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سخن سردبیر
خداونــد	متعــال	را	شــاکر	هســتیم	کــه	بــار	دیگــر	بــه	مــا	قــوت	داد	تــا	در	مســیر	اقتصــاد	
مقاومتــی	قــدم	برداریــم؛	مســیری	کــه	بــه	بیــان	رهبــر	انقــالب،	عمــل	در	آن	مصــداق	عمل	

صالــح	اســت.	
تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	و	پیــاده	ســازی	ایــن	الگــو	در	کشــور	کــه	کلیــد	پیشــرفت	و	برون	
ــم	از	مســئولین،	اســاتید	 ــه	اع ــوغ	جامع ــد	بل ــت	از	مشــکالت	اقتصــادی	اســت،	نیازمن رف
دانشــگاهی،	پژوهشــگران	و	تحلیلگــران	اقتصــادی،	دانشــجویان،	دانــش	آمــوزان	و	عمــوم	
ــرای	ایــن	مهــم،	ضــروری	اســت	کــه	تمــام	اقشــار	جامعــه	ابتــدا	اقتصــاد	 مــردم	اســت.	ب
مقاومتــی	و	مصادیــق	آن	را	فهــم	نمــوده	و	ســپس	مطالبــه	نماینــد	و	همــه	افــراد	بــه	ویــژه	

مســئولین،	خــود	را	موظــف	بــه	اقــدام	و	عمــل	در	راســتای	آن	بداننــد.
شــبکه	تحلیلگــران	اقتصــاد	مقاومتــی	مفتخــر	اســت	بــه	عنــوان	یــک	کانــون	تفکــر	کــه	
تحلیــل	و	بررســی	مســائل	مرتبــط	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	و	ترویــج	و	پیگیــری	پیشــنهادهای	
منطبــق	بــر	آن	را	وظیفــه	خــود	مــی	دانــد،	نقــش	آفرینــی	در	ایــن	زمینــه	را	از	مســیرهای	
مختلــف	دنبــال	می	نمایــد	تــا	ان	شــاءاهلل،	بــه	هــدف	خــود	یعنــی	»تبییــن	و	تحقــق	اقتصاد	

مقاومتــی	در	کشــور«	نائــل	گــردد.
یکــی	از	ابزارهــای	شــبکه	بــرای	دســتیابی	بــه	ایــن	هــدف،	برگــزاری	همایــش	هــای	ســاالنه	
اقتصــاد	مقاومتــی	اســت؛	مقصــود	از	برگــزاری	ایــن	همایــش	هــای	ســاالنه،	ایجــاد	بحــث	و	
چالــش	میــان	مســئولین،	سیاســتگذاران	و	پژوهشــگران	در	موضوعات	اساســی	کشــور	برای	

پیشــبرد	اقتصــاد	مقاومتــی	و	نقــد	و	بررســی	اقدامــات	انجــام	شــده	در	ایــن	حــوزه	اســت.
چهارمیــن	همایــش	ســاالنه	اقتصــاد	مقاومتــی	نیــز	کــه	کتابچــه	پیــش	رو،	ویــژه	آن	تهیــه	
شــده	اســت،	بــا	موضــوع	»تقویــت	تولیــد	داخلــی	و	ایجــاد	اشــتغال	پایــدار«	همزمــان	بــا	
ســالروز	ابــالغ	سیاســت	هــای	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	29	بهمــن	مــاه	1396،	کــه	بــه	»روز	
اقتصــاد	مقاومتــی«	در	تقویــم	موســوم	شــده	اســت،	در	ادامــه	ایــن	سلســله	همایــش	هــای	

ســاالنه	برگــزار	مــی	گــردد.
ــزار	 ــته	برگ ــال	گذش ــه	س ــی	ک ــاد	مقاومت ــاالنه	اقتص ــش	س ــومین	همای ــه	س در	کتابچ
ــی	و	23	دســتگاه	و	9	اســتان	بررســی	 ــی	اقتصــاد	مقاومت ــتاد	فرمانده ــرد	س شــد،	عملک
ــا،	در	 ــی	دســتگاه	ه ــای	اقتصــاد	مقاومت ــروژه	ه ــد؛	رویکــرد	آن	کتابچــه،	بررســی	پ گردی
»چارچــوب	اقدامــات	تعریــف	شــده	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی«	و	بــا	توجــه	بــه	
پیشــفرض	های	آن	بــود.	بــر	ایــن	اســاس،	میــزان	عملکــرد	و	پیشــرفت	دســتگاه	هــا	بررســی	

و	بــه	عنــوان	تنهــا	گــزارش	موجــود	در	ســطح	کشــور	در	ایــن	زمینــه،	منتشــر	شــد.
در	ایــن	کتابچــه	کــه	تحــت	عنــوان	»مســیر فرمانــده اقتصــاد ایــران«	نامگذاری	شــده	
اســت،	رویکــرد	و	نحــوه	بررســی	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	تغییــر	کــرده	و	به	طور	مســتقیم	
»چارچــوب	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی«	مــورد	ارزیابــی	قــرار	گرفتــه	اســت؛	تــا	
مشــخص	شــود	اقدامــات	تعریــف	شــده	بــرای	دســتگاه	هــا	در	ایــن	ســتاد،	تــا	چه	میــزان	در	

راســتای	»الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی«	بوده	اســت.
در	فصــل	اول	کتابچــه،	بــه	بررســی	تاریخچــه	طــرح	گفتمــان	اقتصــاد	مقاومتــی	در	کشــور	و	
مهمتریــن	اقدامــات	انجــام	شــده	در	ایــن	راســتا	طــی	7	ســال	اخیــر	پرداختــه	شــده	اســت.	
همچنیــن	اصــول،	سیاســت	هــای	ابالغــی	و	اقدامــات	پیشــنهاد	شــده	توســط	رهبــر	انقالب	
بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	مطــرح	گردیــده	و	ایــن	مباحــث	در	قالبــی	تحــت	عنــوان	

»دکتریــن	اقتصــاد	مقاومتــی«	ارائــه	شــده	اســت.
در	فصــل	دوم،	اقدامــات	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	طــی	2	ســال	اخیــر	مــورد	نقد	
	و	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.	در	ایــن	فصــل	ضمــن	بررســی	3	ماموریــت	اصلــی	ســتاد

	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	عنــوان	»فرمانــده«	اقتصــاد	ایــران،	اقدامــات	انجــام	شــده	
توســط	ایــن	ســتاد	از	آغــاز	فعالیــت	تاکنــون	بررســی	شــده	و	نحــوه	نظــارت	و	ارزیابــی	و	
گــزارش	هــای	عملکــرد	ارائــه	شــده	مــورد	بازبینــی	قــرار	گرفتــه	اســت.	همچنیــن	3	مــورد	
از	مهمتریــن	اقدمــات	ســتاد	عبــارت	از	بســته	هــای	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی،	

مصوبــات	اشــتغال	و	بســته	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	ارزیابــی	شــده	اســت.
در	فصــل	ســوم	بــه	عنــوان	مهمتریــن	بخــش	از	کتابچــه،	10	دســتگاه	منتخــب	کــه	نقــش	
اثرگــذار	و	قابــل	توجهــی	در	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	دارنــد،	بــه	عنــوان	نمونــه	تعییــن	
شــده	و	پــروژه	هــای	مصــوب	آنهــا	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	ارزیابــی	

قــرار	گرفتــه	اســت.	
در	ایــن	ارزیابــی،	بــرای	هــر	یــک	از	10	دســتگاه	منتخــب،		بــر	اســاس	سیاســت	هــای	کلــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	اقدامــات	پیشــنهادی	رهبــر	انقــالب،	چالــش	های	حــوزه	کاری،	بررســی	
هــای	کارشناســی	و	همچنیــن	کســب	نظــر	از	صاحــب	نظــران،	اقداماتــی	تحــت	عنــوان	
»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	پیشــنهاد	شــده	اســت	کــه	95	مــورد	را	شــامل	می	شــود.
ایــن	رویکــرد،	بــر	اســاس	فرمــوده	رهبــر	انقــالب	در	شــهریورماه	ســال	1395	اتخــاذ	شــده	

اســت؛	ایشــان	در	ایــن	زمینــه	فرمودنــد:	
ــت.	 ــی	اس ــک	کار	جهش ــت،	ی ــار	اس ــورد	انتظ ــه	م ــزی	ک ــی	آن	چی ــاد	مقاومت »در	اقتص
ببینیــد،	دســتگاه	و	دولــت،	خــب	یک	کارهــای	متعارفــی	دارد،	کارهــای	معمولــی	ای	دارد	در	
زمینه	هــای	اقتصــاد	در	همــه	ی	بخــش	هــای	مختلــف	ایــن	وزارتخانه	هــای	چندین	گانــه	ی	
اقتصــادی	کــه	دارد	انجــام	می	گیــرد؛	ایــن	کارهــا	کــه	خــب	بایــد	انجــام	بگیــرد؛	]اّمــا[	از	
جملــه	ی	چیزهایــی	کــه	در	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	نظــر	اســت،	یــک	کار	فوق	العاده	اســت،	

یــک	کار	جهشــی	اســت.«
بــر	ایــن	اســاس،	نتایــج	فصــل	ســوم	کتابچــه	نشــان	مــی	دهــد	کــه	پــروژه	هــای	مصــوب	
هــر	یــک	از	دســتگاه	هــا	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	تــا	چــه	میــزان	در	جهــت	
اقتصــاد	مقاومتــی	قــرار	دارد	و	جــزو	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	محســوب	می	شــود.	
همچنیــن	بــا	معیارهــای	در	نظــر	گرفتــه	شــده،	بــه	هــر	یــک	از	دســتگاه	هــا،	یــک	نمــره	از	
100	اختصــاص	داده	شــده	اســت؛	هرچــه	ایــن	نمره	بــه	100	نزدیکتر	باشــد،	تطابق	بیشــتر	
پــروژه	هــای	دســتگاه	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	و	توجــه	بیشــتر	بــه	اولویــت	هــا	در	حــوزه	کاری	

دســتگاه	را	نشــان	مــی	دهــد.	
امیــد	اســت	ایــن	کتابچــه	و	بررســی	هــای	کارشناســی	صــورت	گرفتــه	در	آن	کــه	بــا	هــدف	
ــه	مجریــان	امــور	انجــام	شــده	اســت،	مــورد	توجــه	»ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 کمــک	ب
مقاومتــی«	بــه	عنــوان	»فرمانــده	اقتصــاد	ایــران«	و	»متولــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	کشــور«	
قــرار	گیــرد	و	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	ارائــه	شــده،	در	اصــالح	پــروژه	هــا	و	فعالیت	

هایــی	کــه	تاکنــون	در	ایــن	ســتاد	بــرای	دســتگاه	هــا	تعریــف	شــده،	اســتفاده	شــود.	
در	واقــع	ضــرورت	دارد	بــه	منظــور	تســریع	در	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	»مســیر	فرمانــده	

اقتصــاد	ایــران«	اصــالح	شــده	و	بــا	ســرعت	بیشــتری	نســبت	بــه	گذشــته	طــی	گــردد.	
ان	شــاءاهلل	تــالش	همــه	کســانی	کــه	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	در	کشــور	فعالیــت	
ــوری	اســالمی	 ــی	و	پیشــرفت	جمه ــرای	آبادان ــه	را	ب ــه	ثمــر	نشســته	و	زمین ــد،	ب می	کنن

ایــران	فراهــم	نمایــد.
َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدیََنُّهم ُسُبَلنا
29 بهمن 1396
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ــور	و	 ــی	در	کش ــاد	مقاومت ــان	اقتص ــرح	گفتم ــی	تاریخچــه	ط ــه	بررس ــن	فصــل	ب در	بخــش	اول	ای
ــت.	در	 ــده	اس ــه	ش ــر	پرداخت ــال	اخی ــتا	طــی	7	س ــن	راس ــده	در	ای ــات	انجــام	ش ــن	اقدام مهمتری
بخــش	دوم	اصــول،	سیاســت	های	اباغــی	و	اقدامــات	پیشــنهاد	شــده	توســط	رهبــر	انقــاب	بــرای	
تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	مطــرح	گردیــده	و	در	بخــش	ســوم،	ایــن	مباحــث	در	چارچوبــی	تحــت	

ــه	شــده	اســت. عنــوان	»دکتریــن	اقتصــاد	مقاومتــی«	ارائ

فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز



چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 81396

مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

در	همــه	کشــورهای	جهــان،	یکــی	از	اقدامــات	مهــم	رهبــران	
ــان،	 ــتگذاران،	کارشناس ــئولین،	سیاس ــزش	در	مس ــاد	انگی ــرای	ایج ب
ــردم،	جهــت	حرکــت	در	 ــاالن	اقتصــادی	و	عمــوم	م دانشــگاهیان،	فع
ــک	چشــم	 ــیم	ی ــان	و	ترس ــک	گفتم ــرح	ی ــی،	ط ــع	مل ــتای	مناف راس
ــب	 ــدواژه،	گاه	در	قال ــک	کلی ــب	ی ــم	گاه	در	قال ــن	مه ــداز	اســت.	ای ان

ــد. ــاق	می	افت ــازی	اتف ــب	نهادس ــی	و	گاه	در	قال ــدام	مل ــک	اق ی
گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی نیــز در کشــور بــه منظــور جهــت دهــی بــه 
تمــام ارکان نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای حرکــت در مســیر 
مقــاوم ســازی اقتصــاد مطــرح گردیــد و همانطــور کــه رهبــر انقــاب 
آیــت اهلل خامنــه ای بیــان فرمودنــد، چنیــن رویکــردی در جهــان نیــز 

مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت.
در	واقــع	اقتصــاد	مقاومتــی	مطــرح	شــد	تــا	مهمتریــن	نیــاز	کشــور	در	
حــال	و	آینــده	یعنــی	ایجــاد	یــک	اقتصــاد	مقــاوم،	قدرتمنــد	و	پیشــرو،	
ــه	 ــی	ک ــال	شــود؛	هدف ــه	گذشــته	دنب ــدان	نســبت	ب ــوان	دوچن ــا	ت ب
بــدون	حضــور	همــه	ارکان	نظــام	از	مســئولین	دســت	انــدرکار	گرفتــه	

تــا	عمــوم	مــردم،	محقــق	نخواهــد	گردیــد.

نیــاز	جمهــوری	اســالمی	ایــران	بــه	چنیــن	اقتصــادی،	تنهــا	متوجــه	
ــد	 ــور	از	بع ــت	کش ــرفت	و	تقوی ــرای	پیش ــوده	و	ب ــم	نب ــرایط	تحری ش
ــای	 ــروری	و	از	اولویت	ه ــرایطی	ض ــر	ش ــق	آن	در	ه ــادی،	تحق اقتص

ــی	اســت. اصل
ــه	تاریخچــه	طــرح	گفتمــان	اقتصــاد	مقاومتــی	در	کشــور	 در	ادامــه	ب

پرداختــه	خواهــد	شــد:

طرح	کلیدواژه	اقتصاد	مقاومتی	برای	اولین	بار
ــا	 ــال	1389	ب ــهریورماه	س ــه	در	ش ــداری	ک ــی	دی ــالب	ط ــر	انق رهب
ــار	کلیــدواژه	اقتصــاد	 ــرای	اولیــن	ب جمعــی	از	کارآفرینــان	داشــتند،	ب

ــد:	 ــدار	فرمودن ــن	دی ــان	در	ای ــد.	ایش ــرح	نمودن ــی	را	مط مقاومت
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــران	ای ــت	ای ــزرگ	مل ــاه	ب ــلطه،	گن ــام	س ــر	نظ »از	نظ
خــودش	را	از	زیــر	بــار	ســلطه	آزاد	کــرده؛	می	خواهنــد	مجــازات	کننــد	
ــلطه،	ای	 ــار	س ــر	ب ــرا	خــودت	را	از	زی ــه	چ ــاه،	ک ــن	گن ــر	ای ــه	خاط ب
ملــت!	آزاد	کــرده	ای.	ایــن	ملــت	راه	را	پیــدا	کــرده.	اصــاًل	محاسباتشــان	
ــد	 ــه	کار	دارن ــد	و	چ ــد	بکنن ــه	کار	بای ــد	چ ــت؛	نمی	فهمن ــتباه	اس اش

» تاریخچه اقتصاد مقاومتی « 
10 گام اساسی که در 7 سال اخیر برداشته شد

بخش	اول

کلیــدواژه	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	اولیــن	بــار	در	کشــور	

در	ســال	1389	توســط	رهبــر	انقــاب	آیــت	اهلل	خامنــه	ای	

مطــرح	گردیــد	و	پــس	از	آن	فعالیت	هــا	در	ایــن	خصوص	

توســط	گروه	هــای	مختلــف	رســمی	و	غیررســمی	آغــاز	

شــد؛	امــروز	بعــد	از	حــدود	7	ســال،	ایــن	مهم	بــه	گفتمان	

ــادی	 ــرد	اقتص ــاد	و	رویک ــوزه	اقتص ــور	در	ح ــی	کش اصل

جمهــوری	اســامی	ایــران	تبدیــل	شــده	و	مــورد	اجمــاع	

مســئولین	و	کارشناســان	قــرار	گرفتــه	اســت.
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از	راه	 امــا	فشــار	می	آورنــد؛	فشــار	اقتصــادی	 می	کننــد.	خــب،	
ــه	 ــور	ب ــی	در	کش ــِی	واقع ــاد	مقاومت ــک	اقتص ــد	ی ــا	بای ــا.	م تحریم	ه

ــن	اســت.« ــش	ای ــی	معنای ــروز	کارآفرین ــم.	ام وجــود	بیاوری

فعالیت	دانشجویان،	اساتید	و	مسئوالن	کشور
ــا	 ــان	ب ــالب	و	همزم ــر	انق ــن	موضــوع	از	ســوی	رهب ــی	طــرح	ای در	پ
تشــدید	تحریم	هــای	نفتــی،	بانکــی	و	تجــاری	غــرب	علیــه	جمهــوری	
ــع	 ــد	در	مقاط ــه	من ــجویان	دغدغ ــی	از	دانش ــران،	جمع ــالمی	ای اس
ــت	و	 ــاد،	مدیری ــته	های	اقتص ــری	در	رش ــد	و	دکت ــی،	ارش کارشناس
ــا	همــکاری	تعــدادی	از	اســاتید	و	مســئوالن	خــدوم	 سیاســتگذاری،	ب
کشــور،	همــت	خــود	را	روی	مطالعــه	پیرامــون	الگــوی	بومــی	اقتصــاد	
ــاوم	ســازی	آن	گذاشــتند.	 ــه	منظــور	مق ــی	ب ــه	راهکارهای ــت	ارائ جه
ــه	 ــداری	ک ــا،	در	دی ــا	و	پیگیری	ه ــات،	پژوهش	ه ــن	مطالع ــج	ای نتای
ــا	تشــکل	های	دانشــجویی	 رهبــر	انقــالب	در	مردادمــاه	ســال	1390	ب

داشــتند،	خدمــت	ایشــان	ارائــه	شــد.	
آیــت	اهلل	خامنــه	ای	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	فعالیت	هــای	دانشــجویان،	ایــن	
حرکــت	را	مفیــد	و	موثــر	دانســتند	و	دانشــجویان	را	بــه	انجــام	چنیــن	

کارهایــی	تشــویق	نمودنــد:	
ــجویی	 ــتاد	دانش ــک	س ــه	ی ــد	ک ــالع	دادن ــتان	اط ــی	از	دوس »یک
ــیار	 ــده.	کار	بس ــکیل	ش ــی	تش ــاد	مقاومت ــق	در	اقتص ــرای	تحقی ب
ــت	 ــزی	اس ــان	چی ــق،	هم ــای	عمی ــور	کاره ــت.	اینج ــی	اس جالب
ــد	فکــر	کنیــد،	مطالعــه	 ــه	آن	احتیــاج	دارد.	شــما	بای کــه	کشــور	ب
ــتگاه	 ــه	درد	آن	دس ــر	ب ــا	اگ ــن	تحقیق	ه ــد.	ای ــق	کنی ــد،	تحقی کنی
ــه	 ــاً	ب ــا	نپســندد،	قطع ــد	ی ــه	کار	او	نیای ــا	ب مســئول	هــم	نخــورد	ی
کار	شــما	می	آیــد	و	بــه	درد	شــما	می	خــورد.	ایــن،	کار	بســیار	

ــت.« ــی	اس جالب

برگزاری	اولین	همایش	ملی	اقتصاد	مقاومتی	در	کشور
ــزه	ی	 ــور	و	انگی ــت،	ش ــن	حرک ــه	ای ــالب	ب ــر	انق ــه	رهب ــت	و	توج عنای
ــجویان	 ــرد	و	دانش ــاد	ک ــا	در	کار	ایج ــه	فعالیت	ه ــت	ادام ــی	جه مضاعف
ــای	 ــی	تالش	ه ــاد	مقاومت ــور	اقتص ــول	مح ــف،	ح ــگاه	های	مختل دانش
خــود	را	بــرای	مطالعــه،	پژوهــش	و	مطالبــه	در	ایــن	زمینه	بیشــتر	نمودند.	
در	پــی	ایــن	تالش	هــا،	جمــع	دانشــجویی	مذکور	بــا	همــکاری	
ــران	در	 ــت	ای ــم	و	صنع ــگاه	عل ــرفت	دانش ــی	پیش ــکده	مهندس دانش

