای دانشگاه ها در حل مشکات کان، 4
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیدستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــواد  ــا بخشــی از م ــط ب ــه مرتب ــن وزارتخان ــرای ای ــای تعریف شــده ب پروژه ه

سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی تعریف شــده اند؛ بــا ایــن وجــود 

ــوآوری  ــی ن ــواردی چــون ســاماندهی نظــام مل ــه م ــی رســد ک ــه نظــر م ب

به منظــور ارتقــای جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و 

ــه اول  ــه رتب ــتیابی ب ــان و دس ــات دانش بنی ــوالت و خدم ــادرات محص ص

ــی اســت،  ــق اقتصــاد مقاومت ــه از مصادی ــه ک ــان در منطق اقتصــاد دانش بنی

ــه  ــه مغفــول مانده اســت؛ هرچنــد ب ــه ایــن وزارتخان ــه ب در پروژه هــای محول

نظــر مــی رســد کــه ایــن پــروژه هــا، در شــرایط فعلــی در چارچــوب وظایــف 

ــده شــد اســت. ــاوری ریاســت جمهــوری دی ــت علمــی و فن معاون

در ادامــه بــه بررســی 4 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن وزارتخانــه در اجــرای آن مــورد 

بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

ــور در  ــی کش ــوزش عال ــام  آم ــالح نظ ــری و اص 1- بازنگ
ــی ــی و کارآفرین ــت ارزش آفرین جه

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه کــه منطبــق بــر بنــد 

ــازي  ــورت پیاده س ــت، در ص ــي اس ــاد مقاومت ــي اقتص ــت هاي کل 1 از سیاس

ــدد در حــوزه  ــاي متع ــع چالش ه ــد در جهــت رف ــح مي توان و اجــراي صحی

آمــوزش عالــي و تحقیقــات مفیــد واقــع شــود.

ــور  ــئله مح ــش، مس ــوزه پژوه ــا در ح ــا و اولویت ه ــودن نیازه ــخص ب نامش

نبــودن پژوهش هــا، ضعــف ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، نقــش انــدک 

پژوهش هــا در تصمیم ســازي و تصمیم گیــري، عــدم تدویــن و اجــراي 

محورهــاي پژوهشــي متناســب بــا نیازهــاي علمــي و کاربــردي کشــور، ضعف 

اطاعــات دانشــجویان نســبت بــه مشــکات و مســائل مبتابــه دســتگاه هاي 

اجرایــي و یــا صنایــع کشــور و نبــودن آمــوزش مهارتــي بــراي بــازار کار، از 

جملــه چالــش هایــی اســت کــه اجــرای ایــن پــروژه مــی توانــد بــه برطــرف 

کــردن آنهــا بیانجامــد.

ــیل هاي  ــرداري از پتانس ــد بهره ب ــروژه مي توان ــن پ ــح ای ــازي صحی پیاده س

پراکنــده کشــور را میســر ســازد و از ایــن جهــت منطبــق بــا اهــداف اقتصــاد 

مقاومتــي اســت.

ــت و  ــده اس ــه نش ــخصی ارائ ــزارش مش ــروژه، گ ــن پ ــرای ای ــه اج در زمین

شــواهد نشــان مــی دهــد کــه اقدامــات ملــی ســازمان یافتــه و منظمــی نیــز 

ــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت. در ایــن حــوزه ب

2- طراحــی و پیاده ســازی نظــام آمایــش آمــوزش 
کــردن  گــرا  مأموریــت  به منظــور  پژوهــش  و  عالــی 
ــور ــش کش ــی و پژوه ــوزش عال ــات آم ــای مؤسس فعالیت ه

ــن  ــح ای ــازي صحی ــس، پیاده س ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب

را  کشــور  پراکنــده  پتانســیل هاي  از  بهره بــرداري  مي توانــد  پــروژه 

ــي  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــا اه ــق ب ــت منطب ــن جه ــازد و از ای ــر س میس

ــاي  ــي از چالش ه ــود برخ ــت بهب ــد در جه ــروژه مي توان ــن پ ــت. ای اس

ــد و  ــات، هدفمن ــي تحقیق ــد پراکندگ ــات مانن موجــود در بخــش تحقیق

ــد. ــر باش ــا مؤث ــودن پژوهش ه ــور نب ــئله مح مس

بخشــي از طــرح آمایــش نیــاز بــه کار نرم افــزاري دارد و از ایــن حیــث 

ــور  ــام ام ــراي انج ــن ب ــت. همچنی ــي نیس ــل توجه ــار قاب ــه اعتب ــاز ب نی

ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــزاري،  ب ــخت اف ــاخت هاي س ــي و زیرس فیزیک

ســهم تحقیقــات از بودجــه کل کشــور در قانــون بودجــه 95 و احتمــاال 

ــروژه وجــود دارد. ــن پ ــق ای ــکان تحق ــد از آن، ام بع

ــراي  ــکل ب ــن ش ــدن بهینه تری ــت برگزی ــرح در حقیق ــن ط ــراي ای اج

ــلب  ــدم س ــوق و ع ــه مش ــت. ارائ ــات اس ــي و تحقیق ــوزش عال ــور آم ام

ــراي  ــد ب ــرح مي توان ــن ط ــراي ای ــران در اج ــان و مدی ــار از محقق اختی

ــد. ــده باش ــش یاري دهن ــن بخ ــي ای پویای

ــی  ــی در شــورای عال اواخــر اســفندماه 94، طــرح آمایــش آمــوزش عال

ــار  ــم انتظ ــاس ه ــن اس ــر همی ــد. ب ــب ش ــز تصوی ــی نی ــاب فرهنگ انق

ــاز اجرایــی شــود  می رفــت ایــن پــروژه )ســند( در ســال جــاری وارد ف

ــال  ــان در ح ــاوری همچن ــات و فن ــوم، تحقیق ــئوالن وزارت عل ــا مس ام

ــتند.  ــرای آن هس ــیوه اج ــاره ش ــزی درب برنامه ری

ــن  ــاوری در دوازدهمی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــال، وزی ــوان مث به عن

نشســت شــورای عمومــی معاونــان و مدیــران ایــن وزارتخانــه در 

ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری اعــام کــرد کــه ســاماندهی و توســعه 

ــر اســاس ایــن پــروژه )ســند آمایــش آمــوزش  آمــوزش عالــی کشــور ب

ــج و  ــد به تدری ــه بای ــت ک ــن کاری اس ــرد و ای ــورت می گی ــی( ص عال

ــود.  ــرا ش ــه گام اج گام ب

ــال  ــاوری در ح ــات و فن ــوم، تحقیق ــز وزارت عل ــتا نی ــن راس در همی

ــع  ــگاه جام ــور )دانش ــی کش ــگاه مهارت ــام دو دانش ــرح ادغ ــی ط بررس

علمــی و کاربــردی و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای( اســت. بنابرایــن 

ــروژه در  ــن پ ــای ای ــی برنامه ه ــه برخ ــت ک ــوان گف ــوع، می ت درمجم

ــدی  ــه کن ــاری ب ــال ج ــت س ــه نخس ــی در نیم ــت ول ــام اس ــال انج ح

ــت.  ــه اس ــش رفت پی
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بــا ایــن حــال تعریــف ایــن پــروژه از ســالهای قبــل در کشــور، نشــانگر 

ــژه ی اقتصــاد مقاومتــی طراحــی نشــده  ــدام، وی ــن اق آن اســت کــه ای

اســت. هرچنــد کــه نحــوه اجــرای آن مــی توانــد آن را در ایــن راســتا 

قــرار دهــد.

ــا  ــه ب ــت  دارد ک ــت اهمی ــروژه ازآن جه ــن پ ــن وجــود، اجــرای ای ــا ای ب

ــود   ــد می ش ــور  هدفمن ــای کش ــی و پژوهش ه ــوزش  عال ــرای آن، آم اج

رشــته های  تعییــن ظرفیــت  نحــوه  دانشــجو،  پذیــرش  و وضعیــت 

ــی  ــای آموزش ــعه فض ــد و توس ــته های جدی ــب رش ــگاهی، تصوی دانش

ــا  ــی ب ــف تحصیل ــع مختل ــرای مقاط ــوز ب ــدور مج ــار ص ــور در کن کش

توجــه بــه ظرفیت هــای منطقــه ای ســامان می یابــد.

ــور  ــر کش ــش برت ــد پژوه ــگاه و واح ــل 5 دانش 3-تبدی
ــی ــراز بین الملل ــه ت ب

از  یکــی  عالــی  آمــوزش  بین المللی ســازی  کلــی،  به صــورت 

فنــاوری در دولــت  اصلــی وزارت علــوم، تحقیقــات و  اولویت هــای 

یازدهــم، بخصــوص در شــرایط پســابرجام اســت و ایــن وزارتخانــه 

به طــور جــدی پیگیــر اجــرای ایــن موضــوع اســت.

ــر  ــق ب ــروژه منطب ــن پ ــس، ای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ طب

ــق  ــي اســت. تحق ــي اقتصــاد مقاومت ــد 2 سیاســت هاي کل بخشــي از بن

ــف  ــارت از ضع ــی عب ــش های ــا چال ــه ب ــد در مقابل ــروژه مي توان ــن پ ای

از جملــه کاهــش فرصــت مطالعاتــي اســاتید و  روابــط بین الملــل 

دانشــگاه هاي  بــا  مشــترک  همکاري هــاي  کم شــدن  و  دانشــجویان 

ــاوري و الزامــات  ــم و فن ــه دیپلماســي عل ــر، عــدم توجــه جــدي ب معتب

ــد. ــد باش ــي مفی ــجویان خارج ــذب دانش ــع ج ــاختي آن و موان زیرس

ــه ســطوح بین المللــي  ــراز فقــط 5 دانشــگاه ب همچنیــن کــه رســاندن ت

ــي از  ــون برخ ــم اکن ــه ه ــبي ک ــاخت هاي مناس ــه زیرس ــه ب ــا توج ب

ــت و  ــر اس ــول، امکان پذی ــه اي معق ــا بودج ــتند و ب ــگاه ها دارا هس دانش

ــاند. ــام رس ــه انج ــدت ب ــان م ــن کار را در می ــوان ای مي ت

ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــوم، ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش ــۀ مع ــه گفت ب

ــز  ــگاه ها و مراک ــری دانش ــد رقابت پذی ــروژه بای ــن پ ــده در ای ــن ش تعیی

ــز  ــن مراک ــود و ای ــتر ش ــل بیش ــطح بین المل ــور در س ــی کش پژوهش

حضــور مؤثرتــری در معــادالت بین المللــی علــم و دانــش داشــته 

ــی  ــی و پژوهش ــت آموزش ــه کیفی ــه ب ــتا، توج ــن راس ــه در ای ــند ک باش

علمــی  آزمایشــگاه های  ازجملــه  پژوهشــی  ســاختارهای  تجهیــز  و 

ــت. ــروری اس ض

در راســتای اجــرای ایــن پــروژه، در طــول ده ســال 3500 واحــد 

ــی و  ــای علم ــی، انجمن ه ــته های علم ــب هس ــی در قال ــال پژوهش فع

قطب هــای علمــی در دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی مجــری طــرح 

ــد  ــی و پژوهشــی کشــور شــکل خواهن ــوزش عال ــر موسســات آم و دیگ

کننــد.  دنبــال  را  پژوهشــی  مشــخص  مأموریت هــای  تــا  گرفــت 

ــان  ــون توم ــاالنه 400 میلی ــروژه س ــن پ ــرای ای ــرای اج ــن ب همچنی

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــی نی ــار مال اعتب

ــن  ــد ای ــی و رون ــت فعل ــخصی از وضعی ــزارش مش ــال، گ ــن ح ــا ای ب

ــه  ــجم ارائ ــورت منس ــه ص ــه در آن ب ــورت گرفت ــات ص ــروژه و اقدام پ

ــت. ــده اس نش

۴-طراحــی الگــوی تغییــر و ارتقــای دانشــگاه ها در 
ــادی  ــای اقتص ــتگاهی و بنگاه ه ــکالت کالن، دس ــل مش ح

ــور کش
ــل  ــروژه مکم ــن پ ــس، ای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب

ــي  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــر اه ــق ب ــه و منطب ــن وزارتخان ــروژه اول ای پ

ــوی  ــوان الگ ــه عن ــز ب ــی نی ــاد مقاومت ــوع اقتص ــه موض ــرا ک ــت؛ چ اس

ــرد. ــرار گی ــتا ق ــن راس ــد در ای ــی توان ــور، م ــادی کش اقتص

ــودن  ــف ب ــه ضعی ــی از جمل ــش های ــع چال ــد راف ــروژه مي توان ــن پ ای

ارتبــاط الزم بیــن مراجــع تحقیقاتــي، صنایــع و اجرایــي بــا دانشــگاه ها 

ــات  ــف اطاع ــي، ضع ــارات تحقیقات ــن اعتب ــا و تأمی ــن نیازه ــراي تعیی ب

دانشــجویان نســبت بــه مشــکات و مســائل مبتابــه دســتگاه هاي 

ــبت  ــادي نس ــاي اقتص ــات بنگاه ه ــف اطاع ــن ضع ــي و همچنی اجرای

تقویــت  و  ایجــاد  خــأ  دانشــگاه ها،  پتانســیل  و  توانایي هــا  بــه 

ــي در  ــوآوري علم ــف در ن ــگاه ها، ضع ــاوري در دانش ــال فن ــر انتق دفات

ــود مشــارکت ریســک پذیر نهادهــاي  ــي، نب دوره هــاي تحصیــات تکمیل

ــا  ــا ب ــهیات بانک ه ــق تس ــدان تطبی ــگاهها، فق ــا دانش ــود ب ــي موج مال

ــازار در  ــه ب ــوف ب ــگاه معط ــدان ن ــان و فق ــاي دانش بنی ــرایط بنگاه ه ش

سیاســت هاي فنــاوري باشــد.

ــور  ــه اي کش ــن برنام ــته در قوانی ــالیان گذش ــی س ــه، ط ــن زمین در ای

ماننــد قانــون برنامــه پنجــم توســعه و یــا الیحــه برنامــه ششــم توســعه، 

ــراي بخــش پژوهــش  ــراي بســیاري از دســتگاه هاي دولتــي ســهمي ب ب

در نظــر گرفتــه شــده کــه بنگاه هــا و دســتگاه هاي دولتــي مــي تواننــد 

ــود در دانشــگاه ها  ــه بخــش خ ــوط ب ــات مرب ــام تحقیق ــراي انج آن را ب

اختصــاص دهنــد.
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ــي  ــتگاه هاي اجرای ــر دس ــرز تفک ــه، ط ــر از بودج ــود مهمت ــن وج ــا ای ب

ــائل  ــل مس ــگاهیان در ح ــردن دانش ــل ک ــتقبال و دخی ــه اس ــبت ب نس

کشــور اســت. تــا زمانــي کــه عــزم جــدي در دســتگاه هاي اجرایــي بــه 

ــائل  ــتاي حــل مس ــگان دانشــگاهي در راس ــر از نخب ــور کســب نظ منظ

ــد  ــق نخواهن ــدان موف ــي چن ــن پروژه های ــود، چنی ــاد نش ــور ایج کش

بــود.

ــاه ســال جــاری  ــوم اردیبهشــت م ــر عل ــاوری وزی ــاون پژوهــش و فن مع

ــای  ــا وزارتخانه ه ــه ب ــت ک ــرده اس ــان ک ــروژه بی ــن پ ــوص ای در خص

مختلــف قراردادهــای همــکاری منعقــد کردیــم تــا از ایــن طریــق نتایــج 

ــزرگ کشــور شــود. ایشــان امضــای تفاهم نامــه  ــع ب تحقیقــات وارد صنای

میــان دانشــگاه ها بــا وزارتخانــه نفــت را از جملــه ایــن اقدامــات دانســته 

ــرو در  ــا وزارت نی ــه ای ب ــر آن، تفاهم نام ــاوه ب ــه ع ــوده ک ــان نم و بی

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــرژی ب ــه ان ــته ب ــای وابس حوزه ه

ــه  ــای دوازده موافقت نام ــاس امض ــر اس ــال 94 ب ــاه س ــتر در دی م پیش

همــکاری انجــام طرح هــای اولویــت دار حــوزه پایین دســت صنعــت نفــت 

ــه وزارت نفــت )شــرکت  ــی تابع ــران عامــل ســه شــرکت اصل ــان مدی می

ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران، شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 

ــگاه ها و  ــران( و دانش ــی گاز ای ــرکت مل ــران و ش ــی ای ــای نفت فرآورده ه

مراکــز تحقیقاتــی منتخــب، چهــار طــرح مطالعاتــی شــرکت ملــی صنایــع 

پتروشــیمی بــه مــدت پنــج ســال بــا مبلــغ تقریبــی 110 میلیــارد تومــان 

شــامل متانــول، الفیــن، پروپیلیــن و کاتالیســتهای پلــی الفیــن بــه 

ــه دانشــگاه های شــیراز، تربیــت مــدرس، پژوهشــگاه شــیمی و  ترتیــب ب

ــود. ــر ســپرده شــده ب ــی امیرکبی ــران و صنعت مهندســی شــیمی ای

ــای  ــی، تأســیس پارک ه ــا اقتصــاد مقاومت ــط ب ــای مرتب انجــام پژوهش ه

ــی و خصوصــی  ــتگاه های دولت ــا دس ــرارداد ب ــاد ق ــاوری و انعق ــم و فن عل

توســط برخــی دانشــگاه ها و افزایــش تعــداد مراکــز رشــد علــم و فنــاوری 

ــز در ســال 95  ــداد 170 مرک ــه تع ــز در ســال 92 ب ــداد 146 مرک از تع

ــم  ــای عل ــط پارک ه ــان توس ــوالت دانش-بنی ــادرات محص ــش ص و افزای

ــه 50.5  ــون دالر در ســال 92 ب ــز رشــد از 14.1 میلی ــاوری و مراک و فن

میلیــون دالر در ســال 94 ازجملــۀ دســتاورد های مجموعــۀ وزارت علــوم 

در ایــن حــوزه بــوده اســت.

ــن زمینــه، گــزارش مشــخصی از وضعیــت اقدامــات  ــن حــال در ای ــا ای ب

ــوان در خصــوص  ــدارد و نمــی ت انجــام شــده در ســال جــاری وجــود ن

ــرد. ــن ســال اظهارنظــر ک ــه در ای ــات صــورت گرفت اقدام

جمع بندی
ــازی  ــی و پیاده س ــای طراح ــرای پروژه ه ــوم در اج ــات وزارت عل اقدام

نظــام آمایــش آمــوزش و بازنگــری و اصــاح نظــام  آمــوزش عالــی 

ــاز  ــتر در ف ــون بیش ــی، تاکن ــی و کارآفرین ــت ارزش آفرین ــور در جه کش

برنامه ریــزی بــوده و اطــاع مشــخصی از  اجرایــی شــدن آن ارائــه 

ــت.  ــده اس نش

ــه تــراز بین المللــی، طبــق  در پــروژۀ ارتقــاء ســطح 5 دانشــگاه کشــور ب

دانشــگاه های  از  تعــدادی  تاکنــون  جهانــی  رتبه بنــدی  نظام هــای 

کشــور جــزو دانشــگاه های برتــر جهــان قرارگرفته انــد و در پایــان 

ــه  ــد ک ــه، هرچن ــن وزارتخان ــه ای ــه ب ــارم محول ــروژۀ چه ــوص پ درخص

ســه  در  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــودآوری  ــم در س ــت و ه ــم در کمی ــم گیری ه ــد چش ــر رش ــال اخی س

ــا  ــگاه ها و وزارتخانه ه ــان دانش ــی می ــن قرارداد های ــته اند و همچنی داش

منعقدشــده اســت، امــا تاکنــون خبــری از طراحــی الگــوی ارتقــاء 

ــادی  ــای اقتص ــتگاه ها و بنگاه ه ــکات دس ــل مش ــرای ح ــگاه ها ب دانش

ــت. ــده اس ــر نش ــور منتش کش

ــاری،  ــال ج ــاه س ــوم در مردادم ــر عل ــه وزی ــق گفت ــود طب ــن وج ــا ای ب

ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــه پروژه ه ــوط ب ــل مرب ــدام و عم ــای اق برنامه ه

وزارت علــوم در حــال تدویــن اســت و بــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــرای 

تصویــب و تأمیــن اعتبــار ارائــه خواهنــد شــد و زمانــی کــه اعتبــار الزم 

ــرای اجــرای پروژه هــا تأمیــن شــود، اجــرای آنهــا آغــاز خواهــد شــد.  ب

ــش  ــا و پژوه ــگاه ه ــن دانش ــرار گرفت ــتای ق ــا، در راس ــروژه ه ــن پ ای

ــزایی  ــت بس ــق آن از اهمی ــی و مصادی ــاد مقاومت ــتای اقتص ــا در راس ه

برخــوردار اســت و ضــروری اســت کــه وزارت علــوم بــا رویکــردی جدیــد 

ــد. ــری نمای ــرای آن را پیگی ــات، اج ــریع در اقدام و تس
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مقدمه
پروژه های اولویت دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح 

زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

تمرکز زدايي، واگذاري و تفويض اختيارات کافي براي هر استان1
ارتقاي توان توليد ملي

)درون زايي اقتصاد(

هدفمندسازي يارانه هاتهيه واگن براي متروهاي تهران و کانشهرها2

ــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد  نقــد و بررســی پ
ــه ــن زمين ــتگاه در اي دس

پــروژۀ تمرکــز زدایــي، واگــذاري و تفویــض اختیــارات کافــي بــراي هر اســتان 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــوم سیاســت های کل ــاده س ــا م ــط ب ــدودی مرتب تاح
ــه در  ــش از آنک ــروژه دوم بی ــد پ ــی رس ــر م ــه نظ ــود، ب ــن وج ــا ای اســت. ب
چارچــوب وظایــف و توانمنــدی هــای وزارت کشــور باشــد، مربــوط بــه وزارت 

راه و شهرســازی اســت. 

ــاد  ــر اقتص ــتان ها در ام ــت اس ــه هدای ــوق، وظیف ــای ف ــر پروژه ه ــاوه ب ع
ــن  ــه، ای ــن زمین ــه در ای ــت ک ــوده اس ــور ب ــدۀ وزارت کش ــی برعه مقاومت

ــت. ــام داده اس ــه ای انج ــدد و پیگیران ــات متع ــه اقدام وزارتخان
ــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت کشــور پرداختــه و  ــه بررســی 2 پ در ادامــه ب
ــه در اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی  ــن وزارتخان وضعیــت عملکــرد ای

قــرار مــی گیــرد.
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ــي  ــارات کاف ــض اختی ــذاري و تفوی ــي، واگ ــز زدای 1.تمرک
ــراي هــر اســتان  ب

تمرکززدایــی یکــی از اقدامــات مهــم اســت کــه منجــر بــه کاهــش بروکراســی و 
پیشــبرد ســریع امــور و اتخــاذ تصمیمــات شــده و لــذا از ایــن منظر، در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ کمااینکــه هــر بخــش بــه مصالــح حــوزه خــود 
بیــش از برنامــه ریــز کان آشناســت و لــذا از ایــن جهــت، مدیــران بخشــی مــی 

تواننــد بــرای مدیریــت منابــع خــود بهتــر تصمیــم بگیرند.
ــه ای  ــه گون ــی کشــور ب ــزی و اجرای ــر کشــور، شــرایط برنامه ری ــۀ وزی ــه گفت ب
بــوده و هســت کــه کمتــر اختیــارات، توزیــع منابــع و تخصیــص منابع در ســطح 
اســتان ها موجــب تــوازن شــده و نیــاز اســت بــا تغییــر نــگاه و رویکــرد، مجموعه 
اقدامــات بــه گونــه ای نــو طراحــی شــوند تــا موجــب تــوازن، تعــادل، اســتفاده از 

تــوان مناطــق و ظرفیت هــای مردمــی شــود.
ــان نمــوده اســت کــه اســتان هایی  ــن زمینــه بی ــی در ای ــی فضل دکتــر رحمان
ظرفیــت اداره خودشــان را در حــوزه اقتصــادی دارنــد و لــذا اگــر دولــت و مجلس 
مصلحــت بداننــد، ایــن وزارتخانــه حاضــر اســت به پنــج تــا 10 اســتان، از بودجه 

عمومــی بخشــی را بــه صــورت مســتقل بــه ایــن اســتان هــا اختصــاص دهــد.
هرچنــد اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن پــروژه 
در حــال پیگیــری اســت، امــا گزارشــی در خصــوص وضعیــت پــروژه و فعالیــت 

هــای انجــام شــده در ارتبــاط بــا آن هنــوز ارائــه نشــده اســت.

2. تهیه واگن براي متروهاي تهران و کالنشهرها
ــا اقتصــاد مقاومتــی و وزارت کشــور بــه خوبــی  هرچنــد نســبت ایــن پــروژه ب
مشــخص نیســت، امــا ایــن پــروژه در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه این 
ــه ســپرده شــده اســت. همچنیــن کــه ایــن پــروژه شــاخص کمــی و  وزارتخان

مشــخصی بــرای ارزیابــی نــدارد.
طبــق گــزارش ارائــه شــده در آذرماه ســال جاری، ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایــع ایــران )ایــدرو(، از طــرف وزارت کشــور مدیریــت تأمیــن واگن هــای مورد 
نیــاز 9 کانشــهر را برعهــده دارد تــا بــا برگــزاری مناقصــه، مراحــل تولیــد آن در 
داخــل آغــاز شــود. بــا مصوبــه شــورای عالــی اقتصــاد، 2 هــزار دســتگاه واگــن 
متــرو بــرای 9 کانشــهر بــا 55 درصــد داخلــی ســازی تولید مــی شــود.  بیش از 
نیمــی از ایــن 2 هــزار واگــن، بــه متــروی شــهر تهــران اختصــاص خواهــد یافت. 
همچنیــن طبــق اعــام معــاون توســعه ســرمایه گــذاری ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو(، میــزان ســرمایه گــذاری بــرای تامین ایــن واگن 
هــا در مرحلــه نخســت 2 میلیــارد یــورو بــرآورد شــده اســت کــه ایــن میــزان 
ســرمایه گــذاری بــا اســتفاد از فاینــاس شــرکت های خارجــی و صندوق توســعه 

ملــی تامیــن خواهــد شــد. 

طبــق گفتــه معــاون توســعه ســرمایه گــذاری ایــدرو، بخــش خصوصــی بــا انجام 
ســرمایه گــذاری و مشــارکت بــا شــرکت هــای معتبر جهــان مــی تواند بــا تولید 
قطعــات مــورد نیــاز در زنجیــره تولیــد ایــن دو هــزار واگــن متــرو فعــال شــود. 
تاکنــون واگــن هــای مــورد نیــاز متــروی شــهرها در داخــل مونتــاژ مــی شــد و 
دولــت درصــدد اســت بــا انتقــال تکنولــوژی و دانــش فنی بــا 55 درصد ســاخت 
داخــل، ایــن واگــن هــا در کشــور تولیــد شــود. در دی مــاه ســال جــاری، وزیــر 
کشــور بــا بیــان اینکــه شــورای اقتصاد امضــای قــرارداد تخصیــص دو هــزار واگن 
را بــه شــبکه متــرو کشــور را تاییــد کــرده، اظهار داشــته اســت که ســهم بیشــتر 
ایــن واگــن هــا بــه کانشــهر تهــران اختصــاص خواهــد یافــت. بــا توجــه بــه 
اینکــه هدفــی کّمــی و مشــخص بــرای ایــن پــروژه تعریــف نشــده اســت، نمــی 
تــوان در خصــوص میــزان پیشــرفت آن اظهارنظــر کــرد. تنهــا مــی تــوان در این 
زمینــه بیــان نمــود کــه اقداماتــی در اجــرای ایــن پــروژه انجــام شــده و ارزیابــی 

بیشــتر، منــوط بــه ارائــه اطاعــات تکمیلــی توســط ایــن وزارتخانه اســت.

جمع  بندی
ــۀ اقتصــاد  ــای وزارت کشــور در زمین ــت ه ــدۀ فعالی ــه عم به نظــر می رســد ک
مقاومتــی، بــه مدیریــت اقدامــات ســه اســتانی کــه وزیــر کشــور در آن هــا بــه 
جانشــینی رییــس ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي منصــوب شــده یعنــی 
ــت  ــی هدای ــۀ کل ــن وظیف ــان و همچنی ــتان و کرم ــرقی، لرس ــان ش آذربایج

ــت.  ــوده اس ــوف ب ــی، معط ــاد مقاومت ــر اقتص ــتان ها در ام اس
ــرار اســت  ــه ق ــن ســه اســتان ک ــزی در ای ــات موفقیت آمی ــه اقدام ــد ک هرچن
الگــوی ســایر اســتان ها در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی باشــند، انجــام شــده ولــی 
گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای تمرکز زدایــی و و تفویــض اختیــارات 
ــص وزارت  ــای مخت ــروژه ه ــتای پ ــه در راس ــتان-های کشــور ک ــایر اس ــه س ب

کشــور مــی باشــد، هنــوز منتشــر نشــده اســت. 
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مقدمه

دکتر ربیعی

بخش سیزدهم

» وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی «

پروژه های اولویت دار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیطراحی، تدوين و اجرای برنامه جلوگيری از نسلی شدن فقر 1

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار بازار محور2

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیتامين مالی خرد و کارآفرينی اجتماعی3

طراحی و پياده سازی الگوی ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاههای 4
محلی-  منطقه ای به شرکت های بزرگ

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیطراحی و پياده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای5

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیايجاد پنجره واحد حمايت های اجتماعی6
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه:

عمــده پــروژه هــای تعریــف شــده بــرای وزارت کار، تعــاون و رفــاه 
ــی و  ــاد مردم ــترش اقتص ــتغال و گس ــش اش ــتای افزای ــی، در راس اجتماع
همچنیــن در چارچــوب برنامــه ملــی عدالــت بنیــان کــردن اقتصــاد بــوده 
اســت. لــذا اجــرای ایــن پــروژه هــا مــی توانــد منجــر بــه تحقــق اقتصــاد 

ــود. ــی ش مقاومت
در ادامــه بــه بررســی 6 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعــی پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن وزارتخانــه در اجــرای آن مورد 

بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

1- پــروژه طراحــی، تدویــن و اجــرای برنامــه جلوگیــری 
از نســلی شــدن فقــر

ایــن پــروژه بــا هــدف ایجــاد درآمــد بــرای فقــرا از طریــق گســترش بــازار و 
دسترســی فقــرا بــه بــازار فــروش محصــوالت تولیــدی خــود، جلوگیــری از 

ســوء تغذیــه کــودکان، مــادران بــاردار و شــیرده، گســترش پوشــش بیمــه 
هــای اجتماعــی بــه آحــاد جامعــه تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی و در 
ــده از تحصیــل  نهایــت شناســایی، جــذب و آمــوزش کــودکان فقیــر بازمان

در چرخــه رســمی آمــوزش، مطــرح مــی گــردد. 
از آنجــا کــه اجــرای ایــن پــروژه در راســتای حمایــت از خانوارهــای آســیب 
ــه افزایــش امنیــت اقتصــادی شــده و در نتیجــه در  ــر اســت، منجــر ب پذی

راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت.
طبــق اطاعــات ارائــه شــده توســط وزارت کار، ایــن پــروژه شــامل چهــار 

بخــش بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
الف: توانمند سازی معیشت محور

ب: مقابله با فقر خوراکی
ج: ایجاد پوشش کامل بیمه اجتماعی)بیمه فراگیر(

د: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل
ــده  ــر آم ــا در جــدول زی ــن بخــش ه ــک از ای ــر ی ــت ه ــدی و وضعی فازبن

اســت:

وضعیت پیگیریفازعنوان بخش

شناسايی و مراجعه به مددجويان توليد کننده صنايع توانمند سازی معيشت محور1
)انجام پذيرفت(دستی عضو سازمان های حمايتی

)انجام پذيرفت(عقد قرارداد پشتيبان استانی با مددجو"2

3"
ايجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری درسايت 
منتخب برای فروش محصوالت به صورت مجازی (

شرکت ديجی کاال(
)انجام پذيرفت(

۴"
فروش محصوالت دريافتی از مددجويان در استان از 
طريق عرضه در فروشگاه های مجازی و حقيقی برند 

در سطح استان

)يک نوبت انجام پذيرفته و تا آخر سال 
به توجه به تعداد کاالی جمع آوری 

شده طی چندين نوبت صورت خواهد 
پذيرفت(

شناسايی جامعه هدف مبتاء به سوء تغذيه از طريق مقابله با فقر خوراکی5
)انجام پذيرفت(خانه های بهداشت

)انجام پذيرفت(معرفی افراد مبتاء به سوء تغذيه به نهادهای حمايتی"۶

7"
ارائه سبد غذايی مطلوب گروههای هدف مورد نظر 

بر اساس قيمت برآورد شده وزارت تعاون، کار ور فاه 
اجتماعی

)در حال اجرا(

تن سنجی دوره ای گروههای هدف دريافت کننده "8
سبد هر 6 ماه يکبار

)توسط وزارت بهداشت در حال اجرا 
می باشد(

پايش و ارزشيابی و جمع بندی در خصوص "9
به صورت مستمربهبوديافتگان

ايجاد پوشش کامل بيمه 10
اجتماعی

)تصويب نهايی آيين نامه اجرايی بيمه اجتماعی پايه 
فراگير(

)در کميته اختصاصی کميسيون 
اجتماعی تصويب و در حال سير مراحل 

تصويب در هيات دولت می باشد(
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وضعیت پیگیریفازعنوان بخش

)بيمه فراگير(11
ايجاد زير ساخت های الزم جهت اجرا در سطح کشور 

و هماهنگی در صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و 
عشاير به عنوان مجری طرح

-

-پیش بینی بودجه و تخصیص آن"12

-اطاع رسانی عمومی و اجرا"13

1۴"

شناسايی کودکان بازمانده از تحصيل و تشکيل 
کميته مشورتی طرح و برگزاری جلسات با حضور 
نمايندگان سازمان های دولتی و غير دولتی جهت 
تدوين نحوه اجرای طرح مشوق های تحصيلی در 

استانهای کشور

( انجام پذیرفت)

حمایت از کودکان بازمانده 15
از تحصیل

تدوین شیوه نامه اجرای طرح مشوق های تحصیلی 
(به محض تخصیص بودجه  2ماه)در تهران و استان های کشور

شناسايی و راستی آزمايی آمار کودکان بازمانده از "1۶
(1ماه)تحصيل

اجرای طرح"17

مستمرپايش و ارزيابی طرح"18

ــه در  ــت ارائ ــار وضعی ــدون وزارت کار در کن ــخص و م ــه مش ــن برنام ای
خصــوص میــزان پیشــرفت آن، فــارغ از محتــوای کار، اقــدام بســیار خــوب و 
مبارکــی اســت کــه توســط دیگــر دســتگاه هــا تقریبــا انجــام نشــده اســت. 
ــه  ــه ب همچنیــن کــه در خصــوص محتــوای پــروژه، حرکــت ایــن وزارتخان
ســمت توانمندســازی خانــوار بــه جــای حمایــت مالــی صــرف اقــدام مثبتی 
بــوده کــه مــی تــوان آن را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد نمــود. 

ــه  ــه ب ــا توج ــط وزارت کار ب ــروژه توس ــن پ ــرای ای ــاف، اج ــن اوص ــا ای ب
ــرفت  ــی پیش ــزان خوب ــه می ــت و ب ــان اس ــده در جری ــه ش ــات ارائ اطاع

ــت. ــرده اس ک

2- پــروژه ارتقــاء مهــارت هــای فنــی و حرفــه ای و 
کســب و کار بــازار محــور

ــوع  ــروژه موض ــن پ ــس، ای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
ــه  ــاده 3 ب ــي اســت. در م ــي اقتصــاد مقاومت ــاده 3 و 5 سیاســت هاي کل م
ــروي  ــهم نی ــش س ــه افزای ــز ب ــاده 5 نی ــروي کار و در م ــازي نی توانمند س
انســاني از ارزش ایجــاد شــده از کار، بــا ارتقــاي امــوزش، مهــارت، خاقیــت، 

ــه اشــاره مــی شــود.  کارافرینــي و تجرب
ســازگارنژاد معــاون وزیــر کار و مســئول ایــن پــروژه در آذرمــاه ســال جــاری 
گفتــه اســت کــه در جریــان ایــن پــروژه، بهبــود آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
بــه منظــور افزایــش مهــارت نیــروی کار فعــال و آمــاده ســازی کارجویــان 

ــدار و  ــازار اشــتغال، ارتقــاء تولیــد و توســعه اشــتغال پای ــه ب جهــت ورود ب
روســتایی تدویــن اســتانداردهای خــاق حرفــه ای، فرهنــگ کار و مهــارت 

از جملــه برنامــه هــای ایــن ســازمان اســت.
ــروژه و وضعیــت آن  ــن پ ــزارش مشــخصی از اجــرای ای ــن وجــود، گ ــا ای ب

ــه نشــده اســت. ارائ

3- پروژه تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی
ایــن پــروژه از آن جهــت کــه بــه اشــتغال زایــی از طریــق فعالیــت هــای 
ــی و در نتیجــه  ــق اقتصــاد مردم ــد، در تحق ــی انجام ــرد و کوچــک م خ
اقتصــاد مقاومتــی اثرگــذار اســت؛ چــرا کــه عمــده مشــکل بنــگاه هــای 
ــم  ــه ک ــا هزین ــرد ب ــع خ ــه مناب ــی ب ــی و دسترس ــن مال ــک، تامی کوچ

اســت.
در ایــن زمینــه وزارت کار اقداماتــی در تعامــل بــا صنــدوق هــای قــرض 

الحســنه و بانــک هــای مرتبــط انجــام داده اســت. 
در ایــن راســتا نورالــه زاده مدیــر عامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از راه 
ــا مهــر  ــی خــرد در 600 روســتای کشــور ت ــدازی صنــدوق تامیــن مال ان

مــاه امســال خبــر داده اســت.
ــد  ــورد رون ــخصی در م ــزارش مش ــون گ ــود وزارت کار تاکن ــن وج ــا ای ب
اجــرای ایــن پــروژه ارائــه نــداده اســت و لــذا نمــی تــوان ارزیابــی دقیقــی 

از ایــن حــوزه ارائــه کــرد.
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۴- پــروژه طراحــی و پیــاده ســازی الگــوی ایجــاد 
اشــتغال فراگیــر بــا اتصــال بنگاههــای محلــی- منطقــه ای بــه 

ــزرگ ــای ب ــرکت ه ش
ــان و  ــل اطمین ــازار قاب ــه ب ــد ک ــد ش ــن خواه ــه ای ــر ب ــروژه منج ــن پ ای
ــد و  ــود آی ــه وج ــه ای ب ــی و منطق ــای محل ــگاه ه ــرای بن ــداری ب پای
ــروش محصــول حــل شــود. ــی ف ــا یعن ــگاه ه ــن بن ــن مســئله ای مهمتری

ــال  ــاه س ــت م ــم اردیبهش ــر، هفت ــتغال فراگی ــعه اش ــرح توس ــات ط کلی
جــاری درجلســه شــورای عالــی اشــتغال بــا هــدف تحقــق نــرخ بیــکاری 

ــه تصویــب رســید.  ــان ســال 96 ب ــا پای تــک رقمــی ت
ــروژه و  ــن پ ــت ای ــخصی از وضعی ــزارش مش ــون گ ــال تاکن ــن ح ــا ای ب

ــت. ــده اس ــه نش ــه در آن ارائ ــورت گرفت ــات ص اقدام

ــعه  ــای توس ــازی الگوه ــاده س ــی و پی ــروژه طراح 5- پ
ــه ای ــتغال منطق ــر اش ــای پ ــته ه رش

ــر  ــو معــروف اســت، رشــته هــای پ ــه طــرح تکاپ ــروژه کــه ب ــن پ در ای
ــذا  ــود. ل ــی ش ــت م ــایی و از آن حمای ــه شناس ــر منطق ــتغال در ه اش
ــای  ــت ه ــایی مزی ــرزمین و شناس ــش س ــت آمای ــروژه در جه ــن پ ای
ــد  ــت. هرچن ــی اس ــاد مقاومت ــتای اقتص ــوده و در راس ــق ب ــژه مناط وی
ــه  ایــن طــرح از ســال هــای گذشــته جــزو برنامــه هــای ایــن وزارتخان

ــوده اســت. ب
در ســال 93، اهــداف ایــن طــرح توســط مســئولین حمایــت از کســب و 
کارهــای خــرد )کوچــک( مبتنــی بــر اقتصادهــای محلــی و منطقــه ای و 
ــر گــروه هــدف شــامل معلولیــن،  ــا تاکیــد ب ایجــاد فرصتهــای شــغلی ب
ــتفاده  ــای کار، اس ــرده جوی ــل ک ــان تحصی ــژه جوان اقشــار خــاص و بوی
ــز تجــارب و طرحهــای اجــرا شــده و  از تجــارب کشــورهای دیگــر و نی
ــتانها،  ــور و اس ــب و کار در کش ــا کس ــط ب ــده مرتب ــام ش ــات انج مطالع
اســتفاده از مطالعــات میدانــی در تصحیــح مــدل تدویــن شــده، بررســی 
ــامل  ــب و کار ش ــه کس ــتان در زمین ــا اس ــط ب ــمی مرتب ــات رس اطاع
ــات دانشــگاهی  ــات و تحقیق گزارشــهای رســمی منتشــر شــده و مطالع
ــن  ــتان در تدوی ــت اس ــتان و وضعی ــادر در اس ــی و م ــناد تخصص و اس
ــا و  ــم گیریه ــات در تصمی ــن اطاع ــگاه ای ــش و جای ــن نق طــرح و تبیی

ــوان شــده اســت. ــا عن ــم گیریه ــی در تصمی ــات میدان ــت از مطالع غفل
تازیکــی مســئول ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در حــال حاضــر 
در 22 اســتان در حــال اجراســت، گفتــه اســت کــه فرآینــد و سیســتم 
ــک کارگــزار  ــن شــکل اســت کــه در هــر اســتان ی ــه ای ــو ب طــرح تکاپ
ــوده و آموزش هــای  ــه از بخــش خصوصــی ب توســعه اشــتغال اســتان ک

تخصصــی الزم را در ایــن زمینــه دیــده انتخــاب می شــود و در کنــار آن، 
ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد )یونیــدو( و صنــدوق کارآفرینــی 
ــس از  ــه پ ــن طــرح هســتند ک ــی ای ــازوی اجرای ــوان دو ب ــه عن ــد ب امی
رصــد اســتان، متخصصــان بین المللــی هــر تخصــص و رشــته را دعــوت 
ــی؛  ــز تخصص ــاز مراک ــورت نی ــد و در ص ــد می کنن ــرده و از آن بازدی ک
آن رشــته ایجــاد می شــود؛ بــه عنــوان مثــال مــا در مشــهد کــه رشــته 
کفــش را آغــاز کردیــم، بزرگتریــن مدرســه توســعه مصنوعــات چرمــی 
ــل  ــی مل ــع ســازمان توســعه صنعت ــا مناب و کفــش کشــور را در آنجــا ب

متحــد احــداث کردیــم.
ســازمان های  و  کار  وزارت  بیــن  تفاهم نامه هایــی  زمینــه  ایــن  در 
مســئول در ســطح ملــی بســته شــده اســت و بســیج، میــراث فرهنگــی، 
نفــت و چندیــن دســتگاه دیگــر  ارتباطــات و حتــی وزارت  وزارت 
ــع  ــرای اجــرای مشــترک و اســتفاده مشــترک از مناب ــی ب تفاهم نامه های
بســته شــده و هماهنگی هــای الزم در ســطح ملــی انجــام شــده اســت.
ــر  ــی و فراگی ــروژه مل ــک پ ــو ی ــرح تکاپ ــروژه، ط ــئول پ ــه مس ــه گفت ب
ــد  ــی بای ــتگاه های اجرای ــی دس ــتانی در تمام ــاس اس ــت و در مقی اس
ــم آن  ــر می توانی ــک یکدیگ ــا کم ــتگاه ها ب ــه دس ــده و هم ــه ش نهادین

ــم. ــرا کنی را اج
ــاری،  ــال ج ــاه س ــئولین در دی م ــزارش مس ــق گ ــروژه طب ــن پ در ای
ــب و  ــق کس ــکان خل ــتانی، ام ــی و اس ــطح مل ــات س ــاس مطالع ــر اس ب
ــرای  کارهــای جدیــد در حوزه هــای مختلــف فراهــم شــده اســت کــه ب
تحقــق آن، می بایســت ابتــدا اطاعــات اشــتغال اســتان ها تهیــه و 

ــود. ــایی ش ــتغال شناس ــر اش ــته های پ ــپس رش س
ــال  ــم در وزارت کار در ح ــروژه مه ــن پ ــه در ای ــات صــورت گرفت اقدام
ــات از ســال هــای گذشــته انجــام  ــن اقدام ــد ای ــری اســت؛ هرچن پیگی
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــای اقتصــاد مقاومت ــروژه ه ــب پ شــده و ســپس در قال
ــص  ــره وری در تخصی ــور و به ــرای کش ــادی ب ــرکات زی ــا ب ــت ام اس

ــت. ــد داش ــع خواه مناب

هــای  حمایــت  واحــد  پنجــره  ایجــاد  پــروژه   -۶
عــی جتما ا

ــروژه  ــن پ ــی ای ــداف کل ــده، اه ــه ش ــای ارائ ــزارش ه ــاس گ ــر اس ب
یکپارچــه ســازی پیشــخوان خدمــات رفــاه اجتماعــی و جلوگیــری 
ــای  ــه ه ــی برنام ــم افزای ــت، ه ــت خدم ــای درخواس ــدد درگاهه از تع
ــای  ــخوان ه ــه پیش ــان ب ــه متقاضی ــش مراجع ــی، کاه ــت اجتماع حمای
فیزیکــی، امــکان ردیابــی مراحــل ارائــه خدمــت، پایــش بودجــه 
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ــود. ــده ب ــرا ش ــای اج ــه ه ــی برنام ــی اثربخش ــی و ارزیاب تخصیص
طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، تعــدد مراکــز حمایتــي 
ــه  ــي ب ــات حمایت ــه خدم ــز، ارائ ــن مراک ــوي ای ــات ازس ــه خدم و ارائ
ــه  ــت ک ــواردي اس ــه م ــتگاه و ...، هم ــد دس ــوي چن ــرد از س ــک ف ی
ــي و انســاني( خواهــد شــد. ایجــاد پنجــره  ــع )مال باعــث هدررفــت مناب
ــده  ــش عم ــع بخ ــا رف ــد ب ــي توان ــي م ــاي اجتماع ــت ه ــد حمای واح
ــت  ــش کیفی ــث افزای ــات باع ــه خدم ــا در ارائ ــاني ه ــم پوش اي از ه
خدمــات، اســتفاده بهینــه از منابــع، ارتقــاي ســطح خدمــات و افزایــش 
گیرنــدگان خدمــات حمایتــي شــود. بنابرایــن مــي تــوان اذعــان نمــود 

ــت. ــي اس ــاد مقاومت ــتاي اقتص ــروژه در راس ــن پ ــراي ای ــه اج ک
ــا توجــه بــه ســوابق دو دســتگاه اصلــي حمایتــي )ســازمان بهزیســتي  ب
ــه  ــن وجــود بدن ــي )ره(( و همچنی ــام خمین ــداد ام ــه ام کشــور و کمیت
کارشناســي و متخصصــان در هــر دو مجموعــه و همچنیــن منابــع 
متعــددي کــه در قالــب ردیــف هــاي اعتبــاري در بودجــه دســتگاه هــا 
ــث  ــور، از حی ــروژه مذک ــد پ ــي رس ــر نم ــه نظ ــود، ب ــي ش ــده م گنجان
منابــع مالــي و انســاني بــا نقصــان مواجــه گــردد. همچنیــن شــهرداري 
ــاي  ــت ه ــوزه حمای ــا در ح ــت آنه ــي از فعالی ــه بخش ــور ک ــاي کش ه
اجتماعــي اســت، مــي تواننــد در تأمیــن منابــع مالــي و نیــروي انســاني 

ــد. ــرح مســاعدت نماین ــراي ط در اج
ــه  ــوه ارائ ــول در نح ــاد تح ــث ایج ــي باع ــد اجتماع ــره واح ــاد پنج ایج
خدمــات و بهبــود آن و افزایــش رضایــت در گیرنــدگان خدمــت و 
ــا  ــه ه ــرل هزین ــده و کنت ــام ش ــاي انج ــت ه ــد فعالی ــن رص همچنی
خواهــد شــد. لکــن از آنجــا کــه هرگونــه تغییــر در فرآیندهــاي جــاري 
ــرو مــي شــود، دســتگاه هــاي اجرایــي  ــا مقاومــت هایــي روب همــواره ب

ــد.  ــاري دارن ــاي ج ــه ه ــداوم روی ــه ت ــل ب تمای
ــت  ــروژه هــا، حمای ــه منظــور شــروع و اجــراي پ ــذا ضــروري اســت ب ل
طلبــي الزم از ســوي دو دســتگاه اصلــي )ســازمان بهزیســتي و کمیتــه 
ــورت  ــکار ص ــاي هم ــتگاه ه ــایر دس ــي )ره(( و س ــام خمین ــداد ام ام
پذیــرد و اطــاع رســاني کامــل و کافــي انجــام شــود. بدیهــي اســت در 
ــراي  ــه اج ــل ب ــا تمای ــتگاه ه ــات الزم، دس ــن مقدم ــدم تأمی صــورت ع

ــروژه هــاي جــاري خــود خواهنــد داشــت. پ
ــروژه در 4  ــن پ ــه ای ــوط ب ــای مرب ــدی کاره ــان بن ــن وجــود، زم ــا ای ب

ــت:   ــده اس ــه ش ــر گرفت ــف در نظ ــاز مختل ف
فاز اول: طراحی و ایجاد ســامانه

فازدوم: یکســان ســازی فرآیند پذیرش نهادهای ذیربط
فازســوم: اطاع رسانی عمومی

فازچهارم: ایجاد ارتباط بین ســامانه و ســازمانهای ذیربط
ــاز اول  ــل کار ف ــط وزارت کار، مراح ــده توس ــه ش ــات ارائ ــق اطاع طب
ــرای اجــرای فــاز دوم نیــز 12  ــه پایــان رســیده اســت؛ ب ایــن پــروژه ب
مــاه مهلــت در نظــر گرفتــه شــد کــه ایــن امــر نشــان مــی دهــد بــرای 
انجــام ایــن فــاز، بایــد تــا اواخــر بهــار 96 صبــر کــرد. بــرای فــاز ســوم 
3 مــاه در نظــر گرفتــه شــد و در فــاز آخــر ایــن پــروژه بایــد ظــرف 2 
تــا 3 مــاه یــک خدمــت جدیــد معرفــی بشــود؛ کــه در شــهریور امســال 
ــاران  ــی بیم ــه داروی ــاختمانی و یاران ــران س ــه کارگ ــت، بیم از دو خدم
خــاص رونمایــی شــد. از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن فــاز مــی 
ــی  ــه اجتماع ــرای مشــاغل خــرد، بیم ــه ای ب ــه تســهیات یاران ــوان ب ت
ــای  ــران نهاده ــتمری بگی ــی و مس ــای تفاهم ــه داروه ــان، یاران قالیباف

حمایتــی اشــاره کــرد. 

بندی جمع 
ــای گذشــته  ــای وزارت کار از ســال ه ــروژه ه ــم اینکــه عمــده پ علیرغ
ــی  ــاد مقاومت ــوب اقتص ــاری در چارچ ــال ج ــوده و در س ــان ب در جری
ارائــه شــده اســت، امــا بــه نظــر مــی رســد کــه وزارت کار بــه صــورت 

ــد.  ــی کن ــال م ــا را دنب ــه اجــرای آنه پیگیران
ــی  ــب توجه ــخص و جال ــای مش ــزارش ه ــه گ ــن وزارتخان ــن ای همچنی
ــه نمــوده اســت کــه در جــای خــود  ــروژه هــا ارائ از وضعیــت بعضــی پ
ــرداری توســط دیگــر  ــر اســت و ضــروری اســت مــورد الگوب ــل تقدی قاب

ــرار گیــرد. ــز ق دســتگاه هــا نی

منابع 

1- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195

2- خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95050108432

3- سایت فردا نیوز، کد خبر 333952

4- سایت سازمان فنی و حرفه ای کشور

5- ایران اکونومیست، کدخبر: 123640

6- خبرگزاری تسنیم: کد خبر 1087247  

7- موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: کد خبر  126939

8- خبرگزاری ایرنا: کد خبر  82143534 

9- پایگاه اطاع رسانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

10- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 14721
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مقدمه

دکتر سیف

بخش چهاردهم

» بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران «

پروژه های اولویت دار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر 
است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

سياست های پولی و ارزیمرکز کنترل نظارت  اعتباری )مکنا(1

سياست های پولی و ارزیانتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غيرمجاز2

سياست های پولی و ارزیيکسان سازی نرخ ارز3

سياست های پولی و ارزیاصاح نظام بانکی و پولی4

پيش برد برون گرايی اقتصاد )توسعه صادرات غيرنفتی(جذب 10 ميليارد دالر منابع مالی خارجی )فاينانس(5
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــک مرکــزی پرداختــه و  ــروژه اقتصــاد مقاومتــی بان ــه بررســی 5 پ در ادامــه ب
وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی قــرار 

مــی گیــرد.

1- مرکز کنترل نظارت  اعتباری (مکنا)
ــارات  ــدازی مرکــز کنتــرل و نظــارت اعتب از حــدود ســال 1387، بحــث راه ان
)مکنــا( در دســتور کار بانــک مرکــزی بــود، لکــن هنــوز اجرایــی نشــده اســت. 
ایــن مرکــز در راســتای ترویــج بیشــتر کارتهــای اعتبــاری پیــش بینــی شــده 
اســت. دارنــده ایــن نــوع کارتهــا قبــل از خریــد، بــه داشــتن ســپرده در بانــک 
نیــازی نــدارد و بســته بــه اعتبــارش نــزد بانــک، مــی توانــد تــا ســقف معینــی 
خریــد و پــس از مدتــی مشــخص مبلــغ آن را پرداخــت نمایــد. صــدور کارت 
اعتبــاری، نیازمنــد شناســایی مشــتریان بانــک و ریســک اعتبــاری آنهــا اســت. 
در ایــن راســتا جایــگاه مکنــا بدیــن صــورت خواهــد بــود کــه کلیــه بانکهــا و 
موسســات اعتبــاری موظــف شــده انــد کــه قبــل از صــدور کارت اعتبــاری، بــا 

ارســال اطاعــات الزم، مــوارد را از ایــن مرکــز اســتعام کننــد. 
طبــق گــزارش اقدامــات عملــی بانــک مرکــزی در هفتــه دولــت )شــهریورماه(، 
براســاس هــدف کان پــروژه اعتبارســنجی مشــتریان، مکنــا دارای پایــگاه داده  
مرجعــی خواهــد بــود کــه تمامــی اطاعــات مربــوط بــه تســهیات و اعتبــارات 
اعطــا شــده بانک هــا بــه افــراد و شــرکت ها در آن ثبــت خواهــد شــد. 
ــارت   ــاری عب ــرل نظــارت اعتب ــروژه توســعه مرکــز کنت ــی پ فعالیت هــای اصل

اســت از:
ــه منظــور اســتفاده مشــترک از  ــرای بانک هــا ب • تدویــن چارچــوب قانونــی ب

اطاعــات
• تدوین مقررات دفتر اعتبارسنجی

• برقراری ارتباط با سیستم های موجود اطاعاتی
• ایجاد زیرساخت الزم برای امتیازدهی و رتبه بندی مشتریان

اهم اقدامات انجام گرفته طی یک  سال اخیر در پروژه مکنا عبارتند از:
• اتصــال 28 بانــک و موسســه اعتبــاری بــه ســامانه بــرون خــط مکنــا کــه از 

ایــن میــان تعــداد 23 بانــک فعــال هســتند
ــی  ــور بررس ــه منظ ــتاب ب ــامانه ش ــه س ــا ب ــط مکن ــال برخ ــراری اتص • برق

اعتبــاری کارت هــای  تراکنش هــای 
• ارائه سرویس خرید کاالی ایرانی

• برگــزاری دوره توجیهــی بــرای بانک هــا در خصــوص پیاده ســازی فــاز برخــط 
ســامانه )مبنــی بــر وب ســرویس( کــه الزمــه پیشــرفت و توســعه پــروژه بــه 

منظــور دســتیابی بــه یــک مرکــز اعتبارســنجی یکپارچــه اســت

• ابــاغ مســتندات »راهنمــای کاربــری برون خــط ســامانه مکنــا« و 
ــی ــبکه بانک ــه ش ــا« ب ــامانه مکن ــط س ــری برخ ــای کارب »راهنم

• فعال سازی سایت پشتیبان مکنا
ــت، در  ــوده اس ــرح ب ــته مط ــالهای گذش ــروژه از س ــن پ ــه ای ــم اینک علیرغ
راســتای وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی نیــز مــی باشــد؛ همچنیــن کــه در 
حــال حاضــر عمــده بانــک هــای جهــان چنیــن خدماتــی را بــه مشــتریان در 
قالــب کارت هــای اعتبــاری ارائــه مــی نماینــد. بــا ایــن حــال اگــر خدمــات 
ــتای  ــوان آن را در راس ــی ت ــود، م ــی ش ــای ایران ــه کااله ــوف ب ــا معط مکن
اقتصــاد مقاومتــی ارزیابــی نمــود؛ در غیــر اینصــورت، اجــرای ایــن پــروژه را 

ــوان در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد. نمــی ت

ــات  ــاماندهی موسس ــا س ــول ب ــازار پ ــی ب ــام بخش 2-  انتظ
ــاز غیرمج

ــرای  ــی ب ــای داخل ــه ه ــه تکان ــه مثاب ــوان ب ــی ت ــاز را م ــات غیرمج موسس
اقتصــاد کشــور دانســت کــه ضربــه پذیــری را افزایــش داده اســت؛ بنابرایــن 
مقــاوم ســازی اقتصــاد بــرای مقابلــه بــا ایــن نــوع تکانــه و در نتیجــه تعریــف 

ایــن پــروژه، در راســتای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد مــی شــود.
عمــوم فعالیــت هــای بانــک مرکــزی در اجــرای ایــن پــروژه در ســال جــاری 
بــه ارســال بخشــنامه و تشــکیل جلســه بــا نهادهای مرتبــط اختصــاص یافت. 
ادغــام و صــدور مجــوز نیــز در مــورد تعــداد کمــی از موسســات انجــام شــد. 

از بیــن ایــن موسســات، موسســه میــزان در بانــک صــادرات ادغــام گردیــد.
همچنیــن بــه تعــداد معــدودی موسســات همچــون موسســه آرمــان ایرانیان، 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــت داده ش ــوز فعالی ــور مج ــاری ن ــه اعتب ــپین و موسس کاس
ــا 6 هــزار موسســه غیرمجــاز در  برآوردهــای انجــام شــده، هــم  اکنــون 5 ت
کشــور وجــود دارد کــه بخــش عمــده آنهــا صندوق هــای کوچکــی هســتند 
کــه حجــم عملیــات مالــی آنهــا زیــاد نیســت امــا بــه دلیــل تعــدد، فعالیــت 

آنهــا در مجمــوع بــر اقتصــاد کشــور اثرگــذار هســتند. 
ــی و  ــه بررس ــزی، در جلس ــک مرک ــی بان ــاون نظارت ــدری، مع ــاد حی فرش
ارزیابــی عملکــرد بانــک مرکــزی در زمینــه پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــزی در  ــک مرک ــای بان ــه موفقیت ه ــاره ب ــا اش ــاری، ب ــال ج ــاه س در دی م
ــک  ــه بان ــت ک ــه اس ــاز گفت ــی غیرمج ــای پول ــایی نهاده ــوص شناس خص
مرکــزی از طریــق انجــام مکاتبــات الزم بــا نیــروی انتظامــی بــرای اجرایــی 
ــور  ــه منظ ــات الزم ب ــام مکاتب ــی، انج ــت مل ــورای امنی ــات ش ــدن مصوب ش
جلوگیــری از فعالیت هــای تبلیغاتــی نهاد هــای فاقــد مجــوز بــا دســتگاههای 
مرتبــط ماننــد ســازمان صــدا و ســیما و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
و همچنیــن مکاتبــه و رایزنــی بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای 
اخــذ فهرســت تعاونی هــای اعتبــاری مــورد شناســایی توســط آن وزارتخانــه، 
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موفــق بــه شناســایی و برخــورد بــا بخــش زیــادی از نهادهــای پولــی غیرمجاز 
فعــال در کشــور شــده  اســت. 

ــه اهمیــت جلوگیــری  ــا توجــه ب ــد کــه ب همچنیــن ایشــان بیــان نمــوده ان
ــع  ــب مراج ــکاری مناس ــاز، هم ــر مج ــای غی ــرب نهاده ــای مخ از فعالیت ه
قضایــی و نیــروی انتظامــی در برخــورد بــا موسســات فاقــد مجــوز می توانــد 
ــر محاکــم قضائــی در  موجــب تســریع در انجــام امــور شــود. فرآینــد زمان ب
صــدور احــکام مقتضــی و نقایــص موجــود در قانــون تجــارت و ورشکســتگی 
ــا  ــب ب ــورد مناس ــش روی برخ ــع پی ــه موان ــز از جمل ــی نی ــای مال نهاده
ــر الزم در  ــت  تدابی ــه الزم اس ــد ک ــمار می آین ــه ش ــاز ب ــات غیرمج موسس

ــع صــورت گیــرد.  رفــع ایــن موان
ــن  ــزی در ای ــک مرک ــط بان ــده توس ــام ش ــدد انج ــات متع ــود اقدام ــا وج ب
ــی  ــرای ارزیاب ــخصی ب ــاخص مش ــروژه ش ــن پ ــه ای ــل اینک ــه دلی ــه، ب زمین
نــدارد، امــکان بیــان اینکــه ایــن نهــاد تــا چــه حــد در دســتیابی بــه اهــداف 

ــدارد. ــا وجــود ن ــوده اســت تقریب ــق ب ــروژه موف پ

3-  یکسان سازی نرخ ارز
یکــی از پــروژه هــای اولویــت دار ســتاد اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا بانــک 
ــک  ــس کل بان ــود. رئی ــرخ ارز ب ــازی ن ــان س ــال 95، یکس ــزی در س مرک
مرکــزی در مــرداد مــاه ســال 95 به طــور رســمی از آغــاز یکســان ســازی ارز 
تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد. بــا ایــن وجــود در حــال حاضــر، نــرخ ارز 

ــازار، حــدود 800 تومــان اختــاف دارد. رســمی و ب
هرچنــد ایــن پــروژه جــزو وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی اســت، امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه دیــدگاه هــای متفاوتــی در خصــوص نــرخ ارز و نحــوه آن وجــود 
ــت نوســانات  ــه ســمت یکســان ســازی و مدیری ــوان حرکــت ب ــی ت دارد، م
نــرخ ارز را در صورتــی کــه ایــن حــرکات ریشــه ای باشــد، زمینــه ســاز ایجــاد 
تعــادل در بــازار ارز و مقابلــه بــا تکانــه هــای ارزی دانســت؛ لــذا ایــن پــروژه 

در راســتای مقــاوم ســازی اقتصــاد ارزیابــی مــی شــود.
ــی  ــت فعل ــاری سیاس ــال ج ــاه س ــرداد م ــزی در م ــک مرک ــس کل بان رئی
ــازار آزاد ارز را نخســتین گام جــدی  ــرای فعالیــت در ب ــه بانک هــا ب مجــوز ب
ــا اجــرای  بــرای اصاحــات ارزی بــه  شــمار آورده و بیــان نمــوده بــود کــه ب
ــات ارزی  ــدی اصاح ــن گام ج ــال، دومی ــه دوم امس ــازی در نیم یکسان س
هــم برداشــته خواهــد شــد. بــا ایــن حــال، یــک گام ســوم و ضــروری بــرای 
ــه اوال،  ــرد سیاســت ارزی در کشــور اســت ک ــن راهب اصاحــات ارزی، تدوی
بــه تکــرار تجربه هــای تلــخ »تثبیــت« و کاهــش قیمــت واقعــی ارز بــه زیــان 
تولیــد و بــه شــوک های ارزی آتــی منجــر نشــود و بانــک مرکــزی، در مقابــل 
نوســانات روزانــه و مقطعــی بــازار، بتوانــد نقشــه راه دقیقــی را بــرای حرکــت 
ــت از  ــرای حمای ــی ارز ب ــظ ارزش واقع ــورم و حف ــا ت ــرخ ارز ب ــی ن تدریج

تولیــدات داخلــی، در پیــش بگیــرد.
ــه 3200 تومــان در  ــرخ ارز مرجــع از حــدود 2500 تومــان ب از ســال 92، ن
آبــان مــاه ســال 95 رســیده اســت و در همیــن مــدت نــرخ ارز در بــازار نیــز 
از حــدود 3200 تومــان بــه 3600 تومــان رســید و رونــد، حاکــی از نزدیــک 
شــدن ایــن دو بــه یکدیگــر بــود. امــا از ابتــدای آذر مــاه 95 شــاهد نوســانات 
غیــر عــادی در بــازار ارز کشــور بودیــم بــه نحــوی کــه اختــاف قیمــت بیــن 
ــدود800  ــه ح ــه و ب ــش یافت ــددا افزای ــان مج ــدود 400 توم ــرخ از ح دو ن
ــز  ــان را نی ــاالی 4100 توم ــم ب ــازار آزاد رق ــرخ دالر در ب ــید و ن ــان رس توم

تجربــه کــرد.
ــک در  ــن بان ــرخ ارز، ای ــازی ن ــزی در یکســان س ــک مرک ــزم بان ــم ع علیرغ
ــه  ــت ب ــرخ ارز و حرک ــانات ن ــت نوس ــال 95 در مدیری ــی س ــای پایان ماهه
ــدم  ــب ع ــر موج ــن ام ــرد و همی ــل نک ــق عم ــازی موف ــان س ــمت یکس س
ــن  ــردد؛ ای ــی گ ــروژه م ــن پ ــرای ای ــزی در اج ــک مرک ــی بان ــت کل موفقی
مســئله را مــی تــوان اینگونــه ارزیابــی نمــود کــه اقدامــات بانــک مرکــزی در 

ــوده اســت. ــه، مناســب نب ــن زمین ای

۴- اصالح نظام بانکی و پولی
تیرمــاه 94 رئیــس جمهــور در نامــه ای بــه جهانگیــری معــاون اول خــود و 
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، خواســتار مشــخص شــدن برنامه 
جامــع اصــاح نظــام بانکــی و توســعه بــازار اولیــه ســرمایه و ســامان بخشــی 

بــه بدهــی هــای دولــت شــد. 
بعــد از گذشــت یــک ســال از ایــن نامــه محورهــای 10 گانــه ایــن طــرح در 
ــا همــکاری پژوهشــکده  ــی شــد. طــرح مذکــور کــه ب ــاه 95 رونمای خردادم
پولــی بانکــی تهیــه شــده بــود، دارای محورهایــی همچــون تعدیــل نســبت 
ســپرده قانونــی بانکهــای تجــاری، ســاماندهی موسســات غیــر مجــاز و ارتقای 
ــک  ــف بان ــزو وظای ــرای آن ج ــت و اج ــا اس ــار بانکه ــر رفت ــر ب ــارت موث نظ

مرکــزی در اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفتــه اســت.
مرحلــه اول برنامــه اصــاح نظــام بانکــي و مالــی کشــور، بــا هــدف  تقویــت 
ــر  ــات غی ــش مطالب ــزی، کاه ــک مرک ــتگذاری بان ــی و سیاس ــش نظارت نق
ــش  ــامی و افزای ــی اس ــه اوراق مال ــت ب ــای دول ــی ه ــل بده ــاری، تبدی ج

ــن شــده اســت. ــاه 95 تدوی ــر م ــا در تی ــک ه ســرمایه بان
هــدف بخــش اول برنامــه اصاحــي مقدماتــي کــه زیــر نظــر بانــک 
مرکــزي انجــام مي پذیــرد، تقویــت نقــش نظارتــي و ســپس تقویــت 
ــام  ــي نظ ــت. آسیب شناس ــزي اس ــک مرک ــي بان ــت گذاري پول ــش سیاس نق
بانکــي نشــان مي دهــد در صــورت اقتــدار ناظــر بانکــي، ســازکارهایي فعــال 
ــي شــبکه بانکــي را در مراحــل  ــه مي توانســتند مشــکات فعل مي شــدند ک

ــد. ــف کنن ــي متوق ابتدای
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بخــش دوم برنامــه اصاحــي نیــز کــه بــا محوریــت وزارت امــور اقتصــادي و 
دارایــي انجــام مي شــود، ســامان دهي بدهي هــاي دولــت و بازارپذیــر کــردن 
ــداري  ــي و پای ــاي مال ــد تنگن ــا اســت. مشــکل شــبکه بانکــي از دو بع آن ه
مالــي بــر اقتصــاد اثــر گذاشــته اســت. تنگنــاي مالــي از مســیر کاهــش منابع 

در دســترس بنگاه هــا موجــب تشــدید رکــود شــده اســت.
ــي  ــاي دولت ــک ه ــرمایه بان ــت س ــاي کفای ــه ارتق ــن برنام ــوم ای ــش س بخ
و غیردولتــي بــرای ارتقــاي ســامت شــبکه بانکــي و افزایــش قــدرت 
ــاس  ــر اس ــداري و ب ــول بانک ــاس اص ــر اس ــت. ب ــا اس ــهیات دهي بانک ه تس
ــران  ــک پذیري مدی ــه ریس ــار درج ــور مه ــه منظ ــال ب ــه ب ــررات کمیت مق
بانک هــا در اســتفاده از ســپرده هاي افــراد جامعــه، الزم اســت بانک هــا یــک 
ســطح حداقلــي از پوشــش ریســک را از طریــق ســرمایه ســهامداران فراهــم 
کننــد. بنابرایــن تمــام بانک هــا مــن جملــه بانک هــاي دولتــي بایــد بــا توجــه 

ــل ســرمایه را دارا باشــند. ــه خــود، شــرایط حداق ــدازه ترازنام ــه ان ب
گزارشــی مشــخص و جامعــی در خصــوص عملکــرد بانــک مرکــزی در مــورد 
ایــن پــروژه و اجــرای بخــش هــای مرتبــط بــا آن ارائــه نشــده اســت؛ بــا ایــن 
وجــود، ایــن پــروژه قطعــا جــزو وظایــف بانــک مرکــزی بــوده و نمــی تــوان 
آن را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و حــاوی ویژگــی مقــاوم ســازی ارزیابــی 
نمــود. هرچنــد جزئیــات پــروژه در اتــاق ایــن ویژگــی نقــش دارد و در صورتی 
ــا افزایــش مقــاوم ســازی نظــام بانکــی و مالــی کشــور  کــه مــوارد مرتبــط ب
بــرای ایجــاد ثبــات در اقتصــاد در ایــن پــروژه دیــده شــده باشــد، می تــوان آن 

را در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ارزیابــی کــرد.
بــرای مثــال یکــی از مــواردی کــه در ایــن پــروژه مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت، 
اســتقال بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی اســت؛ البتــه در بخــش اول ایــن 
پــروژه، بــه مــواردی مشــابه از جملــه گســترده کــردن نظــارت اشــاره شــده 
اســت امــا الزمــه اســتقال، ایجــاد ســاختارهای نهــادی الزم و اقتــدار و برنامــه 

بانــک مرکــزی جهــت حرکــت بــه ســمت آن اســت.
دیگــر خصیصــه ای کــه منجــر بــه ایجــاد شــاخصه مقاومــت در نظــام بانکــی 
بــه ویــژه در مقابــل مخاطــرات مــی شــود، طراحی ســازوکارهای ورشکســتگی 
اســت تــا در شــرایطی کــه بانــک هــا بــا بحــران مواجــه مــی شــوند، امــکان 
مدیریــت بحــران وجــود داشــته باشــد. کمااینکــه در حــال حاضــر نیــز ایــن 
بحــران وجــود دارد و نمودهــای آن در کاهــش پیــش بینــی ســود بانــک هــا 

خــود را نشــان داده اســت.
لــذا ضــروری اســت بانــک مرکــزی عــاوه بــر در نظــر گرفتــن ایــن نــکات در 

ایــن پــروژه، در انجــام اقدامــات مربــوط بــه آن و گــزارش آن تســریع نمایــد.

5- جذب 10 میلیارد دالر منابع مالی خارجی (فاینانس)
ــي  ــاد مقاومت ــا اقتص ــروژه ب ــن پ ــتایي ای ــم راس ــدم ه ــا ع ــتایي ی ــم راس ه

نامشــخص اســت؛ بــه عبــارت دیگــر کیفیــت نحــوه تأمیــن ایــن منابع بســیار 
مهــم بــوده کــه در ایــن پــروژه مشــخص نشــده اســت. عــدم شــفافیت و عــدم 
وجــود اطاعــات کافــي در مــورد ایــن پــروژه باعــث مــي شــود کــه اظهارنظــر 

راجــع بــه تــوان کارشناســي بــرای تحقــق آن غیرممکــن باشــد. 
در واقــع مــی تــوان گفــت کــه فاینانــس خارجــی، هــم مــی توانــد مفیــد و 
هــم مــی توانــد مضــر باشــد و لــذا افزایــش کّمــی آن بــدون در نظــر گرفتــن 
ماحظــات متناســب بــا آن، نمــی توانــد بــه منزلــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

در نظــر گرفتــه شــود.
کامیــاب معــاون ارزی بانــک مرکــزی در دی مــاه ســال جــاری در ایــن زمینــه 
بــا اشــاره بــه پــروژه هــای ارزی بانــک مرکــزی در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی 
گفتــه اســت کــه عملکــرد ایــن بانــک در این پــروژه شــامل مذاکرات گســترده 
بــا برخــی بانــک هــای خارجــی نظیــر اگزیــم بانــک چیــن، مدیوبانــکای ایتالیا 
و دنســکه بانــک دانمــارک اســت کــه بــر اســاس اقدامــات بانــک مرکــزی، این 
پــروژه بــه پیشــرفت 72 درصــدی رســیده اســت. وی در ایــن زمینــه اشــاره 
ای بــه جزئیــات بیشــتر در خصــوص میــزان دقیــق و حــوزه هزینــه کــرد ایــن 

ــس نکرده اســت.  فاینان

جمع بندی
بــا توجــه بــه گــزارش هــای ارائــه شــده از اقدامــات بانــک مرکــزی در پــروژه 
هــای اقتصــاد مقاومتــی، مــی تــوان گفــت کــه عملکــرد ایــن بانــک در اجرای 

ایــن پــروژه هــا در مجمــوع مثبــت ارزیابــی نمــی شــود. 
هرچنــد بانــک مرکــزی در حــوزه موسســات غیرمجــاز و پــروژه مکنــا اقدامات 
ــوان همــه آن را در راســتای  متعــددی انجــام داده اســت کــه البتــه نمــی ت
اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد، امــا عملکــرد ناقــص ایــن بانــک در اصــاح 
قاطعانــه نظــام بانکــی و همچنیــن تــک نرخــی کــردن ارز و مدیریت نوســانات 

آن، منجــر بــه ایــن ارزیابــی شــده اســت.
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مقدمه

دکتر شریعتمداری

بخش پانزدهم

» معاونت اجرایی ریاست جمهوری «

پروژه های اولویت دار معاونت اجرایی ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

هدفمندسازی يارانه هاساماندهی بازار آرد و نان1

بيع متقابل جايگزينی 7000 هزار دستگاه  اتوبوس فرسوده با 2
اتوبوس پايه گازسوز - موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره 
پايين دستی و توسعه بازار

بيع متقابل نوسازی20000 دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالی 3
10 تن - موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره 
پايين دستی و توسعه بازار

بيع متقابل جايگزينی40000 تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پايه ۴
گازسوز با پيمايش باال- موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره 
پايين دستی و توسعه بازار
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عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

بيع متقابل افزايش کارايی 30000 موتورخانه و سامانه گرمايشی 5
ساختمان های کشور - موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره 
پايين دستی و توسعه بازار

بيع متقابل برق  دار کردن 30000 حلقه چاه و تلمبه  آب کشاورزی - ۶
موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد

توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره 
پايين دستی و توسعه بازار

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

بــه جــز پــروژۀ ســاماندهی بــازار آرد و نــان، دیگــر پروژه هــای محــول شــده 
بــه معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور مربــوط بــه بند هــای ذیــل مــادۀ 12 
ــاری در  ــال ج ــه در س ــود ک ــر می ش ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف قان

پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــرف  ــازی مص ــرکت بهینه س ــه ش ــال 94 ب ــا در س ــروژه ه ــن پ ــرای ای اج
ســوخت )یکــی از زیرمجموعــه هــای وزارت نفــت( محــول شــده و همچنــان 
ــروژه  ــرای ایــن پ ایــن شــرکت مجــری ایــن طرح هــا می باشــد. در واقــع ب
ــزی  ــه ری ــی برنام ــا پیــش از طراحــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومت ه
ــا معاونــت اجرایــی رئیس جمهــور  ــذا ارتبــاط ایــن پروژه هــا ب ــود؛ ل شــده ب

مبهــم اســت. 
ــزو  ــدام ج ــن اق ــز، ای ــان نی ــازار آرد و ن ــاماندهی ب ــروژۀ س ــن در پ همچنی
وظایــف عــادی کارگــروه ســاماندهی گنــدم، آرد و نــان اســت کــه البتــه در 
مــورد جزئیــات آن اطاعاتــی منتشــر نشــده اســت؛ لــذا نســبت ایــن پــروژه 

نیــز بــا معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور مشــخص نیســت.
در ادامــه بــه بررســی 6 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی معاونــت اجرایــی رئیــس 
جمهــور پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن وزارتخانــه در اجــرای آن مــورد 

بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

1.ساماندهی بازار آرد و نان
گــزارش  و  زمان بنــدی  و همچنیــن  پــروژه  ایــن  تفصیلــی  جزئیــات 
ــون منتشــر نشــده اســت.  ــه در خصــوص آن تاکن ــات صــورت گرفت اقدام
ــان  ــا ایــن وجــود، در اولیــن جلســه کارگــروه ســاماندهی گنــدم، آرد و ن ب
ــس  ــی رئی ــاون اجرای ــریعتمداری مع ــد ش ــال 95، محم ــت س در اردیبهش
ــف و  ــرای صن ــی ب ــدم 900 تومان ــع گن ــوه توزی ــتورالعمل نح ــور دس جمه

ــرد. ــاغ ک ــت را اب صنع
ــای  ــان در واحده ــت ن ــش قیم ــری از افزای ــرای جلوگی ــت ب ــع دول در واق
آزادپــز، اقــدام بــه عرضــه آرد ذخایــر شــرکت بازرگانــی دولتــی زیــر قیمــت 

بــازار بــرای صنــف و حتــی صنعــت کــرد. بــر اســاس تصمیمــات اتخاذشــده 
کارگــروه ســاماندهی گنــدم آمــده اســت:

ــن  ــر تأمی ــی ب ــران مبن ــرم وزی ــت محت ــه هیئ ــرای مصوب ــتای اج در راس
گنــدم ســایر متقاضیــان اعــم از صنــف و صنعــت بــه  قیمــت 9000 ریــال 
ــانی  ــاع  رس ــن اط ــران ضم ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــد ش ــرر گردی مق
فراگیــر نســبت بــه تحویــل آرد اســتحصالی از گنــدم بــا منشــأ 9000 ریــال 
ــه  ــه دبیرخان ــه را ب ــدام و نتیج ــت اق ــف و صنع ــان صن ــه متقاضی ــه کلی ب

ــد. ــام نمای ــروه اع کارگ
و  اســتان ها  در  نــان  و  آرد  گنــدم،  ســاماندهی  کارگــروه  جلســات 
شهرســتان های مختلــف نیــز برگــزار می شــود و طــی آن درمــورد مســائل 
مربــوط بــه بازرســان بکارگیــری شــده در حــوزه گنــدم، آرد و نــان، تهیــه 
ــش  ــهروندان و افزای ــن ش ــازی بی ــگ س ــان، فرهن ــواع ن ــرخ ان ــاغ ن و اب
ــان، ســهمیه  ــا مصــرف ن ــاط ب ــردم در ارتب ــات و آگاهــی عمومــی م اطاع
ــه کارخانجــات آرد و غیــره تصمیم گیــری صــورت می گیــرد. گنــدم ماهیان

گــزارش دیگــری از اجــرای ایــن پــروژه ارائــه نشــده اســت؛ بــا ایــن حــال 
بــه نظــر مــی رســد ســاماندهی بــازار آرد و نــان کــه موضــوع ایــن پــروژه 
ــن  ــری در ای ــخص دیگ ــدام مش ــده و اق ــم ش ــذاری خت ــه قیمتگ ــت، ب اس
ــا همیــن  ــا ب ــروژه تنه ــن پ ــن اگــر ای حــوزه گــزارش نشــده اســت. بنابرای
ــاد  ــتای اقتص ــوان آن را در راس ــی ت ــت، نم ــری اس ــال پیگی ــدام در ح اق

ــود. ــی قلمــداد نم مقاومت

2. جایگزینــی 7000 هــزار دســتگاه  اتوبــوس فرســوده بــا 
اتوبــوس پایــه گازســوز

ــه  ــه اجــرای آن منجــر ب ــت از آنجــا ک ــد گف ــروژه بای ــن پ در خصــوص ای
افزایــش بهــره وری انــرژی وکاهــش مصــرف ســوخت مــی شــود، مــی تــوان 
ــن  ــد ای ــرد؛ هرچن ــداد ک ــی قلم ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق آن را در راس
قبیــل پــروژه هــا همــواره در دســتور کار دســتگاه هــای اجرایــی قــرار دارد 

و نمــی تــوان آن را خــارج از وظایــف ذاتــی دســتگاه هــا دانســت.
ــق  ــرار دارد. طب ــتور کار ق ــال 93 در دس ــروژه از س ــن پ ــال ای ــرای مث ب
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ــدف  ــا ه ــرکت ب ــن ش ــازی مصــرف ســوخت، ای ــه س ــام شــرکت بهین اع
ــاک CNG و  ــوخت پ ــا س ــي آن ب ــل و جایگزین ــرف گازویی ــش مص کاه
ــاوگان اتوبوس هــاي شــهري ســطح کشــور از  ــان ن ــاء راندم ــن ارتق همچنی
طریــق جایگزینــي 17000 اتوبــوس جدیــد تمــام گازســوز بــر اســاس بنــد 
»ق« تبصــره 2 قانــون برنامــه بودجــه ســال 1393 اقــدام بــه تهیــه و ارســال 

ــا  ــهري ب ــي درون ش ــوده دیزل ــوس فرس ــي 17000 اتوب ــرح »جایگزین ط
اتوبــوس هــاي تمــام گازســوز« بــه شــوراي محتــرم اقتصــاد نمــود و طــرح 
مذکــور در تاریــخ 93/10/6 بــه تصویــب شــوراي اقتصــاد رســید و از همــان 
زمــان بــا هــدف اجــراي هرچــه بهتــر، در دســتور کار گــروه پــروژه شــرکت 

بهینــه ســازي مصــرف ســوخت قــرار گرفــت. 
در آخریــن خبــر علــی وکیلــی مدیــر عامــل شــرکت بهینه ســازی 
ــای  ــا اتوبوس ه ــاط ب ــاری در ارتب ــال ج ــاه س مصــرف ســوخت، در بهمن م
درون شــهری گازســوز گفتــه اســت کــه در ایــن راســتا مــا بــه اتوبوس هایــی 
کــه در رفــت و آمــد شــهری گازســوز بــه حســاب می آینــد تــا حــدود 47 

ــم. ــه می کنی ــهیات ارائ ــوس را تس ــد کل اتوب ــه خری ــد از هزین درص
در نتیجــه در ایــن پــروژه، کارهــای روزمــره و وظایــف عمومــی دســتگاه هــا 
ــا ایــن وجــود فعالیتهــاي  در قالــب اقتصــاد مقاومتــی ارائــه شــده اســت. ب
مســتمر شــرکت بهینــه ســازي مصــرف ســوخت در ایــن مــدت بــر فراهــم 
آوردن امکانــات و زمینه هــاي الزم بــراي اجرایــي شــدن ایــن طــرح 
متمرکــز بــوده اســت؛ هرچنــد گــزارش مشــخصی از اقدامــات انجــام شــده 
در ایــن زمینــه توســط معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور ارائــه نشــده اســت.

3. نوســازی 20000 دســتگاه کامیــون و کشــنده فرســوده 
بــاالی 10 تــن

ــه  ــر ب ــز منج ــروژه نی ــن پ ــرای ای ــه اج ــا ک ــی، از آنج ــروژه قبل ــد پ مانن
ــی  ــود، م ــی ش ــوخت م ــرف س ــش مص ــرژی وکاه ــره وری ان ــش به افزای
تــوان آن را در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد؛ هرچنــد 
ایــن قبیــل پــروژه هــا همــواره در دســتور کار دســتگاه هــای اجرایــی قــرار 

ــوان آن را خــارج از وظایــف ذاتــی دســتگاه هــا دانســت. دارد و نمــی ت
بــرای مثــال در 11 اســفند 1394 تفاهــم نامــه طــرح نوســازی 65 هــزار 
ــت و راه  ــران نف ــور وزی ــا حض ــوده ب ــنده فرس ــون و کش ــتگاه کامی دس

ــه امضــا رســید.  ــازی ب شهرس
بــا ایــن وجــود، رئیــس اتحادیــه حمــل و نقــل بــار کشــور بــا اشــاره بــه 
تاخیــر صــورت گرفتــه در اجــرای طــرح نوســازی کامیــون هــای فرســوده 
در کشــور در خــرداد مــاه 95 گفتــه اســت کــه تــا ایــن لحظــه ایــن طــرح 

عملیاتــی نشــده اســت. 