اردیبهشــت	مــاه	ســال	1391،	اولیــن	همایــش	ملــی	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــرد.	 ــزار	ک ــور	برگ را	در	کش

ــان	دکتــر	ســعید	جلیلــی	مســئول	وقــت	تیــم	 در	ایــن	همایــش	آقای
مذاکــره	کننــده	هســته	ای،	دکتــر	مســعود	درخشــان	اســتاد	دانشــگاه	
ــدن	و	 ــت،	مع ــت	صنع ــر	وق ــری	وزی ــر	غضنف ــی،	دکت ــه	طباطبای عالم
تجــارت	و	دکتــر	محســن	رضایــی	دبیــر	مجمــع	تشــخیص	مصلحــت	

ــد.	 نظــام	ســخنرانی	نمودن
و	 تحقیقــات	 مطالعــات،	 نتایــج	 همایــش،	 ایــن	 در	 همچنیــن	
پیگیری	هــای	گروه	هــای	دانشــجویی	فعــال	در	موضــوع	اقتصــاد	
ــات	نظــام	بانکــی،	مســکن،	 ــا	موضوع ــی	ب ــب	مقاالت ــی،	در	قال مقاومت
صنعــت،	تجــارت،	ارز،	تولیــد،	نفــت	و	انــرژی	و	...	ارائــه	گردیــد	و	پــس	

ــت. ــرار	گرف ــری	ق ــورد	پیگی ــز	م از	آن	نی
ــون	در	 ــم	اکن ــه	ه ــی	ک ــش	ســاالنه	اقتصــاد	مقاومت ــن	همای )چهارمی
حــال	برگــزاری	اســت	و	ایــن	کتابچــه	ویــژه	آن	تهیــه	شــده،	در	ادامــه	

آن	همایــش	در	ســال	1391	اســت.(

بازتاب	همایش	در	رسانه	های	داخلی	و	خارجی
ــا	مذاکــرات	هســته	ای	و	 تقــارن	اولیــن	همایــش	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
حضــور	مســئوالن	وقــت	کشــور	در	آن،	بازتــاب	بســیار	گســترده	ای	در	
ــانه	های	 ــام	رس ــد	روز	تم ــا	چن ــه	ت ــوری	ک ــه	ط ــت؛	ب ــانه	ها	داش رس
ــل		آن	 ــش	و	تحلی ــن	همای ــار	ای ــش	اخب ــه	پوش ــی	ب ــی	و	خارج داخل

می	پرداختنــد.	
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همچنیــن	قســمت	های	مهمــی	از	همایــش	بــه	صــورت	زنــده	از	شــبکه	
خبــر	و	پرس	تــی	وی	پخــش	شــد.	بعــد	از	همایــش	نیــز	در	بخش	هــای	

مختلــف	خبــری	صداوســیما،	گــزارش	برگــزاری	آن	انتشــار	یافــت.	
برخــی	از	خبرگزاری	هــای	خارجــی	از	جملــه	رســانه	ی	دولتــی	انگلیــس	
)بی	بی	ســی(	نیــز	بــه	بازتــاب	و	ارائــه	تحلیل	هــای	خــود	از	برگــزاری	ایــن	
همایــش	پرداختنــد	و	ایــن	اقــدام	جمهــوری	اســالمی	ایــران	کــه	همزمــان	
بــا	مذاکــرات	هســته	ای	و	تشــدید	تحریم	هــا	بــود	را،	اقدامــی	هوشــمندانه	

در	جهــت	تقویــت	اقتصــاد	بــرای	مقابلــه	بــا	غــرب	توصیــف	کردنــد.

جریان	سازی	گفتمان	اقتصاد	مقاومتی	در	سطح	کشور
پــس	از	برگــزاری	اولیــن	همایــش	اقتصــاد	مقاومتــی	و	بازتــاب	
رســانه	ای	گســترده	ی	آن	و	همچنیــن	ارائــه	گزارشــی	از	خروجی	هــای	
آن	خدمــت	رهبــر	انقــالب،	موجــی	در	زمینــه	ی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	

ــاد.	 ــه	راه	افت کشــور	ب
ــا	 آیــت	اهلل	خامنــه	ای	نیــز	در	دیدارهایــی	کــه	پــس	از	آن	همایــش	ب
مســئوالن	نظــام	و	فعــاالن	اقتصــادی	و	صنعتی	و	دانشــجویان	داشــتند،	
ــازی	 ــرای	پیاده	س ــالش	ب ــی،	ت ــاد	مقاومت ــاد	اقتص ــن	ابع ــن	تبیی ضم
ــه	 ــان	مطالب ــدی	از	ایش ــور	ج ــه	ط ــا	آن	را	ب ــط	ب ــت	های	مرتب سیاس
ــا	 ــدار	ب ــاه	1391	در	دی ــان	در	3	مردادم ــال	ایش ــرای	مث ــد؛	ب نمودن

ــد:	 ــزاران	نظــام	فرمودن کارگ
ــم.	 ــرح	کردی ــی«	را	مط ــاد	مقاومت ــش	»اقتص ــال	پی ــد	س ــا	چن »م
ــتند	 ــد،	می	توانس ــون	بودن ــائل	گوناگ ــر	مس ــه	ناظ ــانی	ک ــه	ی	کس هم

حــدس	بزننــد	کــه	هــدف	دشــمن،	فشــار	اقتصــادی	بــر	کشــور	اســت	
ــت.	 ــم	اس ــی	مه ــاد	مقاومت ــت؛	اقتص ــم	اس ــاد	مه ــئله	ی	اقتص ...	مس
البتــه	اقتصــاد	مقاومتــی	الزاماتــی	دارد.	مردمــی	کــردن	اقتصــاد،	جــزو	
الزامــات	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت	...	بــه	نظــر	مــا	طرح	هــای	»اقتصــاد	
ــن	 مقاومتــی«	جــواب	می	دهــد.	همیــن	مســئله	ی	ســهمیه	بندی	بنزی
کــه	اشــاره	کردنــد،	جــواب	داد	...	مســئله	ی	مدیریــت	مصــرف،	یکــی	
ــز	 ــادل	و	پرهی ــی	مصــرف	متع ــی	اســت؛	یعن از	ارکان	اقتصــاد	مقاومت
ــتگاه	های	 ــم	دس ــی،	ه ــتگاه	های	دولت ــم	دس ــر.	ه ــراف	و	تبذی از	اس
ــن	مســئله	 ــه	ای ــد	ب ــا	بای ــردم	و	خانواده	ه ــر	دولتــی،	هــم	آحــاد	م غی
توجــه	کننــد؛	کــه	ایــن	واقعــاً	جهــاد	اســت.	امــروز	پرهیــز	از	اســراف	
ــک	 ــمن	ی ــل	دش ــک	در	مقاب ــرف،	بالش ــادل	در	مص ــه	ی	تع و	مالحظ
ــد	ادعــا	کنــد	کــه	ایــن	اجــر	 حرکــت	جهــادی	اســت؛	انســان	می	توان
ــن	مســئله	ی	تعــادل	 ــد	دیگــِر	ای جهــاد	فی	ســبیل	اهللّ		را	دارد.	یــک	بُع
در	مصــرف	و	مدیریــت	مصــرف	ایــن	اســت	کــه	مــا	از	تولیــد	داخلــی	
اســتفاده	کنیــم	...	کاهــش	وابســتگی	بــه	نفــت	یکــی	دیگــر	از	الزامــات	

اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.«	
همچنیــن	رهبــر	انقــالب	در	دیــدار	با	جمعی	از	پژوهشــگران	و	مســئوالن	
شــرکت	های	دانــش	بنیــان	در	تاریــخ	8	مردادمــاه	ســال	1391	فرمودند:	
»مــا	بایــد	هــر	کــدام	نقــش	خودمــان	را	بشناســیم	و	آن	را	ایفــا	کنیــم.	
ــک	 ــاد	در	ی ــت	اقتص ــت	و	خاصی ــاد	اس ــا،	اقتص ــای	م ــی	از	بخش	ه یک
چنیــن	شــرائطی،	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت؛	یعنــی	اقتصــادی	کــه	همراه	
ــمن؛	 ــت	دش ــمن،	خباث ــکنی	دش ــل	کارش ــت	در	مقاب ــا	مقاوم ــد	ب باش
دشــمنانی	کــه	مــا	داریــم.	بــه	نظــر	مــن	یکــی	از	بخش	هــای	مهمــی	که	
می	توانــد	ایــن	اقتصــاد	مقاومتــی	را	پایــدار	کنــد،	همیــن	کار	شماســت؛	
همیــن	شــرکت	های	دانش			بنیــان	اســت؛	ایــن	یکــی	از	بهتریــن	مظاهــر	
و	یکــی	از	مؤثرتریــن	مؤلفه			هــای	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت؛	ایــن	را	بایــد	
دنبــال	کــرد	...	هــم	دانشــگاه			ها،	هــم	دســتگاه			های	دولتــی،	هــم	آحــاد	
مردمــی	کــه	خوشــبختانه	توانائــی	و	اســتعداد	ایــن	کار	را	دارنــد،	چــه	از	
ــد	تــالش	کننــد	 ــی،	بای لحــاظ	علمــی،	چــه	از	لحــاظ	توانائی			هــای	مال
مســئولیت	زمــان	خــود	و	مقطــع	تاریخــی	حســاس	خــود	را	بشناســند	و	
بــه	آن	عمــل	کننــد.	ایــن	کــه	مــا	عــرض	کردیــم	»اقتصــاد	مقاومتــی«،	

ایــن	یــک	شــعار	نیســت؛	ایــن	یــک	واقعیــت	اســت.«	
ــاه	 ــخ	16	مردادم ــجویان	در	تاری ــا	دانش ــر	ب ــداری	دیگ ــان	در	دی ایش

1391	فرمودنــد:	
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ــه	یــک	ملــت	امــکان	 »اقتصــاد	مقاومتــی	یعنــی	آن	اقتصــادی	کــه	ب
ــم	رشــد	 ــی	در	شــرائط	فشــار	ه ــه	حّت ــد	ک ــد	و	اجــازه	می	ده می	ده
و	شــکوفائی	خودشــان	را	داشــته	باشــند.	ایــن	یــک	فکــر	اســت،	یــک	
ــی	اســت.	شــما	دانشــجو	هســتید،	اســتاد	هســتید،	 ــه	ی	عموم مطالب
ــن	 ــگاهی،	همی ــان	دانش ــا	زب ــوب،	ب ــیار	خ ــتید؛	بس ــاددان	هس اقتص
ــخص	 ــدودش	را	مش ــد؛	ح ــن	کنی ــی	را	تبیی ــاد	مقاومت ــده	ی	اقتص ای
کنیــد؛	یعنــی	آن	اقتصــادی	کــه	در	شــرائط	فشــار،	در	شــرائط	تحریــم،	
ــن	 ــد	تضمی ــدید	می	توان ــای	ش ــمنی	ها	و	خصومت	ه ــرائط	دش در	ش

کننــده	ی	رشــد	و	شــکوفائی	یــک	کشــور	باشــد.«	

اباغ	سیاست	های	کان	اقتصاد	مقاومتی
بعــد	از	گفتمــان	ســازی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	ســطح	کشــور،	در	29	
بهمــن	مــاه	ســال	1392،	رهبــر	انقــالب	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	
ــخیص	 ــع	تش ــا	مجم ــورت	ب ــس	از	مش ــاده	پ ــی	را	در	24	م مقاومت
مصلحــت	نظــام	تهیــه	و	بــه	رؤســای	قــوای	ســه	گانــه	و	رئیــس	مجمــع	

تشــخیص	مصلحــت	نظــام	ابــالغ	نمودنــد.
ایشان	در	جریان	ابالغ	این	سیاست	ها	فرمودند:	

»ایــران	اســالمی	بــا	اســتعدادهای	سرشــار	معنــوی	و	مــادی	و	ذخائــر	
و	منابــع	غنــی	و	متنــوع	و	زیرســاخت	های	گســترده	و	مهم	تــر	از	
همــه،	برخــورداری	از	نیــروی	انســانی	متعهــد	و	کارآمــد	و	دارای	عــزم	
ــی	 ــی	و	علم ــادی	بوم ــوی	اقتص ــر	از	الگ ــرفت،	اگ ــرای	پیش ــخ	ب راس
برآمــده	از	فرهنــگ	انقالبــی	و	اســالمی	کــه	همــان	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــق	 ــر	همــه		مشــکالت	اقتصــادی	فائ ــا	ب ــه	تنه ــد	ن ــروی	کن اســت،	پی
ــام	 ــگ	اقتصــادی	تم ــک	جن ــل	ی ــا	تحمی ــه	ب ــد	و	دشــمن	را	ک می	آی
ــت	 ــه	شکس ــرده،	ب ــی	ک ــزرگ	صف	آرای ــت	ب ــن	مل ــر	ای ــار	در	براب عی
توانســت	در	جهانــی	 بلکــه	خواهــد	 و	عقب	نشــینی	وا	مــی	دارد،	
کــه	مخاطــرات	و	بی	اطمینانی	هــای	ناشــی	از	تحــوالت	خــارج	از	
ــی	و	...	در	آن	 ــادی،	سیاس ــی،	اقتص ــای	مال ــد	بحران	ه ــار،	مانن اختی
رو	بــه	افزایــش	اســت،	بــا	حفــظ	دســتاوردهای	کشــور	در	زمینه	هــای	
مختلــف	و	تــداوم	پیشــرفت	و	تحقــق	آرمان	هــا	و	اصــول	قانــون	
اساســی	و	ســند	چشــم	انداز	بیســت	ســاله،	اقتصــاد	متکــی	بــه	دانــش	
و	فنــاوری،	عدالــت	بنیــان،	درون	زا	و	برون	گــرا،	پویــا	و	پیشــرو	را	
ــالم	را	 ــادی	اس ــام	اقتص ــش	از	نظ ــی	الهام	بخ ــازد	و	الگوئ ــق	س محق
عینیــت	بخشــد.	اکنــون	بــا	مداقــه	الزم	و	پــس	از	مشــورت	بــا	مجمــع	

تشــخیص	مصلحــت	نظــام،	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	کــه	
ــت	های	 ــاً	سیاس ــته،	خصوص ــت	های	گذش ــل	سیاس ــه	و	تکمی در	ادام
ــده	 ــن	ش ــی	تدوی ــن	نگاه ــا	چنی ــون	اساســی	و	ب ــی	اصــل	44	قان کل
ــداف	 ــن	اه ــوی	ای ــه	س ــح	اقتصــاد	کشــور	ب ــت	صحی ــرد	حرک و	راهب
ــگ	 ــور	بی	درن ــوای	کش ــت	ق ــردد.	الزم	اس ــالغ	می	گ ــت،	اب ــی	اس عال
ــه	 ــا	تهی ــد	و	ب ــه	اجــرای	آن	کنن ــدام	ب ــدی	مشــخص،	اق ــا	زمان	بن و	ب
قوانیــن	و	مقــررات	الزم	و	تدویــن	نقشــه	راه	بــرای	عرصه	هــای	
ــردم	و	 ــی	م ــرای	نقش	آفرین ــب	ب ــت	مناس ــه	و	فرص ــف،	زمین مختل
ــد	تــا	 همــه	فعــاالن	اقتصــادی	را	در	ایــن	جهــاد	مقــدس	فراهــم	آورن
بــه	فضــل	الهــی	حماســه		اقتصــادی	ملــت	بــزرگ	ایــران	نیــز	همچــون	
ــد	 ــد.	از	خداون ــان	رخ	نمای ــم	جهانی ــر	چش ــی	در	براب ــه	سیاس حماس

ــم	خواســتارم.« ــر	مه ــن	ام ــق	همــگان	را	در	ای ــال	توفی متع

تشکیل	ستاد	فرماندهی	اقتصاد	مقاومتی
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	29	شــهریور	مــاه	ســال	1394	
تشــکیل	شــد.	ایــن	ســتاد	پــس	از	مطالبــه	رهبــر	انقــالب	در	جلســه	

هیئــت	دولــت	بــه	تاریــخ	4	شــهریور	1394	شــکل	گرفــت.	
در	ابتــدا	نــام	ایــن	ســتاد	»ســتاد	راهبــری	و	مدیریــت	اقتصــاد	
مقاومتــی«	بــود؛	امــا	در	ادامــه	بــه	دلیــل	اینکــه	رهبــر	انقــالب	وظیفــه	
اصلــی	آن	را	»فرماندهــی	اقتصــاد«	عنــوان	نمودنــد،	بــه	»ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی«	تغییــر	نــام	داد	و	موظــف	بــه	پیگیــری	

ــد. ــی	ش ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــرای	سیاس اج
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

بــر	اســاس	فرموده	هــای	رهبــر	انقــالب	و	ماموریت	هــای	محولــه	
توســط	ایشــان	بــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	»فرماندهــی	
اقتصــاد	از	فکــر	تــا	عمــل«،	»انجــام	کارهــای	فــوق	العــاده	اقتصــادی«	
ــت	 ــتگاه	ها«	3	ماموری ــات	دس ــر	اقدام ــارت	ب ــری	و	نظ ــش	گ و	»پای

مهــم	ایــن	ســتاد	اســت.

نامگذاری	سال	1395	به	نام	»اقتصاد	مقاومتی،	اقدام	و	
عمل«

رهبــر	انقــالب	آیــت	اهلل	خامنــه	ای	بــه	منظــور	انجــام	اقدامــات	ســریع	
و	ریشــه	ای	در	کشــور	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	و	سیاســت	های	
کلــی	آن،	بــه	طــوری	کــه	نتایــج	آن	در	عمــل	دیــده	شــود	و	مــردم	آن	
را	حــس	کننــد،	ســال	1395	را	بــه	نــام	»اقتصــاد	مقاومتــی،	اقــدام	و	
ــذاری	و	از	دســتگاه	ها	و	مســئوالن	حرکــت	گســترده	در	 عمــل«	نامگ

ایــن	زمینــه	را	مطالبــه	نمودنــد.	
ایشان	در	بخشی	از	پیام	نوروزی	خود	در	این	زمینه	فرمودند:

ــه	ی	 ــه	مجموع ــان	ب ــال	95.	انس ــرای	س ــود	دارد	ب ــی	وج »امیدهائ
ــه	 ــد.	البت ــاهده	می	کن ــی	را	مش ــد،	امیدهائ ــگاه	می	کن ــه	ن ــاع	ک اوض
ــرای	تحقــق	ایــن	امیدهــا	بایــد	تــالش	کــرد،	بایــد	کار	شــبانه	روزی	 ب
ــن	 ــه	ای ــل	قضی ــرد.	اص ــش	ک ــعی	و	کوش ــه	س ــد	بی	وقف ــرد	و	بای ک
ــود	را	در	 ــه	خ ــد	ک ــد	کاری	بکن ــد	بتوان ــران	بای ــت	ای ــه	مل ــت	ک اس
ــیب	پذیری	 ــا،	از	آس ــمنی	های	آنه ــمنان	و	دش ــای	دش ــل	تهدیده مقاب
خــارج	کنــد.	مــا	بایــد	کاری	کنیــم	کــه	در	مقابــل	تهدیــد	دشــمنان،	
آســیب	پذیر	نباشــیم.	آســیب	پذیری	را	بــه	صفــر	برســانیم.	بــه	گمــان	
ــی	انســان	 ــی	وقت ــت	اول	اســت.	یعن ــن	مســئله	ی	اقتصــاد	در	اولوی م
ــر	و	 ــه	فوری	ت ــت	دار،	از	هم ــائل	اولوی ــان	مس ــد،	در	می ــگاه	می	کن ن
ــم	 ــی،	ه ــق	اله ــه	توفی ــر	ب ــت.	اگ ــاد	اس ــئله	ی	اقتص ــر،	مس نزدیکت
ــئله	ی	 ــد	در	مس ــون،	بتوانن ــئوالن	گوناگ ــت	و	مس ــم	دول ــت	و	ه مل
ــد	 ــد،	امی ــام	دهن ــن	را	انج ــا	و	متق ــت	و	بج ــای	درس ــاد	کاره اقتص
ــل	 ــی،	مث ــل	مســائل	اجتماع ــر،	مث ــه	در	مســائل	دیگ ــن	هســت	ک ای
آســیب	های	اجتماعــی،	مثــل	مســائل	اخالقــی،	مثــل	مســائل	فرهنگــی	
ــزی	کــه	مهــم	 هــم	تأثیرگــذار	باشــند.	در	مســئله	ی	اقتصــاد،	آن	چی
ــئله	ی	 ــت؛	مس ــی	اس ــد	داخل ــئله	ی	تولی ــت،	مس ــل	اس ــت	و	اص اس
ــق	 ــرک	و	رون ــئله	ی	تح ــت؛	مس ــکاری	اس ــع	بی ــتغال	و	رف ــاد	اش ایج
اقتصــادی	و	مقابلــه	ی	بــا	رکــود	اســت؛	اینهــا	مســائل	مبتالبــه	مــردم	

ــی	اســت	کــه	مــردم	آنهــا	را	حــس	می	کننــد	و	 اســت؛	اینهــا	چیزهائ
مطالبــه	می	کننــد؛	و	آمارهــا	و	اظهــارات	خــود	مســئولین	هــم	نشــان	
می	دهــد	کــه	ایــن	مطالبــات	مــردم	و	ایــن	خواســته	های	مــردم	بجــا	
ــم،	 ــل	کنی ــود	را	ح ــم	مشــکل	رک ــا	بخواهی ــر	م ــت.	اگ ــورد	اس و	به	م
مشــکل	تولیــد	داخلــی	را	حــل	کنیــم،	بخواهیــم	مســئله	ی	بیــکاری	را	
حــل	کنیــم،	بخواهیــم	گرانــی	را	مهــار	کنیــم،	عــالج	همــه	ی	اینهــا	در	
ــده	شــده	 مجموعــه	ی	مقاومــت	اقتصــادی	و	اقتصــاد	مقاومتــی	گنجان
ــا	 ــود	ب ــا	اســت.	می	ش ــه	ی	اینه ــامل	هم ــی	ش اســت.	اقتصــاد	مقاومت
ــگ	 ــه	جن ــود	ب ــت؛	می	ش ــکاری	رف ــگ	بی ــه	جن ــی	ب ــاد	مقاومت اقتص
ــل	 ــود	در	مقاب ــرد؛	می	ش ــار	ک ــی	را	مه ــود	گران ــت؛	می	ش ــود	رف رک
فرصت	هــای	 می	شــود	 کــرد؛	 ایســتادگی	 دشــمنان	 تهدیدهــای	
ــرای	کشــور	ایجــاد	کــرد	و	از	فرصت	هــا	اســتفاده	کــرد؛	 بســیاری	را	ب
شــرطش	ایــن	اســت	کــه	بــرای	اقتصــاد	مقاومتــی	کار	و	تــالش	انجــام	
بگیــرد.	گزارشــی	کــه	بــرادران	مــا	در	دولــت	بــه	مــن	دادنــد،	نشــان	
می	دهــد	کــه	کارهــای	وســیعی	کرده	انــد؛	منتهــا	ایــن	کارهــا	کارهــای	
مقدماتــی	اســت؛	کارهائــی	اســت	در	زمینــه	ی	بخشــنامه	ها	و	دســتورها	
بــه	دســتگاه	های	مختلــف؛	اینهــا	کارهــای	مقدماتــی	اســت؛	امــا	آنچــه	
ــدام	کــردن	و	 ــارت	اســت	از	اق ــد،	عب ــدا	کن ــه	پی کــه	الزم	اســت	ادام
ــه	مــردم	نشــان	دادن؛	 عمــل	کــردن	و	روی	زمیــن،	محصــول	کار	را	ب
ایــن	آن	چیــزی	اســت	کــه	وظیفــه	ی	مــا	اســت؛	کــه	مــن	ان	شــاءاهلل	
ــان	عــرض	خواهــم	 ــت	عزیزم ــه	آحــاد	مل در	ســخنرانی	شــرحش	را	ب
ــاب	 ــال	انتخ ــعاِر	امس ــوان	ش ــه	عن ــن	ب ــه	م ــه	ک ــن	آنچ ــرد.	بنابرای ک
می	کنــم،	عبــارت	اســت	از	»اقتصــاد	مقاومتــی؛	اقــدام	و	عمــل«.	ایــن،	
ــه	ســمت	آن	چیــزی	کــه	 راه	و	جــاده	ی	مســتقیم	و	روشــنی	اســت	ب
بــه	آن	احتیــاج	داریــم.	البتــه	توقــع	نداریــم	کــه	ایــن	اقــدام	و	عمــل،	
در	ظــرف	یــک		ســال	همــه	ی	مشــکالت	را	حــل	کنــد؛	امــا	مطمئنیــم	
ــده	و	 ــزی	ش ــورت	برنامه	ری ــه	ص ــل	ب ــدام	و	عم ــه	اق ــر	چنانچ ــه	اگ ک
درســت	انجــام	بگیــرد،	مــا	در	پایــان	ایــن	ســال	آثــار	و	نشــانه	های	آن	
را	مشــاهده	خواهیــم	کــرد.	از	همــه	ی	کســانی	کــه	در	ایــن	راه	تــالش	

ــم.« ــکر	می	کن ــد،	تش ــالش	میکنن ــد	و	ت کردن
ــود	در	 ــخنرانی	خ ــالب	در	س ــر	انق ــوروزی،	رهب ــام	ن ــن	پی ــس	از	ای پ
حــرم	مطهــر	امــام	رضــا	علیــه	الســالم	همزمــان	بــا	آغــاز	ســال	جدیــد،	
ــرا	 ــت	اج ــت	جه ــه	دول ــی	را	ب ــاد	مقاومت ــی	در	اقتص ــدام	عمل 10	اق

ــد. پیشــنهاد	نمودن
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تشکیل	کمیته	اقتصاد	مقاومتی	در	مجلس	شورای	اسامی
در	مجلــس	دهــم،	کمیتــه	اقتصــاد	مقاومتــی	ذیــل	کمیســیون	
اقتصــادی	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	مهرمــاه	1395	شــکل	گرفــت	
تــا	قــوه	مقننــه	نیــز	در	ایــن	زمینــه	وارد	عمــل	شــود.	بررســی	دقیــق	
و	کارشناســی	طرح	هــا،	لوایــح	و	موضوعــات	مرتبــط	بــا	اقتصــاد	
مقاومتــی	و	ارائــه	نظــرات	مرتبــط	بــه	کمیســیون	اقتصــادی،	از	جملــه	

ــوده	اســت. ــه	ب ــن	کمیت اهــداف	ای
در	حــال	حاضــر	ایــن	کمیتــه	به	صــورت	مســتمر	بــا	حضــور	نمایندگان	
مرتبــط	و	مســئولین	و	کارشناســان	تشــکیل	جلســه	می	دهــد	و	مباحــث	

مرتبــط	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	طــی	آن	طــرح	و	پیگیــری	می	شــود.
ــن	 ــه،	تامی ــارت	دوجانب ــه	و	تج ــی	دوجانب ــای	پول ــری	پیمان	ه پیگی
ــرمایه	های	 ــا	س ــورس	و	ب ــق	ب ــی	از	طری ــای	کالن	نفت ــی	قرارداده مال
داخلــی،	تولیــد	غــذا	بــدون	آب،	بهبــود	حمایت	هــای	کارآمــد	از	
ــود	 ــه	بهب ــک	ب ــی،	کم ــد	تضمین ــه	خری ــاورزی	از	جمل ــش	کش بخ
ــام	 ــفافیت	در	نظ ــی،	ش ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــرد	س عملک
ــوه	 ــالح	نح ــی،	اص ــبکه	بانک ــزی	از	ش ــک	مرک ــتقالل	بان ــی	و	اس بانک
تعرفــه	گــذاری	انــرژی،	حمایــت	از	لوکوموتیوهــای	اقتصــادی	و	بهبــود	
فضــای	کســب	و	کار،	بهبــود	وضعیــت	مســکن	در	کشــور	و	اصــالح	و	
ــدون	بودجــه	 ــا	ب ــی	آنه ــن	مال ــی	و	تامی ــای	عمران بازطراحــی	پروژه	ه
دولــت	از	مباحــث	مهمــی	اســت	کــه	در	کمیتــه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	

ــرار	دارد. ــری	ق ــتور	پیگی دس

نامگذاری	ســال	1396	به	نام	»اقتصاد	مقاومتی،	
اشتغال« 	– تولید	

ــتای	 ــه	در	راس ــورت	گرفت ــای	ص ــه	فعالیت	ه ــالب	در	ادام ــر	انق رهب
اقتصــاد	مقاومتــی،	ســال	1396	را	بــه	نــام	»اقتصــاد	مقاومتــی،	تولیــد	
ــج	 -	اشــتغال«	نامگــذاری	و	از	دســتگاه	ها	و	مســئوالن	خواســتند	نتای
فعالیــت	در	ایــن	حــوزه	را	در	پایــان	ســال	بــه	مــردم	اطــالع	دهنــد.

ایشان	در	بخشی	از	پیام	نوروزی	خود	در	این	زمینه	فرمودند:	
ــئولین	 ــود-	از	مس ــال	95	ب ــه	س ــل«	-ک ــدام	وعم ــال	»اق ــن	در	س »م
محتــرم	خواســتم	کــه	ســتادی	بــرای	اقــدام	و	عمــل	تشــکیل	بدهنــد	و	
تشــکیل	دادنــد؛	کارهــای	خوبــی	هــم	خوشــبختانه	انجــام	گرفــت	کــه	
گــزارش	آن	را	بــه	مــا	دادنــد؛	لکــن	آنچــه	انجــام	گرفتــه	اســت،	بــا	آنچــه	
مــورد	انتظــار	مــردم	و	مــورد	انتظــار	مــا	اســت،	فاصلــه	ی	زیــادی	دارد	...	
اقتصــاد	مقاومتــی	یــک	مجموعــه	اســت؛	ایــن	مجموعــه	اگر	فقــط	در	زیر	
نــام	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	توّجــه	قــرار	بگیــرد،	ممکــن	اســت	چنــدان	
منشــأ	اثــر	نباشــد؛	مــن	عــالج	را	در	ایــن	میبینــم	کــه	ایــن	مجموعــه	را	
بــه	نقــاط	مهــم	تقســیم	کنیــم	و	بــرای	هــر	نقطــه	ی	کلیــدی	و	مهّمــی	
یــک	فصلــی	از	زمــان	را	قــرار	بدهیــم،	و	از	مســئولین	و	افــراد	شــاخص	و	
از	آحــاد	مــردم	بخواهیــم	کــه	همــه	ی	هّمــت	خــود	را	بــر	روی	آن	نقــاط	
کلیــدی	متمرکــز	کننــد؛	بــه	نظــر	مــن	عــالج	در	ایــن	اســت	کــه	ایــن	
نقطــه	ی	کلیــدی	را	امســال	درســت	شناســایی	کنیــم.	بــه	اعتقــاد	مــن	
ایــن	نقطــه	ی	کلیــدی	عبــارت	اســت	از	تولیــد،	تولیــد	داخلی؛	و	اشــتغال	
و	عمدتــاً	اشــتغال	جوانــان؛	اینهــا	آن	نقــاط	کلیــدی	اصلــی	اســت.	اگــر	ما	
توانســتیم	روی	ایــن	دو	نقطــه	متمرکــز	بشــویم	و	کارهــا	را	بر	این	اســاس	
برنامه	ریــزی	و	دســته	بندی	بکنیــم،	تصــّور	ایــن	اســت	کــه	کار	به	میــزان	
ــی	 ــمگیر	و	محسوس ــای	چش ــت	و	موّفقّیت	ه ــد	رف ــو	خواه ــادی	جل زی
پیــش	خواهــد	آمــد.	مــن	در	ســخنرانی	ان	شــاءاهلل	خصوصّیاتــی	را	کــه	بر	
ایــن	دو	نقطــه	ی	کلیــدی	و	اساســی	مترتـّـب	اســت	توضیــح	خواهــم	داد؛	
لــذا	مــن	شــعار	امســال	را	»اقتصــاد	مقاومتــی:	تولیــد	-	اشــتغال«	قــرار	
ــی	اســت،	بعــد	تولیــد	و	 می	دهــم؛	یعنــی	اقتصــاد	مقاومتــی	عنــوان	کلّ
ــر	روی	آن	 اشــتغال؛	ایــن	مجمــوع	نقاطــی	اســت	کــه	بایســتی	همــه	ب
متمرکــز	بشــوند.	مطالبــه	ی	مــن	و	مطالبــه	ی	مــردم	از	مســئولین	عزیز	و	
محتــرم	ایــن	اســت	کــه	بــر	روی	ایــن	دو	نقطــه	متمرکــز	بشــوند	و	کارها	
را	بــا	برنامه	ریــزی	انجــام	بدهنــد	و	ان	شــاءاهلل	در	پایــان	ســال	نتایــج	آن	

را	بتواننــد	بــه	مــردم	گــزارش	کننــد.«
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

ــر	 ــرم	مطه ــال	1393	در	ح ــدای	س ــخنرانی	ابت ــالب	در	س ــر	انق رهب
ــان	 ــم	بی ــه	مه ــی	دو	نکت ــاد	مقاومت ــوص	اقتص ــوی)ع(	در	خص رض

ــد: فرمودن
ــای	 ــا	نیازه ــک	الگــوی	علمــی	متناســب	ب 1-	[اقتصــاد	مقاومتــی]	ی
ــی	 ــم	نیســت؛	یعن ــا	ه ــه	کشــور	م ــا	منحصــر	ب ــا	اســت	اّم کشــور	م
بســیاری	از	کشــورها،	امــروز	بــا	توّجــه	بــه	ایــن	تکانه	هــای	اجتماعــی	
ــن	بیســت	ســی	ســال	 ــه	در	ای ــر	و	روشــدن	های	اقتصــادی	ای	ک و	زی
گذشــته	اتّفــاق	افتــاده	اســت،	متناســب	بــا	شــرایط	خودشــان	بــه	فکــر	

ــد.	 ــن	کاری	افتاده	ان ــک	چنی ی
2-	[اقتصــاد	مقاومتــی]	بهتریــن	راه	حــّل	مشــکالت	اقتصــادی	کشــور	
ــه	مشــکالت	کنونــی	 ــا	معنــای	آن	ایــن	نیســت	کــه	ناظــر	ب اســت	اّم
ــی	 ــاد	مقاومت ــت.	اقتص ــه	اس ــال	همیش ــن	م ــه،	ای ــت،	ن ــور	اس کش
ــن	 ــن	چنی ــاد؛	ای ــای	اقتص ــازی	پایه	ه ــازی،	محکم	س ــی	مقاوم	س یعن
ــم،	 ــر	تحری ــرایط	غی ــه	در	ش ــم،	چ ــرایط	تحری ــه	در	ش ــادی	چ اقتص

ــد.	 ــک	می	کن ــردم	کم ــه	م ــود	و	ب ــد	ب ــارور	خواه ب

5	اصل	اقتصاد	مقاومتی
در	ایــن	راســتا	ایشــان	در	ســخنرانی	مذکــور	5	اصــل	مهــم	و	اساســی	

اقتصــاد	مقاومتــی	را	بــه	شــرح	زیــر	ارائــه	فرمودنــد:
ــی: [اقتصــاد	مقاومتــی]	درون	زا	اســت.	یعنــی	از	 ــل 1- درونزای اص
دل	ظرفّیت	هــای	خــود	کشــور	ما	و	خــود	مــردم	مــا	می	جوشــد.	
ــات	کشــور	 ــه	امکان رشــد	ایــن	نهــال	و	ایــن	درخــت،	مّتکــی	اســت	ب

ــا	اســت.	 ــن	معن ــه	ای ــان؛	درون	زا	ب خودم
اصــل 2- برونگرایــی:	ایــن	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	معنــا	نیســت	
کــه	مــا	اقتصــاد	خودمــان	را	محصــور	می	کنیــم	و	محــدود	می	کنیــم	
در	خــود	کشــور؛	بــا	اقتصادهــای	جهانی	تعامــل	دارد،	بــا	اقتصادهــای	

کشــورهای	دیگــر	بــا	قــدرت	مواجــه	می	شــود.	
ــاد	اســت.	 ــی	مردم	بنی ــوری: اقتصــاد	مقاومت ــردم مح ــل 3- م اص
ــی	نیســت،	اقتصــاد	 ــت	نیســت	و	اقتصــاد	دولت ــر	محــور	دول ــی	ب یعن
ــردم	 ــردم،	حضــور	م ــرمایه	ی	م ــردم،	س ــا	اراده	ی	م ــت؛	ب ــی	اس مردم
ــه	 ــا	نیســت	ک ــن	معن ــه	ای ــی	نیســت:	ب ــد.	دولت ــدا	می	کن ــق	پی تحّق

بخش	دوم

» مبانی رسمی اقتصاد مقاومتی« 
اصول، سیاست ها و اقدامات عملی در رابطه با الگوی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

در	ایــن	بخــش	5	اصــل،	24	مــاده	سیاســت	های	

کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	و	10	اقــدام	عملــی	

مطــرح	شــده	توســط	رهبــر	انقــاب	بــرای	

تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	بیــان	شــده	اســت	کــه	

می	تــوان	از	آن،	بــه	عنــوان	مبانــی	رســمی	

ــرد. ــاد	ک ــی	ی ــاد	مقاومت اقتص
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دولــت	در	قبــال	آن	مســئولّیتی	نــدارد؛	چــرا،	دولــت	مســئولّیت	
برنامه	ریــزی،	زمینه	ســازی،	ظرفّیت	ســازی،	هدایــت	و	کمــک	دارد.	
کار	اقتصــادی	و	فّعالّیــت	اقتصــادی	دســِت	مــردم	اســت،	مــال	مــردم	
اســت؛	اّمــا	دولــت	به	عنــوان	یــک	مســئول	عمومــی	نظــارت	می	کنــد،	
هدایــت	می	کنــد،	کمــک	می	کنــد.	آن	جایــی	کــه	کســانی	بخواهنــد	
سوء	اســتفاده	کننــد	و	دســت	به	فســاد	اقتصادی	بزننــد،	جلــوی	
ــد،	 ــه	کمــک	دارن ــاج	ب ــه	کســانی	احتی ــی	ک ــرد؛	آنجای ــا	را	می	گی آنه
ــه	ی	 ــرایط،	وظیف ــازی	ش ــن	آماده	س ــد.	بنابرای ــا	کمــک	می	کن ــه	آنه ب

ــد. ــهیل	می	کن ــت؛	تس ــت	اس دول
ــی: [اقتصــاد	مقاومتــی]	دانش	بنیان	اســت.	 ــش بنیان اصــل 4- دان
ــرفت	های	 ــه	پیش ــد،	ب ــتفاده	می	کن ــرفت	های	علمی	اس ــی	از	پیش یعن
ــد؛	 ــرار	می	ده ــم	ق ــور	عل ــر	مح ــاد	را	ب ــد،	اقتص ــه	می	کن ــی	تکی علم
ــه	 ــت	ک ــن	نیس ــای	آن	ای ــور،	معن ــود	دانش	مح ــه	می	ش ــه	گفت اینک
ــه	در	طــول	ســال	های	 ــا	کشــاورز	ک ــه	ی	صنعتگــر	ی ــا	تجرب عناصــر	ب
متمــادی	کارهــای	بزرگــی	را	بــر	اســاس	تجربــه	انجــام	داده	انــد،	اینهــا	
ــده	ی	 ــه	عه ــم	ب ــی	ه ــش	بســیار	مهّم ــر،	نق ــد؛	نخی ــا	نکنن ــش	ایف نق

اینهــا	اســت.
ــور	 ــی]	عدالت	مح ــاد	مقاومت ــوری: [اقتص ــت مح ــل 5- عدال اص
اســت.	یعنــی	تنهــا	بــه	شــاخص	های		اقتصــاد	ســرمایه	داری	ـ	]مثــل[	
ــه	 ــی	ک ــد؛	در	حال ــا	نمی	کن ــی	اکتف ــص	ملّ ــد	ناخال ــی،	تولی ــد	ملّ رش
ــا	 ــاال	مــی	رود،	اّم ــی	هــم	ب ــی	یــک	کشــوری	خیل ــص	ملّ ــد	ناخال تولی
کســانی	هــم	در	آن	کشــور	از	گرســنگی	می	میرنــد!	بنابرایــن	شــاخص	
ــی	از	 ــه	یک ــی	در	جامع ــت	اجتماع ــادی	و	عدال ــت	اقتص ــت	عدال عدال
شــاخص	های	مهــم	در	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت،	اّمــا	معنــای	آن	ایــن	
نیســت	کــه	بــه	شــاخص	های	علمــی	موجــود	دنیــا	هــم	بــی	اعتنایــی	
بشــود؛	نخیــر،	بــه	آن	شــاخص	ها	هــم	توّجــه	می	شــود،	اّمــا	بــر	محــور	
»عدالــت«	هــم	کار	می	شــود.	عدالــت	در	ایــن	بیــان	و	در	ایــن	برنامــه	
ــروت	و	 ــه	معنــای	تولیــد	ث ــه	معنــای	تقســیم	فقــر	نیســت،	بلکــه	ب ب

ــی	را	افزایــش	دادن	اســت. ثــروت	ملّ

سیاست	های	کلی	اقتصاد	مقاومتی
کلــی	 سیاســت	های	 	،1392 ســال	 مــاه	 بهمــن	 	29 تاریــخ	 در	
اقتصــاد	مقاومتــی	در	24	مــاده	بــا	هــدف	تأمیــن	رشــد	پویــا	و	بهبــود	
شــاخص	های	مقاومــت	اقتصــادی	و	دســتیابی	بــه	اهــداف	ســند	

ــر،	 ــاف	پذی ــادی،	انعط ــردی	جه ــا	رویک ــاله	و	ب ــم	انداز	بیست	س چش
ــر	 ــرح	زی ــه	ش ــرا	ب ــرو	و	برون	گ ــد،	درون	زا،	پیش ــاز،	مول ــت	س فرص

ــد: ــالغ	گردی ــه	ای	اب ــت	اهلل	خامن ــالب	آی ــر	انق ــط	رهب توس
1	 ــی	. ــع	مال ــات	و	مناب ــه	امکان ــازی	کلی ــال	س ــرایط	و	فع ــن	ش تأمی

و	ســرمایه	های	انســانی	و	علمــی	کشــور	بــه	منظــور	توســعه	
ــر	رســاندن	مشــارکت	آحــاد	جامعــه	در	 ــه	حداکث کارآفرینــی	و	ب
فعالیت	هــای	اقتصــادی	بــا	تســهیل	و	تشــویق	همکاری	هــای	
جمعــی	و	تأکیــد	بــر	ارتقــاء	درآمــد	و	نقــش	طبقــات	کــم	درآمــد	

ــط و	متوس
2	 پیشــتازی	اقتصــاد	دانــش	بنیــان،	پیــاده	ســازی	و	اجــرای	نقشــه	.