در نتیجــه علیرغــم اینکــه ایــن طــرح جــزو وظایــف ذاتــی دســتگاه هــای 
ــور  ــس جمه ــی رئی ــت اجرای ــا معاون ــه نســبت آن ب ــوده و البت مســئول ب
ــن  ــده در ای ــام ش ــات انج ــخصی از اقدام ــزارش مش ــت، گ ــخص نیس مش

ــه نشــده اســت.  ــی رئیــس جمهــور ارائ ــت اجرای زمینــه توســط معاون

ــی  ــا تاکس ــوده ب ــی و ون فرس ــی۴0000 تاکس ۴. جایگزین
ــا پیمایــش بــاال پایــه گازســوز ب

ــروژه نیــز منجــر  ــروژه هــای قبلــی، از آنجــا کــه اجــرای ایــن پ ماننــد پ
ــود،  ــی ش ــوخت م ــرف س ــش مص ــرژی وکاه ــره وری ان ــش به ــه افزای ب
ــرد؛  ــداد ک ــی قلم ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــوان آن را در راس ــی ت م
ــای  ــتگاه ه ــتور کار دس ــواره در دس ــا هم ــروژه ه ــل پ ــن قبی ــد ای هرچن
ــوان آن را خــارج از وظایــف ذاتــی دســتگاه  ــرار دارد و نمــی ت اجرایــی ق

ــا دانســت. ه
آخریــن خبــر منتشــر شــده از اقدامــات انجــام شــده در راســتای اجــرای 
ایــن پــروژه مربــوط بــه دعــوت بــه ثبــت نــام بــرای جایگزینــي تاکســي 
هــاي فرســوده مــدل 84، در اســفندماه 94 اســت؛ پــس از آن نیــز 
ــوخت، در  ــرف س ــازی مص ــرکت بهینه س ــل ش ــر عام ــی مدی ــی وکیل عل
ــی های  ــداران تاکس ــت از خری ــورد حمای ــاری در م ــال ج ــاه س بهمن م
ــا  ــور آنه ــر مح ــز اگ ــه تاکســی ها نی ــه ب ــرده اســت ک ــام ک ــوز، اع گازس
ــه یــک  گازســوز باشــد، تســهیات 4000 دالری یعنــی رقمــی نزدیــک ب

ــد شــد. ــد تاکســی پرداخــت خواه ــه خری ســوم هزین
ــن  ــرفت ای ــزان پیش ــخصی از می ــزارش مش ــون گ ــال، تاکن ــن ح ــا ای  ب
ــت.  ــده اس ــر نش ــور منتش ــس جمه ــی رئی ــت اجرای ــط معاون ــروژه توس پ

ســامانه  و  موتورخانــه   30000 کارایــی  افزایــش   .5
کشــور ســاختمان های  گرمایشــی 

ــروژه نیــز منجــر  ــروژه هــای قبلــی، از آنجــا کــه اجــرای ایــن پ ماننــد پ
ــود،  ــی ش ــوخت م ــرف س ــش مص ــرژی وکاه ــره وری ان ــش به ــه افزای ب
ــرد؛  ــداد ک ــی قلم ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــوان آن را در راس ــی ت م
ــای  ــتگاه ه ــتور کار دس ــواره در دس ــا هم ــروژه ه ــل پ ــن قبی ــد ای هرچن
ــوان آن را خــارج از وظایــف ذاتــی دســتگاه  ــرار دارد و نمــی ت اجرایــی ق

ــا دانســت. ه
بــه گفتــۀ مدیــر طــرح افزایــش کارایــی موتورخانــه هــا در شــرکت بهینــه 
ســازی مصــرف ســوخت، در طــرح افزایــش کارایــی موتورخانــه هــا قــرار 
ــزار  ــامل 500 ه ــور ش ــی کش ــه گرمایش ــزار موتورخان ــت در 600 ه اس
ــش اداری -  ــه بخ ــزار موتورخان ــکونی و 100 ه ــش مس ــه بخ موتورخان
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ــرژی انجــام شــود. ــه ســازی مصــرف ان تجــاری کارهــای بهین
ــی  ــزار متقاض ــش از 30 ه ــتقبال بی ــت  1394 از اس ــان در اردیبهش ایش
ــار نمــوده  ــر داده و اظه ــن طــرح خب ــی و خصوصــی شــرکت در ای عموم
اســت کــه کل ســرمایه گــذاری الزم در ایــن طــرح 2 میلیــارد دالر اســت 
کــه بــا توجــه بــه بنــد »ق« تبصــره 2 قانــون بودجــه 93 نــوع کاری کــه 
در ایــن طــرح انجــام مــی شــود ســرمایه گــذاری، جــذب ســرمایه گــذار 

و بازپرداخــت بــه ســرمایه گــذار از محــل صرفــه جویــی انــرژی اســت.
بنابرایــن جالــب توجــه اســت کــه همیــن اقــدام نیــز ماننــده پــروژه هــای 
ــروژه هــای اقتصــاد  ــب پ ــوده اســت، در قال ــه در حــال انجــام ب ــی ک قبل

مقاومتــی بــه معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور ســپرده شــده اســت.
علــی وکیلــی، مدیرعامــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف ســوخت در آبــان 
ــا ســرمایه-گذاری در زمینــۀ صرفه جویــی  مــاه ســال جــاری در ارتبــاط ب
انــرژی گفتــه اســت کــه تاکنــون طرح هــای مختلفــی در بخــش صنعــت، 
ــارد دالر  ــه ارزش 16.5 میلی ــوع ب ــل در مجم ــل و نق ــاختمان و حم س
ــی  ــش کارای ــرح افزای ــه ط ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه ازجمل ــده ک ــف ش تعری
ــرد  ــاره ک ــارد دالر اش ــه ارزش 2 میلی ــه ب ــزار موتورخان ــرژی 600 ه ان
کــه بتازگــی پیشــرفت های قابــل توجهــی در عقــد قراردادهــای مربوطــه 
بویــژه در راســتای اجــرای راهکارهــای اساســی ماننــد جایگزینــی 
بویلرهــای فرســوده بــا بویلرهــای چگالشــی راندمــان بــاال و سیســتم های 
تولیــد همزمــان، صــورت گرفتــه و امیــد اســت، ایــن اقدام هــا گام 
موثــری در جهــت بهبــود شــرایط ســاختمان های موجــود از لحــاظ 

ــد. ــری باش ــطح انرژی ب س
بــا ایــن وجــود، علیرغــم اینکــه ایــن طــرح جــزو وظایــف ذاتــی دســتگاه 
ــس  ــی رئی ــت اجرای ــا معاون ــبت آن ب ــه نس ــوده و البت ــئول ب ــای مس ه
جمهــور مشــخص نیســت، گــزارش مشــخصی از اقدامــات انجــام شــده در 
ایــن زمینــه توســط معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور ارائــه نشــده اســت. 

۶. بــرق  دار کــردن 30000 حلقــه چــاه و تلمبــه  آب 
کشــاورزی

ــروژه نیــز منجــر  ــروژه هــای قبلــی، از آنجــا کــه اجــرای ایــن پ ماننــد پ
ــوان آن را در راســتای تحقــق  ــه افزایــش بهــره وری مــی شــود، مــی ت ب
اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد؛ هرچنــد ایــن قبیــل پــروژه هــا همــواره 
ــوان آن را  ــی ت ــرار دارد و نم ــی ق ــای اجرای ــتگاه ه ــتور کار دس در دس

ــا دانســت. ــی دســتگاه ه ــف ذات خــارج از وظای
ــی از  ــه نمایندگ ــوخت ب ــرف س ــازی مص ــه س ــرکت بهین ــال ش ــرای مث ب
ــور در  ــه کل کش ــون بودج ــره 2 قان ــد »ق« تبص ــق بن ــت، مطاب وزارت نف

ســال 1393 و بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد در نظــر داشــته اســت 
ــای آب  ــه ه ــا و تلمب ــاه ه ــردن چ ــرق دار ک ــرح ب ــرای ط ــت اج ــا جه ت
ــر بازرســی، صحــه  ــای ناظ ــایی شــرکت ه ــه شناس کشــاورزی، نســبت ب
ــد.  ــدام نمای ــور اق ــرایط موضــوع مذک ــد ش ــری واح ــدازه گی ــذاری و ان گ
فراخــوان شناســایی و ارزیابــی کیفــی تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان 
طــرح بــرق دار کــردن چاههــای کشــاورزی نیــز در اردیبهشــت مــاه ســال 

94 منتشــر شــد. 
ــب توجــه اســت کــه همیــن  ــروژه نیــز جال ــن پ بنابرایــن در خصــوص ای
ــروژه هــای اقتصــاد  ــب پ ــوده اســت، در قال ــدام کــه در حــال انجــام ب اق

ــی رئیــس جمهــور ســپرده شــده اســت. ــت اجرای ــه معاون ــی ب مقاومت
بــا ایــن وجــود، علیرغــم اینکــه ایــن طــرح جــزو وظایــف ذاتــی دســتگاه 
ــس  ــی رئی ــت اجرای ــا معاون ــبت آن ب ــه نس ــوده و البت ــئول ب ــای مس ه
جمهــور مشــخص نیســت، گــزارش مشــخصی از اقدامــات انجــام شــده در 
ایــن زمینــه توســط معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور ارائــه نشــده اســت. 

جمع بندی
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مقدمه

دکتر ستاری

بخش شانزدهم

» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «

پروژه های اولویت دار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به 
شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی پياده سازی نظام حمايت از 3000 شرکت دانش بنيان1
بودجه به نفت

2
طراحی و پياده سازی نظام صيانت از بازار ملی در حوزه 
دانش بنيان از طريق تهيه پيوست فناوری بخشی در 4 

دستگاه اجرايی )وزارتخانه های نيرو، بهداشت، کشاورزی و 
ارتباطات(

توسعه اقتصاد دانش بنيان
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــته  ــال گذش ــه س ــوری در س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــش  ــرکتهای دان ــان، ش ــش بنی ــاد دان ــون اقتص ــی چ ــته مفاهیم توانس
ــر را  ــان و اســتعدادهای برت ــت از کارآفرین ــان، تجــاری ســازی و حمای بنی
ــن عرصــه  ــق بخــش ای ــات خــود، رون ــا اقدام ــدازد و ب ــان بیان ــر ســر زب ب
باشــد. اقداماتــی کــه شــاید بتــوان گل سرسبدشــان را شناســایی و حمایــت 
ــه شــمار آورد؛ اقدامــی کــه در راســتای  از شــرکت هــای دانــش بنیــان ب
اقتصــاد دانــش بنیــان و در نتیجــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــوده اســت.

دو پــروژه اقتصــاد مقاومتــی معاونــت علمــی و فنــاوری، مرتبــط بــا مــاده 
2 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت. هرچنــد پــروژه اول جــزو 
ــی شــود،  ــوری محســوب م ــت ریاســت جمه ــن معاون ــای جــاری ای کاره
دومیــن پــروژه اقــدام بســیار خــوب و مثبتــی در راســتای اجــرای اقتصــاد 
ــا و  ــتگاه ه ــه دس ــای فناوران ــایی نیازه ــا شناس ــرا ب ــت؛ زی ــی اس مقاومت
ــرای تامیــن  اعــام آنهــا از قبــل، شــرکتهای دانــش بنیــان مــی تواننــد ب
نیازهــای ایــن دســتگاه هــا دســت بــه کار شــده و محصــوالت الزم را تولیــد 
نماینــد. در ایــن صــورت، هــم بــه تولیــد داخــل کمــک مــی شــود و هــم 

شــرکتهای دانــش بنیــان رشــد پیــدا مــی کننــد.
در ادامــه بــه بررســی 2 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای 

آن مــورد بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

1- پیــاده ســازی نظــام حمایــت از 3000 شــرکت هــای 
دانــش بنیــان

پیــاده ســازی نظــام حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان جــزو برنامــه 
هــای جــاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســال هــای 
اخیــر بــوده اســت و تفــاوت مهــم و چشــمگیری در رونــد اجــرای بخــش 
اعظــم فعالیــت هــای مرتبــط بــا ایــن پــروژه در نیمــه نخســت امســال بــا 
ــروژه در چارچــوب  ــن پ ــی ای ــذا ارزیاب ــدارد. ل ــر وجــود ن ــد ســال اخی چن
پــروژه هــای جدیــد اقتصــاد مقاومتــی نمــی گنجــد؛ هرچنــد اجــرای آن 
در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت. چــرا کــه بــر اســاس مــاده 2 
ــان از  ــي، پیشــتازی اقتصــاد دانش بنی ــي اقتصــاد مقاومت سیاســت هاي کل
مصادیــق مقاوم ســازي اقتصــاد کشــور مي باشــد و از مــوارد مهــم در ایــن 

حــوزه، حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت. 
توجــه هــر چــه بیشــتر بــه شــکل گیري شــرکت هاي دانش بنیــان و 
کمــک بــه توســعه و ارتقــاء توانمنــدي آنهــا در چارچــوب قوانیــن حمایتــي، 

مي توانــد در تقویــت مســیر تجاري ســازي محصــوالت دانش بنیــان و 
رشــد اقتصــاد دانــش بنیــان نقــش مهمــي ایفــا نمایــد.

ــا گذشــت  ــس، ب ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق نظ ــود طب ــن وج ــا ای ب
ــات  ــرکتها و مؤسس ــت از ش ــون »حمای ــب قان ــال از تصوی ــش از 5 س بی
دانش بنیــان و تجاري ســازي نوآوري هــا و اختراعــات« مصــوب 1389، 
ــي  ــرفت خوب ــون پیش ــن قان ــراي ای ــر اج ــال اخی ــي دو س ــه در یک اگرچ
ــود دارد:  ــتي هایي وج ــف و کاس ــاط ضع ــان نق ــا همچن ــت، ام ــته اس داش
ــوان  ــه عن ــف ب ــي عت ــوراي عال ــه ش ــم دبیرخان ــي منظ ــدم گزارش ده ع
متولــي اجــراي قانــون بــه مجلــس شــوراي اســامي در رابطــه بــا پیشــرفت 
ــراي اجــراي  قانــون، عــدم تدویــن برخــي دســتورالعمل هاي مــورد نیــاز ب
ــان  ــف متولی ــارات و وظای ــل اختی ــا و تداخ ــون، ناهماهنگي ه ــل قان کام
ــون )شــوراي عالــي عتــف و معاونــت علمــي و فنــاوري رییــس  اصلــي قان

ــه ایــن ضعــف هاســت. جمهــور( و ... از جمل
همچنیــن بخــش مهمــي از منابــع مالــي اجــراي طــرح، از طریــق مــاده 5 
ــوآوري  قانــون حمایــت از شــرکت هاي دانش بنیــان و از طریــق صنــدوق ن
ــل  ــارات از مح ــي اعتب ــر پیش بین ــاوه ب ــود. ع ــن مي ش ــکوفایي تأمی و ش
ــوآوري و  صنــدوق توســعه ملــي جهــت تأمیــن ســرمایه اولیــه صنــدوق ن
شــکوفایي، دولــت موظــف شــده اســت از ســال ســوم برنامــه پنجــم بــه بعد 
در قانــون بودجــه، حداقــل نیــم درصــد )0.5%( از منابــع بودجــه عمومــي 
خــود را جهــت کمــک بــه ایــن صنــدوق در نظــر بگیــرد. در حــال حاضــر، 
نــه تنهــا هنــوز ســرمایه اولیــه صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي تأمیــن نشــده 
بلکــه ســهم نیــم درصــدي صنــدوق از منابــع بودجــه عمومــي دولــت کــه 
قــرار بــود به صــورت ســالیانه و از ســال ســوم بــه بعــد جهــت کمــک بــه 

صنــدوق اختصــاص یابــد نیــز به طــور کامــل تحقــق نیافتــه اســت. 
بــه عنــوان نکتــه ای دیگــر طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، الزم 
ــر اســاس شــرح وظایــف وزارت علــوم، تحقیقــات و  بــه ذکــر اســت کــه ب
ــوراي  ــف ش ــي از وظای ــان یک ــرکت هاي دانش بنی ــت از ش ــاوري، حمای فن
عالــي عتــف اســت. از طرفــي حــوزه فنــاوري و نــوآوري یکــي از مهمتریــن 
و اصلي تریــن حــوزه فعالیــت معاونــت علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري 
ــود  ــه خ ــت را ب ــن معاون ــاي ای ــم فعالیت ه ــترین حج ــت و بیش ــز هس نی
ــون  ــراي قان ــي اج ــود را متول ــازمان خ ــر دو س ــد. ه ــاص مي ده اختص
فوق الذکــر مي داننــد و هیچــگاه بــه صــورت شــفاف، تمایــز وظایــف 

مشــخص نشــده اســت.
ــه  ــات صــورت گرفت ــروژه و اقدام ــن پ در خصــوص وضعیــت اجــرای ای
ــرکت وارد  ــزار و 849 ش ــاری،13  ه ــال ج ــاه س ــان م ــا آب در آن، ت
ــزار و 756 شــرکت  ــان شــدن شــده اند، 6 ه ــش بنی ــه دان ــد اولی فراین
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ــه فراینــد ارزیابــی وارد شــده  ــام خــود را تکمیــل کــرده و ب نیــز ثبت ن
ــی  ــده اند و م ــد ش ــزار و 759 شــرکت تأیی ــداد  2 ه ــن تع ــد و از ای ان

ــد شــوند. ــره من ــا به ــت ه ــد از حمای توانن
ــت  ــط معاون ــرکت توس ــداد 2300 ش ــی 94  تع ــال مال ــان س در پای
ــور  ــازمان ام ــه س ــی ب ــت مالیات ــدی از معافی ــره من ــرای به ــی ب علم
مالیاتــی معرفــی شــده اســت. همچنیــن 4 دســته از کاالهــا مــن 
ــاخت  ــرای س ــوس ب ــی معک ــرای مهندس ــی ب ــای واردات ــه کااله جمل
نمونــه مهندســی، واردات قطعــات بــرای ســاخت در حــد نمونــه اولیــه 
ــین آالت  ــرل و ماش ــت و کنت ــگاهی، تس ــزات آزمایش ــی، تجهی تحقیقات
ــای  ــا مشــمول معافیت ه ــن شــرکت ه ــت اســتفاده ای ــد جه خــط تولی
گمرکــی می شــوند. از بیــن 200 شــرکت متقاضــی تــا آبــان مــاه ســال 
جــاری،120 شــرکت از معافیت هــای گمرکــی بهره منــد شــده اند. 
ــان انجــام مــی  ــش بنی ــی کــه از شــرکت هــای دان ــت های ســایر حمای

شــود بــه صــورت زیــر اســت:
ــن  ــان: در ای ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ــت از ص ــف- حمای ال
ــد  ــه عبارتن ــه اســت ک ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــت م ــوع حمای ــه 19 ن زمین
آموزش هــای  صــادرات،  مشــاوره  صادراتــی،  آمادگــی  ارزیابــی  از 
بازرگانــی و صــادرات، تهیــه اقــام تبلیغاتــی، تهیــه گــزارش تحقیقــات 
بــازار بین المللــی، طراحــی صنعتــی محصــوالت دانش بنیــان، اخــذ 
محصــوالت،  پاویــون  محصــوالت،  ثبــت  بین المللــی،  مجوزهــای 
ــرکت ها در  ــتقل ش ــور مس ــاری، حض ــای تج ــرش هیأت ه ــزام و پذی اع
ــادرات  ــول، ص ــه محص ــی نمون ــال موقت ــی، ارس ــگاه های خارج نمایش
ــی  ــانی بازرگان ــای انس ــذب نیروه ــاری، ج ــطه های تج ــق واس از طری
ــاوری،  ــادل فن ــای تب ــاوره قرارداده ــاوری، مش ــادل فن ــی، تب تخصص
پشــتیبانی صــادرات از طریــق شــرکت های مدیریــت صــادرات و از 

طریــق پایگاه هــای صادراتــی و از طریــق تأمیــن مالــی صــادرات.
یــک  قانــون  از  دانش بنیــان  شــرکت های  ب -بهره منــدی 
درصــد: شــرکت های دانش بنیــان هماننــد دســتگاه های اجرایــی در 
ــن رو  ــتند؛ از ای ــت هس ــب صاحی ــی صاح ــای تحقیقات ــام پروژه ه انج
ــا ســه درصــد اعتبــارات  ــون یــک ت می تواننــد مشــمول اســتفاده از قان
ــا  ــتگاه ه ــد دس ــه درص ــا س ــک ت ــون ی ــدند. قان ــن ش ــتگاه ها تعیی دس
ــر  ــه ام ــارات خــود ب ــا ســه درصــد اعتب ــک ت ــه تخصیــص ی ــزم ب را مل

ــد. ــی نمای ــش م پژوه
ــان در واحــد هــای  ــش بنی ج - اجــازه اســتقرار شــرکت هــای دان
ــران صــورت  ــا شــهرداری ته ــی ب ــن خصــوص مذاکرات مســکونی: در ای
گرفتــه و تــا 12 آبــان 20 شــرکت بــرای اســتقرار در واحدهــای 

ــده اند. ــی ش ــران معرف ــهرداری ته ــه ش ــکونی ب مس
د - ارائــه تســهیات ســربازی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان: تــا 
ــرای اســتفاده از تســهیات ســربازی  ــان امســال 390 شــرکت ب 12 آب
ــع شــده  ــول واق ــورد قب ــا 200 تقاضــا م ــد و از آن ه تقاضــا داشــته ان

اســت.
ــر  ــهرها: ب ــراف ش ــان در اط ــش بنی ــرکت دان ــتقرار 65 ش ه - اس
ــی،  ــت علم ــط معاون ــه توس ــورت گرفت ــرات ص ــا مذاک ــاس و ب ــن اس ای
ــد  ــت محیطی می توانن ــت رده زیس ــا دریاف ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــا  ــان 65 تقاض ــا 12 آب ــوند. ت ــتقر ش ــزرگ مس ــهرهای ب ــراف ش در اط
ــرای اســتقرار در اطــراف شــهرهای مشــهد، اصفهــان و تهــران مــورد  ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق موافق
بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 
ــرکت  ــت از ش ــوری در حمای ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
هــای دانــش بنیــان و انجــام ایــن پــروژه، قابــل توجــه بــوده و گــزارش 
هــای مرتبــط بــا آن نیــز ارائــه شــده اســت. لــذا وضعیــت ایــن معاونــت 

ــی مــی شــود. در ایــن حــوزه مثبــت ارزیاب

2- طراحــی و پیاده ســازی نظــام صیانــت از بــازار 
ملــی در حــوزه دانش بنیــان از طریــق تهیــه پیوســت 

ــاوری  فن
ــاي  ــي از چالش ه ــس، یک ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
دانش بنیــان،  محصــوالت  مصــرف  تــا  تولیــد  چرخــه  در  مهــم 
اســت.  آن  تضمیــن  و  مصــرف  بــازار  شــکل گیري  تجاري ســازي، 
نیــز،  مقاومتــي  اقتصــاد  کلــي  بندهــاي سیاســت هاي  از  بســیاري 
تقویــت عوامــل تولیــد تــا مصــرف، ســهم بری عادالنــه عوامــل در 
ــاد ارزش  ــا در ایج ــش آنه ــا نق ــب ب ــرف متناس ــا مص ــد ت ــره  تولی زنجی
ــن رو  ــد و از ای ــرار داده ان ــر ق ــد نظ ــادي را م ــره وري اقتص ــد به و رش
طــرح صیانــت از بــازار ملــي محصــوالت دانش بنیــان را مي تــوان 
ــي محســوب  ــات ضــروري در راســتاي اجــراي اقتصــاد مقاومت از اقدام

ــود. نم
ــس  ــاوري ریی ــي و فن ــت علم ــا معاون ــروژه ب ــن پ ــراي ای ــت اج محوری
ــه  ــت در زمین ــف معاون ــرح وظای ــه ش ــه ب ــا توج ــت و ب ــور اس جمه
توســعه فنــاوري و ارتقــاي کارآفرینــي فناورانــه، بازارســازي و تضمیــن 
ــکاري  ــرا و هم ــراي اج ــاد ب ــن نه ــي الزم در ای ــوان کارشناس ــازار، ت ب
ــود دارد.  ــاوري وج ــت فن ــه پیوس ــراي تهی ــي ب ــتگاه هاي اجرای ــا دس ب
منابــع مالــي اجــراي ایــن طــرح نیــز از طریــق بودجــه عمومــي 
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دســتگاه هاي متولــي و همــکار تأمیــن مي شــود.
ســند  اجــراي  گام هــاي  از  یکــي  فنــاوري  پیوســت هاي  تهیــه 
»سیاســت ها و ضوابــط پیوســت فنــاوری« اســت و آنچــه در گام بعــدي 

ــارکت  ــند و مش ــاي س ــر بنده ــازي دیگ ــوه پیاده س ــت دارد، نح اهمی
ــل و  ــراي کام ــورت اج ــد. در ص ــي در آن مي باش ــتگاه هاي اجرای دس
ــورد  ــش م ــي در بخ ــول و پویای ــوان تح ــور مي ت ــند مذک ــح س صحی

ــت. ــار داش ــر را انتظ نظ
ــی  ــت علم ــای معاون ــری ه ــا پیگی ــروژه، ب ــن پ ــرای ای ــه اج در زمین
 17 تاریــخ  در  ای  مصوبــه  دولــت  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
ــخ 3  ــه در تاری ــته ک ــه داش ــن زمین ــاری در ای ــال ج ــهریورماه س ش
ــت.  ــده اس ــاغ ش ــی اب ــف دولت ــای مختل ــتگاه ه ــه دس ــاه، ب مهرم

در بنــد 1 ایــن مصوبــه آمــده اســت کــه بــرای حمایــت از بازارســازی 
اجرایــی  دســتگاه های  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  محصــوالت 
)شــامل وزارتخانــه هــای بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
اطاعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  نیــرو،  نفــت،  جهــاد کشــاورزی، 
ــلح، راه  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــارت، دف ــدن و تج ــت، مع صنع
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــاوری( بای ــات و فن ــوم، تحقیق ــازی و عل و شهرس
هــدف، برنامــه و ســهم دســتگاه خــود را بــرای بازارســازی محصــوالت 
ــه  ــه میــزان 10 هــزار میلیــارد تومــان ارائ دانش بنیــان تولیــد داخــل ب

ــد.  کنن
همچنیــن در بنــد 3 ایــن مصوبــه دولــت مقــرر شــده اســت کــه 
در راســتای ایجــاد تعامــل فعــال حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان و 
ــت  ــه پیوس ــازی نظام نام ــور و اجرایی س ــاد کش ــی اقتص ــای اصل بخش ه
ــوب  ــی مص ــم مل ــای مه ــی و طرح ه ــای بین الملل ــاوری در قرارداده فن
ــاوری رئیــس  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، معــاون علمــی و فن
جمهــور بــه عنــوان عضــو مدعــو در جلســات اصلــی شــورای اقتصــاد و 

ــود.  ــوت ش ــورا دع ــیون ش ــت در کمیس ــده معاون نماین
ــه  ــه، »نظام نام ــن زمین ــده در ای ــام ش ــدام انج ــر اق ــوان دیگ ــه عن ب
ــای  ــی در قرارداده ــای داخل ــعه توانمندی ه ــاوری و توس ــت فن پیوس
دانش بنیــان شــدن  دربــاره  ملــی«  مهــم  و طرح هــای  بین المللــی 
ــاوری در  ــال فن ــرط انتق ــادی و ش ــاس اقتص ــم و حس ــای مه بخش ه
ــتاد  ــب س ــه تصوی ــال ب ــاه امس ــل مردادم ــی در اوای ــات خارج معام
ــاه امســال توســط  ــی رســید و اواخــر مهرم ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده
ــی و  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــس س ــری، رئی ــحاق جهانگی اس
ــاغ  ــی اب ــتگاه های اجرای ــه دس ــه کلی ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع

شــد. 

ایــن نظــام نامــه در 6 بنــد و در تاریــخ 25 مهــر امســال ابــاغ شــد و 
هــدف آن دانــش بنیــان شــدن بخــش هــای مهــم اقتصــادی و انتقــال 
فنــاوری اســت. حــوزه هــا و صنایــع اولویــت دار ایــن نظــام نامــه شــامل 
انــرژی )نفــت، گاز و بــرق(، آب، الکترونیــک، پتروشــیمی، ماشــین 
ــی،  ــودرو، ریل ــاده ای و خ ــل و نقل)ج ــی، حم ــزات صنعت آالت و تجهی
ــات و  ــکی(، ارتباط ــزات پزش ــامت )دارو، تجهی ــی(، س ــی و هوای دریای
فنــاوری اطاعــات، فضایــی )ماهــواره(، معــدن )صنایــع معدنــی و مــواد 
ــاء  ــتراتژیک( و ارتق ــی اس ــواد غذای ــاورزی )م ــرفته(، کش ــه پیش اولی

بهــره وری اســت.
در ایــن زمینــه نیــز بــه نظــر مــی رســد کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــام داده  ــی را انج ــل توجه ــت و قاب ــات مثب ــوری، اقدام ــت جمه ریاس
اســت. هــر چنــد گــزارش مشــخصی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
حــوزه ارائــه نشــده امــا وضعیــت ایــن معاونــت در اجــرای ایــن پــروژه 
ــر نیازمنــد  ــه جلــو ارزیابــی مــی شــود. بررســی دقیــق ت مثبــت و رو ب

ــه گــزارش و اطاعــات بیشــتر اســت. ارائ

بندی جمع 
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی س ــروژه اباغ ــرای 2 پ ــد اج ــی رون بررس
ــه  ــوری در نیم ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــه معاون ــی ب مقاومت
ــه  ــت، کارنام ــن معاون ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــاری نش ــال ج ــت س نخس
نســبتا قابــل قبولــی در زمینــه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی داشــته 
ــرا  ــری و اج ــال پیگی ــتگاه در ح ــن دس ــای ای ــروژه ه ــرا پ ــت؛ زی اس
ــا  ــاز آنه ــورد نی ــات م ــتای اقدام ــبی در راس ــای مناس ــوده و گام ه ب

ــت.  ــده اس ــته ش برداش
ــرکت  ــت از ش ــام حمای ــازی نظ ــاده س ــه پی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــال  ــت در س ــن معاون ــاری ای ــای ج ــزو کاره ــان ج ــش بنی ــای دان ه
ــن  ــرای ای ــد اج ــه رون ــی رود ک ــار م ــت، انتظ ــوده اس ــر ب ــای اخی ه

ــد. ــدا کن ــداوم پی ــتری ت ــتاب بیش ــا ش ــروژه ب پ
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سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

مقدمه

دکتر انصاری

بخش هفدهم

» معاونت حقوقی رئیس جمهوری «

پروژه های اولویت دار معاونت حقوقی رئیس جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

شناسايي و حذف قوانين و مقررات مزاحم براي اجراي سياستهاي 1
اقتصاد مقاومتي

برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي 
بودجه به نفت

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

در ادامــه بــه بررســی تنهــا پــروژه اقتصــاد مقاومتــی معاونــت حقوقــی رئیــس 
جمهــوری پرداختــه شــده و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مورد 

بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، قوانیــن و مقــررات مناســب، 
زمینــه را بــراي بهبــود فضــاي کســب وکار فراهــم مي کنــد. فلــذا اجــراي پــروژه 
ذکــر شــده بــه نحــو دقیــق مي توانــد تأثیــر مثبتــي در ایــن حــوزه داشــته و در 

راســتاي سیاســت هاي اباغــي اقتصــاد مقاومتــي قــرار دارد.
از آنجایــي کــه اغلــب مصوبــات دولــت بــر یــک مــاده قانونــي مصــوب مجلــس 
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شــوراي اســامي تکیــه دارد، فلــذا امــکان تغییــر آن از ســوي هیأت دولــت بدون 
تغییــر قوانیــن مســتند بــه آن، امکان پذیــر نبــوده و مســتلزم همــکاري دولــت و 
مجلــس در ایــن حــوزه اســت. البتــه معاونــت حقوقــي مي توانــد پیشــنهاد خــود 
را بــراي تغییــر قانــون مذکــور در قالــب الیحــه بــه هیئــت وزیــران پیشــنهاد 
دهــد. همچنیــن بــا توجــه بــه این کــه بیشــتر مصوبــات هیئــت دولــت قبــل از 
تصویــب از لحــاظ حقوقــي در معاونــت حقوقــي مــورد بررســي قــرار مي گیــرد، 
لــذا مي تــوان گفــت کــه معاونــت حقوقــي توانایــي و ظرفیــت مناســبي در ایــن 
ــي در  ــیار مثبت ــر بس ــد تأثی ــروژه مي توان ــن پ ــح ای ــراي صحی ــه دارد. اج زمین
حــوزه اقتصــاد مقاومتــي داشــته باشــد. البتــه در ایــن پــروژه، معاونــت حقوقــي 
تنهــا موظــف اســت قوانیــن و مقــررات مزاحــم موجــود را شناســایي نمایــد در 
صورتــي کــه خاءهــاي قانونــي و مقرراتــي نیــز مــی توانــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. در زمینــه اجــرای ایــن پــروژه مفیــد و مهــم، امیــدوار رضایــی معــاون 
قوانیــن مجلــس شــورای اســامی در فروردیــن 1395، ضمــن اشــاره بــه برگزای 
جلســات متعــدد بــا نهــاد هــای مختلــف از جملــه معاونــت حقوقــی ریاســت 
جمهــوری، بیــان نمــوده کــه در ایــن جلســات مقــرر شــده اســت تــا قوانیــن 
مزاحــم ظــرف 3 مــاه مشــخص و طــرح یــا الیحــه بــرای حــذف قوانیــن مزاحــم 
تدویــن و ارائــه گــردد. رضایــی در آن تاریــخ عنــوان کــرد کــه تهیــه فهرســت 
ــا 14 موضــوع تفکیکــی و  ــی ب ــا اقتصــاد مقاومت ــط ب ــی مرتب ــن موضوع قوانی
ــه کمیســیون های تخصصــی  ــا ب ــال آنه ــون و ارس ــره قان ــایی 5776 فق شناس
مجلــس و معاونــت حقوقــی رئیس جمهــور بــرای اعــام نظــر، در جهــت حــذف 
قوانیــن مزاحــم بــا سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی یــا اصــاح آنهــا طبــق 
ــن حــوزه اســت. در اردیبهشــت  سیاســت های مذکــور از دیگــر اقدامــات در ای
مــاه ســال جــاری، امیــن زاده معــاون وقــت حقوقــی رئیــس جمهــور در گــزارش 
ســه ســاله ایــن معاونــت بــا اشــاره بــه ســاماندهی و تنقیــح قوانیــن، بیــان نمــود 
کــه ایــن معاونــت پیشــاپیش اقــدام بــه دســته بنــدی قوانیــن تحــت حــدود 90 
ســرفصل اصلــی نمــوده بــود و ایــن ســرفصل هــا در شــورای علمــی معاونــت 
ــل و  ــه حــدود 60 کــد تعدی ــا بررســی کدهــای مجلــس شــورای اســامی ب ب
اکنــون درحــال نهائــی شــدن بمنظــور قــراردادن قوانیــن معتبــر در ذیــل آنهــا 
ــی در  ــت حقوق ــع از معاون ــس از تودی ــن زاده در شــهریورماه پ ــی باشــد. امی م
خصــوص عملکــرد خــود بیــان کــرد کــه معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور بــا 
تشــکیل جلســات متعــدد در طــول 2 ســال و انجــام کار کارشناســی حقوقــی و 
اقتصــادی، در نهایــت موفــق شــد 8 کارگــروه تخصصــی را تشــکیل دهــد تــا بــه 
اصــاح قوانیــن مرتبــط بــا موضوعاتــی از قبیــل قوانیــن و مقــررات حــوزه بانکی، 
امورورشکســتگی، بــورس، ســرمایه گــذاری خارجــی و بیمــه هــای اجتماعــی 
بپــردازد. همچنیــن مجیــد انصــاری معــاون جدیــد حقوقــی رئیــس جمهــور در 
هفتــه دولــت بیــان کــرد کــه مــوارد قابــل تنقیــح از آییــن نامه هــا را بــه محض 

شناســایی و ارائــه بــه دولــت و فرآینــد بررســی دولــت، بــه نتیجــه مطلــوب مــی 
ــا  رســانیم؛ ضمــن آنکــه در جهــت کــد گــذاری قوانیــن تــاش مــی کنیــم ت
بالــغ بــر 11 هــزار عنــوان قانونــی را در ذیــل کدهــا مقــرر و دســته بنــدی کنیــم 
چــرا کــه هــر یــک از عناویــن قانونــی خــود هــزار مــاده دارد و یــک آشــفتگی در 
نظــام حقوقــی وجــود دارد. انصــاری در یکــی از اظهــارات خــود در پایــان آذرمــاه 
ســال جــاری ضمــن معرفــی حقــوق شــهروندی بــه عنــوان مهمترین دســتاورد 
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، اشــاره ای کوتــاه بــه تنهــا پــروژه ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی مربــوط بــه ایــن معاونــت کــرد و در ایــن زمینــه بیــان نمــود 
کــه اکنــون در معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری در حــال بررســی حــدود 
10 عنــوان حقوقــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، مزاحمــت هــای قانونــی بــرای 
حرکــت اقتصــادی، تعــارض منافــع، جلوگیــری از رانــت و فســاد و ... هســتیم 
کــه بــه خواســت خــدا تــا پایــان ســال آن هــا را تقدیــم دولــت  خواهیــم کــرد. 
ــا توجــه بــه مختصــر گــزارش هــای ارائــه شــده در خصــوص ایــن  بنابرایــن ب
پــروژه، بــه نظــر مــی رســد کــه اقدامــات مربــوط بــه آن در حــال پیگیری اســت. 
بــا ایــن حــال ضــروری اســت نتایــج اجــرای ایــن پــروژه بــه صــورت مشــخص 

ارائــه شــده و در انجــام ایــن اقــدام مهــم تســریع صــورت پذیــرد.

جمع بندی
فعالیــت هایــی که در طول یک ســال گذشــته توســط ایــن معاونــت در خصوص 
پــروژه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی انجام شــده اســت، در مرحله تقســیم 
بنــدی مجموعــه قوانیــن کشــور بــه زیــر مجموعــه هــای مختلــف برای بررســی 
موضوعــی آن هاســت؛ همچنیــن کــه طبــق گــزارش معــاون حقوقــی رئیــس 
جمهــور، حــدود 10 عنــوان حقوقــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی نیــز در حــال 

بازبینــی و اصــاح اســت.
ــفاف و مشــخصی در خصــوص  ــزارش ش ــوز گ ــه، هن ــن زمین ــد در ای ــر چن ه
ــاد  ــم اقتص ــن مزاح ــذف قوانی ــایی و ح ــه شناس ــوط ب ــات مرب ــی اقدام خروج
مقاومتــی ارائــه نشــده اســت، امــا گــزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه فعالیــت 
ــذا ضــروری اســت نتیجــه ایــن  هایــی در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه اســت؛ ل

ــه اطــاع عمــوم برســد.  فعالیــت هــا جهــت بررســی ب

منابع 
1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195
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مقدمه
پروژه های اولویت دار سازمان صدا و سیما که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

طراحی الگوی رسانه ای تشويق مشارکت عمومی در توليد ملی و اصاح 1
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیالگوی مصرف و اجرای آن

طراحی و اجرای الگوی رسانه ای ترويج و تقويت رفتارهای اقتصادی 2
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیبايسته در خانوارها و فعاالن اقتصادی

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

پــروژه هــای تعریــف شــده بــرای ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــای سیاس ــا بنده ــط ب ــران، مرتب ــامی ای اس
مقاومتــی تعریــف شــده اند و عمــده مباحــث در ایــن زمینــه در 
ــازمان آورده  ــن س ــرای ای ــده ب ــف ش ــای تعری ــروژه ه ــا و پ ــه ه برنام

شــده اســت. 
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پــروژه هــا، بــا رویکــرد اثرگــذاری 
ــوار و فرهنــگ اقتصــادی آن تعریــف شــده اســت؛  ــر خان صداوســیما ب
ــز در  ــددی نی ــای متع ــه ه ــیما، برنام ــه صداوس ــت ک ــن درحالیس ای
ــی در  ــاد مقاومت ــا اقتص ــط ب ــی مرتب ــای کارشناس ــث ه ــوص بح خص

دســت اجــرا دارد.
ــا در  ــن پروژه ه ــس، ای ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــر مرک ــق اظهارنظ طب
ــد و  ــیما نبوده ان ــدا و س ــازمان ص ــول س ــج معم ــف رای ــره وظای زم
ــه  ــا هرگون ــوند؛ ام ــوب مي ش ــو محس ــه جل ــي ب ــت، گام ــن جه از ای
قضــاوت پیرامــون میــزان اثرگــذاري تکالیــف مذکــور نیازمنــد آگاهــي 

ــت. ــي اس ــد اجرای ــتري از فرآین ــات بیش از جزئی
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه گــزارش مشــخصی در ایــن زمینــه از ســوی 
ســازمان صداوســیما ارائــه نشــده اســت، امــکان قضــاوت در خصــوص 

آن وجــود نــدارد. 

نتیجه گیری
ــری در  ــه گی ــازمان، نتیج ــن س ــرد ای ــخص از عملک ــزارش مش ــود گ نب
خصــوص فعالیــت هــای مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی آن را بــه گــزاره هــای 
ــد  ــی، بای ــمت قبل ــور در قس ــوارد مذک ــر از م ــه غی ــد. ب ــی کن ــم م ــی خت کل
گفــت کــه صداوســیما از گذشــته، رویکــرد دو گانــه ای نســبت بــه ترویــج 

ــوب داشــته اســت. الگــوی اقتصــادی مطل
ــری و ... در  ــای خب ــزارش ه ــا، گ ــه ه ــادی از برنام ــداد زی ــی، تع از طرف
زمــان هــای مختلــف بــه مباحثــی چــون تولیــد ملــی، فرهنــگ مصرفــی 
و خریــد کاالی داخــل اختصــاص داده شــده اســت؛ امــا از ســوی دیگــر، 
ــه  ــرای هزینــه هــای خــود، ب ــرای تامیــن بودجــه الزم ب ایــن ســازمان ب

ــا مباحــث قبلــی روی آورده اســت. تبلیغــات نامتناســب ب
ایــن رویکــرد دوگانــه صداوســیما، یکی ناشــی از نداشــتن برنامه منســجم 
و یکپارچــه بــرای ترویــج الگــوی مطلــوب اقتصــادی بــوده و دیگــر، بــزرگ 
ــی قدیمــی  ــودن بیــش از حــد ایــن ســازمان و روش هــای تامیــن مال ب
کــه باعــث شــده اســت وابســتگی ایــن ســازمان بــه بودجــه، آن را بــه هــر 

جهتــی حرکــت دهــد.
لــذا ضــروری اســت در مدیریــت صداوســیما، شــیوه تامیــن مالــی و روش 

برنامــه ریــزی منســجم و یکپارچــه بــرای آن تجدیدنظــر شــود.

منابع 
1- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195
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مقدمه

مهندس ترکان

بخش نوزدهم

» دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي و وی ژه اقتصادي «

پروژه های اولویت دار شورای عالی مناطق آزاد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فنآوري پيشرفته در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي1
 پیش برد برون گرایي اقتصاد
)توسعه صادرات غیر نفتي(

30 درصد افزايش ميزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي2
 پیش برد برون گرایي اقتصاد
)توسعه صادرات غیر نفتي(

30 درصد افزايش صادرات از طريق ترانزيت در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي3
 پیش برد برون گرایي اقتصاد
)توسعه صادرات غیر نفتي(

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

در ادامــه بــه بررســی 3 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی شــورای عالــی مناطــق آزاد پرداخته 
شــده و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی قرار 

ــرد. می گی
1- ایجــاد مراکــز ارتقــاء و انتقــال فــن آوري پیشــرفته در 

مناطــق آزاد
ــي ایجــاد مناطــق  ــداف اصل ــس، اه ــای مجل ــز پژوهــش ه ــق اظهارنظــر مرک طب
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ــن و  ــاي نوی ــال فناوري ه ــادرات کاال، انتق ــي، ص ــرمایه گذاري خارج ــذب س آزاد ج
ایجــاد اشــتغال مولــد اســت. لــذا پــروژه  یــاد شــده در راســتاي اهــداف ایجــاد مناطق 
آزاد و همچنیــن سیاســت هاي کلــي اقتصــاد مقاومتــي اســت و در صــورت تحقــق، 
مي توانــد بخشــي از مشــکات اشــتغال و تولیــد در ایــن مناطــق را مرتفــع کنــد. در 
ایــن پــروژه، تأمیــن منابــع مالــي بــه عهــده دســتگاه مجــري گذاشــته شــده اســت؛ 
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه کمبــود زیرســاختها در مناطــق آزاد، ســاز و کار دقیــق 
تأمیــن مالــي پروژه هــاي مذکــور توســط دســتگاه مجــري مشــخص نشــده اســت. 
در واقــع مــی تــوان گفــت کــه ایجــاد ایــن مراکــز، نیــاز بــه تدویــن برنامــه مــدون 
جهــت حمایــت از تولیــد دارد و ســازمان هاي ایــن مناطــق دچــار مشــکاتي از قبیل 
عــدم تکمیــل زیرســاخت هاي مــورد نیــاز واحدهــاي تولیــدي در برخــي از مناطــق، 
عــدم مدیریــت یکپارچــه در محــدوده مناطــق، عــدم محصورســازي کامل محــدوده، 
ناکارایــي در ســازمان هاي مناطــق آزاد، نداشــتن اســتراتژي بلندمــدت و ... هســتند. 
بنابرایــن ضمــن تمرکــز بــر اهــداف اصلــي مناطــق آزاد، توســعه زیرســاختهاي ایــن 
مناطــق جهــت اســتقرار واحدهــاي تولیــد و رفــع مشــکات مناطــق آزاد نیــز بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ در غیــر این صــورت مــوارد ذکــر شــده در مصوبــه ســتاد 
فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي قابــل تحقــق نخواهــد بــود. مهــدی بــازارگان معــاون 
تولیــد، صــادرات و فنــاوری مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور شــهریورماه ســال 
جــاری در ایــن زمینــه بیــان کــرده اســت کــه اقــدام هــای موثــری در مناطــق آزاد 
کشــور صــورت گرفتــه و پــروژه هــای تحقیقاتــی نتیجــه بخشــی در دســت انجــام 
ــت، در  ــازی باف ــروژه همانندس ــش، پ ــه آزاد کی ــه در منطق ــور نمون ــه ط ــت. ب اس
منطقــه آزاد قشــم پــروژه زیســت-فناوری، در منطقــه آزاد انزلــی اســتفاده از دانــش 
نانوتکنولــوژی، در منطقــه آزاد ماکــو تجزیــه پذیر شــدن مواد پاســتیکی، در منطقه 
آزاد ارس تکنولــوژی هــای نویــن کشــاورزی و در منطقــه آزاد چابهــار پــروژه آبــزی 
ــن  ــی شــدن همــه ای ــه روش نویــن در دســت انجــام اســت کــه عملیات ــروری ب پ
مــوارد، ارتقــا و انتقــال تکنولــوژی را در ایــن مناطــق محقــق می کنــد. وی همچنین 

بیــان نمــوده اســت کــه انتقــال تکنولــوژی معمــوال بــا ســرمایه گــذاری انجــام مــی 
شــود امــا فعــا در ایــن زمینــه اتفاقــی نیفتــاده اســت و تــا آنجایــی کــه بــه برنامــه 
ــه اباغــی اقتصــاد مقاومتــی در ســال 1395 معطــوف مــی شــود،  هــای ســه گان
امیدواریــم بتوانیــم برنامــه هــای اباغــی را بــا موفقیــت بــه نتیجــه برســانیم.  در این 
گــزارش، بــه مــواردی از پــروژه هــای تحقیقاتــی اشــاره شــده اســت کــه جــدای از 
ــه نظــر مــی رســد و اجــرای آن، اهــداف مدنظــر در  بررســی جزئیــات، مناســب ب
پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی ایــن دســتگاه را محقــق خواهــد کــرد؛ بــا ایــن وجود 
بــه دلیــل نبــود گزارشــات مســتدل تــر، نمــی تــوان اظهارنظر و قضــاوت دقیــق تری 

در ایــن زمینــه انجــام داد.

ــق  ــدد در مناط ــادرات مج ــزان ص ــش می ــد افزای 2- 30 درص
آزاد 

ایــن پــروژه در راســتاي اهــداف مناطــق آزاد و همچنیــن سیاســت هاي کلــي اقتصاد 

مقاومتــي بــوده و در صــورت تحقــق منجــر بــه بهبــود وضعیــت ایــن مناطــق و آثــار 
مثبــت آن بــر اقتصــاد کشــور خواهــد شــد. بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده توســط 
مســئولین، در ســال جــاری مجمــوع صــادرات مناطــق آزاد و همچنین مناطــق ویژه 
اقتصــادی کشــور رشــد داشــته اســت؛ امــا درمــورد صــادرات مجــدد کــه بیشــتر 

مختــص مناطــق آزاد مــی شــود، آمــار مشــخصی ارائــه نشــده اســت.

3- 30 درصــد افزایــش صــادرات از طریــق ترانزیــت در 
مناطــق آزاد

طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، ایــن پــروژه جــزو اهــداف فرعــی 
مناطــق آزاد محســوب مــی شــود، لــذا نمــی تــوان گفــت نقــش اساســی در رفــع 

چالــش هــای حــوزه صــادرات ایفــا خواهــد کــرد.
 بــا ایــن حــال آمارهــای ارائــه شــده در زمینه صــادرات از مناطــق آزاد و مناطــق ویژه 
اقتصــادی نیــز بــه صــورت تفکیــک شــده وجــود نــدارد و هرچنــد کــه آمارهــا رشــد 
کل صــادرات از ایــن مناطــق را نشــان مــی دهنــد، امــا در مــورد صــادرات ترانزیتی از 

ایــن مناطــق، نمــی تــوان اظهــار نظــر قطعــی کرد.

جمع بندی
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــتفاده از اج ــا اس ــود ب ــق آزاد موج ــت مناط ــش کیفی افزای
اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق سیاســت هــای کلــی آن، بــر افزایــش کمیــت ایــن 
مناطــق ارجحیــت دارد. در واقــع تــا زمانــی کــه مناطــق آزاد موجــود نتوانســته 
ــای  ــاوری ه ــال فن ــاس آن انتق ــر اس ــه ب ــد ک ــت یابن ــی دس ــه الگوی ــد ب ان
ــن  ــات و تأمی ــد، صــادرات کاالهــا و خدم پیشــرفته، گســترش و تســهیل تولی
ــاد  ــای اقتص ــت ه ــق سیاس ــارج طب ــی از خ ــع مال ــروری و مناب ــای ض نیازه
مقاومتــی محقــق شــود، نبایــد الگــوی موجــود را توســعه کمــی داد. بــا توجــه 
ــق آزاد،  ــی مناط ــورای عال ــرد ش ــود از عملک ــای محــدود موج ــزارش ه ــه گ ب
در صورتــی کــه ایــن رونــد در جهــت اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ادامــه یابــد، شــاهد بهبــود وضعیــت مناطــق آزاد خواهیــم بــود. بــا ایــن وجــود، 
از آنجــا کــه ایــن شــورا در پــی گســترش کّمــی مناطــق نیــز هســت و ایــن را 
ــا جدیــت دنبــال مــی کنــد، ممکــن اســت در تحقــق اهــداف فــوق چالــش  ب

ایجــاد شــود. 
همچنیــن کــه گــزارش مشــخصی از وضعیــت اجــرای ایــن پــروژه هــا توســط 

ایــن شــورا ارائــه نشــده اســت.

منابع 

1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره 15195

2. خبرگزاری ایرنا، کدخبر 82200968

3. خبرگزاری شبستان، کد خبر 596743

4. شبکه اطاع رسانی نفت و گاز )شانا(، کدخبر 274718



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی134

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی    بهمن ماه 1395

مقدمه

دکتر احمدی پور

بخش بیستم

» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «

پروژه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب 
رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

تدوين بسته حمايت از کارگاه های توليدی صنايع دستی و فرش و 1
اجرای آن

ارتقای توان توليد ملی
)درونزايی اقتصاد(

ايجاد ظرفيت های جديد در هتلينگ2
ارتقای توان توليد ملی

)درونزايی اقتصاد(

تدوين بسته حمايت از گردشگری و اجرای آن3
ارتقای توان توليد ملی

)درونزايی اقتصاد(

نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی تعریــف شــده بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی، 

ــازمان محســوب  ــن س ــی ای ــف ذات ــع دســتی و گردشــگری جــزو وظای صنای
مــی شــوند؛ بــا ایــن حــال اجــرای ایــن پــروژه هــا بــا رویکردهــای متفــاوت از 
گذشــته، بــرای مثــال تمرکــز بــر گردشــگری حــال، مــی توانــد اقدامــات ایــن 
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ســازمان را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی قــرار دهــد.
ــه بررســی 3 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی ســازمان میــراث فرهنگــی،  در ادامــه ب
صنایــع دســتی و گردشــگری پرداختــه و وضعیــت عملکــرد ایــن دســتگاه در 

اجــرای آن مــورد بررســی و بازبینــی قــرار مــی گیــرد.

1- تدویــن بســته حمایــت از کارگاه هــای تولیــدی صنایــع 
دســتی و فــرش و اجــرای آن

از آنجــا کــه صنایــع دســتی و بــه ویــژه فــرش، از مزیت های کشــور محســوب 
ــزوده و همچنیــن  ــژه از آن جهــت افزایــش ارزش اف ــت وی مــی شــود، حمای
حرکــت بــه ســمت صــادرات پایــدار، مــی توانــد منجــر بــه تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی شــود؛ در غیــر اینصــورت، ایــن پــروژه در راســتای وظایــف ذاتــی 
ســازمان میــراث فرهنگــی بــوده و اقــدام قابــل توجهــی در اقتصــاد مقاومتــی 

بــه حســاب نمــی آیــد.
ســلطانی فر رئیــس ســابق ایــن ســازمان در بهمــن مــاه ســال گذشــته بیــان 
ــی و  ــعه اقتصــادی، اجتماع ــاله ششــم توس ــه 5 س ــه در برنام ــود ک ــرده ب ک
فرهنگــی کشــور کــه بــا روشــی متفــاوت از دوره هــای گذشــته تهیــه و تدوین 
شــده اســت، وضعیــت صنایــع دســتی بــه شــکل روشــن و شــفاف تعریــف و 
اهــداف کمــی و راهبردهــای آن مشــخص شــده اســت؛ برهمیــن اســاس یــک 
ــا 15 هــدف کمــی، 7 راهبــرد اساســی و مهــم و 28 محــور  برنامــه کامــل ب
ــده اســت.  ــن ش ــرا تعیی ــرای اج ــف و مســئولیت ها ب ــات، وظای ــی اقدام اصل
همچنیــن تهیــه ســند راهبــردی صنایــع دســتی تــا پایــان ســال اول برنامــه 
ــات  ــی اقدام ــوارد 28 محــور اصل 5 ســاله ششــم توســعه کشــور، یکــی از م
ــای  ــی مســائل، مشــکات و چالش ه ــن ســند تمام ــه ای ــف اســت ک و وظای
حــوزه صنایــع دســتی را در بــر میگیــرد؛ تدویــن ســند ملــی اشــتغال صنایــع 
ــراث  ــده ســازمان می ــر عه ــز ب ــا نی ــر از بنده ــوان یکــی دیگ ــه عن دســتی ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســت کــه ایــن ســند تهیــه شــده 
اســت. بــر اســاس ایــن اظهارنظــر، مــی تــوان گفــت کــه هرچنــد ایــن پــروژه 
از پیــش تعریــف شــده بــوده و ســپس در میــان پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتی 
ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت، امــا ایــن ســازمان قــدم هــای اولیــه بــرای 
اجــرای ایــن پــروژه را برداشــته اســت. همچنیــن طبــق پیــش بینــی صــورت 
ــادرات  ــال 1399 ص ــور، در س ــعه کش ــم توس ــه شش ــند برنام ــه در س گرفت
صنایــع دســتی بایــد بــه یــک میلیــارد دالر برســد. لــذا در صورتــی کــه ایــن 
ــوده و اقدامــات متناســب  ــروژه حاکــم ب ــن پ ــن ســازمان و ای ــر ای رویکــرد ب
بــا آن انجــام شــود، مــی تــوان گفــت کــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در 

راســتای اقتصــاد مقاومتــی خواهــد بــود.
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــاون صنای ــق مع ــور مطل ــن نام ــه، بهم ــن زمین در ای

ســنتی ایــن ســازمان، مســئولیت پــروژه مذکــور را بــر عهــده دارد. ایشــان پس 
از قبــول ایــن مســئولیت در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری اظهار داشــته اســت 

کــه ایــن حــوزه بیشــترین ســنخیت را بــا منطــق اقتصــاد مقاومتــی دارد. 
وی بیــان نمــوده اســت کــه بســته ای کــه بــرای حمایــت از صنایــع دســتی 
تدویــن شــده از ســه محــور مهــم تشــکیل شــده اســت: محــور اول این بســته 
ــر  ــه ایجــاد کارگاه هــای بــزرگ صنایــع دســتی اختصــاص یافتــه اســت. ب ب
اســاس ایــن محــور قــرار اســت 38 کارگاه بــزرگ صنایــع دســتی در کشــور 
ایجــاد شــود. و ســازمان میــراث فرهنگــی بــه ایــن کارگاه هــا تســهیات کــم 
بهــره پرداخــت خواهــد کــرد. محــور دوم بــه روســتاها مرتبــط اســت و قــرار 
ــایی و  ــتی شناس ــع دس ــر صنای ــتا از نظ ــال 62 روس ــر س ــت در آن در ه اس
ســازماندهی شــود. اولویــت ایــن محــور رقابــت پذیــر کــردن صنایــع دســتی 
ــه توســعه موسســات  ــز ب ــن بســته نی روســتاها مــی باشــد. محــور ســوم ای
صــادرات صنایع دســتی اختصــاص دارد تــا بتــوان از ایــن طریــق بــه توســعه 
ــرای ایجــاد  ــز ب ــی نی ــت. اعتبارات ــر صــادرات صنایع دســتی دســت یاف در ام

ایــن موسســات اختصــاص یافتــه اســت. 
در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن پــروژه و بســته طراحــی شــده و جزئیــات 
ــن  ــوان در خصــوص ای ــی ت ــذا نم ــدارد. ل ــود ن ــات مشــخصی وج آن، اطاع

پــروژه اظهارنظــر کــرد.

2- ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ
ســعید شــیرکوند معــاون برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری ســازمان میــراث 
ــه  ــخ 21 اردیبهشــت 95  ب ــع دســتی و گردشــگری در تاری فرهنگــی، صنای
ــد در هتلینــگ منصــوب  ــروژه ایجــاد ظرفیــت هــای جدی عنــوان مجــری پ
شــده اســت. در راســتای ایــن پــروژه مقــرر شــده اســت 270 هتــل 4 یــا 5 

ســتاره در 10 ســال آینــده ســاخته شــود. 
ــته در  ــال گذش ــاه س ــن م ــازمان در بهم ــابق س ــس س ــر رئی ــلطانی ف س
ــا  ایــن زمینــه بیــان کــرده بــود کــه مــا از ســال گذشــته، هــر چــه هتــل ب
ــهیات  ــتفاده از تس ــرای اس ــود را ب ــد ب ــاالی 50 درص ــی ب ــرفت فیزیک پیش
ــل  ــم و ســال گذشــته 10 هت ــرار دادی ــت ق ــی در اولوی ــدوق توســعه مل صن
بــه بهــره بــرداری رســید و امســال هــم 13 هتــل 4 و 5 ســتاره بــه مجموعــه 
گردشــگری اضافــه مــی شــود و مــا بایــد در فضــای جدیــد از ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی بتوانیــم اســتفاده کنیــم. االن بیــش از 15 گــروه ســرمایه 
ــد و عربهــا کارشــان را در مشــهد  ــا مــن صحبــت کــرده ان گــذار خارجــی ب
شــروع کــرده انــد ولــی غربــی هــا و ترکهــا و آذریهــا معطــل تحریمهــا بودنــد 

ــزودی کارشــان را شــروع خواهنــد کــرد.  کــه ب
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــگری، نق ــای گردش ــاخت ه ــه زیرس ــم اینک علیرغ
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ــرای  ــدی ب ــای جدی ــز درآمده ــگری نی ــعه گردش ــد و توس ــگری دارن گردش
کشــور ایجــاد خواهــد کــرد، ایــن پــروژه و اجــرای آن را مــی تــوان در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد؛ هرچنــد ایــن قبیــل اقدامــات، جــزو وظایــف 
ذاتــی ســازمان مربوطــه نیــز هســت کــه از گذشــته بــرای آن برنامــه ریــزی 

شــده اســت. 
ــروژه و میــزان تحقــق  ــن پ ــا ایــن وجــود، گــزارش مشــخصی از اجــرای ای ب
ــوان در  ــی ت ــذا نم ــت. ل ــده اس ــه نش ــرای آن ارائ ــده ب ــن ش ــداف تعیی اه

ــرد. ــر ک ــروژه اظهارنظ ــن پ ــوص ای خص

3- تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن
ــت کشــور  ــی کــه مزی ــژه اگــر در حــوزه های ــه وی ــت از گردشــگری، ب حمای
اســت انجــام شــود، منجــر بــه ایجــاد درآمدهــای جدیــد بــرای کشــور خواهــد 
ــاد  ــق اقتص ــتای تحق ــد در راس ــی توان ــروژه م ــن پ ــت ای ــن جه ــد. از ای ش
ــن حــوزه هــا مــی  ــه ای ــی آن باشــد. از جمل مقاومتــی و سیاســت هــای کل

ــه گردشــگری حــال و ســامت اشــاره کــرد. ــوان ب ت
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــگری س ــاون گردش ــد مع ــی موح ــی رحمان مرتض
ــوان  ــه عن ــاه ســال جــاری ب ــع دســتی و گردشــگری در اردیبهشــت م صنای
مجــری پــروژه تدویــن بســته حمایــت از گردشــگری و اجــرای آن منصــوب 

شــده اســت.
ــر  ــلطانی ف ــا آن، س ــط ب ــات مرتب ــروژه و اقدام ــن پ ــرای ای ــوص اج در خص
ــه از  ــه اســت ک ــته گفت ــال گذش ــاه س ــن م ــازمان در بهم ــابق س ــس س رئی
بیــن همــه کشــورهای جهــان، 40 کشــور بــه عنــوان مبــدأ اصلــی گردشــگر 
خارجــی شناســایی شــده اســت کــه اتبــاع ایــن کشــورها بــا توجــه به ســوابق 
تاریخــی، اقتصــادی و فرهنگــی بیــش از همــه کشــورها بــه ایــران مــی آینــد. 
ــوب  ــی و آســیای جن ــا شــامل 15 کشــور همســایه و کشــورهای اروپای اینه
شــرقی هســتند کــه در ایــن کشــورها هماهنــگ شــده اســت بــا اســتفاده از 
ظرفیــت بخــش خصوصــی و همچنیــن ظرفیــت ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 

اســامی، دفاتــر اطــاع رســانی و جــذب گردشــگر راه انــدازی شــود. 
تــا کنــون در 10 کشــور ایــن دفاتــر راه انــدازی شــده اســت و تــا پایــان ســال 
ــل  ــور تکمی ــر 40 کش ــده ه ــال آین ــد و س ــی رس ــور م ــدود 25 کش ــه ح ب
ــزن هــای فرهنگــی  ــر از ظرفیــت رای ــن، در دفات ــر ای خواهــد شــد. عــاوه ب
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در 60 کشــور نیــز اســتفاده می شــود. 
بــا ایــن اوصــاف، مــی تــوان گفــت اقداماتــی در ایــن پــروژه در حــال انجــام 
اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت هــای 
مدنظــر آن گــردد. بــا ایــن وجــود، گــزارش مشــخصی از وضعیــت ایــن پــروژه 

جهــت ارزیابــی بیشــتر کیفیــت کار منتشــر نشــده اســت.

نتیجه گیری
بــا وجــود اینکــه پــروژه هــای تعریــف شــده بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی، 
جــزو وظایــف ذاتــی ایــن ســازمان اســت و از پیــش هــم تعریــف شــده بــوده 
اســت، بــا تحقــق اهــداف مدنظــر گرفتــه شــده بــرای آن و تســریع در توســعه 
گردشــگری بــه طــرق مختلــف، از آنجــا کــه درآمــدی جدیــد بــرای اقتصــاد 
ایــران ایجــاد مــی کنــد، مــی تــوان آن را در راســتای اقتصــاد مقاومتــی قلمداد 
کــرد. هرچنــد در هــر کــدام از پــروژه هــای مذکــور، ضــروری اســت جزئیــات 
مهــم و متناســب بــا فرهنــگ و اقتصــاد و مزایــای کشــور در نظــر گرفته شــود 
ــا بتــوان نتایــج کار را نیــز در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی ارزیابــی نمــود؛  ت

همچنیــن کــه بایســتی بــه حــوزه هــای مغفــول نیــز توجــه کــرد.
ــت  ــعه صنع ــاز توس ــی پیش نی ــگری داخل ــق گردش ــال، رون ــوان مث ــه عن ب
گردشــگری اســت. در واقــع زمانــی کــه بســیاری از مســافران داخلــی بــدون 
ــرده  ــد ک ــی داخــل کشــور بازدی ــای دیدن ــار از مکان ه ــک ب ــی ی ــه حت اینک
باشــند، اقــدام بــه مســافرت خارجــی می نماینــد، جــذب گردشــگران خارجــی 
و رونــق صنعــت گردشــگری کشــور بســیار دور از دســترس خواهــد بــود. ایــن 
یکــی از مــواردی اســت کــه در برنامــه ریــزی ایــن حــوزه مغفــول واقــع شــده 
ــه در  ــداری اســت ک ــای پای ــی درآمده ــای گردشــگری داخل اســت. درآمده
شــرایط مختلــف و در مواجهــه بــا تکانــه هــا، نوســان کمــی خواهــد داشــت و 
لــذا از ایــن جهــت، ایــن اقــدام در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت.

بــه عنــوان مثالــی دیگــر، درآمــد گردشــگری حــال در دنیــا بیــش از 150 
میلیــارد دالر اســت و ســهم ایــران از کل ایــن درآمــد، کمتــر از یــک درصــد 
اســت. ایــن گــردش مالــی بــزرگ موجــب شــده اســت بســیاری از کشــورهای 
غیرمســلمان نیــز تدابیــر ویــژه ای بــرای بــاال بــردن ســهم خــود از گردشــگری 
حــال دنیــا اتخــاذ نماینــد. از جملــه ایــن کشــورها مــی تــوان بــه اســپانیا و 
ــذا در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی، ضــروری اســت در  ــن اشــاره کــرد. ل ژاپ
کشــور مــا نیــز بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، از ایــن 

فرصــت و مزیــت ذاتــی اســتفاده شــود.
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مقدمه

حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی

بخش بیست و یکم

» وزارت دادگستری «

پروژه های اولویت دار وزارت دادگستری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

1
تدوين نظام حقوق مالکيت فکری و اصاح ساختار اجرايی آن و اصاح 

نظام رسيدگی قضايی
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

2
تدوين سازوکارهای حمايت حقوقی و قضايی از مالکيت و

 سرمايه گذاری
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــر دو  ــد؛ ه ــت دارن ــک ماهی ــا ی ــتری، تقریب ــروژه وزارت دادگس دو پ

ــا،  ــوآوری ه ــا، ن ــده ه ــه در آن، ای ــی دارد ک ــاد نظام ــه ایج ــاره ب اش

ــی  ــخصیت حقوق ــاد، ش ــا در اقتص ــت ه ــا و مالکی ــذاری ه ــرمایه گ س

ــد.  ــخص باش ــب آن مش ــته و صاح داش

طبــق نظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، حقــوق مالکیــت نامطمئــن 

ــود:  ــد ب ــان خواه ــک کشــور آسیب رس ــه اقتصــاد ی ــه ب ــار زمین در چه

نخســت بــا اجــراي ضعیــف، ریســک مصــادره دارائــي را افزایــش 

تولیــد  و  ســرمایه گذاري  بــراي  انگیــزه  امــر  ایــن  کــه  مي دهــد 

را از بیــن خواهــد بــرد؛ دوم، بهــره وري را کاهــش مي دهــد زیــرا 

ــوم  ــردد؛ س ــرف گ ــد ص ــا بای ــاع از دارایي ه ــراي دف ــادي ب ــان زی زم

ــن فضــا  ــرا در ای ــرد زی ــع تجــارت را مي گی ــوي کســب مناف ــه جل اینک

ــه در  ــارم اینک ــال داد؛ چه ــي انتق ــر کس ــه ه ــي را ب ــوان دارای نمي ت

چنیــن فضایــي دارایي هــا نقــش مهمــي در حمایــت از ســایر معامــات 

ــر عهــده نخواهنــد داشــت. بنابرایــن ایــن پــروژه در  در قالــب وثیقــه ب

ــود. ــي مي ش ــي ارزیاب ــاد مقاومت ــتاي اقتص راس

حمایــت از حقــوق مالکیــت معنــوي بســتر مناســب را بــراي نــوآوري بــه 

وجــود مــي آورد. در مقــام مقایســه، حمایــت از مالکیــت معنــوي نســبت 

ــد  ــت از آن نیازمن ــذا حمای ــت؛ فل ــوارتر اس ــي دش ــت فیزیک ــه مالکی ب

ــا  ــوي دولت ه ــتري از س ــرمایه گذاري بیش ــر و س ــزي دقیق ت برنامه ری

ــه دلیــل اینکــه، اثــر ایــن نــوع حمایت هــا برعکــس  اســت. همچنیــن ب

ــاً  ــد، غالب ــاهده نمي باش ــل مش ــدت قاب ــاه م ــي در کوت ــت فیزیک مالکی

ــد. ــرار مي گیرن ــا ق ــري دولت ه ــورد بي مه م

ــوي  ــت معن ــررات مالکی ــن و مق ــت قوانی ــروري اس ــن الزم و ض بنابرای

کشــور مــورد بازنگــري قــرار گرفتــه و دو قانــون مهــم آن یعنــي ثبــت 

اختراعــات و حمایــت از مالکیــت ادبــي کــه در قالــب الیحــه از ســوي 

ــرار  ــتور کار ق ــود، در دس ــده ب ــال گردی ــل ارس ــس قب ــه مجل ــت ب دول

گیــرد.

ــوه  ــف ق ــي از وظای ــیدگي قضای ــاح رس ــوع اص ــود، موض ــن وج ــا ای ب

ــي  ــار قانون ــه از اختی ــن زمین ــوده و وزارت دادگســتري در ای ــه ب قضائی

ــد.  ــه نمای ــنهاداتي را تهی ــد پیش ــا مي توان ــوده و تنه ــوردار نب برخ

همچنیــن حــوزه ثبــت مالکیــت ادبــي در حیطــه وظایــف وزارت ارشــاد 

قــرار داشــته و موضــوع مالکیــت صنعتــي بــه عنــوان شــقي از مالکیــت 

ادبــي، در حــوزه عملکــرد قــوه قضائیــه )ســازمان ثبــت اختراعــات زیــر 

ــذا وزارت  ــرار دارد. فل ــت ثبــت اســناد و امــاک کشــور ( ق نظــر معاون

ــوده و  ــنهاددهنده ب ــد پیش ــا مي توان ــه تنه ــن زمین ــتري در ای دادگس

قــدرت اجرایــي الزم را در ایــن زمینــه بــر طبــق قوانیــن نــدارد. ضمنــا 

ــن  ــوده و وزارت دادگســتري در ای ــون ب ــد اصــاح قان ــر نیازمن ــن ام ای

ــا  ــه ب ــد؛ البت ــنهاد ده ــه و پیش ــن الزم را تهی ــد قوانی ــه مي توان زمین

ــه. ــوه قضائی ــه خصــوص ق ــل ب ــازمان هاي دخی ــکاري س هم

ــتری،  ــر دادگس ــدی وزی ــی پورمحم ــلمین مصطف ــام والمس حجت االس

ــت  ــری اس ــت فک ــوق مالکی ــاون حق ــه مع ــدی ک ــی اب ــا کاظم علیرض

ــای  ــروژه ه ــرای پ ــئول اج ــوان مس ــه عن ــاری ب ــال ج ــاه س را در تیرم

ــت.  ــوده اس ــوب نم ــتری منص ــی وزارت دادگس ــاد مقاومت اقتص

ــروژه مهــم، گــزارش مشــخصی  ــن دو پ ــن وجــود در خصــوص ای ــا ای ب

ــه  ــتری در مصاحب ــرم دادگس ــر محت ــد وزی ــت؛ هرچن ــده اس ــه نش ارائ

ــد.  ــه اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد نمــوده ان هــای خــود نســبت ب

بندی جمع 
ــرار  ــده وزارت دادگســتری ق ــر عه ــم ب ــروژه مه ــه دو پ ــا وجــود اینک ب

ــذار  ــی اثرگ ــاد مقاومت ــق اقتص ــد در تحق ــی توان ــه م ــت ک ــه اس گرفت

ــن خصــوص  ــون در ای ــزارش مشــخصی تاکن ــه گ ــن وزارتخان ــد، ای باش

ــه ذکــر اســت کــه بخشــی از مــوارد  ــه نکــرده اســت. البتــه الزم ب ارائ

مرتبــط بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا، در حیطــه اختیــارات وزارت 

ــئله  ــن مس ــت؛ ای ــئول آن اس ــه مس ــوه قضایی ــوده و ق ــتری نب دادگس

باعــث مــی شــود کــه وضعیــت اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. ــه باش ــام مواج ــا ابه ــه ب ــن وزارتخان ای
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

تنهــا پــروژه اقتصــاد مقاومتــی وزارت امــور خارجــه، پــروژه ای اســت کــه اجــرای 
آن مــی توانــد بــازار گســترده ای بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی ایجــاد نمایــد. اگــر از 
برجــام و ارتبــاط بــا کشــورهای غربــی و متخاصــم بگذریــم کــه بحــث آن در همــه 
محافــل بســیار شــده اســت، رابطــه ایــران بــا کشــورهای بســیاری هنــوز بــه بلــوغ 
نرســیده اســت و امــکان برقــراری ایــن ارتبــاط از طریــق پیگیــری هــای وزارت امــور 

خارجــه وجــود دارد.
بــه عنــوان مثــال، ارتبــاط کشــور بــا کشــورهای منطقــه آمریــکای جنوبــی، آفریقــا 
و بعضــی کشــورهای آســیایی و حتــی منطقــه، بــا تعامــات سیاســی امــکان ایجاد، 
بهبــود و تقویــت دارد. کشــورهایی کــه شــاید کمتــر در پــازل تجــاری مــا دیــده 

شــده انــد.
در ایــن زمینــه، یکــی از وظایــف مهم ســفرای ایــران در کشــورهای دیگر، شناســایی 
فرصت هــای آن کشــورها و معرفــی آن هــا بــه تجــار داخلــی اســت؛ عــاوه بــر ایــن، 

مقدمه

دکتر ظریف

بیست و دوم

» وزارت امور خارجه «

پروژه های اولویت دار وزارت امور خارجه که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهرديف

1
پيش برد برونگرايی اقتصادشناسايی و تدوين برنامه رفع موانع سياسی مشارکت با اقتصاد جهانی 

)توسعه صادرات غير نفتی(
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معرفــی شــرکت های ایرانــی و ایجــاد بــازار بــرای آن هــا در کشــورهای مقصــد وظیفه 
اقتصــادی دیگــر وزراســت. بــه مجمــوع ایــن دو نقــش دیپلماســی اقتصــادی گفتــه 

ــود. می ش
محمدرضــا پــور ابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس معتقد اســت تمرکز 
وزارت خارجــه پــس از انقــاب بیشــتر بــر کارهــای سیاســی و امنیتــی بــوده اســت 
و عملکــرد وزارت امــور خارجــه در دیپلماســی اقتصــادی مناســب نبــوده اســت. وی 
ــد دیگــر کشــورهای  معتقــد اســت طبــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و مانن
موفــق، بایــد ســفرا در زمینــه دیپلماســی اقتصــادی فعال تــر عمــل می کردنــد. بــا 
ایــن حــال در ایــن زمینــه ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــور، در واکنش بــه صحبت 
هــای رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس بیــان کرده اســت کــه ایــن وزارت، هدف 
خــود را پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی قــرار داده و بــه همین منظــور ما فرهنــگ حاکم 
بــر وزارت خارجــه را کــه یــک فرهنــگ سیاســی- امنیتــی اســت، ســوق می دهیــم 
ــه اقتصــاد کشــور در موضوعاتــی چــون صــادرات  ــه فرهنــگ توســعه و کمــک ب ب
غیرنفتــی، واردات فنــاوری و ســرمایه خارجــی در جهــت اهــداف اقتصــادی نظــام 
و دولــت. ظریــف همچنیــن معتقــد اســت کــه توانســته رویکــرد ســفرا را از دیــدگاه 
سیاســی- امنیتــی بــه اقتصــادی تغییــر دهــد. یکــی از اقدامــات انجام شــده توســط 
وزارت امــور خارجــه در ایــن زمینــه، در ســفر ظریــف بــه ایتالیــا و امضــای 14 ســند 
همــکاری میــان ایــران و ایــن کشــور در بهمــن مــاه 94 خــود را نشــان داده اســت. 
ایــن اســناد در حوزه هــای حمل ونقــل، راه آهــن و ریــل، همکاری هــای آموزشــی و 
پزشــکی، بازرگانــی، ایمنــی، همکاری هــای بنــدری، کشــاورزی، قرنطینــه و حفــظ 
نباتــات، پزشــکی و دارویــی بــود.  در ســفر بــه فرانســه نیــز در بهمــن مــاه همــان 
ســال، 20 تفاهم نامــه بــا موضوعــات ارتباطــات، کشــاورزی، بهداشــت، گردشــگری، 
ــران  ــن ای ــی و ... بی ــل هوای ــی، حمل ونق ــوزش عال ــوا، آم ــت و آب وه محیط زیس
ــد 118  ــرای خری ــاس ب ــا ایرب ــه ب ــه اولی ــه تفاهم نام ــه امضــا رســید ک و فرانســه ب
هواپیمــای مســافربری یکــی از مهم تریــن آن هــا بــود.  دکتــر ظریــف وزیــر خارجــه 
جمهــوری اســامی ایــران در ســفری دیگــر در اســفندماه ســال گذشــته، در صــدر 
هیأتــی عــازم منطقــه جنــوب شــرق آســیا شــد تــا عــاوه بــر شــرکت در دو اجاس 
آســیایی، روابــط دوجانبــه و تحــوالت قــاره کهــن را با همتایــان و مقامات کشــورهای 

اندونــزی، ســنگاپور، برونئــی، تایلنــد، نیوزلنــد و اســترالیا بــه گفتگــو بگــذارد. 
همچنیــن دکتــر ظریــف، در خــرداد مــاه ســال جــاری بــه چهــار کشــور لهســتان، 
ــوان از جملــه  ــد، ســوئد و لتونــی ســفر کــرد کــه ایــن مســافرت هــا را می ت فنان
ســفرهای اقتصــادی وزیــر خارجــه برشــمرد. در ایــن ســفر بیــش از شــصت بــازرگان 
ایرانــی در هیــات اقتصــادی، ظریــف را همراهــی کردنــد. وی در لهســتان، بــا معــاون 
وزیــر توســعه دیــدار کــرده و دربــاره حوزه هــای مختلــف از جملــه توریســم، انــرژی 
و بانکــی بــا وی رایزنــی کــرد. همچنیــن در همایــش مشــترک اقتصــادی ایــران و 

لهســتان کــه در ورشــو برگــزار شــد، شــرکت کــرد. 
ــه و در همایــش اقتصــادی  ــد رفت ــه فنان ــر امــور خارجــه ب پــس از لهســتان، وزی
فنانــد - ایــران کــه در هلســینکی برگــزار شــد، حضــور یافــت. در ایــن همایــش که 

از ســوی اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن ایــران بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی فناند 
برگــزار شــد، بازرگانــان و نماینــدگان شــرکت های ایرانــی و فناندی شــرکت کردند.  
کشــور ســوئد مقصــد بعــدی ظریــف بــود. وی برنامــه کاری خــود را بــا دیــدار وزیــر 
نــوآوری و امــور شــرکت های ســوئد آغــاز کــرد. وی در ادامــه، در همایــش بازرگانــی 
ایــران - ســوئد کــه از ســوی اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن ایــران بــا همــکاری 

اتــاق ســوئد برگــزار شــد شــرکت کــرد. 
لتونــی آخریــن کشــوری بــود کــه وزیــر امــور خارجــه در ایــن دور از ســفرهای خود، 
بــه آن ســفر کــرد. ظریــف بــا وزیــر کشــاورزی ایــن کشــور ماقــات و در خصــوص 

همکاری هــای دوجانبــه گفتگــو کــرد
در ســفر دیگــری در مردادمــاه ســال جــاری بــه آمریــکای التیــن، دکتــر ظریــف بــه 
ترتیــب بــه کشــورهای کوبــا، نیکاراگوئــه، اکــوادور، شــیلی، بولیــوی و ونزوئــا رفتــه 
و مذاکراتــی دوطرفــه انجــام داد. یکــی از موضوعــات ایــن ســفرها هــم موضوعــات 

اقتصــادی بــوده اســت. 
همچنیــن وزیــر امــور خارجــه کشــور در ســفری دیگــر در آذرمــاه ســال جــاری، بــه 
جنــوب شــرق آســیا در ســال جــاری، دکتــر ظریــف بــه کشــورهای چیــن، هنــد و 
ژاپــن ســفر کــرد کــه بــه گفتــه وی، یکــی از مهم تریــن برنامه هــای ایــن ســفرها 

مباحــث اقتصــادی بــوده اســت. 
ــف داشــته اســت و  ــه کشــورهای مختل ــف ب ــه ظری ــن ســفرهایی ک ــا وجــود ای ب
همچنیــن رفــت و آمدهــای هیئت هــای تجــاری مختلــف بــه کشــورمان و برقــراری 
ــادرات  ــت واردات و ص ــد وضعی ــا نشــان می ده ــدد، آماره ــای متع ــه ه ــم نام تفاه

بهبــود قابــل توجهــی نیافتــه اســت.
در ریشــه یابی علــل ناکارآمــدی اکثــر تفاهم نامه هــای تجــاری کشــور، بــه ویــژه بــا 
کشــورهایی کــه ایــران بــا آنهــا مشــکل سیاســی نــدارد، مــی تــوان بــه عوامــل زیــر 

اشــاره کــرد:
الــف- یــک علــت عمــده ایــن ناکارآمدی هــا، عــدم وجــود ســازوکار مناســب 
بــرای تدویــن تفاهم نامه هــای تجــاری مناســب اســت. اکثــر تفاهم نامه هــای 
تجــاری در فاصلــه کوتاهــی از ماقــات نماینــدگان دو کشــور بــه صــورت 
اضطــراری تهیــه می شــوند. در چنیــن شــرایطی نمی تــوان انتظــار داشــت نیازهــا 
و توانمندی هــای کشــور و فرصت هــا و چالش هــای کشــور هــدف بــه دقــت 
شناســایی شــوند و تناســب و تــوازن مناســبی بیــن ایــن دو در تفاهم نامــه ایجــاد 
ــا شــرایط  شــود. بنابرایــن اکثــر تفاهم نامه هــای تهیــه شــده، ســنخیت چندانــی ب
واقعــی اقتصــادی دو کشــور ندارنــد و فاقــد اشــاره های عملیاتــی مناســب و قابــل 

ــتند. ــازی هس ــل پیاده س ــتناد و قاب اس
ب -حتــی در صــورت وجــود محتــوای مناســب و قابــل اتــکا در تفاهم نامه هــای 
تجــاری، ســازوکار پیگیــری مناســبی بــرای اجرایی ســازی مفــاد اکثــر تفاهم نامه هــا 
ــک  ــن ی ــه تعیی ــاً ب ــا صرف ــر تفاهم نامه ه ــود؛ در اکث ــه نمی ش ــر گرفت ــز در نظ نی
ــه  ــل تفاهم نام ــاد ذی ــرای مف ــود و ب ــنده می ش ــه بس ــرای کل تفاهم نام ــئول ب مس
مجــری مشــخصی تعییــن نمی گــردد؛ ماحظــات مربــوط بــه منابــع تامیــن مالــی 
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فعالیت هــا و تضامیــن اجــرای تفاهم نامه هــا مشــخص نیســتند؛ ســازمان های 
ــه را  ــاد تفاهم نام ــری مف ــرای پیگی ــازمانی الزم ب ــت س ــا ظرفی ــرف تفاهم نامه ه ط
ندارنــد و اکثــراً بــرای دســتیابی بــه دسترســی ها و امکانــات مــورد نیــاز بــا چالــش 

مواجــه هســتند.
ــی  ــم قابل توجه ــه حج ــا ب ــاد تفاهم نامه ه ــی مف ــازی عملیات ج - اجرایی س
پیگیــری و تــداوم نیــاز دارد. امــا از نقطه نظــر نهــادی، ســازوکار انگیزشــی الزم بــرای 
تشــویق ســازمان ها و کارمنــدان دولتــی بــرای اهتمــام بــه ایــن امــر در نظــر گرفتــه 
ــی محــدود  ــه ســازمان های ایران نشــده اســت. ایــن کمبودهــای انگیزشــی تنهــا ب
نمی شــود و در مــواردی عــدم وجــود انگیــزه در بدنــه کارشناســی کشــورهای هــدف 

نیــز مشــاهده شــده اســت.
در مجمــوع می تــوان گفــت کــه عمــده ناکارآمدی هــای اجــرای مفــاد تفاهم نامه های 
تجــاری، بــه دلیــل ســپرده شــدن مســئولیت پیگیــری کل یــک تفاهم نامــه بــه یک 
ــن ســپردن  ــت، ایجــاد می شــود. ای ــد دول ــک کارمن ــی ی ــا حت ــی ی ســازمان دولت
کامــل مســئولیت ها بــه یــک فــرد و ســازمان بــدون توجــه بــه ماحظــات انگیزشــی 
و ظرفیت هــای ســازمانی، زمینــه کــم کاری و اعمــال ســلیقه های شــخصی را فراهــم 
مــی آورد و می توانــد حتــی بــه سوءاســتفاده های فــردی یــا ســازمانی بــه نفــع منافع 

شــخصی یــا حتــی منافــع طرف هــای خارجــی منجــر شــود.
بنابرایــن وزارت امــور خارجــه بایســتی بــا در نظــر گرفتن ایــن چالش ها، در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و اجــرای پــروژه مرتبــط بــا آن در وزارت امور خارجــه با در 
نظــر گرفتــن ایــن ماحظــات مهــم اقــدام نمایــد. بــا ایــن وجــود، گزارش مشــخصی 

از وضعیــت ایــن پــروژه ارائه نشــده اســت. 

نتیجه گیری
دیپلماســی اقتصــادی، عنوانــی اســت کــه مــی تــوان بــه پــروژه تعریــف شــده بــرای 
وزارت امــور خارجــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اتــاق کــرد. هرچنــد 
ــدم  ــددی انجــام داده اســت، ع ــات متع ــه اقدام ــن زمین ــور خارجــه در ای ــر ام وزی
پیگیــری وضعیــت ایــن اقدامــات و بــه ســرانجام رســاندن آن منجــر بــه ایــن شــده 

اســت کــه نتــوان نتایــج ایــن اقدامــات را در عمــل مشــاهده نمــود. 
یکــی از دالیــل ایــن عــدم پیگیــری، ایــن اســت کــه وزارت امــور خارجــه بیشــترین 
تمرکــز خــود را بــرای حــل مشــکل هســته ای و برداشــته شــدن تحریم هــا صــرف 
کــرده کــه نتیجــه آن، برداشــته شــدن برخــی تحریم هــا مانند فــروش نفــت و خرید 
اقامــی چــون هواپیمــا بــوده اســت. امــا مهم تریــن مشــکل پیــش روی ارتبــاط بــا 
دنیــا یعنــی مشــکات مالــی، در این پــروژه عظیــم که تحت عنــوان برجام شــناخته 
شــده، حــل نشــده اســت. در صورتــی که اگــر ایــن وزارتخانــه، بخشــی از تمرکز خود 
را نیــز بــر دیپلماســی اقتصــادی و پیگیــری آن مــی گذاشــت، می توانســت بــه نتایج 

قابــل توجهــی ضمــن آن دســت یابد.
در ایــن زمینــه و بــا توجــه بــه آســیب شناســی انجــام شــده در خصوص دیپلماســی 
اقتصــادی و اجــرای پــروژه اقتصــاد مقاومتــی در وزارت امــور خارجــه، همچنیــن بــا 

توجــه بــه اینکــه گــزارش مشــخص و جامعــی در ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت، 
ــن  ــه مهمتری ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــانه ای ش ــات رس ــی اقدام ــل و بررس تحلی
مشــکل در اجــرای ایــن پــروژه، بــه ســرانجام نرســیدن تفاهــم نامــه هــای تجــاری 

بــا کشورهاســت.
جهــت رفــع مشــکل فــوق، پیشــنهاد می شــود ضمــن اینکــه وزارت امــور خارجــه، 
در آینــده تــوان بیشــتری بــر ایــن حــوزه بگــذارد، در اســناد پشــتیبان مربــوط بــه 
هــر تفاهم نامــه تجــاری، مــا بــه ازای نهــادی هــر یــک از بندهــای تفاهم نامــه را نیــز 
بــه دقــت مشــخص نمایــد و ســطح اولیــه اختیــارات و مســئولیت ها را نیــز ضمن آن 

تعییــن کنــد. ایــن مــا بــه ازای نهــادی شــامل مــوارد زیــر می باشــد:
تعییــن ســازمان مســئول اجرایی ســازی هــر بنــد تفاهم نامــه )نیــازی نیســت ایــن 
ــوارد مناســب تر  ســازمان حتمــاً یــک ســازمان دولتــی باشــد. حتــی در برخــی م
ــای  ــت خروجی ه ــئولیت را در ازای دریاف ــی مس ــازمان های غیردولت ــه س ــت ک اس

مشــخص بپذیرنــد(
ــدی  ــه و زمان بن ــئول مربوط ــار از مس ــورد انتظ ــای م ــن خروجی ه 1-  تعیی

تحقــق آن هــا
2- تعییــن میــزان اختیــارات مســئول مربوطــه، علی الخصــوص در تعامــل بــا 

ــازمان ها ــایر س س
3-  تعیین دقیق ظرفیت نهادی مکمل در کشور هدف

4- تعییــن ســهم هــر کشــور از تامیــن منابــع مالــی و ســایر منابــع مــورد نیــاز 
)بــه همــراه تعییــن محــل تامیــن منابع(

بــرای مثــال، در شــرایطی کــه دو کشــور طــرف تفاهم نامــه، بــر ســر اجــرای یــک 
ــی را  ــاد مال ــک نه ــیده اند، ی ــق رس ــه تواف ــترک ب ــعه مش ــق و توس ــروژه تحقی پ
ــت و در  ــق در نظــر گرف ــن تواف ــوان ســازمان مســئول اجــرای ای ــه عن ــوان ب می ت
ــی مــورد نیــاز، خروجی هــای عملیاتــی مشــخصی را از وی  ــع مال ازای تامیــن مناب
مطالبــه نمــود. در نتیجــه تــا زمانــی کــه تفاهم نامه هــای تجــاری و اقتصــادی کشــور 
در ســطح کلــی باقــی بماننــد و جزئیــات بــه همــراه ســازوکار انگیزه بخشــی و تعیین 
اختیــارات و مســئولیت ها مشــخص نشــوند، انتظــار تحقــق دســتاوردهای مشــخص 
از اکثــر تفاهم نامه هــا و تحقــق پــروژه وزارت امــور خارجــه در ایــن زمینــه، انتظــاری 

بیهــوده خواهــد بــود.
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مقدمه

دکتر رضوی

بخش بیست و سوم

» معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور«

پروژه های اولویت دار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده 
به شرح زیر ا ست:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق روستايی1
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه:

تنهــا پــروژه معاونــت روســتایی و مناطــق محــروم کشــور، ارتقــاء تولیــد و 
توســعه اشــتغال پایــدار در دشــت هــا و مناطــق روســتایی اســت. 