جامــع	علمــی	کشــور	و	ســاماندهی	نظــام	ملــی	نــوآوری	بــه	منظور	
ارتقــاء	جایــگاه	جهانــی	کشــور	و	افزایــش	ســهم	تولیــد	و	صــادرات	
ــه	اول	 ــه	رتب ــان	و	دســتیابی	ب ــش	بنی ــات	دان محصــوالت	و	خدم

اقتصــاد	دانــش	بنیــان	در	منطقــه
3	 محــور	قــرار	دادن	رشــد	بهــره	وري	در	اقتصــاد	بــا	تقویــت	.

نیــروی	کار،	تقویــت	رقابــت	 توانمندســازی	 تولیــد،	 عوامــل	
پذیــری	اقتصــاد،	ایجــاد	بســتر	رقابــت	بیــن	مناطــق	و	اســتان	ها	
ــای	 ــوع	در	جغرافی ــای	متن ــت	و	قابلیت	ه ــری	ظرفی ــه	کارگی و	ب

مزیت	هــای	مناطــق	کشــور
4	 ــت	. ــا	در	جه ــازی	یارانه	ه ــرای	هدفمندس ــت	اج ــتفاده	از	ظرفی اس

ــرژی	و	 افزایــش	تولیــد،	اشــتغال	و	بهــره	وری،	کاهــش	شــدت	ان
ــی ــت	اجتماع ــاخص	های	عدال ــاء	ش ارتق

5	 ــرف،	. ــا	مص ــد	ت ــره	تولی ــل	در	زنجی ــه	عوام ــری	عادالن ــهم	ب س
ــا	افزایــش	 ــژه	ب ــه	وی ــا	در	ایجــاد	ارزش	ب ــا	نقــش	آنه متناســب	ب
ســهم	ســرمایه	انســانی	از	طریــق	ارتقــاء	آمــوزش،	مهــارت،	

خالقیــت،	کارآفرینــی	و	تجربــه
6	 ــژه	در	. ــی	نهاده	هــا	و	کاالهــای	اساســی	)بوی ــد	داخل افزایــش	تولی

اقــالم	وارداتــی(	و	اولویــت	دادن	بــه	تولیــد	محصــوالت	و	خدمــات	
راهبــردی	و	ایجــاد	تنــوع	در	مبــادی	تأمیــن	کاالهــای	وارداتــی	بــا	

هــدف	کاهــش	وابســتگی	بــه	کشــورهای	محــدود	و	خــاص
7	 ــا	. ــردی	ب ــر	راهب ــاد	ذخای ــان	و	ایج ــذا	و	درم ــت	غ ــن	امنی تأمی

ــه	و	کاال( ــواد	اولی ــد	)م ــی	تولی ــی	و	کیف ــش	کم ــر	افزای ــد	ب تأکی
8	 ــی	. ــت	های	کل ــرای	سیاس ــر	اج ــد	ب ــا	تأکی ــرف	ب ــت	مص مدیری

اصــالح	الگــوی	مصــرف	و	ترویــج	مصــرف	کاالهــای	داخلــی	همــراه	
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ــرای	ارتقــاء	کیفیــت	و	رقابــت	پذیــری	در	تولیــد ــا	برنامــه	ریــزی	ب ب
9	 ــدف	. ــا	ه ــور	ب ــی	کش ــام	مال ــه	نظ ــه	جانب ــت	هم ــالح	و	تقوی اص

پاســخگویی	بــه	نیازهــای	اقتصــاد	ملــی،	ایجــاد	ثبــات	در	اقتصــاد	
ــی ــت	بخــش	واقع ــی	و	پیشــگامی	در	تقوی مل

حمایــت	همــه	جانبــه	هدفمنــد	از	صــادرات	کاالهــا	و	خدمــات	بــه	.	10
تناســب	ارزش	افــزوده	و	بــا	خالــص	ارز	آوری	مثبــت	از	طریــق:	

تسهیل	مقررات	و	گسترش	مشوق	های	الزم		•
گســترش	خدمــات	تجــاري	و	ترانزیــت	و	زیرســاخت	هاي		•

ــاز ــورد	نی م
تشویق	سرمایه	گذاري	خارجي	براي	صادرات	•
برنامــه	ریــزي	تولیــد	ملــي	متناســب	بــا	نیازهــاي	صادراتــي،		•

ــاي	 ــوع	بخشــي	پیونده ــد	و	تن ــاي	جدی ــي	بازاره ــکل	ده ش
ــا	کشــورهاي	منطقــه ــه	ویــژه	ب ــا	کشــورها	ب اقتصــادي	ب

اســتفاده	از	ســازوکار	مبــادالت	تهاتــري	بــراي	تســهیل		•
مبــادالت	در	صــورت	نیــاز

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

ــه	.	11 ــژه	اقتصــادی	کشــور	ب توســعه	حــوزه	عمــل	مناطــق	آزاد	و	وی
منظــور	انتقــال	فناوری	هــای	پیشــرفته،	گســترش	و	تســهیل	
تولیــد،	صــادرات	کاالهــا	و	خدمــات	و	تأمیــن	نیازهــای	ضــروری	و	

ــی	از	خــارج ــع	مال مناب
افزایش	قدرت	مقاومت	و	کاهش	آسیب	پذیری	اقتصاد	از	طریق:	.	12

توســعه	پیوندهــاي	راهبــردي	و	گســترش	همکاري	و	مشــارکت		•
بــا	کشــورهاي	منطقــه	و	جهــان	بویژه	همســایگان

اســتفاده	از	دیپلماســی	در	جهــت	حمایــت	از	هدف	هــای		•
ــادی اقتص

و		• بین	المللــی	 ســازمان	های	 ظرفیت	هــای	 از	 اســتفاده	
منطقــه	ای

مقابله	با	ضربه	پذیری	درآمد	حاصل	از	نفت	و	گاز	از	طریق:.	13
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	•

افزایــش	ذخایــر	راهبــردی	نفــت	و	گاز	کشــور	بــه	منظــور	.	14
ــظ	و	 ــر	حف ــد	ب ــت	و	گاز	و	تأکی ــی	نف ــازار	جهان ــذاری	در	ب اثرگ
توســعه	ظرفیت	هــای	تولیــد	نفــت	و	گاز	به	ویــژه	در	میادیــن	

ــترک مش
افزایــش	ارزش	افــزوده	از	طریــق	تکمیــل	زنجیــره	ارزش	صنعــت	.	15

نفــت	و	گاز،	توســعه	تولیــد	کاالهــای	دارای	بــازدی	بهینــه	
)براســاس	شــاخص	شــدت	مصــرف	انــرژی(	و	بــاال	بــردن	صــادرات	
ــد	 ــا	تأکی ــی	ب ــای	نفت ــیمی	و	فرآورده	ه ــرق،	محصــوالت	پتروش ب

ــع ــی	از	مناب ــر	برداشــت	صیانت ب
ــر	.	16 ــد	ب ــا	تأکی ــور	ب ــی	کش ــای	عموم ــی	در	هزینه	ه ــه	جوی صرف

ــت	و	 ــدازه	دول ــی	ســازی	ان تحــول	اساســی	در	ســاختارها،	منطق
ــد ــای	زای ــرور	و	هزینه	ه ــر	ض ــوازی	و	غی ــتگاه	های	م ــذف	دس ح

ــا	افزایــش	ســهم	درآمدهــای	.	17 ــت	ب اصــالح	نظــام	درآمدهــای	دول
ــی مالیات

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

شــفاف	ســازی	اقتصــاد	و	ســالم	ســازی	آن	و	جلوگیــری	از	.	19
حوزه	هــای	 در	 فســادزا	 زمینه	هــای	 و	 فعالیت	هــا	 اقدامــات،	

... پولــی،	تجــاری،	ارزی	و	
تقویــت	فرهنــگ	جهــادی	در	ایجــاد	ارزش	افــزوده،	تولیــد	ثــروت،	.	20

و	 مولــد	 اشــتغال	 و	 ســرمایه	گذاری	 کارآفرینــی،	 وری،	 بهــره	
ــات	 ــخاص	دارای	خدم ــه	اش ــی	ب ــاد	مقاومت ــان	اقتص ــای	نش اعط

ــه ــن	زمین ــته	در	ای برجس
ــژه	.	21 ــازی	آن	به	وی ــان	س ــی	و	گفتم ــاد	مقاومت ــاد	اقتص ــن	ابع تبیی

ــه	 ــل	آن	ب ــانه	ای	و	تبدی ــی	و	رس ــی،	آموزش ــای	علم در	محیط	ه
ــج	ملــی گفتمــان	فراگیــر	و	رای

ــی	اقتصــاد	.	22 ــق	سیاســت	های	کل ــرای	تحق ــف	اســت	ب ــت	مکل دول
ــات	 ــای	همــه	امکان ــا	هماهنــگ	ســازی	و	بســیج	پوی ــی	ب مقاومت

ــر	را	معمــول	دارد: ــات	زی کشــور،	اقدام
و		• فنــی	 علمــی،	 ظرفیت	هــای	 به	کارگیــری	 و	 شناســایی	

ــات	 ــدي	و	اقدام ــوان	آفن ــه	ت ــی	ب ــرای	دسترس ــادی	ب اقتص
ــب مناس
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رصد	برنامه	های	تحریم	و	افزایش	هزینه	برای	دشمن	•
ــاي		• ــه	طرح	ه ــق	تهی ــادي	از	طری ــرات	اقتص ــت	مخاط مدیری

برابــر	 در	 بهنــگام	 و	 فعــال،	ســریع	 واکنــش	هوشــمند،	
اختالل	هــاي	داخلــي	و	خارجــي و	 مخاطــرات	

شــفاف	و	روان	ســازی	نظــام	توزیع	و	قیمــت	گذاری	و	روزآمدســازی	.	23
شــیوه	های	نظــارت	بــر	بــازار

ــی	و	.	24 ــه	محصــوالت	داخل ــرای	کلی ــتاندارد	ب ــش	پوشــش	اس افزای
ــج	آن تروی

اقدامــات	عملی	اقتصاد	مقاومتی
ــر	 ــرم	مطه ــال	1395	در	ح ــدای	س ــخنرانی	ابت ــالب	در	س ــر	انق رهب
ــی	را	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــت	تحق ــی	جه ــدام	عمل ــوی	)ع(،	10	اق رض
ــط	 ــتگاه	های	مرتب ــت	و	دس ــرا	توســط	دول ــت	اج ــر	جه ــه	شــرح	زی ب

ــد: ــنهاد	فرمودن پیش
ــدام 1- شناســایی	فّعالیت	هــا	و	زنجیره	هــای	اقتصــادی	مزیــت	دار	 اق
کشــور	و	تمرکــز	بــر	آنهــا:	بعضــی	از	فّعالیت	هــای	اقتصــادی	در	کشــور	
ــای	 ــد	و	از	آن،	باب	ه ــادر	می	مان ــل	م ــت	دارد،	مث ــت	دارد،	اهّمی اولوی
ــت	 ــا	بایس ــود؛	روی	آنه ــوده	می	ش ــدی	گش ــادی	و	تولی ــّدد	اقتص متع

تمرکــز	کننــد؛	آنهــا	را	بایــد	شناســایی	کنند	و	نقشــه	ی	راه	را	مشــّخص	
کننــد	و	تکلیــف	همــه	را	معلــوم	بکننــد.

اقــدام 2- احیــا	کــردن	تولیــد	داخلــی:	امــروز	حــدود	شــصت	درصــد	
ــا	 ــا	ب ــت؛	بعضی	ه ــل	اس ــت،	تعطی ــل	اس ــا	معّط ــد	م ــات	تولی از	امکان
کمتــر	از	ظرفیــت	کار	می	کنــد،	بعضی	هــا	کار	نمی	کنــد؛	بایســتی	

مــا	تولیــد	را	زنــده	کنیــم،	تولیــد	را	احیــاء	کنیــم.	
ــا	را	 ــی	م ــد	داخل ــدرت	تولی ــا،	ق ــی	م ــای	خارج ــدام 3- خریده اق
ــا	 ــاًل	هواپیم ــم	مث ــا	می	خواهی ــد	م ــرض	بفرمایی ــد:	ف ــف	نکن تضعی
ــود	 ــود	-خ ــه	می	ش ــا	گفت ــه	م ــم؛	ب ــداری	بکنی ــا	خری ــم	ی وارد	بکنی
ــد	از	 ــالن	درص ــه	ف ــر	چنانچ ــه	اگ ــد-	ک ــی	می	گوین ــئولین	دولت مس
ایــن	قیمــت	را	مــا	در	صنایــع	داخلــی	هواپیمــا	ســرمایه	گذاری	کنیــم،	
ــد	 ــرد	و	تولی ــم	ک ــتفاده	خواهی ــم	اس ــارج	بخری ــه	از	خ ــتر	از	آنک بیش
ــارج	 ــز	را	از	خ ــا	همه	چی ــه	م ــد.	اینک ــدا	می	کن ــم	رشــد	پی ــی	ه داخل
وارد	کنیــم	و	نــگاه	نکنیــم	کــه	ایــن	خریــد	مــا،	ایــن	واردات	مــا	چــه	
ــن	در	 ــی	مــی	آورد	خطــا	اســت؛	پــس	بنابرای ــی	ســر	تولیــد	داخل بالی

ــف	نشــود. ــی	تضعی ــد	داخل ــه	تولی ــم	ک ــا	کاری	کنی خریده
اقــدام 4- مدیریــت	منابــع	مالــی	کــه	از	بانک	هــا	و	مراکــز	خارجــی	
ــم	در	خــارج	از	کشــور؛	 ــی	داری ــا	پول	های ــه	کشــور	وارد	می	شــود:	م ب
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]مثــاًل[	نفــت	فروخته	ایــم،	پولــش	را	بــه	مــا	نداده	انــد.	وقتی	کــه	ایــن	
ــاردی	 ــد	ده	میلی ــا	در	خــارج	کــه	حــاال	هــر	چن پول	هــای	موجــود	م
کــه	هســت	برگشــت،	در	مصارفــی	بــه	کار	نــرود	کــه	ایــن	پــول	هــدر	
بشــود.	ایــن	پولــی	اســت	کــه	وارد	کشــور	می	شــود،	کشــور	نیــاز	دارد	
ــی	 ــن	پول ــند	ای ــب	باش ــت؛	مواظ ــد	اس ــاًل	تولی ــه	ی	اّول	مث و	در	درج
ــای	 ــرف	خریده ــرود،	َص ــن	ن ــرود،	از	بی ــدر	ن ــود،	ه ــه	وارد	می	ش ک

ــود. ــراف	ها	نش ــرف	اس ــا،	ص ــای	بی	ج ــرف	کاره ــورد،	َص بی	م
ــور:	بخــش	 ــم	کش ــای	مه ــدن	بخش	ه ــان	ش ــش	بنی ــدام 5- دان اق
نفــت	و	گاز	یــا	بخــش	تولیــد	موتــور	کــه	بــرای	خــودرو،	بــرای	هواپیما،	
ــن	بخش	هــای	 ــورد	اســتفاده	اســت،	ای ــرای	کشــتی	م ــرای	قطــار،	ب ب
ــم	اقتصــاد	 ــا	می	گویی ــه	م ــان	بشــود.	اینک ــم،	دانش	بنی ــاس	و	مه حّس
ــان	 ــا	نش ــمندان	م ــا،	دانش ــای	م ــت[.	جوان	ه ــن	اس ــان	]ای دانش	بنی
داده	انــد	کــه	می	تواننــد	نــوآوری	کننــد،	می	تواننــد	مــا	را	از	آن	
ــد	 ــرض	کنی ــاًل	ف ــد.	مث ــر	ببرن ــم	باالت ــاوری	داری ــه	در	فّن ســطحی	ک
کــه	ســطح	موتــور	خــودرو	را	بــا	یــک	پیشــرفتی	بــاال	ببــرد	کــه	فــرض	
ــکل	 ــالن	ش ــه	ف ــار	را	ب ــور	قط ــا	موت ــود،	ی ــم	بش ــش	ک ــم	مصرف کنی
ــای	 ــا	بنگاه	ه ــور	م ــن	االن	در	کش ــد.	همی ــاورد؛	می	توانن ــود	بی به	وج
اقتصــادی	و	تولیــدی	ای	وجــود	دارنــد	کــه	کارهایــی	کــه	آنهــا	انجــام	
ــر	اســت	 ــا	از	مشــابه	خارجــی	اش	بهت ــد،	ی می	دهنــد	و	تولیــد	می	کنن
یــا	برابــر	آنهــا	اســت؛	همیــن	االن	داریــم؛	خــب	اینهــا	را	بایــد	تقویــت	

کــرد.	
ــا	در	 ــته:	م ــرمایه	گذاری	های	گذش ــرداری	از	س ــره	ب ــدام 6- به اق
ــا	 ــم؛	از	آنه ــرمایه	گذاری	کرده	ای ــا	س ــی	از	بخش	ه ــته	روی	بعض گذش
بهره	بــرداری	بشــود	و	اســتفاده	بشــود.	مــا	در	زمینــه	ی	نیروگاه	ســازی	
ــیمی	 ــه	ی	پتروش ــم؛	در	زمین ــی	کردی ــرمایه	گذاری	خوب ــور	س در	کش
ــاج	 ــروگاه	احتی ــه	نی ــور	ب ــروز	کش ــم.	ام ــی	کردی ــرمایه	گذاری	خوب س
ــی	کــه	مــا	می	ســازیم	 ــه	نیــروگاه	ارزان دارد،	کشــورهای	دیگــر	هــم	ب
ــم	وارد	 ــروگاه	بخری ــرون	نی ــم	از	بی ــر	نروی ــا	دیگ ــد.	م ــاج	دارن احتی
ــن	 ــا	نیــروگاه	درســت	کننــد.	ای ــرای	م ــم	ب ــرادی	بیاوری ــا	اف کنیــم،	ی
قســمت	هایی	کــه	ســرمایه	گذاری	شــده	اســت،	برایــش	تــالش	شــده	

اســت	و	زحمــت	کشــیده	شــده	اســت،	احیــاء	بشــود	و	از	آنهــا	اســتفاده	
بشــود.