ــد  ــتایی امســال رون ــد در بخــش روس ــه تولی ــد ک ــی ده ــا نشــان م آماره
ــدم  ــد گن ــه 93 درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــرده اس ــی ک ــی را ط خوب
ــی  کشــور در روســتاها کاشــت مــی شــود و امســال نیــز جشــن خودکفای
ــن  ــا ای ــت. ب ــوده اس ــوب ب ــه مطل ــن زمین ــد در ای ــتیم، تولی ــدم داش گن
وجــود، وظیفــه معاونــت روســتایی فــرای ایــن کار اســت چــرا کــه پــروژه 

ــت. ــده اس ــری ش ــاورزی پیگی ــاد کش ــدم، در وزارت جه ــی گن خودکفای
دکتــر رضایــی از معاونــان معاونــت توســعه روســتای مردادمــاه ســال جــاری 
در ایــن زمینــه بیــان نمــوده اســت کــه هدف گــذاری ای کــه بــرای ســال 
ــن اســت کــه  ــروژه اقتصــاد مقاومتــی در نظــر گرفتــه شــد، ای 95 طــی پ
در ایــن پــروژه بایــد 173 هــزار شــغل در روســتاها ایجــاد کنیــم تــا نــرخ 
ــد در  ــه 7.5 درص ــکاری ب ــرخ بی ــد و ن ــه 40 درص ــادی ب ــارکت اقتص مش

جامعــه روســتایی برســد. 
ــتایی در  ــعه روس ــت توس ــس معاون ــوی رئی ــر رض ــه دکت ــن رابط در همی
ــرای اجــرای ایــن پــروژه، وام  شــهریورماه ســال جــاری بیــان نمــود کــه ب
اشــتغال نیــز بــه روســتائیان داده شــده اســت. در بیشــتر اســتانهایی کــه وام 
اشــتغال بــه روســتائیان داده انــد، معمــوال وام هــای بیــن 5 میلیــون تــا 30 
میلیــون بــوده اســت بــا 3 الــی 5 درصــد ســود بانکــی کــه همانطــور کــه 
اشــاره شــد، بانــک ســینا متولــی ایــن کار بــه صــورت جــدی بــود؛ البتــه 
بنیــاد برکــت، صنــدوق توســعه و دفتــر مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری 

هــم ایــن بانــک را همراهــی میکردنــد. 
پیــش از ایــن، دکتــر رضــوی در تیرمــاه بیــان نمــوده بــود کــه تــا پایــان 
ــه در کشــور معرفــی خواهــد  ســال جــاری، بیــش از 1050 روســتای نمون
شــد. در حقیقــت اســتانداری ها تــا پایــان ســال جــاری در هــر بخــش یــک 
روســتای نمونــه چــه در بخــش کشــاورزی و چــه در ســایر حوزه هــا ماننــد 
ــتا  ــن راس ــرد. در همی ــد ک ــی خواهن ــتی معرف ــع دس ــگری و صنای گردش
بــرای هــر اســتان 20 میلیــارد تومــان وام بــا کارمــزد کمتــر از پنــج درصــد 
در نظــر گرفتــه شــده تــا در مســیر طرح هــای اشــتغال پایــدار در روســتاها 

هزینــه شــود.
بــه گفتــه مســئولین، پرداخــت تســهیات 5 تــا 100 میلیونی برای مشــاغل 
خانگــی بــا توجــه بــه اینکــه 59 درصــد مشــکات پیــش روی روســتاییان 
ــتغال زایی  ــدف اش ــا ه ــی ب ــرح توان افزای ــت، ط ــتغال اس ــادی و اش اقتص

ــه تســهیات دولتــی، از دیگــر  در روســتاها از طریــق خودمشــارکتی و ارائ
اقدامــات انجــام شــده در ایــن پــروژه اســت.

ــعه  ــت توس ــای معاون ــزارش ه ــا و گ ــت ه ــده فعالی ــود، عم ــن وج ــا ای ب
روســتایی در اجــرای تنهــا پــروژه اقتصــاد مقاومتــی خــود، اعطــای وام بــه 
گونــه هــای مختلــف بــه روســتائیان بــوده اســت. علیرغــم اینکــه گــزارش 
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــروژه و دیگ ــن پ ــت ای ــخصی از وضعی مش
ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت، بایــد گفــت کــه چنیــن سیاســت هایــی، 

ــرار دارد.  ــادی ق ــان اقتص ــاد کارشناس ــورد انتق ــه م ــت ک مدتهاس
ــان از محــل صنــدوق  ــارد توم ــغ 500 میلی ــر مبل ــه عــاوه ب ــن زمین در ای
توســعه ملــی، تاکنــون بانــک ســینا 620 میلیارد تومــان تعهدات خــود را در 
اعطــای وام بــه روســتائیان جهــت اجــرای پــروژه اقتصــاد مقاومتــی معاونــت 
توســعه روســتایی اجرایــی کــرده و دولــت نیــز الیحــه ای دوفوریتــی بــرای 
اعطــای معــادل ریالــی 1.5 میلیــارد دالری بــرای اشــتغالزایی روســتاییان و 
عشــایر بــه مجلــس داده اســت؛ کــه البتــه مجلــس بــا قیــد یــک فوریــت آن 

موافقــت کــرده و ایــن پیشــنهاد را در دســت بررســی دارد.
ــق  ــوان از مصادی ــی ت ــی در روســتاها را م ــا اینکــه اشــتغال زای ــن ب بنابرای
ــن  ــتفاده در ای ــکار اس ــا راه ــر تنه ــا اگ ــود، ام ــان نم ــی بی اقتصــاد مقاومت

ــرد. ــر ک ــد در آن تجدیدنظ ــد، بای ــوده باش ــای وام ب ــه اعط زمین

جمع بندی
بررســی رونــد اجــرای پــروژه اباغــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی به 
معاونــت توســعه روســتایی در نیمــه نخســت ســال جــاری طبــق گــزارش 
هــای موجــود، نشــان مــی دهــد کــه عمــده اقــدام ایــن دســتگاه تاکنــون 
ــه روســتائیان  ــرای اعطــای وام ب ــروژه، هماهنگــی ب ــن پ جهــت اجــرای ای

بــوده اســت. 
ــتگاه را  ــن دس ــی ای ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــوان پ ــی ت ــد م ــن، هرچن بنابرای
ــوان نحــوه اجــرای آن  ــا نمــی ت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی دانســت ام
را هماهنــگ بــا الگــوی اقتصــاد مقاومتــی تعبیــر کــرد. کمااینکــه گــزارش 

ــه نشــده اســت. ــروژه ارائ ــد اجــرای ایــن پ مشــخصی نیــز از رون

منابع 

1- خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950604000814

2- خبرگزاری ایانا، کد خبر: 32185

3- خبرگزاری صدا وسیما، کد خبر: 1210262

4- خبرگزاری افکار نیوز، کد خبر: 574714
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مقدمه

دکتر دوست حسینی

بخش بیست و چهارم

» صندوق توسعه ملی «

پروژه های اولویت دار صندوق توسعه ملی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

عنوان برنامه ملیعنوان پروژهردیف

عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعیارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق روستايی1
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نقــد و بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و عملکــرد 
دســتگاه در ایــن زمینــه

ــی  ــراح مدل ــی، ط ــدوق توســعه مل ــی صن ــروژه اقتصــاد مقاومت ــا پ تنه
ــدوق اســت. ــن صن ــع ای ــه مناب ــص بهین ــرای تخصی ب

طبــق اظهارنظــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، اســتفاده بهینــه 
ــاس  ــر اس ــص آن ب ــد تخصی ــي نیازمن ــعه مل ــدوق توس ــع صن از مناب
برنامــه راهبــردي توســعه صنعتــي کشــور اســت و بــدون چنیــن 
ــخص و  ــري مش ــد جهت گی ــدوق فاق ــهیات صن ــه تس ــه اي، ارائ برنام
ــدوق  ــع صن ــي مناب ــت فعل ــوه پرداخ ــود. نح ــد ب ــدف خواه ــدون ه ب
بیشــتر متکــي به نظــرات کارشناســي بانک هــا و صنــدوق توســعه 
ــاق  ــورد وف ــه م ــردي ک ــع راهب ــه جام ــک برنام ــت ی ــت و از حمای اس

ــت.  ــروم اس ــد، مح ــز باش ــي نی ــات سیاس مقام
ــعه  ــدوق توس ــع صن ــه مناب ــص بهین ــدل تخصی ــي م ــه طراح در نتیج
ــاز  ــش نی ــت و پی ــي اس ــاد مقاومت ــوم اقتص ــا مفه ــتا ب ــي همراس مل
دیگــری تحــت عنــوان برنامــه راهبــردی توســعه صنعتــی کشــور دارد.

ــروژه  ــن پ ــام ای ــراي انج ــاز ب ــورد نی ــي م ــع مال ــد مناب ــر مي رس به نظ
ــد  ــدوق باش ــار صن ــت، در اختی ــی اس ــروژه ای مطالعات ــتر پ ــه بیش ک
امــا بــه اســتناد اظهــارات عضــو ســابق هیــأت عامــل، تــوان کارشناســي 
بــرای اجــرای ایــن پــروژه در مجموعــه صنــدوق نبــوده و ایــن صنــدوق 
ــراي انجــام  ــه ب ــرون مجموع ــانی از بی ــري کارشناس ــه کارگی ــي ب در پ

پــروژه بــوده  اســت.

بــا ایــن وجــود مــی تــوان گفــت کــه ایــن پــروژه، جــزو وظایــف ذاتــی 
ــا  ــط ب ــق مرتب ــری مصادی ــه کارگی ــد ب ــر چن ــوده اســت؛ ه ــدوق ب صن
مقاومــت در اجــرای ایــن پــروژه، مــی توانــد آن را در راســتای اقتصــاد 

مقاومتــی و تحقــق ایــن الگــو قــرار دهــد.
ــروژه از خــرداد  طبــق زمانبنــدی صنــدوق توســعه ملــی، آغــاز ایــن پ
مــاه 95 تعییــن شــده اســت. بــا ایــن وجــود تاکنــون در گزارش هــای 
ــزان  ــدوق، گزارشــی مشــخصی از می ــه شــده توســط صن ــرد ارائ عملک
ــدوق،  ــه نشــده و عمــده گــزارش هــای صن ــروژه ارائ ــن پ پیشــرفت ای
ــوده اســت.  ــه حــوزه هــای مختلــف ب ــر اعطــای تســهیات ب مبنــی ب

نتیجه گیری
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــده در س ــف ش ــروژه تعری پ
ــوده  ــدوق ب ــن صن ــی ای ــف ذات ــتای وظای ــی، در راس ــعه مل ــدوق توس صن
ــه نشــده  ــز ارائ ــن حــال گــزارش مشــخصی از اجــرای آن نی ــا ای اســت؛ ب
ــرای آن، در هــم  ــه شــده ب و نحــوه اجــرا و شــاخص هــای در نظــر گرفت
ــی اثرگــذار اســت. ــا اقتصــاد مقاومت ــروژه ب ــن پ ــج انجــام ای راســتایی نتای

بع  منا
1. گــزارش مرکز پژوهش های مجلس: شــماره 15195
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فصل سوم
پایش اقتصاد مقاومتی در سال 1395

گزارش اقدامات 9 استان در اقتصاد مقاومتی
) دیگر استان ها در این زمینه گزارش مشخص ارسال و یا منتشر ننموده اند(
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مهندس رزم حسینی

بخش اول

» استان کرمان «

گام های استان کرمان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

اســتان کرمــان بــا معرفــی ســبک جدیــد مدیریتــی در کشــور و پیشــتازی 
ــه حاصــل  ــه ک ــای خاقان ــده ه ــا طــرح ای ــی ب ــق اقتصــاد مقاومت در تحق
تدبیــر مدبرانــه وحــدت حــول محــور والیــت در ایــن اســتان اســت، مــی 
رود تــا نــام خــود را بــه عنــوان اولیــن اســتان موفــق در تحقــق ایــن راهبــرد 

اساســی نظــام در کتیبــه تاریــخ بــه ثبــت برســاند.
در ایــن راســتا بــر مبنــای نــگاه جدیــد بــه ظرفیــت هــای موجــود، توســعه 
ــر  ــا مشــارکت بخــش غی ــان و ب ــن شهرســتان اســتان کرم از محــروم تری
ــا گنــج هــای پنهــان در قلعــه گنــج، روی درخشــان  ــاز شــد ت دولتــی آغ
ــور  ــی تدبیــری و سیاســت زدگــی بیــرون آورد و ن ــار ب ــر غب خــود را از زی

توســعه را مهمــان دلهــای مــردم خونگــرم ایــن منطقــه کنــد.
ــود را  ــای خ ــه ه ــه یاران ــن منطق ــر ای ــردم فقی ــه م ــن رو اســت ک از همی
در صنــدوق توســعه مشــارکت مــی دهنــد تــا اندوختــه هــای خــرد آنهــا، 
ثروتــی کان بــرای توســعه باشــد، زیــرا ایــن مــردم ، توســعه را بــه چشــم 

ــد. ــی آن را حــس کــرده ان ــه خوب ــا جــان خــود ب ــد و ب ــده ان دی

پیوست فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی
ــرای  ــه خــود در مســیر اج ــای خاقان ــده ه ــه ای ــان در ادام ــتاندار کرم اس
فرمــان رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی، 
ــت،  ــانه روحانی ــگاه کارشناس ــری از ن ــره گی ــا به ــی را ب ــت فرهنگ پیوس
ــان فرهنگــی اســتان  ــا و ســایر نقــش آفرین جامعــه دانشــگاهی، رســانه ه
ــگ اقتصــاد  ــا فرهن ــرده اســت ت ــی الحــاق ک ــه موضــوع اقتصــاد مقاومت ب

ــد. ــاز کن ــر آن، ب ــه بهت ــر چ ــق ه ــرای تحق ــی راه را ب مقاومت

شکل گیری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در کرمان 
ــه منظــور تحقــق مهمتریــن اولویــت کشــور در حــوزه اقتصــادی، ســتاد  ب
ــاون اول  ــت مع ــه ریاس ــور ب ــطح کش ــی در س ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
رئیــس جمهــوری تشــکیل شــده و در اســتان کرمــان نیــز ایــن ســتاد و نیــز 
دبیرخانــه آن شــکل گرفتــه اســت تــا برنامــه هــا در مســیر تحقــق ایــن امــر 

مهــم، بــه درســتی اجرایــی شــوند.
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ــد از  ــی در 24 بن ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ــت ه ــال 92 سیاس ــر س اواخ
ــه خوبــی  ــه دســتگاه هــا ابــاغ شــد کــه ب ســوی مقــام معظــم رهبــری ب
ــه 12  ــت و در ادام ــرده اس ــان ک ــور را بی ــاد کش ــود در اقتص ــائل موج مس
برنامــه ملــی نیــز ذیــل ایــن بنــد هــا دیــده شــده کــه بــر همیــن اســاس 
پنــج کمیتــه در ســطح اســتان تشــکیل و ایــن 12 برنامــه ملــی در آن جــای 

داده شــده اســت.
ــای  ــه ه ــکیل و برنام ــتان تش ــع اس ــه تب ــز ب ــتانی نی ــتادهای شهرس س
مفصلــی بــرای آن هــا دیــده شــده کــه وظیفــه دارنــد کــه موانــع و پــروژه 

ــد. ــال کنن ــی را دنب ــائل فرابخش ــا مس ــی و عمدت ــاد مقاومت ــای اقتص ه
ــائل و  ــوده و مس ــاط ب ــتاد در ارتب ــه س ــا دبیرخان ــا ب ــه ه ــی  کمیت تمام
مشــکات را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد و اگــر مســئله ای در اســتان 
ــزی ارســال  ــتاد مرک ــه س ــه دبیرخان ــت اصــاح ب ــع نباشــد، جه ــل رف قاب

مــی شــود.
ــازمان  ــایت س ــتان در س ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــایت دبیرخان س
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان طراحــی شــده و تمامــی پاورپوینــت هــا، 

ــت. ــی اس ــل دسترس ــود و قاب ــات در آن موج ــا و صورتجلس ــه ه کتابچ

وحدت حول محور والیت
ــکل  ــامی و ش ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــداف نظ ــق اه ــتای تحق در راس
گیــری بنیــان هــای اقتصــاد مقاومتــی در اســتان کرمــان، شــعار وحــدت 
ــو همراهــی و همــکاری همــه  ــت مطــرح شــد و در پرت حــول محــور والی
ــتان  ــاندن اس ــرای رس ــه ب ــران زمین ــردم و مدی ــی، م ــای سیاس ــروه ه گ

ــم شــد. ــی آن فراه ــگاه اصل ــه جای ــان ب کرم

 جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان 
ــتاندار  ــت اس ــه هم ــان ب ــادی کرم ــی اقتص ــنواره فرهنگ ــن جش همچنی
کرمــان بــا هــدف معرفــی ظرفیــت هــای اســتان در زمینــه هــای مختلــف 
ــه هــای  اقتصــادی، بازرگانــی، ســرمایه گــذاری، معدنــی، کشــاورزی، جاذب
ــای  ــون ه ــزاری کمیس ــب برگ ــی و ... در قال ــراث فرهنگ ــگری، می گردش
تخصصــی و نمایشــگاه توانمنــدی هــای اســتان کرمــان بــه تفکیــک 
ــای  ــره ه ــی از چه ــا حضــور جمع ــف ب ــای مختل ــتان ه موضــوع و شهرس
مانــدگار و اثرگــذار کرمانــی بــه مــدت یــک هفتــه در تهــران برگــزار شــد.

ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج
ــود  ــتفاده از رهنم ــج اس ــه گن ــتان قلع ــل انتخــاب شهرس ــن دلی ــم تری مه
ــد: »یــک منطقــه را در نظــر  مقــام معظــم رهبــری بــود کــه فرمــوده بودن

ــاد  ــه ایج ــه، ب ــت از آن منطق ــع محرومی ــه رف ــد ب ــد، آن گاه بپردازی بگیری
اشــتغال، ایجــاد رونــق و هــر کاری کــه الزم دارد، یــک منطقــه را از آب و 

ــد.« ــرون بیاوری گل بی
اینــک پــس از گذشــت 22 مــاه از تحقــق ایــن ایــده، شــاهد تحول شــگرفی 
در حــوزه هــای اقتصــادی، توانمندســازی مــردم در جهــت ایجــاد معیشــت 
پایــدار ، فعالیــت هــای عمرانــی و اثــرات فرهنگــی آن هســتیم، کــه ایجــاد 
ــان  ــا مشــارکت مــردم محلــی، بیاب صنــدوق هــای توســعه در 60 روســتا ب
ــعه  ــرح توس ــی، ط ــهیات بانک ــه تس ــی، ارائ ــع طبیع ــاء مناب ــی و احی زدای
ــه  ــر توســعه یافت ــار و مســافر در روســتاها و مناطــق کمت ــل ب حمــل و نق
ــوه، احــداث  ــد آب می ــن کشــی کنجــد، تولی ــای روغ ــه ه احــداث کارخان
کارخانــه بســته بنــدی و فــرآوری خرمــا ، کنســانتره و رب گوجــه، مقدمــات 
احــداث مجتمــع 3 هــزار رأســی بزشــیری، ســاخت هتــل کپــری 4 ســتاره، 
اکتشــافات جدیــد معدنــی، تجهیــز بیمارســتان 32 تخــت خوابــی، فعالیــت 
هــای راه وشهرســازی، احیــاء صنایــع دســتی و فــرش بافــی ، احیــاء و بهــره 
بــرداری از معــادن شهرســتان قلعــه گنــج و احــداث ســه واحــد مســکونی 

خانــه پزشــک و طــرح ســامت مــادران از آن جملــه  مــی باشــند. 
ــای  ــزاری دوره ه ــی برگ ــی و آموزش ــات فرهنگ ــوزه خدم ــن در ح همچنی
ــه آمــوزی، احــداث مســاجد، احــداث ســالن هــای ورزشــی، تکمیــل  حرف
ــا و در بخــش  ــوزی و تشــویق آنه ــش آم ــای دان ــزاری اردوه ــدارس، برگ م
خدمــات حمایتــی نیــز توزیــع البســه، اهــدای کمــک هــای باعــوض نقدی 

و غیــر نقــدی و مشــارکت خیــران انجــام شــده اســت.

تفاهم نامه همکاری
ــل  ــره وری عوام ــاء به ــه و ارتق ــعه منطق ــداف توس ــق اه ــور تحق ــه منظ ب
ــتضعفان  ــاد مس ــن بنی ــخ 09/07/1393 بی ــه ای در تاری ــد، تفاهم نام تولی
ــه  ــار وزارتخان ــکاري چه ــا هم ــان و ب ــتانداری کرم ــامی و اس ــاب اس انق
ــا  ــارت( ب ــدن، تج ــت، مع ــرو و صنع ــاورزي، نی ــاد کش ــور، جه )وزارت کش
موضــوع ســرمایه گذاری و ایجــاد زیرســاخت هاي اقتصــادی، عمرانــي، 
آموزشــي، فرهنگــی، درمانــی و ورزشــی، بــا محوریــت بنیــاد منعقــد گردید.   

اهداف تفاهم نامه
• رفــع محرومیــت از طریــق توانمندســازی مــردم در راســتای سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی و الگــوی اســامی ایراني پیشــرفت؛
• بکارگیــري ســاز و کارهــاي بخــش خصوصــي و مــردم منطقــه در 

بخش هــا؛  همــه  در  اهالــي  توانمندســازي 
ــا تأکیــد بــر درون زا نمــودن و  • تکیــه بــر قابلیت هــاي بومــي و طبیعــي ب
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پویایــي اقتصــاد  شهرســتان؛
طرح موضوع شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج

 در بیســتمین جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی کشــوربه ریاســت 
آقــای دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور

دســتاورد هــای اجــرای طــرح پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی 
در شهرســتان قلــه گنــج

• کاهش 70درصدی نرخ جرائم خشن نسبت به سال94
• کاهش بسیاری از ناهنجاری های و انحرافات تخلفات وجرائم

• بهبود شاخص های امنیتی و انتظامی در سال95
• افزایش اقتصاد خرد در خانوار و رونق کار در بین مردم
• افزایش امید به زندگی در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی

• افزایش اشتغال پایدار
• کاهش 5درصدی نرخ بیکاری

• کاهش میزان افراد مبتا به مواد مخدر در خانواده ها
• افزایش حاکمیت قانون وقانون مداری در مردم 

• افرایش تعداد دانش آموزان موفق
• افزایش حضور مسافرین و گردشگران خارجی در شهرستان

مناطــق هشــتگانه اقتصــادی اســتان کرمــان (گام دوم 
ــادی) ــعه اقتص ــث توس مثل

اســتان کرمــان بــا مراکــز جمعیتــي متعــدد، تنــوع اقلیمــی ، وجــود مناطــق 
وســیع کویــري ونیــز کوهســتان هــاي عظیــم و گســترده، توزیــع عادالنــه 
امکانــات و خدمــات درآن را بــه یکــي از چالــش هــاي اساســي و حســاس 
ــتان و  ــوع اس ــوه ومتن ــاي بالق ــي ه ــت. توانای ــرده اس ــل ک ــتان تبدی اس

ــعه  ــد و توس ــت رش ــا در جه ــي ه ــن توانای ــه از ای ــتفاده بهین ضــرورت اس
متــوازن، از عمــده مباحــث مطــرح و الزم در جهــت پیــاده ســازی اقتصــاد 
ــق کاهــش  ــن راســتا جهــت تحق ــد. در همی ــي آی ــه شــمار م ــی ب مقاومت
عــدم تعــادل هــای منطقــه ای اســتان کرمــان بــه هشــت منطقــه بــه شــرح 

زیــر تقســیم بنــدی گردیــد.
• منطقــه 1: شهرســتان هــای رودبارجنــوب- فاریــاب- کهنــوج- منوجــان- 

قلعــه گنــج
• منطقه 2:شهرستان های جیرفت- عنبرآباد

• منطقه3: شهرستان های ریگان- بم- نرماشیر- فهرج
• نطقه4: ارزوئیه- بافت- رابر

• منطقه5: کوهبنان- راور- زرند
• منطقه6: رفسنجان- انار- شهربابک 

• منطقه7: سیرجان- بردسیر
• منطقه8: شهرستان کرمان 

ــت  ــا مدیری ــان« ب ــتان کرم ــادی» شهرس ــای اقتص ــتا زون ه ــن راس در ای
شــرکت هواپیمایــی ماهــان ، »کوهبنــان، راور و زرنــد« بــا مدیریــت 
شــرکت میدکــو، »رفســنجان، انــار و شــهربابک« بــا مدیریــت شــرکت مــس 
ایــران، »ســیرجان و بردســیر« بــا مدیریــت شــرکت گل گهــر، »جیرفــت و 
ــم، نرماشــیر و  ــگان، ب ــران ،»ری ــی ای ــاق بازرگان ــت ات ــا مدیری ــاد« ب عنبرآب
ــوج،  ــاب، کهن ــوب، فاری ــار جن ــان خــودرو، رودب ــت کرم ــا مدیری ــرج« ب فه
منوجــان و قلعــه گنــج بــا مدیریــت بنیــاد مســتضعفان و »ارزوئیــه، بافــت و 
رابــر« بــا مدیریــت بانــک هــای اقتصــاد نویــن و بانــک گردشــگری شــکل 

گرفتــه اســت.

نام مدیر/ معین منطقه           شهرستانهای تحت پوششردیفمنطقه
مدیرعامل

نماینده 
استاندار

1

رئیس بنیاد مستضعفان انقالب قلعه گنج، منوجان،فاریاب و کهنوج1
اسالمی

 محمد سعیدی 
کیا

آقای فتوت
 معاون 

هماهنگی امور 
اقتصادی و 
توسعه منابع

عباداهلل فرمانده قرار گاه خاتم االنبیاءرودبارجنوب2
عبداللهی 

علی اکبر شرکت سنگ آهن گهر زمینمنوجان3
پوریانی

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  جیرفت و عنبرآباد2۴
کشاورزی کرمان وایران 

سیدمهدی 
طبیب زاده

فهرست مناطق هشتگانه اقتصاد مقاومتی بانضمام نهاد های اقتصادی معین فعال در آن ها
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نام مدیر/ معین منطقه           شهرستانهای تحت پوششردیفمنطقه
مدیرعامل

نماینده 
استاندار

مدیر عامل شرکت صنایع بم، نرماشیر، فهرج و ریگان35
خودروسازی کرمان

محمد رضا شه 
بخش

آقای سیف 
اللهی معاون 

عمرانی

۴

مدیر عامل و رئیس محترم هئیت بافت و ارزوئیه۶
مدیره شرکت نگین گردشگری

مهدی 
جهانگیری

محمد صدر مدیر عامل شرکت استراتوسرابر 7
هاشمی نژاد

ابراهیم نقویشرکت محمدیانگوغر (بافت)8

5

مدیر عامل شرکت توسعه معادن و زرند9
صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 

علی اصغر 
پورمند

حمید میرزادهدانشگاه آزاد اسالمیکوهبنان10

محمد مخبرستاد اجرایی فرمان حضرت امامراور11

عباس حسن شرکت جهاد نصر کرمانسیریز (زرند)12
زاده

مدیر عامل شرکت صنایع ملی مس رفسنجان،شهربابک و انار۶13
ایران

احمد مراد 
علیزاده

آقای ذکا 
اسدی معاون 
سیاسی امنیتی

ناصر تقی زادهمدیر عامل شرکت گل گهربردسیر و سیرجان71۴

8
مدیر عامل شرکت هواپیمایی کرمان15

ماهان
حمید عرب 

نژاد

محمد حسین مدیر عامل بانک رسالتکرمان (بخش گلباف)1۶
حسین زاده

معرفی به بانکتعداد ثبت نامعنوان
مبلغ معرفی 

به   بانک       
(میلیارد ریال)

تعداد تسهیالت 
پرداختی 

مبلغ تسهیالت 
پرداختی 

(میلیارد ریال)

رتبه رونق 
تولید در کشور

4565207413090353251114 استان کرمان

کمیته تسهیل و رونق تولید، جدول وضعیت پرداخت تسهیالت فرایند رونق تولید تا تاریخ 8/10/95
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ــا  ــادی ب ــزرگ اقتص ــای ب ــرکت ه ــکاری ش ــب هم جل
ــان ــتان کرم اس

عقــد تفاهــم نامــه هــای ســرمایه گــذاری بــا هلدینــگ هــای بــزرگ 
ــدا  ــان در ابت ــتاندار کرم ــت اس ــا مدیری ــد و ب ــر و امی ــت تدبی در دول
بــه مبلــغ 750 هــزار میلیــارد ریــال انجــام شــد و ایــن امــر آغــازی 

ــود. ــرای توســعه ســرمایه گــذاری در ایــن اســتان ب ب
در این راســتا شــرکت های توانمندی از جمله قرارگاه خاتم 

االنبیــاء، میدکــو، گهــر زمیــن، گل گهــر و صنــدوق مالــی و اعتبــاری 
ــا  ــار پ ــن دی ــه ای ــه توســعه اســتان ب ــه منظــور کمــک ب عســکریه ب
ــای  ــرکت ه ــن ش ــی ای ــردش مال ــر گ ــال حاض ــتند و در ح گذاش
ســرمایه گــذار اســتان کرمــان بیــش از هــزار میلیــارد تومــان اســت.

پروژه های اقتصادمقاومتی )مثلث توسعه-بخش خصوصی(

مبلغ سرمايه تعدادبخش اقتصادی
گذاری 

)ميلياردتومان(

مبلغ هزينه شده
)ميلياردتومان(

سهم کل سرمايه اشتغال
گذاری
)درصد(

سهم هزينه انجام 
شده

)درصد(

4312756010637261653676صنعت

541315121435821گردشگری

22229292۴5653542کشاورزی

382394115570831خدماتی

32215995۴13550284عمرانی

12503152011عمران شهری

272027222۶822302616انرژی

816765721۴07848546100100جمع کل

طرح ها و پروژه های اقتصادمقاومتی بخش خصوصی (گام دوم مثلث توسعه)

ــعه  ــث توس ــان در مثل ــتان کرم ــزرگ اس ــای ب ــرح ه ط
ــادی اقتص

ــه  ــادی هم ــعه اقتص ــث توس ــده مثل ــب ای ــان در قال ــتاندار کرم اس
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــه نماین ــت از جمل ارکان حکوم
ــا محوریــت ائمــه جمعــه  نماینــدگان دولــت و ســرمایه گــذاران را ب
و جماعــت  بــه صحنــه آورد تــا مســیر توســعه بــه خوبــی از وجــود 
ســنگاخ هــا، خالــی شــود.در ایــن راســتا 75 هــزار میلیــارد تومــان 

ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــت ک ــده اس ــاء ش ــه امض ــم نام تفاه
ــرداری از  ــره ب ــا به ــیده و ب ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــان ب ــارد توم میلی

ــده اســت. ــم ش ــر فراه ــتغال 8500 نف ــه اش ــرح، زمین 274 ط
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــده مثل ــق ای ــتای تحق ــن در راس همچنی
اســتان کرمــان، 144 هــزار میلیــارد تومــان طــرح شناســایی شــده 

ــه ســرمایه گــذاران اســت. ــه ب و آمــاده ارائ
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مکاننام طرحسرمايه گذاررديف

مبلغ سرمايه 
گذاری 

)ميليارد 
تومان(

هزینه انجام 
شده

(میلیارد 
تومان) 

اشتغال

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

903250018رفسنجانشيشه فلوت رضامند 1

بابک مس ميدکو 2
50035050068شهربابکايرانيان فاز 2 

ميدکو 3
فوالد زرند 
ايرانيان - 

شمش 
20521000170060زرند

 120033320035جيرفتکنستانتره مساقتصاد مفيد4

حسن زاده 5
جهاد نصر 

سيمان نگين 
عنبرآباد 

5001010004عنبرآباد

100019002کهنوجتيتانيومايميدرو6

پتروشيمی 7
35002235010کرمانپتروشيمی فجر

سازمان عمران 8
کرمان 

1000 هکتار 
گلخانه 

هيدروپونيک 
18130.83501کرمان

1500025000کرماندهکده سامتطهمورسی9

136551718800028جمع

مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ 
سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام 
شده

(میلیارد 
تومان) 

اشتغال

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

فرآوری مس هوشمند1
200170۴0090سیرجانتخت گنبد

طرح های اقتصادی (باالی 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری)

طرح های اقتصادی ( بین 200 تا 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری)
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مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ 
سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام 
شده

(میلیارد 
تومان) 

اشتغال

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

توسعه نفت و گاز عبداهلل زاده 2
2503010020رفسنجانمرآت آریا 

3502۴020080رفسنجانفروکروم فاز اولرنجبر3

۴0002500رفسنجانفروکروم فاز سومرنجبر۴

توکلی 5
فراوری 

محصوالت 
کشاورزی 

2000305جیرفت

نورد 500 هزار جهان فوالد ۶
23۴۶51703۴بردسیرتنی 

صنایع فوالد عکاف زاده7
2۶02۴725095بردسیرکرمان

بارز8
طرح توسعه 
الستیک بارز 

(کرمان)
۴503001۴0085کرمان

طرح توسعه اسکندری 9
30007000کرمانبیمارستان شفا

200010000کرمانبیمارستانعسکریه10

فرآوری مس هوشمند11
200170۴0090سیرجانتخت گنبد

اسکندری 12
طرح بیمارستان 
550 تختخوابی 

شفا
30007000کرمان

بیمارستان عسکریه13
200010000کرمانتخصصی

توسعه فراگیر 1۴
جاسک

نیروگاه 
خورشیدی ۴0 

مگاواتی
20002000استان

35۴۴1052۶۴0031جمع کل
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مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ 
سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام 
شده

(میلیارد 
تومان) 

اشتغال

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

هتل گردشگری زید آبادی 1
120810010سیرجان۴ ستاره 

حسینی 2
مجتمع 

پاالیشگاهی 
پایرولیز 

1802012030سیرجان

17501000رفسنجانفروکروم فاز دومرنجبر3

1002۶20جیرفتکنستانتره مس امامی ۴

قاسمی 5
تولید مواد 

غذایی پارس 
سرزمین فردوس 

10002000ارزوئیه

1۶05020050کرمانفوالد سازی فوالد کویر۶

10003000کرمانبیمارستان زنگی آبادی7

93580108231جمع کل

مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام شده
(میلیارد تومان) 

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

۴003۴9کرمانسیتی سنترصاروج پارس1

شرکت 2
کرمانیان

پروژه بازگشایي 
0 ۴502کرمانبلوارکوثر 

پروژه مجتمع  موسسه عسکریه 3
250375کرمانبهاررضوی 

طرح های اقتصادی (بین 100 تا 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری)

طرح های عمرانی و عمران شهری
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مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام شده
(میلیارد تومان) 

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

هواپیمایی ۴
ماهان

هواپیمایی ماهان 
15112کرمان(ساخت ساختمان) 

هواپیمایی 5
ماهان

باند جدید فرودگاه 
0 3008کرمانکرمان

0 70020کرمانمجتمع تجاری تفریحیآدینه۶

هواپیمایی 7
ماهان

منطقه نمونه گردشگری 
3000.20کرمانخبر

سازمان عمران 8
کرمان 

انتقال آب از دریای 
0 27002کرمانعمان

 شهرداری9
مجوعه گردشگری، 

فرهنگی و تفریحی قلعه 
دختر و قلعه اردشیر

 700150 ۴0

استانداری و 10
شهرداری

پروژه های 11 گانه 
300۴012کرمان خاتم االنبیا

200000کرمانمتروشهرداری11

8251292۶جمع

مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام 
شده

اشتغال(میلیارد تومان) 

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

آرین ماهتاب 1
گستر

نیروگاه 500 
1200100010089کهنوجمگاواتی کهنوج

سیکل ترکیبی 2
کرمانیان

نیروگاه 500 
مگاواتی سیرجان 

1
12001۶81001۴سیرجان

طرح های تولید انرژی
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مکاننام طرحسرمایه گذارردیف

مبلغ سرمایه 
گذاری 
(میلیارد 
تومان)

هزینه انجام 
شده

اشتغال(میلیارد تومان) 

پیشرفت 
فیزیکی

( درصد )

گهر انرژی3
نیروگاه 500 

مگاواتی سیرجان 
2

120001005سیرجان

صنایع مس ۴
ایران

نیروگاه 500 
120001000رفسنجانمگاواتی سرچشمه

فوالد بوتیای 5
ایرانیان

نیروگاه 500 
120001000کرمانمگاواتی چترود

تدبیر نیروی ۶
پارسیان

نیروگاه 500 
120001000رفسنجانمگاواتی رفسنجان

نیروگاه 1۶0 النکور7
5121۶۴0زرندمگاواتی زرند

نیروگاه 3۴0 النکور8
1088113۶0زرندمگاواتی

غدیر9
نیروگاه 25 

مگاواتی 
کبوترخان

100201015رفسنجان

نیروگاه 25 غدیر10
100201015شهربابکمگاواتی شهربابک

نیروگاه برق 50 احمدی11
1002.0۶010رفسنجانمگاوات

مشانیر مپنا 12
اقتصاد مفید

نیروگاه 500 
12000.01000بردسیرمگاواتی

توسعه فراگیر 13
جاسک

نیروگاه 
2000.02000رفسنجانخورشیدی 

ــرای طــرح  ــارد دالر فاینانــس ب ــزوم اختصــاص 35  میلی ل
هــای توســعه ای کرمــان

ــرای  ــان و اج ــتان کرم ــی در اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــه مس در ادام
طــرح هــای بــزرگ اقتصــادی لــزوم اختصــاص 35 میلیــارد دالر فاینانــس 

ــاز اســت. ــن اســتان نی ــه منظــور اجــرای 197 طــرح توســعه ای در ای ب
در این راستا تاکنون 197 طرح نیازمند فاینانس خارجی در این 

ــا 137  ــی آنه ــذاری ریال ــرمایه گ ــزان س ــه می ــده ک ــایی ش ــتان شناس اس
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه بــه منظــور اجــرای ایــن طــرح هــا 
ــذاری شــده اســت.  ــال ســرمایه گ ــارد ری ــزار و 239 میلی ــون 40 ه تاکن

بــا اجــرای ایــن طــرح هــا 47 هــزار اشــتغال در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
. د شو
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نام شرکت
سرمایه گذاری خارجی پوششی

سرمایه گذاری خارجی غیر پوششی(هزار دالر)
)هزار دالر(

1393139۴13951393139۴1395

شرکت تاپ اکو خاورميانه 
525۴12121----)رفسنجان(

مجتمع صنعتی و معدنی 
کوثر امين پارسيان 

)سيرجان(
----300500

200000200000----خودرو سازی مديران )بم(

شرکت بازرگانی کريم آباد 
جيرفت )سردخانه و بسته 

بندی(
-----1000

570-----کارتن سازی )جيرفت(

پايانه صادراتی گلشن آرای 
228414494---ارم )جيرفت(

شرکت صاروج پارس 
---2072814811850)کرمان(

تعاوني دانش بنيان جوهر 
---5001500-گستر ايرانيان )رفسنجان(

2072864813350228253255204685جمع

2300261903218035جمع پوششی و غير پوششی

نام شهرستان
سرمایه گذاری خارجی پوششی

سرمایه گذاری خارجی غیر پوششی(هزار دالر)
)هزار دالر(

1393139۴13951393139۴1395

---2072814811850کرمان

سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان به تفکیک شهرستان
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نام شهرستان
سرمایه گذاری خارجی پوششی

سرمایه گذاری خارجی غیر پوششی(هزار دالر)
)هزار دالر(

525412121-5001500-رفسنجان

300500----سيرجان

200000200000----بم

2284141164---جيرفت

2072864813350228253255204685جمع کل

23002۶1903218035جمع پوششی و غیر پوششی

میزان فاینانس صورت گرفته در 3 سال دولت تدبیر و امید در استان کرمان

300 ميليون يوروشرکت جهان فوالد

800 ميليون يورومعدن شماره 1 گل گهر

1200 ميليون يوروجمع کل

آثار پروژه ها در اقتصاد کشور و زندگی مردم 
ــوزه  ــود در ح ــمی موج ــار رس ــر آم ــتغال(: بناب ــروی کار )اش ــای نی تقاض
مشــاغل رســمی، تعــداد بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی در 6 ماهــه ســال 
94 برابــر بــا 412628 نفــر بــوده اســت کــه ایــن تعــداد در 6 ماهــه نخســت 
ســال جــاری بــا 435722 نفر رســیده اســت کــه نشــان از افزایــش 23145 

نفــری در بیمــه شــدگان و رشــد  5.61درصــدی مــی باشــد.
ــوده و  ــمی ب ــتغال رس ــده اش ــان دهن ــا نش ــار تنه ــن آم ــه ای ــا ک و از آنج
ــل توجــه ای از اشــتغال کل اســتان  ــز ســهم قاب ــر رســمی نی مشــاغل غی
را دارد لــذا، بــرآورد مــی شــود کــه حــدود 60 درصــد از مشــاغل اســتان، 

مشــاغل غیــر رســمی اســت، لــذا پیــش بینــی مــی شــود بخــش دیگــری از 
ایــن افــراد مشــاغل جــذب بــازار کار غیــر رســمی شــده انــد. 

ــل شــده در 6 ماهــه ســال 94، 7 واحــد  ــای تعطی از ســوی دیگــر واحده
ــت  ــه  نخس ــم در 6 ماه ــن رق ــه ای ــت ک ــوده اس ــروی کار ب ــا 1515 نی ب
ســال جــاری بــه تنهــا 1 واحــد تعطیــل شــده بــا 117 نیــروی کار رســیده 
ــه  ــق تولیــد و اعطــای تســهیات ب اســت کــه ماحصــل اجــرای طــرح رون
ــود  ــر بهب ــری ب ــد دیگ ــوده اســت و تأئی ــدی مشــکل دار ب ــای تولی واحده

اوضــاع اقتصــادی و اشــتغال اســتان مــی باشــد.
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شش ماهه اول سال1392139313941395 

391030410714439477435773تعداد بیمه شدگان

33168372054110143032تعداد بازنشسته شدگان

تعداد بيمه شدگان جديد 
)بيمه شدگان جديد يا 

برقراری مجدد بيمه(

22091237213265926777

جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی
حســب بررســی انجــام شــده و برآوردهــای آمــار موجــود در ســال 1395 
ــا 2643990  ــر ب ــتان براب ــتر( اس ــاله و بیش ــن کار )10 س ــت در س جمعی
ــت فعال)عرضــه  ــداد جمعی ــن تع ــه از ای ــن زده شــده اســت ک ــر تخمی نف
نــرخ مشــارکت  اســت  بــوده  نفــر  بــا 967700  برابــر  کار(  نیــروی 
ــتان  ــد در تابس ــه 38.4 درص ــال1394  ب ــد در س ــادی از 35.2 درص  اقتص

1395رســیده اســت و بمیــزان 3.2 درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد کــه 
ــروی کار  ــر نی ــدن 84608 نف ــه ش ــه اضاف ــر ب ــش منج ــزان افزای ــن می ای

ــازار گردیــده اســت.  ــه ب جدیــد ب
نــرخ مشــارکت اقتصــادی اســتان از 33.5 درصــد در ســال 1393 بــه 38.4 

درصــد در تابســتان 1395 رســیده اســت.

تابستان1395 1394 1393

38.4 35.2 33.5 نرخ مشارکت اقتصادی

نتیجه گیری نهایی
اســتان کرمــان بیــش از دو ســال و نیــم اســت کــه طــرح هــا  و پــروژه هــای 
توســعه ای را بــر پایــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی آغــاز نمــود کــه در 
شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه بــار نشســت و لــذا ایــن طــرح 
ــای خصوصــی و  ــا حضــور بخــش ه ــن و ب ــرای اجــرا در کل اســتان تدوی ب
شــرکت هــای توســعه گــرا و مدیــران اســتانی در حــال اجــرا مــی باشــد، ایــن 
اقدامــات پــس از ســفر ریاســت جمهــور بــه اســتان کرمــان در ابتــدای ســال 
جــاری و در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه ســال »اقتصــاد 
ــوت اقتصــاد  ــوان پایل ــه عن ــام گــذاری شــده ب ــدام و عمــل« ن ــی، اق مقاومت

مقاومتــی در کشــور مطــرح گردیــد.
بســیاری از طــرح هــا و ابتــکارات اقتصــادی و توســعه ای اســتان کرمــان کــه 

بــه تاییــد مقامــات کشــوری و هیــات وزیــران رســیده و اکنــون بــه عنــوان 
یــک نمونــه عملیاتــی موفــق در کشــور مطــرح و در حــال اجــرا مــی باشــد.

ــتان  ــی اس ــعه ای و فرهنگ ــی، توس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــرح ه ــه ط هم
کرمــان در ســه ســاله گذشــته باعــث شــده کــه ارزیابــی همــه جانبــه اســتان 

ــا معیــار علمــی و مــدون انجــام پذیــرد. کرمــان در همــه حــوزه هــا ب

منبع
ــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی استان/ســازمان برنامــه و  ــه شــده توســط دبیرخان گــزارش ارائ
بودجــه؛ اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان به شــبکه تحلیلگران اقتصــاد مقاومتی

نکتــه: گــزارش ارســال شــده توســط ایــن اســتان، گــزارش بســیار کامــل و قابــل تقدیــری 
ــن  ــده ای ــد. در آین ــاب، خاصــه گردی ــن کت ــای ای ــت ه ــه محدودی ــا توجــه ب ــه ب ــود ک ب

گــزارش در ســایت شــبکه منتشــر خواهــد شــد.
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بخش دوم

» استان قم «

خالصــه ای از اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه ی 
اقتصــاد مقاومتــي در اســتان قــم

ــاي  ــروه ه ــه کارگ ــي و 20 جلس ــتاد فرمانده ــه س ــکیل 18 جلس 1. تش
تخصصــي اقتصــاد مقاومتــي بــا بیــش از 60 مصوبــه در ســتاد بــه 
ــي و  ــاد مقاومت ــا ي اقتص ــه ه ــا و برنام ــت ه ــبرد سیاس ــور پیش منظ
ارائــه گــزارش دســتگاه هــاي اجرایــي در زمینــه اقدامــات انجــام شــده 
و موانــع موجــود در تحقــق برنامــه هــاي اقتصــاد مقاومتــي دســتگاه هــا 

ــا ــع آن ه ــاي رف و راهکاره

ــاد  ــش اقتص ــبرد و پای ــه پیش ــام یکپارچ ــا )نظ ــب نیپ ــه و تصوی 2. تهی
مقاومتــي اســتان( و نمودارســازماني و تشــکیات ســتاد فرماندهــي 
ــول اداري،  ــي )تح ــاي تخصص ــروه ه ــتان و کارگ ــي اس ــاد مقاومت اقتص

ــور  ــي و گردشــگري - ام ــی، فرهنگ ــور اجتماع ــاوري - ام پژوهــش و فن
ــي( ــي و زیربنای ــور عمران ــدی و اقتصــادي- ام تولی

ــه  ــي 1 )ب ــاد مقاومت ــي اقتص ــوزش مبان ــزاري دوره آم ــوزش )برگ 3. آم
ــي و  ــر پیغام ــان دکت ــط آقای ــاه 94 توس ــاعت در بهمن م ــدت 12 س م
ــدت 8  ــه م ــي 2 )ب ــي اقتصــاد مقاومت ــدوزي( و دوره آموزشــي مبان خان

ــر خالصــي(( ــاي دکت ــاه 95 توســط آق ــرداد م ســاعت در م

ــتان   ــي اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه ــاغ پ ــاب و اب ــوان، انتخ 4. فراخ
)تصویــب 51 پــروژه از میــان 100 پیشــنهادي دریافتــي از 20 دســتگاه 

اجرایــی و ابــاغ و پایــش آن هــا(
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5. شناســایي طرح هــای قابل واگــذاری و انجــام مراحــل واگــذاري 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــده ک ــذاری شناسایی ش ــروژه قابل واگ ــون 62 پ )تاکن
19 پــروژه نیمه تمــام بــا اعتبــار 1606 میلیــارد ریــال، 9 پــروژه 
تکمیل شــده بــا اعتبــار 141 میلیــارد ریــال و 34 پــروژه جدیــد 
ــروژه  ــداد 3 پ ــن تع ــتند. از ای ــال هس ــارد ری ــار 16872 میلی ــا اعتب ب
ــذاری  ــه واگ ــم ب ــزارش تصمی ــال دارای گ ــارد ری ــار 25 میلی ــا اعتب ب
ــال درحــال فراخــوان  ــارد ری ــار 1898 میلی ــا اعتب ــروژه ب هســتند. 4 پ
ــت  ــروژه تح ــک پ ــا ی ــون تنه ــتند و تاکن ــرمایه گذارهس ــاب س و انتخ
ــده  ــذار ش ــتان واگ ــی اس ــرق- آب ــک ب ــروگاه کوچ ــداث نی ــوان اح عن

ــت.( اس

ــتان )از 2156  ــدي اس ــای تولی ــت واحده ــي وضعی ــش و بررس 6. پای
واحــد صنعتــي پایــش شــده، 29 درصــد واحدهــا تعطیــل و 71 درصــد 
ــر اســاس ایــن پایــش  واحدهــا نیمــه فعــال و فعــال گزارش شــده اند. ب
ــدي شــده اند:  ــل دســته بن ــب ذی ــه ترتی ــي ب ــاي صنعت مشــکل واحده
ــد(،  ــي )58 درص ــود نقدینگ ــد(، کمب ــروش )60 درص ــازار ف ــکل ب مش
ــن  ــد(، تأمی ــین آالت )31 درص ــودگي ماش ــد(، فرس ــات )50 درص مالی
ــد(،  ــه )15 درص ــري و بیم ــکات کارگ ــد( مش ــه )15 درص ــواد اولی م
ــد(( ــي )12 درص ــکل زیربنای ــد(، مش ــده کاال )12 درص ــت تمام ش قیم

7. طــرح رونــق تولیــد و خــروج بنگاه هــا از رکــود  ) بــر اســاس 
ــخ 95/8/30  ــا تاری ــارت  ت ــدن و تج ــت ، مع ــزارش اداره کل صنع گ
، 961 واحــد شــامل 512 متقاضــي بخــش صنعــت و 449 واحــد 
ــزارش  ــخ گ ــا تاری ــه ت ــد ک ــامانه شــده ان در بخــش کشــاورزي وارد س
ــاورزي  ــش کش ــده در بخ ــت و 219  پرون ــش صنع ــده در بخ 96 پرون
ــک هــاي اســتان پرداخــت  ــان توســط بان ــارد توم ــغ 185 میلی ــه مبل ب

ــوده اســت( ــده ب ش

ــتاني  ــاي اس ــرش ه ــرد ب ــه عملک ــوط ب ــات مرب ــع آوري اطاع 8.  جم
ــزي  ــاي مرک ــي دســتگاه ه ــي اباغ ــي اقتصــاد مقاومت ــاي مل ــروژه ه پ

ــاي اســتاني ــه دســتگاه ه ب

ــش  ــذار در بخ ــرمایه گ ــذب س ــده در ج ــام ش ــات انج ــم اقدام 9. اه
ــتان ــف اس ــاي مختل ه

• در بخــش صنعــت و معــدن: شــرکت پاکشــوما، پویــا بــاد نیرو، الکتــرو 
ــاي  ــروگاه ه ــو و نی ــاي ن ــرژي ه ــر(، ان ــده گاز کل ــد کنن ــد ) تولی مهب

کوچــک بــرق _ آبــي در ســال جــاري و ســه ســال گذشــته 37 واحــد 
ــاد  ــان در ایج ــارد توم ــر 370 میلی ــغ ب ــذاري بال ــرمایه گ ــا س ــر ب دیگ

ــراي 3600 نفــر اشــتغال ب
ــت  ــاري تح ــدد آبی ــاي متع ــرح ه ــراي ط ــاورزي: اج ــش کش • در بخ
ــان) شــش  ــارد توم ــغ 25 میلی ــه مبل ــه از آب ب ــتفاده بهین فشــار و اس
هــزار هکتــار آبیــاري تحــت فشــار اجــرا شــده و در حــال اجــرا داریــم( 
ــوع کشــت و ایجــاد  -  ظــرف ســال 94 و 95 ، 2300 هکتــار تغییــر ن

ــاغ هــاي مثمــر پســته انجــام شــده اســت. ب
ــذار و  ــرمایه گ ــذب س ــه ج ــبت ب ــان: نس ــت و درم ــش بهداش • دربخ
ــام  ــي انج ــات خوب ــه اقدام ــن زمین ــن در ای ــت خیری ــتفاده از ظرفی اس
شــده اســت ) 2200 تخــت  بیمارســتاني  توســط ســرمایه گــذاران در 
ــرف  ــود ظ ــه 1750 تخــت موج ــه ب ــا توج ــه ب ــاخت اســت ک ــال س ح
ــاهد  ــم ش ــان ق ــش درم ــي در بخ ــل توجه ــش قاب ــده جه ــال آین 4 س

ــود( ــم ب خواهی
ایجــاد هتــل و  : در زمینــه ي  • در بخــش گردشــگري و زیــارت 
ــت  ــاخت اس ــال س ــت در ح ــر 10000 تخ ــال حاض ــرا ، در ح ــر س زائ
ــم  ــا شــهرداري ق ــل 5 ســتاره اســتان ب ــن هت ــات احــداث اولی و توافق

ــت. ــده اس ــام ش ــته انج ــاه گذش ــرف م ظ

10. اهم مشــکات و موانع:
ــن  ــور و م ــس جمه ــرم رئی ــاون اول محت ــا مع ــه ب ــن مکاتب طــي چندی
جملــه طــي نامــه شــماره 62/1/38628 مــورخ  95/9/18 اهــم  موانــع 

ــا برخــي پیشــنهاد هــا منعکــس شــده اســت.  و مشــکات همــراه ب
بانکي مشکات   •

ــراي  ــي را ب ــع بانک ــتفاده از مناب ــي اس ــود بانک ــرخ س ــودن ن ــاال ب ب
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ــه ک ــل صرف ــدي غیرقاب ــاي تولی واحده
ــدي  ــای تولی ــراي واحده ــي ب ــای فعل ــا نرخ ه ــي ب ــود بانک پرداخــت س
ــت  ــوالت و غیرقابل رقاب ــي محص ــب گران ــوده و موج ــه نب مقرون به صرف
ــرخ ســود بانکــي به تبــع  شــدن آن می شــود و پیشــنهاد شــده اســت ن

ــود. ــی ش ــد تک رقم ــراي تولی ــورم ب ــش ت کاه
ضوابــط بانک هــا ازنظــر تأمیــن وثایــق و ســایر شــرایط پرداخــت 
ملــک  قبــول  از  بانک هــا  اســت.  ســخت گیرانه  بســیار  تســهیات 
و کارخانــه به عنــوان وثیقــه ســرباز می زننــد و بــه دنبــال وثایــق 

هســتند. مســکوني  واحدهــاي  نظیــر  ســهل الوصول 
ــا  ــات و بدهی ه ــل معوق ــه دلی ــا ب ــط بانک ه ــادي توس ــای اقتص واحده
و  کارخانــه  صاحبــان  بی اعتبــاری  موجــب  و  ضبط شــده  به راحتــی 
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ــده  ــای انجام ش ــا رایزنی ه ــه ب ــوند. البت ــراوان می ش ــوب ف ــات نامطل تبع
ــادي  ــاي اقتص ــي واحده ــتگي و تعطیل ــوي ورشکس ــا جل ــده ت ــعي ش س
ــبب افــت تولیــد، از بیــن رفتــن ســرمایه های اقتصــادي و  ــه س را ک
گســترش بیــکاري اســت گرفتــه شــود؛ لیکــن ایــن رویکــرد بایــد 

به صــورت جامــع از مرکــز در بانک هــاي کشــور اصــاح شــود.
ــه  ــهیات ب ــبت  تس ــن  نس ــع، میانگی ــه مناب ــد قابل ماحظ ــم رش علیرغ
ــن  ــت و ای ــن اس ــیار پایی ــم بس ــتان ق ــاري اس ــای تج ــع در بانک ه مناب
ــه  ــهیات ب ــه تس ــاري در ارائ ــای تج ــف بانک ه ــرد ضعی ــي از عملک ناش
ــا  ــي آن ه ــدم همراه ــگري و ع ــات گردش ــدي و تأسیس ــاي تولی واحده
ــه  ــهیات ب ــص تس ــدم تخصی ــتان ها، ع ــعه ای اس ــت های توس ــا سیاس ب
ســرمایه گذاری ثابــت در طرح هــای مهــم و اولویــت دار اســتاني و مطابــق 
ــا نتایــج مطالعــات آمایــش ســرزمین و همچنیــن توزیــع تســهیات در  ب
ــا دارد(  ــراي بانک ه ــتري ب ــي بیش ــه بازده ــد )ک ــر مول ــای غی بخش ه
اســت. الزم بــه ذکــر اســت عملکــرد بانک هــای تخصصــي در ارائــه 
تســهیات قابل قبــول بــوده و نیازمنــد تقویــت آن هــا و تخصیــص منابــع 

ــه آن هــا اســت. بیشــتر ب
ــع را  ــي از مناب ــش از نیم ــه بی ــي ک ــا خصوص ــی و ی ــاي غیردولت بانک ه
ــد  ــای مول ــراي بخش ه ــع ب ــن مناب ــد، در تأمی ــتان در اختیاردارن در اس
اســتان همــکاري الزم را نداشــته و اصــوالً تمکینــي نســبت بــه مدیریــت 
اســتان به ویــژه بانــک ملــي )به عنــوان دبیــر کمیســیون هماهنگــي 

ــد. ــتان( ندارن ــاي اس بانک ه
ــرد سیســتم  ــر عملک ــزي ب ــک مرک خــأ بازرســي و نظــارت مناســب بان
بی رویــه  از رشــد  تبعــات آن عبارت انــد  )کــه  اســتان ها  بانکــي در 
بانــک  اباغــي  بانک هــای خصوصــي و عــدم رعایــت سیاســت های 
مرکــزي و از بیــن رفتــن فضــاي رقابتــي ســالم بیــن بانک هــای دولتــي 
و خصوصــي، تفســیر بــه رأی بخشــنامه های بانــک مرکــزي توســط 
بانک هــا و مؤسســات پولــي، عــدم امــکان ســریع کشــف تخلفــات 
نهادهــاي پولــي، مؤسســات، صرافی هــا، صندوق هــا و...، ابــاغ دیرهنــگام 
دســتورالعمل ها و اعتبــارات از زمــان تصویــب در مرکــز، عــدم رســیدگي 
بــه شــکایات مــردم در اســتان ها، عــدم ســاماندهي مؤسســات و صنــدوق 

ــي مشــهود اســت. ــه خوب ــاز و... ( ب غیرمج
در ایــن زمینــه مــوارد ذیــل بــراي حــل ایــن مشــکات پیشــنهاد 

: د د می گــر
1. اســتقرار بازرســان و نمایندگان بانک مرکزي در استان ها

ــع تســهیات پرداختــي  ــن و توزی ــرش اســتاني در تعیی ــن ب 2. تدوی
ــه  ــا توج ــا ب ــت بخش ه ــزان اهمی ــب می ــتان ها برحس ــي اس ــبکه بانک ش

ــیل های  ــاس پتانس ــر اس ــز ب ــش و نی ــژه آمای ــتي به وی ــناد باالدس ــه اس ب
اســتان ها

ــي از  ــع بانک ــروج مناب ــري از خ ــراي جلوگی ــت ب ــاد محدودی 3. ایج
ــي  ــراي ارزیاب ــتورالعملي ب ــه دس ــوردار و تهی ــر برخ ــای کمت ــت آن ه اس

ــران ــه مدی ــویق و تنبی ــا و تش بانک ه
• مشکات مالیاتي

مالیات هــای معــوق همــراه بــا جرایــم بــاال واحدهــاي اقتصــادي را 
ــر  ــا تغیی ــد ب ــان ش ــه بی ــور ک ــه همان ط ــت. البت ــرده اس ــر ک زمین گی
ــا  ــادي از مشــکات حــل  شــده و ی ــگاه مدیریتــي در اســتان بخــش زی ن
ــگاه  ــر ن ــد تغیی ــکات نیازمن ــر مش ــل مؤث ــت، اما ح ــع اس ــال رف در ح
ــراي  ــلیقه اشــخاص در اج ــال س ــري از اعم ــز و جلوگی ــي از مرک مدیریت
قوانیــن و درک شــرایط ســخت بنگاه هــای اقتصــادي در ســال های 

ــت. ــر اس اخی
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا شــیوه ای کــه هم اکنــون در حــال اجراســت، 
ــت  ــي کاال و غیرقابل رقاب ــب گران ــود موج ــرد خ ــات عملک ــار مالی در کن
شــدن آن در مقایســه بــا کاالهــاي خارجــي می گــردد. در شــرایطي کــه 
ــع  ــد راج ــر می رس ــه نظ ــت ب ــن اس ــودي مزم ــورم رک ــار ت ــور دچ کش
ــرایط  ــا ش ــود ت ــي ش ــر اساس ــد تجدیدنظ ــي بای ــت های مالیات ــه سیاس ب
ــق  ــود و رون ــودي موج ــت رک ــور از وضعی ــروج کش ــراي خ ــي را ب مطلوب
تولیــد و گســترش صــادرات فراهــم کنــد. )هماننــد تصمیم گیــری بــراي 

ــزوده در صنــف طافروشــان( ارزش اف
• گراني و نوسانات ارزي

ــان  ــته آن چن ــال های گذش ــرخ ارز در س ــري ن ــه براب ــدن س ــران ش گ
ــر پیکــره واحدهــاي اقتصــادي کشــور وارد کــرد کــه نیــاز  ــه ای را ب ضرب
ــی را در  ــر امیدهای ــت تدبی ــت های دول ــد سیاس ــدارد. هرچن ــان ن ــه بی ب
دل تــاش گــران جبهــه تولیــد کشــور نســبت بــه تثبیــت نــرخ ارز ایجــاد 
کــرد؛ لیکــن افزایش هــای شــگرف اخیــر قیمــت ارز در بــازار آزاد نگرانــي 
زیــادي در صاحبــان واحدهــاي اقتصــادي نســبت بــه ادامــه ایــن رونــد و 
تأثیــرات آن بــر ادامــه حیــات واحدهــاي اقتصــادي ایجــاد کــرده اســت.
ــای اقتصــادي  ــه واحده ــزون هزینه هــای تحمیل شــده ب ــش روزاف • افزای

و افزایــش هزینــه تمام شــده محصــوالت تولیــدي
نمونــه اخیــر افزایــش جهشــي و ناگهانــي بــرق صنعتــي اســت کــه بــار 
ــد،   ــه می کن ــي اضاف ــای صنعت ــد واحده ــه تولی ــر هزین ــنگیني را ب س
ایــن در حالــي اســت کــه در کشــورهاي پیشــرفته نــرخ بــرق مصرفــي 
ــه  ــدي ب ــای تولی ــویق واحده ــور تش ــرق به منظ ــرف ب ــش مص ــا افزای ب
ــرخ  ــذا پیشــنهاد می گــردد ن ــر محاســبه می شــود؛ ل کار بیشــتر، ارزان ت
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ــاري محاســبه شــود  ــم ب ــرخ ک ــر اســاس ن ــي ب ــاي صنعت ــرق واحده ب
ــي ظــرف دو ســال  ــرخ آب صنعت ــم قیمــت ن و متأســفانه در اســتان ق
گذشــته توســط شــرکت آبفــار پنــج برابــر شــده اســت کــه ایــن باعــث 
ــای  ــراي طرح ه ــراي اج ــرمایه گذاران ب ــادي از س ــداد زی ــراف تع انص
ــي از  ــای فراوان ــاط پیگیری ه ــن ارتب ــه در ای ــت. البت ــده اس ــود ش خ
ــوراي  ــس ش ــم در مجل ــدگان ق ــرو و نماین ــرم نی ــر محت ــق وزی طری
اســامي صــورت گرفتــه امــا متأســفانه تاکنــون نتیجــه مطلوبــي 
ــوي  ــژه ای از س ــتور وی ــرورت دارد دس ــه ض ــت ک ــده اس ــل نش حاص

ــردد. ــادر گ ــراي حــل مشــکل ص ــرو ب ــه وزارت نی ــي ب جنابعال
• بــازار فروش داخلي و صادرات

بــا توجــه بــه رکــود اقتصــاد حاکــم بــر بــازار داخلــي و موانــع موجــود 
در راه صــادرات واحدهــاي تولیــدي بــا مشــکل فــروش روبــرو هســتند، 
ــعه  ــا توس ــازگار ب ــه س ــود به هیچ وج ــازوکارهای موج ــفانه س ــا متأس ام
ــا در  ــده کااله ــت تمام ش ــه قیم ــر این ک ــاوه ب ــتند. ع ــادرات نیس ص
کشــور قیمــت محصــوالت را غیرقابل رقابــت بــا کاالهــاي خارجــي 
ــت در  ــکان رقاب ــازد؛ ام ــل می س ــاق( در داخ ــاي قاچ ــژه کااله )به وی
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــلب می کن ــي س ــاي ایران ــم از کااله ــارج را ه خ
مشــوق های صادراتــي موجــود به هیچ وجــه جوابگــو نیســتند و لــذا 
ــه و  ــش یافت ــد کاه ــه تولی ــا هزین ــرد ت ــورت گی ــتي ص ــي بایس اقدامات

ــردد. ــه گ صــادرات باصرف
سرمایه گذاری موانع   •

ــدت  ــتان به ش ــور و اس ــي کش ــع دولت ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
نیازمنــد جــذب منابــع بخــش خصوصــي اســت؛ امــا ســاختارهاي اداري 
ــرمایه گذار  ــذب س ــای ج ــه به ج ــت ک ــه ای اس ــور به گون ــي کش و مال

ــود. ــور می ش ــتان و کش ــرمایه از اس ــرار س ــب ف ــب موج اغل
 بــراي نمونــه واحدهــای خدمــت رســان نظیــر آب، بــرق و گاز مایــل یــا 
ــراي واحدهــای  ــه انجــام تعهــدات خــود در تأمیــن انشــعابات ب قــادر ب
ــغ  ــذا چه بســا مبل ــان خــود نیســتند و ل ــي در زم ــا خدمات اقتصــادي ی
ــف  ــه از وظای ــبکه ها ک ــراي ش ــعاب و اج ــن انش ــراي تأمی ــادي را ب زی
ــر  ــب تأخی ــد و موج ــب می کنن ــرمایه گذاران طل ــت از س ــي آن هاس ذات

در بهره بــرداری از واحدهــا تــا ماه هــا می شــوند.
نمونــه دیگــر طلــب وجــوه کان عــوارض از ســرمایه گذاران بــراي 
مقــررات  یــا  و  عام المنفعــه  یــا  و  اقتصــادي  واحدهــای  ایجــاد 
ــن  ــن زمی ــه در تأمی ــت ک ــري اس ــنگین دیگ ــغ س ــا مبال ــوار و ی دش
ــب  ــده و موج ــل گردی ــرمایه گذاران تحمی ــر س ــای الزم ب ــا مجوزه و ی

ــذا  ــردد. ل ــور می گ ــتان و کش ــرمایه ها از اس ــرار س ــا ف ــردي و ی دلس
ــتورالعمل های  ــوالت دس ــن مق ــرورت دارد در ای ــد ض ــر می رس ــه نظ ب
ویــژه و مشــوق های خاصــي بــراي ســرمایه گذاران در نظــر گرفتــه 

ــود. ش

جمع بندی
ــه در  ــه این ک ــه ب ــا توج ــاص، ب ــورت خ ــم به ص ــتان ق ــا اس ــاط ب در ارتب
ــا ســالیانه  ــه عنــوان دومیــن شــهر زیارتــي کشــور )ب شــهر مقــدس قــم ب
حــدود 20 میلیــون گردشــگر و زائــر داخلــي و حــدود 4 میلیــون گردشــگر 
ــال ســاخت اســت، ضــرورت دارد  ــزار تخــت در ح خارجــي( حــدود ده ه
طبــق ســنوات گذشــته بــراي اتمــام به موقــع پروژه هــای مذکــور از 
ــزد  ــا کارم ــي ب ــاري خــاص و تســهیات تکلیف ــا خــط اعتب ــق بانک ه طری
مناســب در اعتبــارات ســال 96 تعریــف شــود تــا بــه تــوان از ایــن ظرفیــت 

ــوب انجــام داد. ایجادشــده اســتفاده مطل
در ارتبــاط بــا توســعه مشــاغل خانگــي بــا محوریــت فرش بافــی و 
صنایع دســتی و دامــداري ســنتي و تولیــدات روســتایي بایســتي از طریــق 
ــتفاده  ــن اس ــو احس ــه نح ــي )ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــیج و کمیت بس
ــان  ــت و درم ــه وزارت بهداش ــي در مجموع ــتورالعمل های فعل ــود و دس نم
ــن  ــی در ای ــه اشــتغال به خوب ــا زمین ــري شــود ت ــراث فرهنگــي بازنگ و می

ــردد. ــم گ ــه فراه مقول
الزم بــه ذکــر اســت کــه کمیتــه امــداد امــام خمینــي )ره( در ســال جــاري 
ــردن  ــان و خودکفاک ــتغال مددجوی ــه اش ــری درزمین ــیار مؤث ــات بس اقدام
ــل آورده اســت  ــه عم ــت مســتمري ب ــا از دریاف ــادي از خانواده ه ــداد زی تع

کــه قابلیــت پایلــوت کــردن در ســطح کشــور را دارد.
ــکار  ــه راه ــده و ارائ ــکات اشاره ش ــع مش ــده رف ــنهاد ش ــه پیش در خاتم
ــروه  ــه و کارگ ــور قرارگرفت ــي کش ــتاد فرمانده ــتور س ــات، در دس موضوع
ویــژه ای به منظــور بررســي و رفــع معضــات بانکــي و مالیاتــي اســتان قــم و 
تامیــن زیرســاخت هــاي واحدهــاي تولیــدي کــه پررنگ تــر از بقیــه مــوارد 
و از موانــع اصلــي تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــي در ایــن اســتان اســت، 

در ســتاد فرماندهــي کشــور تشــکیل گــردد.

منبع

ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان قــم بــه شــبکه تحلیلگــران 

اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب ارســال شــده اســت.
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دکتر خادمی

بخش سوم

» استان کهگیلویه و بویراحمد «

فعالیــت هــا و عملکــرد ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي 
ایــن اســتان تــا تاریــخ 1395/09/20 

1- ابــاغ تمامــي بخشــنامه هــا، دســتورالعمل هــا و مصوبــات دریافتــي از 
مرکــز ) 24 بنــد سیاســت هــاي کلــي اقتصــاد مقاومتــي اباغــي توســط مقــام 
معظــم رهبــري )مــد ظلــه العالــی(، شــوراي اقتصــاد ، ســتاد فرماندهــي اقتصاد 
مقاومتــي ، اباغیــه هــاي معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور، وزارت محتــرم 

کشــور و.....( بــه کلیــه دســتگاههاي اجرایــي اســتان. 
2- تعییــن اعضــاء ســتاد فرماندهي اقتصــاد مقاومتي اســتان براســاس بند 
ســوم و چهــارم تصویــب نامــه شــماره 85001/ت 52442 مــورخ 1394/06/31 
هیــات محتــرم دولــت و همچنیــن تشــکیل منظــم و مســتمر جلســات مربوطه 

)دو جلســه در ســال 1394 و پانــزده جلســه در ســال جــاري(.

3- تهیــه و تدویــن ســند اقتصــاد مقاومتــي اســتان، ســند پایــه توســعه 
ــه تفکیــک بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي و بــرش اســتاني از 24  اســتان ب
ــام معظــم  ــي توســط مق ــي اباغ ــي اقتصــاد مقاومت ــاي کل ــد سیاســت ه بن
رهبري)مــد ظلــه العالــي( و ارســال ســند هــاي مذکــور بــه دبیرخانــه مرکــزي 

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و وزارت محتــرم کشــور.  
4- فعــال نمــودن دبیرخانــه اســتاني ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي 
اســتان در ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان براســاس بنــد دوم دســتورالعمل 
شــماره 773 مــورخ 1395/01/11 وزیــر محتــرم کشــور بــه منظــور پیگیــري 
ــزارش  ــوق و احصــاء گ ــزاري منظــم و مســتمر جلســات ســتاد ف جهــت برگ
عملکــرد دســتگاههاي اجرایــي اســتان و همچنیــن پیگیــری مصوبــات ســتاد.

ــي  ــش غیردولت ــه بخ ــي ب ــاي عمران ــروژه ه ــذاري پ ــور واگ ــه منظ 5- ب
ــه اســت: ــام گرفت ــل انج ــرح ذی ــه ش ــي ب ــون اقدامات تاکن
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الــف( برگــزاري چندیــن جلســه توجیهــي وآموزشــی مربوط بــه نحــوه واگذاري 
پــروژه هــاي عمرانــي )نیمــه تمــام( بــه بخــش غیــر دولتي بــرای دســتگاههای 

ــتان .  اجرایی اس
ب( شناســایي 35 پــروژه اســتاني قابــل واگــذاري بــه بخــش غیــر دولتــي بــا 

پیــش بینــي اعتبــاري قریــب بــه 1045967 میلیــون ریــال. 
ج( بــا توجــه بــه پیگیــري هــاي و اقدامــات دســتگاههاي اجرایــي اســتان از 
کل 35 طــرح عمرانــی شناساســایی شــده و قابــل واگــذاری تعــداد 19 پــروژه 
درکارگــروه واگــذاري مصــوب کــه ازایــن تعــداد 8 پــروژه واگــذار نهایــي شــده 
و تعــداد 11 پــروژه فراینــد واگــذاري آنهــا شــروع شــده و مابقــي آنهــا در حال 

تدویــن گــزارش توجیهــي مــي باشــند. 
ــه و  ــه ســازمان برنام ــي آن ب ــي و معرف ــي مل ــروژه عمران د( شناســایي 16 پ
ــاي  ــه ه ــق وزارتخان ــذاري از طری ــد واگ بودجــه کشــور جهــت انجــام فرآین

مربوطــه. 
ــن  ــات هفدهمی ــد 4 مصوب ــف 1 جــدول بن 6- در راســتاي اجــراي ردی
جلســه ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي کشــورو بــراي رفــع موانــع تولید ، 
ضمــن شناســایي بیــش از 200 واحــد تولیــدي مشــکل دار در ســطح اســتان، 
تاکنــون 23 جلســه اصلــی کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیدو 34 جلســه 
فرعــی )کمیتــه هــای کارشناســی، پیگیــری ،نظــارت و ارزیابــی( در اســتان 
ــم  ــاذ تصمی ــي و اتخ ــادي بررس ــرح اقتص ــداد 121ط ــکل تع ــزار و مش برگ
گردیــد مجمــوع مصوبــات جلســات فــوق 273 مصوبــه بــوده کــه ازایــن تعداد 

60 درصــد آنهــا اجــرا و40درصــد مابقــي در دســت اقــدام مــي باشــند. 
7- بــا عنایــت بــه دســتورالعمل شــماره 60/56217 مــورخ 1395/03/03 
ــاي  ــي بنگاهه ــن مال ــور تامی ــه منظ ــارت، ب ــدن و تج ــت ، مع وزارت صنع
ــام داراي  ــه تم ــادي نیم ــاي اقتص ــرح ه ــط و ط ــک، متوس ــدي کوچ تولی
پیشــرفت فیزیکــي بــاالي 60 درصــد در بخــش هــاي  مختلــف )صنعتــي و 
کشــاورزي(، براســاس شــرح جــدول پیوســت تاکنــون)1395/09/20( تعــداد 
589 واحــد تولیــدي و طــرح اقتصــادي نیمــه تمــام در ســامانه بهیــن یــاب 
ثبــت نــام شــده و 563 مــورد آن در کمیتــه کارشناســی و کارگــروه تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد اســتان تصویــب، تعــداد 449 واحــد بــه سیســتم بانکــي 
اســتان معرفــي و تعــداد 92 مــورد بــا بانــک هــای عامــل عقــد قــراداد شــده 
کــه 80 مــورد از ایــن واحــد هــا و طــرح هــاي نیمــه تمــام فــوق نیــز موفــق 
بــه اخــذ تســهیات بانکــي بــه مبلــغ 767.896 میلیــارد ریــال شــدند )یعنــي 

جــذب  19درصــد ســهم تخصیصــي اســتان(. 
8- در راســتاي اجــراي بنــد 4 دســتورالعمل شــماره 773 مــورخ 
ــروژه پیشــنهادي  ــوان پ ــداد 80 عن ــرم کشــور، تع ــر محت 1395/01/11 وزی
اقتصــاد مقاومتــي مربــوط بــه 20 دســتگاه اجرایــي اســتان ضمــن تصویــب 

ــي اســتان  ــت اقتصــاد مقاومت ــري و مدیری در ششــمین جلســه ســتاد راهب
، درچهارچــوب نظــام یکپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد مقاومتــي )نیپــا( 
ــي  ــتاد فرمانده ــزي س ــه مرک ــه دبیرخان ــي ب ــب نهای ــت تصوی ــه و جه تهی

ــد.  ــال گردی ــور ارس ــي و وزارت کش ــاد مقاومت اقتص
9- در راســتاي اجــراي سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي و همچنیــن بــه 
منظــور معرفــي ظرفیــت هــا و پتانســیل هــاي اقتصــادي اســتان و مشــارکت 

در امــر ســرمایه گــذاري اقداماتــي بــه شــرح ذیــل انجــام گرفــت:
الــف( برگــزاري نشســت هــا و جلســات کارشناســي متعــدد بــا بــا نماینــدگان 
ــادي  ــي و اقتص ــات مال ــذاري و موسس ــرمایه گ ــاي س ــگ ه ــرم هلدین محت
کشــور دراســتان و بازدیــد میدانــي از طــرح هــاي اقتصــادي بــا قابلیــت جذب 
ســرمایه گــذار، نهایتــاً تعــداد 60 طــرح اقتصــادي در بخــش هــاي مختلــف 
)بــه همــراه شناســنامه طــرح هــا و میــزان ســرمایه گــذاري مــورد نیــاز( در 
ســومین جلســه ســرمایه گــذاري و توســعه اســتان )مــورخ 1395/05/10( که 
بــه ریاســت جنــاب آقــاي دکتر شــریعتمداري معــاون محتــرم اجرایــي رئیس 
جمهــور در محــل دفتــر نهــاد ریاســت جمهــوري برگــزار گردیــد، بــه ســرمایه 
ــذاري،  ــرمایه گ ــاي س ــگ ه ــد: هلدین ــان مقررگردی ــه و در پای ــذاران ارائ گ
موسســات مالــي و اقتصــادي طــرح هــاي ســرمایه گذاري پیشــنهادي اســتان 
ــتان  ــن اس ــه ای ــود را ب ــاي خ ــت ه ــوص درخواس ــن خص ــي و در ای را بررس

جهــت هماهنگــي و همــکاري بعــدي اعــام نماینــد. 
ب( همزمــان بــا ســفر کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان ، چهارمیــن 
جلســه ســرمایه گــذاري و توســعه اســتان بــه ریاســت جنــاب آقــاي دکتــر 
روحانــي ریاســت محتــرم جمهــوري اســامي ایــران در روز یکشــنبه مــورخ 
1395/05/24 بــا حضــور جنــاب آقــاي دکتــر شــریعتمداري معــاون اجرائــي 
رئیــس جمهــور،  جنــاب آقــاي دکتــر نهاوندیــان رئیــس محتــرم دفتــر رئیس 
ــزي  ــک مرک ــرم بان ــس کل محت ــیف رئی ــر س ــاي دکت ــاب آق ــور، جن جمه
جمهــوري اســامي ایــران ، تعــدادي از مدیــران عامــل بانــک هــاي کشــور، 
ــامي ،  ــوراي اس ــس ش ــتان در مجل ــریف اس ــردم ش ــرم م ــدگان محت نماین
ــي و اقتصــادي و هلدینــگ هــاي ســرمایه گــذاري کشــوري،  موسســات مال
ــتان،  ــادي( اس ــتگاههاي اجرایي)اقتص ــرم دس ــران کل محت ــدادي از مدی تع
ــزار و  ــتان برگ ــادي اس ــف اقتص ــاي مختل ــش ه ــان بخ ــاالن و کارآفرین فع
ضمــن تشــریح شــاخص هــاي مهــم اقتصــادي و اجتماعــي، جهــت گیــري 
هــاي عمــده توســعه، مزیــت هــا، زمینــه هــا و مشــوق هــاي ســرمایه گــذاري 
ــه  ــتان ب ــادي اس ــاالن اقتص ــر از فع ــاي 6 نف ــدگاه ه ــرات و دی ــراد نظ و ای
نمایندگــي از بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي و همچنیــن ســخنراني ریاســت 
محتــرم جمهــوري اســامي ایــران در خصــوص دســتاورد هــاي ســه ســاله 
دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه اقتصــادي ، نهایتــا در ایــن جلســه ســه فقــره 
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تفاهمنامــه فــي مابیــن اســتانداري ، کمیتــه امــداد امــام خمیني )ره( کشــور، 
ــراي  ــران ب ــوري اســامي ای ــک جمه ــر و پســت بان ســازمان اقتصــادي کوث
مشــارکت در امــر ســرمایه گــذاري در طــرح هــاي اقتصــادي و عمرانــي منعقد 
و مبادلــه گردیــد )شــرح کلــي تفاهــم نامــه هــا بــه پیوســت مــي باشــد(. 

10- براســاس اباغیــه شــماره 51284 مــورخ 1395/04/29 وزیــر 
محتــرم کشــور »موضــوع دســتورالعمل کارگــروه فرهنگــي و تبلیغــي برنامــه 
ــروه  ــاء کارگ ــن اعض ــن تعیی ــاده 14 آن ضم ــق م ــي« و طب ــاد مقاومت اقتص
متناظــر اســتاني ، تاکنــون یــک جلســه کارگــروه فرهنگــي و تبلیغــي اقتصــاد 
ــر  ــورد نظ ــداف م ــه اه ــتیابي ب ــوص دس ــزار و درخص ــتان برگ ــي اس مقاومت

ــد. بحــث و تبــادل نظــر گردی
11- پیــرو اباغیــه شــماره 67432مــورخ 1395/06/06 » موضــوع تعیین 
جنــاب آقــاي دکتــر ســتاري معــاون محتــرم علمــي و فنــاوري رئیــس جمهور 
بعنــوان جانشــین رئیــس ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي کشــور درایــن 
اســتان« و همچنیــن در راســتاي سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي و تســریع 
در تحقــق اهــداف طــرح هــا و پــروژه هــاي مصــوب اقتصــاد مقاومتــي اســتان 
ــاي  ــاب اق ــه ریاســت جن ــورخ 1395/02/12 جلســه اي ب در روز یکشــنبه م
دکتــر ســتاري معــاون محتــرم علمــي و فنــاوري رئیــس جمهــور بــا حضــور 
ــعه  ــادي و توس ــور اقتص ــي ام ــرم هماهنگ ــاون محت ــرم ، مع ــتاندار محت اس
منابــع اســتانداري، رئیــس محتــرم برنامــه و بودجــه و دبیــر ســتاد راهبــري و 
مدیریــت اقتصــاد مقاومتــي اســتان و برخــي از دســتگاههاي اقتصادي اســتان 
در محــل دفتــر معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور برگــزارو ضمــن 
ارائــه گــزارش عملکــرد شــش ماهــه مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــي اســتان، 
ــه  ــاز ب ــه نی ــتان ک ــي اس ــه اقتصــاد مقاومت ــت دار برنام ــم و اولوی ــوارد مه م
ــن  ــاي مربوطــه و همچنی ــه ه ــق وزارتخان ــري و مســاعدت الزم از طری پیگی
معاونــت محتــرم علمــي و فنــاوري رئیــس جمهــور دارد به شــرح ذیــل تقدیم 

ایشــان گردیــد: 
الف( همکاري و مساعدت جهت تاسیس پارک علم و فناوري در استان. 

ــعه،  ــاي: توس ــازمان ه ــدي س ــارکت ج ــت مش ــر الزم جه ــاذ تدابی ب( اتخ
نوســازي معــادن و صنایــع معدنــي ایــران )ایمیــدرو( و گســترش و نوســازي 

ــاي اقتصــادي اســتان.  ــدرو( در طــرح ه ــران )ای ــع ای صنای
ــاي  ــرح ه ــدازي ط ــل و راه ان ــه تکمی ــوط ب ــع مرب ــع موان ــري رف ج( پیگی

ــا.  ــتي آن ه ــن دس ــع پائی ــت و صنای ــاران و دهدش ــیمي گچس پتروش
د( تقاضاي افزایش سهم استان از تخصیص منابع آب کشور. 

ــفر  ــات س ــراي مصوب ــت اج ــي الزم جه ــري و هماهنگ ــت پیگی ه ( درخواس
ــه اســتان .  ــور ب ــرم جمه ریاســت محت

12- بــه منظــور تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــري )مدظلــه العالــي( 

و در راســتاي اجــراي سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي دولــت تدبیــر و امیــد 
، براســاس هماهنگــي هــاي بــه عمــل آمــده جهــت گســترش ظرفیــت تولیــد 
و اشــتغال در اســتان ، در تاریــخ 1395/06/29 یــک فقــره تفاهــم نامــه فــی 
ــه هــوا و فضــای کشــور  مابیــن ایــن اســتانداری و شــرکت Avic وابســته ب
چیــن بــرای مشــارکت در امــر ســرمایه گــذاری و اجــرای طــرح هــای مختلف 

اقتصــادی ، عمرانــی و.. بــه شــرح ذیــل مبادلــه و منعقــد گردیــد:
الف( نفت، گاز ، پتروشیمي و صنایع وابسته به آن.

ب( پروژه هاي تولید سیمان و صنایع وابسته به آن. 
ج( پروژه هاي گردشگري. 

د( پروژه هاي فوالد. 
ه( سد سازي و نیروگاه )برق آبي، گازي و سیکل ترکیبي(.

و( خوشه هاي ریلي و راه.
ي( تامین و انتقال آب.