اقــدام 7- انتقــال	فنــاوری	در	معامــالت	خارجــی:	در	همــه	ی	
ــاوری	را	 ــال	فّن ــم،	انتق ــام	می	دهی ــا	انج ــه	م ــی	ای	ک ــالت	خارج معام
شــرط	کنیــم.	فــرض	کنیــد	]اگــر[	یــک	وســیله	ای	را	یــا	یــک	شــی	ء	
تولیــدی	جدیــدی	را	می	خواهنــد	بخرنــد،	تولیدشــده	را	نخرنــد،	
ــد	و	 ــه	کنن ــاوری	مخصــوص	خــودش	تهی ــا	فّن ]بلکــه[	آن	شــی	ء	را	ب

ــد.	 ــور	کنن ــل	کش ــاوری	را	داخ ــد؛	فّن بیاورن
ــارزه	ی	جــّدی	 ــا	فســاد	مب ــا	فســاد	و	قاچــاق:	ب ــارزه	ب ــدام 8- مب اق
بشــود،	بــا	ویژه	خــواری	مبــارزه	ی	جــّدی	بشــود،	بــا	قاچــاق	مبــارزه	ی	
جــّدی	بشــود؛	اینهــا	دارد	بــه	اقتصــاد	کشــور	لطمــه	می	زنــد	و	
ــه	 ــه	ای	ک ــل	آن	مجموع ــا	در	مقاب ــر	م ــد.	اگ ــردم	می	برن ضــررش	را	م
ــادی	 ــائل	اقتص ــه	ی	مس ــت	هایی	در	زمین ــا	زدوبس ــد	ب ــرض	بفرمایی ف
ویژه	خــواری	می	کننــد،	خودشــان	را	از	امتیــازات	ویــژه	برخــوردار	
ــوند،	 ــادی	می	ش ــی	و	اقتص ــی	و	مال ــاد	پول ــار	فس ــا	دچ ــد	و	ی می	کنن
ســهل	انگاری	کنیــم،	قطعــاً	کشــور	ضــرر	خواهــد	کــرد؛	نبایــد	
ســهل	انگاری	بشــود.	قاچــاق	همیــن	جــور	اســت؛	مانــع	قاچــاق	
ــد. ــارزه	کنن ــه	مب ــی	کلم ــای	واقع ــا	قاچــاق،	به	معن ــد	ب ]بشــوند[.	بای
ــم	 ــا	بتوانی ــر	م ــود	اگ ــه	می	ش ــرژی:	گفت ــره	وری	ان ــدام 9- به اق
بهــره	وری	انــرژی	را	ارتقــا	بدهیــم،	بــاال	ببریــم	و	صرفه	جویــی	کنیــم،	
ــغ	کمــی	نیســت،	 ــد	شــد؛	مبل ــی	خواه ــارد	دالر	صرفه	جوی 100	میلی
ــن،	 ــنیدم	ای ــه	ش ــد.	البّت ــّدی	بگیرن ــن	را	ج ــت؛	ای ــادی	اس ــغ	زی مبل
مصّوبــه	ی	مجلــس	هــم	هســت؛	ارتقــای	بهره	بــرداری	از	انــرژی،	

ــت. ــالمی	اس ــورای	اس ــس	ش ــه	ی	مجل مصّوب
ــن	 ــط:	االن	چندی ــک	و	متوس ــع	کوچ ــت	از	صنای ــدام 10- حمای اق
ــه	ی	متوّســط	و	کوچــک	در	کشــور	هســت؛	آن	 هــزار	کارگاه	و	کارخان
چیــزی	کــه	در	متــن	جامعــه	اشــتغال	ایجــاد	می	کنــد،	تحــّرک	ایجــاد	
می	کنــد	و	طبقــات	پاییــن	را	بهره	منــد	می	کنــد،	همیــن	صنایــع	

ــد. کوچــک	و	متوّســط	اســت؛	اینهــا	را	تقویــت	کننــد	و	پیــش	ببرن
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اقتصــاد	مقاومتــی	الگویــی	اقتصــادی	اســت	کــه	در	آن	ســازوکارها	
ــه	 ــرا	شــود	ک ــه	نحــوی	طراحــی	و	اج و	سیاســت	های	اقتصــادی	ب
ــا	تکانه	هــای	داخلــی	و	خارجــی،	سیســتم	اقتصــادی	 در	برخــورد	ب
ــم	از	 ــود	اع ــداف	خ ــه	اه ــد	ب ــرده	و	بتوان ــل	ک ــر	عم ــاف	پذی انعط
رشــد	اقتصــادی	پایــدار،	برقــراری	عدالــت	اقتصــادی،	کاهــش	
ــی	 ــری	جهان ــت	پذی ــوان	رقاب ــش	ت ــادی	و	افزای ــتگی	اقتص وابس

ــد. دســت	یاب
ــی	و	10	 ــت	های	کل ــاده	سیاس ــی،	24	م ــل	اساس ــاس	5	اص ــر	اس ب
ــه	 ــل	ارائ ــه	در	بخــش	قب ــر	انقــالب	ک ــی	پیشــنهادی	رهب ــدام	عمل اق
ــش	و	40	 ــوان	در	8	بخ ــی	را	می	ت ــاد	مقاومت ــن	اقتص ــد،	دکتری گردی

ــرد.	 ــدی	ک زیربخــش	دســته	بن
ــد	 ــی،	تولی ــام	مال ــه،	نظ ــت	و	بودج ــد	از:	دول ــش	عبارتن ــن	8	بخ ای
داخلــی،	نفــت	و	انــرژی،	تجــارت	خارجــی،	امنیــت	اقتصــادی،	

مدیریــت	اقتصــادی	و	گفتمــان	ســازی.
ــازوکارهای	 ــادی	و	س ــتم	اقتص ــی	سیس ــه	طراح ــش	اول	ب 7	بخ
ــان	 ــوان	گفتم ــت	عن ــر	تح ــش	آخ ــه	و	بخ ــا	آن	پرداخت ــط	ب مرتب

الیه	هــای	 در	 الگــو	 ایــن	 گســترش	 و	 بســط	 نحــوه	 ســازی،	
ــریح	 ــل	آن	را	تش ــن	و	تکمی ــور	تبیی ــه	منظ ــی	ب ــف	اجتماع مختل

. یــد می	نما
ــرار	 ــی	ق ــورد	بررس ــای	آن	م ــش	و	زیربخش	ه ــن	8	بخ ــه	ای در	ادام

ــت: ــه	اس گرفت

دولت	و	بودجه
یکــی	از	مســائل	مهــم	کــه	مکاتــب	مختلــف	اقتصــادی	بــه	آن	
پرداختــه	انــد،	نقــش	دولــت	در	اقتصــاد	اســت.	در	حالــت	حداکثــری،		
ــز	 ــت	متمرک ــزی	و	مدیری ــه	ری ــش	برنام ــادی	نق ــه	های	اقتص اندیش
ــز	 ــی	نی ــت	حداقل ــد؛	در	حال ــده	ان ــل	ش ــت	قائ ــرای	دول ــاد	را	ب اقتص
ــور	 ــی	در	ام ــه	دخالت ــارج	شــده	و	هیچگون ــد	از	اقتصــاد	خ ــت	بای دول
ــردی	 ــا	رویک ــی	ام ــوی	اقتصــاد	مقاومت ــد.	الگ ــته	باش اقتصــادی	نداش
ــد.	 ــال	می	کن ــه	را	دنب ــی	میان ــمندانه	دارد	و	حالت ــاوت	و	هوش متف
همچنیــن	بــه	تناســب	وظایــف	دولــت	در	اقتصــاد،		هزینه	هــا	و	
درآمدهایــی	نیــز	بــرای	دولت	هــا	وجــود	دارد	کــه	بایســتی	بــه	

» الگوی اقتصاد مقاومتی، دکترین اقتصادی جمهوری اسالمی ایران« 
دسته بندی مبانی اقتصاد مقاومتی بر اساس بخش های مختلف کشور

بخش	سوم

در	ایــن	بخــش	بــر	اســاس	اصــول	5	گانــه،	

ــدام	 ــاده	ای	و	10	اق ــی	24	م ــت	های	کل سیاس

ــاب	 ــر	انق ــط	رهب ــده	توس ــنهاد	ش ــی	پیش عمل

بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	»دکتریــن	

ــوی	 ــک	الگ ــوان	ی ــه	عن ــی«	ب ــاد	مقاومت اقتص

منســجم	در	8	بخــش	و	40	زیربخــش	ارائــه	شــده	

ــت. اس
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ــداف	 ــه	اه ــاد	را	ب ــت	و	اقتص ــا	دول ــود	ت ــت	ش ــکل	مدیری ــن	ش بهتری
ــاند.	 ــود	برس خ

ــش	 ــا	نق ــط	ب ــورد	مرتب ــوان	3	م ــی،	می	ت ــاد	مقاومت ــوی	اقتص در	الگ
دولــت	در	اقتصــاد	و	بازطراحــی	مجــدد	آن	در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتی	
و	همچنیــن	مدیریــت	هزینه	هــا	و	درآمدهــای	دولــت	اســتخراج	نمــود.	

ایــن	مــوارد	در	ادامــه	توضیــح	داده	شــده	اســت:	
1	 ــه	در	اقتصــاد	ورود	داشــته	. ــت:	اینکــه	دولــت	چگون نقــش	دول

اقتصــاد	 	3 اصــل	 در	 کــه	 اســت	 مهمــی	 مســئله	 باشــد،		
مقاومتــی	بــه	آن	اشــاره	شــده	اســت.	بــر	ایــن	اســاس،	
ــک،	 ــت،	کم ــازی،	هدای ــازی،	ظرفّیت	س ــزی،	زمینه	س برنامه	ری
تســهیل	گــری	و	نظــارت	در	اقتصــاد	و	خــروج	از	تصــدی	گــری	
ــت	در	 ــش	دول ــوان	نق ــه	عن ــی،	ب ــور	غیرحاکمیت ــام	ام و	انج

ــت.	 ــر	اس ــی	مدنظ ــاد	مقاومت ــوی	اقتص الگ
2	 ــه	. ــا	توج ــت	ب ــای	دول ــت	درآمده ــت:	مدیری ــای	دول درآمده

ــه	در	 ــت	ک ــواردی	اس ــاد	دارد،		از	م ــه	در	اقتص ــی	ک ــه	نقش ب
مــاده	17	و	18	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	
آن	اشــاره	شــده	اســت.	افزایــش	ســهم	مالیــات	از	درآمدهــای	
دولــت	و	کاهــش	وابســتگی	بودجــه	بــه	درآمدهــای	حاصــل	از	

ــر	اســت.	 ــوزه	مدنظ ــن	ح ــت	و	گاز،	در	ای نف
3	 ــه	. ــا	توج ــت	ب ــای	دول ــت	هزینه	ه ــت:	مدیری ــای	دول هزینه	ه

ــه	در	 ــت	ک ــواردی	اس ــاد	دارد،	از	م ــه	در	اقتص ــی	ک ــه	نقش ب
آن	 بــه	 مقاومتــی	 اقتصــاد	 کلــی	 سیاســت	های	 	16 مــاده	
اشــاره	شــده	اســت.	کاهــش	هزینه	هــای	عمومــی	دولــت	
و	کشــور	و	همچنیــن	اصــالح	ســاختار	و	انــدازه	دولــت	و	
ــوزه	 ــن	ح ــازی	آن،	در	ای ــک	س ــی	و	کوچ ــای	حاکمیت نهاده

ــت. ــر	اس مدنظ

مالی نظام	
نظــام	مالــی	از	بانــک،	بــورس،	بیمــه،	صندوق	هــای	اعتبــاری	و	
ضمانتــی	و	نهادهــای	سیاســتگذار	و	حاکمیتــی	در	ایــن	حــوزه	تشــکیل	
ــر	 ــاد	ب ــا	را	در	اقتص ــن	نقش	ه ــی	از	مهمتری ــام	یک ــن	نظ ــود.	ای می	ش
ــازار	کاال	را	در	 ــول	و	ب ــازار	پ ــان	ب ــل	می ــه	تعام ــرا	ک ــده	دارد	چ عه

ــد.	 ــت	می	کن ــاد	مدیری اقتص
هــر	چــه	ایــن	نظــام	هماهنــگ	تــر	کار	کنــد	و	کارآمدتــر	باشــد،	منابــع	

مالــی	بــه	نحــو	بهتــری	بــه	تولیــد	و	فضــای	حقیقــی	اقتصــاد	تخصیــص	
یافتــه	و	در	نتیجــه،	اقتصــاد	بــا	ســرعت	بیشــتری	رو	بــه	جلــو	حرکــت	

می	کنــد.	
ــام	 ــا	نظ ــط	ب ــورد	مرتب ــوان	3	م ــی،	می	ت ــاد	مقاومت ــوی	اقتص در	الگ
مالــی	و	اصــالح	آن	بــا	توجــه	بــه	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی	اســتخراج	
ــر	در	 ــی	مدنظ ــام	مال ــاد	نظ ــه	ایج ــازی	آن،	ب ــاده	س ــه	پی ــود	ک نم
اقتصــاد	مقاومتــی	منجــر	خواهــد	شــد.	ایــن	مــوارد	در	ادامــه	توضیــح	

داده	شــده	اســت:	
1	 ــی	اقتصــاد	اســت	کــه	. ــک	یکــی	از	شــریان	های	اصل ــک:	بان بان

ــع	را	از	طریــق	ســپرده	های	مردمــی	تجهیــز	 وظیفــه	دارد	مناب
ــی	 ــد	و	بازرگان ــان	در	حــوزه	تولی ــار	متقاضی نمــوده	و	در	اختی
قــرار	دهــد.	مــوارد	مرتبــط	بــا	بانــک	و	نظــام	بانکــی،	در	مــاده	
ــه	 ــورد	توج ــی	م ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل 9	و	19	سیاس
ــاد	 ــور	و	ایج ــی	کش ــام	بانک ــالح	نظ ــت.	اص ــه	اس ــرار	گرفت ق
شــفافیت	اطالعاتــی	در	آن	در	تعامــل	بــا	بــازار	ســرمایه	و	
نظــام	بیمــه	بــا	هــدف	پاســخگویی	بــه	نیازهــای	اقتصــاد	
ملــی	و	ایجــاد	ثبــات	اقتصــادی	جهــت	تقویــت	بخــش	واقعــی،	

ــن	بخــش	اســت.	 موضــوع	ای
2	 مالــی	. تامیــن	 بایــد	 کــه	 اســت	 نهــادی	 بــورس	 بــورس:	

ــع	 ــد	مناب ــر	عهــده	داشــته	باشــد	و	بتوان بلندمــدت	تولیــد	را	ب
ــه	 ــه	ب ــن	هزین ــا	کمتری ــتقیم	ب ــورت	مس ــه	ص ــی	را	ب عموم
ــورس	و	 ــا	ب ــط	ب ــوارد	مرتب ــاند.	م ــی	اقتصــاد	برس بخــش	واقع
ــاد	 ــی	اقتص ــت	های	کل ــاده	9	سیاس ــط،	در	م ــای	مرتب نهاده
ــازار	 ــالح	ب ــت.	اص ــه	اس ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــی	م مقاومت
ــا	 ــه	ای	ب ــی	و	بیم ــام	بانک ــا	نظ ــل	ب ــور	در	تعام ــرمایه	کش س
هــدف	پاســخگویی	بــه	نیازهــای	اقتصــاد	ملــی	و	ایجــاد	ثبــات	
اقتصــادی	بــرای	تقویــت	بخــش	واقعــی،	موضــوع	ایــن	بخــش	

اســت.	
3	 ــور	. ــی	در	کش ــه	ای	و	ضمانت ــای	بیم ــت:	نهاده ــه	و	ضمان بیم

ــدگان،	 ــک	تولیدکنن ــه	ریس ــد	ک ــده	دارن ــش	را	برعه ــن	نق ای
و	 داده	 کاهــش	 را	 گــذاران	 ســرمایه	 و	 کننــدگان	 مصــرف	
تقاضــای	پولــی	ایشــان	را	مدیریــت	و	تســهیل	نماینــد.	مــوارد	
ــی	 ــاده	9	سیاســت	های	کل ــت،	در	م ــه	و	ضمان ــا	بیم ــط	ب مرتب
ــت.	اصــالح	 ــه	اس ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــی	م ــاد	مقاومت اقتص
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نظــام	بیمــه	ای	و	ضمانــت	کشــور	در	تعامــل	بــا	نظــام	بانکــی	
ــه	نیازهــای	اقتصــاد	 ــا	هــدف	پاســخگویی	ب ــازار	ســرمایه	ب و	ب
ملــی	و	ایجــاد	ثبــات	اقتصــادی	بــرای	تقویــت	بخــش	واقعــی،	

ــن	بخــش	اســت. موضــوع	ای

داخلی تولید	
ــات	 ــرای	تولیــد	کاالهــا	و	خدم ــی	در	کشــور	ب ــت	توانای ایجــاد	و	تقوی
ــری،	 ــت	پذی ــش	رقاب ــه	افزای ــر	ب ــه	منج ــت	ک ــی	اس ــدد،	اقدام متع
ــه	 ــتفاده	از	هم ــن	اس ــد.	بنابرای ــد	ش ــاد	خواه ــد	اقتص ــداری	و	رش پای
ظرفیت	هــای	کشــور	در	حمایــت	از	تولیــد	داخلــی،	یکــی	از	مهمتریــن	

ــی	اســت. ــای	اقتصــاد	مقاومت راهبرده
ــا	تولیــد	 ــوان	10	مــورد	مرتبــط	ب در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی،	می	ت
داخلــی	اســتخراج	نمــود	کــه	نشــان	از	اهمیــت	ایــن	بخــش	دارد.	ایــن	

مــوارد	در	ادامــه	توضیــح	داده	شــده	اســت:	
1	 مــردم	محــوری:	یکــی	از	مــواردی	کــه	موجــب	افزایــش	ظرفیــت	.

و	تــوان	تولیــد	داخلــی	خواهــد	شــد،	اســتفاده	از	ظرفیــت	مــردم	
ــاد	 ــل	3	اقتص ــم	در	اص ــن	مه ــت.	ای ــردم	اس ــی	م ــش	آفرین و	نق
مقاومتــی	و	مــاده	1	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	
ــردن	 ــه	اســت.	طراحــی	ســازوکارها،	فراهــم	ک ــرار	گرفت اشــاره	ق
شــرایط	و	امکانــات،	تســهیل	گــری	و	تامیــن	منابــع	مالــی	بــرای	
ــم	از	 ــف	اقتصــادی	اع ــای	مختل ــردم	در	حوزه	ه ــی	م ــش	آفرین نق
تولیــد،	ســرمایه	گذاری	و	کارآفرینــی،	در	ایــن	حــوزه	مدنظــر	

اســت.
2	 دانــش	بنیانــی:	دانــش	بنیــان	کــردن	بخش	هــای	مختلــف	اقتصــاد	.

و	ایجــاد	ارزش	افــزوده	اقتصــادی	از	طریــق	دانــش	بــه	جــای	منابع	
ــادی	 ــی	اقتص ــد	و	تعال ــداری	و	رش ــاد	پای ــد،	در	ایج ــر	تولی دیگ
ــاده	2	 ــی،	م ــن	مهــم	در	اصــل	4	اقتصــاد	مقاومت ــر	اســت.	ای موث
ــاره	 ــورد	اش ــی	م ــاد	مقاومت ــدام	5	اقتص ــی	و	اق ــت	های	کل سیاس
قــرار	گرفتــه	اســت.	پیــاده	ســازی	و	اجــرای	نقشــه	جامعــه	علمــی	
کشــور،	ســاماندهی	نظــام	ملــی	نــوآوری،	افزایــش	ســهم	تولیــد	و	
صــادرات	محصــوالت	و	خدمــات	دانــش	بنیان	و	همچنیــن	باالبردن	
ســطح	فنــاوری	کشــور	بــا	دانــش	بنیــان	کــردن	بخش	هــای	مهــم	

اقتصــادی	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.
3	 ــی	. ــای	داخل ــی	ظرفیت	ه ــتفاده	از	تمام ــی:	اس ــای	داخل ظرفیت	ه

ــدی	 ــاد	توانمن ــا،	در	ایج ــن	آن	ه ــیه	رفت ــه	حاش ــری	از	ب و	جلوگی
ــل	1	و	 ــم	در	اص ــن	مه ــت.	ای ــروری	اس ــی	ض ــد	داخل ــرای	تولی ب
ــاره	 ــورد	اش ــی	م ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــاده	22	سیاس م
قــرار	گرفتــه	اســت.	شناســایی،	بــه	کارگیــری	و	حمایــت	از	
از	جملــه	صنایــع	 ظرفیت	هــای	داخلــی	و	درونــزای	کشــور	
دریایــی،	هوایــی،	دارویــی،	حمــل	و	نقــل،	ترانزیــت،	گردشــگری	
و	...	بــه	منظــور	افزایــش	درآمــد	و	اشــتغال	و	همچنیــن	افزایــش	

ــر	اســت. ــوزه	مدنظ ــن	ح ــور،	در	ای ــدی	کش ــوان	آفن ت
4	 صنایــع	کوچــک	و	متوســط:	صنایــع	کوچــک	و	متوســط	بــه	عنوان	.

خــط	مقــدم	اقتصــاد	و	تولیــد	داخلــی	کشــور	کــه	در	متــن	جامعــه	
اشــتغال	ایجــاد	می	کنــد،	مطــرح	اســت.	حمایــت	از	ایــن	صنایــع	
بــه	صــورت	عــام	در	اقــدام	2	و	بــه	صــورت	خــاص	در	اقــدام	10	
ــت	از	 ــه	اســت.	حمای ــرار	گرفت ــورد	اشــاره	ق ــی	م اقتصــاد	مقاومت
ــدی	و	 ــای	تولی ــای	ظرفیت	ه ــط،	احی ــک	و	متوس ــع	کوچ صنای

تقویــت	آن،	در	ایــن	حــوزه	مدنظــر	اســت.
5	 پیشــران	های	اقتصــادی:	حمایــت	از	صنایعــی	کــه	می	تواننــد	.