13- در راســتاي برگــزاري جلســات مســتمر ســتاد فرماندهــي اقتصــادي 
مقاومتــي اســتان ، در تاریــخ 1395/8/18 ســیزدهمین جلســه ســتاد مذکــور 
بــه ریاســت جنــاب آقــاي دکتــر ســتاري معــاون محتــرم علمــي و فنــاوري 
رئیــس جمهــور و جانشــین رئیــس ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتي کشــور 
در اســتان و بــا حضــور اعضــاء ، تعــدادي از مســولین کشــوري و نماینــدگان 
ــزار، و در  ــامي برگ ــوراي اس ــس ش ــتان در مجل ــریف اس ــردم ش ــرم م محت

مــوارد ذیــل اتخــاذ تصمیــم گردیــد:
الــف( آخریــن وضعیــت پتروشــیمي دهدشــت، موانــع و مشــکات آن بررســي 

، راهکارهــاي الزم اتخــاذ گردیــد.
ب( موضــوع احــداث و هــم چنییــن راه انــدازي پــارک علــم و فــن آوري در 
اســتان مطــرح و مقــرر شــد : تــا طــي شــدن فراینــد قانونــي واگــذاري زمیــن 
بــراي احــداث ســاختمان ، دانشــگاه یاســوج نســبت بــه دراختیــار قــرار دادن 
ــدام  ــن آوري اق ــم و ف ــارک عل ــکار پ ــروع ب ــراي ش ــب اداري ب ــاي مناس فض

نماینــد. 
ج( درخصــوص موضــوع افزایــش ســهم تخصیصــي آب اســتان جلســه اي بــا 
حضــور اســتاندار محتــرم ، معــاون محتــرم علمــي و فنــاوري رئیــس جمهــور 

در وزارت نیــرو برگــزار و تصمیــم گیــري نهایــي شــود. 
ــط  ــتان توس ــطح اس ــه در س ــه س ــی درج ــل 100 تختخواب ــداث هت د( اح

ــتان.  ــگري اس ــتي و گردش ــع دس ــي ، صنای ــراث فرهنگ می

منبع

ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد بــه شــبکه 

تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب ارســال شــده اســت.
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مهندس سلیمانی دشتکی

بخش چهارم

» استان چهارمحال و بختیاری «

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال بختیاری
ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي اســتان هــر هفتــه بــه طــور مداوم جلســه 
داشــته اســت. در مجمــوع 154 جلســه برگــزار شــده اســت و ایــن جلســات 

1064 مصوبــه داشــته انــد کــه 48 درصــد از آن هــا اجرایــی شــده اســت.

ــب  ــتان در قال ــی اس ــتگاه های اجرای ــرد دس ــه عملک خالص
ــی ــاد مقاومت ــی  اقتص ــای ابالغ ــداف و برنامه ه اه

1- عنــوان پــروژه اســتانی: فعــال نمــودن 245 واحــد صنعتــی نیمــه فعال 
و راکــد

دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه راه انــدازی مجــدد 50 واحــد تعطیــل 
اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی بــرای  ایــن پــروژه، ایجــاد 2106 فرصت 
شــغلی اســت و عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه بررســی 49 واحــد تعطیل شــده 
کــه 16 واحــد از طریــق رفــع موانــع )غیــر از تســهیات( نظیــر مالیاتــی، بیمــه 
ــع ســایر واحدهــا  ــع موان ــرداری مجــدد رســیده اند. بررســی رف ــه بهره ب و ... ب

در دســت انجــام اســت و آثــار اقتصــادی آن این گونــه بــود کــه 900 فرصــت 
شــغلی بــا راه انــدازی ایــن 16 واحــد ایجادشــده اســت.

2-عنوان پروژه: راه اندازی 245 طرح و واحد نیمه فعال و راکد
دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن

ــد  ــداد 195 واح ــردن تع ــال ک ــروژه فع ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
صنعتــی نیمــه فعــال اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، 
تثبیــت و ایجــاد 3894 نفــر فرصــت شــغلي اســت و عملکــرد 10 ماهــه ایــن 
پــروژه مجموعــاً تعــداد 263 واحــد بــه بانک هــای عامــل  معرفی شــده اند کــه 
ــا  مبلــغ  1297 میلیــارد ریــال در قالــب ســرمایه  از ایــن تعــداد 63 واحــد ب
در گــردش پرداخت شــده اســت و آثــار اقتصــادی آن تثبیــت و ایجــاد 2041 
فرصــت شــغلی جدیــد )معــادل 52 درصــد هــدف تعیین شــده( از آثــار اجــرای 

ایــن طــرح اســت.
3- عنوان پروژه: تکمیل 50 طرح با پیشرفت فیزیکی باالی %60

دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن
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شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 50 طــرح اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
ــود و  ــد ب ــروژه، ایجــاد 2000 فرصــت شــغلی جدی ــن پ ــرای ای ــی ب پیش بین

عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت از:
 1( 52 طرح صنعتی به بانک های عامل معرفی شدند. 

ــر از  ــال و اشــتغال562 نف ــارد ری ــا ســرمایه گذاری5722 میلی 2( 12 طــرح ب
طریــق رفــع موانــع تولیــد )غیــر تســهیات بانکــی( بــه بهره بــرداری رســیدند.

ــا تســهیات 70.5  ــال و ب ــارد ری ــرمایه گذاری 1459 میلی ــا س ــرح ب  3( 6 ط
ــرداری رســیده اســت. ــه بهره ب ــا اشــتغال 135 نفــر ب ــال و ب ــارد ری میلی

4( 11 طــرح صنعتــی میــزان 68 میلیــارد ریــال  تســهیات دریافــت نموده اند 
کــه در حــال تجهیــز و نصــب ماشــین آالت می باشــند.

ــارد  ــرمایه گذاری 7181 میلی ــا س ــرح ب ــروژه، 18 ط ــن پ ــادی ای ــج اقتص نتای
ــغلی  ــت ش ــاد 697 فرص ــب ایج ــهیات موج ــال تس ــارد ری ــال و 70 میلی ری
جدیــد شــده و 11 طــرح بــا اخــذ 68 میلیــارد ریــال در دســت تجهیــز اســت.

4- عنوان پروژه: توسعه طرح های صنعتی فوالد و مس استان
دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن

ــل  ــه ی قاب ــت و نتیج ــرح اس ــروژه 2 ط ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
پیش بینــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد 1305 نفــر فرصــت شــغلی اســت 

و عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از: 
 1( صنایــع متالــوژی آســیا درزمینــه ی تولیــد فــرو منگنــز پرکربن با پیشــرفت 
فیزیکــی 78% در پایــان ســال جــاری بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و زمینــه 

اشــتغال 90 نفــر را فراهــم خواهــد نمود.
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــعه  آن ب ــرح توس ــات ط ــرس: مطالع ــوالد زاگ ــا ف 2( صب
مطالعــات  زیســت محیطی طــرح  نیــز بــه  تصویــب رســیده کــه بــا 

بهره بــرداری آن زمینــه اشــتغال 300 نفــر فراهــم خواهــد شــد.

ــوالد  ــع ف ــی )صنای ــرح مل ــدازی 4 ط ــل و راه ان ــروژه: تکمی ــوان پ 5- عن
سفیددشــت چهارمحــال، نســاجی حجــاب شــهرکرد، صنایــع ورق هــای 

ــان( ــو ایرانی ــار پرت ــرکت ش ــاراز، ش ــش دار ت پوش
دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن 

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، 2 طــرح اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
پیش بینــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد 1480 فرصــت شــغلی اســت و 

عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از:  
ــوالد سفیددشــت ، نســاجی حجــاب و  ــع ف ــامل صنای ــرح ش ــداد 3 ط 1( تع
ورق هــای پوشــش دار تــاراز  بــا مجمــوع ســرمایه گذاری 6960 میلیــارد ریــال 

ــرداری رســیده اســت.  ــه بهره ب ــر ب و اشــتغال 727 نف

ــر  ــات زی ــز مراحــل اقدام ــا( نی ــان )پرتودهــی گام ــو ایرانی 2( طــرح شــار پرت
بنایــی آن نهایــی و ماشــین آالت در حــال نصــب بــوده و تــا اردیبهشــت 96 بــا 

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــر ب اشــتغال 35 نف
ــت  ــاراز در دس ــش دار ت ــای پوش ــرکت ورق ه ــعه ش ــرح توس ــات ط 3( مطالع

انجــام اســت.
ــادل 49  ــغلی جدید)مع ــاد 727 فرصــت ش ــروژه، ایج ــن پ ــار اقتصــادی ای آث
ــد. ــون می باش ــرح تاکن ــن ط ــرای ای ــار اج ــده( از آث ــدف تعیین ش ــد ه درص

اســتان  راه انــدازی 4 طــرح مهــم  و  پــروژه: تکمیــل   6- عنــوان 
ــوا تجــارت  ــی نگیــن زرد کــوه، تی )فرآورده هــای نســوز مهــر گــذار، آب معدن

ــف( ــرکت ظری ــان، ش ماه
دستگاه اجرایی: سازمان صنعت و معدن

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 4 طــرح اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، ایجــاد 227 نفــر اشــتغال اســت و عملکــرد 10 

ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
ــین آالت  ــب ماش ــال نص ــداز در ح ــر گ ــوز مه ــای نس ــرکت فرآورده ه 1( ش
اســت کــه بــه علــت عــدم انجــام تعهــدات شــرکت خارجــی ســازنده تجهیزات 
ــان  ــا پای ــی رود ت ــوده و انتظــار م ــان دارای پیشــرفت فیزیکــی 91% ب همچن

ــرداری برســد. ــه بهره ب ســال جــاری ب
2(  شــرکت آب معدنــی نگیــن زرد کــوه بــا ســرمایه گذاری 27 میلیــارد ریــال 

و اشــتغال 18 نفــر بــه بهره بــرداری رســید.
ــرای  ــوم( همچنــان ب 3( شــرکت تیــوا تجــارت )تولیدکننــده  اکســید منیزی
ــا  ــی رود ب ــار م ــیده و انتظ ــرداری نرس ــه بهره ب ــی ب ــع مال ــع مشــکل مناب رف

ــد. ــام برس ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ــده ت ــای انجام ش پیگیری ه
4( طــرح توســعه شــرکت ظریــف مصــور بــا ســرمایه گذاری 67 میلیــارد ریــال 

و اشــتغال 14 نفــر بــه بهره بــرداری رســید.
ــال  ــارد ری ــا ســرمایه گذاری 94 میلی ــروژه، 2 طــرح ب ــن پ ــار اقتصــادی ای آث
ــز در  ــرح نی ــت و 2 ط ــده اس ــد ش ــغلی جدی ــت ش ــاد 32 فرص ــب ایج موج

دســت انجــام اســت.

7-عنوان پروژه: توسعه باغات دیم
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، 5200 هکتــار )4600 هکتــار توســط 
جهــاد کشــاورزی و 600 هکتــار توســط منابــع طبیعــی(  اســت کــه نتیجــه ی 
ــاد  ــاورزی، ایج ــدات کش ــش تولی ــروژه، افزای ــن پ ــرای ای ــی ب ــل پیش بین قاب
اشــتغال، حفــظ منابــع آب وخــاک، جلوگیــری از فرســایش خــاک، اســتفاده 
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ــارت اســت  ــروژه عب ــن پ ــه ای ــرد 10 ماه ــبز اســت و عملک ــه از آب س بهین
ــگل داری  ــر و جن ــات مثم ــادل درصــد( توســعه باغ ــار )45مع از: 2344 هکت
ــت )در  ــل کش ــی و فص ــال زراع ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــده، ک ــادي اجراش اقتص
اســفند تــا فروردین مــاه( مابقــی عملیــات اجــرای کشــت در آن زمــان انجــام 

خواهــد شــد.
ــل  ــد قاب ــغلی و درآم ــت ش ــاد 586 فرص ــروژه، ایج ــن پ ــادی ای ــار اقتص آث

پیش بینــی 35 میلیــارد تومــان اســت.

8- عنوان پروژه: کشت گیاهان داروئی و گل محمدی
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، 1900 هکتــار )1400 هکتــار توســط 
منابــع طبیعــی و 500 هکتــار توســط جهــاد کشــاورزی( اســت کــه نتیجــه ی 
قابــل پیش بینــی بــرای پــروژه، افزایــش تولیــدات کشــاورزی، ایجــاد اشــتغال، 
حفــظ منابــع آب وخــاک جلوگیــری از فرســایش خاک، اســتفاده بهینــه از آب 

ســبز اســت کــه عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
1( 1400 هکتــار کشــت گیاهــان دارویــی کــه توســط منابــع طبیعــی انجــام 

گردیــده اســت.
ــده  ــی انجــام گردی ــع طبیع ــه توســط مناب ــدی ک ــار گل محم 2( 100 هکت

اســت .
500 هکتــار کشــت گل محمــدی نهــال خریــداری، زمیــن آمــاده و در اســفند 

تــا فروردین مــاه کشــت انجــام خواهــد شــد )جهــاد کشــاورزی(. 
 آثــار اقتصــادی ایــن پــروژه، درمجمــوع 1500 هکتــار )معــادل 78 درصــد( از 
هــدف تعیین شــده تحقق یافتــه و ایجــاد 375 فرصــت شــغلی و درآمــد مــورد 

انتظــار بــه میــزان 15 میلیــارد تومــان از نتایــج آن خواهــد بــود.

9-عنوان پروژه: افزایش تولید گندم و جو
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

ــه  ــد از 136500 ب ــش تولی ــروژه، افزای ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه : ه ــرح پ ش
ــروژه،  ــن پ ــرای ای ــی ب ــل پیش بین ــه ی قاب ــه نتیج ــت ک ــن اس 150000 ت
افزایــش  13500 تــن گنــدم و جــو نســبت بــه ســال قبــل اســت و عملکــرد 
ــزان 107.9  ــه می ــدف ســاالنه ب ــارت اســت از: ه ــروژه، عب ــن پ ــه ای 10 ماه
درصــد یعنــی بــه میــزان 1000 تــن نســبت بــه هــدف تعیین شــده بیشــتر 

ــوده اســت(.  ــن ب محقــق شــده اســت )عملکــرد 14512 ت
ــان  ــارد توم ــش از 15 میلی ــد بی ــش درآم ــروژه: افزای ــن پ ــادی ای ــار اقتص آث

ــت. ــج آن اس ــن نتای ــل از مهم تری ــه قب ــبت ب نس

10-عنوان پروژه: توسعه سامانه های نوین آبیاری
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 5515 هکتار اســت کــه نتیجــه ی قابل 
پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، افزایــش کارایــی و کاهــش مصــرف آب، افزایــش 
تولیــدات کشــاورزی، توســعه پایــداری کشــاورزی اســت کــه عملکــرد 10 ماهه 

این پــروژه عبــارت اســت از:
میــزان 2451 هکتــار )معــادل 44 درصــد( بــه بهره بــرداری رســیده اســت. )بــا 

توجــه بــه تأمیــن منابــع مالــی انجام شــده تــا پایــان ســال تحقــق می یابــد(
آثار اقتصادی این پروژه: افزایش 40 درصدی در راندمان مصرف آب

11- عنوان پروژه: توسعه کشت و اصاح و بازسازی گلخانه ها
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

ــل  ــروژه 7 هکتــار اســت کــه نتیجــه ی قاب ــروژه: هــدف کمــی ایــن پ شــرح پ
پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، افزایــش ســطح کشــت های متراکــم از 15 بــه 22 
هکتــار اســت و عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه بــه این گونــه اســت کــه میــزان 
4.6 هکتــار محقــق شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری رتبــه 6 کشــور را در تولیــد قــارچ خوراکــی داراســت.
آثــار اقتصــادی ایــن پــروژه: اشــتغال 90 نفــر درآمــد مــورد انتظــار  2.6 میلیــارد 

تومــان اســت.

12- عنوان پروژه: آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 400 تــن اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه ایجــاد اشــتغال 60 نفــر اســت کــه عملکــرد 10 
ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــن )175 درصــد( ب ــزان 700 ت ــروژه می ــن پ ماهــه ای

اســت.
آثار اقتصادی این پروژه: درآمد بیش از 5.1 میلیارد تومان است.

13-عنوان پروژه: اجرای عملیات و آبخیزداری و آبخوان داری
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 15682 هکتــار اســت که نتیجــه ی قابل 
ــرای ایــن پــروژه، تغذیــه ســفره های آب زیرزمینــی، افزایــش آب  پیش بینــی ب
چشــمه ها، چاه هــا و قنــوات پایین دســت، حفــظ منابــع آب وخــاک، جلوگیــری 
و کاهــش فرســایش، پیشــگیری از وقــوع ســیاب اســت کــه عملکــرد 10 ماهــه 

ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
1( 3000 هکتــار از محــل اعتبــارات اســتانی انجــام گردیــده و 12682 هکتــار از 
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محــل اعتبــارات ملــی تاکنــون تأمین نشــده اســت.
آثار اقتصادی این پروژه:

ارزش اقتصــادی ناشــی از ذخیــره آب و جلوگیری از فرســایش 3  میلیــارد تومان 
)ســالیانه( است.

14- عنوان پروژه: راه اندازی طرح ها و تأسیسات گردشگری
دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شــرح پــروژه: هــدف کمــی این پــروژه، شــامل 16 پــروژه اســت و نتیجــه ی قابل 
پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه ایجــاد 110 فرصــت شــغلی جدیــد اســت و 

عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
ــه  ــال ب ــارد ری ــرمایه گذاری 80 میلی ــا س ــر ب ــتغال 30 نف ــا اش ــورد ب 1( 2 م

بهره بــرداری رســیده اســت.
2( 1 مورد با پیشرفت 90 درصد

3( 6 مورد با پیشرفت 40-45 درصد
4( 5 مورد با پیشرفت 25-15 درصد

5( 2 مورد با پیشرفت5 درصد

15-عنوان پروژه استانی: توسعه خدمات گردشگری
دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 5 واحــد می شــود کــه نتیجــه ی 
ــد  ــروژه، ایجــاد 20 فرصــت شــغلی جدی ــن پ ــی از اجــرای ای ــل پیش بین قاب
اســت کــه عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از: 5 واحــد بــا حجــم 
ــه  ــه ب ــغلی ک ــت ش ــاد 10 فرص ــال و ایج ــون ری ــرمایه گذاری 8000 میلی س

ــیده اســت. ــرداری رس بهره ب

ــش  ــه بخ ــی ب ــای تاریخ ــذاری بناه ــتانی: واگ ــروژه اس ــوان پ 16- عن
خصوصــی

دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 5 بنــا اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد 15 فرصــت شــغلی جدیــد اســت کــه 

عملکــرد 10 ماهــه آن عبــارت اســت از:
 4 مــورد بــا ایجــاد 12 فرصــت شــغلی و 1 مــورد تــا پایــان ســال به بهره بــرداری 

خواهد رســید.
17- عنوان پروژه استانی: توسعه واحدهای اقامتی

دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 2 واحــد بــا 1000 تخــت اســت 

کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از انجــام ایــن پــروژه ایجــاد 5 فرصــت شــغلی 
جدیــد اســت کــه عملکــرد 10 ماهــه آن عبــارت اســت از:

ــت  ــاد 5 فرص ــا ایج ــارس( ب ــاب و خلیج ف ــده )آفت ــذاری ش ــد هدف گ 2 واح
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــغلی ب ش

18- عنوان پروژه استانی: ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی
دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 2 بازارچــه اســت کــه نتیجــه ی 
قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد اشــتغال بــرای 62 نفــر اســت و 

عملکــرد 10 ماهــه آن عبــارت اســت از:
1( 1 بازارچه به بهره برداری رسیده ) ایجاد 22 فرصت شغلی(
2( 1 بازارچه در بهمن ماه با اشتغال 40 نفر افتتاح خواهد شد.

ــا و  ــترش مجتمع ه ــاد و گس ــت از ایج ــتانی: حمای ــروژه اس ــوان پ 19- عن
کارگاه هــای تولیــدی

دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شــرح پــروژه:  هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 7 مجتمــع می شــود کــه نتیجه ی 
قابــل پیش بینــی از انجــام ایــن پــروژه، ایجــاد اشــتغال بــرای 100 نفــر اســت که 

عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبارت اســت از:
1( 3 مجتمع به بهره برداری رسیده )ایجاد  100فرصت شغلی(

2( 2 مجتمع در مرحله تکمیل پرونده در بانک
3( 2 مجتمع مجریان انصراف داده اند )نرخ باالی تسهیات(

ــی  ــروژه اســتانی: اجــرای طــرح ســرمه دوزی و گلیم باف ــوان پ 20- عن
در دهســتان مشــایخ، مــو گویــی، دشــت و گــز ســتان

دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ــه  ــود ک ــوار می ش ــامل 200 خان ــروژه ش ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد اشــتغال بــرای 200 
نفــر اســت . عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه، محقــق شــدن اشــتغال 183 نفــر 

اســت.

تاریخــی  آثــار  مرمــت  و  تعمیــر  اســتانی:  پــروژه  عنــوان   -21
بهره بــرداری( و  )آماده ســازی 

دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه دارای 25 اثــر اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، ایجــاد اشــتغال بــرای 25 نفــر اســت. عملکــرد 
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10 ماهــه ایــن پــروژه مرمــت 17 کارگاه اســت. 

22- عنوان پروژه استانی: تهیه طرح محتوایی و پژوهش در آثار 
دستگاه اجرایی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ــل  ــه ی قاب ــه نتیج ــر دارد ک ــروژه، 50 اث ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
پیش بینــی از اجــرای ایــن پروژه،ایجــاد اشــتغال بــرای 7 نفــر اســت. عملکــرد 

10 ماهــه ایــن پــروژه تهیــه طــرح مرمــت بــرای 22 اثــر اســت. 

23- عنــوان پــروژه اســتانی: پروژه هــای نیمه تمــام اســتانی بــرای 
واگــذاری

دستگاه اجرایی: سازمان برنامه وبودجه
ــروژه جهــت  ــن پ ــاً ای ــدارد و صرف ــروژه هــدف کمــی ن ــن پ ــروژه: ای شــرح پ
ــرد  ــده و عملک ــروژه شناسایی ش ــروژه، 66 پ ــن پ ــه در ای ــت ک ــایی اس شناس
10 ماهــه ایــن پــروژه واگــذاری 23 پــروژه بااعتبــار 171 میلیــارد ریــال اســت.

 
ــرای  ــتانی ب ــده اس ــای تکمیل ش ــتانی: پروژه ه ــروژه اس ــوان پ 24- عن

واگــذاری
دستگاه اجرایی: سازمان برنامه وبودجه

ــروژه جهــت  ــن پ ــاً ای ــدارد و صرف ــروژه هــدف کمــی ن ــن پ ــروژه: ای شــرح پ
شناســایی اســت کــه در ایــن پــروژه، 49 پــروژه شناسایی شــده و عملکــرد 10 

ماهــه ایــن پــروژه واگــذاری 39 پــروژه اســت.

بــرای  25- عنــوان پــروژه اســتانی: پروژه هــای جدیــد اســتانی 
واگــذاری

دستگاه اجرایی: سازمان برنامه وبودجه
ــروژه جهــت  ــن پ ــاً ای ــدارد و صرف ــروژه هــدف کمــی ن ــن پ ــروژه: ای شــرح پ
ــاه  ــروژه شناسایی شــده و در 10 م ــروژه، 1 پ ــن پ ــه در ای شناســایی اســت ک

ــوده اســت. گذشــته دارای عملکــرد خاصــی نب

26-  عنوان پروژه استانی: انتقال آب بن- شهرکرد- بروجن
دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای 

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــد اســت 
کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، تأمیــن آب شــرب و صنعــت 

اســتان اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از: 
 میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه 17 درصــد )بــا تحویــل لوله ها در پیشــرفت 

جهــش ایجــاد خواهد شــد(

27- عنوان پروژه استانی: نصب کنتورهای حجمی مکمل فهام
دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای

ــه  ــت ک ــور اس ــامل 176 کنت ــروژه ش ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی بــرای ایــن پــروژه، جلوگیــری از اضافــه برداشــت 
ــان کار  ــا پیم ــه ب ــرار اســت ک ــروژه، ازاین ق ــن پ ــه ای ــرد 10 ماه اســت. عملک
ــت. ــده اس ــرارداد انجام ش ــد ق ــتگاه عق ــرای 200 دس ــور ب ــده کنت تولیدکنن

28- عنــوان پــروژه اســتانی: نصــب ابزارهــای اندازه گیــری مناســب در 
منابــع آب هــای ســطحی

دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، 99 عــدد اســت کــه نتیجــه ی قابــل 
ــت  ــزان برداش ــرل می ــری و کنت ــروژه، جلوگی ــن پ ــرای ای ــی از اج پیش بین
منابــع آب ســطحی اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه، ازاین قــرار اســت 

ــت. ــده اس ــری انجام ش ــب اندازه گی ــی و روش نص ــات مکان یاب ــه مطالع ک

29- عنوان پروژه استانی: تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه
دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری

ــردگان و فارســان  ــرای دو شــهر ل ــروژه ب ــن پ ــروژه : هــدف کمــی ای شــرح پ
اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از انجــام ایــن پــروژه، افزایــش جمعیــت 
تحــت پوشــش بــه میــزان 40000 نفــر اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه، 
ــان ســال در شــهر فارســان 90 درصــد و شــهر  ــا پای ــه ت ــرار اســت ک ازاین ق

لــردگان 63 درصــد پــروژه پیشــرفت فیزیکــی خواهــد داشــت.

30- عنــوان پــروژه اســتانی: واگــذاری خدمــات مشــترکین بــه دفاتــر 
پیشــخوان

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری
ــروژه شــامل 20 خدمــت می شــود کــه  ــروژه: هــدف کمیتــی ایــن پ شــرح پ
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، کاهــش هزینه هــای دولــت 
ــل صــورت  ــور کام ــته به ط ــاه گذش ــرد آن در طــی 10 م ــه عملک اســت البت

نپذیرفتــه اســت.

ــرداری از  ــداری و بهره ب ــذاری نگه ــتانی: واگ ــروژه اس ــوان پ 31- عن
شــبکه های آب و فاضــاب بخــش خصوصــی

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 13 شــهر می شــود کــه نتیجه ی 
ــت.  ــت اس ــای دول ــش هزینه ه ــروژه، کاه ــن پ ــرای ای ــی از اج ــل پیش بین قاب
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ــروژه ازاین قــرار اســت کــه، 11 شــهر به طــور کامــل  عملکــرد 10 مــاه ایــن پ
واگذارشــده اســت و  2 شــهر باقی مانــده و تــا پایــان ســال انجــام خواهــد شــد.

32- عنــوان پــروژه اســتانی: فــروش پســاب تصفیه خانــه فاضــاب بــه 
بخــش خصوصــی

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری
ــه  ــت ک ــه اس ــر ثانی ــر ب ــروژه 500 لیت ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از انجــام ایــن پــروژه اســتفاده بهینــه از آب اســت. 
عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه ازاین قــرار اســت کــه بــه میــزان 100 لیتــر بــر 
ثانیــه محقــق شــده )تأمیــن آب فــوالد سفیددشــت( و بقیــه هــم قراردادهــای 

ــاز تنظیم شــده و در دســت انجــام اســت. موردنی

33- عنوان پروژه استانی: کاهش متوسط مصرف سرانه خانگی
دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری

ــر در  ــرف از 160 لیت ــش مص ــروژه، کاه ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
شــبانه روز بــه 150 لیتــر اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن 
ــت.  ــرف آب اس ــی در مص ــت و صرفه جوی ــای دول ــش هزینه ه ــروژه، کاه پ
ــزان 4  ــه می ــون ب ــرار اســت کــه تاکن ــروژه ازاین ق ــن پ عملکــرد 10 ماهــه ای

ــت. ــه اس ــبانه روز کاهش یافت ــرف در ش ــط مص ــر متوس لیت

34- عنوان پروژه استانی: کاهش آب بدون درآمد
دستگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، کاهــش هــدر رفــت  5/1 درصــدی 
از 27 بــه 5/25 درصــد اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن 
پــروژه، کاهــش هــدر رفــت آب و صرفه جویــی در مصــرف آب اســت. عملکــرد 
10 ماهــه ایــن پــروژه کاهــش یــک ونیــم درصــدی هــدر رفــت آب معــادل بــا 

500000 مترمکعــب آب اســت.

ــت  ــل مجتمع هــای آب رســانی الوی ــروژه اســتانی: تکمی ــوان پ 35- عن
دار روســتایی

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی
ــروژه، شــامل 16 مجتمــع) شــامل 59  ــن پ ــروژه: هــدف کمــی ای شــرح پ
ــروژه،  ــن پ ــرای ای ــی از اج ــل پیش بین ــه ی قاب ــه نتیج ــت ک ــتا( اس روس
ــت و صرفه جویــی در مصــرف آب اســت. عملکــرد  کاهــش هزینه هــای دول
ــا  ــا 94 روســتا ب ــرار اســت کــه 7 مجتمــع ب ــروژه ازاین ق ــن پ 10 ماهــه ای
ــان ســال  ــا پای ــرداری رســیده و ت ــه بهره ب ــر 24000 نفــر ب جمعیــت بالغ ب

ــد رســید. ــرداری خواه ــه بهره ب ــز ب ــر نی 2 مجتمــع دیگ
ــانی  ــای آب رس ــرداری از پروژه ه ــتانی: بهره ب ــروژه اس ــوان پ 36-  عن

تــک روســتایی
دستگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی

ــروژه، شــامل 23 روســتا می شــود کــه  ــن پ ــروژه: هــدف کمــی ای شــرح پ
ــت  ــدر رف ــش ه ــروژه، کاه ــن پ ــرای ای ــی از اج ــل پیش بین ــه ی قاب نتیج
ــروژه  ــن پ آب و صرفه جویــی در مصــرف آب اســت . عملکــرد 10 ماهــه ای
ــه  ــر 27000 نفــر ب ــا جمعیــت بالغ ب ــرار اســت کــه در 24 روســتا ب ازاین ق

ــت.  ــیده اس ــرداری رس بهره ب

ــمند-  ــامانه هوش ــری )س ــرای تله مت ــتانی: اج ــروژه اس ــوان پ 37- عن
ــنجش از راه دور( س

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی
ــه  ــت ک ــتا اس ــامل 50 روس ــروژه ش ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
ــای  ــش هزینه ه ــروژه کاه ــن پ ــرای ای ــی از اج ــل پیش بین ــه ی قاب نتیج
ــن  ــی در مصــرف آب اســت کــه عملکــرد 10 ماهــه ای ــت و صرفه جوی دول

ــت. ــده اس ــامانه اجراش ــتا س ــه در 41 روس ــت ک ــرار اس ــروژه ازاین ق پ

ــن  ــروژه اســتانی: جلــب مشــارکت های مردمــی و خیری 38- عنــوان پ
در اجــرای آب رســانی بــه روســتاها

دستگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 40 کیلومتــر اســت کــه نتیجــه ی 
قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه کاهــش هزینه هــای دولــت 
و صرفه جویــی در مصــرف آب اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه 
ــط  ــتایی توس ــانی روس ــر آب رس ــزان 36 کیلومت ــه می ــت ک ــرار اس ازاین ق

مشــارکت های مردمــی اجراشــده اســت.

39- عنوان پروژه استانی: مطالعات تأمین آب 35 روستا
دستگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی

شــرح پــروژه:« هــدف کمــی ایــن پــروژه شــامل 35 روســتا کــه هرکــدام 
ــی از  ــل پیش بین ــه ی قاب ــه نتیج ــت ک ــر اس ــر 30000 نف ــی بالغ ب جمعیت
اجــرای ایــن پــروژه کاهــش هزینه هــای دولــت و صرفه جویــی در مصــرف 
آب اســت . عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه  به این ترتیــب اســت کــه 
مطالعــات 35 روســتا انجام شــده اســت و 6 کیلومتــر خــط و 1000 

ــرا اســت. ــب مخــزن در دســت اج مترمکع
40- عنــوان پــروژه اســتانی: احــداث راه آهــن دوخطــه برقــی اصفهــان- 
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شــهرکرد – اهــواز
دستگاه اجرایی: اداره ی راه و شهرسازی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 540 کیلومتــر اســت کــه نتیجــه ی 
ــه  ــی شــمال ب ــروژه کاهــش مســیر ریل ــن پ ــی از اجــرای ای ــل پیش بین قاب
جنــوب کشــور بــه مســافت 440 کیلومتــر اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن 

پــروژه عبــارت اســت از: 
اخــذ مجــوز گــروه 215 قانــون برنامــه پنجــم، پــادار شــدن ردیــف اعتبــاری 
در پیوســت شــماره یــک قانــون بودجــه 95، عقــد تفاهم نامــه بیــن روســای 

جمهــوری ایــران و کــره جنوبــی، تفاهم نامــه اجرایــی شــرکت کــره ای

ــه- سفیددشــت-  ــروژه اســتانی: احــداث راه آهــن مبارک ــوان پ 41- عن
شــهرکرد

دستگاه اجرایی: اداره ی راه و شهرسازی
ــه  ــت ک ــر اس ــامل 86 کیلومت ــروژه ش ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه اتصــال اســتان بــه شــبکه 

ریلــی کشــور اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
ــا 40 شــامل زیرســازی،  ــر 20 ت  پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــد در کیلومت

ــا ــی و تونل ه ــه فن ابنی

42- عنــوان پــروژه اســتانی: تکمیــل مســکن مهــر، تشــکیل صنــدوق 
صنعــت  در  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  مســکن،  ســرمایه گذاری 

ساخت وســاز
دستگاه اجرایی: اداره ی راه و شهرسازی

شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه، احــداث 10000 واحــد مســکن مهر 
و شــروع عملیــات اجرایــی 600 واحــد ســاختمان بــا اســتفاده از فناوری های 
نویــن اســت کــه نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه، خانــه دار 
ــرژی در  ــره وری ان ــش به ــه، افزای ــن جامع ــای پایی ــار دهک ه ــدن اقش ش
بخــش ســاختمان اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه عبــارت اســت از: 

تحویــل 8500 واحــد از 10000 واحــد مســکن مهــر و برنامه ریــزی جهــت 
تکمیــل و تحویــل 1500 واحــد باقیمانــده اســتان تــا پایــان ســال جــاری، 

اجــرای 366 واحــد پــروژه مشــارکتی  بــا پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــد

ــوده  ــای فرس ــرک بافت ه ــای مح ــتانی: پروژه ه ــروژه اس ــوان پ 43- عن
اســتان

دستگاه اجرایی: اداره ی راه و شهرسازی
ــه  ــت ک ــروژه اس ــامل 11 پ ــروژه ، ش ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش

نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه احیــای بافت هــای 
ــت از: ــارت اس ــروژه عب ــن پ ــه ای ــرد 10 ماه ــت. عملک ــوده اس فرس

11 پــروژه تعریــف و جهــت تخصیــص اعتبــار مصــوب شــده اســت . 3پــروژه 
ــکونی  ــد مس ــا 108 واح ــروژه ب ــه 2 پ ــت ک ــرا اس ــال اج ــارکتی در ح مش
ــد در محــدوده  ــروژه جدی پیشــرفت فیزیکــی 85درصــد را دارا اســت.و 4 پ
ــروژه در  ــت.4 پ ــار اس ــن اعتب ــه تأمی ــمی در مرحل ــکونت گاه های غیررس س

ــند. ــه می باش ــال مطالع ح

44- عنــوان پــروژه اســتانی: تبدیــل ســیم بــه کابــل باهدف جمــع آوری 
انشــعابات غیرمجــاز و حذف شــبکه مشــجر

دستگاه اجرایی: شرکت برق
شــرح پــروژه: هــدف کمــی ایــن پــروژه 145 کیلومتــر اســت کــه نتیجــه ی 
قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه کاهــش هــدر رفــت انــرژی 
ــر  ــه 81کیلومت ــرار اســت ک ــروژه ازاین ق ــن پ ــه ای اســت. عملکــرد 10 ماه
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــده ت ــدف تعیین ش ــده ه ــده و باقیمان انجام ش

ــد رســید. انجــام خواه

45- عنوان پروژه: نصب ترانسفورماتور کم تلفات و کم ظرفیت
دستگاه اجرایی: شرکت برق

ــه  ــه نتیج ــت ک ــتگاه اس ــروژه 45 دس ــن پ ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
ــدر  ــه و ه ــعاع تغذی ــش ش ــروژه کاه ــن پ ــرای ای ــی از اج ــل پیش بین قاب
رفــت انــرژی اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه ازاین قــرار اســت کــه 
ــد  ــب خواه ــال نص ــان س ــا پای ــه ت ــده و بقی ــون نصب ش ــتگاه تاکن 29 دس

شــد.

ــوازم اندازه گیــری مکانیکــی و  46-  عنــوان پــروژه اســتانی: تعویــض ل
تبدیــل بــه دیجیتالــی

دستگاه اجرایی: شرکت برق
ــه  ــود ک ــتگاه می ش ــامل 20000 دس ــن ش ــی ای ــدف کم ــروژه: ه ــرح پ ش
نتیجــه ی قابــل پیش بینــی از اجــرای ایــن پــروژه مدیریــت پیــک و انــرژی 
اســت. عملکــرد 10 ماهــه ایــن پــروژه ازاین قــرار اســت کــه 6630 دســتگاه 

انجــام پذیرفتــه و مابقــی تــا پایــان ســال انجــام خواهــد شــد.

منبع
ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه شــبکه 

تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب ارســال شــده اســت.
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مهندس بازوند

بخش پنجم

» استان لرستان «

مقدمه
در برنامــۀ کوتــاه مــدت )دوســاله( جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد 

ــتغال  ــاد اش ــی و ایج ــد داخل ــت تولی ــادی، تقوی ــق اقتص ــی، رون مقاومت

ــروژه  ــور پ ــب 168 منش ــروژه در قال ــرای 663 پ ــتان، ب ــتان لرس در اس

ــان  ــه پای ــال 1396 ب ــان س ــا پای ــه ت ــه ک ــورت گرفت ــزی ص برنامه ری

میرســند کــه تعــداد 51 دســتگاه اجرایــی دولتــی و خصوصــی و بانــک 

ــن 663   ــه از ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــد .الزم ب ــش دارن ــای نق در آن ایف

ــاد  ــه اقتص ــان برنام ــال 1396 (پای ــان س ــا پای ــروژه ت ــداد 346 پ تع

ــای  ــا پروژه ه ــه عمدت ــروژه ک ــند. 20 پ ــام می رس ــه اتم ــی) ب مقاومت

ــد  ــی خواهن ــل قبول ــی قاب ــرفت های فیزیک ــه پیش ــند، ب ــزرگ می باش ب

ــه 20  ــوه ب ــر و مخملک ــاج امی ــدهای ت ــاختمان س ــه: س ــید، ازجمل رس

درصــد، کارخانــه الستیک ســازی و پتروشــیمی کوهدشــت بــه 40 

ــه 37  ــتان) ب ــه لرس ــرد، اراک (قطع ــاد، بروج ــد، آزاد راه خرم آب درص

ــع  ــد، مجتم درص

ــا بــه 85 درصــد و ســاختمان ســد کمنــدان بــه  فــوالد و ذوب آهــن ازن

ــان ســال 96 خواهنــد رســید. 94 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در پای

تامیــن منابع مالی این 663 پروژه بدین ترتیب می باشــد:

• منابــع بودجه اســتانی: 2098  میلیاردریال

ــگاه  ــه دانش ــوط ب ــال (مرب ــی: 2824 میلیاردری ــه داخل ــع بودج • مناب

ــا) ــهرداری ه ــرکت ها و ش ــا، ش ه

• منابع بودجــه ملی: 21886 میلیاردریال

 35616 اعطایــی:  تســهیات  از طریــق  گــذاری  منابــع ســرمایه   •

میلیاردریــال

• منابع ســرمایه گذاری مســتقیم بخش خصوصی: 27116 میلیاردریال
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ــدت 89540  ــاه م ــه کوت ــن برنام ــدن ای ــی ش ــرای عملیات ــن ب بنابرای

مالــی مختلــف  منابــع  از  اســت کــه  نیــاز  ریــال مــورد  میلیــارد 

اســت.  شــده  پیش بینــی 

عناوین پروژه ها به تفکیک دستگاه اجرایی
ــال های  ــتان در س ــی لرس ــاد مقاومت ــه اقتص ــای برنام ــن پروژه ه عناوی

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه تفکیــک دســتگاه اجرایــی ب 95 و 96 ب

• دســتگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت 

1. توســعه صادرات غیرنفتی 

2. ایجــاد و توســعه مجتمع هــای قالیبافی و تولید مواد اولیه 

3 ایجاد پایانه صادراتی دام زنده در شهرســتان کوهدشــت 

4. ایجاد خانه فرش در کوهدشــت 

5. رونــق تولیــد وتعیین تکلیف 304 واحد تولیدی مشــکل دار 

6. افزایــش میزان پیشــرفت طرح های صنعتی بزرگ

• دســتگاه اجرایی: شــرکت شهرک های صنعتی 

1. خرید و تملک شــهرک فرآوری ســنگ دوره چگنی 

2. فاز توســعه منطقه ویژه اقتصادی لرســتان 

3. عملیاتــی کردن فاز 3 شــهرک صنعتی خرم آباد 2 

4. تکمیل زیرســاخت شــهرک صنعتی دورود 2 

5. خریــد و تملک شــهرک صنعتی بروجرد 3 

• دســتگاه اجرایی: زمین شناسی 

1. تدوین اســتراتژی اکتشاف استان 

2. اکتشــاف مواد معدنی استان لرستان

3. اکتشــاف کانیهای قیمتــی و نیمه قیمتی

4. تبدیل اســتان لرســتان به قطب گوهرشناسی و گوهرتراشی

5. برگــزاری همایش بین المللی ژئوتوریســم 

• دســتگاه اجرایی: بانک ملی اســتان لرستان 

1. واگذاری و احیا واحدهای تملیکی بانک ملی اســتان لرســتان

• دســتگاه اجرایی: بانک ملت اســتان لرستان

1. واگذاری و احیاء واحدهای تملیکی بانک ملت اســتان لرســتان

•  جری طرح: بانک صنعت و معدن اســتان لرســتان 

1. واگــذاری و احیای واحدهای تملیکــی بانک صنعت و معدن 

• دســتگاه اجرایی: بانک صادرات 

1. واگــذاری و احیا واحدهــای تملیکی بانک صادرات 

• دســتگاه اجرایی: بانک ســپه استان لرستان 

1. واگذاری واحدهای تملیکی بانک ســپه اســتان لرستان

• دســتگاه اجرایی: بانک توســعه تعاون استان لرستان 

ــاء واحدهــای تملیکــی بانــک توســعه تعــاون اســتان  1. واگــذاری واحی

لرســتان 

• دســتگاه اجرایی: بانک تجارت

1. واگــذاری و احیا واحدهــای تملیکی بانک تجارت

• دســتگاه اجرایی: اتاق بازرگانی 

1. ایجاد پرتال جامع گردشــگری اســتان و عرضه تورهای مجازی 

2. ایجاد هلدینگ گردشــگری لرستان 

کشــاورزی  و  بازرگانی،صنایع،معــادن  اتــاق  ســاختمان  احــداث   .1

لرســتان

2. ایجاد شــرکت مدیریت بازار 

3. برگزاری همایش معرفی اســتان به عنوان مقصد گردشــگری 

• دســتگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشــاورزی استان لرستان

1. احداث و راه اندازی 6 ایســتگاه پمپاژ آب کشــاورزی 

ــرای تولیــد ســبزی و صیفــی طــی دو  ــه ب 2. احــداث 35 هکتــار گلخان

ســال 95 و 96 

3. احداث بازارچه عرضه محصوالت کشــاورزی سالم 

4. تجهیــز و نوســازی اراضــی کشــاورزی )احــداث شــبکه هــای فرعــی 

ــزان  ــه می ــتان ب ــاورزی اس ــاژ آب کش ــتگاههای پمپ ــدها و ایس ــر س زی

ــار(  14744 هکت

5. احــداث خــط تولیــد شیرخشــک بــه ظرفیــت 2000 تن در ســال منشــور 

پــروژه: توســعه باغــات در ســطح 3000 هکتــار طــی دو ســال 95 و 96
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6. توســعه سیســتمهای نویــن آبیــاری در ســطح 9150 هکتــار از 

اراضــی کشــاورزی اســتان طــی دو ســال 95 و 96 

ــی دو  ــار ط ــطح 300 هکت ــی در س ــان داروی ــت گیاه ــعه کش 7. توس

ســال 95 و 96

8. تولید 929 هزار تن گندم طی دو ســال 95 و 96 

ــال 95  ــی دو س ــزا( ط ــی )کل ــای روغن ــه ه ــن دان ــد 14400 ت 9.تولی

96 و 

10. خوداتکایی در تولید گوشــت قرمز 

11. خوداتکایــی در تولیــد 456 هزارتــن شــیر خــام طــی دو ســال 95 

و 96

12. راه انــدازی مجتمــع پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی 100000 قطعــه 

ای ماهــان دوره چگنــی

13. تکمیــل و تجهیــز 54 مرکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان در اســتان 

لرســتان طــی دو ســال 95 و 96

ــر فعــال  ــدازی تعــداد 125 طــرح نیمــه تمــام، غی 14. تکمیــل و راه ان

و راکــد طــی دو ســال 95 و 96 

• دســتگاه اجرایی: اداره کل شــیات استان لرستان 

1. واگذاری مجتمع دوآب الشــتر با ســازو کار ماده 27

2. احــداث زیــر ســاخت هــای پــرورش ماهــی در قفــس در ســد هــای 

اســتان

3. پــرورش کپــور ماهیــان در اســتخر هــای خاکــی بــا اســتفاده از ژئــو 

ممبــران 

4. دســتگاه اجرایی: منابع طبیعی اســتان لرستان

5. توســعه و کشــت گیاهــان دارویــی در اراضــی منابــع ملــی بــا 

مشــارکت مــردم 

ــی  ــارک جنگل ــگری پ ــای گردش ــاخت ه ــر س ــل زی ــداث و تکمی 6. اح

ــاد ــرم اب ــتان خ ــوه شهرس مخملک

7. مطالعــه و اجــرای عملیات آبخیزداری در حوزه کرخه و دز

• دســتگاه اجرایی: بسیج استان لرستان 

1. اجرای 1600 طــرح اقتصاد مقاومتی 

2. احــداث پــروژه های محرومیت زدایی ) 30 پروژه (

ــی  ــع کوچــک تبدیل ــدازی، ایجــاد و توســعه 250 قطــب صنای 3. راه ان

ــی  و تکمیل

4. مرمــت و تکمیل پــروژه های محرومیت زدایی  )120 پروژه(

• دســتگاه اجرایی: تعاون روستایی 

1. تکمیــل واحداث 3 بــاب انبار چند منظوره 

ــال در  ــی دیجیت ــکول 60 تن ــتگاه باس ــدازی 8 دس ــداث و راه ان 2. اح

ــتان  ــای اس ــتان ه ــطح شهرس س

• دســتگاه اجرایی: بانک کشــاورزی استان لرستان 

ــتان  ــاورزی اس ــک کش ــی بان ــای تملیک ــاء واحده ــذاری و احی 1. واگ

ــتان  لرس

• دســتگاه اجرایــی: میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان 

لرســتان 

1. واگــذاری 10 پروژه عمرانی بــه بخش خصوصی طبق ماده 27

2. تکمیل، ایجاد و راه اندازی دو موزه در اســتان لرســتان

3. تکمیــل دو مجتمع اقامتی و پذیرایی در اســتان

4. توســعه و ترویــج صنایــع دســتی در روســتاهای هــدف صنایــع 

ــتی دس

5. تکمیل شــش هتل در استان 

6. پرداخت تســهیات جهت توســعه مشاغل کوچک خانگی

7. ایجاد نمایشــگاه دائمی صنایع دســتی در شهر خرم آباد

• دســتگاه اجرایی: راه و شهرسازی 

1. بهســازی و ارتقــاء راه هــای دسترســی بــه جاذبــه هــای گردشــگری 

در اســتان 

ــول 300  ــه ط ــتان ب ــتایی اس ــای روس ــفالت راه ه ــازی و آس 2. بهس

کیلومتــر) بــه تفکیــک 11 شهرســتان(

3. احداث 6747 واحد مســکن مهر

4. تکمیل فضاهای ورزشــی سرپوشیده 

5. احــداث کتابخانه مرکزی خرم آباد 

6. تکمیــل و احــداث چهار خطه های اســتان به طول 170 کیلومتر 

7. توســعه فرودگاه خرم آباد 

• دســتگاه اجرایی: دفتر امور شــهری استانداری 
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1. احــداث و تکمیل 18 طرح تفریحی و گردشــگری 

2. احــداث 4 تقاطــع غیــر همســطح )مســکن مهر،گلدشــت،والیت،کوی 

فلســطین(در خــرم آبــاد 

3. تکمیــل پل مازیار خرم آباد

بازارچه ساحلی  .4

• دســتگاه اجرایی: آب منطقه ای 

1. تامین آب شرب 

2. احداث شــبکه آبیاری و زهکشی 

3. واگذاری یک پروژه براســاس ماده 27

4. تامین آب

• دســتگاه اجرایی: آب و فاضاب شهری 

ــال آب  ــل انتق ــاد از تون ــهر خرم آب ــرب ش ــال آب ش ــن و انتق 1. تأمی

ــا  کاکارض

ــرم  ــودرز و خ ــهرهای الیگ ــاب ش ــات فاض ــاد تاسیس ــذاری ایج 2. واگ

ــاده 27  ــق م ــاد طب آب

3. آبرســانی به شهر درب گنبد

4. آبرســانی به شهر چغابل

5. دســتگاه اجرایی: آب و فاضاب روستایی

6. تامین آب شــرب روستاها- تک روستایی

7. تامین آب شــرب روســتاها به صورت مجتمع

ــل و  ــای حم ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ــی: ش ــتگاه اجرای • دس

ــور ــل کش نق

1. آزادراه اراک - خرم آباد

ــل و  ــای حم ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ــی: ش ــتگاه اجرای 2. دس

ــور ــل کش نق

 3. تکمیــل کمربنــدی دورود تکمیــل چهار خطه داران - الیگودرز -

 دورود

4. قطعــه 5 راه آهــن اصفهان - الیگودرز- ازنا

5. طــرح راه آهن دورود- خرم آباد

6. دســتگاه اجرایی: فرودگاه 

7. بهســازی بلوار ورودی فرودگاه خرم آباد

• دســتگاه اجرایی: شرکت گاز 

1. اشــتراک پذیری به تعداد 30000 در سال 95

2. کاهــش هدر رفــت گاز حداقل به میزان 5 / 0 درصد 

3. گازرســانی به 250 روستا

4. گازرســانی به شهرک های صنعتی

• دســتگاه اجرایی: شرکت برق 

ــزان  ــه می ــرق در اســتان لرســتان ب ــع ب ــات شــبکه توزی 1. کاهــش تلف

% 11

2. اتمــام عملیــات بــرق رســانی بــه کلیــه روســتاهای دارای 10 تــا 20 

خانــوار اســتان لرســتان

ــب  ــا نص ــبکه ب ــازی ش ــروع هوشمندس ــتم AMI و ش ــرای سیس 3. اج

ــرح ــرح فهام(ط ــمند ط ــور هوش 7033 کنت

ــرژی)در ســال  4. ملــی فراســامانه هوشــمند اندازهگیــری و مدیریــت ان

95

ــده در  ــد پراکن ــروگاه تولی ــگاوات نی ــرداری از 4 م ــره ب ــل و به 5. تکمی

اســتان لرســتان 

6. نصــب 2133 دســتگاه کنتــور هوشــمند بــرق فهام)طــرح ملــی 

ــاه  ــر روی چ ــرژی( ب ــت ان ــری و مدیری ــمند اندازه گی ــامانه هوش فراس

ــال 95 ــا در س ه

• دســتگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان لرستان

ــا خــرم  ــای زیب ــز هنرســتان هنره ــروژه احــداث و تجهی ــذاری پ 1. واگ

آبــاد 

ــدی  ــی توانمن ــری جهــت معرف ــای فرهنگــی هن ــه ه ــزاری برنام 2. برگ

هــای اســتان لرســتان 

3. فرهنگ ســازی اقتصاد مقاومتی

• دســتگاه اجرایی: ســازمان حج و زیارت استان لرستان

1. تثبیت پروازهــای عتبات عالیات عراق

• دســتگاه اجرایی: صدا و سیما 

1. احداث اســتودیوی تلویزیونی

2. انتقال فرســتنده ماســور به خارج از شهر
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ــا گردشــگری و  ــی مرتبــط ب ــی وتلویزیون ــد برنامــه هــای رادیوی 3. تولی

ــی  اقتصــاد مقاومت

SNG 4. خرید تجهیزات 

• دســتگاه اجرایی: دانشــگاه علوم پزشکی لرستان

1. احداث، تکمیل و تجهیز چهار باب بیمارســتان در ســطح اســتان

2. احداث و تکمیل 20 خانه بهداشــت

3. ســاخت مرکز بهداشــتی، درمانی و مراکز سامت روستایی 

4. احــداث 31 پایــگاه اورژانــس شــهری و بیــن شــهری در ســطح 

ــتان  اس

5. اجرای هتلینگ در چهار بیمارســتان

6. ســاخت دانشکده پرســتاری و مامایی شهرستان الیگودرز

7. واگــذاری احــداث 4 خوابــگاه دانشــجویی بــه بخــش خصوصــی طبــق 

مــاده 27

• دســتگاه اجرایی: دانشگاه لرستان

1. احداث فضاهای آموزشــی ، کمک آموزشــی و پشتیبانی

2. ارائــه 12 پایان نامه در خصــوص اقتصاد مقاومتی

ICT 3. راه اندازی مرکز شــتاب دهی

4. ایجاد شــعبه دوم مرکز رشد خرم آباد

• دســتگاه اجرایی: دانشگاه آزاد 

ــتان  ــی در شهرس ــاد مقاومت ــوص اقتص ــه در خص ــان نام ــه 6 پای 1. ارائ

ــاد خــرم آب

2. ایجاد شــهرک فناوری آزاد در شهرســتان خرم آباد 

ــان 4 مرکــز  ــش بنی ــن آور و دان 3. ایجــاد مراکــز رشــد واحــد هــای ف

در ســطح اســتان 

4. تجهیــز مرکز بیماریهای خاص در شهرســتان بروجرد 

5. احداث ســاختمان های آموزشــی دانشگاه آزاد اسامی 

6. راه اندازی ســامانه آزمایشــگاه همکار در سطح استان 

• دســتگاه اجرایی: دانشگاه پیام نور 

1. راه اندازی آزمایشــگاه قطبی

• دســتگاه اجرایی: دانشگاه پیام نور

ــه  ــه جامع ــی ک ــاد مقاومت ــوص اقتص ــه در خص ــان نام ــه 5 پای 1. ارائ

ــت  ــتان اس ــدف آن لرس ه

2. تکمیــل پــروژه هــای ســاختمانی دانشــگاه پیــام نــور اســتان لرســتان 

در ســطح مراکــز/ واحدهــا

3. فعالیت های پژوهشــی دانش بنیان

• دســتگاه اجرایی: پارک علم و فناوری

1. حمایــت و هدایــت 5 شــرکت از واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک 

جهــت اخــذ مجــوز دانــش بنیــان

2. راه اندازی مرکز رشــد واحدهای فناور شهرســتان الیگودرز 2

3. راه اندازی مرکز رشــد دورود 

4. راه اندازی مرکز شــکوفایی خاقیت و نوآوری شهرســتان پلدختر 

شهرســتان  نــوآوری  و  خاقیــت  شــکوفایی  مرکــز  انــدازی  راه   .5

کوهدشــت 

6. احداث ســاختمان پارک علم و فناوری اســتان لرستان 

7. راه اندازی مرکز شــکوفایی خاقیت و نوآوری شهرســتان سلســله 

8. تأســیس و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری افاک 

• دســتگاه اجرایی: جهاد دانشگاهی 

ــاد  ــی جه ــان داروی ــدی گیاه ــی، تولی ــع تحقیقات ــدازی مجتم 1. راه ان

ــتان  ــد لرس ــگاهی واح دانش

2. راه اندازی 5 شــرکت دانش بنیان

ــان  ــز روی ــعبه ای از مرک ــاروری )ش ــان ناب ــز درم ــدازی مرک 3. راه ان

ــور(  کش

ــگاهی در  ــاد دانش ــدت ( جه ــاه م ــی) کوت ــز آموزش ــدازی مرک 4. راه ان

ــت  کوهدش

• دســتگاه اجرایی: دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان

1. راه انــدازی مراکز کارآفرینی

2. راه اندازی مراکز رشــد خوشه های فناوری

• دســتگاه اجرایی: فنی و حرفه ای اســتان 

و  دولتــی  بخشــهای  توســط  متقاضیــان  بــه  مهــارت  آمــوزش   .1

مردمــی مشــارکتهای 
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• دســتگاه اجرایی: نوســازی مدارس استان لرستان 

ــطح  ــوزی س ــش آم ــی دان ــالن ورزش ــاب س ــز 4 ب ــل وتجهی 1. تکمی

ــتان  ــتان لرس اس

2. تکمیل وتجهیز 4 باب مرکز آموزش اســتثنائی اســتان لرســتان

3. تکمیل و تجهیز هنرســتان فنی وحرفه ای اشــترینان

ــاب مدرســه متوســطه نظــری ســطح اســتان  ــز 18 ب ــل وتجهی 4. تکمی

لرســتان 

5. تکمیل وتجهیز 32 باب مدرســه ابتدائی ســطح اســتان لرستان 

• دســتگاه اجرایی: اتاق اصناف

1. بهره برداری از ســاختمان اتاق اصناف

2. آموزش صنوف دررابطه با گردشــگران

3. آمــوزش صنوف درخصوص افزایش بهره وری

4. بازرســی و نظارت بر واحدهای صنفی

5. احداث بازارچه ســوغات لرستان

• دســتگاه اجرایی: اداره کل ورزش و جوانان اســتان لرستان

1. تکمیل فضاهای ورزشــی روباز

2. تکمیل فضاهای ورزشــی سرپوشیده

3. واگذاری شــش باب پروژه سرپوشــیده با سازوکار ماده 27 

• دســتگاه اجرایی: بنیاد شهید

1. مجتمع فرهنگی، ورزشــی و توانبخشــی ایثارگران اســتان لرستان

• دســتگاه اجرایی: دفتر فنی استانداری

1. مطالعه واحداث پارک شــاپوری خرم آباد

2. مطالعــه واحــداث پل کوی جهاد گران خرم آباد

3. مطالعه واحداث ســاختمان اســتانداری لرستان

4. دســتگاه اجرایی: بنیاد مسکن

5. احداث مسکن روســتایی استان لرستان

6. اجرای 70 طرح هادی روســتایی اســتان لرستان

• دســتگاه اجرایی: محیط زیست

1. مدیریت منطقه حفاظت شده اشترانکوه با مشارکت جوامع محلی 

ــردی  ــت گ ــای طبیع ــاء زون ه 2. پاکســازی فضاســازی بازســازی واحی

ــت گردشــگری  ــش ظرفی ــت افزای گســترده جه

• دســتگاه اجرایی: ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3. برگــزاری 2 ســمینار و 2 دوره آموزشــی در راســتای تحقــق اهــداف 

اقتصــاد مقاومتــی

ــون الحــاق2 )واگــذاری طــرح هــای  4. رصــد و مدیریــت مــاده 27 قان

ــه بخــش خصوصــی( ــی ب عمران

ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــا و پروژهه ــنجی فرصته ــکان س ــی و ام 5. بررس

ــتان اس

• دســتگاه اجرایی: اداره کل اقتصاد و دارایی اســتان لرستان 

1. طراحی ســایت مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان 

2. تهیه و تدوین کتاب راهنمای ســرمایه گذاری اســتان

بندی جمع 
ــور  ــد کش ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــرد کارگ ــزارش عملک ــق گ طب
ــداد  ــاه، از تع ــخ پنجــم دی م ــا تاری ــاه ســال 95 ت ــداي اردیبهشــت م از ابت
ــق  ــگاه موف ــتان، 254 بن ــتان لرس ــط در اس ــک و متوس ــگاه کوچ 1026 بن
ــدۀ  ــا شــده اند. عم ــال تســهیات از بانک ه ــارد ری ــت 3701 میلی ــه دریاف ب
پروژه هــای برنامه ریــزی شــده در ایــن اســتان در زمینــۀ عمرانــی و صنعتــی 
تعریــف شــده اند و البتــه بســیاری از ایــن برنامه هــا جــزو امــوری اســت کــه 
ــه انجــام  ــف دســتگاه ها ب ــادی انجــام وظای ــد ع به نظــر می رســد طــی رون
می رســند. متاســفانه از میــزان پیشــرفت ایــن پروژه هــا و وضعیــت کنونــی 
نســبت بــه زمان بندی هــای صــورت گرفتــه گزارشــی منتشــر نشــده اســت.

منبع

ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان لرســتان منتشــر شــده و در اختیار 

شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب قــرار گرفته اســت.
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مهندس افشانی

بخش ششم

» استان فارس «

مقدمه
ــکیل  ــتان تش ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــارس س ــتان ف در اس
ــن  ــد. در ای ــب گردی ــی تصوی ــای مل ــا برنامه ه ــر ب ــاختار آن متناظ و س
ــا هــر کمیتــه رؤســا، دبیــران و اعضــاي کمیته هــا نیــز  ســاختار متناظــر ب
تعییــن شــدند، کــه ذیــل هــر کمیتــه گــروه کارشناســی متناظــر در نظــر 
ــل  ــی ذی ــای کارشناس ــا گروه ه ــی ب ــه اجرای ــت. 11 کمیت ــده اس گرفته ش
ــه  ــر انجام گرفت ــات زی ــتا اقدام ــن راس ــت. در ای ــده اس ــا تشکیل ش آن ه

اســت:   
• تشــکیل 4 جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان به ریاســت 

اســتاندار محتــرم و رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی اســتان. 
• تشــکیل 24 جلســه شــوراي سیاســت گذاری ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی اســتان بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادي و توســعه 

بین الملــل  و  اقتصــادي  امــور  محتــرم  مدیــرکل  اســتانداري،  منابــع 
ــرم  ــئول محت ــه، مس ــازمان برنامه وبودج ــه س ــاون مربوط ــتانداري، مع اس
ــروه  ــرم گ ــس محت ــی و رئی ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س دبیرخان

اســتانداري  ســرمایه گذاری 
• تشــکیل 8 جلســه شــوراي مشــورتی دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی 
ــا حضــور کارشناســان ارشــد ســازمان  ــارس ب ــی اســتان ف اقتصــاد مقاومت
ــیراز  و  ــگاه ش ــی دانش ــاي هیئت علم ــارکت اعض ــا مش ــه و ب برنامه وبودج

ــی.   ــش خصوص بخ
قریــب بــه 400 پــروژه پیشــنهادي توســط دســتگاه های اجرایــی اســتان بــه 
دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی پیشنهادشــده اســت. دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد 
ــتگاه های  ــنهادي دس ــای پیش ــی پروژه ه ــس از بررس ــتان پ ــی اس مقاومت
اجرایــی اســتان تعــداد 119 پــروژه پیشــنهادي را بــا توجــه بــه معیارهــاي 
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ــب  ــرده اســت. پروژه هــای منتخــب در قال در نظــر گرفته شــده انتخــاب ک
11 برنامــه ملــی متناظــر بــا کمیته هــای اجرایــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــروژه، برنام ــره وری 39 پ ــاء به ــه ارتق ــدند: برنام ــته بندی ش ــتان دس اس
ــاد 6  ــردن اقتص ــان ک ــت بنی ــه عدال ــروژه، برنام ــاد 4 پ ــی اقتص برون گرای
ــازی و  ــه شفاف س ــروژه، برنام ــی 4 پ ــاط مال ــراري انضب ــه برق ــروژه، برنام پ
ــه  ــروژه، برنام ــد 26 پ ــوان تولی ــاي ت ــه ارتق ــروژه، برنام ــازی 12 پ سالم س
ــه  ــروژه، برنام ــازي 4 پ ــان س ــه گفتم ــروژه، برنام ــان 6 پ اقتصــاد دانش بنی
ــردن  ــی ک ــه مردم ــروژه و برنام ــت و گاز 5 پ ــد نف ــت تولی ــعه ظرفی توس

ــروژه. اقتصــاد 12 پ

ــا و  ــاس معیاره ــر اس ــی) ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــی در زمین ــات عموم اقدام
ــای کان( ــاخص ه ش

دارائی هــای  تملــک  طرح هــای  واگــذاری   -1
یه ای   ســرما

ــروژه  ــداد ،27 پ ــن تع ــه از ای ــتانی ک ــروژه اس ــذاري 100 پ ــب واگ تصوی
میــراث فرهنگــی و گردشــگري و 3 پــروژه ورزش و جوانــان کــه در کارگــروه 
مربوطــه در اســتان بــه تصویــب رســیده و بــراي واگــذاري قطعــی آن بــه 
مرکــز ارسال شــده و به صــورت قطعــی واگذارشــده اســت. باقیمانــده 

ــت.   ــذاري اس ــرف واگ ــروژه( در ش ــا )70 پ پروژه ه

2- رونق تولید و خروج بنگاه ها از رکود
مجموعــه اقدامــات کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد ســتاد اقتصــاد 
ــا از  ــروج بنگاه ه ــد و خ ــق تولی ــوص رون ــارس در خص ــتان ف ــی اس مقاومت

ــده اســت:  ــر ارائه ش ــب جــدول زی ــود در قال رک

معرفي به ثبت ناماستانرتبه
بانک

مبلغ 
معرفي به 

بانک

فرآيند 
مبلغ فرآيند رونق 

رونق

مستقيم 
بانک 

مبلغ 
مستقيم 

بانک

مجموع 
پرداختي 

مجموع 
مبلغ 

پرداختي 
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معرفي به ثبت ناماستانرتبه
بانک

مبلغ 
معرفي به 

بانک

فرآيند 
مبلغ فرآيند رونق 

رونق

مستقيم 
بانک 

مبلغ 
مستقيم 

بانک

مجموع 
پرداختي 

مجموع 
مبلغ 

پرداختي 
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الف: بر اساس تعداد بنگاه های که موفق به اخذ تسهیالت از طریق طرح رونق گشته اند

ب: بر اساس مبلغ تسهیالت اعطایی در طرح رونق 

مجموع مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس  

طبــق گــزارش اســتان اقدامــات زیــر انجــام پذیرفتــه اســت: برگــزاري 89 جلســه 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و رســیدگی بــه مشــکات 533 واحــد 

تولیــدي کــه 921 مصوبــه کارگــروه داشــته؛ تاکنــون 53% واحدها به میــزان 281 
واحــد مشــکات آن هــا حل شــده و مابقــی در دســت پیگیــري اســت.

 درصدتعداد مصوبات درصدتعداد واحدهاي صنعتیمصوبات

49.5  456  53 281   مصوبات انجام شده
12  110  13 72  مصوبات انجام نشده

38.5  355  34  180   مصوبات در دست اقدام
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 درصدتعداد مصوبات درصدتعداد واحدهاي صنعتیمصوبات

100  921  100 533   مجموع

ــداد  ــن تع ــد، از ای ــرده ان ــام ک ــاب ثبت ن ــن ی ــامانه بهی 2943 واحــد در س
ــه  ــوب و ب ــد مص ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــد در کارگ 1641 واح
بانــک  معرفــی شــده انــد، ازایــن تعــداد 584 از طــرف مدیریــت بانک هــا 
بــه شــعب جهــت عقــد قــرارداد  معرفی شــده انــد و از آن هــا 175 واحــد 
بــه مبلــغ 2190 میلیــارد ریــال   تســهیات پرداخت شــده اســتان فــارس 

ــده را دارد.   ــهیات پرداخت ش ــغ تس ــور در مبل ــگاه اول کش جای
 

3- توسعه صادرات غیر نفتی استان
اقدامات زیر انجام پذیرفته است:   

• اخــذ موافقــت ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا انجــام 4 پــرواز هفتگــی 
ــق صــادرات و  ــرواز در جهــت رون ــار در هــر پ ــن ب و ظرفیــت حمــل 17 ت
ــت 50  ــوص پرداخ ــارت در خص ــعه تج ــازمان توس ــت س ــن موافق همچنی

ــدگان  ــه صادرکنن ــل ب ــای حمل ونق ــه هزینه ه ــد یاران درص
ــت اســتانداردهاي  ــا رعای ــور ب ــی طی ــداد 3 کشــتارگاه صنعت • احــداث تع

ــادرات    ــدف ص ــاً باه ــی و صرف بین الملل
رشــد 10 درصــدي صــادرت غیرنفتــی اســتان فــارس در ســال 94 و 
ــادرات  ــد ص ــن رش ــون دالر و همچنی ــقف 650 میلی ــا س ــش آن ت افزای
ــدت  ــه م ــبت ب ــال 1395 نس ــاه اول س ــارس در 5 م ــتان ف ــی اس غیرنفت
ــزان 52 درصــد )افزایــش از 137 میلیــون دالر  ــه می مشــابه ســال قبــل ب
بــه 209 میلیــون دالر( از دســتاوردهاي توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان 

ــارس اســت.  ف

۴- جذب سرمایه گذار خارجی
اقدامات زیر گزارش شده است:   

بســته   81 تهیــه  و  اســتان  قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا  شناســایی   •
بــه  ارائــه  جهــت  انگلیســی  فارســی  زبان هــای  بــه  ســرمایه گذاری 

خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری  متقاضیــان 
• میزبانــی 36 هیئــت اقتصــادي و تجــاري خارجــی از کشــورهای مختلــف 
ــر  ــه ریاســت وزی ــی ب ــه: هیئت های ــون ازجمل ــام تاکن ــس از اجــراي برج پ
کشــاورزي، اقتصــاد و انــرژي هلنــد، معــاون وزیــر کشــاورزي آلمــان و وزیــر 

گردشــگري ترکیــه
•   مذاکــره بــا 9 شــرکت داخلــی و خارجــی بــراي احــداث بیــش از 100 
ــگاوات،  ــت 2200 م ــا ظرفی ــتعد ب ــق مس ــیدي در مناط ــروگاه خورش نی
تفاهم نامــه  انعقــاد  و  خورشــیدي  نیــروگاه   15 قطعــی  مکان یابــی 

ــا  ــگاوات ب ــت 1000 م ــا ظرفی ــیدي ب ــای خورش ــداث نیروگاه ه ــراي اح ب
ایتالیایــی.   شــرکت های 

 
ــی،  ــعه کم ــش بنیان(توس ــای دان ــرکت ه ــعه ش 5- توس

ــدات) ــوآوری و تولی ــت ن ــزان ثب می
اقدامات زیر گزارش شده است:   

• انعقــاد قــرارداد شــرکت های تحــت پوشــش پردیــس شــرکت های 
دانش بنیــان بــا واحدهــاي صنعتــی بــه مبلــغ 490 میلیــارد ریــال و 
پرداخــت تســهیات بــه مبلــغ 114 میلیــارد ریــال بــه شــرکت های 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ مس
ــت  ــد معاون ــورد تائی ــرکت های م ــارس در ش ــتان ف ــهم اس ــش س • افزای
ــه 84  ــال 94 ب ــوري از 46 شــرکت در س ــاوري ریاســت جمه ــی و فن علم
ــرکت های  ــس ش ــش پردی ــت پوش ــرکت تح ــال 95 )29 ش ــرکت در س ش
دانش بنیــان ،28شــرکت تحــت پوشــش پــارک علــم و فنــاوري و 27 

ــیراز(  ــکی ش ــوم پزش ــرکت تحــت پوشــش دانشــگاه عل ش
• برنامه ریــزی و شــروع عملیــات اجرایــی احــداث شــهرک فنــاوري صنایــع 
ــی  ــهرک صنعت ــدوده ش ــار در مح ــعت 10 هکت ــه وس ــیراز ب ــیمیایی ش ش

ــان    ــای دانش بنی ــراي اســتقرار واحده شــیراز ب

 ۶- بهره وری  
• اصــاح الگــوي کشــت محصــوالت زراعــی ازجملــه محــدود کــردن کشــت 
ــعه  ــزه،  توس ــه  پایی ــد ب ــتانه چغندرقن ــت تابس ــر کش ــج ، ذرت ، تغیی برن

ــی و ...   ــای روغن ــت دانه ه کش
ــه تعــداد 526  ــاوگان ماشــینی بخــش کشــاورزي ب • تجهیــز و نوســازي ن

دســتگاه  
• ایجــاد ســراچه های الگویــی بــه تعــداد 430 ســایت )160 ســایت باغــی 

و 270 ســایت زراعــی(  
ــار( در  ــاري تحت فش ــن )آبی ــتگاه های نوی ــا دس ــاري ب ــرح آبی ــراي ط • اج

5/14 هــزار هکتــار از اراضــی اســتان 
ــمند  ــور هوش ــب کنت ــق نص ــی از طری ــع آب ــرداری مناب ــل بهره ب • تقلی
ــه  ــش از 2600 حلق ــردن بی ــر ک ــن پ ــاز و همچنی ــای مج ــر روي چاه ه ب
ــی در  ــای زیرزمین ــت آب ه ــت در برداش ــاد ممنوعی ــاز و ایج ــاه غیرمج چ
ــون  ــزان 183 میلی ــه می ــی ب ــه جوی ــه منجــر به صرف 26 دشــت اســتان ک

ــت.  ــده اس ــتان ش ــطح اس ــال در س ــب آب در س مترمکع
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• انعقــاد بیــش از 7711 تفاهم نامــه کشــاورزي و صنعتــی باصرفــه جویــی 
ــرد  ــه کارب ــدور 260 پروان ــال های 94 و 95   ص ــرق در س ــگاوات ب 117 م
اســتاندارد در صنایــع مختلــف اســتان در ســال 1394 و تــداوم ایــن رونــد 
در ســال 1395 در راســتاي استانداردســازي محصــوالت تولیــدي اســتان. 

7- مشارکت مردمی
ــه  ــی ب ــه صنعت ــهرک و ناحی ــرداری از 12 ش ــت بهره ب ــذاري مدیری • واگ
بخــش خصوصــی در راســتاي اجــراي سیاســت های  اصــل 44 و کاهــش 

ــت  ــری دول تصدی گ
ــب  ــی در قال ــتگاه های اجرای ــت از دس ــداد 743خدم ــپاری تع ب برون س

ــر  ــر 2500 نف ــتغال زایی بالغ ب ــخوان و اش ــر پیش دفات
ــاي  ــا ، واحده ــاي گلخانه ه ــدور مجوزه ــه ص ــوط ب ــور مرب ــذاري ام • واگ
نظام مهندســی  ســازمان  بــه  گیاه پزشــکی  کلینیک هــای  و   دامــی 

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزي و مناب کش
• تشــکیل تعاونی هــای فراگیــر در 25 شهرســتان اســتان به منظــور 
ــا  ــدي ب ــای تولی ــرمایه گذاری در طرح ه ــتائیان و س ــرمایه روس ــع س تجمی

توجــه بــه ظرفیت هــای ســرمایه گذاری موجــود شهرســتان ها 
• ایجــاد و راه انــدازی تعــداد 89 صنــدوق اعتبــارات  خــرد زنــان روســتایی 
و عشــایري بــا عضویــت 2600 نفــر بــا همــکاري صنــدوق کارآفرینــی امیــد 

در قالــب تفاهم نامــه مشــترک بــا ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان  
• راه انــدازی 3 صنــدوق حمایــت از توســعه فعالیت هــای کشــاورزي 
ــه  ــت ک ــتهبان و مرودش ــیراز ، اس ــتان های ش ــتایی در شهرس ــان روس زن
ــدوق  ــت 28 صن ــا عضوی ــه ب ــک ک ــتاي کوش ــت در روس ــدوق مرودش صن
اعتبــاري خــرد بــا تعــداد کل 1290 نفــر عضــو زنــان سرپرســت خانــوار و 
ســرمایه 4/8 میلیــارد ریــال تشکیل شــده اســت کــه چندیــن کارگاه شــامل 
ــورداري  ــبزی جات ، زنب ــک کردن س ــی ، خش ــان داروی ــته بندی گیاه بس
ــد. ــت دارن ــد البســه بیمارســتانی فعالی ــران ،خیاطــی و تولی ، کشــت زعف

8- سرمایه گذاری   
بــا  شــیراز  پتروشــیمی  توســعه  طــرح  مشــکل  حــل  پیگیــري   •
ســرمایه گذاری 4000 میلیــارد ریــال و 550 میلیــون یــورو و افزایــش 
ــاک در  ــن آمونی ــزار ت ــن اوره و 670 ه ــزار ت ــزان 1070 ه ــه می ــد ب تولی
ســال)دو برابــر شــدن ظرفیــت تولیــد موجــود( و افتتــاح در ســفر معــاون 

رئیس جمهــور   محتــرم  اول 
ــه  ــز ب ــن مرک ــای پتروشــیمی خــط اتیل ــق مســدودي طرح ه ــع تعلی • رف

ــون دالر  ــغ 1338 میلی مبل

ــون  ــه 8 میلی ــد روزان ــا تولی ــاه گازي ب ــه چ ــدازی 9 حلق ــاري و راه ان حف
ــانول  ــیان )ش ــگان ، پارس ــارو کن ــی ن ــا عملیات ــب گاز در میدان ه مترمکع
ــون دالر  ــدود 180 میلی ــاری ح ــاز و داالن بااعتب ــاک( ، آغ ،هما،وراوي،تابن

ــک ســال گذشــته   طــی ی
ــا ســرمایه گذاری 30 میلیــارد تومــان  ــدازی انبــار نفــت ب • احــداث و راه ان
بــا 12 مخــزن ســوخت جمعــاً ذخیــره ســوخت 270 میلیــون لیتــر فــراورده 
)بنزیــن ، نفــت گاز ، نفــت ســفید( و 2750 مترمربــع زیربنــا در زمینــی بــه 

مســاحت 18 هکتــار 
• برگــزاري 34جلســه کمیتــه جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری و 
رســیدگی بــه مشــکات 93 واحــد تولیــدي در حــال احــداث اســتان کــه 

ــت.  ــده اس ــع گردی ــد مرتف ــکات 64 واح ــون مش تاکن
 پیگیــري مســتمر و تصویــب مبلــغ 1021 میلیــون دالر  تســهیات ارزي از 
صنــدوق توســعه ملــی بابــت اجــراي طرح هــای پیشــنهادي اســتان فــارس 
در ســال 1394 )44 درصــد از تســهیات ارزي صنــدوق در بخــش صنعــت 

ــارس اختصاص یافتــه اســت(.    ــه طرح هــای اســتان ف کشــور ب
• راه انــدازی ایســتگاه بــرق دالیــن و پیگیــري اجــراي خــط دومــداره انتقــال 

بــرق بــه 17 واحــد صنعتــی شهرســتان ســپیدان  
• فعال ســازی مجتمــع ســنگ مرمریــت ده بیــد پــس از 4 ســال وقفــه در 

تولیــد و اســتخراج بــا ظرفیــت 700 نفــر  
ــا محوریــت  • برنامه ریــزی جهــت ایجــاد حداقــل29 شــهرک کشــاورزي ب

ــتان ها   ــی شهرس ــه ای در تمام ــت گلخان ــای کش فعالیت ه
• توســعه کشــت زعفــران در 11 شهرســتان اســتان در ســطح 125 هکتــار 

بــا تأمیــن 150 تــن پیــاز درخواســتی کشــاورزان  
ــت  ــش قیم ــدف کاه ــتان باه ــرغ اس ــت م ــره گوش ــن زنجی ــاد اولی • ایج
ــارس  ــه کشــورهاي حاشــیه خلیج ف ــرغ و صــادرات ب تمام شــده گوشــت م
از جملــه عمــان و عــراق و پیگیــري ایجــاد 5 زنجیــره جدیــد تولیــد شــیر 

و گوشــت مــرغ در اســتان 
• پیگیــري و تســریع درراه انــدازي شــهر تخصصــی ســامت بــا الگوبــرداري 
از آخریــن فّنــاوری روز دنیــا در حــوزه ســامت بــه وســعت 830 هکتــار و 
ســرمایه گذاری بالغ بــر 100 هــزار میلیــارد ریــال. قــرارداد بــا ســرمایه گذار 

منعقدشــده و در حــال تجهیــز کارگاه می باشــد. 

  منبع
ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان فــارس منتشــر شــده و در اختیــار 

شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب قــرار گرفتــه اســت.
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پروژه های اختصاصی اقتصاد مقاومتی استان
درکل بــرای پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســتان 57 پــروژه ذیل برنامه هاي 
هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي تعریــف و مــورد تصویــب قــرار گرفتــه اســت.

اقدامات عمومی )بر اساس معیارها و شاخص های کان(

1- واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
تنظیم بخشي  قانون  به  مواد  برخي  الحاق  ماده 27  اجراي  اباغ دستورالعمل  با 
ــای  ــی ه ــک دارای ــروژه تمل از مقررات مالي دولت )2(، در مرحله نخست 108 پ
ســرمایه ای بــه عنــوان فهرســت پــروژه هــای بــا قابلیــت اســتفاده از مشــارکت 
غیــر دولتــی شــناخته شــده و در ســایت هــای ســازمان و دســتگاه هــا منتشــر 
شــد. بــرون ســپاری وظایــف و فعالیــت هــای دولــت در قالــب ســایر مقــررات) 
ــون  ــاده 24 قان ــت، م ــی دول ــررات مال ــم بخشــی از مق ــون تنظی ــاده 88 قان م
مدیریــت خدمــات کشــوری و قوانیــن برنامــه توســعه...(، از ســال هــا پیــش 

در دســتور کار دولــت قــرار داشــته اســت. در واگــذاری پــروژه هــا طبــق ایــن 
ــرداری از 250  ــان، حــق بهــره ب ــه اداره کل ورزش و جوان ــرای نمون مقــررات، ب
پــروژه را بــه بخــش غیردولتــی ) هیــأت هــای ورزشــی، اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی( واگــذار کــرده اســت. در ســال 1395 کار واگــذاری در اســتان بــا اضافه 
شــدن چنــد پروژه از ســوی دســتگاه هــای اجرایــی از جملــه آمــوزش و پرورش 
و حــذف نــام برخــی پــروژه هــا بــه دلیــل واگــذاری در قالــب ســایر مقــررات، 
تعــداد پــروژه هــای قابــل واگــذاری در قالــب مــاده 27 بــه 99 پــروژه رســیده 
ــرای واگــذاری شناســایی  ــروژه، ب ــب ســایر مقــررات نیــز 112 پ اســت. در قال
شــده کــه 57 پــروژه واگــذار شــده و 55 پــروژه نیــز در دســت واگــذاری مــی 
باشــد. در ســال 1395 بیــش از 80 پــروژه مربوط به اداره کل ورزش و جوانان و 

مابقي پروژه ها مربوط به سایر دستگاههاي اجرایي مي باشد.
در برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، »واگــذاری 50 پــروژه تملــک دارایــی هــای 
ــروژه  ــک پ ــوان ی ــه عن ــی در ســال 1395« ب ــه بخــش غیردولت ســرمایه ای ب
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ــی اســتان  ــی اقتصــاد مقاومت ــب ســتاد فرمانده ــه تصوی ــی ب اقتصــاد مقاومت
رســیده و برنامــه عملیاتــی آن در قالــب فــرم نیپــا تدویــن شــده و بــه تصویــب 
رســیده اســت. فراینــد واگــذاری پــروژه هــا یــک فعالیــت مســتمر در دســتگاه 
هــای اجرایــی اســت و شناســایی پــروژه هــای جدیــد در دســتگاه هــای اجرایی 
اســتان در دســت انجــام اســت. نظــارت، ارزیابــی و پایــش فراینــد اجــرای ایــن 
پــروژه اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت مــداوم انجــام مــی شــود. در کل 89 پروژه 

در اســتان واگــذار شــده اســت.

معرفي ثبت ناماستانرتبه
به بانک

مبلغ 
معرفي به 

بانک

فرآيند 
مبلغ فرآيند رونق 

رونق

مستقيم 
بانک 

مبلغ 
مستقيم 

بانک

مجموع 
پرداختي 

مجموع 
مبلغ 

پرداختي 
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2- رونق تولید و خروج بنگاه ها از رکود
مجموعه اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ستاد اقتصاد مقاومتي استان 
مازندران در خصوص رونق تولید و خروج بنگاه ها از رکود در قالب جدول زیر ارایه 

شده است:
الف: بر اساس تعداد بنگاه هاي که موفق به اخذ تسهیات از طریق طرح رونق 

اند گشته 

الف: بر اساس تعداد بنگاه هاي که موفق به اخذ تسهیالت از طریق طرح رونق گشته اند

ب: بر اساس مبلغ تسهیالت اعطایي در طرح رونق

3-توسعه صادرات غیر نفتی
کل صــادرات برابــر 500 میلیــون دالر، کــه 300 میلیــون دالر در بخــش 
کشــاورزی و مابقــی در بخــش صنعــت اســت. از ایــن میــزان 165 میلیــون دالر 

در 6 ماهــه نخســت ســال محقــق شــده اســت.
ه میـزان 25% از 425 میلیــون  هدف: افزایش صادرات غیرنفتي استان مازندران ـب

دالر بــه 525 میلیــون دالر از طریــق
الف- توسعه و تکمیل زیرساخت ها:

- برقراري خط پروازي به اکتائو و آستاراخان 
 - توسعه و تکمیل پایانه هاي صادراتي محصوالت کشاورزي و آبزیان)گل و گیاه 
غرب استان، محصوالت کشـاورزي رومـاک جویبـار، آبزیان و خاویار چپکرود، برنج 

آمل و گروه قادي بندر امیرآباد(.
ب- تسهیات و یارانه ها

- تسهیات ارزی 100 میلیون دالر
- تسهیات ریالی 3000 میلیارد ریال با نرخ حداکثر %16

- یارانه به میزان 1000 میلیارد ریال براي لجستیک و ورود به بازارهاي هدف.

ــی،  ــعه کم ــان (توس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــعه ش ۴- توس

ــدات) ــوآوری و تولی ــت ن ــزان ثب می
در زمینه شرکت هاي دانش بنیان، سه پروژه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
استان مازندران به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفته و  دستگاههاي اجرایي مسئول 

در حال تدوین برنامه عملیاتي این سه پروژه ميباشند.
1- تولید صنعتي ضد عفوني کننده و واکس میوه حاصل از طرح پوشش هاي غذایي 
غیر زیان آور بر پایه نانو و بیو براي افزایش ماندگاري و کیفیت مرکبات با مسئولیت  

اداره کل جهادکشاورزي  
 2- بازیافت شیرابه زباله و پسماندهاي ویژه با استفاده از فرایند نانو فیلتراسیون 

استانداري   امور شهري و شوراهاي  با مسئولیت دفتر  ترکیبي 
 3- تولید میز و نیمکت مقاوم در برابر زلزله با مسئولیت اداره کل نوسازي، توسعه 

و تجهیز مدارس 
4- از عملکرد تعداد شرکت هاي دانش بنیان، میزان ثبت نوآوري ها و میزان تولیدات 

آنها گزارشي ارایه نشده است.

منبع
ایــن گــزارش توســط روابــط عمومی اســتانداری اســتان مازنــدران منتشــر شــده و در اختیار 

شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب قرار گرفته اســت.
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مهندس پرویزی

بخش هشتم

» استان خراسان جنوبی «

مقدمه
ــروژه  ــی در کل 184 پ ــان جنوب ــتان خراس ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص س

ــف نمــوده اســت. ــف تعری در حــوزه هــای مختل

اقدامات عمومی اســتان در حوزه اقتصاد مقاومتی
و  اقتصادي  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  اهم   -1

سرمایهگذاري
ناظر  و  شاهد  امروز  منطقه  این  فرد  به  منحصر  مزیتهاي  به  توجه  با 

عزیزمان  سرزمین  سرتاسر  از  اقتصادي  فعاالن  از  کثیري  جمع  حضور 

درخواست   40 از  بیش  ثبتشده  آمار  چنانکه  هستیم.  اسامي  ایران 

پیگیريهاي  و  حوزه  این  در  جاري  سال  اول  نیمه  در  سرمایهگذاري 

ميباشد. موضوع  این  بیانگر  نیز  خود  خصوص  این  در  انجامشده 

و  فعال  11 واحد  این موضوع که در حال حاضر  بابیان  راستا  در همین 

در حال ساخت در دو قطعه بیرجند و ماهیرود ميباشند که پس از عقد 

ــی  ــای عمران ــت ه قرارداد با این سازمان هماکنون در حال  انجام فعالی

ــرفت  ــد پیش ــا 90 درص ــن 20 ت ــن بی ــور میانگی ــه ط ــوده و ب ــود ب خ

فراوردههاي  تولید  همچون  کاربريهایي  در  و  انــد   داشــته  فیزیکــی 

هیدروکربوري و شیمیایي، نساجي، صنایع غذایي، کانيهاي غیرفلزي و 

مينمایند. فعالیت  انبارداري 

الزم بــه ذکــر مــی باشــد کــه 4  واحد تولیدي شامل واحد ریسندگي نخ 

پشمي و واحد فرآوري و بستهبندي خشکبار و واحد فرآوري محصوالت 

نصب  عملیات  هیدروکربوري  فراوردههاي  تولید  واحد  و  کشاورزي 

ماشینآالت و تجهیزات خود را به پایان رسانیده و در شرف بهرهبرداري 

دارند. قرار 
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اقدامات: سایر 

1- مشارکت و ارزیابي همایشها و جلسات مختلف در سطح استان 

و خارج از استان جهت حضور و در صورت توجیه دار بودن آنها اقدام 

فردوسي  هتل  در  استان  ظرفیتهاي  معرفي  مانند  مالي  حمایت  به 

تهران، همایش بررسي روابط ایران و افغانستان در پرتو تحوالت داخلي، 

سامت  سفرنامه  همایش  بیرجند،  دانشگاه  در  بینالمللي  و  منطقهاي 

کشور،  سطح  در  ایران  اسامي  جمهوري  هاالحمر  جمعیت  امید  و 

حضور در جشن نخبگان شهرستان سربیشه، حضور در همایش نخبگان 

نخبگان  همایش  و  مطبوعات  استاني  همایش  در  حضور  آزاد،  دانشگاه 

... و  غیربومي خراسان جنوبي  و  بومي 

2- حضور در نمایشگاه بینالمللي معرفي فرصتهاي سرمایهگذاري 

کیش و بازدید جناب آقاي دکتر محسن رضایي دبیر تشخیص مصلحت 

نظام و مهندس ترکان دبیر شوراي عالي مناطق آزاد تجاري _ صنعتي و 

ویژه اقتصادي از غرفه منطقه ویژه اقتصادي خراسان جنوبي 

در  ایران  اسامي  جمهوري  اختصاصي  نمایشگاه  در  حضور   -3

افغانستان و بازدید جناب آقاي دکتر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 

منطقه غرفه  از  تجارت 

4-  بازدیدهاي سفرا و رایزنهاي تجاري کشورهاي مختلف از قبیل 

و  فراه  والیات  استانداران  و  دانمارک  افغانستان،  هند،  چک،  جمهوري 

پکتیاي افغانستان و ... از منطقه

5- تهیه و ارائه معرفي ظرفیت منطقه ویژه اقتصادي در قالب کلیپ 

به زبانهاي فارسي، پشتو و انگلیســی

6- چــاپ 40  شماره ویژهنامه منطقه ویژه اقتصادي ضمیمه رایگان 

از  متوالي  و  مرتب  گزارشهاي  ارائه  و  جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه 

پیامکي  برگزاري مسابقه  و  فیزیکي منطقه  اقدامات عمراني و پیشرفت 

ویژهنامه در 

7-  ایجاد پایگاه اینترنتي و ارائه گزارشات جامع مکتوب و تصویري 

عملکرد  شفافیت  جهت  منطقه  در  واقعشده  رویدادهاي  و  اقدامات  از 

و  قوانین  و  اقتصادي  ویژه  منطقه  ماهیت  معرفي  و  مردم  براي  منطقه 

اقتصادي ویژه  مناطق  مزایاي 

ویژه  منطقه  اداري  ساختمان  در  کتابخانه  تجهیز  و  اندازي  راه   -8

اقتصادي با کتابهاي تألیف شده توسط نویسندگان و هنرمندان بومي 

استان خراسان جنوبي و راهــاندازي اتاق بیرجند شناسي

9- تهیــه و نصــب 23 بیلبورد با متن شعار سال و فرمایشات رهبري 

اقتصاد در  رونق  و  اشتغال  توسعه  براي  اقتصادي  ویژه  اهداف منطقه  و 

سطح منطقه

اقدامات خاص
واگذاري  شرایط  دستورالعمل  اساس  )بر  عمراني  هاي  طرح  واگذاري 

تکمیل  تمام،  نیمه  جدید،  اي  سرمایه  هاي  دارایي  تملک  هاي  طرح 

پــروژه   3 اســتان  در  غیردولتي(:  بخش  به  برداري  بهره  آماده  و  شده 

جدید پیشنهادي جهت واگذاري به بخش غیردولتي، 6 پروژه نیمه تمام 

پیشنهادي جهت واگذاری به بخش غیر دولتــی و 5 پروژه تکمیل شده و 

ــی در  یا آماده بهره برداري پیشنهادي جهت واگذاري به بخش غیردولت

ــه اســت. ــرار گرفت لیســت ق

2-  رونق تولید و خروج بنگاهها از رکود
2- 1( اقدامــات انجام گرفتــه اداره کل صنعتف معدن و تجارت:

ــه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و  ــتا 5 جلس ــن راس - در ای

ــده اســت. ــه بررســی تشــکیل ش تعداد 72 جلســه کمیت

ــن  ــای کوچــک و متوســط بی ــگاه ه ــی بن ــش و عارضــه یاب - طــرح پای

ــداد 384 واحد  ــون تع ــا کن ــه ت ــد ک ــدام گردی ــع و اق ــد توزی 657 واح

عارضه یابي شده است  که فرآیند معرفي واحدها به بانک نیز بر مبناي 

اینکه واحد معرفي شونده داراي مشکل نقدینگي  این طرح و  اطاعات 

باشد و همچنین مشکل بازار فروش نداشته باشد انجام مي گیرد.

- در راستاي اعطاي تسهیات رونق تولید

• تعــداد 372 درخواست به بانک معرفي شده که مبلغ این درخواست 

ها 3851 میلیارد ریال مي باشد.

• تعــداد 40 پرداخت تسهیات انجام گرفته که مبلغ این درخواست ها 

231 میلیارد ریال مي باشد.

این  مبلغ  که  است  شده  انجام  بانک  مستقیم  پرداختي   38 تعــداد   •

باشد. مي  ریال  میلیارد   225 ها  درخواست 

- فعالســازی 5 واحد تولیدی

- اقزایــش تولید 2 واحد تولیدی

- 1 واحد تولیدی در حال فعال شــدن

2-2(  اقدامات انجام گرفته توسط اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي

به  واعام  وخصوصي  تعاون  بخش  در  دار  مشکل  واحدهاي  احصاء    -

ذیربط مراجع 
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ها  کاریابي  جمله  من  هدف  گروههاي  با  وجلسات  همایش  برگزاري   -

بــر  بالغ  هدف  جامع  نمایندگان  و  ها  وتعاوني  ها  واتحادیه  ها  وتشکل 

مشکات. رفع  و  ها   برنامه  تبین  هدف  ا   100

واحدهاي صنایع چوب  بررسي مشکات  در خصوص  برگزاري جلسه   -

و  مالیاتي  اجتماعي،  تامین  )حوزه  بیرجند  صنعتي  شهرک  در  مستقر 

افزوده.( ارزش  بر  مالیات 

- برگزاري  جلسات کمیته کارشناسي زیر گروه کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید در خصوص طرح و پیگیري مشکات واحدهاي تولیدي

سازمان  همکاري  با  نفر   10 باالي  کارگاههاي  اطاعات  فایل  تهیه   -

تامین اجتماعي در راستاي شناسایي و پیگیري مشــکات واحــد هــا.

سطح  در  استان  بزرگ  واحدهاي  مشکات  بررسي  جلسات  برگزاري   -

اداره کل و شهرستانهاي تابعه با هدف تسریع در پیگیري مشکات انها 

و برون رفت از وضعیت فعلي ) .شرکت هاي کاشي نیلوفر و آیداسرام- 

معادن زغالسنگ نگین   احیاء سپاهان ، معدنجو(

3- توسعه صادرات غیرنفتي استان و رفع موانع آن
اقدامات انجام گرفته در راستاي توسعه صادرات:

شوراي  جلسه  دو  و  صادرات  توسعه  کارگروه  جلسه  دو  برگزاري   -

ذیربط    دستگاههاي  حضور  با  مرز  مبادالت  سازماندهي 

رفع  محوریت  با  خارجي  تجارت  پایش  کمیته  جلسه  چهار  برگزاري   -

تولیدکنندگان   و  صادرکنندگان  مشکات 

تولید  به  صادرات  توسعه  از  حمایت  بسته  و  تشریح  و  رساني  اطاع   -

گذاري  سرمایه  تجاري  هیات  از  پذیرش  صادرکنندگان  و  کنندگان 

جمهوري چک به استان و اعزام هیات تجاري به کشور امارات همزمان 

با نمایشگاه کاشي و سرامیک خاورمیانه و همچنین به کشور ارمنستان 

خصوصي   بخش  توسط 

- اطاع رساني کلیه نمایشگاههاي مورد تایید سازمان توسعه تجارت به 

تولید کنندگان جهت مشارکت در این نمایشگاهها  

پایانه صادراتي سنگ و مواد معدني  ارسال طرح توجیهي  و  پیگیري   -

معدني   مواد  استان جهت صادرات 

- شرکت در نشست استانداران شرق کشور و والیان غرب کشور افغانستان 

در مشهد مقدس و ارائه پیشنهادات و راهکارهاي توسعه صادرات بین دو 

کشور

- روان سازي صادرات سوخت مرزنشینان و توزیع عواید حاصل از صادرات 

سوخت بین مرزنشینان واجد شرایط با هدف تامین معشیت، حفظ امنیت، 

پیشگیري از قاچاق سوخت و تثبیت جمعیت در نوار مرزي استان  - 

- افتتاح رسمي پایانه مسافري مرز ماهیرود جهت ورود و خروج مسافر 

از مرز رسمي  

- در نظر گرفتن برخي از اقام مورد درخواست استان در لیست اقام 

افغانستان     از کشور  مورد معافیت مرزنشینان جهت واردات 

- پیگیري و به نتیجه رسیدن تخصیص اعتبار جهت تکمیل جاده میل 

78 به سمت فراه افغانستان به طول 60 کیلومتر  

بازارچه  محل  در  متقاضیان  به  گذاري  سرمایه  زمین جهت  واگذاري   -

مناطق مشابه به سایر  نسبت  پذیر  توجیه  نرخ  با   78 میل 

۴- مبارزه با قاچاق کاال و سوخت
تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره  توسط  گرفته  انجام  اقدامات   ).1-4

استان

ــف 221  ــه و کش ــطح عرض ــاق در س ــف قاچ ــت کش ــه گش ــدام ب - اق

ــال  ــارد ری ــه ارزش 228 میلی ــورد ب م

- شناسایي دو انبار نگهداري کاالي دخاني قاچاق

- صدور بیش از 35  فقره کارت عاملیت فروش کاالي دخاني براساس 

دستورالعمل اباغي توسط اتحادیه مربوطه در   مرکز استان از ابتداي 

سال

اتحادیه  همکاري  با  بازار  سطح  در  قاچاق  میوه  عرضه  از  جلوگیري   -

عرضه سطح  در  مربوطه 

ــرکت  ــان و ش ــده فروش ــای عم ــودن انباره ــددار نم ــایی و ک - شناس

ــه  ــایی کلی ــرای شناس ــی 4 روزه ب ــرح ضربت ــرای ط ــش و اج ــای پخ ه

ــه ــد و حوم ــی بیرجن ــهرک صنعت ــای در ش انباره

گردش  سازي  وشفاف  تولید  از  کارگروه حمایت  جلسه  یک  برگزاري   -

لوازم صوتي وتصویري،  ، کاال در سطح عرضه   

- برگزاري کارگاههاي آموزشي جهت آشنایي اتحادیه  هاي آرایشگران 

زنانه، الکترونیک آرایشي و بهداشتي با کاالي قاچاق

4-2( اقدامات انجام گرفته توسط کمیسیون برنامه ریزي، هماهنگي و 

نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

بر  نظارت  و  هماهنگي   ، ریزي  برنامه  کمیسیون  جلسه  دو  برگزاري   -

استان،  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

- برگزاري دو جلسه کارگروه پیشگیري از وقوع جرم قاچاق کاال و ارز 
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- برگزاري دو جلسه در هریک از کارگروه هاي اطاعات و عملیات، کارگروه 

فرهنگي و تبلیغات، کارگروه حمایت از تولید و نظارت برشفاف سازي گردش 

کاال در سطح عرضه 

کشور  شرق  هاي  استان  اي  منطقه  نشست  در  کمیسیون  دبیر  حضور   -

قاچاق  بررسي وضعیت  با موضوع  بلوچستان  و  استان سیستان  میزباني  به 

نفتي  هاي  فرآورده 

- پیگیري همایش آشنایي با مفهوم قاچاق کاال و ارز در محل سالن جلسات 

اداره کل تبلیغات اسامي ویژه ائمه جمعه و جماعت )شیعه و سني( استان 

با هدف فرهنگ سازي و اطاع رساني پیرامون قبح و مذمت قاچاق کاال و 

ارز از طریق منابر و جلسات مذهبي در ماه مبارک رمضان 

- پیگیري موضوع آمار کشفیات قاچاق کاالهاي ممنوعه تجهیزات دریافت 

از ماهواره به منظور ارسال به شرکت میثاق در تهران 

- پیگیري موضوع قاچاق شکر، دام، بیت برند قاچاق کاالي دخاني، قاچاق 

قند خون،  دستگاه  اي،  رشته  بهداشتي، المپ  و  آرایشي  میوه، محصوالت 

باطري ماشین و ابلغ به دستگاه هاي ذیربط و فرمانداري هاي تابعه استان 

به منظور کنترل سطح عرضه و مبادي ورودي استان

- پیگیری و صدور مجوز صادرات روغن تقطیری به افغانســتان

- پیگیري موضوع مبارزه با عرضه و فروش البسه دست دوم قاچاق 

-  پیگیري موضوع عرضه و فروش البسه قاچاق از طریق فضاي مجازي و 

اجتماعي  هاي  شبکه 

-  آسیب شناسي طرح فروش سوخت به مرزنشینان 

- پیگیري موضوع تجهیز ایستگاه بازرسي دیهوک به عنوان یکي از مهمترین 

محورهاي مواصاتي استان

- برگزاري  9جلسه امحاء کاالي قاچاق فاقد مصرف و فاسد شدني توسط 

اداره جمع آوري و فروش اموال تملیکي  استان

- تهیه آمار کشفیات کاالهاي دخاني و انعکاس به ستاد مرکزي به منظور 

کسب تکلیف در جهت امحاء آن 

-  تهیه گزارش پیرامون مشکات و نواقص موجود و انعکاس به ستاد مرکزي 

به منظور تقویت و تجهیز پایانه مرزي استان

- پیگیري موضوع اخذ مالیات از فروش سوخت مرزنشینان 

-  پیگیري موضوع برگزاري همایش منطقه اي ویژه استان هاي شرق کشور 

به میزباني استان خراسان جنوبي با حضور مسئولین ستاد مرکزي

- ســایر اقدامــات در ایــن حــوزه بــه تبلیغــات تلویزیونــی، پخــش تراکــت و 

بوشــور و نصــب بنــر بــرای فرهنــگ ســازی و آگاه ســازی ختــم مــی شــود.

5 -توسعه شرکت هاي دانش بنیان
- بروزرساني قوانین حمایتي و  استقرار شرکتهاي دانش بنیان

- حمایــت و اســتقرار 30 شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوري 

خراسان جنوبــی

ــازی 3 اپلیکیشن موبایلي در راستاي حمایت از  ــاده س ــی و پی - زراح

فناوری توسعه  و  دانشبنیان  شرکتهاي 

- برنامهریزي در خصوص برگزاري استارتــآپ استاني و کشوري 

دفتر  کل  مدیر  حضور  با  بنیان  دانش  خدمات  میز  جلسه  برگزاري   -

باشد: مي  ذیل  شرح  به  آن  اقدامات  اهم  کاالکه  صادرات  توسعه 

- تخصیــص 3 درصد جوایز صادراتي به صادرکنندگان کاالها و خدمات 

دانش بنیان در سال 95

نمایشگاههاي  اجاره غرفه شرکت در  از هزینه هاي  - پرداخت قسمتي 

ایران   تایید سازمان توسعه تجارت  المللي خارجي مورد  بین 

- کمک به ثبت برند و بازاریابي محصوالت دانش بنیان در غالب بسته 

حمایتي و مطابق شیوه نامه هاي مربوطه

- تعداد  6 جلســه کمیته تخصصي تولید دانش بنیان با هدف بررسي 

آخرین اقدامات واحدهاي تولیدي در زمینه دانش بنیان شدن و احصاء 

موانع مهم آن برگزار گردیده است که تعداد دو شرکت )بهبود صنعت 

مشاور پارسیان، شمش فلز رویال( دانش بنیان شده اند.

۶- جذب سرمایه گذار خارجی
اقدامات انجام شده پروژه جذب سرمایه گذاري خارجي:

الــف( شناسایي فرصت هاي سرمایه گذاري خارجي

- بروزرســانی فرصت های سرمایه گذاری استان

ــذار  ــرمایه گ ــه س ــذاری ب ــل واگ ــه قاب ــی ک ــروژه های ــایی پ - شناس

خارجــی هســتند

هاي  بخش  تفکیک  به  گذاري  سرمایه  هاي  فرصت  گزارش  تهیه   -

متبوع  وزارت  هاي  استان  امور  مدیرکل  به  اعام  منظور  به  اقتصادي 

اقتصادي و سرمایه  پروژه معرفي ظرفیت ها و فرصت هاي  راستاي  در 

خارجي و  داخلي  فعاالن  مشارکت  جلب  براي  ایران  گذاري 

  ب( رسیدگي به درخواستهاي سرمایهگذاري خارجي و پیگیري امـور 

پـروژه هـاي سـرمایه گـذاري خارجي

- بررســی 5 درخواست سرمایه گذاران خارجي در زمینه احداث نیروگاه 

خورشیدي و بادي طي 5 ماهــه نخســت ســال



فصل سوم    گزارش اقدامات 9 استان در اقتصاد مقاومتی

191 moqavemati.net

- پیگیــری دریافــت مجــوز و اســتعامات جهــت ســرمایه گــذاری 

خارجــی در 2 پــروژه انــرژی خورشــیدی

در  مدرن  انبار  احداث  پروژه  خارجي  سرمایهگذاري  مجوز  تصویب   -

بــا ســرمایه  اقتصادي بیرجند )قطعه منفصله ماهیــرود(  منطقه ویژه 

گــذار خارجــی از افغانســتان و تاجیکســتان

روادید  تمدید  منظور  به  استان  گذرنامه  و  مهاجرت  اداره  با  -مکاتبه 

تاجیکستان. و  افغانستان  آلمان،  از کشورهاي  متقاضیان سرمایهگذاري 

- پیگیري جهت ورود سرمایه پروژه هاي سرمایه گذاري خارجي، صدور 

روادید و پروانه اقامت سرمایه گذاران چیني و آلماني. 

- مکاتبه با دستگاه هاي اجرایي استان به منظور رفع مشکات سرمایه 

گذاران از جمله: تأمین آب پروژه تولید شمش چدن با سرمایه گذاري 

صدور  و  شتر  پرورش  پروژه  زمین  تعیین  و  چین  کشور  از  خارجي 

آلمان. کشور  از  خارجي  گذاري  سرمایه  با  مربوطه  مجوزهاي 

و  )ایجاد  استان  گذاري  سرمایه  مراکز خدمات  فعالیت  ارتقاء سطح  ج( 

گذاري( سرمایه  واحد  پنجره  گسترش 

ــروگاه خورشــیدی شــرکت  ــرای 4 نی - درخواســت اســتعام و مجــوز ب

ــتران نجم- هلند، شرکت هیربد نیرو- ترکیه، شرکت ویراپرتو  ــا گس رس

طریق  از  آلمان  پایتخت-   صنعت  آتیه  شرکت  کانادا،  سوالبست-  نور 

اجرایي ذیربط. به دستگاه هاي  پنجره واحد سرمایه گذاري 

ثبت  منظور  به  گذاري  سرمایه  متقاضیان  به  مشاوره  و  راهنمایي   -

درخواست هاي سرمایه گذاري و درخواست صدور مجوزها و استعامات 

مستمر.  بطور  استان  گذاري  سرمایه  واحد  پنجره  سامانه  در  مربوطه 

- پیگیري جهت بهبود و ارتقاء سامانه پنجره واحد سرمایهگذاري استان 

به منظور تسریع در رسیدگي به درخواست سرمایه گذاران.

د( بازاریابي )همایش ها و پذیرش هیأت هاي خارجي و..(

- مشارکت در برگزاري همایش سرآمدان نخبگان و سرمایه گذاران هم 

استاني مقیم و غیرمقیم استان

با رویکرد  ایده ها و اختراعات شامل  32 طرح  بانک اطاعات  ایجاد   -

درخصوص  پیگیري  و  سازي  تجاري   قابل  هاي  طرح  معرفي  و  احصاء 

به سرمایه گذاران  از مخترعین  نفر  دو  بنیان  دانش  پروژه هاي  معرفي 

سازي. تجاري  منظور  به  خارجي  و  داخلي 

ه( ایجاد بستر مناسب براي ارتباط با سرمایه گذاري خارجي

- برگزاری جلســات مشــاوره و کارشنایی به سرمایه گذاران خارجی

از  بعد  و  قبل  مراحل  در  خارجي  گذاران  سرمایه  به  خدمات  ارائه   -

صدور مجوز و همچنین رسیدگي و پیگیري مسائل و مشکات متقاضیان 

استان در  خارجي  گذاري  سرمایه 

راستاي  در  استان  برق  توسط شرکت  گرفته  انجام  اقدامات  جمله  از   -

تحقق اقتصاد مقاومتي تبلیغ و ترویج استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر 

است که به این جهت و با هماهنگي هاي انجام گرفته با سازمان انرژي 

، تعدادي سرمایه  ایران »سانا«  و مرکز سرمایه گذاري استان  نو  هاي 

این زمینه دراستان  با سرمایه گذاري در  را  گذار خارجي موافقت خود 

خراسان جنوبي اعام نموده اند و طرح هاي مذکور در دست مطالعه و 

بررسي مي باشد.

- تا کنون 6 قرارداد خارجی در اســتان منعقد شــده است.

نتایج و پیامدهاي حاصل
درآمدهاي پایدار استاني:

 902461 معــادل   94 ابتــدای  ماهــه   5 در  اســتان  درامدهــای 

ــدی  ــادل 20.9 درص ــدی مع ــا رش ــه ب ــت ک ــوده اس ــال ب ــارد ری میلی

ــهم  ــت. س ــیده اس ــه 95 رس ــال در 5 ماه ــارد ری ــه 1090968 میلی ب

ــوده  ــد ب ــر91.7 درص ــه 95 براب ــتان در 5 ماه ــی اس ــای مالیات درآمده

اســت. از ایــن میــزان 68 درصــد از مالیــات هــای مســتقیم و مابقــی از 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــتقیم ب ــر مس ــات غی مالی

در ســال 95 خراســان جنوبــی 0.3 درصد از درآمد هاي کشور را به 

خود اختصاص داده است و سهم درآمدهاي مالیاتــی معــادل 2.4 درصــد 

بــوده اســت.

مشارکت مردمي:

اقتصاد  مهم  شاخصهاي  از  یکي  مردمي  مشارکت  اینکه  به  توجه  با 

مقاومتي است و  تجلي این شاخص را ميتوان در بخش تعاون دید آمار 

ــاه 95 نشــان مــی دهــد کــه 23  ــی هــای تشــکیل شــده در 4 م تعاون

ــاد  ــغلی ایج ــده و 341 فرصــت ش ــا 1180 عضــو تشــکیل ش ــی ب تعاون

ــد. نمــوده ان

منبع

ایــن گــزارش توســط روابــط عمومی اســتانداری اســتان خراســان جنوبی منتشــر شــده و در 

اختیــار شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب قرار گرفته اســت.
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دکتر هاشمی

بخش نهم

» استان تهران «

مقدمه
بــه گفتــۀ رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان تهــران تاکنــون 12 برنامــه 
ــای  ــش ه ــران و در بخ ــتان ته ــرای اس ــروژه ب ــا 195 پ ــی ب ــاد مقاومت اقتص
مختلــف در نظــر گرفتــه شــد کــه 78 پــروژه بــه صــورت ویــژه در دســت اجــرا 
مــی باشــد. در بحــث اقتصــاد مقاومتــی، اســتان تهــران بــه ســه بخــش شــرق، 
جنــوب و جنــوب شــرقی و غــرب اســتان تقســیم شــده کــه در شهرســتان ری 
ــروژه و در  ــروژه، قرچــک 44 پ ــروژه، پیشــوا 49 پ ــروژه، پاکدشــت 56 پ 57 پ
ورامیــن 59 پــروژه تعریــف شــده اســت. اجــرای پایانــه صــادرات گل و گیــاه، 
پایانــه محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی، ســاماندهی 17 هــزار واحــد 
صنعتــی، تکمیــل 161 پــروژه و طــرح صنعتــی بــا پیشــرفت بــاالی 65 درصــد 
ــد و تعییــن تکلیــف 820 واحــد تولیــدی  ــق تولی ــان ســال  95 و رون ــا پای ت

ــن پروژه هاســت.  ــه ای مشــکل دار از جمل

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان
عناویــن پــروژه هــای خــاص دســتگاه هــای اجرایــی اســتان تهــران بــه شــرح 

زیــر اســت:

 
جهاد کشاورزی 

• احداث پایانه صادراتی گل و گیاه
• احداث پایانه صادراتی سبزی و صیفی جات

• احداث پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
• ساماندهی 17000 واحد صنعتی استان )3500 واحد در فاز اول(

• تکمیل 161 طرح صنعتی با پیشرفت باالی 60 درصد در سال 95
• رونــق تولیــد و تعییــن تکلیــف 820 واحــد تولیــدی مشــکل دار بــا هــدف 

فعــال نمــودن آنهــا
 

شرکت شهرک های صنعتی 
• ســاماندهی و توســعه شــرکت هــای بازرگانــی صادراتــی )مدیریــت صــادرات( 

ن ا تهر
• آموزش 10500 نفر از شاغلین واحدهای صنعتی
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• توسعه خوشه پاستیک استان
• توســعه شــبکه های کاری بیــن صنایــع کوچــک، متوســط و بــزرگ از طریــق 

مــدل پیمانــکاری فرعی
• احــداث، ایجــاد و تکمیــل زیرســاخت های شــهرک های صنعتــی اســتان بــا 

اســتفاده از روش هــای نویــن و مشــارکت بخــش خصوصــی
 

اتاق اصناف تهران 
• تاسیس شرکت مدیریت صادرات تخصصی اصناف

• نویــن و شفاف ســازی نظــام توزیــع از طریــق توســعه فروشــگاه های 
زنجیــره ای و بــزرگ 

• ایجاد خوشه های کسب وکار
ــد واحــد و  ــل برن ــران ذی ــی ته ــات فن ــای خدم ــع بخشــی از واحده • تجمی

ــز فعالیــت تحــت فرانچای
• طراحی، ایجاد و راهبری کلینیک های بهبود اصناف

• شناسایی و اصاح عوامل زاید در کل فرایند تامین تا توزیع
 

اداره کل راه و شهرسازی 
ــه  ــا اســتفاده از بتــن ب • بهســازي و روکــش آســفالت محورهــاي شــریاني ب
جــای قیــر بــا هــدف بــاال بــردن کیفیــت ســاخت راه هــا، کاهــش هزینه هــاي 

اجرایــي و کمــک بــه تولیــد ســیمان
 

اداره کل استاندارد 
ــی در  ــرف نهای ــا مص ــه ت ــذا از مزرع ــره غ ــتاندارد زنجی ــام اس ــتقرار نظ • اس

ــی ــوالت غذای ــت در محص ــت، کیفی ــی، اصال ــای ایمن محوره
ــات  ــون قطع ــای آزم ــوزه ه ــودرو در ح ــازی خ ــام استانداردس ــتقرار نظ • اس
ــق  ــی از طری ــه فن ــوط معاین ــزات خط ــاده ای و تجهی ــون ج ــاس، آزم حس

ــی ــر دولت ــش غی ــازی بخ ــت س ظرفی
• کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی )الکتریکی و هیدروکربنی(

• گســترش پوشــش اســتاندارد بــه صــورت غیــر اجبــاری از طریــق اســتقرار 
نظــام جامــع خــود اظهــاری و خــود کنترلی ســه گــروه کاالهــای دارای اولویت

• اســتاندارد ســازی خدمــات و محصــوالت در 500 واحــد تولیــدی با اســتفاده 
از شــرکت های بازرســی تحــت پوشــش

• تجهیز و راه اندازی 10 آزمایشگاه کنترل کیفی کاال
 

شرکت آب منطقه ای تهران 
ــر روی چاه هــا )نصــب 3831 کنتــور حجمــی  • نصــب کنتــور هوشــمند ب
بــرای چــاه مجــاز و نصــب 3831 کنتــور فهــام بــرای چــاه مجــاز کشــاورزی(

• پر و مسلوب المنفعه نمودن 24000 حلقه چاه  غیرمجاز
• عاج بخشی و مهار آب نشتی سد الر

• ســاماندهی آب هــای ســطحی جنــوب تهــران )احــداث تصفیه خانــه 
آب هــای ســطحی صالــح آبــاد، ســرخه حصار و خطــوط انتقــال و تاسیســات

ــه  ــه جنــوب تهــران ب • طــرح احــداث خــط دوم انتقــال پســاب تصفیه خان
ــهرري ــن پاکدشــت و ش دشــت هاي ورامی

• تکمیل فاز اول تصفیه خانه ششم و فاز دوم تصفیه خانه ششم
• اجرای سد نم رود

 
شرکت آب و فاضاب استان 

• تکمیــل و بهــره بــرداری از مــدول اول تصفیــه خانــه فاضــاب شــهرهای 
پردیــس، پرنــد، پیشــوا، شــهریار و میگــون

ــان،  ــهرهای لواس ــاتفاضاب ش ــل از تاسیس ــرداری کام ــره ب ــل و به • تکمی
ــن و  ــن، رودهن-بومه ــک، ورامی ــارد، قرچ ــران، م ــهر، ته ــدس، اسامش ق

ــم ــاط کری رب
• واگــذاری تصفیــه خانــه فاضــاب پرنــد بــه روش بیــع متقابــل بــه بخــش 

خصوصــی
• واگــذاری تصفیــه خانــه فاضــاب لویــزان تهــران بــه روش بیــع متقابــل به 

بخــش خصوصــی )شــهرداری منطقه4(
• تدوین و پیاده سازی برنامه جامع بهره وری آب تهران

 
شرکت آب و فاضاب روستایی 

• تأمین و تجهیز تأسیسات آب با دستگاه های هوشمند
• تجهیز تآسیسات تأمین و توزیع آب با سیستم های کنترلی

ــتاهای  ــرب روس ــع آب ش ــن و توزی ــات تأمی ــدد تأسیس ــی مج • مهندس
ــتان اس

• تأمین آب بهداشتی سالم در سطح روستاهای استان
• جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
• توسعه کارگاه های بزرگ صنایع دستی شهری

• توسعه مؤسسات صادرات صنایع دستی
• توسعه کمی و کیفی کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی

• گسترش و توسعه فضاهای بازاری صنایع دستی

شرکت توزیع نیروی برق استان 
• کاهش تلفات شبکه توزیع برق استان تهران
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• توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و تولیــدات پراکنــده در شــبکه توزیــع 
بــرق اســتان

ــترکین  ــرای مش ــمند ب ــور هوش ــب کنت ــا نص ــبکه ب ــازي ش • هوشمندس
ــتان ــرق اس ــع ب توزی

• اجــرای 5 پــروژه تزریــق تــوان و فــروش بــرق بــه شــبکه )از جملــه نیروگاه 
پرنــد- نیــروگاه خورشــیدی حــرم امــام و نیروگاه چرمشــهر(

 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

• کاهش تلفات شبکه توزیع تهران بزرگ
ــور هوشــمند جهــت مشــترکان  ــا نصــب کنت • هوشــمند ســازی شــبکه ب

ــزرگ ــرق تهــران ب ــع ب توزی
ــگ 1200  ــار متوســط و مانیتورین ــد فش ــتگاه کلی ــزار دس ــیون ه • اتوماس

ــدر فشــار متوســط در راســتای کاهــش خاموشــی-ها دســتگاه فی
• نصب سیستم های خورشیدی به میزان 1755 کیلووات

 
شرکت برق منطقه ای 

• کاهــش تلفــات شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع از طریــق شناســایي خطــوط 
بــا تلفــات بــاالي 3درصــد انتقــال و تکمیــل نصــب کنتــور در تمامــي مبادي 

ورودي و خروجــي، خطــوط انتقــال و خطــوط فــوق توزیــع
• احداث و بهره برداری از 50 مگا وات تولید پراکنده در سطح استان

 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

ــال 95  ــان س ــا پای ــی ت ــرمایه گذاری خارج ــون دالر س ــذب 700 میلی • ج
در اســتان تهــران

• بهبود محیط کسب و کار در استان تهران
• استقرار خزانه داری الکترونیکی

• مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت
 

سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران 
• پیاده سازی نرم افزار طرح جامع مالیاتی

• پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده
 

تعاون روستایی استان تهران 
ــن و بســته بندی محصــوالت  ــرداران آب و زمی • ایجــاد 13 تشــکل بهره ب

کشاورزی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

• تشکیل اتحادیه هاي تعاوني
• بسط و توسعه تعاوني هاي دانش بنیان و تامین نیاز مصرف کنندگان

• توسعه مراکز جوار کارگاهي/ بین کارگاهي
 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
• آموزش های بخش دولتی، مشاغل خانگی و بازار محور

• ارائه آموزش های الزم به بخش خصوصی )اصناف و اتحادیه ها(
• ارائه بسته های مهارتی به بنگاه های اقتصادی

 
اداره کل دامپزشکی 

ــی و  ــز درمانگاه ــر مراک ــی ب ــای حاکمیت ــطح نظارت ه ــاء س ــود ارتق • بهب
آزمایشــگاه های بخــش خصوصــی

 
اداره کل راه آهن 

• احداث خطوط ریلی حومه ای
ــه صــورت  ــد ب ــرار داد مســیر تهــران- پرن • مطالعــه طــرح در حــال عقــد ق
ــران-  ــه ته ــیر چهارخط ــرار داد مس ــد ق ــال عق ــرح در ح ــه ط EPC، مطالع
اسامشــهر بــه صــورت EPC، مطالعــه اتصــال شهرســتان شــهریار، طراحــی 

ترمینــال خطــوط حومــه ای توســط مشــاور
• طراحــی برنامــه پیگیــری توقــف واگن هــای ci5 و اروپایــی جهــت جلوگیری 
از توقــف بیــش از حــد، بررســی احــداث پایانه هــای قرچــک- پیشــوا- ورامین- 

EPC ــورت ری به ص
 

معاونت امنیتی انتظامی استانداری 
ــراه،  ــن هم ــی، تلف ــای دخان ــه )کااله ــطح عرض ــاق در س ــا قاچ ــارزه ب • مب

ــور( ــامت مح ــای س ــر و کااله ــا و جواه ــاک، ط پوش
• مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ممنوعــه )مشــروبات الکلــی- تجهیــزات ماهواره 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــاز( ب ــی غیرمج ــام فرهنگ ــزات ســاح و اق - تجهی

آموزشــی و طــرح هــای عملیاتــی

اقدامات استان در اقتصاد مقاومتی
ــای اقتصــاد  ــه در راســتای اجــرای پروژه ه ــات صورت گرفت ــه اقدام ازجمل
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــران می ت ــتانداری ته ــط اس ــی توس مقاومت

کــرد:
ــه  ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــه در کارگ ــب 1404 مصوب • تصوی
ریاســت اســتاندار و بــا حضــور مدیــران اســتانی و جمعــی از مدیــران 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــی آن در دس ــع فراوان ــه توزی ــدی ک ــای تولی واحده
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ــا  ــی 319، بانکه ــورد، امورمالیات ــی 342 م ــن اجتماع ــازمان تامی ــامل س ش
ــاس  ــروه براس ــن کارگ ــت. در ای ــورد اس ــا 135 م ــتگاه ه ــایر دس 608 و س
ــن  ــه ای )تامی ــات بیم ــا، موسس ــک ه ــی از بان ــای تخصص ــه ه ــر کمیت نظ
اجتماعــی( و ادارات مالیاتــی بــرای شــرکت هــای متقاضــی در اســتان تهــران 
ــی  ــه م ــر گرفت ــی تســهیاتی در نظ ــای اقتصــاد مقاومت ــرح ه ــاس ط براس
شــود. اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه رقــم بیــش از 1100 میلیــارد تومــان در 
احیــای واحدهــای تولیــدی اســتان گفتــه اســت: براســاس گــزارش اقدامــات 
ــه رتبــه ســوم  انجــام شــده در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســتان تهــران ب
رســیده اســت. بــه گفتــۀ رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
تهــران، بــر اســاس تفاهــم نامــه صــورت گرفتــه بــا ســازمان صنعــت، معــدن 
ــت  ــی، فعالی ــای صنعت ــت واحده ــه فعالی ــه منظــور کمــک ب و تجــارت و ب
17 هــزار واحــد صنعتــی اســتان تهــران مــورد راســتی آزمایــی قــرار گرفتــه 
و مشــکات شــهرک هــای صنعتــی دولتــی و خصوصــی نیــز بررســی مــی 
شــود. طبــق گفتــۀ رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران 
بــر اســاس ارزیابی هــا 13 شــهرک صنعتــی دولتــی در اســتان تهــران مســتقر 
و فعــال هســتند و همچنیــن مقــرر شــد واحدهــای غیرفعــال و نیمــه فعــال 
ارزیابــی شــوند. در ادامــه تصریــح کــرد: 860 واحــد صنعتی در ســطح اســتان 
ــار مشــکاتی هســتند و  ــا دچ ــن واحده ــه ای ــایی شــده اند ک ــران شناس ته
ــه  ــن از تهی ــده اند. وی همچنی ــی ش ــی معرف ــهیات بانک ــذ تس ــرای اخ ب
ســند آمایــش اســتان و کشــور و رایزنــی بــا ســرمایه گــذاران خارجــی خبــر 
داد. طبــق اعــام کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد کشــور از ابتــداي 
اردیبهشــت مــاه تــا پنجــم دی مــاه ســال 95، از تعــداد 2049  بنــگاه کوچک 
و متوســط در اســتان تهــران، 376 بنــگاه موفــق بــه دریافــت 3462 میلیــارد 

ــده اند. ــا ش ــهیات از بانک ه ــال تس ری
ــتان  ــی اس ــاد مقاومت ــه اقتص ــی برنام ــی تبلیغ ــروه فرهنگ ــکیل کارگ • تش
ــرای انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی، رســانه ای  تهــران کــه برنامــه ریــزی ب
و تبلیغاتــی در راســتای شــفاف ســازی و ســالم ســازی اقتصــاد و جلوگیــری 
از اقدامــات و فعالیــت هــای فســادزا از جملــه اهــداف اصلــی ایــن کارگــروه 
ــا هــدف  ــه اقتصــاد مقاومتــی ب ــدازی پایــگاه اینترنتــی چندزبان اســت. راه ان
ایجــاد تمرکــز اطــاع رســانی بــا محتــوای اخبــار مربــوط بــه فعالیــت هــا و 
اقدامــات انجــام شــده در اســتان، بیــان اطاعــات طــرح هــای قابــل واگــذاری 
ــه  ــز برنام ــای مســئولین ارشــد نظــام و نی ــه بخــش خصوصــی، رهنموده ب
ــای  ــت ه ــری از ظرفی ــرداری حداکث ــره ب ــه منظــور به ــری ب ــزی و پیگی ری
رســانه ملــی و اســتانی و نیــز اســتفاده از فضاهــای فرهنگــی اســتان بــرای 
ــور در دســت  ــه ام ــی، از جمل ــای اقتصــاد مقاومت ــام ه ــا و پی ــغ نماده تبلی

پیگیــری و اجــرای ایــن کارگــروه عنــوان شــده اســت.
• بــه گفتــه رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان تهــران، پایانــه صادراتی 

ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــون دارای 80 درص ــران تاکن ــتان ته ــاه اس گل و گی
ــد.  ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــر ب ــه فج ــاد در ده ــال زی ــه احتم ــت و ب اس
ــران  ــرب ته ــه غ ــژه منطق ــژه محصــوالت کشــاورزی وی ــی وی ــه صادرات پایان
ــروژه  ــون 78 پ ــدازی اســت. اکن ــز در حــال راه ان در شهرســتان شــهریار نی
ــژه در اســتان تهــران در دســت پیگیــری  ــه صــورت وی اقتصــاد مقاومتــی ب
ــی،  ــه اقتصــاد مقاومت ــه برنام ــوط ب ــروژه هــای مرب اســت.  همــه طــرح و پ
در راســتای برنامــه ششــم توســعه و ســند چشــم انــداز توســعه کشــور اجــرا 
می شــود کــه برخــی از طــرح هــا کوتــاه مــدت، برخــی میــان مــدت و برخــی 
نیــز بلنــد مــدت اســت و ممکــن اســت تــا ســال 1399 خورشــیدی بــه بهــره 
بــرداری برســند. 50 درصــد از پروژه هــای دســتگاه هــای اســتان در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی پیشــرفت داشــته و 3 دســتگاه آب و فاضــاب منطقــه ای، 
آب و فاضــاب شــهری و روســتایی و جهــاد کشــاورزی بهتریــن عملکــرد را 

داشــته اند. 
ــات  ــی از اقدام ــران یک ــتان ته ــطح اس ــاز در س ــای غیرمج ــداد چاه ه • انس
ــن راســتا 2000 چــاه  ــود کــه در ای مهــم شــرکت آب منطقــه ای تهــران ب
ــدند.  ــدود ش ــایی و مس ــال شناس ــت امس ــه نخس ــه ماه ــاز در س ــر مج غی
ــان اینکــه  ــا بی ــزی اســتان تهــران ب ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
بــرای 110 هــزار نفــر در 52 روســتا برنامــه بهره منــدی از آب شــرب ســالم 
ــروژه  ــن پ ــد از ای ــون 40 درص ــا کن ــزود: ت ــت، اف ــده اس ــذاری ش هدف گ

ــود.  ــام می ش ــی آن انج ــال مابق ــان س ــا پای ــده و ت ــق ش محق

جمع بندی
بــه گفتــۀ رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران آنچــه 
ــزاری  ــود، برگ ــام ش ــی انج ــاد مقاومت ــه اقتص ــر خان ــت در دبی ــرار اس ق
ــا برنامــه  جلســات پیشــرفت پــروژه ای اســتانی و تلفیــق و تطبیــق آنهــا ب
ــداز 1404  ــم ان ــعه چش ــند توس ــتای س ــتان در راس ــعه اس ــم توس شش
اســت،  هرچنــد کــه تاکنــون زمان بنــدی دقیقــی بــرای پروژه هــای 
ــات  ــرفت و جزئی ــزان پیش ــده و می ــه نش ــتان ارائ ــی اس ــاد مقاومت اقتص
اجــرای ایــن پروژه هــا نیــز بــه صــورت تفصیلــی گــزارش نشــده اند. 
ــران،  ــتان ته ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــد پروژه ه ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
نســبت بــه اســتان های دیگــر نــوآوری بیشــتری داشــته اســت و در حجــم 

گســترده تری نیــز پیگیــری می شــوند.

منبع

ایــن گــزارش توســط روابــط عمومــی اســتانداری اســتان تهــران در رســانه ها منتشــر شــده 

و از ایــن طریــق در اختیــار شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ایــن کتــاب 

ــرار گرفته اســت. ق
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فصل چهارم
پایش اقتصاد مقاومتی در سال 1395

گزارش اقدامات 3 سازمان
)این 3 سازمان گزارش اقدامات خود را ارسال نموده اند(
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بخش اول

» سازمان بسیج سازندگی کل کشور «

اصــول کلــی حاکــم و فلســفه برنامــه هــای بســیج 
مقاومتــی اقتصــاد  راســتای  در  ســازندگی 

• انتظارات مقام معظم رهبری برآورده شود.
• موجب عمق بخشی و کارآمدی نظام شود.

• در اولویت نیازهای کشور و کار زمین مانده باشد.
• مردمی کردن اقتصاد از طریق تکیه به مردم

• قابل حمایت نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی باشد.
• جغرافیا و فرهنگ بومی و محلی رعایت شود.

• حتی االمکان به اقتصاد خانواده کمک نماید.
• الگوسازی جهت عملیاتی شدن سایر عرصه های تولید 

موارد تأثیر گذار در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه بسیج
ــا  ــای ب ــت ه ــتفاده از ظرفی ــاورزی و اس ــت کش ــازی صنع ــه س • بهین

اســتفاده )شــیات، مرغــداری، گلخانــه(
• شناسایی اختراعات و نخبگان و حمایت از آنها

• تعامل با اصناف کشــور جهت رونق بازار
• فرهنگ سازی صحیح

ــز  ــی مراک ــده غذای ــی در وع ــاد مقاومت ــوالت اقتص ــدن محص • گنجان
ــی و ...(  ــی، آموزش تجمعی)نظام

موانع وچالشــهاي پیش روي اقتصاد مقاومتي 
ــذب  ــراي ج ــي ب ــاي منف ــاد فض ــر ایج ــدد ب ــل متع ــود عوام • وج

وخارجــي  داخلــي  ســرمایه گذاري 
• پاییــن بــودن ســطح بهــره وري نیــروي انســاني وضــرورت تشــکیل 

نیــروي انســاني کارآمــد بیــش از گذشــته 
• وجود نقدینگي هاي ســرگردان 

• تورم باال و مســتمر درکشور 
• ســطح باالي بیکاري و عدم اشتغال پایدار 

ــه درآمدهــاي حاصــل از  • وابســتگي شــدید بودجــه ســاالنه کشــور ب
فــروش نفــت خــام 

• نوســانات متعدد درشاخص هاي بورس 
• ضعف هاي زیرســاختي و گمرک 

• تامین قطعــات و فقدان الگوهاي مصرف بهینه 
• مشــکات تامین کاالهاي موردنیاز بخش تولید 

• عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شــده مصرف کنندگان 
ــاد  ــق اقتص ــع تحق ــي از موان ــوان یک ــه عن ــز ب ــي اداري نی • بروکراس
مقاومتــي اســت کــه یافتــن راهکارهــاي حمایتــي بــراي بهــره بــرداري بــه 

ــد. ــي طلب ــرا را م ــاي دردســت اج ــروژه ه ــع از پ موق

ویژگــی هــای طــرح هــای بســیج ســازندگی در اقتصــاد 
مقاومتــی

• کوتــاه مدت و زود بازده
• با اولویت در روســتا ها و مناطق محروم مرزی

• عــام المنفعه و عمومی
• مبتنی بر ظرفیت های داخلی و محلی اســت
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ــاد  ــای اقتص ــه ه ــی از عرص ــازی بخش ــو س ــکنی و الگ ــت ش ــن بس • ب
ــر ــراژ و موث ــر تی ــای پ ــرح ه ــي در ط مقاومت

• تبدیــل هر خانه به یک کارگاه تولیدی 
• دارای رویکــرد  جهادی در فعالیت های اقتصادی

• غیر قابل تحریم 
• مصــون در مقابل تهدید ها

• کمــک به اقتصاد خانواده
• تامیــن کننده امنیت غذایی 

• مصون از شــوک های اقتصادی 

فرآینــد اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی 
ــی و  ــاد مقاومت ــای اقتص ــوی عرصه ه ــودن الگ ــی نم ــتای اجرای در راس
مدیریــت، حمایــت، راهبــردی، ســتادی و میدانــی، قــرارگاه جهــاد 
اقتصــادی ســازمان بســیج بــا مســئولیت ریاســت محتــرم ســازمان 
بســیج مســتضعفین تشــکیل و اداره ایــن چرخه هــا را را رصــد و بررســی 
می نمایــد. دبیرخانــه  قــرارگاه جهــاد اقتصــادی در ســازمان بســیج 
ــادی در  ــاد اقتص ــرارگاه جه ــن ق ــد و همچنی ــکیل گردی ــازندگی تش س
ــور را  ــتان ام ــطح اس ــکیل و در س ــتان ها تش ــتان ها و شهرس ــطح اس س

می نماینــد. پیگیــری 
در قــرارگاه جهــاد اقتصــادی سیاســت هــای کان هــدف گــذاری شــده، 
ــا  ــتان ه ــا از اس ــه ه ــودن عرص ــی نم ــای عملیات ــائل و بازخورده مس
پیگیــری مــی گــردد. در ایــن مرکــز بــا وزارتخانــه هــای مرتبــط تفاهــم 
نامــه هایــی منعقــد شــده و جهــت حــل مشــکات تصمیــم گیــری مــی 

گــردد. 
ــای  ــایر ارگان ه ــا س ــی ب ــه های ــم نام ــات و تفاه ــتا تعام ــن راس در ای

ــد از:  ــه عبارتن ــید ک ــا رس ــه امض ــی ب دولت
• وزارت جهاد کشاورزی

• سازمان دامپزشکی کشور
• سازمان شیات کشور

نحوه اجرای طرح 
ــا )13  ــه ه ــاب عرص ــت انتخ ــرزمین جه ــش س ــنجی و آمای ــاز س 1. نی

ــه( عرص
2. اطاع رســانی و فرهنگ سازی

3. آموزش 
4. جذب 

5. تهیه دســتور العمل اجرایی و طرح توجیهی
6. اخذ ضوابط بهداشــتی از ارگانهای مربوطه

7.تشکیل پرونده
8. نظارت و بازدید

9. معرفی به بانک مهر اقتصاد 
10. اخذ مجوز های الزم از وزارت جهاد کشــاورزی

11. دریافت تسهیات
12. تامین نهاده ها 

13. شروع طرح اقتصاد مقاومتی
14. نظارت حین اجرا

15. بازاریابی
16. تشکیل تعاونی ها

17. برند سازی
18.تشکیل نمایشگاه های عرضه محصوالت 

19. نظــارت بعد از اجرای طرح جهت ادامه دار بودن آن

روش های فعالیت در عرصه ها
ــه  ــک ب ــرای کم ــازندگی ب ــیج س ــور ورود بس ــی: منظ ــی و حمایت  ترویج
آمــوزش مربیــان و توجیــه مــردم  و ترویــج ، مشــاوره، هدایــت، حمایــت 

طــرح هــای منتخــب 
ــه  ــازندگی ب ــیج س ــار بس ــام عی ــور ورود تم ــی: منظ ــی و عملیات  اجرای
چرخــه کامــل تولیــد بــدون تصــدی گــری بــه طــرح هــای منتخــب اســت.
 نیابتــی: بســیج ســازندگی بــه نیابــت از مــردم بــرای آنهــا تســهیات اخــذ 
نمــوده و کار تولیــدی را راه انــدازی و ســپس بــا شــرط پرداخــت اقســاط 

بــه مــردم واگــذار مــی نمایــد.

تســهیالت پیش بینی و جذب شده از سازمان بسیج
• ســال 1392 بــه میــزان 208 میلیــارد تومــان تســهیات اقتصــاد 

مقاومتــی
• ســال 1392 به میزان 400 میلیارد تومان تسهیات اشتغال

• ســال 1393 بــه میــزان 400 میلیــارد تومــان تســهیات اقتصــاد 
مقاومتــی

• ســال 1393 به میزان 200 میلیارد تومان تسهیات اشتغال
• ســال 1394 به میزان 700 میلیارد تومان

• جمع کل 1908میلیارد تومان 
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جمع کل  سال 94  سال 93  سال 92  نام عرصه  رديف 

6005 1455 2251 2299 پرورش ماهی  1

11697 3093 4503 4101 مرغ بومی  2

3491 603 2626 262 3  شتر مرغ

4144 1772 1638 734 سایر ماکیان  4

19681 10094 8467 1120 5  دام سبک وسنگین

1001 786 64 151 6  تولید زعفران

2573 690 1546 337 گلخانه ای   7

16435 3847 8497 4091 8  زنبور عسل

9365 7617 1431 317 صنایع تبدیلی کوچک  9

8552 2773 3064 2715 قارچ خوراکی  10

6667 188 1042 5437 11  کود ورمی کمپوست

داربستی نمودن باغات انگور - 435 1892 2327  12

4368 3260 - 1108 صنایع دستی  13

14  گیاهان دارویی - - 627 627

15  علوفه هیدروپونیک 59 59

96992 38756 35.749 22672 جمع

جدول شماره 1: گزارش عملکرد عرصه های اقتصاد مقاومتی تا پایان شش ماهه اول سال 1393 در یک نگاه

نتایج اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در جامعه و کشور 
• کمک به تامین امنیت غذایی کشور

• اشتغال زایی در جامعه 
• جلوگیری از واردات بی رویه محصوالت 

• تولید محصوالت ارگانیک کشاورزی
• ترویج فرهنگ کار در جامعه 
• افزایش تولید ناخالص داخلی 

• تامین معیشت مردم
• ایجاد انعطاف پذیری در اقتصاد کشور 

• کمک به کاهش هزینه هاي اجرایي طرح های دولت
• افزایش سرانه تولید روستائیان 

جمع بندي
ــازندگی  ــیج س ــازمان بس ــی، س ــاد مقاومت ــردن اقتص ــی ک ــتای مردم در راس
سیاســت هــا و برنامــه هایــی دارد کــه کوتــاه مــدت و زود بازده بــوده و بــا اولویت 
در روســتاها و مناطــق محــروم مــرزی اجــرا مــی شــود؛ طــرح هــای ســازمان 
بســیج ســازندگی مبتنــی بــر ظرفیــت هــای داخلــی و محلی اســت و بــه  تامین 
امنیــت غذایــی کمــک بزرگــی خواهــد نمــود. در نتیجــه ی اجرایــی شــدن طرح 
هــای بســیج در حــوزه اقتصــاد از افزایــش بــي رویــه واردات جلوگیــري خواهــد 
شــد و هزینه هــاي اجرایــي طرح هــای دولــت کاهــش خواهــد یافــت، در ضمــن 
ســرانه تولیــد روســتائیان افزایــش یافتــه و زمینــه هــای اشــتغال دائــم جوانــان و 

کار جویــان ایجــاد مــی شــود.
منبع

ــران اقتصــاد  ــه شــبکه تحلیلگ ــه شــده توســط ســازمان بســیج ســازندگی ب ــزارش ارائ گ
ــاب. ــن کت ــت درج  در ای ــی جه مقاومت

بودجه مصوب سال 1395  استان
)ميليون ريال(

مبلغ جذب شده تسهيات    
)ميليون ريال(

تعداد واحد ايجادی 

5700000253182916417جمع کل

جدول شماره 2 : بودجه و عملکرد طرح های اقتصاد مقاومتی  سال 1395 ( عملکرد 9 ماهه )
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بخش دوم

» صندوق نوآوری و شکوفایی « 

معرفی صندوق
1 ـ 1) تاریخچه و معرفی

قانــون حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و تجاري ســازي 
ــام  ــبت ن ــه مناس ــد. ب ــوب ش ــال 1389 مص ــات در س ــا و اختراع نوآوري ه
ســال نــوآوري و شــکوفایي کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري نام گــذاري 
ــر  ــید. ب ــب رس ــه تصوی ــام ب ــن ن ــا همی ــي ب ــیس صندوق ــود، تأس ــده ب ش
اســاس ایــن قانــون، ســرمایۀ اولیــۀ صنــدوق 30000 میلیــارد ریــال اســت 
ــه  ــال ب ــد هرس ــز بای ــور نی ــالیانۀ کش ــي س ــۀ عموم ــد از بودج و 0/5 درص
ــه  ــدوق ب ــنامۀ صن ــال 1391 اساس ــد. در س ــص یاب ــدوق تخصی ــن صن ای
ــي  ــۀ اجرای ــت آئین نام ــت وق ــان رســید، دول ــرم نگهب ــد شــوراي محت تأیی
آن را مصــوب کــرد و صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي ایجــاد شــد. صنــدوق 
ــا،  ــه وزارت خانه ه ــي مســتقل اســت و ب ــوآوري و شــکوفایي ازنظــر حقوق ن
دســتگاه ها و ســازمان هاي کشــور )ازجملــه وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوري و معاونــت علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري( وابســتگي نــدارد.

ارکان صنــدوق شــامل هیئــت امنــای صنــدوق )بــه ریاســت رئیــس 
جمهــور(  و هیئــت عامــل صنــدوق )دکتــر بهــزاد ســلطاني، دکتــر ســورنا 
ســتاري، دکتــر غامحســین رحیمــي، دکتــر حمیدرضــا شــاهوردي، دکتــر 
ســید مصطفــي صفــوي، دکتــر رضــا ملــک زاده، دکتــر کاظــم جالــي( مــی 

باشــد. صنــدوق ازنظــر 
مالــي، معاماتــي و اداريـ  اســتخدامي مســتقل اســت، دســتگاه یــا شــرکت 

دولتــي محســوب نمي شــود و نهــاد هیئت  امنایــي غیردولتــي اســت.

1ـ 2) مأموریت و اهداف صندوق
چشم انداز صندوق در افق 1404 عبارت است از:

ــِی زیســت  ــر، راهبــر تأمیــن مال پیشــراِن تجــاری ســازی فناوری هــای برت
بــوم نــوآوری و نقــش آفریــن در شــکوفایی اقتصــاد دانــش بنیــان  در ایــران

ــان  ــل بی ــر قاب ــی زی ــای کل ــب محوره ــوآوری در قال ــدوق ن ــت صن ماموری
اســت:

• تأمیــن و ارائــه خدمــات مالــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان خصوصــی 
یــا تعاونــی

• مشــارکت و ســرمایه گذاری خطرپذیــر و غیــر خطرپذیــر در شــرکت های 
دانــش بنیــان خصوصــی یــا تعاونــی

• توانمندســازی شــرکت های دانــش بنیــان خصوصــی یــا تعاونــی و 
تجاری ســازی خدمــات  خصوصــی  شــرکت های  از  حمایــت 

ــه  ــور ب ــاوری کش ــش و فن ــای پژوه ــوری( صندوق ه •  تنظیم گری)رگوالت
ــان ــرکت های دانش بنی ــب و کار ش ــای کس ــود فض ــور بهب منظ

•  هدایت سرمایه های ملی و بین المللی به سمت توسعه فناوری 
ــای  ــان در فض ــرکت های دانش بنی ــه ش ــی فناوران ــت رقابت ــاد مزی •  ایج

ملــی و بین المللــی
اهداف کان صندوق در 7 مورد زیر قابل بیان است:

1. افزایــش میــزان کمــی و کیفــی ارائــه خدمــات تامیــن مالــی بــا ریســک 
بهینــه

صندوق ویژه تامین مالی شرکت های دانش بنیان
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2. افزایــش حرفــه ای گــری در تامیــن مالــی طــرح هــای فناورانــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان

3. افزایــش ســهم ســرمایه گــذاری خطــر پذیــر در ســبد خدمــات تامیــن 
مالــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

ــوان رقابتــی شــرکت هــای دانــش بنیــان در فضــای ملــی و  4. افزایــش ت
بیــن المللــی

ــش و  ــای پژوه ــدوق ه ــدوق در صن ــرمایه صن ــی س ــش اثربخش 5. افزای
ــور ــاوری کش فن

6. رشــد ســهم ســرمایه هــای ملــی و بیــن المللــی در ســبد خدمــات تامیــن 
لی ما

7. ارتقــا ظرفیــت نــوآوری شــرکت هــای دانــش بنیــان در فضــای ملــی و 
بیــن المللــی

1 ـ3) خدمات و شرایط استفاده از تسهیالت صندوق
• خدمات صندوق عبارت اند از:

o وام قرض الحسنه 4 درصد براي نمونه سازي صنعتي
ــرخ تســهیات  ــا پاییــن آمــدن ن ــرخ ب o وام ترجیحــي 11 درصــد )ایــن ن
بانکــي، کاهــش مي یابــد( بــراي پیــش از تولیــد، تولیــد صنعتــي، صــادرات، 

ــاوري ــال فن ــه، انتق ضمانت نام
o وام ترجیحي 9 درصد براي توسعۀ بازار

o سرمایه گذاري خطرپذیر و غیر خطرپذیر
o ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري خطرپذیر

o وام براي تأمین دفاتر کاري شرکت هاي دانش بنیان
o خدمات توانمندسازي شرکت هاي دانش بنیان

ــان  ــرکت هاي دانش بنی ــدۀ ش ــاي ارائه ش ــت طرح ه ــف اس ــدوق موظ • صن
را ازنظــر بــازار، فنــيـ  تخصصــي، مالــيـ  اقتصــادي، مدیریتــيـ  سیســتمي 
و اعتبارســنجي ارزیابــي کــرده و در مراحــل اجــرا نیــز بــر حســن پیشــبرد 

طــرح نظــارت کنــد.
مطابــق قانــون، مشــتریان صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي بایــد 6 شــرط زیــر 

را داشــته باشــند:
1. شرکت یا مؤسسه در ادارۀ ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

ــي،  ــي غیردولت ــي، عموم ــد )دولت ــي باش ــا تعاون ــي ی ــرکت خصوص 2. ش
ــد(. ــي نباش خصولت

ــت شــرکت هاي  ــي و تشــخیص صاحی ــروه ارزیاب 3. شــرکت توســط کارگ
دانش بنیــان مســتقر در معاونــت علمــي، دانش بنیــان شــناخته شــده 

باشــد.

ــد  ــورد تأیی ــان( م ــر )دانش بنی ــاي برت ــزء فناوري ه ــرکت ج ــرِح ش 4. ط
ــد. ــروه باش کارگ

5. طرِح شرکت داراي ارزش افزودۀ اقتصادي »فراوان« باشد.
6. شرکت سابقۀ اقتصادي ـ حرفه اي منفي نداشته باشد.

ــي و  ــت علم ــد از معاون ــرط اول مي توانن ــه ش ــتن س ــا داش ــرکت ها ب • ش
فنــاوري ریاســت جمهــوري، معافیــت مالیاتــي، معافیــت گمرکــي و معافیت 
ــز  ــت محیطي مرک ــررات زیس ــت مق ــا رعای ــد و ب ــربازی بگیرن ــت س خدم
فعالیــت خــود را در محــدودۀ شــهر تهــران و دیگــر شــهرها مســتقر کننــد. 
ــدوق  ــهیات صن ــد از تس ــرط دوم، مي توانن ــه ش ــردن س ــرآورده ک ــا ب ب

ــوآوري و شــکوفایي نیــز اســتفاده کننــد. ن
از مزایــاي معافیــت  • شــرکت هاي دانش بنیــان صنعتــي نمي تواننــد 
ــتقرار در  ــربازی و اس ــت س ــت خدم ــي و معافی ــت گمرک ــي، معافی مالیات
محــدودۀ شــهرها اســتفاده کننــد و صرفــاً از تســهیات صنــدوق نــوآوري و 

شــکوفایي مي تواننــد بهره منــد شــوند.

1 ـ ۴) سیاست هاي صندوق
• نگاه اقتصادي به طرح هاي دانش بنیان و فناوري هاي برتر

• تعامــل مســتقیم بــا شــرکت هاي دانش بنیــان بــدون واســطه هاي 
ــان  ــرکت هاي دانش بنی ــا ش ــادر ب ــون م ــوآوري همچ ــدوق ن ــي. صن دولت

ــل دارد. تعام
• ترغیب شرکت هاي بزرگ به اجراي طرح هاي دانش بنیان

• اهرم کردن منابع بانکي براي توسعۀ فناوري و استفادۀ شرکت های 
دانش بنیان

ــه  ــا ب ــارت طرح ه ــي و نظ ــاي ارزیاب ــد فعالیت ه ــپاري 80 درص • برون س
ــد ــي معتم ــرکت هاي خصوص ش

• اســتخدام نکــردن نیروهــاي دولتــي و توســعۀ منابــع انســاني بــا 
خصوصــي بخــش  ماننــد  یک ســاله  قراردادهــاي 

ــگ  ــزار لیزین ــا اب ــان ب ــرکت هاي دانش بنی ــوالت ش ــازار محص ــت ب • تقوی
ارزان

• کمک به توسعۀ توان صادراتي شرکت هاي دانش بنیان
• حمایت از شکل گیري خوشه هاي فناوري

 عملکرد صندوق
2 ـ 1( عملکــرد کلــی صندوق به تفکیک شــرکت ها و مصوبات 

تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان بــر اســاس اطاعــات معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری 2870 شــرکت اســت. از ایــن تعــداد  
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ــر اســت. ــه شــکل زی ــا ب ــن شــرکت ه ــب ای ــد و ترکی ــه داشــته ان ــدوق مراجع ــه صن شــرکت ب

از لحــاظ تعــداد طــرح ورودی و تعــداد مصوبــات صنــدوق خاصــه عملکــرد در قالــب نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت. شــایان ذکــر اســت از 3049 
طــرح ورودی 1639 طــرح بــه ارزش تقریبــی 10141 میلیــارد ریــال مصــوب شــده انــد.

نمودار 1. تعداد کل شرکت های دانش بنیان و متقاضی به تفکیک طبقه بندی نوع شرکت

نمودار 2. عملکرد صندوق از منظر تعداد طرح ها و مصوبات
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ــده و  ــف ش ــن تکلی ــاي تعیی ــوب، 63 % طرح ه ــاي مص ــداد طرح ه • تع
ــر  ــا دیگ ــه ب ــده در مقایس ــار یادش ــت. آم ــرح هاس ــدود 53% از کل ط ح
آمــار شــایان  ایجــادي،  و  فنــي  تصویب کننــدۀ طرح هــاي  نهادهــاي 
بــدون  طرح هــا  تصویــب  و  بررســي  نشــان دهندۀ  و  اســت  توجهــي 

اســت. بي جــا  ســخت گیري هاي 
ــۀ بزرگــي  ــه معنــاي ایجــاد مــوج فناوران • تعــداد 1639 طــرح مصــوب، ب

ــا  ــن طرح ه ــراي ای ــان اج ــه مدت زم ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــور اس در کش
2 تــا 3 ســال اســت، نتایــج جــدي و واقعــي آن هــا در ســال هاي 96 ـ 97 

مشــاهده خواهــد شــد.
ــه  ــغ آنهــا ب ــات و مبل • از زمــان تاســیس صنــدوق وضعیــت تعــداد مصوب

تفکیــک هــر مــاه بــه شــکل زیــر بــوده اســت.

نمودار 3. تعداد و مبلغ مصوبات به تفکیک ماه

همچنین نرخ ورود و خروج طرح در طی ماه های گذشته به طور متوسط به ترتیب 105و 52 طرح در ماه بوده است.

نمودار ۴ . تعداد طرح های ورودی و مصوب به طور متوسط در هر ماه
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2 ـ 2) آمــار مصوبــات بــه تفکیــک نــوع تســهیالت و 
خدمــات 

خدمــات صنــدوق بــه طــور کلــی در بخــش هــای تســهیات، توســعه بــازار 
و ابزارهــای پرداخــت، توانمنــد ســازی و خدمــات دفاتــر کاری قابــل تقســیم 

بنــدی اســت. در بخــش تســهیات، صنــدوق 5 نــوع خدمــت تســهیاتی را 
بــه متقاضیــان دارای طــرح مصــوب بــه شــرح زیــر اعطــا مــی کنــد:

نمودار 5. تعداد و مبلغ مصوبات صندوق به تفکیک نوع تسهیالت

ــت  ــت ضمان ــت خدم ــای پرداخ ــازار و ابزاره ــعه ب ــای توس ــش ه • در بخ

ــه ارزش 842  ــه ب ــت نام ــون 144 ضمان ــه تاکن ــه اســت ک ــل ارائ ــه قاب نام
میلیــارد ریــال و 127 ضمانــت نامــه اهرمــی بــه ارزش 631 میلیــارد ریــال 

صــادر شــده اســت. در راســتای تســهیل صــدور ضمانــت نامــه، صنــدوق بــا 
تخصیــص 1000 میلیــارد ریــال ســپرده در بانــک عامــل، اقــدام بــه تســهیل 

ایــن خدمــت نمــوده اســت.

نمودار ۶. تعداد و مبلغ مصوبات ضمانت نامه
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     تعــداد و مبلــغ تســهیات بــه تفکیــک 13 حــوزه فنــاوري، نشــان دهندۀ 
پتانســیل و وضعیــت واقعــي کشــور در فناوري هــاي مختلــف اســت. 

• 303 شــرکت دانش بنیــان در حــوزۀ ســامت شــامل »فنــاوري زیســتي«، 
»داروهــاي پیشــرفته« و »وســایل، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکي«، مبلــغ 

ــهیات  ــزان تس ــته اند. می ــوب داش ــهیات مص ــال تس ــارد ری 2994 میلی
ــی و  ــش صنعت ــرای جه ــوی ب ــران ق ــور، پیش ــوزه مزب ــه ح ــوب در س مص

علمــی کشــور محســوب مــی گــردد.
• 399 شــرکت دانش بنیــان در حــوزۀ »الکترونیــک و کنتــرل« و »فنــاوري 
اطاعــات و ارتباطــات و نرم افزارهــاي کامپیوتــري«، مبلــغ 2538 میلیــارد 
ــن  ــي جــدي در ای ــام حرکت ــن ارق ــال تســهیات مصــوب داشــته اند. ای ری

ــد. ــان مي ده ــوزه را نش ح

3-2) راه اندازي مجتمع هاي فناوري در کشور 
دانش بنیــان  شــرکت   10 حداقــل  تجمیــع  بــا  فنــاوري  مجتمــع   •
ــه  ــک ب ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــورت اج ــر کاري، به ص ــود. دفات ــاد مي ش ایج

ــتي 30  ــرکت ها بایس ــن ش ــود و ای ــه مي ش ــان ارائ ــرکت هاي دانش بنی ش
درصــد ارزش ملــک را به عنــوان پیش پرداخــت بپردازنــد.

ــاري  ــگ معم ــاد و فرهن ــاوري، ایجــاد نم ــع فن ــدازي مجتم • فلســفۀ راه ان
ــار  ــاوري در کن ــع فن ــت؛ مجتم ــور اس ــتان هاي کش ــطح اس ــد در س جدی
مجتمــع پزشــکان، مجتمــع وکا، مجتمــع تجــاري، مجتمــع اداري. مجتمــع 
ــان  ــر جوان ــي را در نظ ــۀ مل ــاوري در عرص ــر فن ــور جدي ت ــاوري، حض فن

ــد. ــرح مي کن ــور مط کش
• تاکنــون، تشــریفات خریــد 4 ســاختمان انجــام شــده و 4 ســاختمان بــه 
ــداری شــده در  ــداري شــده اســت. ســاختمان هاي خری طــور قطعــی خری
قالــب مجتمع هــای فنــاوری 2 ،3 و 5 در جــوار دانشــگاه صنعتــي شــریف، 
دانشــگاه تربیــت مــدرس و دانشــگاه امیرکبیــر و مجتمــع فنــاوری شــماره 4 

ــذاری اســت. ــان در حــال واگ ــه شــرکت هاي دانش بنی همــت ب
ــز در  ــف نی ــتان های مختل ــاوري در اس ــع فن ــاد 8 مجتم • درخواســت ایج

دســت بررســي اســت.
به طور خاصه وضعیت پروژه های دفاتر کاری به شرح زیر است:

ارزش مجتمع )ميليارد 
ظرفيت واگذار شده ظرفيت مجتمعريال(

قطعی
ظرفيت در حال 

واگذاری

--800 مترمربع1500مجتمع شکوفايی

181.89636254مجتمع فناوری 2

89.6821192مجتمع فناوری 3

--218.60856مجتمع فناوری 4

--116.63920مجتمع فناوری 5 

6 واحد34 واحد123 واحد2106.825مجموع )ميليارد ريال(

جدول 1. خالصه اطالعات مجتمع های فناوری

2 ـ ۴) توانمندسازي
یکــی از فعالیــت هــای اصلــی مدیریــت توانمندســازی حمایــت از مشــاوره 
و اخــذ اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی توســط شــرکت هــای دانــش 
ــی  ــت در قال ــون 271 درخواس ــا کن ــتا ت ــن راس ــت، در همی ــان اس  بنی

اســتانداردها و  گواهینامــه هــای مختلــف مطــرح شــد و از ایــن تعــداد 235 
درخواســت حمایــت مصــوب گردیــد. ارزش مصوبــات در ایــن بخــش 14.9 

میلیــارد ریــال بــوده اســت. 
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تعداد دوره 
های برگزار 

شده

تعداد دوره های 
آناين برگزار 

شده

تعداد دوره های 
حضوری برگزار 

شده

تعداد کل 
شرکت 
کنندگان

تعداد شرکت 
های حاضر در 

دوره ها

متوسط 
نظرسنجی 
کيفيت دوره

ميانگين صرفه 
جويی دوره های 

آناين)ريال(

161154802404.52،400،000،000

18 دوره آموزشیتعداد دوره های پيش بينی شده)باقيمانده( تا پايان سال 1395

تعداد ساعات مشاوره 
ارائه شده

تعداد ساعات 
مشاوره آناين 

برگزار شده

تعداد کل شرکت 
های بهره مند از 

خدمات

متوسط نظرسنجی کيفيت 
دوره

ميانگين صرفه جويی 
مشاوره های آناين)ريال(

12634.615،000،000

1500 ساعتميزان ساعات مشاوره پيش بينی شده تا پايان سال 1396

• مدیریــت توانمنــد ســازی عــاوه بــر خدمات فــوق، در بخــش حمایــت از جوایز 
ملــی و بیــن المللــی 78 مصوبــه بــه ارزش 2.125 میلیارد ریال داشــته اســت. 

2 ـ 5) ایجاد و تقویت صندوق هاي پژوهش و فناوري 
جدید

ــه  ــاوري ب ــش و فن ــاي پژوه ــروه صندوق ه ــۀ کارگ ــال 1394 دبیرخان • در س
ــوآوري و شــکوفایي منتقــل شــد. صنــدوق ن

•مجــوز فعالیــت 7 صنــدوق پژوهــش و فنــاوري جدید در اســتان هــای مختلف 
اعطا شــده اســت.

ــروه در  ــن کارگ ــاوري در ای ــدوق پژوهــش و فن • 31 درخواســت تأســیس صن
دســت بررســي اســت.

• از 845 قــرارداد منعقــد شــده بــرای طــرح هــای دانش بنیــان، فراینــد پرداخت 
538 قــرارداد بــه ارزش 1925 میلیــارد ریــال توســط کارگــزاران مالــی صنــدوق 
در حــال انجــام اســت. عملیــات پرداخــت مابقــی قراردادهــا بــا رقــم حــدودی 

نمودار 7. تعداد درخواست های دریافتی و مصوب

جدول 2. عملکرد دوره های یادگیری

جدول 3. عملکرد خدمات مشاوره ساعتی
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305 قــرارداد و بــه ارزش ریالــی 3177 میلیــارد ریــال توســط صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی انجــام خواهــد گرفت.

ــه 26  ــارد تومــان ب ــوآوری و شــکوفائی تابحــال بیــش از 75 میلی • صنــدوق ن
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری در ســطح کشــور تســهیات ارائــه نمــوده اســت. 
بــرای گســترش فعالیــت ســرمایه گذاری صنــدوق در طرح هــای دانــش بنیــان 
)عــاوه بــر تســهیات( نیازمنــد اختصــاص ســهم بیشــتری از اعتبــارات صندوق 

توســعه ملــی بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مــی باشــیم کــه انتظــار مــی رود 
بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی دولــت، میزان حمایــت از ایــن صندوق نیز بیشــتر 
شــود. حمایــت از ایــن صنــدوق، حمایــت از شــرکت هــای دانش بنیــان و اقتصاد 
دانــش بنیــان اســت کــه همراســتای حرکــت اقتصــاد مقاومتــی در کشــور در 
طــی ســال هــای آینــده خواهــد بــود. کل تســهیات مصوب صنــدوق نــوآوري و 
شــکوفایي بــه انضمــام خدمــات توانمند ســازی و ضمانت نامــه و دفاتــر کاری در 

قالــب جــدول زیــر قابــل تلخیــص اســت.

جدول ۴. ارزش تسهیالت و خدمات

جدول 5. خالصه اطالعات مجتمع های فناوری

مبلغ تسهيات و خدمات )ميليارد ريال(نوع خدمات

9305تسهیالت

1000ضمانت نامه

2106ساختمان

19.5توانمند سازی

750صندوق های پژوهش و فناوری

13180مجموع

2 ـ ۶) شبکه همکاران صندوق نوآوری

 2-7) گزارش پیشرفت طرح ها
• تاکنــون 341 طــرح شــرکت هاي دانش بنیــان، بــا تأییــد گــروه نظــارت دائمــي 

صنــدوق، بــا موفقیــت بــه خاتمــۀ فنــي رســیده اســت.
• ارزش ریالــی ایــن طــرح هــا مجموعــا 417 میلیــارد ریــال بوده اســت و بیشــترین 
حــوزه هــای فنــاوری جــذب کننــده تســهیات بــه ترتیــب ســخت افزارهــای رایانه 
ای، بــرق قــدرت، الکترونیــک، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و نــرم افزارهــای رایانه 

ای، فنــاوری زیســتی بوده اســت.
• صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي خــود را متعهــد مي دانــد بــه نحــوي شایســته از 
ــراي 58 طــرح  ــون ب ــدوق تاکن ــن راســتا، صن ــد. در ای ــر کن ــن شــرکت ها تقدی ای
ــرده  ــزار ک ــوري برگ ــئوالن کش ــور مس ــا حض ــي ب ــم رونمای ــه، 3 مراس خاتمه یافت
اســت و مراســم مشــابهي بــراي طرح هــاي بعــدي برگــزار خواهــد کــرد. همچنیــن 
صنــدوق از طریــق رســانۀ ملــي و برنامه هایــي ماننــد »علــم تــا ثــروت« بــه معرفــي 

ــردازد. ــا مي پ ــتاوردهاي آن ه ــان و دس ــرکت هاي دانش بنی ش

2 ـ 8) طبقه بندي فناورانۀ استان ها
  اســتان هاي فعــال فنــاوري: اســتان هاي داراي بیــش از 50 طــرح مصــوب در 

صنــدوق. 6 اســتان جــزء اســتان هاي فعــال هســتند.
• اســتان هاي نیمــه فعــال فنــاوري: بیــن 10 تــا 50 طــرح مصــوب در صنــدوق. 

17 اســتان جــزء اســتان هاي نیمــه فعال هســتند.
ــدوق. 8  ــر از 10 طــرح مصــوب در صن ــاوري: کمت ــال فن • اســتان هاي غیرفع

اســتان جــزء اســتان هاي غیرفعــال هســتند.
• در تمامــي ســفرهاي اســتاني ریاســت محتــرم جمهــوري و نیــز در ســفرهاي 
ــدوق،  ــاور صن ــکوفایي و مش ــوآوري و ش ــدوق ن ــس صن ــتاني مســتقل رئی اس
ــان اســتان، اســتادان و دانشــجویان  ــا شــرکت هاي دانش بنی طــي جلســاتي ب
ــارج از کشــورِ آن  ــم خ ــان مقی ــي و ایرانی ــاق بازرگان دانشــگاه ها، مســئوالن ات
اســتان، خدمــات و تســهیات صنــدوق معرفــی گردیده و بــه ســواالت و ابهامات 

مبلغ طرح ها )ميليارد ريال(تعداد طرح نوع همکاری

12685116کارگزاری ارزيابی

5853441کارگزاری نظارت

5741998کارگزاری )عامليت( مالی

242710555مجموع برون سپاری
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پاســخ داده شــده و شــکایات احتمالــی مــورد بررســی و رســیدگی قــرار گرفتــه 
اســت. بــه طــور کلــی تــا کنــون بــه هر یــک از اســتان هــای کشــور حداقــل دو 

بــار ســفر انجــام گرفتــه اســت.

2 ـ 9) شکایت ها
• بــا وجــود تمــام تاش هــاي کارکنــان در راســتاي تحقــق مأموریــت صنــدوق، 
قطعــاً زمینــه هــای  بهبــود در عملکــرد صنــدوق وجــود دارد. صندوق نــوآوري و 
شــکوفایي بــا آغوش بــاز پذیــراي نظــرات، پیشــنهادها و انتقادهاي شــرکت هاي 

دانش بنیــان و دیگــر ذي نفعــان اســت.
• از میــان 1639 طــرح مصــوب، تاکنــون کمتــر از 25 درصــد آن هــا شــکایاتي 
ــه  ــدوق ارائ ــکایت هاي صن ــه ش ــیدگي ب ــتریان و رس ــور مش ــد ام ــه واح را ب
کرده انــد. ایــن شــکایت ها بررســي و حل وفصــل شــده و پاســخ گویي مناســب 

بــه آن هــا صــورت گرفتــه اســت.
• اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای افزایــش پاســخگویی و شــفافیت 

عملکــرد صنــدوق بــه شــرح ذیــل زیــر اســت:
1. راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی ثبت و پیگیری طرح ها
2. برقراری سامانه ثبت شکایات و انتقادات در وبسایت صندوق

3. راه اندازی تلفن ارتباط مستقیم با واحد امور مشتریان
• بخــش قابــل توجهــی از شــکایات واحــد مرتبــط بــا زمان بــر شــدن فعالیــت 
هــای ارزیابــی طــرح در صنــدوق اســت کــه بــرای ایــن موضــوع دو دلیــل زیــر 

ــمرد: ــوان برش را می ت
1. حجــم بــاالی طــرح هــای ارائــه شــده بــه صنــدوق کــه بــا توجــه بــه ظرفیت 

محــدود صنــدوق، رســیدگی بــه برخــی از آنهــا زمان بــر خواهد شــد.
2. بــا توجــه بــه ماهیــت طــرح هــای دانش بنیــان، بررســی کارشناســانه دقیــق 
آن هــا مســتلزم صــرف زمــان اســت که بعضــا به دلیــل اطاعــات ناقص شــرکت 
هــا و طــرح هــا جمــع آوری کلیــه مســتندات و مــدارک فراینــدی زمانبر اســت.

• در صــورت تمایــل بــه کســب اطاعــات بیشــتر دربــارۀ صنــدوق نــوآوري و 
ــرات، پیشــنهادها و  ــۀ نظ ــات آن و ارائ ــا خدم ــر ب ــنایي دقیق ت ــکوفایي، آش ش
انتقادهــا مي توانیــد بــه وبــگاه صنــدوق بــه آدرسwww.nsfund.ir  مراجعــه 

فرماییــد یــا بــا شــماره تلفــن 42170 تمــاس حاصــل نماییــد.
 

 چالش ها و برنامه هاي آيندۀ صندوق
3 ـ 1) چالش هاي پیش روي صندوق

ــراي  ــي( ب ــي شــبه خصوصــي )خصولت ــۀ درخواســت شــرکت هاي دولت • ارائ
دریافــت تســهیات صنــدوق

ــانه ها و صداوســیما و  ــدوق در دســتگاه ها، رس ــل از صن ــود شــناخت کام • نب
معرفــي ناکافــي صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي

• نــگاه برخــي دســتگاه هاي دولتــي بــه صنــدوق به عنــوان مکمــل کســري هاي 

ــي آن ها مال
• تعدد ناظران صندوق

طرح هــاي  کمبــود  و  شــده  دانش بنیــان  شــرکت هاي  کــم  تعــداد   •
قــوي  دانش بنیــان 

• رواج فرهنگ پول ارزان در کشور
ــي  ــان و پژوهش ــرکت هاي دانش بنی ــان ش ــارکت در می ــگ مش ــود فرهن • نب

ــرکت ها ــن ش ــدن ای ــده ش دی
• پرداخت نشدن 0/5 درصد بودجۀ سالیانه طبق قانون

• عدم دریافت کامل سرمایه مصوب شده صندوق
• از بین رفتن استقال تصمیم در فرایندهاي تصمیم گیري طرح ها

ــا  ــوض ی ــي به صــورت باع ــراي پرداخــت مال ــي ب ــود صندوق ــا نب ــف ی • ضع
ــاوري ــم و فن ــت در حــوزۀ عل گرن

3 ـ 2) برنامه هاي آیندۀ صندوق
• بهبود و ارتقای کمی و کیفی ارزیابی و نظارت طرح ها

• بهبود و تنوع بخشی خدمات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان
• توسعه همکاری با بانک ها

• توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
• راه اندازی و توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر و غیرخطرپذیر

ــی  ــا و ارزیاب ــوه و ارتق ــزاران بالق ــت کارگ ــوزه فعالی ــداد و ح ــش تع • افزای
ــی  ــزاران فعل ــرد کارگ عملک

• ارتقــا ارائــه خدمــات تســهیات بــه شــرکتهای خدمــات تجــاری ســازی و 
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری

• برنامه ریــزی راهبــردی و نظــارت بــر حســن اجــرای برنامه هــا در 
چارچــوب چشــم انــداز و مأموریــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

ــرد  ــود عملک ــازی و بهب ــازمانی، توانمندس ــی درون س ــم افزای ــا ه • ارتق
ــدوق صن

• مستندســازی، تجزیــه و تحلیــل ، بهبــود فرآیندهــای اجرایــی و ایجــاد و 
یکپارچــه ســازی ســامانه های اطاعــات مدیریتــی

• افزایــش انعــکاس عملکــرد و شناســاندن فعالیتهــای صنــدوق نــوآوری و 
ــق رســانه هــای گروهــی، ســمینارها، نمایشــگاه ها شــکوفایی از طری

ــان  ــه ذینفع ــا کلی ــازمانی ب ــرون س ــازمانی و ب ــاط درون س ــای ارتب • ارتق
ــدوق صن

ــا ذینفعــان و مشــتریان و  ــاط ب ــی ارتب ــن سیاســت کل • شناســایی و تدوی
ــان ارتقــا رضایتمنــدی آن

منبع

گــزارش ارســال شــده از صنــدوق نوآوری و شــکوفایی به شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتی 

جهــت درج در ایــن کتاب.
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مقدمه
ــات  ــرکت ها و موسس ــت از ش ــون حمای ــرای قان ــب و اج ــد تصوی در فراین
دانش بنیــان و تجاري ســازي نوآوري هــا مصــوب ســال 1389، رســالت 
اصلــي و مســئولیت عملیاتــي تســهیل تامیــن مالــي شــرکت هاي دانش بنیــان 
بــر عهــده صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي قــرار گرفتــه اســت. ایــن صنــدوق 
ــاي  ــع خاه ــتاي رف ــود را در راس ــي خ ــات اجرای ــال 92 اقدام ــر س از اواخ
تامیــن مالــي شــرکت هاي دانــش بنیــان )تامیــن ســرمایه در گــردش، تولیــد 

ــازار، توســعه صــادرات و...( آغــاز نمــود. صنعتــي، توســعه ب
جهــت بررســي عملکــرد ایــن صنــدوق طــي ســه ســال اخیــر، بــه بررســي 
آخریــن گــزارش عملکــرد رســمي صنــدوق در دي مــاه 1395 کــه بــرای ایــن 
شــبکه در جریــان همایــش ارســال شــده و در بخــش قبلــی کتــاب ارائه شــده 

بــود، میپردازیــم.