ــع	و	 ــر	صنای ــوده	و	دیگ ــا	نم ــادی	را	ایف ــو	اقتص ــش	لوکوموتی نق
ــردن	 ــد	ک ــد،	در	توانمن ــت	درآورن ــه	حرک ــور	را	ب ــدات	کش تولی
ــدام	1	 ــم	در	اق ــن	مه ــت.	ای ــت	اس ــز	اهمی ــی	حائ ــد	داخل تولی
ــایی	 ــه	اســت.	شناس ــرار	گرفت ــاره	ق ــورد	اش ــی	م ــاد	مقاومت اقتص
از	 اولویــت	دار	 و	 مــادر	 اقتصــادی	 فعالیت	هــای	 از	 و	حمایــت	
ــه	حرکــت	درآوردن	دیگــر	 ــه	منظــور	ب ــه	بخــش	مســکن،	ب جمل
ــت. ــر	اس ــوزه	مدنظ ــن	ح ــور،	در	ای ــدی	کش ــای	تولی بخش	ه

6	 زنجیــره	تامیــن:	زنجیــره	تامیــن	از	تهیــه	مــواد	اولیــه	گرفتــه	تــا	.
فــروش،	فرآینــدی	اســت	کــه	در	ایجــاد	تســهیل	بــرای	تولیــدات	
ــاده	5	و	23	 ــذاری	دارد.	در	م ــش	اثرگ ــت	و	نق ــر	اس ــی	موث داخل
ــاره	 ــم	اش ــن	مه ــه	ای ــی	ب ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل سیاس
ــور	 ــه	منظ ــرف	ب ــا	مص ــد	ت ــره	تولی ــی	زنجی ــت.	طراح ــده	اس ش
ــا	 ــش	آنه ــا	نق ــره	متناســب	ب ــل	زنجی ــه	عوام ــری	عادالن ــهم	ب س
ــع	و	 در	ایجــاد	ارزش	و	همچنیــن	ایجــاد	شــفافیت	در	نظــام	توزی
قیمــت	گــذاری	محصــوالت	و	نظــارت	هدفمنــد	بــر	بــازار،	موضــوع	

ایــن	بخــش	اســت.
7	 ــد	و	. ــد	تولی ــره	وری	در	فرآین ــش	به ــت:	افزای ــره	وری	و	کیفی به

ــش	 ــدی،	در	افزای ــوالت	تولی ــت	محص ــش	کیفی ــن	افزای همچنی
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ــی	دارد.	 ــز	اهمیت ــش	حائ ــاد	نق ــری	اقتص ــت	پذی ــداری	و	رقاب پای
ــه	 ــی	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت ــاده	3	و	8	و	24	سیاســت	های	کل در	م
ــا	 ــن	مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	رشــد	بهــره	وری	در	اقتصــاد	ب ای
تقویــت	عوامــل	تولیــد،	ارتقــای	کیفیــت	تولیــد	و	افزایــش	پوشــش	
اســتاندارد	بــرای	کلیــه	محصــوالت	داخلــی،	در	ایــن	حــوزه	مدنظر	

اســت.
8	 ــر	. ــی	ب ــدی	کشــور	مبتن ــش	ســرزمین:	طراحــی	نقشــه	تولی آمای

ــع	 ــی	در	مناب ــه	جوی ــه	صرف ــر	ب ــف،	منج ــق	مختل ــرایط	مناط ش
و	افزایــش	بازدهــی	تولیــد	می	شــود.	ایــن	مهــم	در	مــاده	3	
سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	گرفتــه	
اســت.	شناســایی	مزیت	هــای	اقتصــادی	مناطــق	مختلــف	کشــور	
ــن	حــوزه	مدنظــر	اســت. ــا،	در	ای ــری	و	اســتفاده	از	آنه ــه	کارگی و	ب

9	 مدیریــت	مصــرف:	اســتفاده	مــردم	از	تولیــدات	داخلــی	بــه	جــای	.
تولیــدات	خارجــی،	حمایتــی	بــی	بدیــل	از	تولیــد	اســت؛	بــا	ایــن	
حــال	مصــرف	بــی	رویــه	و	خــارج	از	الگــوی	صحیــح	مــواد	اولیــه،	
ــا	مشــکل	 ــی	را	ب ــع	و	تولیــدات	داخل واســطه	ای	و	مصرفــی،	مناب
ــی	 ــی	اقتصــاد	مقاومت ــاده	8	سیاســت	های	کل ــد.	م مواجــه	می	کن
ــرای	 ــا	اج ــرف	ب ــت	مص ــت.	مدیری ــه	اس ــم	پرداخت ــن	مه ــه	ای ب
ــرف	 ــج	مص ــرف	و	تروی ــوی	مص ــالح	الگ ــی	اص ــت	های	کل سیاس

تولیــدات	داخلــی،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.
ــه	بایســتی	.	10 ــی	در	جامع فرهنــگ	ســازی:	فرهنــگ	کار	و	کارآفرین

ــدگان	 ــا	تولیدکنن ــود	ت ــاده	ش ــده	و	ارج	نه ــمرده	ش ــرم	ش محت
داخلــی،	انگیــزه	بیشــتری	داشــته	باشــند	و	مــردم	نیــز	بــه	ســمت	
ایجــاد	مشــاغل	تولیــدی	حرکــت	کننــد.	مــاده	20	سیاســت	های	
ــترش	 ــاره	دارد.	گس ــم	اش ــن	مه ــه	ای ــی	ب ــاد	مقاومت ــی	اقتص کل
فرهنــگ	تولیــد	ثــروت،	بهــره	وری،	کارآفرینــی	و	اشــتغال	مولــد،	

ــن	حــوزه	مدنظــر	اســت. در	ای

نفت	و	انرژی
ــی	و	 ــع	طبیع ــور،	مناب ــاد	کش ــدادادی	اقتص ــای	خ ــی	از	ظرفیت	ه یک
ــرق	اســت.	 ــه	نفــت،	گاز	و	ب ــوان	تولیــد	انرژی	هــای	مختلــف	از	جمل ت
اســتفاده	صحیــح	از	ایــن	ظرفیــت	کــه	کشــورهای	زیــادی	از	آن	
ــه	اقتصــاد	 ــل	توج ــکوفایی	قاب ــد	و	ش ــه	رش ــد،	منجــر	ب ــره	ان ــی	به ب
ــور	را	در	 ــاد	کش ــت	از	آن،	اقتص ــتفاده	نادرس ــل	اس ــود؛	در	مقاب می	ش

ــه	شــرایطی	مشــابه	رکــود	 ــرار	می	دهــد	و	منجــر	ب ــدار	ق ــت	ناپای حال
ــود.	 ــف	می	ش ــای	مختل ــی	در	دوره	ه تورم

ــوزه	 ــا	ح ــط	ب ــورد	مرتب ــوان	5	م ــی،	می	ت ــاد	مقاومت ــوی	اقتص در	الگ
نفــت	و	انــرژی	را	اســتخراج	نمــود.	ایــن	مــوارد	در	ادامــه	توضیــح	داده	

شــده	اســت:	
1	 ــی	کشــور	اســت	. ــی	اصل ــع	طبیع ــت	و	گاز	از	مناب ــت	و	گاز:	نف نف

ــای	آن	 ــده	و	از	درآمده ــتخراج	ش ــتی	اس ــه	درس ــتی	ب ــه	بایس ک
در	جهــت	افزایــش	قــدرت	اقتصــادی	و	ثــروت	آفرینــی	اســتفاده	
ــی	 ــی	اقتصــاد	مقاومت ــاده	13	و	14	سیاســت	های	کل شــود.	در	م
ــردی	 ــر	راهب ــش	ذخای ــت.	افزای ــده	اس ــاره	ش ــم	اش ــن	مه ــه	ای ب
ــن	 ــژه	در	میادی ــه	وی ــد	ب نفــت	و	گاز	و	توســعه	ظرفیت	هــای	تولی
ــی	و	 ــداری	درآمدهــای	نفت ــن	حراســت	از	پای مشــترک	و	همچنی
گازی	بــا	انتخــاب	مشــتریان	راهبــردی،	ایجــاد	تنــوع	در	روش	های	
ــن	 ــروش،	در	ای ــروش	و	مشــارکت	دادن	بخــش	خصوصــی	در	ف ف

حــوزه	مدنظــر	اســت.
2	 پتروشــیمی	و	فرآورده	هــای	نفتــی:	ایجــاد	ارزش	افــزوده	از	طریــق	.

منابــع	طبیعــی	کشــور،	درآمدزایــی	از	ایــن	نعمت	هــای	خــدادادی	
را	افزایــش	داده	و	منجــر	بــه	افزایــش	اشــتغال	و	رشــد	اقتصــادی	
اقتصــاد	 کلــی	 سیاســت	های	 	15 و	 	13 مــاده	 در	 می	شــود.	
ــد	و	 ــش	تولی ــم	اشــاره	شــده	اســت.	افزای ــن	مه ــه	ای ــی	ب مقاومت
صــادرات	پتروشــیمی	و	فرآورده	هــای	نفتــی	بــه	منظــور	افزایــش	
ارزش	افــزوده	حاصــل	از	نفــت	و	گاز	و	همچنیــن	تکمیــل	زنجیــره	

ارزش	آن،	در	ایــن	حــوزه	مدنظــر	اســت.
3	 بــرق	و	نیــروگاه:	اســتفاده	از	ظرفیــت	نیروگاهــی	کشــور	در	تولیــد	.

ــت	 ــز	اهمی ــور	حائ ــرژی	کش ــوزه	ان ــادرات	آن،	در	ح ــرق	و	ص ب
اســت.	ایــن	مهــم	در	مــاده	13	و	15	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	
مقاومتــی	و	اقــدام	6	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	گرفتــه	
اســت.	افزایــش	صــادرات	بــرق	و	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	داخلــی	
بــه	ویــژه	در	حــوزه	نیــروگاه	ســازی،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.

4	 ــا	هــدف	. ــه	ب ــزرگ	هدفمنــدی	یاران هدفمنــدی	یارانه	هــا:	طــرح	ب
ــت	آن	و	 ــازی	قیم ــی	س ــور	و	واقع ــرژی	کش ــرف	ان ــش	مص کاه
همچنیــن	توزیــع	عادالنــه	ایــن	ثــروت	اجــرا	شــد.	بــا	ایــن	حــال	
ادامــه	ایــن	طــرح	در	رســیدن	کامــل	بــه	اهــداف	خــود	نیازمنــد	
ــی	 ــت	های	کل ــاده	4	سیاس ــم	در	م ــن	مه ــت.	ای ــالح	آن	اس اص
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ــه	اســت.	اســتفاده	از	 ــرار	گرفت اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	ق
ظرفیــت	اجــرای	طــرح	هدفمندســازی	یارانه	هــا	و	تکمیــل	و	
بهبــود	آن	در	جهــت	افزایــش	تولیــد،	اشــتغال،	بهــره	وری،	کاهــش	
ــن	 ــی،	موضــوع	ای ــای	شــاخص	های	اجتماع ــرژی	و	ارتق شــدت	ان

بخــش	اســت.
5	 ــرژی	در	. ــد	و	مصــرف	ان ــردن	تولی ــره	ور	ک ــرژی:	به ــره	وری	ان به

ــی	را	در	 ــیار	باالی ــی	بس ــه	جوی ــت	صرف ــا،	ظرفی ــه	حوزه	ه هم
ــاده	15	سیاســت	های	 ــم	در	م ــن	مه ــد.	ای ــاد	می	نمای ــور	ایج کش
کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	و	اقــدام	9	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	
قــرار	گرفتــه	اســت.	توســعه	تولیــد	کاالهــای	دارای	بازدهــی	بهینه	
بــر	اســاس	شــاخص	شــدت	مصــرف	انــرژی	و	ارتقــای	بهــره	وری	

ــن	بخــش	اســت. ــا،	موضــوع	ای ــرژی	در	همــه	حوزه	ه ان

خارجی تجارت	
ــادی	 ــل	اقتص ــتر	تعام ــن	بس ــوان	مهمتری ــه	عن ــی	ب ــارت	خارج تج
ــت؛	 ــمندانه	اس ــی	هوش ــد	طراح ــورها،	نیازمن ــر	کش ــا	دیگ ــور	ب کش
ــر	اســاس	الگــوی	اقتصــاد	 ــم	تجــاری	کشــور	ب ــع	طراحــی	رژی در	واق
مقاومتــی	بــه	ایــن	معنــا	کــه	تعامــالت	تجــاری	بــا	چــه	کشــورهایی،	
ــا	چــه	سیاســت	هایی	بایــد	 در	چــه	محصوالتــی،	در	چــه	ســطحی	و	ب
انجــام	شــود،	بســیار	مهــم	و	موثــر	اســت	و	منجــر	بــه	افزایــش	قــدرت	

ــردد. ــادی	می	گ ــداری	اقتص ــور	و	پای ــادی	کش اقتص
ــا	تجــارت	خارجــی	 ــورد	مرتبــط	ب در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی،	7	م
مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت.	ایــن	مــوارد	در	ادامــه	توضیــح	داده	

شــده	اســت:	
1	 رژیــم	تجــاری:	طراحــی	رژیــم	تجــاری	کشــور	بــه	صــورت	.

ــورها	را	 ــر	کش ــا	دیگ ــور	ب ــادی	کش ــالت	اقتص ــمندانه،	تعام هوش
ــاده	6	و	 ــی	و	م ــاد	مقاومت ــل	2	اقتص ــد.	در	اص ــت	می	کن مدیری
ــن	مهــم	اشــاره	 ــه	ای 12	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
ــا	ایجــاد	تنــوع	در	 شــده	اســت.	طراحــی	رژیــم	تجــاری	کشــور	ب
ــی	 ــی	و	صــدور	کاالهــای	صادرات ــای	واردات ــن	کااله ــادی	تامی مب
ــه	کشــورهای	محــدود	و	خــاص	 ــه	منظــور	کاهــش	وابســتگی	ب ب
و	توســعه	پیوندهــای	راهبــردی	بــا	کشــورها	بــه	ویــژه	کشــورهای	

ــن	بخــش	اســت. ــه،	موضــوع	ای منطق
2	 ــرک	. ــور	مح ــادرات	موت ــی:	ص ــت	های	حمایت ــادرات	و	سیاس ص

ــرد؛	 ــرار	گی ــت	ق ــورد	حمای ــد	م ــه	بای ــت	ک ــی	اس ــد	داخل تولی
ــد.	در	 ــمندانه	و	توانبخــش	باش ــتی	هوش ــت	بایس ــن	حمای ــا	ای ام
ــم	 ــن	مه ــه	ای ــی	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت ــاده	10	سیاســت	های	کل م
ــه	تناســب	 ــد	از	صــادرات	ب ــت	هدفمن اشــاره	شــده	اســت.	حمای
ــررات	و	 ــهیل	مق ــا	تس ــت	ب ــص	ارزآوری	مثب ــزوده	و	خال ارزش	اف
ــذاری،	سیاســت	های	تشــویقی،	گســترش	 ــه	در	قانونگ ــات	روی ثب
خدمــات	تجــاری	و	تامیــن	زیرســاختهای	مــورد	نیــاز	و	همچنیــن	
ــه،	 ــژه	در	منطق ــه	وی ــی	ب ــد	صادرات ــای	جدی ــی	بازاره شــکل	ده

ــن	بخــش	اســت. موضــوع	ای
3	 و	. تجــاری	 قراردادهــای	 مدیریــت	 خارجــی:	 قراردادهــای	

اقتصــادی	کشــور	بــا	دیگــر	کشــورها	بــه	گونــه	ای	کــه	منجــر	بــه	
ــای	 ــرای	ظرفیت	ه ــزوده	ب ــادی	و	ارزش	اف ــدرت	اقتص ــش	ق افزای
و	 اقتصــادی	 وابســتگی	 کاهــش	 جهــت	 گــردد،	 داخلــی	
ــاده	10	 ــت.	در	م ــروری	اس ــی	ض ــای	داخل ــش	توانمندی	ه افزای
ــاد	 ــدام	3	و	7	اقتص ــی	و	اق ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل سیاس
مقاومتــی	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	برنامــه	ریــزی	بــرای	
ســرمایه	گذاری	خارجــی	بــا	هــدف	صــادرات	و	اســتفاده	از	فرصــت	
خریدهــا	و	معامــالت	خارجــی	بــرای	حمایــت	از	تولیــد	داخلــی	و	
ــت. ــن	بخــش	اس ــوع	ای ــن	آن،	موض ــاوری	ضم ــال	فن ــرط	انتق ــا	ش ب

4	 ــی	از	. ــادی،	یک ــژه	اقتص ــق	آزاد	و	وی ــژه:	مناظ ــق	آزاد	و	وی مناط
ــه	 ــت	ک ــور	اس ــی	در	کش ــارت	خارج ــترش	تج ــای	گس ظرفیت	ه
بایســتی	بــه	بهتریــن	شــکل	در	جهــت	افزایــش	قــدرت	اقتصــادی	
ــی	 ــت	های	کل ــاده	11	سیاس ــد.	در	م ــرار	گیرن ــتفاده	ق ــورد	اس م
ــعه	 ــت.	توس ــده	اس ــاره	ش ــم	اش ــن	مه ــه	ای ــی	ب ــاد	مقاومت اقتص
ــال	 ــدف	انتق ــا	ه ــادی	ب ــژه	اقتص ــق	آزاد	و	وی ــل	مناط ــوزه	عم ح
فناوری	هــای	پیشــرفته	و	گســترش	و	تســهیل	تولیــد	و	صــادرات	
ــی	از	 ــع	مال ــروری	و	مناب ــای	ض ــن	نیازه ــات	و	تامی کاال	و	خدم

ــن	بخــش	اســت. خــارج	کشــور،	موضــوع	ای
5	 ارز	خارجــی:	مدیریــت	عرضــه	و	تقاضــای	ارز	خارجــی	و	کاهــش	.

وابســتگی	بــه	ارزهــای	خــاص	از	جملــه	دالر	و	یــورو،	اقــدام	
مهمــی	در	جهــت	کاهــش	وابســتگی	تجــاری	و	اقتصــادی	اســت.	
ــدام	4	 ــی	و	اق ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــاده	10	سیاس در	م
اقتصــاد	مقاومتــی،	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	اســتفاده	از	
ســازوکارهایی	از	جملــه	مبــادالت	تهاتــری	بــرای	کاهــش	نیــاز	بــه	



چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 241396

مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

ارز	در	تجــارت	و	ایجــاد	شــفافیت	در	حــوزه	ارزی	کشــور،	موضــوع	
ایــن	بخــش	اســت.

6	 شــفافیت	تجــاری:	ایجــاد	شــفافیت	در	فرآیندهــای	تجاری	کشــور،	.
عــالوه	بــر	جلوگیــری	از	فســاد	منجــر	بــه	برنامــه	ریــزی	صحیــح	و	
ــری	و	تســریع	در	امــور	تجــاری	می	گــردد.	 ــت	پذی گســترش	رقاب
در	مــاده	19	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	مهــم	
اشــاره	شــده	اســت.	افزایــش	شــفافیت	در	حــوزه	تجــاری	کشــور	و	
ــط	در	 ــای	مرتب ــر	نهاده ــرک	و	دیگ ــای	گم ــتفاده	از	ظرفیت	ه اس

ایــن	زمینــه،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.
7	 ــت	از	. ــور	حمای ــه	منظ ــاق	کاال	ب ــری	از	قاچ ــاق	کاال:	جلوگی قاچ

تولیــدات	داخلــی	و	همچنیــن	جلوگیــری	از	فســاد	تجــاری،	حائــز	
ــدام	8	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	 ــن	مهــم	در	اق اهمیــت	اســت.	ای
اشــاره	قــرار	گرفتــه	اســت.	طراحــی	ســازوکارها	و	انجــام	اقداماتــی	

بــرای	مبــارزه	جــدی	بــا	قاچــاق،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.

امنیت	اقتصادی
ــج	اجــرای	اقتصــاد	مقاومتــی،	ایجــاد	امنیــت	 ــن	نتای یکــی	از	مهمتری
اقتصــادی	اســت.	امنیــت	اقتصــادی	بــه	ایــن	معناســت	کــه	خانوارهــا	و	
بنگاه	هــای	اقتصــادی،	در	تامیــن	کاالهــا	و	خدمــات	اساســی	و	مــورد	
نیــاز	خــود	بــا	مشــکل	مواجــه	نشــوند،	انجــام	فعالیت	هــای	اقتصــادی	
بــا	مخاطــرات	غیــر	قابــل	پیــش	بینــی	روبــرو	نباشــد	و	فضــای	اقتصــاد	

از	نوســان	بیــش	از	حــد	دور	باشــد.	
ــت	از	 ــارت	اس ــادی	عب ــت	اقتص ــی،	امنی ــات	علم ــاس	مطالع ــر	اس ب
آزادی	از	هــر	نــوع	تــرس،	شــک	و	ابهــام	در	بالاجــرا	مانــدن	تعهــدات	و	
مطالبــات	و	در	عیــن	حــال،	حصــول	اطمینــان	از	برخــورداری	از	ثمــره	
ــرف	آن	 ــع	و	مص ــروت	و	توزی ــد	ث ــه	تولی ــه	در	زمین ــی	ک فعالیت	های

ــرد. ــورت	می	گی ص
ــی	و	 ــاختار	فعل ــرایط	و	س ــی	از	ش ــت	باثبات ــادی،	وضعی ــت	اقتص امنی
ــه،	 ــرد،	جامع ــه	در	آن	ف ــت	ک ــده	اس ــنی	از	آین ــوم	و	روش ــق	معل اف
ــه	 ــی	از	خطــر	کــرده	و	به	طــور	بهین ــت	احســاس	رهای ســازمان	و	دول
ــارت	 ــد.	به	عب ــروت	بپردازن ــع	و	مصــرف	ث ــد،	توزی ــه	تولی ــد	ب می	توانن
ــن	 ــادی	ایم ــاظ	اقتص ــوان	از	لح ــی	می	ت ــه	را	زمان ــک	جامع ــر	ی دیگ
دانســت	کــه	ثبــات	در	آن	جامعــه	وجــود	داشــته	و	خانوارهــا	و	بنگاه	هــا	
ــط	 ــد	در	محی ــازار	بتوانن ــاد	و	ب ــای	اقتص ــن	نهاده ــوان	مهم	تری به	عن

رقابتــی	ســالم	و	بــا	میــزان	اطالعــات	یکســان،	بــه	بهینه	ســازی	رفتــار	
خــود	بپــردازد.	

ــت	 ــا	امنی ــط	ب ــورد	مرتب ــوان	5	م ــی،	می	ت در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومت
ــاد	 ــق	اقتص ــه	تحق ــا،	ب ــرای	آنه ــه	اج ــود	ک ــتخراج	نم ــادی	اس اقتص
ــن	 ــد	شــد.	ای ــت	اقتصــادی	منجــر	خواه ــی	و	در	نتیجــه	امنی مقاومت

ــد: ــد	ش ــح	داده	خواه ــه	توضی ــورد	در	ادام ــج	م پن
1	 ــاده	6	. ــادی	در	م ــت	اقتص ــورد	از	امنی ــن	م ــی:	ای ــای	اساس نیازه

سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	گرفتــه	
اســت.	افزایــش	تولیــد	داخلــی	نهاده	هــا	و	کاالهــای	اساســی	بویــژه	
در	اقــالم	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	
ــوزه	 ــن	ح ــت	اقتصــادی،	در	ای ــش	امنی ــه	افزای ــا	و	در	نتیج نیازه
ــه	 ــوان	ب ــورد	می	ت ــن	م ــق	ای ــه	مصادی ــت.	از	جمل ــر	اس مدنظ
ــوار	ماننــد	غــذا	و	مســکن	اشــاره	 نیازهــای	اصلــی	و	اساســی	خان

کــرد.	
2	 ــاده	. ــز	در	م ــن	مــورد	از	امنیــت	اقتصــادی	نی اقــالم	راهبــردی:	ای

6	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	
ــات	 ــوالت	و	خدم ــد	محص ــه	تولی ــت	دادن	ب ــت.	اولوی ــه	اس گرفت
ــی	 ــای	واردات ــن	کااله ــادی	تأمی ــوع	در	مب ــردی	و	ایجــاد	تن راهب
ــه	منظــور	کاهــش	 ــد(	ب ــوان	تولی ــدم	وجــود	ت آن	)در	صــورت	ع
مخاطــرات	ناشــی	از	عــدم	تامیــن	آن	در	شــرایط	مختلــف،	کاهــش	
ــا	و	در	 ــن	نیازه ــن	ای ــاص	در	تامی ــورهای	خ ــه	کش ــتگی	ب وابس
نتیجــه	افزایــش	امنیــت	اقتصــادی،	در	ایــن	حــوزه	مدنظــر	اســت.	
ــورد	 ــه	م ــواد	اولی ــه	م ــوان	ب ــورد	می	ت ــن	م ــق	ای ــه	مصادی از	جمل

ــرد.	 ــاره	ک ــع	اش ــدی	صنای ــای	کلی ــاز	و	فناوری	ه نی
3	 ــاده	7	. ــادی	در	م ــت	اقتص ــورد	از	امنی ــن	م ــی:	ای ــت	غذای امنی

سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	گرفتــه	
ــر	 ــاد	ذخای ــق	ایج ــور	از	طری ــی	کش ــت	غذای ــن	امنی ــت.	تامی اس
راهبــردی،	افزایــش	کمــی	و	کیفــی	تولیــد	و	فراهــم	کــردن	
ــت.	 ــر	اس ــوزه	مدنظ ــن	ح ــاز	آن،	در	ای ــورد	نی ــاخت	های	م زیرس

4	 ــاده	. ــز	در	م ــورد	از	امنیــت	اقتصــادی	نی ــن	م ــی:	ای امنیــت	درمان
7	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	
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ــق	ایجــاد	 ــی	کشــور	از	طری ــت	درمان ــن	امنی ــه	اســت.	تامی گرفت
ذخایــر	راهبــردی،	افزایــش	کمــی	و	کیفــی	تولیــد	و	فراهــم	کــردن	
ــت.	 ــر	اس ــوزه	مدنظ ــن	ح ــاز	آن،	در	ای ــورد	نی ــاخت	های	م زیرس

5	 ــدام	. ــادی	در	اق ــت	اقتص ــورد	از	امنی ــن	م ــادی:	ای ــد	اقتص مفاس
ــه	اســت.	طراحــی	 ــرار	گرفت ــورد	اشــاره	ق ــی	م 8	اقتصــاد	مقاومت
ســازوکارها	و	انجــام	اقداماتــی	بــرای	مبــارزه	جــدی	بــا	فســادهای	
ــه	 ــواری	ب ــژه	خ ــادی	و	وی ــت	های	اقتص ــی	و	زدوبس ــی	و	مال پول
ــور	و	 ــادی	کش ــای	اقتص ــی	در	فض ــت	عموم ــاد	امنی ــور	ایج منظ

ــر	اســت. ــوزه	مدنظ ــن	ح ــازار	و	کســب	و	کار،	در	ای ب

اقتصادی مدیریت	
ــت	 ــوم	مدیری ــرای	مفه ــددی	ب ــف	متع ــت،	تعاری ــات	مدیری در	ادبی
اقتصــادی	ارائــه	شــده	اســت.	بــا	ایــن	حــال	بــه	طــور	ســاده	می	تــوان	
گفــت	کــه	مدیریــت،	تخصیــص	منابــع	یــک	ســازمان	اعــم	از	ســرمایه	
انســانی،	مالــی،	تجهیــزات	و	...	بــه	کارهــای	متفــاوت	جهــت	رســیدن	
ــزی،	ســازماندهی،	رهبــری،	هماهنگــی	 ــه	اهــداف	اســت.	برنامــه	ری ب
و	کنتــرل،	از	وظایــف	اصلــی	مدیریــت	اســت	کــه	در	ادبیــات	علمــی	
ایــن	حــوزه	بیــان	می	شــود	و	عمــده	صاحــب	نظــران	ایــن	حــوزه	در	

ــد.	 آن	اتفــاق	نظــر	دارن
بــا	ایــن	تعاریــف،	اقتصــاد	نیــز	از	بعــد	کالن	نیازمنــد	مدیریــت	اســت؛	
ــع	اقتصــادی	اعــم	از	پولــی	و	غیرپولــی	 ــه	ایــن	معنــا	کــه	بایــد	مناب ب
ــص	 ــا	تخصی ــن	کاره ــه	مهمتری ــانی،	ب ــرمایه	های	انس ــژه	س ــه	وی و	ب
یابــد	تــا	اهــداف	نظــام	مدنظــر	بــرآورده	شــود.	در	واقــع	برنامــه	ریــزی،	
ســازماندهی،	رهبــری،	هماهنگــی	و	کنتــرل	اقتصــاد،	وظایفــی	هســتند	
کــه	در	مدیریــت	اقتصــادی	مطــرح	بــوده	و	بایســتی	بــه	آن	پرداختــه	

شــود.	
ایــن	کــه	اطالعــات	بــه	چــه	شــکل	تامیــن	شــود،	ســازماندهی	فعــاالن	
اقتصــادی	کالن	و	خــرد	چگونــه	انجــام	شــود،	ارتباطــات	بــا	داخــل	و	
خــارج	نظــام	اقتصــادی	چگونــه	باشــد	و	خروجی	هــای	ایــن	نظــام	بــا	
چــه	شــاخصی	ســنجیده	شــود،	از	مســائلی	اســت	کــه	در	ایــن	حــوزه	

مدنظــر	اســت.	
در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی،	می	تــوان	4	مــورد	مرتبــط	بــا	مدیریــت	
ــام	 ــاد	نظ ــه	ایج ــا،	ب ــرای	آنه ــه	اج ــود	ک ــتخراج	نم ــادی	اس اقتص
مدیریــت	اقتصــادی	مدنظــر	در	اقتصــاد	مقاومتــی	منجــر	خواهــد	شــد.	

ــح	داده	خواهــد	شــد:	 ــه	توضی ــورد	در	ادام ــار	م ــن	چه ای
1	 ــت	. ــفاف	جه ــات	ش ــه	اطالع ــی	ب ــات:	دسترس ــفافیت	اطالع ش

برنامــه	ریــزی	در	اقتصــاد	و	مدیریــت	آن،	هــم	نیــاز	دولــت	اســت	
و	هــم	نیــاز	بنگاه	هــا.	لــذا	ضــروری	اســت	در	بخش	هــای	مختلــف	
اقتصــاد،	اطالعــات	بــه	صــورت	شــفاف	تولیــد	شــده	و	در	اختیــار	
عمــوم	قــرار	گیــرد.	ایــن	اقــدام	موجــب	جلوگیــری	از	فســادهای	
ناشــی	از	عــدم	شــفافیت	اطالعــات	نیــز	خواهــد	شــد.	در	مــواد	19	
و	23	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	
شــده	اســت.	راه	انــدازی	ســازوکارهای	شــفافیت	زا	و	ســامانه	های	
ــزی	و	 ــه	ری ــه	برنام ــه	زمین ــف	ک ــای	مختل ــی	در	حوزه	ه اطالعات
ــوزه	 ــن	ح ــی	آورد،	در	ای ــم	م ــاد	را	فراه ــاد	در	اقتص ــش	فس کاه

مدنظــر	اســت.	
2	 مدیریــت	یکپارچــه:	جلوگیــری	از	تعــدد	نهــادی	در	تصمیــم	.

گیری	هــای	اقتصــادی	و	ایجــاد	یــک	فرماندهــی	اقتصــادی	واحــد	
جهــت	یکپارچــه	ســازی	تصمیمــات	و	رویکــرد	اقتصــادی	کشــور،	
ــاده	22	 ــه	در	م ــت	ک ــادی	اس ــت	اقتص ــم	در	مدیری ــوارد	مه از	م
سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	اشــاره	قــرار	گرفتــه	
اســت.	مدیریــت	یکپارچــه	اقتصــادی	بــه	منظــور	رصــد	وضعیــت	
ــرات	 ــه	مخاط ــبت	ب ــش	نس ــرای	واکن ــزی	ب ــه	ری ــور،	برنام کش
احتمالــی	داخلــی	و	خارجــی	و	تصمیــم	گیــری	در	خصــوص	آنهــا،	

ــن	حــوزه	مدنظــر	اســت.	 در	ای
3	 ســازمان	های	. بــا	 تعامــل	 نحــوه	 بین	المللــی:	 ســازمان	های	

ــال	 ــالت	و	ارس ــوع	تعام ــی	ن ــاد	و	طراح ــوزه	اقتص ــی	در	ح خارج
ــز	 ــی	حائ ــا،	موضوع ــع	از	آنه ــر	مناب ــات	و	دیگ ــت	اطالع و	دریاف
ــه	آن،	 ــت	اقتصــادی	اســت	کــه	عــدم	توجــه	ب اهمیــت	در	مدیری
موجــب	می	شــود	تــا	کشــور	در	معــرض	مخاطــرات	مختلــف	قــرار	
گیــرد.	در	مــاده	12	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	
مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	دیپلماســی	و	
ســازمان	های	بین	المللــی	و	منطقــه	ای	بــه	منظــور	کاهــش	آســیب	
پذیــری	و	افزایــش	قــدرت	اقتصــادی،	در	ایــن	حــوزه	تاکیــد	شــده	

اســت.	
4	 ــی	حرکــت	. ــرل	و	ارزیاب ــه	منظــور	کنت شــاخص	های	اقتصــادی:	ب

ــا	 ــب	ب ــاخص	هایی	متناس ــت	ش ــروری	اس ــور،	ض ــادی	کش اقتص
ــاد	 ــل	5	اقتص ــم	در	اص ــن	مه ــردد.	ای ــن	گ ــی	تدوی ــداف	مل اه
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ــت	 ــی	وضعی ــت.	بررس ــه	اس ــرار	گرفت ــاره	ق ــورد	اش ــی	م مقاومت
اقتصــادی	کشــور	و	میــزان	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	بــا	اســتفاده	
ــت	کــه	 ــف	اقتصــادی	ماننــد	شــاخص	عدال از	شــاخص	های	مختل
ــد	 ــر	رص ــالوه	ب ــت،	ع ــور	اس ــای	کش ــم	اندازه ــر	چش ــی	ب مبتن
ــوزه	 ــن	ح ــادی،	در	ای ــد	اقتص ــل	رش ــارف	مث ــاخص	های	متع ش

ــر	اســت. مدنظ

سازی گفتمان	
رویکــرد	و	الگــوی	اقتصــادی	کشــور،	بایســتی	در	همــه	ســطوح	ترویــج	
و	گفتمــان	ســازی	شــود	تــا	اقشــار	مختلــف	ضمــن	شــناخت	آن،	خــود	
ــوزه	 ــن	ح ــد	و	در	ای ــق	دهن ــا	آن	تطبی ــگاه	ب ــوان	و	جای ــد	ت را	در	ح
اثرگــذاری	داشــته	باشــند.	بنابرایــن	گفتمــان	ســازی	اقتصــاد	مقاومتــی	
بــه	عنــوان	الگــوی	اقتصــادی	کشــور،	در	ایــن	همراهــی	عمومــی	حائــز	

اهمیــت	اســت.
در	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی،	می	تــوان	3	مــورد	مرتبــط	بــا	گفتمــان	
ســازی	اقتصــاد	مقاومتــی	را	اســتخراج	نمــود.	ایــن	ســه	مــورد	عبارتنــد	

از:
1	 گفتمــان	علمــی:	وارد	کــردن	الگــوی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	.

تدقیــق	 در	 دانشــگاهی،	 و	 علمــی	 پژوهش	هــای	 و	 مطالعــات	
و	توســعه	ایــن	الگــو	موثــر	اســت.	ایــن	مهــم	در	مــاده	21	
قــرار	 اشــاره	 مــورد	 مقاومتــی	 اقتصــاد	 کلــی	 سیاســت	های	
گرفتــه	اســت.	تبییــن	ابعــاد	اقتصــاد	مقاومتــی	و	گفتمــان	ســازی	

آن	در	محیط	هــای	علمــی	از	طریــق	همایش	هــا	و	مقــاالت	و	
پژوهش	هــای	علمــی	و	...	بــه	منظــور	تبدیــل	بــه	گفتمــان	فراگیــر	

ــت. ــش	اس ــن	بخ ــوع	ای ــی،	موض ــج	مل و	رای
2	 ــه	. ــی	ب ــاد	مقاومت ــوی	اقتص ــردن	الگ ــی:	وارد	ک ــان	آموزش گفتم

ــش	 ــت	افزای ــور	جه ــی	در	کش ــف	آموزش ــای	مختل ــاد	دوره	ه مف
ــا	آن	توســط	عمــوم	 ــن	الگــو	و	همراهــی	ب ــی	از	ای آگاهــی	عموم
ــی	 ــت	های	کل ــاده	21	سیاس ــت.	در	م ــت	اس ــز	اهمی ــه	حائ جامع
اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	تبییــن	ابعــاد	
اقتصــاد	مقاومتــی	و	گفتمــان	ســازی	آن	در	محیط	هــای	آموزشــی	
از	طریــق	برگــزاری	برنامه	هــای	آموزشــی	و	اصــالح	مفــاد	درســی	
ــان	 ــه	گفتم ــل	ب ــور	تبدی ــه	منظ ــی	و	...	ب ــه	و	عال ــوزش	پای آم

فراگیــر	و	رایــج	ملــی،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.
3	 ــه	. ــی	ب ــاد	مقاومت ــوی	اقتص ــردن	الگ ــانه	ای:	وارد	ک ــان	رس گفتم

زمینه	هــای	فعالیــت	رســانه	ای	در	کشــور	جهــت	پیگیــری	
مســتمر	اجــرای	ایــن	الگــو	و	ارزیابــی	آن،	در	رســیدن	ایــن	الگــو	
ــت	های	 ــاده	21	سیاس ــت.	در	م ــت	اس ــز	اهمی ــش	حائ ــه	اهداف ب
کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	شــده	اســت.	تبییــن	
ــای	 ــازی	آن	در	محیط	ه ــان	س ــی	و	گفتم ــاد	مقاومت ــاد	اقتص ابع
رســانه	ای	از	طریــق	انتشــار	مباحــث	مرتبــط	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	
در	رســانه	ها	و	جریــان	ســازی	رســانه	ای	و	...	بــه	منظــور	تبدیــل	
بــه	گفتمــان	فراگیــر	و	رایــج	ملــی،	موضــوع	ایــن	بخــش	اســت.
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ــد	و	 ــورد	نق ــر	م ــال	اخی ــی	2	س ــی	ط ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــات	س ــل	اقدام ــن	فص در	ای
بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.	در	3	بخــش	ابتدایــی	فصــل،	ضمــن	بررســی	3	ماموریــت	اصلــی	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	عنــوان	»فرمانــده«	اقتصــاد	ایــران،	اقدامــات	انجــام	شــده	توســط	
ــی	و	گزارش	هــای	 ــون	بررســی	شــده	و	نحــوه	نظــارت	و	ارزیاب ــت	تاکن ــاز	فعالی ــتاد	از	آغ ــن	س ای
عملکــرد	ارائــه	شــده	مــورد	بازبینــی	قــرار	گرفتــه	اســت.	در	3	بخــش	پایانــی	فصــل	نیــز،	ســه	مــورد	
از	مهمتریــن	اقدمــات	ســتاد	عبــارت	از	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی،	مصوبــات	

اشــتغال	و	بســته	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	ارزیابــی	شــده	اســت.

فصل دوم
نقد و بررسی 

اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
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دولــت	یازدهــم	در	تابســتان	ســال	1394	ســتادی	را	تحــت	عنــوان	»ســتاد	
راهبــری	و	مدیریــت	اقتصاد	مقاومتی«	به	ریاســت	معــاون	اول	رئیس	جمهور	

و	عضویــت	وزرای	کابینــه	و	رؤســای	ســازمان	های	اصلــی	تشــکیل	نمــود.	
اهداف	این	ستاد	به	این	شرح	تعیین	شده	بود:

هماهنگــی	جهــت	تدویــن	برنامه	هــای	عملیاتــی	دســتگاه	های		•
ــی	 ــت	های	کل ــوب	سیاس ــتانی	در	چارچ ــی	و	اس ــی	مل اجرای
ــن	 ــری	تأمی ــوط	و	پیگی ــای	مرب ــی	و	راهبرده اقتصــاد	مقاومت

ــتاد ــای	مصــوب	س ــای	اجــرای	برنامه	ه نیازه
دریافــت	برنامه	هــای	عملیاتــی	دســتگاه	های	اجرایــی	و	نهادهــای		•

عمومــی	غیردولتــی	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	و	بررســی	و	
ــب	آنها تصوی

گزارش	گیری	منظم	از	اجرای	برنامه	ها	•
ــه	جــدی	در	مــوارد	قصــور	و	حــل	و		• اعمــال	نظــارت	و	مداخل

ــرای	تســهیل	در	امــور فصــل	مشــکالت	ب
اطــالع	رســانی	مناســب	از	رونــد	پیشــرفت	برنامه	هــای		•

اقتصــاد	مقاومتــی

ایجــاد	هماهنگــی	بیــن	دســتگاه	های	اجرایــی	مختلــف	مجــری		•
سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	عملیاتــی	کــردن	

برنامه	هــای	مصــوب
ــررات		• ــن	و	مق ــا	قوانی ــی	ی ــع	اجرای ــی	موان ــایی	و	معرف شناس

ــر مغای
ــن		• ــور	تشــخیص	و	تعیی ــه	منظ ــاز	و	کار	مناســب	ب ــاد	س ایج

ــدود ــع	مح ــه	مناب ــص	بهین ــرای	تخصی ــا	ب اولویت	ه
ایــن	ســتاد	بــه	تبــع	تأکیــدات	رهبــر	انقــالب	در	تاریــخ	31	شــهریور	

94	بــه	»ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی«	تغییــر	نــام	داد.