1. اختالف مبلغ تسهیالت مصوب و پرداختی
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه از کل ســرمایه تادیــه شــده ایــن صنــدوق 
طــي ســه ســال کذشــته، 1318 میلیــارد تومــان در عملیــات  مختلــف مصرف 
شــده اســت. گرچــه ایــن آمــار در ظاهــر می توانــد مهــر تاییــدی بــر عملکــرد 
ــرد  ــار عملک ــر آم ــکافی دقیق ت ــال موش ــن ح ــا ای ــد، ب ــدوق باش ــق صن موف

ــازد. ــان می س ــری را عی ــای عمیق ت ــدوق، واقعیت ه صن
تحلیــل اطاعــات ایــن گــزارش عملکــرد )بندهــاي 1 و 5 بخــش دوم( نشــان 
ــان  ــارد توم ــدوق، 510 میلی ــوب صن ــهیات مص ــه از کل تس ــد ک می ده
مجموعــا توســط کارگــزاران مالــي صنــدوق و خــود صنــدوق پرداخــت شــده 
ــه تســهیات  اســت کــه از ایــن میــزان نیــز 210 میلیــارد تومــان مربــوط ب
دفاتــر کاری بــوده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه تــا زمــان انتشــار ایــن 
گــزارش، تنهــا 300  میلیــارد تومــان )معــادل 22 درصد از تســهیات مصوب( 

ــه  ــان، ب ــرکت های دانش بنی ــی ش ــن مال ــاله تامی ــل مس ــت ح ــاً در جه واقع
ــدک از  ــزان ان ــن می ــل پرداخــت ای ــا پرداخــت شــده اســت. واکاوي عل آن ه
تســهیات، بررســي مــواردي ماننــد ســازوکار ســپرده گذاری در بانــک، مســاله 
قســط بندی های بســیار طوالنــی صنــدوق جهــت پرداخــت تســهیات، 
ــدید در  ــی ش ــوب و بوروکراس ــهیات مص ــیاری از تس ــدن بس ــف مان باتکلی

ــد. ــهیات را مي طلب ــت تس پرداخ

بــرای  فنــاوری  اولویت بنــدی حوزه هــای  2. عــدم 
ــهیالت ــه تس ارائ

در بخــش دیگــري از ایــن گــزارش )بنــد 2 بخــش دوم(، آمــار تســهیات 
ــاي  ــک حوزه ه ــه تفکی ــان ب ــرکت هاي دانش بنی ــه ش ــه ب ــص یافت تخصی
ــن  ــده در ای ــه ش ــاي ارای ــت. آماره ــه گردیده اس ــاوري ارای ــف فن مختل
داروهــاي  فنــاوري،  زیســت  نشــان مي دهــد ســه حــوزه  گــزارش 
پیشــرفته، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکي بیشــترین حمایــت را بــه 
خــود تخصیــص داده انــد. امــا ایــن موضــوع شــفاف نیســت کــه آیــا ایــن 
ــب  ــت از جان ــص حمای ــرای تخصی ــی ب ــت خاص ــوزه دارای اولوی ــه ح س
صنــدوق بوده انــد یــا صرفــا تعــداد و ارزش درخواســت ها در ایــن 

بوده اســت. بیشــتر  حوزه هــا 
ایــن در حالیســت کــه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع حمایتــي از 
طرفــي و تعــدد شــرکت ها در حوزه هــاي مختلــف فنــاوري از طــرف 
دیگــر، تخصیــص بي هــدف و بــدون اولویت بنــدي تســهیات غفلــت 
ــن  ــد ضم ــدوق بای ــر صن ــارت دقیق ت ــه عب ــود. ب ــوب می ش ــی محس بزرگ
اولویت بنــدی حوزه هــای مختلــف فنــاوری، حمایت هــای خــود را بــر 
ــي  ــاي گلوگاه ــع نیازه ــرد رف ــا رویک ــه ب ــد ک ــز کن ــی متمرک طرح های
ــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد کشــور )صنعتــی، کشــاورزی و ...( و  فناوران
ارتقــای بهــره وری و ارزش افــزوده فعالیت هــای اقتصــادی تعریــف شــده اند. 

ضمیمه بخش دوم

» نقد و بررسی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی و 
ارائه پیشنهادهایی در این زمینه «

تهیه شده توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی  



فصل چهارم      گزارش اقدامات 3 سازمان در اقتصاد مقاومتی

211 moqavemati.net

3. خرید و واگذاری مجتمع های فناوری
ــد  ــدوق در خری ــاي صن ــات حمایت ه ــه جزئی ــزارش ب ــن گ ــوم ای ــش س بخ
ــه  ــان پرداخت ــرکت هاي دانش بنی ــه ش ــاوري ب ــاي فن ــذاري مجتمع ه و واگ
ــارد  ــدود 210 میلی ــوع ح ــده، در مجم ــه ش ــاي ارائ ــاس آماره ــت. براس اس
تومــان از ســرمایه صنــدوق صــرف خریــد 5 مجتمــع فنــاوري و واگــذاري آن 
هــا بــه شــرکت های دانش بنیــان در قالــب اجــاره بــه شــرط تملیــک گردیــده 

اســت.
صــرف نظــر ازینکــه ایــن حمایــت تــا چــه حــد متناســب بــا ماموریت هــای 
تعییــن شــده بــراي ایــن صنــدوق مي باشــد، تخصیــص بیــش از 20 درصــد 
از منابــع مصــوب بــه ایــن ردیــف حمایتــی، حاکــي از تمایــل بــاالی صنــدوق 
بــه ســرمایه گذاري هاي بــا ریســک پائیــن مي باشــد. از طــرف دیگــر 
ــه  ــت ک ــا در حالیس ــن مجتمع ه ــذاری ای ــد و واگ ــر خری ــدوق ب ــرار صن اص
ــم و  ــاي عل ــگاهي و پارک ه ــد دانش ــز رش ــابهي در مراک ــاخت هاي مش زیرس

ــد. ــراي ایــن هــدف وجــود دارن فنــاوري ب
بررســی های میدانــی و همچنیــن توجــه بــه آمارهــای ارائــه شــده در گــزارش، 
از وجــود ظرفیت هــای خالــی در ایــن مجتمع هــا حکایــت دارد. عــدم 
ــرکت های  ــی ش ــای واقع ــا نیازه ــت ب ــن حمای ــای ای ــرایط اعط ــب ش تناس
ــداد  ــود. تع ــوب می ش ــئله محس ــن مس ــل ای ــن دالی ــان از مهم تری دانش بنی
ــم  ــا آن ه ــن واحده ــد ای ــه خری ــادر ب ــان ق ــرکت های دانش بنی ــی از ش کم
در منطقه هــای بعضــا متوســط رو بــه بــاالی تهــران و در کنــار دانشــگاه های 
اصلــی کشــور می باشــند. ایــن در حالیســت کــه ایــن شــرکت ها بــا تســهیات 
ــاره  ــه اج ــادر ب ــدوق، ق ــن صن ــنه ای ــهیات قرض الحس ــد تس ــاده تر مانن س
ــی و ظرفیت هــای خــود در همــان مناطــق  ــوان مال ــا ت ــری متناســب ب دفات

خواهنــد بــود.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر نیــز، تخصیــص حــدود 75 درصــد از اعتبــار هزینــه 
شــده در ایــن ردیــف حمایتــی بــه مجتمــع شــکوفایی بــه ارزش 150 میلیارد 
تومــان اســت. بــا توجــه بــه عــدم ارائــه آمــاری از شــرکت های مســتقر در ایــن 
مجتمــع و همچنیــن اعتبــار صــرف شــده بــرای خریــد )یــا ســاخت( آن، بــه 
ــه اســتقرار در آن باشــد. کمــا اینکــه  نظــر می رســد کمتــر شــرکتی قــادر ب
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه تعــدادی از واحدهــای ایــن مجتمــع بــرای 
مجموعه هــا و موسســات خدمات دهنــده بــه شــرکت های دانش بنیــان 

ــه شده اســت. ــر گرفت ــا و ... در نظ ــد بانک ه مانن

۴.ارائه خدمات توانمندسازی
در بنــد دوم بخــش چهــارم ایــن گــزارش، بــه بخــش دیگــری از اقدامــات 
صنــدوق تحــت عنــوان خدمــات توانمندســازی اشــاره شده اســت. حمایــت 

از مشــاوره و اخــذ اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی توســط شــرکت های 
دانش بنیــان، از مهم تریــن عناویــن ایــن خدمــات می باشــند. هرچنــد 
ــازوکاری  ــی س ــان ط ــرکت های دانش بنی ــه ش ــات ب ــه خدم ــه اینگون ارائ
مناســب، امــری پســندیده و منطبــق بــر نیازهــای واقعــی ایــن شــرکت ها 
ــدن  ــز دور ش ــزی ج ــی آن، چی ــازوکار فعل ــا در س ــود ام ــوب می ش محس
ــا  ــه تنه ــدارد. ن ــی ن ــذاری خــود در پ ــدوق از شــان نظــارت و قاعده گ صن
ایــن خدمــت بلکــه هــر حمایــت دیگــری کــه صنــدوق را درگیــر فرآیندهای 
اجرایــی و تعامــل مســتقیم بــا شــرکت های دانش بنیــان نمایــد، بــه نوعــی 
ــی  ــان اصل ــدوق از ش ــدن صن ــری و دور ش ــش تصدی گ ــه افزای ــی ب منته

خــود خواهــد شــد.
ــت  ــی معاون ــات حمایت ــا اقدام ــات ب ــن خدم ــر، بخشــی از ای از طــرف دیگ
علمــی )برنامــه جامــع توســعه کســب و کار دانش بنیــان( نیــز همپوشــانی 
ــدم  ــات و ع ــن بخــش از خدم ــه ای ــدوق ب ــر صن دارد. در نتیجــه ورود اخی
ــه دهنــده ایــن خدمــات خالــی  ــا نهادهــای فعلــی ارائ وجــود هماهنگــی ب

از اشــکال نیســت.

5. برون ســپاری فرآیندهــای ارزیابــی و نظــارت بــه 
کارگــزاران مالــی

ــه  ــزارش( ب ــار بخــش اول گ ــد چه ــدوق )بن ــد در سیاســت های صن هرچن
ایــن موضــوع اشــاره گردیده اســت کــه 80 درصــد از فعالیت هــای ارزیابــی 
و نظــارت طرح هــا بــه شــرکت های خصوصــی معتمــد برون ســپاری 
گردیده اســت، امــا آمارهــا و مشــاهدات میدانــی مطلــب دیگــری را 
می گوینــد. بنــد پنجــم بخــش دوم نشــان می دهــد از 845 قــرارداد منعقــد 
شــده بــرای طــرح هــای دانــش بنیــان، فراینــد پرداخــت 538 قــرارداد بــه 
ــال  ــدوق در ح ــی صن ــزاران مال ــط کارگ ــال توس ــارد ری ارزش 1925 میلی
انجــام اســت. عملیــات پرداخــت مابقــی قراردادهــا بــا رقــم حــدودی 305 
قــرارداد و بــه ارزش ریالــی 3177 میلیــارد ریــال توســط صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی انجــام خواهــد گرفــت. ایــن عبــارت نشــان می دهــد کمتــر از 
40 درصــد از پرداخت هــای انجــام شــده از طریــق صندوق هــای پژوهــش 

ــت.  ــاوری بوده اس و فن
ــزان  ــز نشــان می دهــد همیــن می ــی نی ــن وجــود بررســی های میدان ــا ای ب
برون ســپاری نیــز بــا دخالت هــای تصدی گرایانــه صنــدوق در تعییــن 
ــورد  ــت و ...، م ــدت بازپرداخ ــول م ــق، ط ــزان وثای ــهیات، می ــرایط تس ش
تردیــد قــرار گرفتــه اســت و اســتقال ایــن نهادهــای تخصصــی مالــی را در 
ــک  ــه ی ــای کلم ــه معن ــتوری و ب ــای دس ــه و پرداخت ه ــی اولی ــد ارزیاب ح

ــی و دفتــری ســاده تنــزل یافتــه اســت. کارگــزار مال
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اقدامات یک پاالیشگاه در سطح منطقه برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بخش سوم

»پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «

چکیده
شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نــژاد یــا بــه عبــارت دیگــر پاالیشــگاه 
ــور  ــتان کش ــده و گاز 6 اس ــع ش ــور واق ــرق کش ــمال ش ــران در ش گاز خانگی
ــه  ــن منطق ــزایی در ای ــت بس ــل از اهمی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی کن ــن م را تامی
ــزات،  ــه تجهی ــاز ب ــگاه نی ــاد پاالیش ــر زی ــه عم ــه ب ــا توج ــت. ب ــوردار اس برخ
ــوده  ــن پاالیشــگاه ب ــواد شــیمیایی یکــی از مشــکالت مهــم در ای ــات و م قطع
ــی و  ــه خودکفای ــکیل کمیت ــر تش ــی نظی ــا تمهیدات ــبختانه ب ــه خوش ــت ک اس
همــکاری بــا شــرکتهای داخلــی ایــن مشــکالت تــا حــدود زیــادی حــل شــده 

ــه و  ــادی منطق ــف اقتص ــود دارد ضع ــون وج ــه تاکن ــکلی ک ــا مش ــت. ام اس
تکیــه مــردم بــه ایــن شــرکت بــه عنــوان تنهــا منبــع کار و شــغل اســت کــه بــا 
توجــه بــه محــدود بــودن ظرفیــت پاالیشــگاه و سیاســت هــای وزارت نفــت در 
خصوصــی ســازی ایــن امــکان وجــود نــدارد. بــا شــروع ســال 95 و فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری و تاکیــد ایشــان در خصــوص اجــرای سیاســتهای اقتصــاد 

ــت  ــازمانها، سیاس ــا و س ــه ارگانه ــط کلی ــی توس مقاومت
ــرخس و  ــتان س ــازی شهرس ــد س ــمت توانمن ــه س ــگاه ب ــران پاالیش مدی
در جهــت سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی معطــوف گردیــد. در ادامــه بــه 
نحــوه انجــام اینــکار و اقداماتــی کــه تاکنــون انجــام شــده مــی پردازیــم.

مقدمه 
بــا شــروع ســال 95 و تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر 
ــری اقتصــاد  ــه راهب ــی، کمیت ــای اقتصــاد مقاومت ــری سیاســت ه پیگی
ــر  ــه و ب ــن کمیت ــد. در ای ــکیل گردی ــرکت تش ــن ش ــی در ای مقاومت
ــاب  ــر معظــم انق ــی از طــرف رهب ــه اباغ اســاس سیاســتهای 24 گان
ــود را  ــا خ ــط ب ــای مرتب ــروه بنده ــر کارگ ــکیل و ه ــروه تش 6 کارگ
ــای  ــا و بنده ــروه ه ــن کارگ ــرد. ای ــی ک ــری م ــه پیگی ــن اباغی از ای
ــارت  ــد عب ــی کردن ــری م ــا پیگی ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــه ای ک اباغی

ــد از: بودن

بندهای اباغيهنام کارگروهرديف

بند 8، بند 14، بند 15 و بند 24الگوی مصرف و بهره وری انرژی1

حمايت از توليد داخل و توجه به صنايع کوچک و 2
بند 3، بند 5، بند 10 و بند 13 صادرات

شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی در حوزه های 3
بند 1، بند 16، بند 17، بند 19، بند 23پولی و تجاری

تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی تقويت 4
بند 20، بند 21، بند 22فرهنگ جهادی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی

بند 2اقتصاد دانش بنيان5

توانمند سازی نيروی کار، خودکفايی و افزايش 6
توليد داخلی کاالهای اساسی

بند 6: افزايش توليد داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی و الويت دادن 
به توليد محصوالت و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تامين 
کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
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الزم بــه توضیــح اســت کــه هــر کــدام از ایــن کارگروههــا وظیفــه دارنــد هــر 
دو هفتــه یــک بــار تشــکیل جلســه داده و اقداماتــی را بــرای تبییــن و پیشــبرد 
اهــداف کارگــروه خــود تعریــف و اجرایــی نماینــد. ضمنــاً کمیتــه راهبــری کــه 
از روســای هــر کارگــروه و بــه ریاســت مدیــر عامــل پاالیشــگاه تشــکیل شــده 
ــار تشــکیل جلســه داده و در ایــن جلســه اقدامــات هــر کــدام از  ماهــی یکب
کارگروههــا تشــریح و موانــع موجــود در هــر قســمت مــورد بحــث و بررســی و 

ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد. 
ــه  ــا توجــه ب ــه ذکــر اســت قبــل از تشــکیل ایــن کارگروههــا، ب البتــه الزم ب
مشــکات موجــود در پاالیشــگاه کــه اغلــب آنهــا بــه دلیــل تحریمهــا، کمبــود 
ــادی  ــات زی ــود، اقدام ــواد شــیمیایی و کاتالیســتها ب ــزات، م ــات و تجهی قطع

انجــام شــده بــود کــه نمونــه هایــی از آن عبارتنــد از:
ــن  ــی در ســال 1386: نتیجــه تشــکیل ای 1- تشــکیل کمیتــه خودکفای

کمیتــه بطــور خاصــه عبارتســت از: 
- خودکفایی در قطعات مکانیکی تا %95

- خودکفایی در قطعات ابزار دقیق بیش از %70  
- خرید بیش از 60% مواد شیمیایی از داخل کشور

2- ساخت واحد ذخیره سازی گاز شوریجه:
- کاهش وابستگی به گاز ترکمنستان مخصوصاً در فصل زمستان

3- تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر: 
- آســفالت گوگــردی، کــود بنتونیتــی گوگــرد دار، گوگــرد دانــه بنــدی شــده 

از محصــول گوگــرد 
- گازوییل، نفتا، حال و نفت سفید از مایعات همراه گاز

4- استفاده بهتر از منابع موجود: 
ــاال( کــه باعــث  ــا ســختی ب ــه آب ب - ســاخت واحــد HTDS )واحــد تصفی

ــردد. ــی گ ــر مکعــب در روز م ــا حــدود 700 مت ــز آب ت کاهــش دور ری
ــث  ــه باع ــن( ک ــول آمی ــل دی اتان ــه MDEA )متی ــد تصفی ــاخت واح - س
ــردد. ــی گ ــه گاز م ــد تصفی ــاده شــیمیایی در فرآین ــن م کاهــش مصــرف ای

- کاهــش گاز ارســالی بــه فلــر پاالیشــگاه جهــت ســوزاندن و اســتفاده مجــدد 
از آنهــا در چرخــه تولیــد گاز طبیعــی کــه در خــرداد مــاه ســال جــاری افتتــاح 

. شد
5- استفاده مجدد از گاز مخازن با فشار پایین: 

- در حالــت معمولــی بعلــت افــت فشــار ایــن مخــازن نمــی تــوان از آنهــا گاز 
اســتخراج و بــه خــط لولــه ای کــه گاز 6 اســتان را تامیــن مــی کنــد تزریــق 
ــی  ــت مصــارف داخل ــن جه ــار پایی ــا فش ــن گاز ب ــون از همی ــا اکن ــود. ام نم
ــر  ــوارد دیگ ــا و م ــن ه ــا، توربی ــا، بویلره ــوره ه ــر ســوخت ک پاالیشــگاه نظی

اســتفاده مــی شــود.

مــواردی کــه در بــاال ذکــر شــدند مــوارد عمــده ای اســت کــه تــا قبــل از ســال 
1395 در ایــن پاالیشــگاه انجــام گردیــده بــود کــه البتــه در راســتای سیاســت 

هــای اقتصــاد مقاومتــی نیــز می باشــند.
امــا بــا تشــکیل کارگــروه هــای 6 گانــه فــوق در ایــن پاالیشــگاه، و تعهــد بیش 
ــن  ــه ادامــه ایــن راه، اقدامــات جدیــدی در ای ــران و کارکنــان ب از پیــش مدی
راســتا آغــاز گردیــد. در بخــش بعــد اقدامــات انجــام شــده در کارگــروه 6 کــه 
کارگــروه »توانمنــد ســازی نیــروی کار، خودکفایــی و افزایــش تولیــد داخلــی 

کاالهــای اساســی« مــی باشــد مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

یک اقدام اساسی: تقویت بنیان های اقتصادی در منطقه 
شهرستان سرخس

ــش  ــی و کاه ــه خودکفای ــادی در زمین ــات زی ــون اقدام ــال 1386 تاکن از س
وابســتگی بــه کاالهــای مــورد نیــاز پاالیشــگاه انجــام شــده بــود کــه بــه نمونــه 
هایــی از آنهــا در مقدمــه اشــاره گردیــد. امــا در شــروع بــکار ایــن کارگــروه در 
ســال جــاری، یکــی از ســواالت مهمــی کــه مطــرح شــد ایــن بــود کــه آیــا 
مــردم حضــور ایــن شــرکت را در منطقــه و در زندگــی خــود احســاس مــی 
کننــد یــا خیــر؟ آیــا اگــر ایــن شــرکت روزی بســته شــود مــردم ناراحــت و 
نگــران خواهنــد شــد و آیــا آنــرا بعنــوان بخشــی از زندگــی خــود کــه بــدون 
آن زندگــی برایشــان خیلــی مشــکل خواهــد شــد قبــول کــرده انــد یــا خیــر؟ 
و صرفنظــر از حضــور افــراد محلــی  منطقــه کــه در ایــن پاالیشــگاه کار مــی 
ــردم  ــوان اقتصــادی م ــش ت ــدازه باعــث افزای ــا چــه ان ــن شــرکت ت ــد ای کنن
منطقــه اعــم از کشــاورز، دامــدار، صنعتگــر و ... شــده اســت؟ آیــا ایــن شــرکت 
باعــث بهتــر شــدن وضعیــت زندگــی آنهــا شــده یــا خیــر؟ یــا وجــود آن باعــث 
گــران تــر شــدن اجنــاس، کرایــه خانــه هــا و ... گردیــده اســت. چیــزی کــه 
تاکنــون مشــهود بــود صرفــاً عاقــه بــه کار جوانــان در پاالیشــگاه بــود و از ایــن 

شــرکت انتظــار دیگــری بجــز تامیــن کار بــرای خــود نداشــتند.
امــا مســئله ای کــه در ایــن کارگــروه مطــرح شــد ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه 
سیاســتهای وزارت نفــت در خصوصــی ســازی شــرکتهای نفتــی، امــکان جذب 
بیشــتر نیــرو در ایــن پاالیشــگاه وجــود نداشــت و بایــد اقــدام دیگــری انجــام 

مــی گرفــت. 
یکــی از سیاســتهایی کــه اخیــراً از طــرف وزارت نفــت در شــرکت هــای زیــر 
مجموعــه خــود پیگیــری مــی شــود، بــرون ســپاری خدمــات اســت. بــه ایــن 
معنــی کــه بتدریــج خدمــات مــورد نیــاز شــرکتهای نفتــی اعــم از گاز، نفــت و 
پتروشــیمی بــه شــرکت هــای بیرونــی واگــذار گــردد. بعنــوان مثــال در یــک 
پاالیشــگاه گاز، کلیــه اقداماتــی کــه بــرای تصفیــه و شــیرین ســازی گاز مــورد 
نیــاز اســت بــه یــک شــرکت خصوصــی واگــذار شــده و فقــط گاز تــرش )یــا 
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ــا  ــده ی ــه ش ــل داده شــده و گاز تصفی ــه آن شــرکت تحوی ــه نشــده( ب تصفی
شــیرین از آن شــرکت تحویــل گرفتــه شــود. 

ــن  ــه ای ــاد منطق ــت اقتص ــت تقوی ــپاری و در جه ــرون س ــتای ب ــذا در راس ل
ــر شــرکت هایــی خــارج از منطقــه،  شــرکت مصمــم گردیــد بجــای تکیــه ب
راهبــرد تقویــت زیرســاختهای منطقــه را در پیــش بگیــرد و بجــای تکیــه بــر 
شــرکتهایی کــه در مشــهد یــا تهــران هســتند، تــوان منطقــه را بــه شــکلی 

افزایــش دهــد کــه خــود بتواننــد نیازهــای پاالیشــگاه را تامیــن نمایــد. 
ــود را از  ــاج خ ــام مایحت ــرکت تم ــن ش ــًا ای ــه قب ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
مشــهد تامیــن مــی کــرد، حتــی شــیرینی و میــوه ای کــه در جلســات مــورد 
نیــاز بــود از مشــهد تامیــن مــی گردیــد. لــذا یکــی از اولیــن تصمیماتــی کــه 
در ایــن کارگــروه گرفتــه شــد تامیــن مایحتــاج و خدمــات اولیــه پاالیشــگاه 
تــا حــد امــکان از شهرســتان ســرخس بــود تــا بدیــن طریــق تــوان اقتصــادی 
مــردم منطقــه تقویــت، و بجــای تکیــه بــر پاالیشــگاه بعنــوان تنهــا محــل کار، 

خــود مــردم منطقــه کارآفریــن باشــند. 
ضمنــاً در ایــن راه از سیســتم پیشــنهادات کــه در ایــن شــرکت بســیار فعــال 
مــی باشــد نیــز اســتفاده و بــذر پیشــنهادی تحــت عنــوان ارایــه پیشــنهاد در 
زمینــه تقویــت و اجــرای اقتصــاد مقاومتــی مطــرح گردیــد کــه بیــش از 100 
پیشــنهاد توســط کارکنــان بــه دبیرخانــه سیســتم پیشــنهادات ارایــه گردیــد. 
ضمنــاً راهبــردی هــم کــه توســط مدیــران پاالیشــگاه در جهت تقویــت اقتصاد 
منطقــه در پیــش گرفتــه شــد ایــن بــود کــه بــرای ایــن شــرکت، شهرســتان 
ســرخس حکــم کشــور ایــران را دارد و مــا بایــد کلیــه کاالهــا و خدمــات خــود 
را از آنجــا تهیــه کنیــم و البتــه بــا قیمــت و کیفیــت مناســب، و مــردم بایــد 

حضــور پاالیشــگاه را در اقتصــاد منطقــه و در زندگــی خــود احســاس کننــد.
 لــذا در جلســاتی کــه با بازاریــان شهرســتان برگزار گردیــد نیازهای پاالیشــگاه 
تشــریح و مقــرر شــد در صورتیکــه کــه بازاریــان بتواننــد کاالهــای بــا کیفیــت 
ــواد  ــت و م ــوه، گوش ــم می ــود اع ــاج خ ــرکت مایحت ــن ش ــن،د ای ــه نمای تهی
پروتینــی، شــیرینی ، تجهیــزات و . . . را از طریــق فروشــنده هــای شهرســتان 
ســرخس تامیــن خواهــد کــرد. هــم اکنــون اقدامــات زیر در راســتای سیاســت 
هــا و راهبــرد هــای فــوق و تقویــت اقتصــاد منطقــه توســط ایــن پاالیشــگاه 

شــروع و در حــال پیگیــری مــی باشــد:
1- خريــد کاالهــا و مــواد غذايــی: همانطــور کــه قبــًا ذکــر شــده 
مذاکــره بــا فروشــندگان شهرســتان جهــت خریــد کاال هــا و مایحتــاج 
پاالیشــگاه نظیــر میــوه، شــیرینی، مــواد پروتئینــی انجــام گرفتــه اســت. فقــط 
در مــورد یــک قلــم کاال کــه شــیرینی مــی باشــد میــزان مصــرف ایــن شــرکت 
در ســال حــدود 8 تــن مــی باشــد کــه بــا شــیرینی فروشــی هــای ســرخس 
مذاکــره گردیــده اســت کــه در صورتــی کــه شــیرینی بــا کیفیــت تولیــد کنند 

ایــن شــرکت شــیرینی مــورد نیــاز خــود را از ایــن طریــق تامیــن خواهــد کــرد.
2- خدمــات خودرويــی: تاکنــون کلیــه خدمــات خودرویــی مــورد نیاز 
کســانی کــه ماشــین هــای شــرکتی در اختیــار آنهــا بود نظیــر تعویــض روغن، 
تامیــن بنزیــن، گاز و تعویــض الســتیک توســط واحــد حمــل و نقل پاالیشــگاه 
انجــام مــی گرفــت. امــا بــا مذاکراتــی کــه بــا چنــد واحــد تعویــض روغــن در 
شهرســتان ســرخس و روســتای گنبدلــی صــورت گرفتــه از ایــن بــه بعــد ایــن 
گونــه خدمــات از طریــق ایــن واحــد هــا ارایــه خواهــد گردیــد و افــرادی کــه 
ماشــین هــای شــرکتی در اختیــار دارنــد پــس از تعویــض روغــن فاکتــور آن را 
بــه واحــد حمــل و نقــل ارایــه خواهنــد کــرد. ضمنــاً یــک واحــد پمــپ بنزیــن 
در پاالیشــگاه وظیفــه تامیــن بنزیــن ماشــین هــای شــرکتی را بعهــده داشــت 
کــه هــم اکنــون اینــکار از طریــق یــک پمــپ بنزیــن در روســتای گنبدلــی و 
دو پمــپ بنزیــن در شهرســتان ســرخس انجــام مــی شــود و از پمــپ بنزیــن 
پاالیشــگاه فقــط بــرای مواقــع اضطــراری و آمبوالنــس هــا اســتفاده مــی شــود.
ــگاه و  ــل پاالیش ــگاه: در داخ ــای پااليش ــه ه ــر دوچرخ 3- تعمي
بدلیــل وجــود محوطــه هــای عملیاتــی کــه امــکان نشــت گاز و انفجــار وجــود 
ــرات و  ــًا  تعمی ــادی دوچرخــه اســتفاده مــی شــود کــه قب دارد از تعــداد زی
نگهــداری آنهــا توســط واحــد تعمیــرات انجــام مــی شــد امــا بــا مذاکراتــی کــه 
بــا یــک دوچرخــه ســازی در روســتای گنبدلــی صــورت گرفتــه از ایــن بــه بعد 

تعمیــرات ایــن دوچرخــه هــا در روســتای گنبدلــی انجــام خواهــد شــد.
ــب  ــون اغل ــنگين: تاکن ــبک و س ــينهای س ــرات ماش 4- تعمي
ــل و در  ــل و نق ــد حم ــبک در واح ــای س ــین ه ــاز ماش ــورد نی ــرات م تعمی
پاالیشــگاه صــورت مــی گرفــت و در صــورت نیــاز آن وســیله بــه شهرســتان 
مشــهد فرســتاده مــی شــد. امــا هــم اکنــون بــا یــک تعمیــرگاه در شهرســتان 
ســرخس مذاکــره گردیــده و تعمیــرات ماشــین هــای ســبک و ماشــین هــای 
ــن  ــه ای ــایل نقلی ــردد و وس ــی گ ــام م ــرگاه انج ــن تعمی ــانی در ای ــش نش آت

ــه مشــهد فرســتاده نمــی شــوند.  ــرای تعمیــر ب شــرکت دیگــر ب
ــی:  ــتای گنبدل ــه و روس ــرکتها در منطق ــر ش ــور دفات 5- حض
اغلــب شــرکتهایی کــه بــا پاالیشــگاه همــکاری دارنــد معمــوالً دفتر اصلــی آنها 
در شهرســتان مشــهد یــا تهــران قــرار دارد. امــا در پیمــان هــای جدیــد مقــرر 
گردیــده کــه ایــن شــرکتها یــک دفتــر در روســتای گنبدلــی یــا شهرســتان 

ســرخس هــم داشــته باشــند.
6- آمــوزش جوانــان منطقــه: یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه از مدتهــا 
قبــل در ایــن شــرکت شــروع شــده آمــوزش جوانانــی اســت کــه قــرار اســت 
بــرای کار در واحدهــای پاالیشــگاه مشــغول بــه کار شــوند کــه البتــه اغلــب 
ــکار مــی شــوند.  آنهــا در قســمت تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه مشــغول ب
ــط  ــی، بهداشــت و محی ــای HSE )ایمن ــوزش ه ــامل آم ــا ش ــن دوره ه ای
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ــی  ــک م ــی و مکانی ــرات اساس ــا تعمی ــط ب ــای مرتب ــوزش ه ــت( و آم زیس
باشــد. ضمنــاً ایــن شــرکت با ســازمان فنــی و حرفه ای شهرســتان ســرخس 
همــکاری تنگاتنگــی دارد و آمــوزش هــای فــوق از طریــق ایــن ســازمان بــه 
کارآمــوزان ارایــه مــی گــردد. اخیــرآ دوره آمــوزش آتــش نشــانی هــم بــرای 
یــک ســری از جوانــان عاقمنــد شهرســتان برگــزار گردیــده اســت تــا اگــر 
در آینــده بــه نیــروی آتــش نشــان در پاالیشــگاه یــا آتــش نشــانی شــهرداری 

شهرســتان نیــاز بــود از همیــن جوانــان دعــوت بــه کار شــود.
7- تقويــت شــرکت هــای محلــی: یکــی از کارهــای روتیــن کــه 
هــر ســاله در ایــن شــرکت انجــام مــی گیــرد انجــام اورهــال یــا تعمیــرات 
اساســی واحدهــای پاالیشــگاه اســت. بطوریکــه واحدهــای تولیــدی بتواننــد 
در طــول ســال و بخصــوص در فصــل زمســتان بــدون هیــچ گونــه مشــکلی 
ــارج  ــرویس خ ــکان از س ــتان ام ــه داده و در فصــل زمس ــود ادام ــه کار خ ب
شــدن آنهــا بــه حداقــل برســد و بطــور پیوســته گاز شــیرین تولیــد شــود. 
اینــکار قبــًا از طریــق مناقصــه انجــام و معمــوال بــا هزینــه هــای بــاال بــه 
شــرکتهایی واگــذار مــی شــد کــه از ایــن منطقــه نبــوده و فقــط کارگــران 
خــود را از منطقــه تامیــن مــی کردنــد. امــا حــدود دو ســال اســت کــه ایــن 
کار توســط شــرکتهای محلــی و توســط نیــروی کار محلــی انجــام می شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کار باعــث تقویــت تــوان شــرکتهای منطقــه 
ــه پاالیشــگاه کار  ــی از ســال ک ــا در فصول ــده بطوریکــه بعضــی از آنه گردی
تعمیراتــی کمتــری داشــته یــا نــدارد بــه واحدهــای دیگــر اســتان خدمــات 
ــن شــرکتها در ســال جــاری  ــال یکــی از ای ــوان مث ــد. بعن ــی دهن ــه م ارای
ــی  ــی یک ــرات اساس ــگاه، تعمی ــی در پاالیش ــرات اساس ــام تعمی ــد از انج بع
از نیروگاههــای مشــهد را بــا اســتفاده از نیــروی کاری شهرســتان ســرخس 

بعهــده گرفتــه و بــه انجــام رســاند.
8- اســتفاده از خدمــات موسســات خيريــه: ایــن پاالیشــگاه هــم 
ــه  ــام خیری ــه ن ــه در شهرســتان ســرخس ب ــا یــک موسســه خیری اکنــون ب
ــکار  ــواده در آن مشــغول ب کوثــر کــه تعــداد 30 نفــر خانــم سرپرســت خان
ــه اینکــه یکــی از نیازهــای  ــا توجــه ب هســتند نیــز همــکاری مــی کنــد. ب
ــار  ــه لبــاس کار در اختی پاالیشــگاه لبــاس کار مــی باشــد ابتــدا یــک نمون
ایــن خیریــه قــرار گرفــت تــا نمونــه مشــابه آنــرا تولیــد نمایــد. بدلیــل آنکــه 
نمونــه ســاخته شــده توســط ایــن مرکــز بســیار خــوب و بــا کیفیــت ســاخته 
شــده و حتــی بــا نمونــه شــرکتهای تولیــد کننــده لبــاس کار کامــًا مطابقت 
داشــت تصمیــم گرفتــه شــد در مرحلــه اول 100 دســت لبــاس کار بــه ایــن 
مرکــز ســفارش داده شــود. ضمنــاً خریــد همیــن تعــداد کفــش ایمنــی نیــز 
بــه همیــن مرکــز خیریــه ســفارش داده شــده اســت تــا بــه ایــن وســیله ایــن 

مرکــز و خانــواده هــای تحــت پوشــش آن بتدریــج تقویــت شــوند.

ــاد  ــداد زی ــه تع ــا توجــه ب ــی: ب ــی پروتئين ــواد غذاي ــه م 9- تهي
ــا ســازمان جهــاد کشــاورزی شهرســتان  ــی ب ــان پاالیشــگاه، مذاکرات کارکن
ســرخس و تولیــد کننــدگان گوشــت بلدرچیــن صــورت تــا در صورتــی کــه 
تــوان تولیــد خــود را بــاال ببرنــد ایــن پاالیشــگاه حداقــل یــک وعــده غذایــی 
گوشــت بلدرچیــن را در وعــده هــای غذایــی کارکنــان در نظــر بگیــرد. هــم 
ــد  ــک تولی ــق ی ــرکت از طری ــن ش ــاز ای ــورد نی ــی م ــت ماه ــون گوش اکن

کننــده ماهــی در شهرســتان ســرخس تامیــن مــی گــردد.
10-تاميــن لبنيــات مورد نيــاز پااليشــگاه: یکــی دیگــر از نیازهای 
ــی  ــده هــای محل ــد کنن ــر و دوغ توســط تولی پاالیشــگاه تامیــن شــیر، پنی
اســت کــه بــا چنــد تولیــد کننــده هــم در ایــن زمینــه مذاکــره شــده اســت 
تــا نیازهــای پاالیشــگاه را بصــورت بهداشــتی تامیــن نماینــد. تنهــا مشــکل 
ایــن تولیــد کننــدگان ایــن اســت راه انــدازی خــط تولیــد ایــن محصــوالت 
بصــورت بســته بنــدی و تنهــا بــرای پاالیشــگاه مقــرون بــه صرفــه نیســت و 
آنهــا بایــد بدنبــال بــازار محصــوالت خــود در شــهرهای دیگــر نیــز باشــند.

نتیجه گیری
ــان  ــاب نش ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه اباغی ــای 24 گان ــه بنده ــور ک همانط
مــی دهــد هــدف از اجــرای اقتصــاد مقاومتــی تنهــا خودکفایــی در ســاخت 
ــادی را در  ــات زی ــت و اقدام ــیمیایی نیس ــواد ش ــا م ــزات ی ــات، تجهی قطع
ایــن راســتا مــی تــوان بــه انجــام رســاند. بهمیــن دلیــل هــم در ایــن مقالــه 
ســعی شــد از اقداماتــی کــه باعــث تقویــت پایــه هــای اقتصــادی مــردم مــی 
ــد. همیــن  شــود معرفــی شــوند بطوریکــه خــود بتواننــد کارآفرینــی نماین
اقدامــات بــه ظاهــر کوچــک و کــم اهمیتــی کــه توســط پاالیشــگاه شــروع 
ــک و دور  ــه کوچ ــن منطق ــردم ای ــادی را در م ــای زی ــدواری ه ــده  امی ش
ــه ســرمایه  افتــاده ایجــاد کــرده اســت بطوریکــه فقــط یــک نفــر، اقــدام ب
گــذاری حــدود یــک میلیــارد تومــان در روســتای گنبدلــی کــه در مجــاورت 
ــی  ــوارد ذکــر شــده تنهــا اقدامات ــه، نمــوده اســت. م ــرار گرفت پاالیشــگاه ق
اســت کــه در کارگــروه 6 اقتصــاد مقاومتــی در پاالیشــگاه شــهید هاشــمی 
ــوان  ــم هنــوز هــم مــی ت ــده اســت و معتقدی ــژاد پیگیــری و انجــام گردی ن
کارهــای بیشــتری انجــام داد. کارگــروه هــای دیگــر نیــز اقدامــات مهمــی 
را در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی در ایــن شــرکت بــه انجــام رســانده انــد کــه 

آنهــا را هــم بایــد در جــای خــود معرفــی نمــود.

منبع

ــژاد بــه شــبکه تحلیلگــران  گــزارش ارائــه شــده توســط پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمی ن

ــن کتــاب. اقتصــاد مقاومتــی جهــت درج در ای
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فصل پنجم

گزارش علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد  مقاومتی
معرفی هیئت علمی، چکیده مقاله ها و پایان نامه ها
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در این قسمت، 5 عضو هیئت علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 
معرفی می شوند.

بخش اول

» معرفی هیئت علمی «
 سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 

دکتر عطااهلل رفيعی آتانی 
دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی پيشرفت 
دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر سيداحسان خاندوزی 
عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطبايی

مديرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

دکتر محمد نوفرستی 
دکترای اقتصاد بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتي

عضو هيئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سياسی 
دانشگاه شهيد بهشتی

دکتر مهدی طغيانی 
دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السام

عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر ميثم نريمانی  
دکترای سياستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربيت مدرس

مديرکل دفتر سياستگذاری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
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توضیح: تعداد 80 مقاله در محورهای موضوعی دوم و چهارم برای دبیرخانه سومین همایش ساالنه 
اقتصاد مقاومتی ارسال گردید که از این میان، 50 مقاله جهت ورود به مرحله داوری مورد تایید و 

در اختیار هیئت علمی همایش قرار گرفت؛ در این بخش چکیده این 50 مقاله آمده است.

بخش دوم

» مقاله های همایش «

ترکیب مقاالت تایید شده برای داوری بر اساس موضوع

9مدیریت و امنیت اقتصادی

7نفت و انرژی

۶فرهنگ و آموزش

۶اقتصاد بخشی

5نظام مالی

5تولید و کسب و کار

5تجارت و ارز

5علم و فناوری

2دولت و بخش عمومی

در جدول زیر ترکیب موضوعی 50 مقاله ارسال شده برای دبیرخانه سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی آمده است:
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چكيده

ــا در قالــب طــرح مارشــال، قدرت هــای  ــا بازســازِی اروپ پــس از جنــگ جهانــی دوم، و ب

ــئون  ــت ش ــازار الزم اس ــاد ب ــورهای دارای اقتص ــه کش ــد ک ــل را پذیرفتن ــن اص ــی ای غرب

اولیــه شــهروندان را چنــان رعایــت کننــد کــه شــهروندان رسخــورده دوبــاره بــه 

ــا  ــا ب ــد، چــه فاشیســم و چــه کمونیســم. اّم ــر نرون ــای جذاب ت جســتجوی ایدئولوژی ه

ــدون  ــازار آزاد، ب ــا، اقتصــاد ب ــخ توســط فوکویام ــان تاری فروپاشــی شــوروی و اعــام پای

ــب  ــی مکت ــود، یعن ــوع خ ــن ن ــه لیربال تری ــد و ب ــاد ش ــه ی اقتص ــاز عرص ــب، یّکه ت رقی

ــران  ــده ی تحلیل گ ــد. عم ــد آم ــم پدی ــد و نئولیربالیس ــمیت گرایی ــیک و آدام اس  نئوکاس

ــی  ــادی دولت ــام اقتص ــوع نظ ــوروی را ن ــی ش ــاد و فروپاش ــی فس ــل اصل ــادی، دلی اقتص

ــاد را  ــن فس ــروج از ای ــل خ ــی، راه ح ــل سیاس ــن دالی ــا نادیده گرف ــد و ب ــوان کرده ان عن

روی آوردن بــه اقتصــاد نئولیــربال بیــان می کننــد. مقالــه ی حــارض تــاش می کنــد تــا بــا 

تبییــن دقیــق چیســتی، چرایــی و چگونگــی فســاد و همچنیــن دو قطبــی نظــام اقتصــادی 

ــارزه  ــه مب ــد ک ــی کن ــدی معرف ــم جدی ــوان پارادای ــه عن دولتی-خصوصــی، شــفافیت را ب

ــه ایــن ترتیــب کــه ســامل تر  ــد؛ ب ــا فســاد را از پارادایــم دولتی-خصوصــی خــارج می کن ب

بــودن نظام هــای اقتصــادی، منــوط بــه دولتــی بــودن یــا خصوصــی بــودن آنهــا نیســت؛ 

ــتند. ــامل تر هس ــفاف تر، س ــادی ش ــای اقتص ــه، نظام ه بلک

شفافیت و تغییر پارادایم در مبارزه با فساد

حسین بوذرجمهری، یاسمن هرندی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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چكيده

چابک ســازی حاکمیــت یکــی از دغدغه هــای مهــم و نویــن جمهــوری اســامی ایــران اســت 

اّمــا بســیاری از تحلیل گــران، تنهــا راه چابک ســازی حاکمیــت را کوچک ســازی در قالــب 

خصوصی ســازی بخش هــای متنــوع آن عنــوان می کننــد. تجربیــات متعــددی بیــان می کننــد، 

خصوصی ســازی های بی ضابطــه بــه جــای آنکــه قــدرت را بــه ســمت مــردم ســوق دهنــد، آن 

را بــه افــراد و گروه هــای شــبه خصوصــی واگــذار می کننــد کــه در نهایــت منجــر بــه ایجــاد 

الیگارشــی ها و طبقه هایــی بســیار قدرمتنــد و غیرپاســخگو می شــوند. اّمــا امــروزه بــا اســتفاده 

از فناوری هــای اطاعاتــی نویــن، روش هــای جدیــدی بــرای واگــذاری وظایــف حاکمیتــی بــه 

مــردم ایجــاد شــده اند کــه قــدرت را بــه جــای طبقــات خــاص، بــه صاحبــان اصلــی آن، یعنــی 

ــی از  ــون منونه های ــای گوناگ ــپاری در عرصه ه ــفافیت و جمع س ــپارند. ش ــردم می س ــوم م عم

مشــارکت حداکــری مــردم در اداره ی حاکمیــت هســتند. مقالــه ی حــارض در تــاش اســت بــا 

بیــان تجربیــات دیگــر کشــورها و مصادیــق گوناگــون شــفافیت و جمع ســپاری، در قالــب کلـّـی 

ــوان مردمــی در اداره ی  ــش مشــارکت و ت ــی جهــت افزای ــاز«، راهکارهــای نوین ــت ب »حاکمی

حاکمیــت و در نتیجــه بهینه ســازی حاکمیــت ارائــه دهــد.

شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای 
نوین چابک سازی حاکمیت

حسین بوذرجمهری، مهدی ثنائی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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چکیده

ــی در امــور و  ــر اصــل مترکــز زدای ــت ب ــی، امــروزه سیاســت دول ــی برنامــه هــای اقتصــاد مقاومت در جهــت پیشــربد الزامــات اجرای

ــارات، تاکنــون اقداماتــی  ــر از ظرفیــت هــای بــزرگ اســتان هــا اســت. گرچــه در خصــوص واگــذاری ایــن اختی اســتفاده منطقــی ت

انجــام شــده اســت امــا بــه قــدر کافــی پاســخگوی حــل مشــکات اســتان هــا و توســعه ای متناســب بــا قابلیــت هــا و توامننــدی هــای 

موجــود منــی باشــد. از آن جایــی کــه اســتانداران مناینــده عالــی دولــت هســتند و بایســتی پاســخگوی متــام مســائل و مشــکات اســتان 

در زمینــه هــای مختلــف باشــند، بنابرایــن ســپردن اختیــارات بیشــر بــه آن هــا باعــث ترسیــع و تســهیل در امــر توســعه و انعطــاف 

پذیــری بیشــر اســتان بــه ویــژه در اجــرای سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتی خواهد شــد. 

اجــرای طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی در اســتان کرمــان بــا توجــه بــه اینکــه مــدت بســیار 

کوتاهــی از اجــرای آن مــی گــذرد بــرکات و آثــار قابــل توجهــی در حــوزه اقتصــاد اســتان بــه 

دنبــال داشــته، کــه از مهــم تریــن نشــانه هــای آن هــم افزایــی، وحــدت و هامهنگــی بیــن 

متامــی عوامــل پشــتیبان و ارکان حکومتــی بــرای بســیج امکانــات و منابــع داخلــی اســتان و 

همچنیــن ایجــاد فضایــی اعتــامد ســاز و اطمینــان بخــش همــراه بــا آرامش سیاســی در راســتای 

تقویــت پیونــد بیــن حکومــت و مــردم در عرصــه اقتصــاد مــی باشــد کــه ایــن مهــم، زمینــه را 

بــرای حضــور جــدی تــر و فعاالنــه تــر رسمایــه گــذاران و تحقــق اقتصــاد مردمــی فراهــم مــی 

آورد. گــر چــه اجــرای طــرح مثلــث توســعه، کارکــرد موفقــی در اســتان داشــته اســت ولــی 

ــارات انــدک، بخــش  ــودن اختی پذیــرش مســئولیت هــای بســیار در اســتان و از طرفــی دارا ب

عظیمــی از نیازهــای اســتان را ابــر گذاشــته و پاســخگویی بــا ایــن اختیــارات ناکافــی در حــوزه 

مدیریــت اســتان و از طرفــی انتظــارات بوجــود آمــده در ســطح جامعــه را دچــار مشــکات 

فراوانــی مــی منایــد. در ایــن تحقیــق، تــاش گردیــده بــا شناســایی برخــی مــوارد کــه تفویــض 

ــع بخشــد و بررســی  ــه اهــداف توســعه ای را ترسی ــل ب ــد نی ــه اســتان مــی توان ــار آن ب اختی

قوانیــن مزاحــم، زمینــه بــرای مترکــز زدایــی و افزایــش اختیــارات اســتانداران فراهــم و آهنــگ 

رشــد اقتصــادی در اســتان هــای کشــور بــا شــتاب بیشــری همــراه گــردد.

بررسی قوانین مزاحم و افزایش اختیارات، راهکارهایی 
جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سطح استان ها

نقی عظیمی زاده، نجمه عظیمی زاده، زهرا کاظمی مقدم

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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چکیده           

در حــال حــارض بایســتگی چهــار مفهــوم در برنامه ریــزی توســعه اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت. ایــن مفاهیــم عبارتنــد از توســعه پایدار، 

توســعه انســانی، مســأله یادگیــری و در نهایــت »تــاب آوری«، کــه فلســفه وجــودی آن افزایــش تعــداد و گســردگی و عمــق آثــار شــوک های 

بــرون زا بــر رسنوشــت ملــی اســت. وجــه اشــراک اقتصــاد مقاومتــی بــه مفهــوم »مقاوم ســازی اقتصــاد ملــی در مقابــل تغییــرات، مخاطــرات 

و تهدیدهــای داخلــی و خارجــی بــر رس راه پیرشفــت و دســتیابی بــه چشــم انداز کشــور« بــا ادبیات 

علمــی رایــج در حــوزه اقتصــاد، »تــاب آوری اقتصــادی« اســت. »در مباحــث رایــج جهانــی اصطــاح 

اقتصــاد مقاومتــی دیــده منی شــود و بیش تــر از اصطــاح تاب آوری اقتصادی اســتفاده شــده اســت«. 

ــا  ــز اقتصــاد مقــاوم معــادل اقتصــاد تــاب آور در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ب در ایــن پژوهــش نی

دانســن ایــن تفــاوت کــه فــرض منــدرج در مفهوم هــای رایــج جهانــی از اقتصــاد مقاومتــی، ناظــر 

بــر گــذرا بــودن و اســتثنا بــودن موقعیــت تکانه هــا و به تبــع موقعیــت مقاومــت اســت، در حالــی 

کــه مفهوم پــردازی اقتصــاد مقاومتــی در داخــل مبتنــی بــر فــرض اســتمرار فشــار خارجــی و به تبــع 

رشایــط مقاومــت اســت. چنانچــه هيــچ دســتورالعمل شــفافی در مــورد چگونگــی اندازه-گــری 

تــاب آوری اقتصــادی کشــور وجــود نداشــته باشــد، تصميم گرنــدگان قــادر نخواهنــد بــود دســت به 

انتخاب هــای آگاهانــه در مــورد سیاســت ها، برنامه هــا یــا دخالت هایــی كــه بيشــر بــر تــاب آوری 

مؤثــر هســتند، بزننــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نظــرات خــربگان و روش توصیفی-تحلیلــی بــه 

احصــاء و تدویــن شــاخص های کمــی منطقــه ای مقاومــت اقتصــادی اســتان ها بــر اســاس بندهــای 

24 گانــه سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی پرداختــه و آن را بــه عنــوان طــرح پیشــنهادی جهــت 

اجــرا و نظــارت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان ها ارائــه می کنــد.

احصاء و تدوین شاخص های کمی مقاومت 
اقتصادی استان ها

فهیمه لزگی، علیرضا امینی، سیده زهرا حسینی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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اقتصــاد مقاومتــی بســر ســاز عدالــت اقتصــادی اســت. مکتــب اســام هــم بــرای عدالــت 

اقتصــادی اهمیــت قائــل شــده و بــرای تحقــق ایــن مفهــوم در جامعــه بــه زکات و خمــس 

کــه از واجبــات رشعــی مســلامنان اســت، پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــا 

اهمیــت عدالــت اقتصــادی و توزیــع درآمــد در جامعــه هــم از دیــدگاه اقتصــاد مقاومتــی و 

هــم از نظــر مبانــی اســام، بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال بودیــم کــه آیــا زکات بــر بهبــود 

ــوان  ــق می ت ــج تحقی ــه نتای ــا اشــاره ب ــه؟ ب ــا ن ــر می باشــد ی ــع درآمــد درجامعــه موث توزی

ــب و  ــن رضی ــش ای ــث کاه ــر و باع ــه موث ــی در جامع ــب جین ــر رضی ــه زکات ب ــت ک گف

ــران می گــردد. بهبــود توزیــع درآمــد در ای

تاثیر زکات بر توزیع درآمد با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی

محمدجواد مرادعلیان

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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ــودن بهــره  ــن ب ــود بودجــه، پایی ــا مســائلی چــون کمب ــه صــورت معمــول ب دولــت هــا ب

ــی  ــان دســتگاه هــای اجرای ــرو هســتند و کارکن ــه هــا روب وری و افزایــش  مســتمر هزین

ــز انگیــزه الزم بــرای افزایــش درآمــد هــا، کاهــش هزینــه هــا و ارتقــای بهــره وری در  نی

ــرژی  ــط زیســت، آب، ان ــی کشــور) قاچــاق، محی ــد. بعــاوه مســائل اصل ــت را ندارن دول

و...( مســائل مشــرک بیــن چنــد دســتگاه اســت؛ بنابرایــن امــکان مطالبــه مســئولیت یــا 

تنبیــه بابــت عــدم حــل مســائل نیــز وجــود نــدارد. بــا اجرایــی شــدن طــرح پیشــنهادی در 

ایــن مقالــه کــه بــر مســئله ســازگاری در انگیــزه هــا اشــاره دارد، مــی تــوان انتظــار داشــت 

کــه دســتگاه هــای اجرایــی بــه صــورت هامهنــگ و مشــتاقانه بــه اســتقبال رسمایــه، تــوان 

فنــی و ایــده هــای خاقانــه بخــش خصوصــی برونــد و از ســوی دیگــر همــکاری بــا بخــش 

دولتــی بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی جذابیــت خــود را بــه دســت آورد. بدیــن ترتیــب 

ــد و  ــش درآم ــه و افزای ــش هزین ــاهد کاه ــت، ش ــب دول ــه ای از جان ــدون رصف هزین ب

بهــره وری بخــش دولتــی خواهیــم بــود.

رفع موانع همکاری سازنده بخش خصوصی و دولتی 
در پروژه های افزایش بهره وری، کاهش هزینه و 

افزایش درآمد با تأکید بر مسئله سازگاری انگیزه ها

محمد جالل، سید عباس پرهیزکاری، ابوالفضل رزقی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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ــف  ــه انحــاء مختل ــی، ب ــه اینکــه تحریم هــا و بحران هــای ناخواســته بین امللل ــا توجــه ب  ب

ــه  ــرای مواجه ــی ب ــی عقل ــم رشط ــاد ه ــازی اقتص ــتند، مقاوم س ــی هس ــی دامئ پدیده های

بــا ایــن مخاطــرات محســوب می شــود. بحــران اقتصــادی ســال 1997 نشــان داد کــه 

اقتصادهــای پویــا هــم اگــر مخاطــرات را مدیریــت نکننــد، بــه شــدت در بحران هــا آســیب 

می بیننــد و بعــد از آن بحــران بــود کــه مفاهیمــی ماننــد مقاوم ســازی اقتصــاد و اقتصــاد 

آســیب پذیر یــا شــکننده در ادبیــات اقتصــادی مطــرح شــد. از ایــن رو ایــن پژوهــش ســعی 

ــر  ــادی و غی ــای اقتص ــی بخش ه ــیب شناس ــق آس ــرات از طری ــود مخاط ــدار وج دارد هش

ــی  ــرده و راهکارهای ــی ک ــتان را بررس ــتان خوزس ــادی اس ــات اقتص ــر ثب ــر ب ــادی موث اقتص

ــع  ــه تب ــا اقتصــاد اســتان خوزســتان و ب ــن بحران هــا پیشــنهاد دهــد ت جهــت مدیریــت ای

آن اقتصــاد کشــور، تــوان تــاب آوری در برابــر مخاطــرات احتاملــی را داشــته باشــد. ایــن 

ــل  ــن راه ح ــت تدوی ــه ای جه ــه ی کتابخان ــادی و مطالع ــی اقتص ــش از روش تحلیل پژوه

ــت. ــرده اس ــره ب ــتان به ــاد خوزس ــازی در اقتص مقاوم س

بررسی مدیریت مخاطرات و مقاوم سازی اقتصاد 
ایران )مطالعه موردی استان خوزستان(

سیدسجاد پادام

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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اقتصــاد مقاومتــی اقتصــادی تعریــف شــده اســت کــه بــرای یــک ملــت حتــی در رشایــط 

ــات  ــن ادبی ــر گرف ــا در نظ ــد. ب ــی کن ــم م ــکوفایی را فراه ــد و ش ــه ی رش ــم، زمین تحری

ــک  ــی را ی ــوان اقتصــاد مقاومت ــی و دســتوری، مــی ت ــف اقتصــاد اثبات اقتصــادی و تعاری

اقتصــاد دســتوری-اثباتی مبتنــی بــر اســراتژی بهینــه ســازی فرصــت و قــوت تعریــف منــود 

ــا هــدف  ــن پژوهــش ب ــازار دارد. ای ــت و ب ــی ســهم دول ــه تناســب اقتضای ــش ب ــه گرای ک

ــی  ــاختاری و اجرای ــد س ــی در دو بُع ــاد مقاومت ــرای اقتص ــردی ب ــای کارب ــه راهکاره ارای

انجــام شــده اســت. روش پژوهــش توصیفــی و کاربــردی بــوده اســت. در ایــن پژوهــش 

ــواع اقتصادهــا، روش  ــم، ان ــت اقتصادهــا شــامل مفاهی ــا و ماهی ــس از بررســی ویژگیه پ

ــج  ــی، نتای ــاد مقاومت ــری اقتص ــی نظ ــح مبان ــف و ترشی ــاد و توصی ــر اقتص ــردی ه کارب

بدســت آمــده نشــان داد کــه مقــررات زدایــی و نهضــت بهــره وری بــه عنــوان راهکارهــای 

ســاختاری و اصــاح قانــون معامــات بــه عنــوان قانونــی کــه بــر اســاس اصــول مقاومتــی 

ــرای اقــدام و عمــل در حــوزه اقتصــاد  ــد ب ــه عنــوان راهــکار اجرایــی مــی توانن اســت، ب

مقاومتــی بــه کار گرفتــه شــوند. همچنیــن تجزیــه و تحلیــل نتایــج نشــان داد کــه اقتصــاد 

مقاومتــی بــرای تحقــق، نیــاز بــه مدیریــت مقاومتــی دارد.

مدیریت مقاومتی؛ پیش نیاز اقتصاد مقاومتی
سّجاد وجدانیان، سعید وجدانیان،  مهناز سینایی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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ــا وجــود فصــل  ــر ارزش هــای اســامی، ب ــی ب ــدل مبتن ــوان م ــه عن ــادی ب ــت جه مدیری

مشــرک بــا ســایر الگوهــای مدیریتــی، بــه دلیــل برخــی ویژگــی هــا، از ســایر شــیوه هــای 

متــداول متامیــز مــی گــردد. مدیریــت جهــادی، حرکــت و تــاش و مبــارزه ایســت کــه بــا 

انگیــزه الهــی، تــوأم بــا درایــت و تدبیــر، امــا بــا عزمــی راســخ و مجاهدانــه بــرای رهایــی 

از چالــش هــا و مشــکات، در رشــد و توســعه همــه جانبــه کشــور صــورت مــی گیــرد. 

پژوهــش حــارض بــا هــدف ارائــه تصویــری از مدیریــت جهــادی بــا الهــام از آمــوزه هــای 

دینــی و رهنمودهــای آیــت اللــه خامنــه ای در دو بخــش اســتوار شــده اســت: در بخــش 

نخســت از ســبک مدیریــت جهــادی همــراه بــا مؤلفــه هــا و ویژگــی هــا و رابطــه ی آن 

بــا اقتصــاد مقاومتــی ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ و در بخــش دوم نیــز فســاد و مفاســد 

اقتصــادی بــا توجــه بــه راه حــل مدیریــت جهــادی مــورد مداقــه قــرار گرفتــه اســت.

سبک مدیریت جهادی از منظر آیت اهلل خامنه ای و 
مبارزه ی جهادی با مفاسد اقتصادی 

عبداهلل شریفی، سلمان محمدی، حامد نوروزی ، هادی شریفی

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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بنــد 13 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر »مقابلــه بــا رضبــه پذیــری درآمــد 

حاصــل از صــادرات نفــت و گاز«، بــه هفــت راهــربد اساســی اشــاره دارد کــه اولیــن راهــربد 

یعنــی انتخــاب مشــریان راهــربدی موضــوع مــورد بررســی ایــن تحقیــق اســت. مشــری 

راهــربدی بــه کشــورهایی اطــاق می شــود کــه یــا رابطــه ی ویــژه ای بــا ایــران دارنــد کــه 

ــه از دســت دادن رابطــه  ــا هزین ــه تــرک ایــن رابطــه منی باشــند و ی بــه راحتــی حــارض ب

اقتصــادی بــا ایــران برایشــان بــاال می باشــد. در ایــن پژوهــش یــک مشــری راهــربدی بــا 

ــی  ــک مشــری چــه ویژگی های ــدا اینکــه ی ــرد. ابت ــرار می گی دو رویکــرد مــورد بررســی ق

بایــد داشــته باشــد تــا راهــربدی قلمــداد شــود. رویکــرد دوم نــوع راهربدهایــی اســت کــه 

می تــوان و بایــد در صنعــت نفــت کشــور اتخــاذ کــرد تــا یــک مشــری بــرای کشــورمان 

راهــربدی تلقــی شــود. در واقــع اتخــاذ و عمــل بــه ایــن راهربدهــا افزایــش هزینه هــای تنها 

ــد.  ــن می کن ــم هــا را تضمی ــران توســط ســایر کشــورها، در بحران هــا و تحری گذاشــن ای

در نهایــت نیــز بیــان می شــود کــه بــا تلفیــق ویژگی هــای یــک مشــری راهــربدی و نیــز 

راهکارهــای مناســب بــرای جــذب و تثبیــت ایــن مشــریان اســت کــه کشــور می توانــد در 

بازارهــای خارجــی نفــت و گاز اثرگــذاری و نقــش آفرینــی داشــته باشــد.

بررسی نقش انتخاب مشتریان راهبردی در 
پیشبرد اهداف صنعت نفت و گاز ایران با 

رویکرد اقتصاد مقاومتی
سیدسجاد پادام، یاسین طاهری

دسته موضوعی: نفت و انرژی
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ــا  ــار، فرآیندهــای خــود را ب ــد ســال یکب ــا هــر چن ــه دنی ــزرگ و پیرشفت پاالیشــگاه های ب

ــازار جهانــی را داشــته  ــوان رقابــت در ب ــا ت ــد ت ــا منطبــق می کنن ــاوری هــای روز دنی فن

باشــند. همچنیــن پاالیشــگاه هایی کــه قابلیــت بهبــود فرآینــد و فنــاوری را ندارنــد 

ــن آنهــا می شــوند. امــا  ــد جایگزی ــل و پاالیشــگاه های جدی ــازار تعطی ــق مکانیســم ب طب

صنعــت پاالیــش نفــت در ایــران یــک صنعــت قدیمــی محســوب می شــود. متوســط ســن 

ــا قدمــت 104 ســال، جــزء  ــادان ب ــران 44 ســال اســت و پاالیشــگاه آب پاالیشــگاه های ای

ــود در  ــگاه های موج ــف پاالیش ــاد ضعی ــت. اقتص ــا اس ــگاه های دنی ــن پاالیش قدیمی تری

کشــور، عــدم پویایــی آنهــا در ارتقــاء فنــاوری و بهبــود کیفیــت فرآورده هــا و همچنیــن 

عــدم متایــل رسمایــه گــذاران بــه ســاخت پاالیشــگاه های جدیــد، نشــان از وجــود 

ــا  ــا ب ــاش شــده اســت ت ــه ت ــن مقال ــن صنعــت اســت. در ای مشــکات ســاختاری در ای

توجــه بــه ایــن مســئله، راهکارهایــی بــرای توســعه و نوســازی پاالیشــگاه هــای داخلــی 

ارائــه شــود.

هوشمندانه کردن حمایت ها از صنعت پاالیش نفت 
کشور، راه حل توسعه و نوسازی پاالیشگاه های داخلی

عماد رفیعی

دسته بندی موضوعی:نفت و انرژی
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نفــت و گاز بــه عنــوان مهمریــن منبــع تولیــد ثــروت و قــدرت کشــورها –چــه تولیدکننــده و چــه مــرف کننــده- شــناخته مــی شــود 

و نقــش مهمــی را در اقتصــاد سیاســی کشــورهای تولیــد کننــده بــازی مــی کنــد. ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه کشــورهای تولیــد 

کننــده انــرژی پایــه و اســاس درآمــد خودشــان را بــر منبعــی قــرار دهنــد کــه بــه شــدت توســط قــدرت هــای بیرونــی کنــرل مــی 

شــود و اکتفــا بــه درآمدهــای حاصــل از آن باعــث شــده اســت کــه اقتصــاد ایــن کشــورها بــه 

تبــع تحــوالت نفتــی دچــار نوســان شــود. عملکــرد ایــن چنینــی انــرژی و باالخــص نفــت ســبب 

ــرد  ــن عملک ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــی را ب ــاد مقاومت ــران اقتص ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ش

منفــی در دســتور کار قــرار دهــد. گفتامنــی کــه بــر توامننــدی داخلــی یــا بــر اقتصــاد درون زا 

بــرای پیرشفــت کشــور اعتقــاد دارد. نوشــتار حــارض هــم در پــی پاســخ گویــی بــه ایــن پرســش 

اصلــی اســت کــه انــرژی بــه عنــوان یــک منبــع تولیــد درآمــد کشــور کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر 

تحــوالت و تصمیــامت خارجــی قــرار دارد چگونــه مــی توانــد در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی 

قــرار گیــرد و یــا در پیــش بــرد آن موثــر باشــد؟ برپایــه ایــن مفــروض کــه نقــش انــرژی در صنعت 

و بــه تبــع آن در پشــربد اقتصــادی کشــور بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت و بــه عنــوان چــرخ 

اقتصــاد کشــورها از آن یــاد مــی شــود مــی توانیــم فرضیــه زیــر را مطــرح کنیــم کــه انــرژی از 

یــک ســو منابــع مالــی و ســوخت مــورد نیــاز اقتصــاد مقاومتــی را تامیــن مــی کنــد و از ســوی 

دیگــر رفــاه، اشــتغال و قــدرت ملــی کشــور را کــه جــزء اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت تامیــن 

کــرده کــه ایــن امــر ضمــن ایجــاد ثبــات نظــام سیاســی کشــور موجبــات نفــوذ و حضــور ایــران 

در مجامــع بیــن املللــی و معــادالت منطقــه ای را فراهــم مــی کنــد. بدیــن ترتیــب در این نوشــتار 

ســعی مــی شــود بــا رویکــرد اقتصــاد سیاســی و جایگاهــی کــه نفــت در اقتصــاد مقاومتــی و بــه 

تبــع آن در ثــروت و قــدرت ملــی کشــور دارد موضــوع مــورد بررســی را تحلیــل مــی مناییــم.

جایگاه انرژی در اقتصاد مقاومتی: قابلیتها و 
فرصتها

رحمان حبیبی

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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افزایــش مــرف بــرق در بخش هــای مختلــف و همچنیــن کمبــود منابــع مالــی بــرای ســاخت 

ــن  ــرای تامی ــرو ب ــر ســبب شــده اســت وزارت نی ــال های اخی ــرق در س ــد ب ــای تولی نیروگاه ه

بــرق به ویــژه در ایــام تابســتان، بــا مشــکات فــراوان روبــه رو شــود و رضیــب ذخیــرۀ 

ــش  ــای کاه ــرای پروژه ه ــرای اج ــی ب ــع کاف ــر، مناب ــوی دیگ ــد. از س ــش یاب ــی کاه نیروگاه

ــن مشــکات  ــدارد. ریشــۀ ای ــرق وجــود ن ــدۀ مــرف ب تلفــات و حامیــت از طرح هــای کاهن

ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــتجو ک ــرف جس ــرکین پرم ــه مش ــژه ب ــرق، به وی ــی ب ــد در ارزان فروش را بای

ارزان فروشــی از ســویی ســبب می شــود منابــع الزم بــرای توســعۀ ظرفیــت نیروگاهــی و اجــرای 

ــارف  ــرل مص ــه کن ــی ب ــرف رغبت ــرکین پرم ــر، مش ــوی دیگ ــردد و از س ــم نگ ــا فراه طرح ه

بی رویــۀ خــود نداشــته باشــند کــه نتیجــۀ آن مشــکل تامیــن بــرق به ویــژه در ایــام اوج بــار 

خواهــد بــود. در راســتای کاهــش مــرف بــرق، می تــوان بــا آزادســازی تعرفــۀ بــرق مشــرکین 

پرمــرف منابــع مــورد نیــاز بــرای حامیــت از تولیــد کاالهــای پربــازده )بــا تاکیــد بــر یخچــال-

فریزرهــای بــا ردۀ انــرژی بــاال( را تامیــن منــود. بــا ایــن اقــدام دولــت می توانــد ســاالنه بیــش 

از 1500 میلیــارد تومــان منابــع بــرای اعطــای تســهیات تجهیــز کــرده و بــه صــورت همزمــان، 

هــم مشــرکین پرمــرف را بــه کاهــش مــرف ترغیــب منایــد و هــم از کاالی پربــازده تولیــد 

ــزر  ــد 300 هــزار دســتگاه یخچال-فری ــوان از تولی ــن طریــق می ت ــد. از ای داخــل حامیــت منای

پربــازده مــدرن حامیــت کــرد.

اعطای تسهیالت خرید لوازم خانگی برقی پربازده 
از محل آزادسازی تعرفۀ برق مشترکین پرمصرف

حمیدرضا قریشی

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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احــداث پاالیشــگاه بــه عنــوان اولیــن حلقــه دســتیابی بــه زنجیــره  ارزش در صنعــت نفــت 

ــزوده بیشــر  ــرای کاهــش خــام فروشــی و کســب ارزش اف ــت راهــربدی ب و گاز، از اهمی

ــت پاالیشــی کشــور در دو دهــه  ــد توســعه ظرفی ــن وجــود، رون ــا ای برخــوردار اســت. ب

اخیــر بــه شــدت کنــد بــوده اســت بــه گونــه ای کــه آخریــن پاالیشــگاه نفــت ایــران، 20 

ــه بهــره بــرداری رســیده اســت. یکــی از دالیــل اصلــی ایــن  ســال پیــش در بندرعبــاس ب

ــن اســت؛  ــران در قوانی ــت ای ــی نف ــت مل ــدی رشک ــام درآم ــیوه مرســوم نظ ــت، ش وضعی

ــر  ــد و اگ ــب می کن ــری کس ــد بیش ــام درآم ــادرات نفت خ ــت از ص ــن رشک ــه ای به طوریک

ــادرات آن، رضر  ــه ص ــبت ب ــع نس ــد در واق ــی بفروش ــگاه های داخل ــه پاالیش ــت را ب نف

می کنــد. ایــن شــیوه باعــث شــده اســت رشکــت ملــی نفــت، انگیــزه ای بــرای احــداث و 

توســعه پاالیشــگاه در کشــور حتــی توســط بخــش غیــر دولتــی نداشــته باشــد. بــر همیــن 

ــه  ــط، ب ــن مرتب ــران در قوانی ــت ای ــی نف ــت مل ــدی رشک ــام درآم ــاس رضورت دارد نظ اس

گونــه ای اصــاح شــود کــه ایــن رشکــت انگیــزه الزم بــرای تامیــن خــوراک پاالیشــگاه های 

داخلــی را داشــته باشــد.

افزایش انگیزه دولت برای کاهش خام فروشی 
با اصالح نظام درآمد  شرکت ملی نفت ایران

پیام کهتری، عماد رفیعی

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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فــروش نفــت خــام صــادرايت از طريــق ســازوکار بــورس، راهــربدي اســت کــه بــه دليــل 

ــوع در روشــهاي فــروش و مشــارکت دادن بخــش خصــويص در فــروش نفــت  ايجــاد تن

ــق  ــراي تحق ــتقيمي دارد. ب ــاط مس ــي ارتب ــاد مقاومت ــتهاي کيل اقتص ــاده 13 سياس ــا م ب

ــا کنــون اقدامــايت صــورت گرفتــه امــا نتيجــه مطلــوب را در پــي نداشــته  ايــن راهــربد ت

اســت؛ در واقــع همچنــان فــروش نفــت صــادرايت از تنهــا مســر موجــود –يعنــي مذاکــره 

رشکتهــاي نفتــي و پااليــي بــن امللــيل بــا مديريــت امــور بــن امللــل رشکــت مــيل نفــت– 

صــورت مــي گــرد. در ایــن مقالــه بــا شــناخت آســيبها و نقــاط ضعــف عرضــه هــاي قبــيل 

نفــت خــام در بــورس کاال و انــرژي و ارزيــايب عملکــرد دو نهــاد اصــيل متــويل و درگــر در 

ايــن موضــوع، رشکــت مــيل نفــت و ســازمان بــورس، مســر مناســب بــراي تحقــق ايــن 

راهــربد مهــم اقتصــاد مقاومتــي آشــکار خواهــد شــد. در ادامــه پــس از بــرريس مزيتهــا 

ــورس، تاريخچــه اي از  و در نتيجــه رضورت ايجــاد معامــات نفــت خــام صــادرايت در ب

اقدامــات گذشــته و نتايــج آن بيــان مــی شــود. ســپس نقــاط ضعــف عملکــرد دو نهــاد 

رشکــت مــيل نفــت و ســازمان بــورس بــرريس مــي شــود. در پايــان بــا توجــه بــه آســيب 

ــام  ــت خ ــورس نف ــدازي ب ــع راه ان ــل موان ــراي ح ــي ب ــده، راهکارهاي ــام ش ــنايس انج ش

صــادرايت پيشــنهاد مــي گــردد.

نقد و بررسي اقدامات شرکت ملي نفت و 
سازمان بورس در راه اندازي بورس نفت

محمدصادق کریمی

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی



فصل پنجم   گزارش علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

235 moqavemati.net

چکیده

بررســی میــزان ذخایــر نفــت و گاز کشــور و مقایســه آن بــا میــزان تولیــد، مشــخص مــی ســازد کــه همچنــان ظرفیــت بالقــوه کشــور 

از حیــث دارا بــودن منابــع نفــت و گاز، بالفعــل نشــده و الزمــه تحقــق ایــن مهــم، توســعه صنایــع باالدســتی نفــت اســت. یکــی 

از علــل عقــب افتادگــی توســعه میادیــن نفــت و گاز عــدم رسمایــه گــذاری الزم در ایــن بخــش بــوده اســت. طبــق برنامــه ششــم 

توســعه بایــد روزانــه ظرفیــت تولیــد نفــت یــک میلیــون بشــکه، میــزان تولیــد نفــت در میادیــن مشــرک 830 هــزار بشــکه، میــزان 

تولیــد گاز غنــی 541 میلیــون مرمکعــب و میــزان تولیــد گاز غنــی از میــدان مشــرک پــارس جنوبــی 292 میلیــون مرمکعــب افزایــش 

یابــد. بــر ایــن اســاس هــدف گــذاری صــورت گرفتــه بــرای ایــن مــوارد در برنامــه ششــم توســعه در راســتای بنــد 14 سیاســت هــای 

ــی  ــاز هــای مال ــن نی ــرای تامی ــوده و آن را رعایــت کــرده اســت. ب ــی اقتصــاد مقاومتــی ب کل

ــب از  ــه ترتی ــارات ب ــرین اعتب ــعه، بیش ــم توس ــه شش ــاله برنام ــق 5 س ــت در اف ــت نف صنع

محــل رسمایــه گــذاری خارجــی )46 درصــد(، منابــع داخلــی رشکــت ملــی نفــت )44 درصــد(، 

صنــدوق توســعه ملــی )6 درصــد( و بــازار رسمایــه )4 درصــد( در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

بــا توجــه بــه میــزان نقدینگــی بــاالی کشــور کــه از 1100 هــزار میلیــارد تومــان گذشــته اســت 

ــر ســود و  ــه گــذاری پ ــرای رسمای ــه مــردم ب و عطــش بخــش هــای مختلــف اقتصــاد از جمل

تضمیــن شــده، ســهم کمــی بــرای رسمایــه گــذاری داخلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. نیــاز 

بــه رسمایــه پذیــری بــاالی صنایــع باالدســتی نفــت و گاز بــه همــراه ریســک پاییــن و ســود 

دهــی بــاالی اکــر پــروژه هــا و جــذب ریالــی بــاال، در کنــار نقدینگــی بــاالی جامعــه و وجــود 

ابزارهــای الزم بــرای جــذب ایــن نقدینگــی در بــازار بــورس اوراق بهــادار، فرصتــی بــی نظیــر 

ــی  ــتغال زای ــود، اش ــروج از رک ــه آن خ ــه نتیج ــاخته ک ــم س ــادی فراه ــعه اقتص ــرای توس را ب

ــد یــک  ــر گــذار طبــق بن ــد و اث و مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیــت هــای اقتصــادی مول

سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت. در ایــن مقالــه بــه راهکارهایــی بــرای تحقــق 

ایــن مهــم اشــاره شــده اســت.

توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز در برنامه 
ششم توسعه با رویکرد به حـداکثر رسـاندن 

مشارکت آحاد جامعه
امیرحسین تبیانیان
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شــناخت مفهــوم مبحــث اقتصادمقاومتــي در آمــوزش و پــرورش مســتلزم درنظرگرفــن پيش درآمدهــاي آن اســت تــا بتــوان بــا توجه 

ــرورش كشــور جــاري ســاخت. مفاهيمــي چــون  ــرا بطــور عمــيل در آمــوزش و پ ــم آن ــه پيچيدگي هــاي نظــام آمــوزيش، مفاهي ب

ــه  ــي، س ــراه اقتصادمقاومت ــه هم ــادي ب ــت جه ــت و مديري ــامي-ايراين پيرشف ــوي اس الگ

مفهومــي هســتند كــه بــا تلفيــق مفاهيــم آن بــا يكديگــر تفــاوت مبحــث اقتصادمقاومتــي 

در آمــوزش و پــرورش بــا انديشــه هاي نظــام آمــوزيش غــريب قابــل تشــخيص خواهــد بــود. 

عــدم تلفيــق ايــن ســه مفهــوم بــا يكديگــر موجــب انحــراف از شــناخت اقتصادمقاومتــي 

ــوزش  ــوزه آم ــته در ح ــاله گذش ــاي پنجس ــه برنامه ه ــه اينك ــه ب ــا توج ــد. ب ــد گردي خواه

نبــوده و در  تــداوم جهت گري هــا برخــوردار  انســجام و همســويي و  از  پــرورش  و 

هــر برنامــه اي رويكــرد خــايص لحــاظ شــده اســت و فاقــد مضامــن مشــرك بــوده، نيــاز 

ــه  ــر نظري ــي ب ــراي ايجــاد تحــول، مبتن ــرورش ب ــوزش و پ اســت همســويي و انســجام آم

اقتصــاد مقاومتــي مــورد بــرريس قــرار گــرد. ارائــه چارچــوب اقتصادمقاومتــي مبتنــي بــر 

ــب  ــادي، موج ــت جه ــت و مديري ــراين پيرشف ــامي- اي ــوي اس ــون الگ ــي چ پيش درآمدهاي

نظريه آزمايــي و اســتحكام نظريــه اقتصــاد مقاومتــي مي گــردد. ايــن مقالــه درصــدد اســت 

بــا اســتفاده از هســته اصــيل تحــول در آمــوزش و پــرورش كــه خودكشــفي، تــاب آوري در 

تغيــر و ســازگاري بــا ارزشــهاي اســامي كــه منبعــث از پيش درآمدهــاي اقتصادمقاومتــي 

و مبتنــي بــر اركان چهارگانــه اقتصادمقاومتــي )درونزايــي، مردمي كــردن، دانش بنيــاين 

ــن  ــندتحول بنيادي ــاي س ــا راهكاره ــط ب ــت هايي مرتب ــد، كاربس ــاين( مي باش و عدالت بني

آمــوزش و پــرورش را پيشــنهاد دهــد.  

اقتصادمقاومتي و پیش درآمدهاي آن، چارچوبي 
براي تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

محمد حسن حسني
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گفتــامن ســازی مهمریــن علـّـت در شــکل گیــری جــّو عمومــی و تحقــق آرمان هــا و الگوها 

در ســطح جوامــع اســت. الگــوی اقتصادمقــاوم نیــز جهــت تحقــق، وابســته و نیازمنــد بــه 

انجــام ایــن امــر اســت. علیرغــم متامــی هیاهوهــا، اقدامــات شــعاری و ظاهــری، تاکنــون 

آنطــور کــه بایــد گفتــامن اقتصادمقاومتــی در جامعــه فراگیــر نشــده اســت. عمــوم مــردم 

و حتــی اکریــت جامعــه دانشــگاهی هنــوز اقتصادمقاومتــی را بــه شــکل صحیــح و دارای 

فایــده منــی شناســند. لــذا بایــد گفتــامن ســازی اقتصــاد مقاومتــی بــه شــکل واقعــی انجــام 

گردیــده و ایــن اقــدام بــه صــورت منطقــی، علمــی و عملــی صــورت پذیــرد. ایــن مقالــه 

بــا هــدف ارائــه راهــکار مناســب اجرائــی، اوال از مبحــث نظــری و بــر اســاس بیانــات و 

منویــات مقــام معظــم رهربی)حفظــه اللــه( بــه مســئله گفتــامن ســازی پرداختــه، ســپس 

بــا بررســی اجاملــی اقدامــات انجــام شــده در ایــن عرصــه، بــه چگونگــی گفتــامن ســازی 

واقعــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی مــی پــردازد. 

گفتمان سازی واقعی اقتصاد مقاومتی با تشکیل 
کمیته مرکزی گفتمان سازی براساس بیانات و 

منویات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(
سیدمرتضی میرمحمدعلی 
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ايــن پژوهــش بــا هــدف ارزشــيايب نحــوه انعــکاس آســيبهاي مربــوط بــه الگوهــاي مــرف در كتــب دريس برگزيــده پايــه نهــم بــه 

عمــل آمــده اســت. فهرســت آســيبها بــا مراجعــه بــه منابــع موجــود انتخــاب شــدند. روش تحقيــق تحلیــل محتــوا و شــيوه تحليــل 

ــاي دريس منتخــب  ــراواين اســت. جامعــه آمــاري كتابه ــی شــانون و ســنجش  ف داده هــا آنروپ

پايــه  نهــم دوره آمــوزش عمومــي بــود كــه همــه جامعــه آمــاري بــرريس شــد. ابــزار پژوهــش 

منــون بــرگ كنــرل تحليــل محتــوا اســت کــه روايــي آن از طريــق تحليــل محتــوا و پايايــي آن 

بــر اســاس الگــوي پايايــي اســكات برابــر بــا 0/83 بــرآورد  شــد. يافته هــا نشــان دادنــد كــه در 

كتــاب مطالعــات اجتامعــي پايــه نهــم، بيشــرين رضايــب بــار اطاعــايت و اهميــت برآوردشــده 

بــه  ”مــرف تــوأم بــا هدررفــت و ارساف“ وكمريــن بــه ”رعایــت نشــدن عدالــت میــان نســلی 

در مــرف منابــع عمومــی“ اختصــاص دارد. در کتــاب علــوم تجربــی نیــز بيشــرين فــراواين، 

ــی و  ــع طبیع ــت مناب ــه ”هدررف ــه مؤلف ــوط ب ــت، مرب ــب اهمي ــايت و رضي ــار اطاع ــدازه ب ان

عوامــل تولیــد“ و بــراي ديگــر مؤلفه هــا برابــر بــا صفــر اســت. در كتــاب هديه هــاي آســامين 

پايــه  نهــم، فراوانــی، بــار اطاعــايت و رضيــب اهميــت مقولــه هــای مــرف ”تــوأم بــا هدررفــت 

ــا یــک و بــه مؤلفه هــاي ”مــرف بــا رشــدی رسیــع  و ارساف“ و ”مــرف ناعادالنــه“ برابــر ب

ــد  ــا رش ــن و ب ــره وری پایی ــل تولید”،“به ــی و عوام ــع طبیع ــت مناب ــد” ،“هدررف ــر از تولی ت

ــت  ــع عمومــی“ و ”هدررف ــان نســلی در مــرف مناب ــت می نامناســب”،“رعایت نشــدن عدال

منابــع عمومــی در برنامــه ریــزی و اجــرای طرح هــای عمرانــی“ اشــاره نشــده اســت. بنابرايــن 

ــا ”آســيب هاي الگــوي مــرف “،  مي تــوان نتيجــه گرفــت كــه در پایــه نهــم، متــون مرتبــط ب

ســازگاري انــديك بــا مطالــب كتــب دريس منتخــب دارنــد.

بررسی نحوه انعکاس اصالح الگوي 
مصرف درکتب درسي پایه  نهم 

امین انصاری

دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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در وضعیــت کنونــی کــه مکاتــب غربــی اقتصــاد بــه نوعــی جامعــه ایرانــی را از مســیر 

ــاده ســازی  ــران، پی رشــد و بالندگــی خــارج کــرده و تنهــا مســیر حرکــت اقتصــادی در ای

اقتصــاد مقاومتــی از ســوی نظریــه پــردازان اقتصــادی انقــاب اســامی و بــه ویــژه رهــرب 

ــان  ــا را در مســیر جری ــد م ــه بتوان ــه سیاســت هایی ک ــود، ارائ معظــم انقــاب خواهــد ب

ســازی ایــن نظریــه بومــی اقتصــادی رهنمــون ســازد، متکــی بــر محــور گــم شــده ای تحــت 

عنــوان ســواد اقتصــادی و تربیــت اقتصــادی اســت. از همیــن رو، ایــن نوشــتار بــه معرفــی 

طرحــی بنــام »ایجــاد و توســعه انجمــن مدرســان اقتصــاد مقاومتــی« دســت زده کــه بــا 

تربیــت مبلغیــن رسارسی در کشــور و بــر اســاس شــاخصه  هایی مشــخص و تعییــن شــده، 

در کنــار ســایر فعالیت هایــی کــه از ســوی ایــن افــراد در پیــش گرفتــه خواهــد شــد، مــی 

توانــد اقتصــاد مقاومتــی را بــه گفتــامن عمومــی جامعــه مبــدل ســازد و از همیــن روســت 

کــه امیــد خواهیــم داشــت تــا مــردم خــود بــه میــدان اقتصــاد وارد شــوند و در گام هــای 

بعــد، اقتصــاد بومــی در کشــور پیاده ســازی شــود؛ ایــن مهــم جــز بــا تاکیــد بــر تربیــت 

اقتصــادی محقــق نخواهــد شــد.

ایجاد و توسعه شبکه مدرسان اقتصاد مقاومتی 
در سراسر کشور با تکیه برچارچوب گسترش 

تربیت اقتصادی و  سواد اقتصادی

مجتبی صمدی، محمود کریمی بیرانوند، حسن عباسی متقیان

دسته بندی موضوعی: مدیریت و امنیت اقتصادی
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مســئله ایــن پژوهــش یافــن شــیوه های نویــن تأمیــن مالــی صداوســیام، به منظــور 

مرتفــع ســاخن تنگنــای مالــی ایــن ســازمان بــود. بــرای اســتفاده از نظــرات خــربگان از 

روش مصاحبــه عمیــق اســتفاده شــد. بــا 55 نفــر از متخصصــان و مدیــران رســانه ای کــه 

بــه روش منونه گیــری هدفمنــد و گلولــه برفــی انتخــاب شــده بودنــد، مصاحبــه گردیــد. 

ــته  ــه در 13 دس ــود ک ــیام ب ــازمان صداوس ــی س ــن مال ــیوه تأمی ــایی 64 ش ــل شناس حاص

»فــروش محصــوالت و خدمــات ســازمان«، »تأمیــن مشــارکتی هزینــه تولیــد برنامه هــا«، 

»فعالیت هــای غیــر رســانه ای«، »اینرنــت و رســانه های نویــن«، »پخــش تبلیغــات 

بازرگانــی«، »آمــوزش و انتقــال تجربیــات«، »اخــذ هزینــه دریافــت از مخاطبــان«، 

»تأســیس شــبکه«، »رشکت هــای تابعــه ســازمان«، »مالکیــت معنــوی«، »کمک هــای 

مردمــی«، »بودجــه دریافتــی از جانــب دولــت« و »ســایر« طبقه بنــدی شــدند. پــس ازآن، 

»شــیوه های درآمدزایــی«،  »شــیوه های بودجــه ای«،  13 دســته مذکــور در 4 گونــه 

ــد. ــیم بندی گردی ــی و تقس ــون« نوع شناس ــیوه های ناهمگ ــون« و »ش ــیوه های همگ »ش

شناسایی شیوه های نویِن تأمین مالی سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

سیاوش صلواتیان، عبدالعلی علی عسکری، مهدی محسنی

دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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ــد وجــود  ــر نیازمن ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــه انســانی و اجتامعــی مناســب ی ــی، مســتلزم تشــکیل رسمای اجــرای الگــوی اقتصــاد مقاومت

ــه در  ــردی و چ ــت ف ــه در هویّ ــردم، چ ــت. م ــان اس ــّرک آن ــرای تح ــب ب ــادی« مناس ــط نه ــد« و »محی ــق و توامنن ــران الی »بازیگ

هویــت خانوادگــی و جمعــی خــود در هــر ســطحی بایســتی قابلیــت پیــدا کــرده تــا در اجــرای ایــن سیاســت ها نقــش خــود را ایفــا 

مناینــد. در ایــن مقالــه، از طريــق روش اســنادی و تحلیلی-توصیفــی بــر مبنــای دیدگاه هــای 

رهربمعظم انقــاب، بــه عنــوان نظریه پــرداز اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن مــن اباغــی 

سیاســت های کلّــی اقتصــاد مقاومتــی، ابتــدا مؤلفه هــای مهــم ايــن الگــو تبییــن شــده اســت. 

ایــن مؤلفه هــا شــامل تعییــن نقش آفرينــان اقتصــاد مقاومتــی و مشــخص کردن اهــداف 

ــراز  ــان ت ــاي »انس ــپس وي ژگي ه ــت. س ــا اس ــي آنه ــراي نقش آفرين ــاز ب ــل انگیزش س و عوام

اقتصــاد مقاومتــی« و »نشــانه های آن« تبییــن گردیــده اســت. مهمریــن ویژگی هــای »انســان 

تــراز اقتصــاد مقاومتــی«، تعّهــد، کارآمــدی و دارابــودن عــزم راســخ بــرای پیرشفــت می باشــد. 

ــي  ــامی و تواناي ــاب اس ــه انق ــودن ب ــد ب ــن داری، معتق ــد از دی ــد، عبارتن ــانه های تعّه نش

ــگ  ــده از فرهن ــی برآم ــی و علم ــاد بوم ــرو اقتص ــی و پ ــی و تکلیف گرای ــيّل، وظیفه شناس م

واقعیت شناســی،  آرمان خواهــی،  از  عبارتنــد  کارآمــدی،  نشــانه ها ی  اســامی.  و  انقابــی 

موقعیت شناســی، انعطاف پذیــری، مبتکــر و خــّاق بــودن و نيــز نشــانه های دارا بــودن عــزم 

راســخ بــرای پیرشفــت، عبارتنــد از اعتــامد بــه نفــس مــيّل، امیــدوار بــودن بــه آینــده، شــجاعت 

ــن  ــن ویژگی هــا نقطــه آغازی ــری(. ای ــه ی مخاطره پذی ــدام )روحی ــراي اق و جســارت داشــن ب

بــرای بــروز و ظهــور رسمایــه اجتامعــی اســت.

مشخصه های »انسان تراز اقتصاد مقاومتی« 
با هدف تشکیل شبکه »اقتصاد مقاومتی« با 

رویکرد مقام معظم رهبری

وحید ارشدی، عمار خسروجردی

دسته بندی موضوعی:  فرهنگ و آموزش
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بعــد از گذشــت 38 ســال از انقــاب اســامی یــا به عبارتــی بهــر بعــد از گذشــت 28 ســال 

ــران، زیرســاختهای  از تثبیــت و اســتقرار نســبی سیاســی نظــام جمهــوری اســامی در ای

ــل در  ــور کام ــوز به ط ــت– هن ــای پیرشف ــن پایه ه ــوان مهمری ــور - به عن ــادی کش اقتص

ــه اســت. مطالعــات تطبیقــی  ــچ یــک از حوزه هــای مختلــف اقتصــادی شــکل نگرفت هی

ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــورهای اروپای ــی دوم در کش ــگ جهان ــد از جن ــژه در بع به وی

فعالیتهــای تکمیــل زیرســاختهای اقتصــادی رشــد اقتصــادی تــوأم بــا اشــتغالزایی پایــدار 

ــر  ــه ب ــل توج ــای قاب ــن پیرشفته ــت. همچنی ــته اس ــراه داش ــورها به هم ــن کش را در ای

اســاس شــاخصهای اســتاندارد جهانــی در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، امنیتــی و 

ــادِی  ــاختهای اقتص ــه زیرس ــاس و پای ــورها براس ــن کش ــی در ای ــی و سیاس ــی اجتامع حت

شــکل گرفته حاصــل شده اســت. در ایــن مقالــه بــه یکــی از مگاپروژه-هــای زیرســاختی 

کــه بــر پایــه اقتصــاد خانواده محــور تعریــف می شــود پرداختــه شــده و راهــکار تأمیــن 

ــه اجــامل بررســی شــده اســت. و شــکل دهی آن ب

امکان سنجی ایجاد صندوق مسکن و 
ازدواج جوانان

مقداد همتی

اقتصاد بخشی
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ــامت  ــام س ــداف نظ ــه اه ــی از جمل ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــه ب ــی عادالن دسرس

ــدود  ــع مح ــح مناب ــرد صحی ــه ک ــروی هزین ــم در گ ــر مه ــن ام ــه ای ــتیابی ب ــت. دس اس

نظــام ســامت خواهــد بــود تــا ایــن کــه بــا مدیریــت منابــع، بتــوان بــه حداکــر بازدهــی 

ــت یازدهــم، اجــرای طــرح تحــول نظــام  ــدن دول ــس از روی کار آم ــرد. پ ــدا ک دســت پی

ــت و نقــش بیمه هــا در کاهــش  ــت صــورت گرف ــا حامیت هــای مســتقیم دول ســامت ب

پرداختــی مــردم در بیامرســتان های دولتــی کمــی پررنــگ تــر از قبــل گردیــد؛ ایــن اتفــاق 

می توانســت بســر نســبتا مناســبی بــرای اجــرای طــرح پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع 

کــه باعــث حفــظ ســامت مــردم و پیشــگیری از بیامری هــا می شــوند را فراهــم گردانــد، 

امــا نــه تنهــا موجبــات اجــرای چنیــن بســری را فراهــم نکــرد، بلکــه در گام ســوم طــرح 

تحــول بــا افزایــش غیرمنطقــی بعضــی از خدمــات پــر کاربــرد پزشــکی،  هــزاران میلیــارد 

تومــان از منابــع نظــام ســامت کشــور رصف افزایــش تعرفه هــا گردیــد و باعــث هدررفــت 

ــا افزایــش تقاضاهــای القایــی توســط کادر تجویزگــر بــه دلیــل  بســیاری از ایــن منابــع ب

عــدم نظــارت بــر آنهــا شــد. در ایــن مقالــه، ایــن طــرح بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی مــورد 

نقــد و بررســی قــرار گرفتــه و پیشــنهادهایی جهــت بهبــود و جلوگیــری از آثــار نامطلــوب 

آن داده شــده اســت.

نقد و بررسی طرح تحول نظام سالمت از 
منظر اقتصاد مقاومتی

سجاد اسماعیلی

دسته بندی موضوعی:  اقتصاد بخشی
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ــش روی  ــای پی ــی از چالش ه ــش جهان ــی و گرمای ــت غذای ــران آب، امنی ــای بح پدیده ه

بــرش در ســال های اخیــر بــوده اســت. شــوری خــاک نیــز یکــی از مهم تریــن تنش هــای 

غیــر زنــده اســت کــه تولیــد محصــول در ســطح جهــان را بــا محدودیــت مواجه می ســازد؛ 

ــاال، ســودمندی اولیــه  بــه گونــه ای کــه برخــی از اراضــی کشــاورزی بــه دلیــل شــوری ب

ــن رشایطــی انتخــاب و  ــد. تحــت چنی ــت رهــا می گردن خــود را ازدســت داده و در نهای

ــن  ــه نظــر می رســد. ای ــط شــوری رضوری ب ــا رشای ــاوم ب ــی ســازگار و مق کشــت گیاهان

ــه  ــود در منطق ــور موج ــای ش ــارف و خاک ه ــای نامتع ــری از آب ه ــا بهره گی ــش ب پژوه

سیســتان، در ســه فــاز آزمایشــگاهی، گلخانــه ای و زراعــی ایــن وضعیــت را بــر روی یکــی 

ــط  ــه رشای ــد. درادام ــی منای ــش م ــن گیاهــان مرتعــی آزمای از ســودمندترین و مقاوم تری

مختلــف کاشــت و رویشــی گیــاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و بهریــن حالــت آن گــزارش 

ــا بــه عنــوان راهــکار و برنامــه ای جهــت اجــرای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی  می گــردد ت

در منطقــه سیســتان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.    

کشت و فرآوری گیاه سالیکورنیا در منطقه 
استراتژیک سیستان، راهکاری در جهت 

اقتصاد مقاومتی

مهدی کالنکی، رقیه بام شاد، فرزانه شفیقی قزاق

دسته بندی موضوعی: اقتصاد بخشی
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جایــگاه ترانزیــت در توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت و ایــن 

ــه اســت؛  ــرار گرفت ــی ق ــف مدیریت ــد مســئوالن در ســطوح مختل ــورد تاکی ــم بارهــا م مه

ــه  ــی ب بطوریکــه در بندهــای دهــم و دوازدهــم سیاســت هــای اباغــی اقتصــاد مقاومت

صــورت مســتقیم بــه آن اشــاره شــده اســت. یکــی از مناطقــی کــه بصــورت بالقــوه مــی 

ــد،  ــته باش ــی داش ــش مهم ــران نق ــیر ای ــار از مس ــت ب ــزان ترانزی ــش می ــد در افزای توان

بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار اســت. اتصــال ایــن بنــدر راهــربدی بــه شــبکه ی ریلــی مــی 

ــی  ــار ترانزیت ــی در جــذب ب ــه فعلیــت رســانده و تحول ــن پتانســیل بالقــوه را ب ــد ای توان

بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد. بــا ایــن حــال رونــد پیرشفــت پــروژه توســعه بنــدر شــهید 

بهشــتی چابهــار و احــداث راه آهــن چابهــار ـ رسخــس و وابســتگی ایــن پــروژه هــا بــه 

ــروژه هــا  ــن پ ــداز روشــنی از امتــام ای ــا چشــم ان ــی، باعــث شــده ت بودجــه هــای دولت

وجــود نداشــته باشــد. در ایــن مقالــه راهکارهایــی بــرای حــل ایــن مســئله و توســعه بنــدر 

چابهــار ارائــه شــده اســت.

راهکارهایی برای توسعه ترانزیت کشور با 
استفاده از ظرفیت بندر چابهار

مهدی ساسانی، محمدحسین رضائیان، سیدمیثم الجوردی

دسته بندی موضوعی:  اقتصاد بخشی
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یکــی از چالش هــای پیــش روی دولــت، مواجهــه کشــور بــا بحــران آب می باشــد. کمبــود آب در دســرس، نــه تنهــا بــرای کشــور 

معضــات امنیتــی و سیاســی بــه بــار خواهــد آورد، بلکــه بــه علــت وابســتگی صنعــت و کشــاورزی کشــور بــه ایــن مــاده حیاتــی، 

تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی را بــا چالش هــای جــدی مواجــه خواهــد کــرد. بنابرایــن  پایــه و اســاس تحقــق سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی در بخــش صنعــت و کشــاورزی منــوط بــه ارائــه راه حــل دسرســی بــه منابــع آب ســامل و بهداشــتی خواهــد 

ــه  ــع آب کشــور ب ــش از 85 درصــد از مناب ــت اســتفاده بی ــه عل ــود. بخــش کشــاورزی ب ب

ــی،  ــد کنون ــه رون ــر خواهــد گشــت و در صــورت ادام ــود آب متأث شــدت از معضــل کمب

در آینــده نزدیــک، شــاهد تعطیلــی بســیاری از صنایــع کشــاورزی و صنایــع وابســته بــه 

آن خواهیــم بــود. از ایــن رو در طــرح پیــش رو ســعی گردیــده اســت برنامــه ای عملیاتــی 

بــرای مدیریــت تقاضــای آب بــا اولویــت بخــش کشــاورزی تدویــن گــردد. هرچنــد اولویــت 

طــرح حــارض بــرای حــل معضــل دسرســی بــه آب ســامل در بخــش کشــاورزی اســت، منتهــی 

بــرای مدیریــت آب در ســایر بخش هــای رشب، صنعــت و محیــط زیســت نیــز راهکارهایــی 

ــود. در طــرح  ــم ب ــد خواهی ــدان نیازمن ــه در مــن اجــرای طــرح ب ــده اســت ک ــه گردی ارائ

حــارض ابتــدا بــه اهمیــت بخــش کشــاورزی کــه اســاس تأمیــن امنیــت غذایی کشــور اســت، 

پرداختــه شــده اســت و در ادامــه پیامدهــای ادامــه رونــد کنونــی مــرف آب در ایــن بخش 

مــورد بررســی اجاملــی قــرار گرفتــه اســت. بعــد از آن ســعی شــده اســت ســناریوی مطلوب 

مــرف آب در ایــن بخــش تدویــن گــردد و در نهایــت گام هــای عملیاتــی بــرای تحقــق ایــن 

ســناریوها پیشــنهاد شــده اســت. 

برنامه عملیاتی مدیریت تقاضای آب در بخش 
کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی

محمدمهدی امینی

دسته بندی موضوعی: اقتصاد بخشی
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جهــت تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی، بایــد نقــش و جایــگاه بخــش هــای مختلــف اقتصــادی در بنــد بنــد ایــن سیاســت 

هــا، بــه صــورت جزئــی و موشــکافانه بررســی شــود تــا اولویــت هــا و راهــربد هــای عملیاتــی بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و بــه 

تبــع آن وظایــف وزارتخانــه هــای مربوطــه مشــخص گــردد. در همیــن راســتا، بخــش مســکن بــه ســبب ویژگــی هــای منحــر بــه 

فــرد، مــی توانــد بــه عنــوان یــک موتــور محــرک اقتصــادی، تــوان بســزایی در ســاماندهی اقتصــادی کشــور و خــروج غیــر تورمــی 

پایــدار از رکــود اقتصــادی و تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد. در ايــن پژوهــش بــا روش توصيفي-تحليــيل و ابــزار 

گــردآوري داده مطالعــات كتابخانــه اي و در عــن حــال روش اســنادي و اســتدالل منطقــي، بــه بررســی نقــش و جایــگاه بخش مســکن 

در تحقــق سیاســت هــای اقتصــادی مقاومتــی پرداختــه شــده اســت و اولویــت هــا و راهربدهــای 

عملیاتــی بخــش مســکن و بــه تبــع آن وظایــف مجلــس شــورای اســامی، قــوه قضاییــه و وزارت 

راه و شهرســازی مشــخص شــده اســت. بخــش مســکن مــی توانــد نقــش بســیار مهمــی در تحقــق 

سیاســت هــای مغفــول اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد کــه جهــت تحقــق ایــن نقــش موثــر، در 

ــای  ــد و عرضــه مســکن جهــت ایف ــه: 1- تولی ــی از جمل ــن پژوهــش راهکارهــا و پیشــنهاد های ای

نقــش محــرک اقتصــادی بــودن بخــش مســکن، اشــتغالزایی، رفــع نیــاز مرفــی بــه مســکن، کاهــش 

ــفافیت  ــش ش ــق افزای ــوداگری از طری ــرل س ــوار، 2- کن ــی خان ــه ای ــبد هزین ــکن در س ــهم مس س

اطاعــات حــوزه زمیــن و مســکن بــا ایجــاد ســامانه کاداســر جامــع، اخــذ مالیــات و اتخــاذ مدیــرت 

جهــادی از ســوی قــوه قضاییــه و وزارت راه وشهرســازی، 3- تشــکیل قــرارگاه فرماندهــی اقتصــاد 

مقاومتــی در بخــش زمیــن و مســکن بــا حضــور مســئولین و کارشناســان مربوطــه جهــت ارائــه و 

اجــرای طرح هــاو نظــارت و ســنجش دقیــق و مســتمر ایــن برنامــه هــا و 4- اصــاح، تصویــب و 

اخــذ انــواع مالیــات بــر زمیــن و مســکن جهــت افزایــش درآمــد هــای غیرنفتــی و ایجــاد تــوازن 

اقتصــادی، ارائــه شــده اســت.

بررسی نقش و جایگاه بخش مسکن در تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی

ابوالفضل نوروزی

دسته بندی موضوعی:  اقتصاد بخشی
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ــت  ــده اس ــم ش ــي فراه ــزه مضاعف ــي، انگي ــاد مقاومت ــت هاي كيل اقتص ــاغ سياس ــا اب ب

ــه  ــي ب ــادي مت ــام اقتص ــت ها، نظ ــن سياس ــاي كيل در اي ــتفاده از خط مي ه ــا اس ــا ب ت

ــود و  ــق ش ــرشو محق ــا و پي ــرا، پوي ــان، درون زا و برون گ ــت بني ــاوري، عدال ــش و فن دان

ــوان  ــه عن ــي ب ــام بان ــد. نظ ــت ياب ــام عيني ــادي اس ــام اقتص ــش از نظ ــي الهام بخ الگوی

ــراي  ــق و اج ــي در تحق ــش مهم ــور، نق ــادي كش ــام اقتص ــم در نظ ــزاي مه ــي از اج ي

ــاد  ــاي اقتص ــن ويژگي ه ــس از تبي ــارض پ ــه ح ــده دارد. در مقال ــت ها بر عه ــن سياس اي

ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــق سیاس ــر تحق ــر ب ــات مؤث ــا اقدام ــود ت ــاش مي ش ــي، ت مقاومت

مقاومتــی در نظــام بانکــی بــرای ســال آتــی شناســایی شــود. براســاس نتایــج پژوهــش، 

ارتقــای ســطح شــفافیت، ســامت و انطبــاق بــا رشیعــت در نظــام بانکــی، اتخــاذ 

ــاغ  ــات معــوق در نظــام بانکــی، تصویــب و اب ــرای کاهــش ســطح مطالب ــر الزم ب تدابی

ــه  ــی رسمای ــت ســطح کمــی و کیف ــزی، تقوی ــداری مرک ــداری و بانک ــد بانک ــون جدی قان

ــوان  ــه عن ــی، ب ــای بانک ــا تحریم ه ــه ب ــع مقابل ــه جام ــاغ نقش ــن و اب ــا و تدوی بانک ه

مهم تریــن اقدامــات پیشــنهادی بــرای ســال آتــی نظــام بانکــی کشــور ارایــه گردیــد. بیــان 

ــق را  ــی تحقی ــات، بخــش پایان ــن اقدام ــر ای ــرای اجــرای دقیق ت ــتی ب ــای سیاس توصیه ه

شــکل می دهــد.

بررسی اقدامات راهبردی نظام بانکی در 
تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

رسول خوانساري، وهاب قلیچ

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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ــد  ــا نیازمن ــق آنه ــه تحق ــت ک ــی اس ــتهای هامهنگ ــه سیاس ــی مجموع ــاد مقاومت اقتص

ــه شــخصهای  ــی و ... و ارائ ــی، نظارت ــک از نهادهــای اقتصــادی، مال ــن وظایــف هری تبیی

کمــی بــرای ارزیابــی عملکــرد آنهــا می باشــد. در ایــن مقالــه رکــن تأمیــن مالــی بانکــی 

سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس شــاخصها 

و مولفه هــای حرکــت بانکهــا در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا مترکــز بــر حامیــت 

از بخــش واقعــی اقتصــاد بــا اســتفاده از روش پرسشــنامه و اخــذ نظــر خــربگان ایــن حــوزه 

ارائــه شــده و شــاخصهای مهــم اســتخراج و رتبــه بنــدی شــده اســت. نتایــج مقالــه حاکــی 

از ایــن اســت کــه معیارهــای مربــوط بــه دانــش بنیانــی رشکــت گیرنــده تســهیات، مولــد 

ــه ای،  ــت منطق ــن مزی ــی، داش ــش دولت ــه بخ ــق آن ب ــدم تعل ــت، ع ــس فعالی ــودن جن ب

ــط  ــک و متوس ــاس کوچ ــن مقی ــت و همچنی ــوزه فعالی ــودن ح ــراتژیک ب ــی و اس اساس

بــودن بنــگاه از جملــه معیارهــای خــربگان بــرای اولویت بنــدی اعطــای تســهیات توســط 

شــبکه بانکــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه شــامر مــی رود. بــر همیــن اســاس مولفه هــا 

و معیارهــای هریــک از شــاخصها جهــت ســنجش عملکــرد بانکهــا و رتبه بنــدی بــر اســاس 

اطاعــات بدســت آمــده از نحــوه تخصیــص منابــع تبییــن شــده اســت. نتایــج ایــن مطالعــه 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــا م ــی بانکه ــد در ارزیابی هــای فصل می توان

شاخصها و مؤلفه های سنجش عملکرد بانکها در 
تحقق اقتصاد مقاومتی

موسي شهبازي غیاثي

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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بنگاه هــای کوچــک و متوســط در اقتصــاد هــر کشــور، جایــگاه مهمــی دارد و در کشــور ما 

نیــز توســعه آن هــا می توانــد بــه عنــوان یکــی از پیــرشان هــای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد 

ــی ایــن بنگاه هاســت.  ــع ایــن توســعه، مســأله تأمیــن مال شــود. یکــی از مهم تریــن موان

بســیاری از کشــورهای دنیــا بــرای مواجهــه بــا ایــن مســأله، اقــدام بــه توســعه نهادهــای 

ــط و  ــک و متوس ــای کوچ ــی بنگاه ه ــا ارزیاب ــا ب ــن نهاده ــد. ای ــار کرده ان ــت اعتب ضامن

ــی را تســهیل  ــار در بازارهــای مال ــه اعتب ــن بنگاه هــا ب صــدور ضامنت نامــه، دسرســی ای

می کننــد. بــا ایــن حــال نهادهــای ضامنــت اعتبــار در کشــورمان آن چنــان کــه بایــد و شــاید 

ــه  ــان در دســت یابی ب ــد و بنگاه هــای کوچــک  و متوســط هم چن ــدا نکرده ان توســعه پی

اعتبــار بــا محدودیت هــای جــدی مواجــه هســتند. در پژوهــش حــارض تــاش شده اســت 

ــی  ــه تطبیق ــور و مطالع ــار در کش ــت اعتب ــت ضامن ــی وضعی ــه و آسیب شناس ــا مطالع ب

ــار  ــت اعتب ــای ضامن ــرد نهاده ــود عملک ــت بهب ــی جه ــب، راهکارهای ــورهای منتخ کش

ــد از: خــروج دولــت از تصدی گــری و اهتــامم  ــن راهکارهــا عبارتن ــه شــود. ای کشــور ارائ

بــه قاعده گــذاری و حامیــت هدفمنــد در حــوزه ضامنــت، رضورت ایجــاد ســاختار 

ــه،  ــر وثیق ــی مبتنی ب ــر ارزیاب ــی عاوه ب ــی تخصص ــت، ارزیاب ــک در ضامن ــهیم ریس تس

اســتقرار نظــام جامــع اطاعاتــی و اعتبارســنجي. در نهایــت دو رویکــرد توســعه متمرکــز و 

غیرمتمرکــز بــرای نهــاد ضامنــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط 
به اعتبار از طریق توسعه نهاد ضمانت

سیدمهدی بنی طبا کوپایی

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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ــپرده ی  ــداز و س ــنه پس ان ــپرده قرض الحس ــق س ــنه از دو طری ــع قرض الحس ــا، مناب ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی ــاس قان ــر اس ب

ــژه  ــردم و به وی ــدید م ــاز ش ــم نی ــته، علی رغ ــال های گذش ــول س ــوند. در ط ــز می ش ــی تجهی ــام بانک ــاری در نظ ــنه ج قرض الحس

جوانــان بــه تســهیات قرض الحســنه، درصــد قابل توجهــی )در برخــی از ســالها بیــش از نیمــی( از ســپرده های قرض الحســنه 

پس انــداز رصف پرداخــت تســهیات قرض الحســنه نشــده  اســت. عــاوه بــر آن کل ســپرده های قرض الحســنه جــاری نیــز منحــراً در 

اختیــار بانک هــا بــوده و ايــن انحصــار موجــب شــده اســت تــا درآمــد بانــک از محــل ايــن ســپرده ها )منافــع حاصــل از به کارگیــری 

ــه  ــص هزین ــا آن )خال ــط ب ــه  مرتب ــن ســپرده ها( از هزین ــف اي ــه خدمــات مختل ــال ارائ ــي در قب ــده ســپرده ها و كارمــزد دريافت مان

ارائــه خدمــات حســاب جــاری( فاصلــه زیــادی بگــرد و منافــع زيــادي از ايــن محــل از ســپرده گذاران ســلب و بــه بانــک منتقــل 

شــود. در ایــن مقالــه جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع قــرض الحســنه پیشــنهاد شــده اســت کــه بــه 

جــای مترکــز رصف بــر ســپرده های قرض الحســنه پس انــداز بــر ســپرده های قــرض الحســنه جــاری 

ــل  ــنه قاب ــهیات قرض الحس ــزان تس ــش می ــان از افزای ــت اطمین ــن جه ــود. همچنی ــز ش ــز مترک نی

پرداخــت دو رویکــرد مــورد بحــث قــرار گرفتــه و پیشــنهاد شــده اســت در اصــاح قانــون عملیــات 

بانکــی بــدون ربــا، کلیــه بانک هــا موظــف شــوند، حداقــل معــادل 75 درصــد از مانــده  مجمــوع 

ــپرده گذاران  ــه س ــنه ب ــهیات قرض الحس ــود، تس ــاری خ ــداز  و ج ــنه پس ان ــپرده های قرض الحس س

قرض الحســنه و اقشــار نیازمنــد )بــر اســاس اولویت هــای بانــک مرکــزی( پرداخــت مناینــد. همچنــن 

ــه اقشــار  ــنه ب ــت تســهیات قرض الحس ــي در پرداخ ــليقه اي و رانت ــا برخــورد س ــه ب ــت مقابل جه

نيازمنــد جامعــه، پیشــنهاد شــده اســت تســهیات قرض الحســنه را بــه مــواردی اختصــاص دهــد کــه 

جعل ناپذیــر و قابــل راســتی آزمایــی هســتند. اهــم ایــن مــوارد عبارت انــد از: ازدواج، تولــد فرزنــد، 

ــان جرائــم  ــان و آزادی زندانی ــواده زندانی ــه خان فــوت، بســری در بیامرســتان، آمــوزش و کمــک ب

ــای  ــش نهاده ــت پوش ــان تح ــتغال مددجوی ــکن و اش ــن مس ــه تأمی ــک ب ــد ، کم ــد نیازمن غیرعم

حامیتــی و زنــان رسپرســت خانــوار

ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

سید مهدی بنی طبا کوپایی

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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پــس از انقــاب اســامی ایــران، بــه دلیــل مخالفــت جــدی آموزه هــای اســامی بــا ربــا، تاش هایــی بــرای تحــول در نظــام بانکــی 

کشــور کــه بــر اســاس قــرض ربــوی بنــا شــده بــود در کشــور صــورت گرفــت کــه بــه تصویــب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا 

ــل  ــه دلی ــی ب ــد ول ــی ش ــال 1363 اجرای ــدای س ــون از ابت ــن قان ــد. ای ــی ش ــامی منته ــورای اس ــس ش ــهریور 1362 در مجل در ش

اینکــه ســاختار نهــادی و فرآیندهــای اجرایــی متناســب بــا آن متحــول نشــده بــود، نتوانســت بــه اهــداف خــود نائــل شــود. در 

ــون و نحــوه اجــرای آن وارد شــده اســت و پیشــنهادات اصاحــی متعــددی توســط  ــه قان ــادی ب ســه دهــه گذشــته انتقــادات زی

صاحب نظــران مطــرح گردیــده اســت. مهــم تریــن انتقــادات عبارت انــد از: عــدم توجــه بــه 

ســابقه عملکــرد بانک هــای ایــران در وضــع قوانیــن بانکــی، عــدم توجــه بــه تفــاوت کارکــردی 

ــذاران،  ــلیقه رسمایه گ ــداف و س ــا اه ــب ب ــپرده ها متناس ــت س ــا، عدم جامعی ــواع بانک ه ان

ــز شــده در بانــک و اســتفاده مشــاع از آنهــا و شــیوه نادرســت  ــع تجهی عــدم تفکیــک مناب

تعییــن نــرخ ســود. ایــن کاســتی ها موجــب شــد قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا نتوانــد 

تحــول چندانــی در نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کنــد و در قالــب عقــود اســامی فعالیت هــای 

ســابق بانکــی ادامــه پیــدا کــرده اســت. تحــول نظــام بانکــی و اجــرای صحیــح قانــون عملیات 

ــوده و  ــون ب ــا قان ــب ب ــی متناس ــام بانک ــاختار در نظ ــر س ــد تغیی ــا نیازمن ــدون رب ــی ب بانک

هســت. لــذا بــا توجــه بــه وجــود ســه دســته عقــد در قانــون شــامل قرض الحســنه، مبادلــه ای 

و مشــارکتی نیازمنــد ســه صنــدوق مســتقل در هــر بانــک هســتیم کــه عبارتنــد از صنــدوق 

قرض الحســنه، صنــدوق بازدهــی معیــن و صنــدوق بازدهــی متغیــر. در ایــن صــورت عقــود 

اســامی از صــوری اجراشــدن فاصلــه خواهــد گرفــت و ارتبــاط واقعــی بیــن بخــش اعتبــاری 

و حقیقــی اقتصــاد شــکل خواهــد گرفــت.

اصالح ساختار نظام بانکی متناسب با قانون 
جهت تحقق بانکداری بدون ربا 

سید مهدی بنی طبا کوپایی

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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تیاپیــا نــام عمومــی اعضــاء خانــواده ماهیــان Cichlidae بــا بیــش از 1600 گونــه مختلــف اســت کــه برخــی از آنهــا ارزش تجــاری 

دارنــد و تیاپیــای نیــل  Oreochromis niloticusمهمریــن آنهــا اســت. ایــن ماهــی مناســب تریــن گزینــه بــرای تولیــد در رشایــط 

ــان  ــور جه ــارض در 531 کش ــال ح ــا درح ــت. تیاپی ــور اس ــب ش ــای ل ــی و آب ه ــم آب ک

تولیــد مــی شــود. تیاپیــا دومیــن ماهــی پرورشــی جهــان اســت و تولیــد آن از790 تــن در 

2002 بــه حــدود 5 میلیــون تــن در 2015 رســیده اســت. درحــال حــارض ســاالنه مقادیــر 

قابــل توجهــی فیلــه تیاپیــا بــه کشــور وارد مــی شــود کــه مســتلزم خــروج ارز از کشــور 

اســت. در نتیجــه راه انــدازی چرخــه تولیــد ایــن ماهــی در کشــور منجــر بــه اشــتغالزایی 

و رونــق اقتصــاد شــیاتی خواهــد شــد. آبــزی پــروری ایــن ماهــی باتوجــه بــه محدوديــت 

ــا هزینــه کــم، وجــود  ــه تولیــد غــذا و پروتئیــن ب ــاز ب ــان کشــور، نی ذخايــر طبیعــی آبزي

منابــع آب لــب شــور در مناطــق مرکــزی کشــور، نیــاز رسمایــه گــذاری و هزینــه هــای کــم 

تولیــد در مقایســه بــا دیگــر آبزیــان، مــی توانــد نقــش مؤثــری درتوســعه اقتصــاد شــیاتی 

داشــته باشــد. ایــن فعالیــت در راســتای اهــداف و برنامــه هــای ملــی تولید پروتئیــن ارزان، 

تأمیــن غــذا، افزایــش رسانــه مــرف آبزیــان، توســعه صنایــع شــیاتی، اتــکاء بــه دانــش 

فنــی بومــی، افزایــش تولیــد داخلــی، خودکفایــی، اشــتغالزایی، توســعه پایــدار و در نهایــت 

اقتصــاد مقاومتــی دنبــال مــی شــود.

آبزی پروری ماهی تیالپیا، نماد اقتصاد 
مقاومتی در حوزه تولید آبزیان

فرهاد رجبی پور، نسرین مشائی

دسته بندی موضوعی:  تولید و کسب و کار
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ــوده و هســتند. نظــام  ــه  هــای نظــام اســامی ب مــردم همــواره يکــي از اصلی تریــن رسمای

جمهــوری اســامي ايــران در طــول ســاليان گذشــته بــا اســتفاده از ظرفیــت عظيــم مردمــي، 

ــه حــل بســیاری از مســائل و مشــكات سیاســی و اجتامعــي شــده اســت. امــا در  ــادر ب ق

ــداف  ــه اه ــل ب ــرای ني ــي ب ــت مردم ــد، از ظرفی ــه بای ــه ك ــوز آن گون ــاد هن ــه ی اقتص عرص

مطلــوب اســتفاده نشــده اســت. بنــا بــر اندیشــه ی رهــرب معظــم انقــاب، یكــی از مهم تریــن 

علــل وجــود مشــكات اقتصــادی كشــور، عــدم شــناخت ظرفیــت مردمــی و عــدم اســتفاده 

ــي  ــکان نقش آفرين ــه در آن ام ــت ک ــادی اس ــي، اقتص ــاد مردم ــت. اقتص ــح از آن اس صحي

ــک جامعــه متناســب  ــر آحــاد مــردم ي ــض ناپذی ــه، شــفاف و تبعی وســيع، عمومــي، عادالن

بــا توامننــدی هــر يــک از آن هــا در هــر زمــان و مــکان، در راســتای خلــق ارزش اقتصــادی 

و پيرشفــت جامعــه فراهــم مي شــود. بــه منظــور تحقــق اقتصــاد مردمــی، می تــوان 

ــردم  ــارکت م ــاد و مش ــوع اقتص ــن ن ــات ای ــا مقتضی ــب ب ــادی را متناس ــب وکارهای زی کس

ــک کســب وکار  ــوان ی ــه عن ــدازی کســب وکارهای خانگــی -ب ــرد. در اینجــا راه ان طراحــی ک

مردمــی موثــر در اقتصــاد مقاومتــی- در ایــران پیشــنهاد می شــود. در ایــن پژوهــش مــدل 

ــرای توســعه و حامیــت از  اختصاصــی کســب وکار خانگــی طراحــی شــده، اقدامــات الزم ب

آن ذکــر شــده اســت.

توسعه کسب وکارهای خانگی به منظور تحقق 
اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل

میرسامان پیشوایی، سیده اشرف موسوی لقمان، مهسا سلسبیل

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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یکــی از مهمریــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی، نحــوه پیاده ســازی آن اســت و در ایــن راســتا، 

هــدف ایــن پژوهــش بررســی نحــوه پیاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی در بســر بخــش تعــاون 

ــری از  ــا بهره گی ــی و ب ــی و تحلیل ــتفاده از روش توصیف ــا اس ــش ب ــن پژوه ــد، ای می باش

قــرآن کریــم، روایــات معصومیــن، ســیره و رفتــار پیامــرب )ص( و امئــه )ع(، مبانــی فقهــی 

ــا بخــش تعــاون  ــه آی ــن ســؤال اســت ک ــال پاســخ ای ــه دنب ــی ب و احــکام رشعــی و قانون

بســر مناســبی بــرای پیــاده کــردن اهــداف اقتصــاد مقاومتــی دارد یــا خیــر؟  نتایــج نشــان 

می دهــد کــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بــا هدف هــای اقتصــادی تعــاون از جملــه 

تحقــق اشــتغال کامــل، توزیــع عادالنــه ثــروت و پیشــگیری از انحصــار، احتــکار و تــورم 

ــن آن هــا اســت و  ــق بی ــوی و دقی ــه بیانگــر همپوشــانی ق ــدارد، بلک ــا تضــادی ن ــه تنه ن

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، مناســب ترین بســر، بخــش تعــاون اســت کــه می تــوان 

از طریــق مشــارکت مردمــی و در پــی آن نظــارت و حامیــت دولتــی بــه آن نائــل شــد. بــر 

ایــن اســاس، هرچــه باورهــای مــردم بــه مشــارکت در بخــش تعــاون، بیشــر و شــناخت 

فلســفه آن دقیق تــر باشــد، بــه همیــن میــزان دســت یابی بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 

مطمــن تــر خواهــد بــود. 

تعاون بستری مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی

سید مهدی حسینی، ابراهیم گلماه، آتنا عباسی

دسته بندی موضوعی:  تولید و کسب و کار
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بخــش خصوصــی یکــی از مهمریــن بخشــهای اقتصــاد در شــکل دهــی توســعه پایــدار 

ــا  ــد و ب ــل میکن ــل عم ــارزی منفع ــه صــورت ب ــن بخــش ب ــران ای ــا در ای ــی باشــد. ام م

وجــود متهیــدات انجــام شــده در توســعه ایــن بخــش، هنــوز خصوصــی ســازی نتوانســته 

بــه اهــداف تبییــن شــده جهــت رشــد و توســعه توســط ایــن بخــش نائــل آیــد. بــا وجــود 

ــران  ــت اســت، در ای اینکــه هــدف اصلــی خصوصــی ســازی، کاهــش تصــدی گــری دول

ــی،  ــبه دولت ــش ش ــه بخ ــازی ب ــی س ــای خصوص ــذاری ه ــی از واگ ــم عظیم ــود حج وج

باعــث محــدود شــدن اهــداف خصوصــی ســازی شــده اســت. در ایــن مطالعــه تاکیــد مــا 

بــر روی حضــور پــر رنــگ بخــش عمومــی غیــر دولتــی )شــبه دولتــی ( بــه عنــوان یکــی 

از اصلــی تریــن عوامــل توســعه نیافتگــی بخــش خصوصــی در ایــران مــی باشــد و ایــن 

عامــل، بــه عنــوان یکــی از عوامــل موثــر بــر توســعه نیافتگــی بخــش خصوصــی در ایــران 

مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت و مبتنــی بــر آن، پیشــنهادهایی ارائــه شــده اســت.

بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی بخش 
خصوصی در ایران

مینو نظیفی نایینی، یوسف دبیر زاده، نازنین نظیفی

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار



فصل پنجم   گزارش علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

257 moqavemati.net

چکيده

ــه  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــده ب ــامم پژوهن ــره وری اهت ــمت به ــه، در قس ــن مقال در ای

ــی  ــه اصول ــر چ ــام ب ــره وری در اس ــگ به ــد: 1(  فرهن ــخ ده ــر پاس ــی زی ــش اساس پرس

ــرار  ــران ق ــره وری در ای ــراروی به ــی ف ــه موانع ــارض چ ــال ح ــت؟ 2( در ح ــتوار اس اس

دارد؟ 3( وظایــف افــراد جامعــه و دولــت و ســایرین در برابــر موانــع فــراروی بهــره وری 

ــره وری،   ــه به ــه مقول ــن رضورت توجــه ب ــس از تبیی ــده پ ــن راســتا نگارن چیســت؟ در ای

پیشــینه موضــوع و اهــداف آن، مؤلفــه هــای بهــره وری مطلــوب را در پرتــو آمــوزه هــای 

دینــی برشــمرده و بررســی کــرده اســت. در ادامــه پژوهــش،  تــاش شــده تــا آســیب هــای 

بهــره وری در جامعــه اســامی بیــان شــود و راهکارهــای اصاحــی بــرای رســیدن بــه بهــره 

وری بــاال تبییــن گــردد. پــس از آن در مــورد اقتصــاد مقاومتــی و ارتبــاط آن بــا بهــره وری 

ســخن بــه میــان آمــده اســت.

بهره وری در اسالم و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی

عبداهلل شریفی، سلمان محمدی، حامد نوروزی، هادی شریفی

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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درپــي بــروز بحــران مالــی در غــرب، كشــورهاي زيــادي مقاوم ســازی اقتصــادی و مالــی را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. يــي 

ــادالت  ــورو از مب ــش دالر و ی ــش نق ــاري و كاه ــاي تج ــی در پرداخت ه ــای مل ــش پول ه ــت نق ــازي، تقوي ــاي مقاوم س از روش ه

ــه بــوده اســت. موضــوع پیامن هــای پولــی کــه نتیجــه آن کاهــش  ــا چنــد جانب تجــاری از طريــق انعقــاد پيامن هــاي پــويل دو ي

آســیب پذیری اقتصــاد کشــور )موضــوع بنــد 12 سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی( و مدیریــت مخاطــرات اقتصــادی )موضــوع بنــد 

22( اســت، مــورد توجــه سیاســتهای کلــی نظــام و تأکیــد مقــام معظــم رهــربی بر حذف ســلطه 

دالر از تجــارت خارجــی اســت کــه در سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم نیــز مــورد تاکیــد قــرار 

ــه  ــرريس شــاخص ها و ماحظــات اقتصــادي و تجرب ــا ب ــه ب ــن مطالع ــه اســت. نتيجــه اي گرفت

ســاير كشــورها، بيــان مــي دارد كــه انعقــاد پيامن هــاي پــويل دو يــا چندجانبــه بــا كشــورهاي 

ــت بســزايي  ــاع اقتصــادي داراي اهمي ــه دف ــراي مقاوم ســازي و مقول طــرف عمــده تجــاري ب

بــوده كــه بــرای اجرایــی شــدن ايــن پيامن هــا، الزم اســت زيرســاخت هاي قانــوين مــورد نيــاز 

و راهربدهــا و ســازوكارهاي اجرايــي منــودن ايــن پيامن هــا توســط دســتگاه هاي مرتبــط )بانــك 

مركــزي، وزارت خارجــه، وزارت نفــت و...( اســتخراج و عمليــايت شــود. یکــی از مهمریــن آثــار 

ــار ســیکل های تجــاري در  ــر آث پیــامن پولــی دوجانبــه، مقاوم ســازی اقتصــاد کشــورها در براب

ــوده و  ــم نب ــط تحری ــژه رشای ــی، وی ــن پیامن هــای پول دیگــر کشــورهای دنیاســت. اجــرای ای

ــی، کاهــش ریســک ناشــی از نوســانات ارزی، توســعه  ــول مل ــگاه پ ــر جای ــادی ب ــرات زی تأثی

تجــارت دوجانبــه و ماننــد آن دارد؛ لــذا در رشایــط غیرتحریمــی هــم بایــد پیامن هــای پولــی 

بــا رشکای تجــاری ایــران امضــا شــده و پیگیــری شــود. ایــن پیامن هــای پولــی می توانــد یکــی 

از محوری تریــن اقدامــات در راســتای پیاده ســازی سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه 

مبــادالت بانکــی خارجــی کشــور باشــد.

انعقاد پیمان های پولی دو یا چند چانبه؛ بستر 
ساز مقاوم سازی اقتصادی

موسي شهبازي غیاثي، عبدالعظیم مالیي

دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز
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گردشــگری از جملــه صنایــع پــاک و درآمــدزا شــناخته مــی شــود و امــروزه نقــش و جایگاه 

ــه  ــد. توجــه و رسمای ــی کن ــا م ــف ایف ــگ کشــورهای مختل ــژه ای در اقتصــاد و فرهن وی

گــذاری در صنعــت گردشــگری نیازمنــد تعییــن مــدل و الگویــی اســت کــه بتوانــد ضمــن 

تســهیل رشایــط رشــد آن، از اثــرات منفــی آن در حــوزه هــای محیــط زیســت و اجتامعــی 

بکاهــد. بدیــن منظــور در ایــن مقالــه الزامــات اصلــی در مــدل توســعه صنعت گردشــگری 

بــا تاکیــد بــر گردشــگری روســتایی بــا توجــه بــه سیاســت هــای اباغــی اقتصــاد مقاومتــی 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پیشــنهادهایی در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت.

بررسي و تعیین چارچوب توسعه گردشگري بر 
اساس سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي

مرتضی رضایی

دسته بندی موضوعی:  تجارت و ارز
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عضویــت در »ســازمان تجــارت جهانــی« بــرای دســتیابی بــه اهدافــی از قبیــل پایــان دادن 

بــه انــزوای اقتصــادی ایــران در زمینــه تجــارت بــا جهــان، افزایــش رقابت پذیــری و بهــره وری 

ــش  ــه رسمایه گــذاری خارجــی بیشــر و در نتیجــه افزای ــی، دســتیابی ب ــدگان داخل تولیدکنن

رشــد اقتصــادی و اشــتغال، همــواره مــورد توجــه مســئولین تجــاری کشــور بوده اســت. امــا 

بــا توجــه بــه عــدم توفیــق ایــن ســازمان در دســتیابی بــه یــک توافــق جامــع بــرای مدتــی 

طوالنــی، کشــورهای عضــو ایــن ســازمان نیــز تعامــات دوجانبــه تجــاری را بــرای افزایــش 

روابــط تجــاری خــود بــا دیگــر کشــورها در دســتور کار قــرار داده انــد. بنابرایــن در رشایــط 

کنونــی بــا توجــه بــه عــدم توفیــق »ســازمان تجــارت جهانــی« و زمــان و هزینــه اقتصــادی 

ــای  ــق قرارداده ــاری از طری ــط تج ــرش رواب ــازمان، گس ــن س ــران در ای ــت ای ــاالی عضوی ب

تجــاری دوجانبــه مزیت هایــی دارد کــه می توانــد ایــران را بــا هزینــه ای کمــر و در زمانــی 

رسیعــر بــه اهــداف مــورد نظــر برســاند و همچنیــن رشایــط را بــرای عضویــت در ســازمان 

مزبــور در آینــده ای نزدیــک فراهــم کنــد.

قراردادهای تجاری دوجانبه، راهبردی مطمئن و 
کم هزینه برای بهره مندی از مزایای تجارت جهانی

میرهادی رهگشای

دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز



فصل پنجم   گزارش علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

261 moqavemati.net

چکیده

یکــی از اصــول اقتصــاد مقاومتــی، رهایــی از وابســتگی بــه منابــع حاصــل از فــروش نفــت 

خــام، بــه عنــوان بخــش اصلــی درآمدهــای خارجــی کشــور و ایجــاد تنــوع در درآمدهــای 

ارزی کشــور اســت. رونــق صنعــت گردشــگری یکــی از مــواردی اســت کــه می توانــد در ایــن 

زمینــه مــورد توجــه واقــع شــود. بــرای دســتیابی بــه اهدافــی کــه بــرای صنعــت گردشــگری 

کشــور در نظــر گرفتــه شــده، الزم اســت منابــع و امکانــات موجــود بــه نحــوی مدیریــت 

ــق  ــه رون ــت بخشــی ب ــد. اولوی ــن بخــش ایجــاد منای ــه بیشــری بازدهــی را در ای شــود ک

ــز  ــه الزم اســت مترک ــدام الزم اســت. در ادام ــن اق ــه اولی ــن زمین ــی در ای گردشــگری داخل

بــر حوزه هایــی قــرار بگیــرد کــه اوال در داخــل کشــور مزیــت جــذب گردشــگری بیشــری 

در آن فراهــم اســت و دومــا ارزش افــزوده بیشــری را نصیــب کشــور منایــد. ازجملــه ایــن 

حوزه هــا مــی تــوان بــه گردشــگری مذهبــی، گردشــگری ســامت و گردشــگری حــال اشــاره 

کــرد کــه مترکــز بــر آن هــا در دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده کارســاز اســت و در ایــن 

مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

راهکارهایی برای توسعه صنعت گردشگری در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی

میرهادی رهگشای

دسته بندی موضوعی:  تجارت و ارز
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صــادرات محصــوالت غیرنفتــی مزایــای فراوانــی بــرای کشــور بــه همــراه دارد. از ایــن رو الزم 

اســت مشــکات صادرکننــدگان بررســی گــردد و بــرای رفــع آن نیــز ســازوکارهایی در نظــر 

گرفتــه شــود. ســازمان توســعه تجــارت بــه عنــوان متولــی مســتقیم تســهیل در امــر تجــارت 

کشــور، از طرفــی وظیفــه ی رســیدگی بــه مشــکات صادرکننــدگان و بازرگانــان را بــه عهــده 

دارد و از طــرف دیگــر جایگاهــی ویــژه در توســعه روابــط اقتصــادیـ  تجــاری ایــران با دیگر 

کشــورها در عرصــه بین امللــل دارد. بنابرایــن انتظــار مــی رود ایــن ســازمان نقشــی فعــال در 

توســعه صــادرات غیرنفتــی در قالــب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ایفــا منایــد. آســیب 

شناســی موانــع صــادرات غیرنفتــی و در نظــر گرفــن راهکارهایــی بــرای رفــع آن هــا نیز یکی 

از وظایــف اساســی ایــن ســازمان اســت. بــا اینحــال بــه دلیــل محدودیت هــای موجــود الزم 

اســت حامیت هایــی کــه از صادرکننــدگان انجــام می شــود بــه نوعــی هوشــمندانه طراحــی 

گــردد تــا بــا کمریــن هزینــه، بیشــرین دســتاورد را در پــی داشــته باشــد. در ایــن مقالــه بــه 

ایــن راهکارهــا اشــاره شــده اســت.

آسیب شناسی موانع صادرات غیرنفتی و ارائه 
پیشنهاداتی برای افزایش صادرات

میرهادی رهگشای

دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز
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یکــی از راهربدهــای محــوری در تحقــق رشــد اقتصــادی بلندمــدت و پایــدار، اتــکای اقتصــاد 

اقتصــاد دانش محــور اســت. درضمــن کاهــش  بــر  بــه صــادرات دانش بنیــان و تکیــه 

ــت و  ــادی اس ــات روز اقتص ــا ادبی ــت ب ــد حرک ــک ها نیازمن ــا ریس ــه ب ــیب پذیری و مقابل آس

منی تــوان در دنیــای کنونــی، بــر پایــه اقتصــاد صنعتــی پیــش رفــت و کشــور نیازمنــد حرکــت 

بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان اســت. در مقالــه حــارض، تاثیــرات اقتصــاد دانش بنیــان بــر 

درون زایــی اقتصــاد ایــران بررســی شــد. بــا توجــه بــه مبانــی نظــری حاکــم بــر سیاســت هــای 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی، صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری بــاال منــاد اقتصــاد دانــش بنیــان قــرار 

گرفــت و از رشــد اقتصــادی بــدون نفــت بــرای تبییــن اقتصــاد درونــزا اســتفاده شــد. بــرآورد 

رابطــه بلندمــدت رشــد اقتصــادی بــدون نفــت ایــران مشــخص منــود کشــش شــاخص اقتصــاد 

درون زا -رشــد اقتصــادی بــدون نفــت-  نســبت بــه شــاخص اقتصــاد دانش بنیــان – لگاریتــم 

ــادل  ــت و مع ــی دوره 1368-92 مثب ــک-  ط ــاال و های ت ــاوری ب ــا فن ــای ب ــادرات کااله ص

0/12 درصــد اســت. درضمــن میــزان اثرگــذاری دو متغیــر رسمایــه فیزیکــی و انســانی بیشــر 

از اقتصــاد دانــش بنیــان مــی باشــد.

اثرات اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران 
در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

وحید شقاقی شهری، شیوا علیزاده

دسته بندی موضوعی:  علم و فناوری
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مدیریــت فنــاوری یکــی از مهمریــن مباحــث در پیــاده ســازی اصــول و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی اســت. در حالــی کــه نقــش و 

اهمیــت صنایــع کوچــک و بــه طــور ویــژه دانــش بنیــان در رشــد و توســعه اقتصــادی بومــی کشــورها امــری ثابــت شــده اســت؛ 

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نیازمنــد مدیریــت فنــاوری در ایــن بنــگاه هــای اقتصــادی بــه عنــوان مولدهــای اقتصــاد کان مــی باشــد. 

از طرفــی اســاس موفقیــت ســازمان هــا، مبتنــی بــر مــدل کســب و کار بــه کار بســته شــده در آنهــا اســت. لــذا مدیریــت فنــاوری 

ــال  ــه دنب ــه ب ــن مقال ــی گــردد. ای ــه درســتی طراحــی و جامنای ــا ب ــه آنه ــوط ب ــد در مــدل کســب و کار مرب ــوآوری بای و توســعه ن

تبییــن مــدل کســب و کار مقیــد بــه مدیریــت فنــاوری بــر اســاس تجــارب رشکــت پیشــگامان ســنجش علــوم 

در پــروژه هــای اجرایــی مــی باشــد. برایــن اســاس پــس از مــرور ادبیــات و پیشــینه پژوهــش، مــدل کســب 

و کار مــورد نظــر براســاس تجــارب و آموختــه هــای اجرایــی، برگرفتــه از تجزیــه و تحلیــل اســناد و مــدارک 

رشکــت و نیــز مصاحبــه ســاختار نیافتــه بــا کارشناســان و مدیریــت رشکــت، تدویــن و ارائــه و بــه تفصیــل 

مــورد بحــث قــرار گرفتــه و نحــوه اســتفاده از آن و مشــخصه هــای کاربــردی آن در قالــب مــورد پژوهــی 

در تجــارب رشکــت پیشــگامان ســنجش علــوم پیــاده ســازی و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در پایــان 

پیشــنهاداتی مبتنــی بــر یافتــه هــای حاصــل از ایــن پژوهــش بــرای توســعه تجــاری ســازی محصــوالت دانــش 

ــق  ــه شــده اســت. طب ــن مــدل ارائ ــر ای ــه ب ــا تکی ــع کوچــک ب ــاوری در صنای ــق فن ــت موف ــان و مدیری بنی

ــر  ــی ب ــان مبتن ــش بنی ــوان موردپژوهــی، مــدل کســب و کار یــک رشکــت دان ــه عن ــه هــای پژوهــش ب یافت

اصــول مدیریــت فنــاوری بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در تجــاری ســازی بررســی و معرفــی شــده اســت. بــر 

مبنــای ایــن مــدل راهکارهــای توســعه مبتنــی بــر مــدل کســب و کار مدیریــت فنــاوری محــور و نقــاط حایــز 

اهمیــت آن برگرفتــه از روش تحقیــق کیفــی و تحلیــل گفتــامن برجســته شــده و ارائــه مــی شــود. جامعیــت 

مــدل از منظــر تطابــق آن بــا روش هــای مدیریــت فنــاوری و نحــوه توجــه بــه اصــول آن در مــدل از مزایــا 

و برجســتگی هــای ایــن پژوهــش اســت. 

تدوین مدل کسب و کار صنایع فناور با درنظر 
گرفتن الزامات مدیریت فناوری، مطالعه موردی 

شرکت پیشگامان سنجش علوم ) پیساکو (

محمدعلی شفیعا، علیرضا باباخان، زینب گلشاهی

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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ــزوم  ــف آن و ل ــای مختل ــت و زوای ــا اهمی ــئولین ب ــن و مس ــر متخصصی ــنایی بیش ت ــی و آش ــاد مقاومت ــوم اقتص ــرش مفه ــا گس ب

ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــدام از بندهــای اباغ ــکاش در هرک ــر شــوک های خارجــی، بررســی و کن مقاوم ســازی اقتصــاد کشــور در براب

رضوری می منایــد. ایــن مطالعــه باهــدف بررســی اهمیــت اقتصــاد دانش بنیــان در نیــل بــه اهــداف تعیین شــده در بندهــای دوم و 

ششــم سیاســت های اباغــی اقتصــاد مقاومتــی انجــام گرفتــه اســت. بــه همیــن منظــور داده هــای رسی زمانــی کشــور در ســال  های 

ــرات  ــق اث ــد. محق ــل ش ــده )FMOLS( تحلی ــات اصاح ش ــل مربع ــنجی روش حداق ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس 1354-1391 ب

ــاغلین  ــد ش ــه ای، درص ــای رسمای ــی، واردات کااله ــای صنعت ــادرات کااله ــای ص متغیره

ــص  ــد ناخال ــه تولی ــق و توســعه ب ــزان نســبت هزینه هــای تحقی ــی، می ــات عال ــا تحصی ب

داخلــی، موجــودی رسمایــه رسانــه خالــص، تعــداد خطــوط تلفــن ثابــت در هــر هــزار نفــر 

و رشــد اقتصــادی )به عنــوان متغیــر وابســته( در محورهایــی کــه توســط مراجــع ذی صــاح 

به عنــوان ابــزاری بــرای ســنجش اقتصــاد دانش بنیــان بــه کار می رونــد، را محاســبه کــرده 

اســت. محورهــای موردنظــر تحقیــق عبارت انــد از: محــور آمــوزش منابــع انســانی، 

ــور  ــات، مح ــوآوری و اخراع ــم ن ــور نظ ــادی، مح ــم نه ــادی و رژی ــط اقتص ــور محی مح

ــی  ــورت کل ــادی. به ص ــرد اقتص ــور عملک ــات، مح ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاخت فن زیرس

متــام متغیرهــای مناینــده محورهــای دانش بنیانــی اقتصــاد، در مطالعــه حــارض معنــی دار 

ــه  ــه رسان ــص رسمای ــم موجــودی خال ــر لگاریت ــق نشــان می دهــد متغی ــج تحقی شــد. نتای

ــم  ــر لگاریت ــی  ،0.40متغی ــات عال ــاغلین دارای تحصی ــد ش ــم درص ــر لگاریت  ،0.75متغی

تعــداد خطــوط تلفــن ثابــت در هــر هــزار نفــر،0.38  متغیــر لگاریتــم صــادرات کاالهــای 

صنعتــی،0.28  متغیــر لگاریتــم واردات کاالهــای رسمایــه ای 0.26، متغیــر لگاریتــم نســبت 

ــر مثبــت در  ــی 0.1 درصــد تغیی ــد ناخالــص داخل ــه تولی ــق و توســعه ب هزینه هــای تحقی

رشــد اقتصــادی دارنــد. 

تعاون بستری مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی بررسی 
اهمیت اقتصاد دانش بنیان در نیل به اهداف تعیین شده در 

بندهای دوم و ششم سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی

مینو امینی میالنی، نادر جلیلی، علی باریکانی

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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اقتصــاد دانــش بنیــان یکــی از ارکان اصلــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی محســوب مــی شــود؛ 

فلــذا توجــه بــه جایــگاه آن در سیاســتگذاری هــای ملــی امــری رضوری اســت. یکــی از حلقه 

هــای تشــکیل زنجیــره اقتصــاد دانــش بنیــان، تامیــن مالــی رشکتهــای دانــش بنیــان اســت کــه 

ــه  ــن پژوهــش ب ــن امــر در کشــور مــی باشــد. ای ــی ای ــوآوری و شــکوفایی متول ــدوق ن صن

دنبــال ترشیــح مهمریــن اقدامــات صندوق نــوآوری و شــکوفایی در ســالهای 1394-1392 و 

همچنیــن نقــد و بررســی عملکــرد ایــن نهــاد بــوده اســت تــا بتوانــد رهیافــت هــای مناســبی 

جهــت نیــل بــه بنــد 2 سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اباغــی مقــام معظــم رهــربی 

ارائــه منایــد. بــر ایــن اســاس، عملکــرد ایــن صنــدوق مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه و 

پیشــنهادهایی جهــت اصــاح آن ارائــه گردیــده اســت.

نقد و بررسی اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان

سجاد حیدرزاده

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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ــروت در راســتای تحقــق اهــداف  ــع ث ــاز توزی ــی نظــام ب ــه یاب ــی بهین ــن مطالعــه در پ ای

متصــور اقتصــاد مقاومتــی اســت. بــه ایــن منظــور بررســی به صــورت بیــن مکتبــی انجــام 

می شــود. در مطالعــه حــارض ســه مکتــب عمــده رایــج در بســیاری از کشــورها مــورد تحلیل 

ــای  ــم و آموزه ه ــم، سوسیالیس ــامل: لیربالیس ــر ش ــب فوق الذک ــه مکت ــرد. س ــرار می گی ق

ــاط  ــداف و نق ــعارها، اه ــق، ش ــوع تحقی ــردن موض ــل ک ــتای کام ــتند. در راس ــام هس اس

ضعــف لیربالیســم و سوسیالیســم از منابــع مختلــف اســتخراج شــد. نتایــج تحقیــق نشــان 

می دهــد بــه دلیــل تفــاوت فاحــش ماهــوی بیــن ایــن دو مکتــب و اســام، امــکان اســتفاده 

از روش هــای توصیه شــده ایــن مکاتــب -بــه دلیــل غیــر الهــی و غیربومــی بــودن آن هــا- در 

جامعــه اســامی ایــران مهیــا نیســت. همچنیــن طبــق بررســی های به عمل آمــده در متــون 

اســامی و انطبــاق آن بــا مفاهیــم و ادبیــات امــروزی اقتصــاد، روش هــای شناســایی ای کــه 

بــا خط مشــی اســامی و لــذا اقتصــاد مقاومتــی همســو هســتند، به صــورت زیــر بــه دســت 

آمــد: توزیــع بــر اســاس روش شناســایی خــود اظهــاری، توزیــع بــر اســاس روش شناســایی 

ارزیابــی وســع و امکانــات، توزیــع بــر اســاس روش شناســایی از طریــق افــراد محلــی.

بهینه یابی نظام توزیع ثروت در راستای تحقق 
اهداف متصور اقتصاد مقاومتی

عباس عصاری  آرانی، علی باریکانی، عاطفه غالمی

دسته بندی موضوعی: دولت و بخش عمومی
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گســرش مخاطــرات، تنــش هــا و ناامنــی هــا مخصوصــاً در حــوزه مالــی و اقتصــادی، اهمیــت مطالعــه و تحقیــق بــرای کنــرل و 

مدیریــت ایــن تنــش هــا در قالــب مباحــث مربــوط بــه تــاب آوری و مقــاوم ســازی اقتصــادی را افزایــش داده اســت. از آنجایــی 

ــر  ــوده اســت و شــاخص هــای اقتصــادی تأثی ــرش ب ــی ب ــود زندگ ــی، بهب ــاه اجتامع ــزی رف ــه ری ــی برنام ــواره هــدف اصل ــه هم ک

مســتقیمی بــر ایــن امــر داشــته انــد، بنابرایــن بــرای احصــاء مــدل هــای جامــع تــر و کامــل تــر رفــاه، ورود علــوم تولیــد شــده در 

حــوزه تــاب آوری اقتصــادی سیاســت گــذاری هــای رفاهــی الزم و رضوری خواهــد بــود. 

براســاس همیــن رضورت، هــدف تحقیــق پیــش رو پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا 

ــاب آوری  ــاه اجتامعــی و ت ــزی رف ــه ری ــات برنام ــان دو ادبی ــی می ــاط اشــراک و تاق نق

اقتصــادی وجــود دارد؟ بــه همیــن منظــور بــا مــروری بــر ادبیــات و ســپس اســتخراج و 

تطبیــق شــاخص هــای مطــرح در دو حــوزه تــاب آوری اقتصــادی و برنامــه ریــزی رفــاه 

ــن دو حــوزه وجــود  ــن ای ــن نتیجــه حاصــل شــد کــه اشــراک مفهومــی بی اجتامعــی، ای

ــاخص  ــام ش ــی بن ــاخص ترکیب ــک ش ــه ی ــق ارائ ــن تطبی ــل ای ــه حاص ــوری ک ــه ط دارد. ب

لگاتــوم ـ POEPLES بــوده اســت. ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک مصاحبــه هــای عمیــق 

بــا متخصصیــن و تحلیــل ایــن اطاعــات بــه روش تحلیــل داده بنیــاد، اشــراک مفهومــی 

ــاالی تئوریــک در شــاخصها و مدلهــای مفهومــی دو حــوزه مــورد تاییــد خــربگان قــرار  ب

گرفتــه و مــدل مفهومــی ترکیبــی PEOPLES LEGATUM -   اعتباربخشــی شــد. بــه 

نحــوی کــه ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه نــه تنهــا متخصصــان و سیاســتگذاران ایــن 

ــه ســاخن مدلهــای ترکیبــی توامــان  ــا همزبانــی و اشــراک هــدف دســت ب دو عرصــه ب

ــاه  ــزی رف ــه ری ــه عرصــه برنام ــی ب ــی اقتصــاد مقاومت ــه ورود سیاســتهای کل ــد، بلک بزنن

اجتامعــی را ممکــن مــی ســازد.

تالقی ادبیات اقتصاد تاب آور و برنامه ریزی رفاه 
اجتماعی؛ معرفی و اعتبار بخشی شاخص ترکیبی 

POEPLES لگاتوم ـ
عادل پیغامی، سمانه منصوری

دسته بندی موضوعی: دولت و بخش عمومی
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تعداد 35 پایان نامه در محور موضوعی سوم برای دبیرخانه سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 
ارسال گردید که جهت داوری در اختیار هیئت علمی همایش قرار گرفت؛ در این بخش چکیده 

این 35 پایان نامه آمده است.

بخش سوم

پایان نامه های همایش

دسته بندی بر اساس مقطع

1دکتری

32ارشد

2کارشناسی

دسته بندی بر اساس موضوع

9تولید و کسب و کار

۶نظام مالی

5علم و فناوری

5نفت و انرژی

۴فرهنگ و آموزش

3تجارت و ارز

3اقتصاد کالن

در جدول زیر ترکیب 35 پایان نامه ارسال شده برای دبیرخانه سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی آمده است:
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در جهــان امــروز، بنگاه هــای اقتصــادي بــا محيطــي چالش برانگیــز و مــدام در حــال تغيــر روبــرو هســتند کــه باعــث افزایــش ریســک و 

کاهــش حاشــیه اطمینــان کارآفرینــان در ورود بــه بازارهــای کســب وکار شــده اســت. در چنــن رشايطــي، يــي از كاراتريــن راه ها بــراي مقابله 

بــا تغییــرات و ریســک های محیطــی تأســیس شــبکه های همــکاری اســت کــه موجــب افزایــش رضیــب اطمینــان و خلــق مزیــت رقابتــی 

بــرای همــکاران یــک شــبکه می شــود، ســازمان های کــه نتواننــد ازاین گونــه همکاری هــا جهــت مقابلــه بــا نامایــامت محیطــی و غلبــه بــر 

آن هــا بهــره بگیرنــد محکوم بــه کناره گیــری و انــزوا از بازارهــای پــر چالــش امروزی هســتند. گســرش فضــای رقابتــی بازارهای تجــاری موجب 

افزایــش شــکل گیری شــبکه های همــکاری و مشــارکت میــان بنگاه هــا شــده اســت کــه ایــن موضــوع مســئله طراحــی و نحــوه مدیریــت 

ســازمان های شــبکه ای را بــه موضوعــی موردتوجــه مدیــران و سیاســت گذاران بنگاه هــا تبدیــل کــرده اســت. انــواع شــبکه  های همــکاری 

را کــه باهــدف اســتفاده از مزایــا و کارایــی جمعــی در عیــن حفــظ اســتقال بنگاه هــا شــکل می گیرنــد می تــوان در موقعیت هــای چــون 

ارتبــاط درون یــک زنجیــره ارزش، تعامــل بــا رقبــا بــرای کاهــش فشــارهای رقابتــی و برون ســپاری فعالیت هــای اصلــی بنــگاه مشــاهده کــرد. 

توســعه ســازمان های شــبکه ای معمــوالً بــا تولیــت یــک بنــگاه مرکــزی )مــادر( پــی گرفتــه می شــود، بدیــن منظــور بنگاه مــادر عــاوه بر 

تعریــف راهــربد، ماهیــت و ســازوکارهای شــبکه بایــد بــا تبییــن یــک مــدل کســب وکاری اســراتژی های خود را در ســطح شــبکه بــه اجرا 

درآورد اهمیــت مــدل کســب وکار در شــبکه تــا آنجــا مهــم اســت کــه بســیاری از صاحب نظــران نظیــر زوت و آمیــت مــدل کســب وکار را 

موتــور اســراتژی های مبتنــی بــر شــبکه می داننــد. در پژوهــش حــارض، بــا نــگاه بــه موضــوع شــبکه های همــکاری، اقــدام بــه طراحــی 

مــدل کســب وکار ســازمان مــادر در شــبکه های همــکاری به عنــوان منــاد شــبکه شــده اســت. در ایــن راســتا بــا بررســی ادبیــات موضــوع، 

مــدل ارائه شــده توســط اســروالدر )2004( به عنــوان مــدل پایــه انتخــاب گردیــد و پــس از افــزودن چندیــن فاکتــور مســتخرج از ادبیــات 

در بخــش الزامــات طراحــی و شــکل گیری شــبکه ها، مــدل پیشــنهادی طــی فراینــد دلفــی مــورد قضــاوت خــربگان قــرار گرفــت. پــس از 

تائیــد مــدل نهایــی توســط خــربگان به منظــور اعتبارســنجی مــدل پرسشــنامه هایی جهت ســنجش مــدل طراحی شــده در اختیــار خربگان 

دانشــگاهی و مدیــران دو شــبکه  همــکاری قــرار گرفــت. در گام بعــدی بــرای ســنجش مــدل در عرصه عمل بــه طراحی مدل کســب وکار 

بــرای دو رشکــت مرکــزی فنــاوری و ارتباطــات پاســارگاد آریــا )فنــاپ( و توســعه و رشــد معنــا مبــادرت شــد نتایــج پژوهش به کاربــردی و 

عملیاتــی بــودن مــدل تدوین شــده صحــه می گــذارد.

طراحی مدل کسب وکار برای شبکه ای از 
سازمان های همکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

دانشجو: ایمان صادق زاده
استاد راهنما: دکتر علیرضا علی احمدی

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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بــا توجــه بــه تغییــرات رسیعــی کــه امــروز صنایــع مختلــف را در بــر گرفته انــد، تــاش بــرای 

طراحــی راه کارهایــی کــه بتوانــد بهریــن انطبــاق را بــا ایــن تغییــرات را فراهم آورد و از ســوی 

دیگــر تضمیــن کننــده مزیــت رقابتــی پایــدار نیــز باشــد، بیــش از پیــش رونــق گرفتــه اســت. 

ــنهاد  ــط پیش ــن رشای ــرای ای ــه ب ــت ک ــی اس ــی از نظریه های ــا یک ــای پوی ــرد توامنندی ه رویک

ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــی تبیین ــه چارچوب ــال ارائ ــه دنب ــدا ب ــش در ابت ــن پژوه ــت. ای ــده اس ش

توامنندی هــای پویــا در صنعــت لــوازم خانگــی کشــور اســت. پــس از آن بــه مطالعــه مــوردی 

رشکــت کارخانجــات لــوازم خانگــی پــارس می پــردازد و ســعی دارد تــا وضعیــت آن را از جنبــه 

ــه  ــر مطالع ــی ب ــده متک ــت آم ــه دس ــی ب ــوب تبیین ــی کند.چارچ ــا ارزیاب ــای پوی توامنندی ه

بیــش از 130 پژوهــش تجربــی و نظــری در حــوزه توامنندی هــای پویــا ســت کــه ایــن مفهــوم 

را بــه ســه بخــش کلــی ملزومات هــا، فرآیندهــا و نتایــج توامنندی هــای پویــا تقســیم می کنــد. 

پــس از آن رشکــت کارخانجــات لــوازم خانگــی پــارس دو بخــش ملزومات هــا و فرآیندهــا بــه 

طــور کامــل مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. داده هــای مــورد نیــاز مبتنــی بــر پژوهــش مــوردی 

ــه روش  ــا ب ــل آن ه ــه و تحلی ــد و تجزی ــع آوری ش ــه جم ــناد و مصاحب ــی اس ــه روش بررس ب

توصیفــی انجــام پذیرفــت.

ارائه چارچوبی برای تبیین توانمندی های پویا، )مطالعه 
موردی: شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس(

دانشگاه تهران
دانشجو: امیر حسین خان احمدی

استاد راهنما: دکتر محمدعلی شاه حسینی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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سیاســت خصوصــی ســازی در پــی عملکــرد ضعیــف و غیــر کارای فعالیــت هــای اقتصــادی بنگاههــا و موسســات دولتــی، در اکــر 

کشــورهای در حــال توســعه اتخــاذ گردیــده اســت. از ایــن رو خصوصــی ســازی بــا هــدف افزایــش کارایــی و رشــد اقتصــادی یکــی 

از مســائل مــورد توجــه سیاســت گــذاران و اقتصــاد دانــان در دهــه هــای اخیــر بــوده اســت. امــا ایــن امــر بــا موانــع و مشــکات 

بیشــامری روبــرو بــوده اســت کــه از میــان برداشــن آنهــا مــی توانــد بــه موفقیــت ایــن فراینــد و دســتیابی بــه اهــداف متصــور آن 

کمــک شــایان توجهــی منایــد. در ایــن راســتا پژوهــش حــارض در ابتــدا موانــع خصوصــی ســازی در رشکــت ملــی 

پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی را بــا اســتفاده از مــرور ادبیــات ســازمان یافتــه پژوهــش، 

بررســی و شناســایی کــرده، ســپس بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای از میــان برداشــن و یــا کــم کــردن اثــرات آنهــا 

در اجــرای خصوصــی ســازی بــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی و نظرخواهــی از صاحبنظــران و کارشناســان خواهــد 

ــه بنــدي آنهــا  پرداخــت. هــدف از ايــن پژوهــش بررســی موانــع خصوصــی ســازی در اقتصــاد مقاومتــی و رتب

بــوده اســت. در ایــن تحقیــق بــرای تهیــه ادبیــات تحقیــق از مطالعــات کتابخانــه ای و بــرای بخــش میدانــی آن 

از پرســش نامــه اســتفاده شــده اســت. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــه کارکنــان رســمی رشکــت مــيل 

پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه خراســان رضــوي مــی باشــد. روش منونــه گیــری در ایــن تحقیــق خوشــه ای 

مــی باشــد. شــيوه تجزيــه و تحليــل داده هــا بصــورت کمــی بــوده و از آزمــون هــای فــرض آمــاری میانگیــن یــک 

جامعــه و فریدمــن اســتفاده مــی شــود. در یافتــه هــای تحقیــق، 51 مشــکل و مانــع پیشــاروی خصوصــی ســازی 

در رشکــت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی وجــود دارد کــه بــه پنــج بعــد زیــر تقســیم 

شــده و ترتیــب آنهــا بــه لحــاظ اهمیــت بــه صــورت زیــر اســت:

موانع مدیریتی اجرایی<موانع اقتصادی<موانع سیاسی<موانع قانونی<موانع فرهنگی اجتامعی

بررسی موانع خصوصی سازی و ارائه راهکار 
)مطالعه موردی در شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی(
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

دانشجو: سیدرضا شفائی نژاد
استاد راهنما: دکتر مسعود طاهری الری

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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اقتصــاد مقاومتــی مفهومــی اســت کــه اولیــن بــار از ســوی مقــام معظــم رهــربی در ســال 1389 مطــرح شــده اســت. بــا توجــه بــه 

رشایــط کنونــی کشــور، تــاش در جهــت تحقــق ایــن مهــم، بیــش از هــر زمــان دیگــری رضوری مــی منایــد. یکــی از ارکان اصلــی 

اقتصــاد مقاومتــی، مردمــی ســازی اقتصــاد اســت. چــرا کــه از دیــدگاه اســام بــر خــاف دیدگاههــای غربــی، فــرد و جامعــه هــر دو 

اصالــت دارنــد. بــر اســاس ایــن نــگاه از مــردم، انتظــار مــی رود، بــراي تامــن اهــداف جمعــي و مــيل در رشايــط ســخت و بحــراين 

ــه  ــه از مولف ــت ك ــد مقاوم ــن چارچــوب، مســائيل هامنن ــد. در اي ــه کار گیرن ــوان خــود را ب ــام ت ــره مت ــگ و غی ــم، جن ــد تحري مانن

هــاي اصــيل اقتصــاد مقاومتــي اســت در عمــل معنــا و مفهــوم پیــدا کــرده و فضايــيل چــون جمــع گرایــی، ايثــار، از خودگذشــتگي، 

كمــك بــه همنــوع و ســاير مولفــه هــاي الزم بــراي اقتصــاد مقاومتــي منایــان مــی شــود. مســئله ی 

ــای اصــول ارزشــی مســتخرج  ــر مبن پژوهــش حــارض، تبییــن نقــش مــردم در اقتصــاد مقاومتــی ب

ــاد  ــوری داده بنی ــتفاده از تئ ــا اس ــه ب ــی فقی ــای ول ــام و رهنموده ــتقیم اس ــای مس ــوزه ه از آم

متنــی اســت. بــرای ایــن منظــور، منابــع و کتاب هــای اســامی متنوعــی در دســرس اســت، ولــی 

پژوهشــگر آمــوزه هــای مســتقیم اســام را بــا تاکیــد بــر دســتورات دو کتــاب قــرآن و نهــج الباغــه 

-بــه عنــوان کامــل تریــن مســتندات راهنــامی عمــل و پیرشفتــه تریــن متــدن موجــود بــرشی- بــرای 

دســتیابی بــه تئــوری اقتصــاد مــردم محــور انتخــاب کــرده اســت. هــم چنیــن، بــا توجــه بــه اینکــه 

مقــام معظــم رهــربی بــا ارشاف و بصیــرت کامــل نســبت بــه رشایــط کشــور و مقتضیــات اســامی 

ــع دیگــر  ــوان منب ــه عن ــز ب ــر، نی ــد ســال اخی ــات ایشــان در چن ــد، بیان ــی ســخن مــی گوین و ایران

جمــع آوری داده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. پــس از تجزیــه و تحلیــل و کدگــذاری داده هــا، 

تئــوری نقــش مــردم در اقتصــاد مقاومتــی در قالــب یــک الگــوی بــری و بــا تاکیــد بــر رشایــط 

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــا نش ــا و پیامده ــر، راهربده ــه گ ــط مداخل ــه ای، رشای ــط زمین ــی، رشای عل

هم چنیــن بــر مبنــای الگــوی فوق الذکــر، اقدامــات برنامــه ای الزم جهــت تحقــق اقتصــاد مردمــی 

پیشــنهاد شــده اســت.

شناسایی حوزه های نقش آفرینی مردم در اقتصاد مقاومتی
دانشگاه علم و صنعت

دانشجو: اشرف الّسادات موسوی لقمان
استاد راهنما: دکتر محمد علی شفیعا

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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ــن هــدف سياســت گذاران اقتصــادي  ــد مهم تري ــا باي ــودن آن ه ــره ور ب ــع هــر کشــور، پايه هــاي اقتصــادي آن کشــورند و به صناي

ــه  ــت ک ــوان گف ــري مي ت ــه تعب ــت. ب ــاين اس ــروي انس ــره وري ن ــزيئ، به ــاي ج ــان بهره وري ه ــاخص در مي ــن ش ــد. معمول تري باش

ايــن شــاخص بيانگــر ســهم نــروي انســاين در توليــد کاالهــا و خدمــات اســت و هرچــه مقــدار آن بيشــر باشــد، نشــانگر عملکــرد 

بهــر و ســودمندي بيشــر نــروي انســاين در فرآينــد توليــد کاال يــا خدمتــي معــن اســت. در واقــع همــه برنامه ريــزان در ســطح 

ســازمان هاي دولتــي و خصــويص بــه ايــن واقعيــت کــه کيفيــت نــروي کار بــر عملکــرد توليــد تأثــر مي گــذارد، واقفنــد. هــدف 

پژوهــش حــارض تحليــل و تبيــن ميــزان اثرگــذاري عوامــل مؤثــر )شــامل رسمايــه فيزيکــي رسانــه، رسمايــه انســاين رسانــه، ســطح 

دســتمزد واقعــي، شــکاف بــن توليــد بالقــوه و بالفعــل و انباشــت تحقيــق و توســعه( بــر بهــره وري نــروي کار 

ــاين  ــران طــي دوره زم ــار اي ــران اســت. داده هايپژوهــش از مرکزآم ــزرگ و کل صنعــت اي ــع کوچــک، ب در صناي

)1392-1373( بــراي کدهــاي نــه گانــه صنعتيمطابــق بــا طبقــه بنــدي،)I.S.I.C.Rev.2(  بصــورت پانــل ديتــا 

)يــا داده هــاي ترکيبــي( اســتفاده شــده اســت. بــراي بــرآورد داده هــاي موجــودي فيزيکــي رسمايــه از روش رونــد 

منايــي رسمايــه گــذاري اســتفاده شــده اســت. انباشــت تحقيــق و توســعه از روش گريليچــز بدســت آمــده اســت. 

بــا توجــه بــه فقــدان داده هــاي توليــد بالقــوه صنعــت بــراي بدســت آوردن متغــر شــکاف بــن توليــد بالقــوه و 

بالفعــل، توليــد بالقــوه از روش اينريليگيتــور بــرآورد شــده اســت. نتايــج بــرآورد مــدل بهــره وري نــروي کار بــه 

تفکيــک صنايــع کوچــک )کارگاه هــاي صنعتــي 49-10 نفــر کارکــن(، بــزرگ )کارگاه هــاي صنعتــي50  نفــر کارکــن 

و بيشــر( و کل صنعــت نشــان مي دهــد کــه رسمايــه فيزيکــي رسانــه، رسمايــه انســاين رسانــه و ســطح دســتمزد 

ــر  ــادار دارد. اث ــت و معن ــر مثب ــت اث ــزرگ و کل صنع ــک، ب ــع کوچ ــروي کار در صناي ــره وري ن ــر به ــي ب واقع

انباشــت تحقيــق و توســعه بــر بهــره وري نــروي کار در صنايــع کوچــک معنــادار نبــوده اســت، امــا در صنايــع 

بــزرگ و کل صنعــت داراي اثــري مثبــت و معنــادار دارد. هم چنــن اثــر شــکاف بــن توليــد بالقــوه و بالفعــل در 

صنايــع کوچــک، بــزرگ و کل صنعــت، منفــي و معنــادار اســت.

بررسي و مقایسه ي عوامل مؤثر بر بهره وري نیروي 
کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طي سال هاي 

1373-1390
دانشگاه بوعلی سینا

دانشجو: آزاده شهاب
استاد راهنما: دکتر محمد موالیي

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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در طــی دو دهــه ی اخیــر بــه دلیــل جهانــی شــدن زنجیــره تامیــن بســیاری از معــادالت موجــود در ایــن حــوزه دســتخوش تغییــرات و 

تحــوالت فــراوان شــده اســت. افــراد فعــال در ایــن حــوزه بــه ویــژه راهــربان و مدیــران کان، همــواره بــا ریســک ها و اختال هــای 

ــم در  ــازند. تحری ــاده س ــا آن آم ــه ب ــرای مقابل ــود را ب ــد خ ــق بای ــزی دقی ــل و برنامه ری ــا تحلی ــه ب ــتند ک ــه رو هس ــدی روب جدی

ســال های اخیــر یکــی از مشــکات اصلــی زنجیــره هــای تامیــن بــوده کــه صدمــات جربان ناپذیــری 

را در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتامعــی وارد کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 

پژوهشــهای مربــوط بــه زنجیــره هــای تامیــن جهانــی بــه طــور محــدود بــه عــدم قطعیــت رشایــط 

پرداختــه شــده اســت. لــذا برنامه ریــزی بــرای مقابلــه بــا آن امــری رضوری می منایــد. هــدف ایــن 

ــی،  ــدت و تاکتیک ــان م ــم در ســطح می ــده تحری ــا پدی ــایی راهربدهــای برخــورد ب پژوهــش شناس

ــن  ــا ای ــرای برخــورد ب ــج آن ب ــل نتای ــه و تحلی ــتوار و تجزی ــرد اس ــا رویک مدلســازی ریاضــی آن ب

پدیــده در حــوزه زنجیــره تامیــن دارو بــه عنــوان یکــی از حیاتــی تریــن نیازهای انســانها، اســت. در 

ایــن پژوهــش اختــال جریــان فیزیکــی و مالــی بــه صــورت همزمــان مدلســازی شــده و همچنیــن  

بــا در نظــر گرفــن نســبتهای مالــی کــه نشــان دهنــده چگونگــی عملکــرد یــک ســازمان هســتند، 

ــا اســتفاده از  ــن راســتا مســاله ب ــر مدلســازی شــده اســت. در ای ــه صــورت کامل ــی ب ــان مال جری

یکــی از جدیدتریــن رویکردهــای بهینه ســازی اســتوار کــه مزایــای قابــل توجهــی نســبت بــه ســایر 

ــن روش در  ــر ای ــرد به ــان از عملک ــدل نش ــنجی م ــت. اعتبارس ــده اس ــازی ش ــا دارد، مدلس مدله

مقابــل ســایر روشــها دارد. نتایــج بدســت آمــده نشــان از یــک سیســتم پایــدار در در مقابــل اختــال 

ــا  ــرای برخــورد ب ــامت مناســب ب ــای مســاله، تصمی ــدون تخطــی از محدودیته ــه ب ــم دارد ک تحری

ــازد. ــان می س ــاله را منای مس

مدلی برای برنامه ریزی تاکتیکی استوار )مقاوم( شبکه 
زنجیره تامین در شرایط اختالل تحریم؛ مطالعه موردی: 

زنجیره تامین دارو
دانشگاه علم و صنعت
دانشجو: مهسا سلسبیل

استاد راهنما: دکتر محمدعلی شفیعا
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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 برنامه ریزی هــا بــرای پیرشفــت اقتصــادی مناطــق مــرزی، بایــد متناســب بــا پتانســیل ها و قابلیت هــای ایــن مناطــق و فرصــت هــای 

موجــود در کشــورهای همســایه باشــد، بــه گونــه ای کــه زمینــه ســاز پیرشفــت تــوام بــا عدالــت اجتامعــی و اقتصــادی باشــد. مناطــق 

مــرزی ایــران در اکــر مــوارد مناطقــی توســعه نیافتــه هســتند کــه از نظــر شــاخص های گوناگــون اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و... 

ــه ســایر مناطــق کشــور هســتند. ایــن مناطــق هرکــدام دارای قابلیت هــای خاصــی هســتند کــه در  در ســطح پاییــن تــری نســبت ب

صــورت توجــه و بهــره وری بهینــه از آن هــا، ضمــن پیرشفــت ایــن مناطــق، می توانــد موجــب پیرشفــت و توســعه ملــی در زمینه هــای 

ــب  ــه دروازه هــای ورودی کشــور، مناطــق مــرزی هســتند و امــروزه کشــورهای منفعــت طل ــل توجــه اســت ک ــردد. قاب گوناگــون گ

منطقــه ای و فرامنطقــه ای مثــل آمریــکا تقریبــا در متامــی کشــورهای هــم مــرز بــا جمهــوری اســامی ایــران دارای پایگاه هــای نظامــی 

هســتند و در صــورت بــروز تنش هــای جــدی یــا تحریــک گروهک هــای معانــد، می توانــد امنیــت ملــی و اقتصــاد جمهــوری اســامی 

را تهدیــد کنند.بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق مــرزی رشق کشــور، شــامل اســتان هــای خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان علــی 

رغــم ظرفیــت هــای جغرافیایــی فــراوان و مزیــت هــای نســبی منحــر بــه فــرد از محــروم تریــن اســتان هــای کشــور بشــامر مــی آیــد، 

پژوهــش حــارض بــه دنبــال آن بــود تــا بــا توجــه بــه مزیــت هــای نســبی اســتان خراســان جنوبــی و فرصــت هــای موجــود در کشــور 

افغانســتان، جهــت تحقــق عملیاتــی اقتصــادی مقــاوم و درون نگــر و بــرون زا بــه ارائــه راهربدهايــی متناســب بــا فرهنــگ اســامی و 

انقابــی جمهــوری اســامی کــه هــامن اقتصــاد مقاومتــی اســت، بپــردازد. پــس از بررســی و ارزیابــی محیــط داخلــی )اســتان خراســان 

ــه  ــا، نســبت ب ــا و فرصته ــه، قوت ه ــن منطق ــه در ای ــن نتیجــه حاصــل شــد ک ــط خارجــی )کشــور افغانســتان(، ای ــی( و محی جنوب

ضعــف هــا و تهدید-هــا برتــری دارنــد. لــذا ایــن نتیجــه، پتانســیل بــاالی ایــن منطقــه را روشــن می ســازد و در بررســی مــدل ســوآت 

راهــربد آمایشــی مناســب بــرای آمایــش اســتان خراســان جنوبــی بــا توجــه بــه مزیــت هــای داخلــی و فرصــت هــای موجــود در کشــور 

افغانســتان راهــربد تهاجمــی- رقابتــی بــود. در ایــن راســتا الزم اســت اقدامــات فــوری را بــا توجــه بــه قابلیت هــای ایــن منطقــه در 

نظــر گرفــت. در ایــن زمینــه، اولویــت بــا رونــق فعالیت هــای اقتصــادی متنــوع بخصــوص در حــوزه معــادن، زارعــت، توســعه ریلــی، 

بازرگانــی، خدمــات پزشــکی، تولیــد بــرق از طریــق فراینــد ترکیبــی انــرژی بــادی، خورشــید و حرارتــی و ... اســت کــه متــام مــوارد بــا 

توجــه بــه اصــول بــاال دســتی اقتصــاد مقاومتــی تهیــه و تدویــن شــده اســت.

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مزیت های نسبی داخلی 
و فرصت های بیرونی در راستای اقتصاد مقاومتی )مطالعه 

موردی: استان خراسان جنوبی- کشور افغانستان(
دانشگاه تهران

دانشجو: ابوالفضل نوروزی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا رضوانی

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار



فصل پنجم   گزارش علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

277 moqavemati.net

چکیده

ــن مکتــب اقتصــاد اســامی  ــری از مضامی ــا بهره گی ــن الگــو ب ــی، الگــوی دامئــی اقتصــاد انقــاب اســامی اســت .ای اقتصــاد مقاومت

ــب  ــه ســاختارهای اقتصــادی می بایســت اهــداف مکت ــا ک ــن معن ــران اســت. بدی ــال ســاختار ســازی در بخــش اقتصــاد ای ــه دنب ب

ــوالد  ــد ســاختار صنعــت آهــن و ف ــن الگــوی تجدی ــن راســتا تبیی ــد. در ای ــاد و عــزت( را محقــق کنن اقتصــادی اســام )عدالت،جه

مدنظــر اقتصــاد مقاومتــی هــدف پژوهــش حــارض اســت . صنعــت آهــن و فــوالد بــا دارا بــودن روابــط پســینی و پیشــینی گســرده 

ــوب  ــی محس ــاد مل ــم در اقتص ــی و مه ــع اساس ــی از صنای ــادی، یک ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ب

می شــود. ایــن صنعــت نقــش مهمــی در توســعه ســایر صنایــع دارد و بــه نوعــی صنعــت مــادر و 

ــا برخــورداری از منابــع غنــی ســنگ آهن،  اســراتژیک محســوب می شــود. صنعــت فــوالد ایــران ب

ــه  ــد در منطق ــه رش ــرف و رو ب ــازار پرم ــود ب ــر، وج ــانی ماه ــروی انس ــنگ ، گاز و نی زغال س

به ویــژه کشــورهای افغانســتان و عــراق، دسرســی بــه آب هــای آزاد و... مزیــت کامــل در تولیــد 

ــددی  ــا چالش هــای متع ــوالد ب ــن وجــود صنعــت ف ــا ای ــوالدی را داراســت. ب ــواع محصــوالت ف ان

ــای  ــب ظرفیت ه ــدم تناس ــه، ع ــره، واردات بی روی ــوازن در زنجی ــدم ت ــی، ع ــام فروش ــه خ از جمل

تولیــدی موجــود بــرای تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز، مترکــز بــر روی محصــوالت میانــی فــوالد، 

ــری،  ــدرت رقابت پذی ــدم ق ــوالد و ع ــت ف ــتی صنع ــش پایین دس ــذاری الزم در بخ ــدم رسمایه گ ع

ــر مقاومتــی بــودن ســاختار فعلــی  مواجــه اســت. نتیجــه ی وجــود ایــن چالش هــا ناکارایــی و غی

ــت  ــرای صنع ــاختاری ب ــت س ــن رو می بایس ــاند. از ای ــات می رس ــه اثب ــران را ب ــوالد ای ــت ف صنع

ــرداری را  ــر بهره ب ــا حداک ــرف و از ظرفیت ه ــا را برط ــد چالش ه ــا بتوان ــردد ت ــنهاد گ ــوالد پیش ف

داشــته باشــد. در ایــن پژوهــش ســاختار خوشــه ای شــدن صنعــت آهــن و فــوالد به عنــوان ســاختار 

ــل  ــا روش تحلی ــان ب ــه بررســی امکان ســنجی تحقــق آن در منطقــه اصفه ــن پیشــنهاد و ب جایگزی

زنجیــره ارزش بــه اثبــات اجرایــی شــدن آن پرداختــه شــد.

امکان سنجی طراحی الگوی تجدید ساختار صنعت فوالد در 
رهیافت اقتصاد مقاومتی )صنعت فوالد منطقه اصفهان(

دانشگاه امام صادق(ع)
دانشجو: امین حصاری

استاد راهنما: دکتر حسن کیائی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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هــدف ايــن پــروژه بــرريس ارزش و اهميــت توليــد ميل،حاميــت از كار و رسمايه مــيل در قــرآن و روايات و 

تشــويق مــردم بــه ســمت مــرف توليــد داخــيل و تقويــت روحيــه كار و تــاش مــي باشــد. در ايــن پروژه 

از دو روش كتابخانــه اي و ميــداين اســتفاده شــده اســت. در مكاتــب غــر اســامي ماننــد كاپيتاليســم و 

ماركسيســم بــه مســئله توليــد، كار و رسمايــه نــگاه افراطــي و تفريطــي دارد. ديــدگاه اســام بــه توليــد،كار 

و رسمايــه بــر اســاس منافــع فــردي و اجتامعــي اســت و در آن افــراط و تفريــط منــي باشــد. قــرآن كريــم 

بــه بحــث توليــد و حاميــت از كار و رسمايــه پرداختــه، و منابــع توليــدي را معــريف، و بــه بهــره بــرداري از 

آن بــا اســتفاده از كار و تــاش ســفارش مــي كنــد. در روايــات امئــه معصومــن)ع( بــه كار و تــاش در ســنت 

گفتــاري و رفتــاري پرداختــه و تأكيــد شــده اســت. قــرآن كريــم و روايــات امئــه معصومــن)ع( توليدمــيل و 

حاميــت از كار و رسمايــه مــيل را از ايــن جهــات مهــم مــي داننــد: الــف( نرفــن زيــر ســلطه بيگانــگان ب( 

بســيج نروهــا در برابــر دشــمنان ج( تقويــت اســتقال د( قــوام جامعــه بــا توليــد ثــروت ه( زيربارحاميت 

كفــار نرفــن و( منــع مســقيم اســتفاده كاالهــاي بيگانــه در روايــات ن( منــع تشــبه بــه كفــار  و زمينه هاي 

ايجــاد آن را: 1( وضــع مقــررات اســام 2( امنيــت اقتصــادي 3( كــم كردن و برداشــن ماليــات 4( خودباوري 

و عــزت نفــس 5( چشــم نداشــن بــه امكانــات ديگــران 6( اميــان واقعــي معــريف مــي كننــد. 

ارزش تولید ملي ،حمایت از کار و سرمایه 
ملي در قرآن و روایات

دانشکده معارف قرآن و عترت اصفهان
دانشجو: مرضیه فارسي

استاد راهنما: دکتر نصیر الدین جوادي
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: تولید و کسب و کار
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تحقیــق حــارض در پــی بررســی رابطــه بــازار پــول بــا بــازار رسمایــه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی اســت. تحقیــق حــارض تحلیلــی 

ــون  ــت آزم ــتی، رهیاف ــای بازگش ــه ه ــا وقف ــیونی ب ــای خودرگرس ــژه مدله ــنجی بوی ــزار اقتصادس ــل از اب ــرای تحلی ــد و ب ــی باش م

ــور  ــد. مبنظ ــی باش ــا 1393 م ــال 1376 ت ــل از س ــورت فص ــا بص ــران و داده ه ــور ای ــاری کش ــه آم ــد. جامع ــتفاده ش ــا اس ــه ه کران

ــران اســتفاده شــد.  ــازار اوراق بهــادار تهــران و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ای ــی ب جمــع آوری اطاعــات از بانکهــای اطاعات

ــا  ــیونی ب ــود رگرس ــدل خ ــی و م ــات معمول ــل مربع ــدل از روش حداق ــن م ــا و تخمی ــات و داده ه ــل اطاع ــه و تحلی ــرای تجزی ب

وقفــه هــای توزیعــی ARDL و بــرای بررســی معنــاداری رابطــه ی بلنــد مــدت، از آزمــون برنجــی، 

ــود  ــد، روش خ ــه واح ــای ریش ــز آزمون ه ــی و نی ــی رسی زمان ــد. پایای ــتفاده ش ــر اس دالدو و مس

ــدند.  ــح داده ش ــا )ECM( توضی ــح خط ــدل تصحی ــی و م ــای توضیح ــا وقفه ه ــرداری ب توضیح-ب

آزمــون برنجــی، دوالدو و مســر و وجــود هم جمعــی بیــن متغیرهــای اقتصــادی، معنــی داری رابطــه 

ــه  ــدت البت ــه در کوتاه م ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــی می کن ــده را بررس ــت آم ــدت بدس بلندم

ــد. وجــود  ــوان جانشــین همدیگــر عمــل می-کنن ــه عن ــه ب ــول و رسمای ــازار پ ــا یــک وقفــه دو ب ب

رابطــه بلندمــدت بیــن بازارهــای پــول و رسمایــه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی ایــران قابــل تصــور 

منی-باشــد. همگرایــی بیــن بازارهــای پــول و رسمایــه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی ایــران قابــل 

تصــور منی باشــد. متاســفانه رضیــب ECM معنــی دار منی باشــد کــه نشــانگر عــدم وجــود رابطــه 

بلندمــدت و بــه تبــع آن غیرمعنــی دار بــودن تعدیــل کوتــاخ مــدت بــه بلندمــدت مــی باشــد. نتایــج 

آزمــون خودهمبســتگی و واریانــس ناهمســانی نشــانگر عــدم وجــود مشــکل خودهمبســتگی و 

ــک از  ــچ ی ــرف هی ــی از ط ــچ علیت ــد. هی ــده می باش ــرآورد ش ــدل ب ــانی در م ــس ناهمس واریان

متغیرهــا برهــم وارد نیســت. بنابرایــن هیــچ علیتــی از طــرف بازارهــای پــول و رسمایــه بــه ســمت 

یکدیگــر در اقتصــاد ایــران وجــود نــدارد.

بررسی رابطه بازار پول با بازار سرمایه در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات (آذربایجان غربی)
دانشجو: افسون سهراب

استاد راهنما: دکتر سیدجمال الدین محسنی زنوزی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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در ایــن پژوهــش بــا بررســی عملکــرد بانک هــای خصوصــی و بانک هــای خصوصــی شــده و دولتــی در ســال های 1380 تــا 1393، میــزان 

ــا اســتفاده از روش دلفــی و بررســی ترازنامه هــا  ی  ــن ب ــه اســت. همچنی ــی قــرار گرفت ــه مــورد ارزیاب ــن تجرب ــا شکســت ای موفقیــت ی

ــه بخــش  ــا مقایســه وضعیــت بانک هــا قبــل و بعــد از واگــذاری ب بانک هــا، گــزارش جامعــی از وضعیــت بانک هــا بدســت آمــده و ب

خصوصــی، تاثیــر خصوصــی ســازی بــر شــاخص های بانکــی مــورد ارزیابی قــرار گرفته اســت. نتایــج ارزیابی 

ــش  ــه بخ ــا ب ــذاری بانک ه ــه واگ ــد ک ــان می ده ــا نش ــده از بانک ه ــت آم ــای بدس ــا و داده ه ترازنامه ه

ــج  ــر اســاس نتای ــن ب ــر بازدهــی و ســودآوری بانک هــا داشــته اســت. همچنی ــی ب ــر مثبت خصوصــی تاثی

تحقیــق، »ویژگی-هــای ممتــاز« بانک هــای خصوصــی نســبت بــه بانک هــای دولتــی عبارتنــد از کاهــش 

هزینــه هــای متــام شــده پــول، کاهــش مطالبــات معــوق و بدهــی هــای مشــکوک الوصــول بانکــی، کاهــش 

فاصلــه بیــن نــرخ ســود پرداختــی بــه ســپرده ها و ســود دریافتــی از تســهیات داده شــده، بــه روز شــدن 

وایجــاد یــک ســاختار اطاعاتــی مــدرن بانکــی و ارائــه خدمــات نویــن، افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی 

و اســتفاده از نیروهــای متخصــص و تحصیــل کــرده، افزایــش ســودآوری، ایجــاد فضــای رقابتــی و شــفافیت 

اطاعــات، کاهــش اتــکا بــه بانــک مرکــزی در مواقــع کــرسی و مدیریــت ریســک. در ادامــه بــا اســتفاده از 

تکنیــک دلفــی »ویژگی هــای ممتــاز برتــر« بانک هــای خصوصــی نســبت بــه بانک هــای دولتــی بدســت 

آمــده و  بــا بکارگیــری روش تحلیــل شــبکه ای فــازی )FANP( وزن دهــی شــده اند کــه بــر ایــن اســاس چهــار 

معیــار کاهــش هزینه-هــای متــام شــده پــول، کاهــش مطالبــات معــوق و بدهی هــا، ایجــاد فضــای رقابتی و 

افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی، بــه ترتیــب بیشــرین اوزان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

تحلیل عملکرد بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران 
از منظر بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی

دانشگاه خوارزمی
دانشجو: محمود پیرزادی

استاد راهنما: دکتر مهدی قائمی اصل
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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یکــی از اجــزای مهــم نظــام اقتصــادی هــر کشــوری، نظــام پولــی و بانکــی اســت کــه ســامت و فســاد آن، بــه ســامت و فســاد 

اقتصــاد منتهــی خواهــد شــد. لــذا پراخــن بــه نظــام بانکــی و اصــاح آن از اولویت هــای اصــاح نظــام اقتصــادی اســت. در کشــور مــا 

بــه دلیــل اســتقرار نظــام بانــک داری اســامی، پرداخــن بــه موضــوع بانــک الجــرم بایــد از دو نــگاه اقتصــادی و رشعــی انجــام شــود. 

قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا کــه درســال 1362 در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد، بــه دلیــل اینکــه ســاختار نهــادی و 

فرآیندهــای اجرایــی متناســب بــا آن متحــول نشــده بــود نتوانســت بــه اهــداف خــود نائــل شــود. در 

ــه قانــون و نحــوه اجــرای آن وارد شــده اســت و پیشــنهادات  ــادی ب ســه دهــه گذشــته انتقــادات زی

ــد از:  ــادات عبارت ان ــن انتق ــت.مهم تری ــده اس ــرح ش ــران مط ــط صاحب نظ ــددی توس ــی متع اصاح

عــدم توجــه بــه ســابقه عملکــرد بانک هــای ایــران در وضــع قوانیــن بانکــی، عــدم توجــه بــه تفــاوت 

ــا اهــداف و ســلیقه رسمایه گــذاران،  کارکــردی انــواع بانک هــا ، عــدم  جامعیــت ســپرده ها متناســب ب

عــدم تفکیــک منابــع تجهیــز شــده در بانــک و اســتفاده مشــاع از آنهــا و شــیوه نادرســت تعییــن نــرخ 

ــی در  ــد تحــول چندان ــا نتوان ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی ــد قان ــن کاســتی ها موجــب ش ســود. ای

نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کنــد و در قالــب عقــود اســامی فعالیت هــای ســابق بانکــی ادامــه پیــدا 

کــرده اســت. تحــول نظــام بانکــی و اجــرای صحیــح قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا نیازمنــد تغییــر 

ســاختار در نظــام بانکــی متناســب بــا قانــون بــوده و هســت. لــذا بــا توجــه بــه وجــود ســه دســته 

عقــد در قانــون شــامل قرض الحســنه، مبادلــه ای و مشــارکتی نیازمنــد ســه صنــدوق مســتقل در هــر 

بانــک هســتیم کــه عبارتنــد از صنــدوق قرض الحســنه، صنــدوق بازدهــی معیــن و صنــدوق بازدهــی 

متغیــر. در ایــن صــورت عقــود اســامی از صــوری اجراشــدن فاصلــه خواهــد گرفــت و ارتبــاط واقعــی 

بیــن بخــش اعتبــاری و حقیقــی اقتصــاد شــکل خواهــد گرفــت.

نقد شیوه های تجهیز و تخصیص منابع توسط نظام بانکی و 
ارائه پیشنهادات اصالحی

دانشگاه تهران
دانشجو: سید مهدی بنی طبا کوپایی

استاد راهنما:  دکتر حمید ابریشمی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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دســت یابــی بــه اســتقال، بــه ویــژه اســتقال اقتصــادی، یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای بیــن املللــی 

کشــورها در چنــد دهــه اخیــر بــوده اســت کــه در پاســخ بــه نظــام هــای اقتصــادی قدرمتنــد و ســلطه گــر 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. از ایــن رو پژوهــش حــارض عــاوه بــر بررســی عوامــل موثــر بــر اســتقال 

اقتصــادی، در جســتجوی راهــکاری داخلــی بــر تحقــق بخشــیدن بــه ایــن مهــم، توســعه یافتگــی سیســتم 

بانکــی را بــه منزلــه بزرگریــن بخــش سیســتم مالــی هــدف قــرار داده اســت. بدیــن منظــور بــا اســتفاده از 

 )PCA( و الگــوی تحلیــل مولفــه هــای اصلــی )مــدل رهــرب و خادمــی )1387( و ســیاک و همــکاران )2013

و رگرســیون ســاده، دو شــاخص اســتقال اقتصــادی و توســعه بانکــی را طــی دوره 2013-2004 بــرای 107 

کشــور جهــان معرفــی منــوده و بــه بررســی تاثیــر توســعه بانکــی بــر اســتقال اقتصــادی پرداختــه اســت. 

یافتــه هــای ایــن مطالعــه رابطــه مثبــت و معنــادار بیــن ایــن دو شــاخص را نشــان مــی دهــد. همچنیــن 

مشــخص مــی کنــد کــه کشــورهای بــا درآمــد بــاال از موفــق تریــن کشــورها در دســت یابــی بــه اســتقال 

ــتقال  ــر اس ــران، از نظ ــاد ای ــگاه اقتص ــج، جای ــق نتای ــتند. طب ــی هس ــی بانک ــعه یافتگ ــادی و توس اقتص

اقتصــادی در مقایســه بــا کشــورهای هــم گــروه درآمــدی و منطقــه خاورمیانــه و شــامل آفریقــا در معــرض 

تهدیــد شــناخته شــده اســت و در شــاخص توســعه بانکــی علیرغــم وضعیــت نســبتا بهــر، بایــد اظهــار 

داشــت کــه جهــت ایفــای نقــش محــرک بــرای تحقــق اســتقال اقتصــادی، دارای وضعیــت مطلوبی نیســت.

رابطه توسعه بخش بانکی و استقالل اقتصادی
دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشجو: طیبه مرادی
استاد راهنما: دکتر میثم امیری

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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نظــارت بــر فعالیــت بانک هــا بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع بحــران و ناپایــداری هــای مالــی یکــی از اصلــی تریــن مؤلفــه هــای 

یــک نظــام اقتصــادی مــی باشــد. در ایــن تحقیــق عوامــل مؤثــر بــر کارایــی نظــارت بانــک مرکــزی بــر شــبکه بانکــی  بررســی شــده 

اســت. ایــن عوامــل در ســه دســته کلــی اســتقال ناظــر، دریافــت اطاعــات صحیــح، و برخــورد  بــا متخلفیــن مــورد بررســی قرارگرفته 

اســت. اســتقال بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی در ســه حــوزه، اســتقال مالــی، اســتقال نهــادی و اســتقال نیــروی انســانی مــورد 

ــن و مقــررات، نهادهــا  ــه قوانی ــا توجــه ب ــن مــوارد ب ــک از ای ــه اســت. در هری ــرار گرفت بررســی ق

و گــروه هــای مرتبــط، میــزان اســتقال بانــک مرکــزی ایــران از شــبکه بانکــی مــورد بررســی قــرار 

گرفــت. طبــق نتایــج حاصــل نیــروی انســانی بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی دارای ارتبــاط زیــادی 

هســتند کــه ایــن امــر باعــث کاهــش اســتقال نیــروی انســانی بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی شــده 

اســت. ایــن آســیب در ســایر کشــورها بــه عنــوان تضــاد منافــع و پدیــده درب هــای چرخــان شــناخته 

مــی شــود. همچنیــن در ایــن پژوهــش نحــوه دریافــت اطاعــات از بانکهــا و  انتشــار ایــن اطاعــات 

مــورد بررســی قــرار گرفــت. در فصــل پنجــم بــه بررســی مســئله اقتــدار بانــک مرکــزی در برخــورد 

بــا متخلفیــن پرداختیــم. اقتــدار بانــک مرکــزی بــه عنــوان یکــی دیگــر از معیــار هــای کارایــی نظارت 

بانــک مرکــزی مــورد بررســی قــرار گرفــت. طبــق نظریــه بازدارندگــی مجــازات هــا ، اقدامــات بانــک 

مرکــزی بــا توجــه بــه ســه اصــل شــدت مجــازات، حتمیــت مجــازات و رسعــت در اعــامل مجــازات 

ــی  ــزان کارای ــل داده هــای حاصــل، می ــا انتشــار پرسشــنامه و تحلی ــت ب ــی شــد. در نهای هــا ارزیاب

نظــارت  بانــک مرکــزی در ده شــاخص بررســی شــد. طبــق نتایــج بــه دســت آمــده  شــاخص هــای 

»شــفافيت برخــورد بــا متخلفــن« و »شــفافيت تبــادل نــروي انســاين  بــا شــبکه بانکــی« بــد تــر از 

شــاخص هــای دیگــر بــود.

بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر کارایی نظارت بانک 
مرکزی بر روی نظام بانکی

دانشگاه تهران
دانشجو: سید عباس پرهیزکاری

استاد راهنما: دکتر اسداله فرزین وش
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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ــرای رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها محســوب  ــی ب ــان، در عــر حــارض یکــی از عوامــل اصل ــوآوری و اقتصــاد دانــش بنی ن

می شــود. ایــن امــر در داخــل کشــور نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تجلــی آن را میتــوان درابــاغ سیاســت های کلــی اقتصــاد 

ــزان  ــر می ــن سیاســت ها مشــاهده منــود. مولفه هــای متعــددی وجــود دارد کــه ب مقاومتــی در بهمــن مــاه 1392، در مــاده 2 ای

ســطح نــوآوری در کشــورهای متفــاوت موثــر اســت. یکــی از ایــن مولفــه هــا وجــود زیرســاختهای مقتضــی بــرای  تامیــن مالــی 

ــا  ــوآوری ب ــی ن ــن مال ــت. تامی ــوده اس ــب من ــود جل ــون خ ــی را پیرام ــای فراوان ــه پژوهش ه ــت ک ــوآوری اس ن

ــم آن  ــواع مه ــه یکــی از ان ــرد ک ــف صــورت می گی ــه انحــای مختل ــه خــود، ب ــه ســنجه های مخصــوص ب توجــه ب

رسمایه گــذاری مخاطره آمیــز  مــی باشــد. بــر ایــن نــوع رسمایه گــذاری کــه بــا مشــارکت رسمایه گــذاران و نــوآوران 

شــکل می گیــرد، دو عامــل خــرد و کان تاثیــر گــذار اســت. عوامــل خــرد در ســطح بنــگاه بــوده و قابــل مدیریــت 

ــت.  ــی اس ــادی و فرهنگ ــادی، اقتص ــل نه ــامل عوام ــگاه و ش ــت بن ــارج از مدیری ــل کان، خ ــا عوام ــد؛ ام میباش

ــا اســتفاده  پژوهــش حــارض بــه بررســی عوامــل نهــادی و اقتصــادی موثــر بــر میــزان ایــن نــوع رسمایه گــذاری ب

ــره اقتصادهــای  ــی در زم ــدی نهادهــای سیاســت گذاری اقتصــادی جهان ــق رده بن ــه طب از داده هــای 25 کشــور ک

ــل  ــت. عوام ــه اس ــی(  پرداخت ــای ترکیب ــا) داده ه ــل دیت ــدل پان ــت م ــا رهیاف ــوند و ب ــوب می ش ــور محس نوظه

نهــادی شــامل میــزان حامیــت از حقــوق مالکیــت فکــری، میــزان ثبــت اخــراع در هــر کشــور، شــفافیت در اعــام 

سیاســت های دولتــی و میــزان بوراکســی اداری و مقــررات دولتــی در راه انــدازی کســب و کار مــی باشــد و عوامــل 

اقتصــادی شــامل رشــد اقتصــادی، میــزان صــادرات دانــش بنیــان، میــزان رسمایــه گــذاری داخلــی و میــزان توســعه 

بازارهــای مالــی اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه از بیــن عوامــل مذکــور، عواملــی همچــون میــزان 

ــه  ــزان رسمای ــر می ــر را ب ــی، بیشــرین تاثی ــان و ســپس توســعه بازارهــای مال ثبــت اخــراع و صــادرات دانــش بنی

گــذاری مخاطره آمیــز  دارد و بــرای بهبــود ایــن صنعــت، سیاســتگذار در وهلــه اول، بایــد توجــه خــودر را معطــوف 

بــه ایــن ســه مــورد منایــد. در وهله هــای بعــدی نیــز عواملــی همچــون میــزان حامیــت از مالکیــت فکــری و از 

بیــن موانــع در راه انــدازی کســب و کار بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

بررسی تاثیر عوامل نهادی و اقتصادی بر صنعت 
سرمایه گذاری مخاطره آمیز در اقتصادهای نوظهور

دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
دانشجو: پیمان بهنیافر

استاد راهنما: دکتر شوال پور
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نظام مالی
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توســعه یــا پیرشفــت محــوری تریــن عامــل حرکــت جوامــع امــروزی اســت. رفــع نیازهــای توســعه ای کشــورها، ماموریــت مهمــی اســت کــه 

بــه عهــده نظــام علــم و فنــاوری در جوامــع گــزارده شــده اســت، بــه عبــارت دیگــر خواســتگاه نهــادی ســازمان هــا و نهادهــای علمی کشــور، 

رفــع نیازهــای توســعه اِی آن کشــور اســت. از ایــن رو اهمیــت نیازهــای درونــی و ظرفیــت هــای فرهنگی و اجتامعی کشــورها، اندیشــمندان 

را مجــاب کــرده اســت تــا بــرای هــر جامعــه ای مــدِل توســعه ای مختــص بــه خــود آن جامعــه را ارائــه دهنــد. بــه همیــن دلیــل بومــی ســازی 

الگوهــای توســعه و ارائــه مــدل هــای بومــِی پیرشفــت، بــه یکــی از کلیــدی تریــن واژه هــای مدیریتــی تبدیــل شــده اســت. پژوهــش حــارض 

دیباچــه ای اســت بــرای حرکــت بــه ســمت مــدل بومــی مدیریــت راهــربدی در کشــور. بدیــن منظــور حــوزه علــم و فنــاوری بــه عنــوان 

زیربنایــی تریــن زیرســاخت توســعه ای کشــور انتخــاب گردیــد تــا مولفــه هایــی بــرای مدیریــت موثرتــر 

در ایــن حــوزه شناســایی شــود. همچنیــن بــرای اطمینــان از بومــی بــودن مولفــه هــای پیشــنهادی، الگــوی 

اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان مبنــای نظــری تحقیــق انتخــاب گردیــد تــا مولفــه هــای مدیریــت راهــربدی 

علــم و فنــاوری مبتنــی بــر الگــوی اقتصــاد مقاومتــی کشــف و مــورد بررســی قــرار گیرنــد. بــا توجــه بــه نــو 

و جدیــد بــودن موضــوع، روش تحقیــق کیفــی از طریــق خــربه ســنجی در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا 15 

نفــر از خــربگان علمــی و اجرایــی کــه بــر دو مفهــوم مدیریــت راهــربدی علــم و فنــاوری و اقتصــاد مقاومتــی 

تســلط کافــی داشــتند، مصاحبــه هایــی بــاز و عمیــق صــورت گرفــت و نتایج مصاحبــه ها بر اســاس تکنیک 

تــم مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در نهایــت 10 تــِم ادراک اهمیــت بهبــود مــدل هــای مدیریــت 

راهــربدی، ادراک اهمیــت رجــوع بــه الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، اهمیت برنامه ریــزی و عقانیــت اداره، نظام 

ســازی و اصــاح ســاختارهای موجــود، توســعه آمــوزش و اصــاح نظــام هــای آموزشــی و تبلیغاتــی، توجــه 

بــه نقــش مــردم و فرهنــگ ســازی عمومــی، نیــاز محــوری و داشــن نــگاه بومــی، خوداتکایــی و خودکفایــی، 

جهــت گیــری کارآفرینــی و ایجــاد ثــروت و بــرون گرایــی و دیپلامســی علمــی فعــال بــه دســت آمــد. در انتها 

نیــز پیشــنهاداتی بــرای سیاســت گــذاران و مدیــران ارشــد کشــور و نیــز پیشــنهادهایی بــرای عاقــه منــدان و 

محققــان ایــن حــوزه ارائــه گردیــد. 

تبیین مولفه های مدیریت راهبردی علم و فناوری مبتنی 
بر الگوی اقتصاد مقاومتی

دانشگاه تهران
دانشجو: محمد فدایی

استاد راهنما:  دکتر سید کمال واعظی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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ــاء  ــرای اکتســاب و ارتق ــی ب ــروز، کشــورها و رشکــت هــا از روش هــای مختلف ــی ام ــای رقابت در دنی

فنــاوری اســتفاده مــی کننــد. در حالــی کــه هــدف نهایــی از اکتســاب و انتقــال فنــاوری در کشــورهای 

در حــال صنعتــی شــدن، جــذب و بومــی ســازی دانــش فّنــی فنــاوری اســت، بــه نظــر مــی رســد ایــن 

مهــم بعضــی اوقــات بــه دلیــل وجــود برخــی موانــع و عوامــل، محقــق منــی شــود. موانــع موجــود در 

مســیر بومــی ســازی فنــاوری در ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورهای رو بــه پیرشفــت وجــود داشــته 

ــن  ــود. در ای ــی ش ــوردار م ــری برخ ــت بیش ــم، از اهمی ــد تحری ــژه ای مانن ــائل وی ــل مس ــه دلی و ب

ــا اســتفاده از  ــه روش مطالعــه چندمــوردی و ب ــاوری ب ــر بومــی ســازی فن ــر ب پژوهــش، عوامــل موث

مصاحبــه هــای نیمــه ســاخت یافتــه در 13 تجربــه موفــق بومــی ســازی فنــاوری بــا خــربگان جهــاد 

ــع دفاعــی و  ــزات پزشــکی، صنای ــع ســاخت تجهی ــران، صنای ــم و صنعــت ای دانشــگاهی دانشــگاه عل

موشــکی و رشکــت توربیــن ســازی تجربــه نــور، اســتخراج شــده و مســتندات مربوطــه بررســی شــده 

انــد. ســپس، رابطــه آن هــا بــا بومــی ســازی فنــاوری در ســطح خــرد و بنــگاه، در قالــب یــک مــدل 

ــد  ــه من ــد رشکــت هــای عاق ــج نشــان مــی دهن معــادالت ســاختاری، نشــان داده شــده اســت. نتای

بــه بومــی ســازی فنــاوری، بــرای اطمینــان از موفقیــت جــذب فنــاوری، بایــد در پنــج حــوزه ســبک 

یادگیــری، همــکاری هــای فناورانــه، انطبــاق فنــاوری، ظرفیــت جــذب و فعالیــت هــای فنــی بومــی 

ســازی، رسمایــه گــذاری مناینــد.

ارائه مدل بومی سازی فناوری برای ساخت قطار 
سریع السیر در ایران با استفاده از روش مطالعه 

چندموردی 
دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

دانشجو: علیرضا باباخان
استاد راهنما: دکتر محمدعلی شفیعا 

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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یکــی از راهربدهــای محــوری در تحقــق رشــد اقتصــادی بلندمــدت و پایــدار ، اتــکای اقتصــاد بــه 

ــیب پذیری  ــش آس ــن کاه ــت. درضم ــور اس ــاد دانش مح ــر اقتص ــه ب ــان و تکی ــادرات دانش-بنی ص

ــای  ــوان در دنی ــات روز اقتصــادی اســت و منی ت ــا ادبی ــد حرکــت ب ــا ریســک ها نیازمن ــه ب و مقابل

کنونــی، برپایــه اقتصــاد صنعتــی پیــش رفــت و نیازمنــد حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان 

اســت. تحقیــق حــارض از بــاب تبییــن تاثیــرات اقتصــاد دانش بنیــان بــر درون زایــی اقتصــاد ایــران 

ــی،  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــر سیاس ــم ب ــری حاک ــی نظ ــه مبان ــه ب ــا توج ــت. ب ــام گرف انج

ــاال منــاد توســعه اقتصــاد دانش بنیــان کشــور قــرار گرفــت و از دو  صــادرات کاالهــای بافنــاوری ب

شــاخص ســاده )رشــد اقتصــادی بــدون نفــت( و شــاخص ترکیبــی )ترکیــب ســه شــاخص نســبت 

ــاد درون زا  ــن اقتص ــرای تبیی ــه( ب ــت در بودج ــی و نف ــای مالیات ــهم درآمده ــه، س ــرسی بودج ک

اســتفاده شــد. بــرآورد رابطــه بلندمــدت رشــد اقتصــادی بــدون نفــت ایــران مشــخص منــود کشــش 

شــاخص اقتصــاد درون زا )رشــد اقتصــادی بــدون نفــت( نســبت بــه شــاخص اقتصــاد دانش بنیــان 

)لگاریتــم صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری بــاال و های تــک(  طــی دوره 92-1368 مثبــت و معــادل 

0/21 درصــد اســت. همچنیــن بــا لحــاظ شــاخص ترکیبــی اقتصــاد درون زا بــه عنــوان متغیر وابســته، 

ــد.  ــرآورد گردی ــان مثبــت و معــادل 0/76 درصــد ب ــه شــاخص اقتصــاد دانش بنی کشــش نســبت ب

اثرات اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران 
)در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(

دانشگاه  خوارزمی
دانشجو: شیوا علیزاده

استاد راهنما: دکتر وحید شقاقی شهری
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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 بــا توجــه بــه اينکــه، در عــر حــارض، دانــش بــه عنــوان مهم تريــن مزيــت رقابتــي ســازمان ها و همچنــن کشــورها شــناخته شــده 

ــا در  ــز باره ــربي ني ــم ره ــام معظ ــت. مق ــر اس ــاب  ناپذي ــري رضوريت اجتن ــاي فک ــش و رسمايه ه ــر دان ــت ب ــن رو مديري ــت، از ای اس

ســخنان خــود اظهــار داشــته اند کــه از مســر دانــش، مســر توســعه کشــور همــوار مي شــود. اقتصــاد مقاومتــی نیــز یکــی از مهمریــن 

مســائل پیــش روی کشــور اســت کــه درپــی مقــاوم ســازیو ترمیــم ســاختارها و نهادهــای ناکارآمــد موجــود اقتصــادی کشــور مطــرح 

مــی شــود. یکــی از عمــده تریــن راهکارهــای تحقــق ایــن اقتصــاد عبــور از اقتصــاد وابســته بــه منابــع اولیــه و متکــي بــر فــروش مــواد 

خــام اســت کــه تنهــا از مســردانش و تقویــت و تحکیــم پایــه هــای دانــش در کشــور محقــق مــی شــود. بنابرایــن اهمیــت 

و نقــش مدیریــت دانــش در توســعه و پیرشفــت کشــور و  اســتفاده بهــر از رسمایــه هــای ناملمــوس کشــور از یــک ســو و 

از ســوی دیگــر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان مطالبــه مقــام معظــم رهــربی و نقــش مدیریــت دانــش در تحقــق آن،  

ســبب رضورت بررســی ارتبــاط میــان ایــن دو مهــم گردیــده اســت از ایــن رو هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ارائــه مــدل تاثیــر 

فرآیندهــای مدیریــت دانــش بــر اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفــت. بدیــن منظــور ابتــدا از روش کتابخانــه ای و میدانــی بــرای 

گــردآوری اطاعــات اســتفاده شــد، ســپس بــا اســتفاده از روش نظریــه  داده بنیــاد شــش مولفــه اساســی اقتصــاد مقاومتــی 

اســتخراج گردیــد. در گام بعــدی بــا تکیــه بــر نظــر خــربگان ســه فرآینــد تولیــد، اشــراک و بکارگیــری دانــش انتخــاب گردیــده 

و ارتبــاط میــان ایــن ســه فرآینــد و شــش مولفــه اقتصــاد مقاومتــی بــا بهــره گیــری از ادراک خــربگان موضــوع و بــا تکیــه بــر 

رویکــرد نگاشــت ادراکــی فــازی مــورد بررســی قــرار گرفــت. در  نهایــت و بــرای دســتیابی بــه ارائــه مــدل مــورد نظــر، حــوزه 

ســتادی بانــک انصــار جهــت مطالعــه مــوردی انتخــاب گردیــده و پرسشــنامه ای جهــت اجــرای ایــن گام طراحــی شــده و در 

میــان افــراد منتخــب بــه صــورت حضــوری توزیــع شــدند و بــا اســتفاده از داده هــای کســب شــده، مــدل نهایــی طراحــی 

گردیــد و بــا اســتفاده از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و فرضیــه اصلــی تحقیــق 

کــه تاثیــر مثبــت مدیریــت دانــش بــر اقتصــاد مقاومتــی اســت تایید شــد. همچنیــن کاهش وابســتگی بــه کشــورهای بیگانه 

و توســعه اقتصــادی از مهــم تریــن مولفــه هــای اقتصــاد مقاومتــی در بانــک انصــار شــناخته شــدند.

ارائه مدل تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر اقتصاد 
مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی: 

بانک انصار(
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشجو:  یــاسمن ایدلـــخـانی
استاد راهنما: دکتر پیمان اخوان

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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چکیده 

در ایــن مطالعــه بــه بررســی عوامــل موثــر بــر نــوآوری در صنایــع ایــران بــه روش سیســتم دینامیک پرداختــه شــد. قلمــرو زمانــی ایــن 

تحقیــق دوره زمانــی 1380-1390، و قلمــرو مکانــی نیــز صنایــع دارای 50 نفــر کارکن و بشــر ایران اســت. براســاس اکر مطالعــات موجود 

در ایــن زمینــه عواملــی اصلــی کــه بــر نــوآوری موثــر هســتند را می تــوان حــق حامیــت از مالکیــت فکــری، رسمایــه انســانی، درجــه بــاز 

بــودن اقتصــاد و ارزش افــزوده برشــمرد. اکــر مبانــی نظــری و پیشــینه های موجــود نشــان دهنده ایــن هســتند کــه بــا تقویــت هــر یــک 

از مــوارد فــوق نــوآوری نیــز افزایــش می یابــد. در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت ایــن عوامــل را در 

ســطح صنایــع 50 نفرکارکــن و بیشــر ایــران بــا اســتفاده از روش سیســتم دینامیکــی مــورد بررســی قرار 

داد تــا اثــر آنهــا را بــر نــوآوری در ایــن بخــش مشــخص و تغییــرات آنهــا را در آینــده نــوآوری بخــش 

مــورد مطالعــه، بررســی منــود. بــرای ایــن منظــور ابتــدا بــا توجــه بــه مطالعــات موجــود و تعییــن نحوه 

ارتبــاط بیــن ایــن عوامــل بــه تشــکیل رابطــه علــی معلولــی هــر یــک از عوامــل به صــورت جداگانــه 

و در ادامــه حلقــه علــی معلولــی کلــی تشــکیل داده شــد. در ادامــه بــه تعییــن روابــط ریاضــی بیــن 

متغیرهــا و تشــکیل توابــع پرداختــه شــد. بعــد از تعییــن روابــط و وارد کــردن مقادیــر کمــی هــر یــک 

از متغیرهــا بــه شبیه ســازی مــدل پرداختــه شــد. به منظــور اعتبارســنجی مــدل، آزمون هــای حــدی و 

بازســازی رفتــار مرجــع پرداختــه شــد کــه نتایــج آزمون هــا نیــز مــدل را مــورد تاییــد قــرار دادنــد. در 

مرحلــه بعــد بــه آزمــون فرضیــات پرداختــه شــد کــه متامــی فــروض ذکــر شــده در ایــن مطالعــه مــورد 

تاییــد قــرار گرفتنــد. جهــت پیش بینــی مــدل بــرای دوره هــای بعــدی، مدل بــا اســتفاده از ســناریوهایی 

بــرای ســال 1400 مجــددا شبیه ســازی شــد کــه نتایــج شبیه ســازی مجــدد نیــز نشــان داد بــا افزایــش 

حامیــت از حــق مالکیــت فکــری در ایــران، نــوآوری در بخــش صنایــع 50 نفــر کارکــن و بیشــر ایــران 

نیــز افزایــش می یابــد. 

عوامل مؤثر بر نوآوری در صنایع ایران به روش سیستم 
دینامیک

دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشجو: محمد ادبی فیروزجائی

استاد راهنما: دکتر محمود رحیمی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: علم و فناوری
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بــا توجــه بــه میــزان ذخایــر و جایــگاه خــاص جغرافیایــی جمهــوری اســامی در منطقــه خاورمیانــه )و نقطــه تاقی ســه قــاره آســیا، اروپا و 

آفریقــا(، صنعــت نفــت دارای جایــگاه ویــژه ای در اقتصــاد ایــران اســت کــه دارای نقــش اساســی در تحقــق اهــداف کان اقتصــاد ملــی در 

افــق چشــم انداز 20 ســاله به عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد ملــی اســت. جنگ هــای نفتــی، تحریم هــای نفتــی و مباحثــی ازاین دســت، 

همــواره موردتوجــه بســیاری از کشــورها بــوده اســت و از دغدغه هــای اصلــی دنیــای امــروز به حســاب می آینــد. نفــت به عنــوان یــک 

ابــزار قدرمتنــد، جایگاهــی بــس عظیــم در پیشــربد دیپلامســی سیاســی، اقتصــادی ایــران و تضمیــن امنیــت ملــی کشــور از طریــق توســعه 

همکاری هــا و تعامــات منطقــه ای و بین املللــی دارد. صنعــت نفــت یکــی از اصلی تریــن مزیت هــای اقتصــاد ایــران بــه شــامر مــی رود 

به طوری کــه بخــش عمــده ای از بودجــه کل کشــور از بخــش نفــت تأمیــن می شــود. بنابرایــن مناســب اســت کــه بــا تکیه بــر آن ضمــن 

ــارد  ــا داشــن 137 میلی ــران ب حفــظ اســتقال بودجــه کشــور از درآمدهــای نفتــی، زمینــه توســعه اقتصــادی پایــدار را فراهــم منــود. ای

بشــکه ذخیــره هیدروکربــور مایــع و همچنیــن 29 تریلیــون مرمکعــب ذخیــره قابــل اســتحصال گاز طبیعــی، یکــی از مهم ترین کشــورهای 

تأمین کننــده انــرژی جهــان اســت و بــا توجــه بــه عمــر باقیامنــده از ذخایــر نفــت و گاز کشــور، ایــن جایــگاه تــا چندیــن ســال آینــده 

حفــظ خواهــد شــد. نبایــد از خاطــر دور داشــت کــه وابســتگی بیش ازحــد، اقتصــاد کشــور بــه نفــت، می توانــد وضعیــت اقتصــاد آن را 

شــکننده کنــد. ســهم 28 درصــدی نفــت در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور، ســهم 84 در صــدی آن از در آمــد ارزی جمهــوری اســامی ایــران 

و ســهم بیــش از 95 در صــدی در تأمیــن انــرژی اولیــه موردنیــاز کشــور، غیرقابل انــکار اســت.  با تغير نگاه به نفت از يک کاالی مرفــی 

به يک صنعت و نهاده توليدی ضمن تبديل اين نعمت خداداد بــه رسمایــه ای مولد گامــی در جهت تضمن عدالت بن نســلی و از بن 

ــا  بردن آثار سو ء خام فروشــی برداشته خواهد شد پژوهــش  حــارض به منظــور راهکارهــای ارتقــای پیوندهــای پیشــین و پســین نفــت ب

بخــش صنعــت ایــران در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــد به منظــور دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش از جــدول داده- ســتانده  

ســالهای 1370 و 1380 مرکــز آمــار ایــران و ســال 1383 بانــک مرکــزی و توجــه بــه بعــد واســط هایی نفــت بهــره گرفتــه اســت  بــا توجــه 

بــه بررســی های انجام شــده و محاســبات صــورت گرفتــه؛ بخــش نفــت تنهــا در ســال 1383 توانســته اســت پیوند پســین باالتــر از میانگین 

ســایر بخش هــا ایجــاد کنــد و در بقیــه ســال ها ایــن پیونــد و همچنیــن پیوندهــای پیشــین بخــش نفــت از میانگیــن ســایر بخش هــا کمــر 

اســت. همچنیــن در بررســی مربــوط بــه پیوندهــای پیشــین و پســین نفــت بــا بخش هــای صنعتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که ســه بخش 

صنایــع شــیمیایی، ســایر صنایــع و آب و بــرق و گاز بیشــرین پیوندهــای پیشــین و پســین را بــا بخــش نفــت دارنــد.

راهکارهای ارتقای پیوندهای پیشین و پسین نفت با 
بخش صنعت ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
دانشجو: آرام بهمنی

استاد راهنما: دکتر عطاا...رفیعی آتانی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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رسمایه گــذاری در توســعه میادیــن نفتــی ایــران بــه دلیــل وابســتگی بودجــه دولــت بــه فــروش نفــت و رونــد افزایشــی تقاضــای 

ــی، حفــظ ســطح  ــن مشــرک نفت ــی برخــوردار اســت. رسمایه گــذاری به منظــور توســعه میادی ــت باالی ــرژی در کشــور از اهمی ان

تولیــد نفــت در میادیــن موجــود نفتــی و ازدیــاد برداشــت از میادیــن قدیمــی نفتــی بــه ترتیــب دارای بیشــرین اولویــت می باشــند. 

اکــر رسمایه گذاری هــای نفتــی در یک صــد ســال گذشــته توســط منابــع خارجــی یــا بودجــه دولتــی انجام شــده اســت. بــا توجــه 

بــه کمبــود بودجــه دولتــی و موانــع موجــود در رسمایه گذاری هــای خارجــی، رضوری اســت بســر رسمایه گــذاری بخــش غیردولتــی 

ــر اســاس  ــاران شــاملی ب ــرای توســعه میادیــن نفتــی کشــور فراهــم شــود. در ایــن تحقیــق ارزیابــی اقتصــادی میــدان نفتــی ی ب

ــه در  ــه هزین ــازده داخلــی و نســبت فایــده ب ــه، ارزش فعلــی خالــص، نــرخ ب ــه و فایــده دوره برگشــت رسمای شــاخص های هزین

قیمت هــای مختلــف نفــت از 10 دالر تــا 100 دالر انجــام شــد و مشــخص شــد رسمایه گــذاری در ایــن میــدان نفتــی در قیمــت 

ــر  ــی ب ــورت دالری مبتن ــادی به ص ــی اقتص ــه ارزیاب ــت. در ادام ــادی اس ــورت دالری اقتص ــت به ص ــکه نف ــر بش ــرای ه 20 دالر ب

ــذاری  ــه رسمایه گ ــی انجــام شــد و مشــخص شــد ک ــدان نفت ــن می ــل توســعه ای ــع متقاب ــرارداد موجــود بی ــوق در ق شــاخص ها ف

غیردولتــی در ایــن میــدان نفتــی بــه  صــورت دالری در مقایســه بــا ســود دالری پرداختــی توســط بانــک هــای ایرانــی دارای توجیــه 

ــاالنه  ــش س ــرای افزای ــناریو ب ــش س ــی ش ــه صــورت ریال ــذاری ب ــه گ ــرای رسمای ــت ب ــن حال ــن در همی ــادی اســت. همچنی اقتص

قیمــت دالر در نظــر گرفتــه شــد و مشــخص شــد بــا فــرض افزایــش حداقــل پنــج درصــد قیمــت دالر در هرســال، رسمایه گــذاری 

ــه اقتصــادی اســت. ســپس امکان ســنجی اســتفاده از  ــا نــرخ ســود بانکــی دارای توجی ــی در مقایســه ب غیردولتــی به صــورت ریال

ســازوکار نهــادی صنــدوق پــروژه در بــازار رسمایــه ایــران بــرای جــذب رسمایه هــای غیردولتــی انجــام شــد و مشــخص گردیــد کــه 

ایــن ســازوکار در صــورت ضامنــت اصــل رسمایه گــذاری و حداقــل ســود بانکــی توســط یــک بانــک عامــل، قابلیــت اجرایــی شــدن 

و جــذب منابــع موردنیــاز بــرای توســعه میــدان نفتــی یــاران شــاملی را دارد.

ارزیابی اقتصادی توسعه میدان نفتی یاران شمالی و امکان 
سنجی تامین مالی مورد نیاز آن در بازار سرمایه از طریق 

صندوق تخصصی پروژه توسط بخش غیر دولتی
دانشگاه شهید بهشتی

دانشجو: هادی عباسی اصل
استاد راهنما: دکتر حسنعلي قنبري

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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هــدف ایــن مطالعــه تحلیــل و بررســی آســیب پذیری های بخــش نفــت و گاز کشــور می باشــد. از آنجــا کــه امــروزه اقتصــاد 

جهانــی بــا مخاطــرات فراوانــی مواجــه اســت، مقاوم ســازی در برابــر ایــن مخاطــرات بــرای حفــظ ثبــات و امنیــت اقتصــاد 

هــر کشــور الزم و رضوری می باشــد. یکــی از ابعــاد مهــم امنیــت اقتصــادی هــر کشــوری، امنیــت انــرژی اســت. امنیــت 

انــرژی بــا آســیب پذیری سیســتم انــرژی رابطــه معكــوس و بــا مقاوم ســازی سیســتم انــرژی رابطــه مســتقيم دارد. سیســتم 

انــرژی شــامل ســه بخــش عمــده تولیــد، توزیــع و مــرف انــرژی می شــود. بــا توجــه بــه تحریم هــای اقتصــادی و نفتــی 

ــرژی  ــتم ان ــازی سیس ــوص مقاوم س ــادی و به خص ــازی اقتص ــوع مقاوم س ــر، موض ــال های اخی ــور در س ــده برکش ــل ش تحمي

بــرای ایــران اهمیــت پیــدا کــرده اســت. در ایــن پژوهــش مقاوم ســازی بخــش نفــت و گاز سیســتم انــرژی ایــران بــا تاکیــد 

بــر تولیــد صیانتــی و مــرف بهینــه و بــا اســتفاده از تجربیــات دو کشــور انگلســتان و نــروژ مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

اســت. از آنجــا کــه ایــران امــروزه عــاوه بــر اینکــه تولیدکننــده بــزرگ انــرژی مــی باشــد، مــرف کننــده بــزرگ انــرژی هــم 

هســت، بنابرایــن توجــه بــه دو ســوی موضــوع می توانــد بــرای تصمیم گیــری در مــورد آینــده انــرژی کشــور بســیار حیاتــی 

باشــد. زیــرا بــه هــامن نســبت کــه سیســتم انــرژی کشــور در مــرف غیــر بهینــه عمــل کنــد، بــه هــامن نســبت قــدرت 

ــران  ــرژی ای ــرد. طــرح آســیب پذیری هاي سیســتم ان ــدا خواهــد ک ــده کاهــش پی ــرژی در آین بازیگــری کشــور در حــوزه ان

از منظــر تولیــد نفــت و گاز، شــامل فقــدان آگاهــی الزم از میــزان واقعــی ذخایــر نفــت و گاز، ویژگی هــای مخــازن و نیــز 

فقــدان مطالعــات دقیــق کارشناســی در مــورد فرآیندهــای تولیــد و پیش بینــی مــرف آتــی، فقــدان مدیریــت بهینــه مخــازن 

ــع  ــده مناف ــز تضمین کنن ــای واقعــی و نی ــح کان کشــور به معن ــع و مصال ــه متضمــن مناف ــی ک ــدان قراردادهــای نفت و فق

بین نســلی باشــد و از منظــر مــرف، مــرف غیــره بهینــه، راندمــان پاییــن و اتــاف زیــاد نیروگاه هــا و نداشــن اســراتژی 

ــا پرداخــن بــه  ــذا ایــن پژوهــش ب مناســب بــرای مدیریــت ریســک منابــع مختلــف انــرژی در حــوزه مــرف می باشــد. ل

ایــن آســیب پذیری ها و ارائــه راهــکار بــرای رفــع ایــن آســیب ها، پيشــنهادهايي بــراي مقاوم ســازی سیســتم انــرژی ایــران 

از منظــر اســتمرار تولیــد و مــرف بهینــه ارائــه مي كنــد.

بررسی مقاوم سازی بخش نفت و گاز در سیستم 
انرژی ایران، با توجه به تجربیات نروژ و انگلستان 

دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشجو: سیدسجاد پادام

استادراهنما: دکتر مسعود درخشان
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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ــه  ــکا و اتحادی ــده آمری ــت، ایاالت متح ــورای امنی ــای ش ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی در س

ــی  ــد اصل ــع درآم ــه ســال ها منب ــرای حــوزه انرژی هــای فســیلی ک ــزی ب ــران، برنامه ری ــه ای ــا علی اروپ

اقتصــاد ایــران بــه شــامر می رفتــه، بــا دشــواری های زیــادی مواجــه شــده اســت. بخــش نفــت و گاز 

ــه وجــود  ــی روبروســت ک ــا محدودیت های ــروش ب ــا ف ــذاری ت ــف از رسمایه گ ــران در ســطوح مختل ای

ــده ای  ــرات عم ــتخوش تغیی ــرژی را دس ــش ان ــت گذاری بخ ــد سیاس ــا می توان ــود آن ه ــدم وج ــا ع ی

کنــد. عــاوه بــر ایــن رضورت توجــه بــه عــدم قطعیت هــای ذاتــی حــوزه انــرژی ســبب می گــردد تــا 

بــرای ارائــه راهــربد، اســتفاده از آینده هــای بدیــل بجــای یــک آینــده قطعــی رضورت داشــته باشــد. 

ــن  ــت. ای ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــته موردتوج ــای گذش ــد در پژوهش ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــئله ای ک مس

تحقیــق بــر آن اســت، بــا اســتفاده از روش برنامه ریــزی ســناریویی، بــه خلــق و توســعه ســناریوهای 

ــه و راهربدهــا و  ــر عــدم قطعیت هــای کلیــدی حــوزه انرژی هــای فســیلی پرداخت ــی ب مختلفــی مبتن

ــا هــر یــک از آن هــا پیشــنهاد دهــد. ــر ب نشــانه هایی بــرای مواجهــه مؤث

ارائه راهبرد جهت کاهش اثرات تحریم های حوزه نفت و 
گاز بر اقتصاد ایران مبتنی بر روش برنامه ریزی سناریویی

دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
دانشجو: حامد امینی

استاد راهنما: دکتر علی بنیادی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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ــال  ــه دنب ــن الگــو ب ــران اســت. ای ــوب اقتصــادی انقــاب اســامی ای ــی، الگــوی مطل اقتصــاد مقاومت

ارائــه راهکارهایــی اســت کــه ســطح آســیب پذیــری کشــور را در مقابــل تهدیــدات اقتصــادی کاهــش 

ــی نظــری، اصــول و راهکارهــای  ــده مبان دهــد. منظــور از الگــو، الگــوی نظــری اســت کــه دربردارن

خاصــی بــوده و شــکل عملــی آن از مقتضیــات زمــان و مــکان همچــون محدودیتهــا و فضــای تحریــم، 

تنگناهــای اقتصــاد بومــی و... تأثیــر میپذیــرد. تأمیــن مالــی طرحهــا و پروژه هــای رسمایه گــذاری در 

صنعــت نفــت و گاز تاکنــون یکــی از نقــاط آســیب پذیــر اقتصــاد کشــور بــوده اســت کــه بــه دلیــل 

ــال   ــه دنب ــن پژوهــش ب ــد. در ای ــی مضاعــف می یاب ــن صنعــت در اقتصــاد کشــور اهمیت ــت ای اهمی

ارائــه الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و پــس از آن شــیوه های مناســب تأمیــن مالــی صنعــت نفــت و گاز 

کشــور در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی هســتیم. ایــن پژوهــش بــا بررســی الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و 

راهربدهــا و سیاســت های آن و نیــز روش هــای مختلــف تأمیــن مالــی و قراردادهــای رایــج در صنعــت 

نفــت و گاز بــه بیــان روش هــای مناســب تأمیــن مالــی ایــن صنعــت و رتبــه بنــدی آن هــا مــی پــردازد. 

ــی  ــد نهادهــای مال ــی ایــن صنعــت نیازمن ــن مال ــرای تأمی یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه ب

تخصصــی و قــوی بــرای انجــام تأمیــن مالــی هســتیم. همچنیــن تأمیــن مالــی ایــن صنعــت از طریــق 

ــا  ــا تحریم ه ــه ب ــران در مقابل ــاد ای ــط اقتص ــوک در رشای ــتفاده از صک ــروژه و اس ــهام پ ــذاری س واگ

شــیوه ای کارآمــد تلقــی می شــود. در رشایــط غیــر تحریمــی بــه دلیــل منافعــی کــه اســتفاده از ایــن 

ــه می گــردد. ــن راهکارهــا توصی ــال دارد، ای ــه دنب ــرای کشــور ب شــیوه ها ب

مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تأکید 
بر تأمین مالی صنعت نفت و گاز ایران

دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشجو: حسین عسکری

استاد راهنما: دکتر علی امامی میبدی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: نفت و انرژی
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 در فضایــی کــه فرهنــگ مرفگرایــی و ارساف در حــال گســرش اســت، بررســی چگونگــی تأثیرپذیــری مخــارج مرفــی خانــواده 

هــای مســلامن از آموزهــه ای رصیــح اقتصــادی اســام ماننــد پرهیــز از مــرف مرسفانــه، یکــی از نیازهــای جامعــه ی ایــران و از 

دغدغــه هــای اقتصاددانــان اســامی اســت. ایــن رســاله، بــه شناســایی عوامــل واســطه ای بــرای تأثیرپذیــری مخــارج مرفــی خانــواده 

از ایــن آمــوزه پرداختــه اســت. پژوهــش بــا رویکــرد تلفیقــی؛ و در دو گام کیفــی و کّمــی انجــام شــد. روش کیفــی منتخــب، نظریــه 

پــردازی داده بنیــاد )تجربــه محــور( و ابــزار آن، مصاحبــه ی بــاز بــا 14 نفــر از صاحبنظــران اقتصــاد اســامی، روانشناســی، علــوم 

تربیتــی و علــوم اجتامعــی بــود. روش کّمــی، پیامیشــی و ابــزار آن، توزیــع پرسشــنامه بیــن 286 والدیــن دانــش آمــوزان دبســتانی 

شــهر مشــهد بــود. یافتــه هــای حاصــل از تحلیــل داده هــای کیفــی در ســه مرحلــه ی کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی نشــان 

داد، بــا ثابــت در نظــر گرفــن رشایــط زمینــه ای و مداخلــه گــر، هامفزایــی آخــرت بــاوری، کیفیــت بــاالی انتقــال آمــوزه، تقویــت 

ســطح شــناخت آمــوزه، تأمیــن منبــع معیشــت خانــواده از راه حــال و بهطــور درونــزا، فرصتســازی تربیتــی درون خانــواده و کنــش 

و واکنــش مناســب نســبت بــه رعایــت آمــوزه در درون خانــواده، میتوانــد منجــر بــه »تقویــت آینــده نگــری«، »کاهــش سســتی اراده« 

و پدیدهــی محــوری »نظــم پذیــری جمعــی درون خانــواده« و در نتیجــه کاهــش مــرف مرسفانــه گــردد. در صــورت ضعیــف بــودن 

عوامــل مذکــور، ایــن نظــم جمعــی، تحــت تأثیــر عوامــل »زمینــه ای« و »ســاختاری« تضعیــف شــده و مــرف مرسفانــه بیشــر میشــود. 

بــر اســاس یافتــه هــای کّمــی، بــا ثابــت در نظرگرفــن رشایــط زمینــه ای و ســاختاری، پرهیــز از مــرف مرسفانــه بــا نظــم پذیــری 

ــه هــای  ــن یافت ــادار مســتقیم دارد. همچنی ــت اراده، رابطــه ی معن ــده نگــری و تقوی ــدی(، آین ــواده )قاعدهمن جمعــی درون خان

ــا کیفیــت انتقــال آموزه هــای اقتصــادی اســام، فرصت ســازی تربیتــی  کّمــی نشــان داد نظمپذیــری جمعــی خانوادهــی مســلامن ب

ــه رعایــت آموزهــی اقتصــادی اســام و کیفیــت منبــع تأمیــن معیشــت  ــواده نســبت ب ــواده، کنــش و واکنــش درون خان درون خان

ــر  ــازی ب ــرف و رفتارس ــوی م ــاح الگ ــی اص ــه دغدغه ــاز ک ــای فرهنگس ــا و نهاده ــه خانوادهه ــود. ب ــن میش ــواده تبیی درون خان

اســاس آموزههــای اقتصــادی اســام دارنــد، پیشــنهاد میشــود بــا تقویــت عوامــل مذکــور بــه ســمت تشــکیل و تقویــت خانواده هــای 

ــازگار  ــای اســامی س ــا آموزه ه ــواده ب ــی خان ــارج مرف ــا مخ ــرده ت ــری ک ــا اراده جهت گی ــر )برنامه محــور( و ب ــر، نظمپذی آینده نگ

شــوند.

تبیین عوامل واسطه ای در مسیر اثرگذاری آموزه های 
اسالمی بر مخارج مصرفی خانواده ی مسلمان

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجو: وحید ارشدی

استادان راهنما: دکتر مصطفی سلیمیفر، دکتر علیاکبر ناجی میدانی
مقطع: دکتری

دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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دشــمن از ابتــدای وقــوع انقــاب اســامی بــا اســتفاده از ابزارهــای نظامی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی 

در          صــدد برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی بــوده اســت. منتهــی بــه دلیــل عــدم موفقیــت در حــوزه 

ــن حــوزه  ــه ای را در ای هــای دیگــر و وجــود ضعــف هــای اساســی در اقتصــاد کشــور، فرصــت و روزن

بــرای تحقــق اهــداف شــوم خــود یافتــه اســت و در چنــد ســال اخیــر بــا روی آوردن بــه جنــگ اقتصــادی 

متــام عیــار، ســعی در وارد کــردن فشــار بــرای تغییــر رفتــار نظــام دارد. تاکنــون در پژوهــش هــای انجــام 

شــده دربــاره ابزارهــای مختلــف دشــمن بــرای نــربد اقتصــادی، ابزارهــای مهمــی مثــل تغییــر فرهنــگ 

اقتصــادی مــردم و عملیــات روانــی آن طــور کــه بایــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. البتــه اخیــرا بــا 

پررنــگ شــدن و مــورد اهمیــت قــرار گرفــن مباحــث مربــوط بــه حــوزه پدافنــد غیرعامــل در کشــور، 

پژوهــش هــای جدیــدی در رابطــه بــا ایــن موضوعــات در حــال انجــام اســت. در ایــن پژوهــش کاربــردی، 

ســعی بــر ایــن بــوده کــه بــر اســاس روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی و روش گــردآوری کتابخانــه ای، 

کتــب، مقــاالت و مصاحبــه هــای کارشناســان ایــن عرصــه هــا و اســناد باالدســتی نظــام )مصــوب مجمــع 

ــتنادی،  ــن اس ــا تبیی ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــی( م ــاب فرهنگ ــورای انق ــت و ش ــخیص مصلح تش

تهدیــدات دشــمن و مــوارد آســیب پذیــر کشــور در مقابــل ایــن تهدیــدات احصــاء گــردد. نتیجــه نهایــی 

ایــن پــروژه، تعییــن راهربدهــای کان )بــر      اســاس اصــول برنامــه ریــزی راهــربدی( بــه منظــور مقابلــه بــا 

تهدیــدات و رفــع نقــاط آســیب پذیــر ذکرشــده در ایــن پژوهــش، مــی باشــد کــه در آینــده ی نزدیــک نیــز 

بــه اقدامــات عملیاتــی ســازمان های مرتبــط بــا ایــن حــوزه تبدیــل خواهــد شــد. ان شــاءالله

برنامه حوزه فرهنگ در سند راهبردی پدافند 
اقتصادی کشور؛ مقدمه ای بر برنامه راهبردی 

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
دانشگاه علم و صنعت

دانشجو: وحید عزیزی
استاد راهنما: دکتر کامران شهانقی

مقطع: کارشناسی
دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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ــه دلیــل رشایــط خــاص سیاســی و اقتصــادی جمهــوری اســامی در  ــر ب »اقتصــاد مقاومتــی« موضوعــی اســت کــه در ســالهای اخی

جهــان توســط رهــرب معظــم انقــاب دام ظلــه مطــرح شــده اســت. ایــن نظریــه، رویکــردی فعــال بــرای پیش-بــرد اقتصــاد کشــور بــه 

ســوی مقــاوم شــدن در برابــر آســیبها و تکانهــای جهانــی، خــود اتکایــی داخلــی و اثرگــذاری بــر اقتصــاد جهــان میباشــد. در رشایــط 

کنونــی کشــور کــه ابــر قدرتهــای جهــان کمــر بــه تضعیــف اقتصــاد ایــران بســتهاند و از ابزارهــای محتلــف از جملــه تحریمهــای 

اقتصــادی بــه منظــور پیشــربد اهدافشــان اســتفاده مــی کننــد اهمیــت چنیــن رویکــردی بــر هیــچ کــس پوشــیده منیباشــد. در ایــن 

ــه دو ســؤال اساســی یعنــی چیســتی  ــه رفتارهــای اقتصــادی مــرف کننــده و تولیــد کننــده ب تحقیــق تــاش شــده اســت در زمین

اصــول رفتــار اقتصــادی مــرف کننــده و تولیــد کننــده در رشایــط اقتصــاد مقاومتــی پاســخ داده شــود. روش انجــام پژوهــش بــه 

ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا بــه تعاریــف و مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی و جایــگاه آن در منظومــه معــارف اقتصــاد اســامی پرداختــه 

شــده اســت. بــا مطالعــه مکتــب اقتصــادی اســام، اصولــی در بــاب رفتــار مــرف کننــده و تولیــد کننــده اســتخراج و بــه کمــک آن 

الگــوی مطلــوب جامعــه اســامی در مــورد مــرف و تولیــد ترســیم میشــود. ســپس وضعیــت موجــود کشــور در بخــش مــرف و 

تولیــد بــا نگاهــی آســیب شناســانه مطالعــه شــده اســت تــا بــرای نیــل بــه الگــوی مطلــوب و ارائــه راه کارهــای تغییــر از وضعیــت 

موجــود بــه وضعیــت مطلــوب نقــاط ضعــف و قــوت شــناخته شــود. ســپس مؤلفههــای اصلــی رفتــار اقتصــادی در اقتصــاد مقاومتــی 

معرفــی و الگــوی مطلــوب رفتــار مــرف کننــده و تولیــد کننــده در دو فصــل مجــزا ارائــه شــده اســت. در نهایــت بــرای بخــش تولیــد 

و مــرف بیــان شــده اســت کــه مــرف کننــده و تولیــد کننــده، هــر کــدام بایــد چــه مؤلفههایــی را در اولویــت رفتــار اقتصــادی 

خویــش قــرار دهنــد تــا اقتصــاد کشــور در مســیر فعالیــت و مقاومــت حرکــت کنــد تــا کمریــن اثــر پذیــری از بیــرون و بیشــرین 

اثــر گــذاری را داشــته باشــد.

تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر 
آموزه های اسالمی )مطالعه موردی مصرف  و تولید(

دانشگاه امام صادق علیه السالم
دانشجو: محمد علی گویا

استاد راهنما: دکتر حجت اله عبد الملکی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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مســئله ایــن پژوهــش پــس از کاهــش شــدید منابــع مالــی ســازمان صداوســیام ایجــاد گردیــد. محقــق بــرای یافــن 

ــه  ــیوه »مطالع ــق دو ش ــی، از طری ــع مال ــده مناب ــی تأمین کنن ــیوه های فعل ــاح ش ــا اص ــن و ی ــیوه های نوی ش

ــق«، پژوهــش خــود را صــورت داد. پژوهــش دارای 2 بخــش اســت.  ــه عمی ــه ای« و »مصاحب اســنادی و کتابخان

ــور  ــی در 49 کش ــت دولت ــت مالکی ــی و تح ــانه ای عموم ــازمان های رس ــی س ــه تطبیق ــامل مطالع ــش اول ش بخ

دنیــا بــرای شناســایی شــیوه های تأمیــن مالــی و بخــش دوم متشــکل از مصاحبــه بــا دانشــجویان، اســاتید مرتبــط 

ــا 55 نفــر مصاحبــه شــد  ــا رشــته های رســانه و مدیــران ســازمان صداوســیام اســت. در ایــن بخــش مجموعــاً ب ب

ــی انتخــاب شــدند. در بررســی های  ــد و گلوله برف ــری هدفمن ــا اســتفاده از شــیوه های منونه گی ــراد ب ــن اف ــه ای ک

صــورت گرفتــه در بخــش اول، ســه شــیوه عمــده تأمیــن منابــع مالــی عبارت انــد از: »تبلیغــات بازرگانــی«، »اخــذ 

ــرای تأمیــن منابــع  ــان« و »بودجــه دولتــی«. امــا در بخــش دوم، تعــداد 64 شــیوه ب هزینــه دریافــت از مخاطب

مالــی ســازمان، از مصاحبه هــا اســتخراج گردیــد کــه 9 شــیوه هم اکنــون نیــز در ســازمان اجــرا می شــود. محقــق 

ســپس 64 شــیوه را در 13 دســته تقســیم بندی کــرد. فــروش محصــوالت و خدمــات ســازمان، تأمیــن مشــارکتی 

ــی،  ــات بازرگان ــن، پخــش تبلیغ ــانه های نوی ــت و رس ــانه ای، اینرتن ــا، فعالیت هــای غیررس ــد برنامه ه ــه تولی هزین

آمــوزش و انتقــال تجربیــات، اخــذ هزینــه دریافــت از مخاطبــان ، تأســیس شــبکه، رشکت هــای تابعــه ســازمان، 

مالکیــت معنــوی، کمک هــای مردمــی، بودجــه دریافتــی از جانــب دولــت و دســته  »ســایر«، ایــن 13 دســته را 

ــروش  ــته های »ف ــی، دس ــاد مقاومت ــای اقتص ــا ویژگی ه ــته ها ب ــن دس ــاق ای ــا انطب ــپس ب ــد. س ــکیل می دهن تش

ــد برنامه هــا«، »فعالیت هــای غیررســانه ای« و  ــه تولی ــن مشــارکتی هزین محصــوالت و خدمــات ســازمان«، »تأمی

ــد. ــی بودن ــا ویژگی هــای اقتصــاد مقاومت ــل ب ــن« دارای برخــورداری کام ــت و رســانه های نوی »اینرتن

شیوه های نویِن درآمدزایی برای سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با رویکرد 

اقتصاد مقاومتی
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

دانشجو: مهدی محسنی
استاد راهنما: دکتر سیاوش صلواتیان

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: فرهنگ و آموزش
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ــت های  ــازی سیاس ــت پیاده س ــه در جه ــت ک ــی اس ــازمانی بین امللل ــی، س ــارت جهان ــازمان تج س

ــم  ــه حج ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــارض می ت ــال ح ــد. در ح ــت می کن ــان فعالی ــطح جه ــادی در س اقتص

عظیمــی از تجــارت جهانــی در ایــن ســازمان متمرکــز شــده و تحــت قوانیــن و پروتکل هــای ایــن 

ســازمان صــورت می گیــرد و اکــر کشــورهای جهــان در ایــن ســازمان عضــو هســتند. فرآینــد الحــاق 

کشــورها بــه ایــن ســازمان، فرآینــدی طوالنــی و دارای مراحــل مختلفــی اســت کــه در برخــی مــوارد 

ــر،  ــی دیگ ــده اســت. از طرف ــه طــول انجامی ــا ده ســال ب ــی ت ــرای کشــورها حت ــردن آن ب طــی ک

ــت های آن  ــازمان و سیاس ــن س ــال ای ــعه در قب ــال توس ــورهای در ح ــی و کش ــورهای صنعت کش

وضعیــت یکســانی ندارنــد. جمهــوری اســامی ایــران نیــز چندیــن ســال اســت کــه درگیــر پیوســن 

ــه ایــن ســازمان اســت. از ســویی دیگــر، وضعیــت خــاص کشــور مــا در مناســبات  ــا نپیوســن ب ی

ــیب های  ــدات و آس ــار تهدی ــازمان را دچ ــن س ــه ای ــا ب ــن م ــی، پیوس ــاد داخل ــل و اقتص بین املل

خــاص خــود منــوده اســت. ایــن تحقیــق برآنســت تــا اثــرات پیوســن کشــورمان بــر تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی؛ بعنــوان ســند باالدســتی نجــات اقتصــاد کشــور را بررســی منایــد و نتایــج حاصــل را، در 

قالــب پیشــنهاداتی کــه قبــل از پیوســن ایــران بــه ایــن ســازمان بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، ارائــه 

منایــد. همچنیــن پیشــنهاداتی جهــت تحقیــق و پژوهــش بیشــر در ایــن موضــوع، جهــت پیگیــری 

خواننــدگان محــرم ارائــه منایــد.

تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر تحقق 
اقتصاد مقاومتی

دانشگاه علم و صنعت
دانشجو: علیرضا سلیمانی

استاد راهنما: دکتر معینی
مقطع: کارشناسی

دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز
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ــژه  ــادالت خارجــی اســت. مناطــق آزاد و وی یکــی از اجــزاء نظام هــای اقتصــادی متعــارف، ســازوکار مب

ــب  ــرد مناس ــای عملک ــرات و ویژگی ه ــز اث ــی و نی ــادالت خارج ــادی مب ــی از مب ــوان یک ــادی به عن اقتص

ــه اســت. در کشــور  ــر موردتوجــه قرارگرفت آن هــا در تحقــق اهــداف نظــام اقتصــادی، در دهه هــای اخی

مــا باوجوداینکــه بیــش از ۳۰ ســال از ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری می گــذرد قرائــن و شــواهد بیانگــر ایــن 

واقعیــت اســت کــه در دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم موفــق نبوده انــد. هــدف اصلــی پژوهــش حــارض 

ــی: مطالعــه  ــن مؤلفه هــای نقشــه راه مناطــق آزاد تجــاری در تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومت تبیی

ــن  ــن پایان نامه ای ــی ای ــن مســئله ســؤال اصل ــه ای ــا توجــه ب ــه آزاد تجــاری قشــم اســت. ب مــوردی منطق

اســت کــه میــزان تأثیــر مناطــق آزاد تجــاری کشــور در تحقــق اهــداف از پیــش تعیــن شــده- به عنــوان 

ــر ایــن ســؤال اصلــی ســؤاالت دیگــری نیــز در ایــن  فلســفه مناطــق آزاد- چقــدر بــوده اســت؟ عــاوه ب

ــت  ــا لحــاظ رهیاف ــی مناطــق آزاد تجــاری ب ــه اینکــه آســیب های فعل ــق مطرح شــده اســت ازجمل تحقی

ــاری در  ــای اساســی در طراحــی نقشــه راه مناطــق آزاد تج ــز مؤلفه ه ــی چیســت؟ و نی اقتصــاد مقاومت

ــای   ــتفاده از روش ه ــا اس ــش ب ــن پژوه ــد؟ در ای ــی کدم ان ــاد مقاومت ــت های اقتص ــق سیاس ــتای تحق راس

تحلیــل محتــوای کیفــی و روش تحقیــق اســنادی )اســناد مکتــوب و غیــر مکتــوب( بــه توصیــف عینــی و 

ــق سیاســت های اقتصــاد  ــوای مؤلفه هــای اقتصــادی نقشــه راه مناطــق آزاد تجــاری در تحق ــی محت کیف

مقاومتــی: مطالعــه مــوردی منطقــه آزاد تجــاری قشــم به صــورت نظــام دار می پردازیــم. در ایــن روش ابتــدا 

ــه اســت. ــل قرارگرفت ــورد تجزیه وتحلی ــدی می شــود و ســپس م ــردآوری و طبقه بن داده هــای موردنظــر گ

آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه های نقشه راه 
مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم
دانشگاه امام صادق علیه السالم

دانشجو: قاسم رستم پور
استاد راهنما: دکتر حجت اهلل عبدالملکی

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز
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جمهــوری اســامی ایــران ســاالنه مقادیــر قابــل توجهــی از نیــاز خــود بــه غــذای اساســی را از طریق 

ــرای ایــن واردات، در  ــود برنامــه مشــخص ب ــل نب ــه دلی ــی متأســفانه ب ــد. ول واردات تأمیــن می کن

ســال های گذشــته شــاهد نوســان در میــزان واردات و مبــادی وارداتــی ایــن کاالهــا بوده ایــم. ایــن 

درحالیســت کــه پتانســیل بالفعــل و بالقــوه تولیــدی در کشــورهای همســایه، منطقــه و همســو 

بــرای تولیــد اغلــب غذاهــای اساســی مــورد نیــاز ایــران وجــود دارد و ایــران می توانــد بــا تأمیــن 

غــذای اساســی مــورد نیــاز خــود از ایــن کشــورها در قالــب توافقــات تجــاری دوجانبــه عــاوه بــر 

بــاال بــردن رضیــب امنیــت غذایــی، بــه روابــط خــود بــا کشــورهای منطقــه عمــق بیشــری ببخشــد.

ارائه مدل تأمین پایدار غذای اساسی کشور بر مبنای 
توافقات تجاری دوجانبه 

دانشگاه تهران
دانشجو: میرهادی رهگشای

استاد راهنما: دکتر حمید ابریشمی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: تجارت و ارز
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اقتصــاد مقاومتــی اقتصــادی اســت کــه در آن ســازوکارها و سیاســت هــای اقتصــادی بــه نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه در ســخت 

تریــن رشایــط و بیشــرین فشــارها، سیســتم اقتصــادی انعطــاف پذیــر عمــل کــرده و کمریــن خلــل در مســیر پیرشفــت آن صــورت 

پذیــرد. بنابرایــن طراحــی سیســتم اقتصــادی بــر اســاس الگــوی اقتصــاد مقاومتــی جهــت حــل مشــکات اقتصــادی و جلوگیــری از بــروز 

مجــدد آن امــری رضوری اســت. یکــی از مســائل پیــش روی کشــور کــه در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه پدیــده رکــود تورمــی 

اســت کــه ســبب مــی گــردد ثبــات اقتصــادی از بیــن رفتــه و سیســتم نســبت بــه تغییــرات، واکنــش هایــی نامناســب از خــود نشــان 

دهــد. بنابرایــن بایســتی طراحــی سیســتم اقتصــادی بــه نحــوی انجــام گیــرد کــه احتــامل بــروز ایــن پدیــده در رشایــط مختلــف کاهــش 

یافتــه و بــه صفــر میــل کنــد. در ایــن تحقیــق، مــرور ادبیــات حــول مســئله رکــود تورمــی در ادبیــات داخلــی و خارجــی بــه صورتــی 

غنــی و کامــل انجــام گرفتــه و مســائل ریشــه ای موثــر بــر رکــود تورمــی در اقتصــاد ایــران نیــز مبتنــی بــر ادبیــات، در هفــت مســئله 

اصلــی دســته بنــدی و بیــان شــده اســت کــه عبارتنــد از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی و اســتفاده نادرســت از آن؛ وجــود فعالیــت 

هــای غیرمولــد قــوی؛ فقــدان نهادهــا و سیســتم هــای ایجــاد کننــده شــفافیت اطاعاتــی؛ ناکارآمــدی نظــام مالیاتــی در هــر دو حــوزه 

درآمــدی و تنظیــم گــری؛ نداشــن برنامــه منســجم جهــت حامیــت هوشــمندانه از حــوزه هــای پیــرشان و لوکوموتیوهــای اقتصــادی؛ 

ــش قــدرت اقتصــادی و کاهــش وابســتگی هــای  ــد جهــت افزای ــاکارآ؛ و عــدم وجــود سیاســت تجــاری هدفمن ــی ن ــن مال نظــام تامی

تجــاری. روش تحقیــق بــه کار گرفتــه شــده در ایــن تحقیــق، روش پویایــی شناســی سیســتم بــوده کــه بــه عنــوان یــک روش تحقیــق 

مدیریتــی جهــت تحلیــل و مدلســازی اقتصــاد ایــران بــه صــورت جامــع و سیســتمی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از 

تحقیــق بیانگــر ایــن اســت کــه پیــاده ســازی پنــج سیاســت پیشــنهادی کاهــش ســاالنه 5 درصــد درآمدهــای نفتــی در بودجــه، افزایــش 

ســاالنه 20 درصــد صــادرات غیرنفتــی، تعدیــل نــرخ ارز بــه صــورت ســاالنه 15 درصــد و متناســب بــا تــورم انتظــاری، افزایــش ســاالنه 

20 درصــد پــروژه هــای عمرانــی و کاهــش رضیــب فزاینــده نقدینگــی بــه عــدد 3 کــه همگــی مبتنــی بــر سیاســت هــای کلــی اقتصــاد 

مقاومتــی هســتند ســبب مــی گــردد تــا سیســتم بــه ثبــات برســد و بــا وجــود تغییــرات و تکانــه هــای مختلــف، از مســیر اصلــی خــود 

منحــرف نشــده و قدرمتندانــه بــه راه خــود ادامــه دهــد. جزئیــات مرتبــط بــا پیــاده ســازی ایــن پنــج سیاســت پیشــنهادی نیــز مبتنــی 

بــر مباحــث بررســی شــده در مــرور ادبیــات تحقیــق و بــه ویــژه هفــت مســئله ریشــه ای موثــر بــر رکــود تورمــی در اقتصــاد ایــران، 

در ایــن تحقیــق ارائــه شــده اســت.

راهکارهای برون رفت از رکود تورمی در اقتصاد 
مقاومتی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم

دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشجو: محمد امینی رعیا

استاد راهنما: دکتر سعید میرزامحمدی
مقطع: کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی: اقتصاد کالن
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چکیده:

نابرابــری یکــی از معضــات عمــده اغلــب کشــورهای در حــال توســعه اســت، بررســی آمارهــا حکایــت از حــاد بــودن ایــن مســأله 

در ایــران نســبت بــه کشــورهای در حــال توســعه دارد. مهمــر از وجــود خــود نابرابــری، اثــرات آن بــر جامعــه اســت کــه مطالعــه 

و شــناخت آن را رضوری منــوده اســت. هــدف ایــن پژوهــش »اندازه گیــری نابرابــری چندبعــدی« مناطــق شــهری کل کشــور طــی 

ــورد  ــاد م ــد. ابع ــوری میباش ــت جمه ــه دورۀ ریاس ــر س ــق ب ــه منطب ــت ک ــای 1376-1384 ،1368-1376 و 1384-1392 اس دوره ه

بررســی درآمــد، ســامت و آمــوزش اســت و داده هــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه، از ریزداده هــای طــرح پیامیــش هزینــه-

ــری تک بعــدی در هــر یــک از  ــدا نابراب ــرای ســالهای منتخــب اســتخراج شــده اســت. ابت درآمــد خانوارهــای شــهری مرکــز آمــار ب

ابعــاد ذکــر شــده بــا اســتفاده از شــاخص های رضیــب جینــی و آنروپــی تعمیم یافتــه بــرای ســالهای ابتدایــی و پایانــی هــر دوره 

محاســبه می شــود و ســپس نابرابــری چند-بعــدی بــا اســتفاده از شــاخص بورگیگنــون اندازه گیــری خواهــد شــد. بــر اســاس نتایــج 

حاصــل، رضیــب جینــی بــرای بعــد درآمــد در هــر ســه دوره کاهــش یافتــه اســت در حالــی کــه بــرای بعــد ســامت در هــر ســه دوره 

افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــرای بعــد آمــوزش نیــز مقــدار ایــن شــاخص در دورۀ 1376-84 افزایــش و در دو دورۀ دیگــر کاهــش 

یافتــه اســت. شــاخص های آنروپــی محاســبه شــده در هــر ســه دوره بــرای هــر ســه بعــد بــا نوســاناتی همــراه اســت بــه طوریکــه 

در بعــد درآمــد، دورۀ 1384-92 بهریــن وضعیــت را دارد. در بعــد ســامت نیــز دوره 1368-76 و در بعــد آمــوزش دوره 1376-84 و 

1384-92 رشایــط بهــری از حیــث ایــن شــاخص دارنــد. شــاخص نابرابــری چندبعــدی اندازه-گیــری شــده نیــز بــا توجــه بــه مقادیــر 

پارامرهــای رضیــب جانشــینی و رضیــب انزجــار جامعــه از نابرابــری، نتایــج گســردهای را در اختیــار قــرار میدهــد. در مجمــوع 

ایــن شــاخص نشــان میدهــد کــه وضعیــت در دورۀ 1376-84 نســبت بــه دو دوره دیگــر بدتــر شــده اســت.

اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی در مناطق 
شهری ایران

دانشگاه الزهرا
دانشجو: فهیمه علیاکبری سالمی
استاد راهنما: دکتر حسین راغفر

مقطع: کارشناسی ارشد
دسته بندی موضوعی: اقتصاد کالن
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چکیده

طــی نیــم قــرن گذشــته افزایــش مخاطــرات، تنش هــا و بحران هــا مخصوصــا در حــوزه مالــی و اقتصــادی، اهمیــت مطالعــه و تحقیــق 

بــرای کنــرل و مدیریــت ایــن تنش هــا را در قالــب مباحــث مربــوط بــه تــاب آوری و مقــاوم ســازی اقتصــادی افزایــش داده اســت. 

ــز همــواره  ــاه اجتامعــی نی ــزی رف ــی برنامهری ــی کــه هــدف اصل ــارق از ابعــاد انســانی باشــد. ازآنجای ــد ف ــی کــه منی توان ماحضات

بهبــود زندگــی بــرش بــوده اســت و ایــن امــر همیشــه در ارتبــاط مســتقیم بــا شــاخص های اقتصــادی بــوده، بنابرایــن بــرای داشــن 

ــزی و سیاســت گذاری ها  ــاب آوری اقتصــادی در برنامه ری ــد شــده در حــوزه ت ــوم تولی ــاه، ورود عل ــر رف ــر و کامل ت مدل هــای جامع ت

ــاب آوی و برنامه ریــزی رفــاه مشــاهده منی شــود.  ــات متعــارف ت ــا کنــون در ادبی ــود. امــری کــه ت رفاهــی الزم و رضوری خواهــد ب

بــر اســاس همیــن رضورت، هــدف پژوهــش پیــش رو پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا نقــاط اشــراک و تاقــی میــان دو ادبیــات 

ــد همزمــان  ــا مولفه هــای مشــرکی کــه می توانن ــاه اجتامعــی وجــود دارد؟ نقــاط تاقــی و ی ــزی رف ــاب آوی اقتصــادی و برنامه ری ت

نیازهــا و خواســته های هــر دو عرصــه را پاســخ دهنــد کدام هــا هســتند؟ بــه همیــن منظــور بــا مــروری مقایســه ای بــر ادبیــات و 

ســپس اســتخراج و تطبیــق شــاخص های طــرح در حــوزه تــاب آوری اقتصــادی و برنامه ریــزی اجتامعــی ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 

  PEOPLES-اشــراک مفهــوم باالیــی بیــن دو حــوزه وجــود دارد. حاصــل ایــن تطبیــق ارائــه یــک مــدل مفهومــی بــه نــام لگاتــوم

بــود کــه از طریــق انجــام مصاحبــه بــا اســاتید و متخصصــان و تحلیــل داده هــای حاصــل از مصاحبــه بــه روش داده بنیــان، بومــی و 

اعتبــار بخشــی شــد. نتیجــه نهایــی ایــن امــکان را فراهــم می  کنــد کــه نــه تنهــا متخصصــان و سیاســتگذاران ایــن دو عرصــه امــکان 

همزبانــی و اســراک هــدف یابنــد و دســت بــه ســاخن شــاخص های ترکیبــی توامــان بزننــد، بلکــه ورود سیاســت های کلــی اقتصــاد 

ــاه  ــزان رف ــی برنامه ری ــی و عمل ــارکت علم ــه مش ــازد و زمین ــن می س ــی را ممک ــاه اجتامع ــزی رف ــه برنامه ری ــه عرص ــی ب مقاومت

اجتامعــی در فراینــد مقــاوم ســازی اقتصــادی و پایــش و تحقــق آنهــا را فراهــم  مــی آورد.

بومی سازی اقتصاد تاب آور در برنامه ریزی 
رفاه اجتماعی

دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشجو: سمانه منصوری

استاد راهنما: دکتر عادل پیغامی
دسته بندی موضوعی: اقتصاد کالن

مقطع: کارشناسی ارشد