3	ماموریت	ستاد	فرماندهی	اقتصاد	مقاومتی
ــر	انقــالب	در	دیدارهــای	متعــدد،	انتظــارات	 ــه	ای	رهب ــت	اهلل	خامن آی
خــود	از	ایــن	ســتاد	و	جایــگاه	آن	در	نقشــه	اقتصــادی	کشــور	را	
گوشــزد	فرمــوده	انــد؛	در	ایــن	میــان،	بــرای	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
مقاومتــی	3	ماموریــت	مهــم	تعریــف	شــده	کــه	نشــان	دهنــده	نقــش	

ــن	ســتاد	در	اقتصــاد	کشــور	اســت.	 فرماندهــی	ای

» ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ فرمانده اقتصاد ایران« 
بررسی 3 ماموریت مهم ستاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

بخش	اول

بــر	اســاس	فرموده	هــای	رهبــر	انقــاب	و	ماموریت	هــای	محولــه	توســط	ایشــان	بــه	ســتاد	

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	»فرماندهــی	اقتصــاد	از	فکــر	تــا	عمــل«،	»انجــام	کارهــای	فــوق	العاده	

ــتاد	 ــن	س ــم	ای ــت	مه ــتگاه	ها«	3	ماموری ــات	دس ــر	اقدام ــارت	ب ــری	و	نظ ــش	گ ــادی«	و	»پای اقتص

ــان	دســتگاه	های	 ــی	در	می ــوان	گفــت	کــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت ــن	می	ت اســت.	بنابرای

ــئولیت	 ــتی	مس ــت	بایس ــه	از	لحــاظ	ماموری ــادی	اســت	ک ــا	نه ــای	موجــود،	تنه اقتصــادی	و	نهاده

»فرماندهــی	اقتصــاد	ایــران«	را	بــر	عهــده	داشــته	باشــد	و	زمینــه	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	را	از	ایــن	

ــق	فراهــم	آورد. طری
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بــر	اســاس	فرموده	هــای	رهبــر	انقــالب	و	ماموریت	هــای	محولــه	
توســط	ایشــان	بــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	»فرماندهــی	
اقتصــاد	از	فکــر	تــا	عمــل«،	»انجــام	کارهــای	فــوق	العــاده	اقتصــادی«	
ــت	 ــتگاه	ها«	3	ماموری ــات	دس ــر	اقدام ــارت	ب ــری	و	نظ ــش	گ و	»پای
مهــم	ایــن	ســتاد	اســت.	بنابرایــن	میتــوان	گفــت	کــه	ســتاد	فرماندهی	
اقتصــاد	مقاومتــی	در	میــان	دســتگاه	های	اقتصــادی	و	نهادهــای	
موجــود،	تنهــا	نهــادی	اســت	کــه	از	لحــاظ	ماموریــت	بایســتی	
ــد	و	 ــته	باش ــده	داش ــر	عه ــران	را	ب ــاد	ای ــی	اقتص ــئولیت	فرمانده مس

ــم	آورد. ــق	فراه ــن	طری ــی	را	از	ای ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــه	تحق زمین
ــر	 ــای	رهب ــاس	فرموده	ه ــر	اس ــم	ب ــت	مه ــن	3	ماموری ــه	ای در	ادام

ــت: ــده	اس ــریح	ش ــالب	تش انق

فرماندهی	اقتصاد	از	فکر	تا	عمل
رهبــر	انقــالب	در	4	شــهریورماه	1394	در	خصــوص	وظایــف	ســتاد	و	

ــد:	 ــا	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	فرمودن نســبت	آن	ب
»بایســتی	اقدامــات	عملــِی	الزم	در	خصــوص	هــر	بند	مشــّخص	بشــود،	
ــر	 ــوند،	در	ه ــوم	بش ــد	معل ــه	متصّدین ــتگاه	هایی	ک ــش	دس مجری	های
ــی	 ــات	الزم	و	چگونگ ــرد،	امکان ــام	بگی ــدی	الزم	انج ــی	زمان	بن بخش
تأمیــن	آن	امکانــات	بایســتی	روشــن	بشــود،	باالخــره	ایــن	سیاســت	ها	
ــی	اســت؛	وقتــی	راهــکار	فراهــم	 ــی	اســت	و	میدان ــک	تحــّرک	عمل ی
می	کنیــد،	در	واقــع	یــک	تحــّرک	میدانــی	می	خواهیــد	به	وجــود	
بیاوریــد،	ایــن	الزاماتــی	دارد.	الزاماتــش	چیســت؟	چــه	جــوری	
می	شــود	تأمیــن	کــرد؟	راه	تأمیــن	آن	الزامــات	بایــد	مشــّخص	بشــود.	
آن	وقــت	اگــر	ایــن	کارهــا	شــد،	آن	وقــت	شــما	می	توانیــد	رصــد	کنیــد،	
می	توانیــد	پیگیــری	کنیــد،	ببینیــد	شــد	یــا	نشــد،	فــالن	دســتگاه	کار	

خــودش	را	انجــام	داد	یــا	نــداد.	کار	پیــش	مــی	رود.«	
همچنین	ایشان	در	18	فروردین	ماه	1395	فرمودند:	

ــم	 ــت،	ه ــر	اس ــم	فک ــی	ه ــت؛	یعن ــن	اس ــی	ای ــت	فرمانده »خصوصّی
عمــل؛	فقــط	یــک	ســتاد	هماهنگ	کننــده	نیســت	بلکــه	مرکــز	
ــن	 ــه	ای ــه	ای	ک ــا	در	آن	جلس ــت.	م ــرارگاه	اس ــت،	ق ــی	اس فرمانده
مســئله	را	بحــث	کردیــم،	فــرق	قــرارگاه	و	ســتاد	را	گفتیــم:	قــرارگاه،	
مرکــز	فرماندهــی	عملّیــات	اســت،	مثــل	قرارگاه	هــای	نظامــی؛	یعنــی	
ــی	 ــرای	آن	هدف ــرای	اج ــرد	ب ــره	می	گی ــف	به ــتگاه	های	مختل از	دس
کــه	ترســیم	شــده.	بنابرایــن	هــم	مرکــز	فکــر	اســت	و	بایــد	بنشــینند	

ــتور	داده	 ــد	دس ــی	بای ــت؛	یعن ــل	اس ــز	عم ــم	مرک ــد	و	ه ــر	کنن فک
ــد	 ــا	بای ــن	کاره ــود؛	ای ــده	بش ــج	کار	دی ــود،	نتای ــری	ش ــود،	پیگی بش

ــرد.« ــام	بگی ــاءاهلل	انج ان	ش
آیــت	اهلل	خامنــه	ای	در	شــهریورماه	1395	نیــز	در	واکنــش	بــه	گالیــه	
ــش	 ــدم	افزای ــوص	ع ــتاد	در	خص ــده	س ــری	فرمان ــدس	جهانگی مهن

ــد:	 ــارات	فرمودن ــا	انتظ ــارات	وی	متناســب	ب اختی
»خــب	حــاال	اینکــه	ایشــان	)جهانگیــری(	می		گوینــد	»مــن	اختیاراتــم	
افزایــش	پیــدا	نکــرده«،	ایــن	واقعــاً	خبــر	خوبــی	بــرای	مــن	نیســت،	
ــه	 ــی	کلم ــای	واقع ــه	معن ــان	ب ــه	ایش ــت	ک ــن	اس ــان	ای ــا	توّقعم م

ــد.«	 ــی«	کنن »فرمانده
بــه	عنــوان	جمــع	بنــدی	از	ایــن	قســمت	می	تــوان	گفــت	از	آنجــا	کــه	
ــی	 ــق	الگــوی	اقتصــاد	مقاومت هــدف	کشــور	در	بخــش	اقتصــاد،	تحق
اســت،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	نیــز	بایــد	جایــگاه	فرمانــده	
ــرای	 ــد	و	ب ــته	باش ــه	را	داش ــن	زمین ــع	در	ای ــاد	مرج ــاد	و	نه اقتص
ــا	 ــر	ت ــی،	از	فک ــاد	مقاومت ــرد	اقتص ــا	رویک ــادی	ب ــای	اقتص فعالیت	ه

ــزی	و	اقــدام	داشــته	باشــد. عمــل	برنامــه	ری

انجام	کارهای	فوق	العاده	اقتصادی
ــه	فــوق	العــاده	بــودن	 رهبــر	انقــالب	در	2	ســخنرانی	خــود	نســبت	ب
اقدامــات	معمــول	تأکیــد	 فعالیت	هــای	ســتاد	و	تفــاوت	آن	بــا	

نموده	انــد		ایشــان	در	شــهریورماه	ســال	1394	فرمودنــد:
»بعضــی	از	کارهایــی	کــه	گــزارش	شــده،	مربــوط	بــه	بندهــای	اقتصــاد	
ــای	 ــا	کاره ــده	اّم ــاط	داده	ش ــاال	ارتب ــه	ح ــت،	اگرچ ــی	نیس مقاومت
جــاری	دســتگاه	ها	اســت؛	باالخــره	دســتگاه	ها	یــک	کارهــای	جــاری	
ــا	 ــا	را	م ــن	کاره ــه	ای ــد	ک ــزارش	کردن ــما	گ ــه	ش ــا	را	ب ــد	و	اینه دارن
کردیــم؛	اینهــا	آمــده	جــزو	کارنامــه	ی	دســتگاه	ها	در	زمینــه	ی	اقتصــاد	
ــا	هــم	ارتباطــی	 ــن	نیســت.	بعضــی	از	کاره ــه	ای ــی؛	درحالی	ک مقاومت
ــی	 ــدار	کاف ــن	مق ــدارد؛	ای ــی	ن ــاد	مقاومت ــای	اقتص ــه	بنده ــاًل	ب اص

نیســت.«	
ــوان	 ــال	1395	عن ــهریورماه	س ــن	در	ش ــه	ای	همچنی ــت	اهلل	خامن آی

ــد: کردن
ــک	 ــت،	ی ــار	اس ــورد	انتظ ــه	م ــزی	ک ــی	آن	چی ــاد	مقاومت »در	اقتص
ــت،	خــب	یــک	کارهــای	 کار	جهشــی	اســت.	ببینیــد،	دســتگاه	و	دول
متعارفــی	دارد،	کارهــای	معمولــی	ای	دارد	در	زمینه	هــای	اقتصــاد	
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

ــه	ی	 ــای	چندین	گان ــن	وزارتخانه	ه ــف	ای ــهای	مختل ــه	ی	بخش در	هم
ــد	 ــب	بای ــه	خ ــا	ک ــن	کاره ــرد؛	ای ــام	می	گی ــه	دارد	انج ــادی	ک اقتص
انجــام	بگیــرد؛	]اّمــا[	از	جملــه	ی	چیزهایــی	کــه	در	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــی	 ــک	کار	جهش ــت،	ی ــاده	اس ــک	کار	فوق	الع ــت،	ی ــر	اس ــورد	نظ م

اســت.«	
ــوان	 ــه	عن ــتاد	ب ــه	س ــه	وظیف ــت	ک ــوان	گف ــاس	می	ت ــن	اس ــر	ای ب
فرمانــده	اقتصــاد،	برنامــه	ریــزی	بــرای	کارهــای	فــوق	العــاده	و	جهشــی	
دســتگاه	ها	در	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت؛	نــه	کارهایــی	کــه	در	شــرایط	

معمــول	بایــد	توســط	هــر	دســتگاه	انجــام	شــود.

پایش	گری	و	نظارت	بر	اقدامات	دستگاه	ها
ــه	نظــارت	 ــف	خــود	نســبت	ب ــر	انقــالب	در	ســخنرانی	های	مختل رهب
ــا	اقتصــاد	 ــا	ب ــر	فعالیت	هــای	اقتصــادی	دســتگاه	ها	و	مطابقــت	آن	ه ب
مقاومتــی،	بــه	عنــوان	یکــی	از	ماموریت	هــای	ســتاد	فرماندهــی	

ــد		 ــد	نموده	ان ــی	تأکی ــاد	مقاومت اقتص
ــت	های	 ــالغ	سیاس ــس	از	اب ــداری	پ ــال	1392	و	در	دی ــان	در	س ایش

ــد:	 ــفندماه	فرمودن ــی	در	20	اس ــاد	مقاومت ــی	اقتص کل
ــه	 ــد	ک ــته	باش ــود	داش ــی	وج ــوی	و	بینای ــد	ق ــز	رص ــتی	مرک »بایس
به	طــور	دقیــق	پیشــرفت	ایــن	کار	را	پایــش	کنــد؛	اطالعــات	را	
گــردآوری	کننــد،	پــردازش	کننــد،	اســتنتاج	کننــد،	احیانــاً	آن	
حرکتــی	را	کــه	بایــد	در	هــر	مقطعــی	و	هــر	مرحلــه	ای	انجــام	بگیــرد	
مشــخص	کننــد،	بــرای	هــر	بخشــی	شــاخص	ســنجش	معیــن	کننــد،	

ــرد.« ــام	بگی ــردم	انج ــه	م ــانی	ب ــت	اطالع	رس و	در	نهای
ــاد	 ــر	ایج ــد	ب ــی	تاکی ــهریورماه	1394	در	پ ــن	در	ش ــان	همچنی ایش

ــتند:	 ــان	داش ــتاد	بی س
ــور	 ــه	به	ط ــی	الزم	دارد	ک ــتاد	فرمانده ــک	س ــی[	ی ــاد	مقاومت »]اقتص

ــته	و	 ــتگاه	توانس ــدام	دس ــد	ک ــد،	ببین ــگاه	کن ــد،	ن ــد	کن ــم	رص دائ
ــان	 ــرف	زدن	آس ــون	ح ــود	دارد.	چ ــکل	وج ــا	مش ــه،	کج ــش	رفت پی
اســت،	برنامه	ریــزی	هــم	خیلــی	مشــکل	نیســت،	]ولــی[	عمل	کــردن	
ــود	و	 ــدان	وارد	بش ــد	در	می ــب	آدم	بخواه ــرق	دارد؛	خ ــا	ف ــا	اینه ب
ــاًل	 ــه	قب ــد	ک ــک	موانعــی	پیــش	می	آی ــات	ی ــرود،	گاهــی	اوق پیــش	ب
ــی	 ــن	موانع ــده	لک ــم	ش ــی	ه ــی	پیش	بین ــده،	بعض ــی	نش پیش	بین
اســت	کــه	پیــش	می	آیــد؛	بایســتی	آن	ســتاد	بتوانــد	به	صــورت	
ضربتــی	آن	موانــع	را	برطــرف	کنــد،	راه	را	بــاز	کنــد	و	پیــش	بــرود؛	و	

ــد[.«	 ــه	]باش نافذالکلم
در	ادامــه	ایشــان	در	فروردیــن	مــاه	1395	پــس	از	تشــکیل	ســتاد	بــه	
مــوارد	زیــر	در	حــوزه	نقــش	نظارتــی	و	پایــش	گــری	اشــاره	فرمودنــد:	
ــه،	 ــی	کلم ــای	واقع ــه	به	معن ــا	دارم	ک ــن	معن ــر	ای ــرار	ب ــده	اص »بن
فرماندهــی	صــورت	بگیــرد؛	]چــون	[	دســتگاه	ها،	خــب	سیاســت	هایی	
دارنــد،	کارهایــی	دارنــد،	کارهــای	متعــارف	و	معمولــی	دارنــد؛	نقــش	
ــن	 ــک	از	ای ــد	کدام	ی ــد	ببین ــن	اســت	کــه	مالحظــه	کن فرماندهــی	ای
کارهــا	در	چهارچــوب	سیاســت	اقتصــادی	می	گنجــد،	و	کــدام	نســبت	
بــه	اقتصــاد	مقاومتــی	بی	تفــاوت	اســت،	و	کــدام	ضــّد	اقتصــاد	
مقاومتــی	اســت.	اینهــا	بایــد	ســنجیده	بشــود؛	آن	دســته	ی	اّول	تقویــت	
بشــود؛	دســته	ی	دّوم،	حّتی	المقــدور	کشــانده	بشــود	بــه	ســمت	
اقتصــاد	مقاومتــی؛	دســته	ی	ســّوم	به	طــور	کامــل	جلوگیــری	بشــود.«	
ــه	ایــن	ماموریــت	نیــز	می	تــوان	گفــت	کــه	ســتاد	عــالوه	 ــا	توجــه	ب ب
ــاده،	 ــوق	الع ــژه	و	ف ــای	وی ــوص	فعالیت	ه ــزی	در	خص ــه	ری ــر	برنام ب
ــرار	داده	و	در	 ــی	ق ــورد	بررس ــز	م ــتگاه	ها	را	نی ــات	دس ــتی	اقدام بایس
ــا	اقتصــاد	مقاومتــی،	از	اجــرای	آن	ممانعــت	 ــاق	ب صــورت	عــدم	انطب

کنــد.
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ــه	 ــر	پای در	آغــاز	ســال	1395،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
12	برنامــه	ملــی،	مجموعــه	ای	از	پروژه	هــای	اولویــت	دار	را	گزینــش	و	

ــرد.	 ــالغ	ک ــط	اب ــازمان	های	ذیرب ــتگاه	ها	و	س ــه	دس ــرا	ب ــرای	اج ب
عناوین	این	12	برنامه	ملی	اقتصاد	مقاومتی	عبارت	بودند	از:

برنامه	ملی	ارتقای	بهره	وری	•
برنامــه	ملــی	پیشــبرد	برون	گرایــی	اقتصــاد	)توســعه	صــادرات		•

ــر	نفتی( غی
برنامه	ملی	ارتقای	توان	تولید	ملی	)درون	زایی	اقتصاد(	•
برنامــه	ملــی	عدالــت	بنیــان	کــردن	اقتصــاد	و	توســعه	عدالــت		•

عی جتما ا
ــی	و		• ــی	در	بخــش	عموم ــاط	مال ــراری	انضب ــی	برق ــه	مل برنام

ــه	نفــت قطــع	وابســتگی	بودجــه	ب
برنامه	ملی	توسعه	اقتصاد	دانش	بنیان	•
برنامه	ملی	گفتمان	سازی	و	فرهنگ	سازی	اقتصاد	مقاومتی	•
برنامه	ملی	شفاف	سازی	و	سالم	سازی	اقتصاد	•
ــد	نفــت	و	گاز	و	تکمیــل		• ــی	توســعه	ظرفیــت	تولی ــه	مل برنام

ــازار ــعه	ب ــتی	و	توس ــره	پایین	دس زنجی
برنامه	ملی	هدفمندسازی	یارانه	ها	•
برنامه	ملی	مردمی	کردن	اقتصاد	•
برنامه	ملی	سیاست	های	پولی	و	ارزی	•

ــئولین	 ــی	و	مس ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	س ــه	گفت ــا	ب بن
مرتبــط،	گــروه	کارشناســان	ســازمان	مدیریــت	پــس	از	تحلیــل	
محتــوای	24	مــاده	از	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	بــه	ایــن	
ــای	 ــک	از	برنامه	ه ــر	ی ــل	ه ــد.	ذی ــت	یافته	ان ــی	دس ــه	مل 12	برنام
ملــی،	چنــد	طــرح	و	ذیــل	هــر	طــرح	چندیــن	پــروژه	تعریــف	شــده	
اســت.	تمــام	اســناد	و	ضمائــم	مرتبــط	بــا	»12	برنامــه	ملــی	اقتصــاد	
مقاومتــی«	نیــز	بــر	روی	ســامانه	اینترنتــی	دبیرخانــه	ســتاد	فرماندهــی	

ــذاری	شــده	اســت. ــی	بارگ اقتصــاد	مقاومت
پــس	از	تشــکیل	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	اســتان	ها	نیــز	
موظــف	بــه	ایجــاد	ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	اســتانی	شــدند	و	وظیفــه	
ــت	دار	 ــا،	انجــام	پروژه	هــای	اســتانی	در	راســتای	پروژه	هــای	اولوی آنه

ــی	اقتصــاد	مقاومتــی	تعییــن	شــد.	 ســال	و	برنامه	هــای	مل

» رصد اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« 
بررسی مهمترین مصوبات، بسته ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 

بخش	دوم

ــی	 ــتاد	فرمانده ــط	س ــه	توس ــورت	گرفت ــای	ص ــن	فعالیت	ه ــی	مهمتری ــه	بررس ــن	بخــش	ب در	ای

ــا	 ــتگاه	ها،	برنامه	ه ــت	دار	دس ــای	اولوی ــب	پروژه	ه ــی	و	تصوی ــم	از	طراح ــی	اع ــاد	مقاومت اقتص

ــه	طــور	 ــز	ب ــان	نی ــه	شــده	اســت.	در	پای و	بســته	های	مصــوب	از	زمــان	تشــکیل	تاکنــون	پرداخت

ــده	 ــاره	ش ــوده،	اش ــه	نم ــود	ارائ ــرد	خ ــتاد	از	عملک ــون	س ــه	تاکن ــی	ک ــه	گزارش	های ــر	ب مختص

ــار	در	5	 ــون	13	ب ــی	تاکن ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــد	س ــان	می	ده ــی	ها	نش ــت.	بررس اس

حــوزه	از	عملکــرد	خــود	گــزارش	عمومــی	ارائــه	نمــوده	کــه	البتــه	همــه	اینهــا	در	ســال	1395	

انجــام	شــده	اســت.
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

تصویب	پروژه	های	اولویت	دار	اقتصاد	مقاومتی	برای	
دستگاه	ها

ــرای	 ــی	ب ــاالنه	پروژه	های ــه،	س ــی	12	گان ــای	مل ــاس	برنامه	ه ــر	اس ب
ــدی	 ــن	و	ج ــا،	از	مهمتری ــن	پروژه	ه ــود.	ای ــف	می	ش ــتگاه	ها	تعری دس
تریــن	اقداماتــی	اســت	کــه	در	حــال	حاضــر،	ســتاد	آنهــا	را	پیگیــری	
ــرده	 ــف	ک ــر	آن	تعری ــارت	ب ــرای	نظ ــخصی	ب ــد	مش ــوده	و	فرآین نم
اســت؛	هــر	چنــد	تاکنــون	گــزارش	مشــخصی	از	وضعیــت	آنهــا	منتشــر	

نشــده	اســت.
رونــد	گزینــش	پروژه	هــا	ذیــل	برنامه	هــای	ملــی	بدیــن	گونــه	
ــروه	تشــکیل	شــده	اســت؛	 ــک	کارگ ــه،	ی ــر	برنام ــرای	ه ــه	ب ــوده	ک ب
رئیــس	هــر	کارگــروه،	از	اعضــای	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــده	 ــاب	گردی ــئولیت(	انتخ ــب	مس ــه	تناس ــتگاه	ها	ب ــئولین	دس )مس
ــی	 ــورد	بررس ــا	م ــم	در	کارگروه	ه ــای	مه ــث	و	پروژه	ه ــت.	مباح اس
ــی	 ــتاد	فرمانده ــه	س ــه	دبیرخان ــب،	ب ــس	از	تصوی ــرد	و	پ ــرار	می	گی ق
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	بررســی	نهایــی	ارســال	می	شــود.	در	صــورت	
تاییــد	دبیرخانــه	نیــز	پروژه	هــا	در	ســتاد	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	

و	تصویــب	می	شــود.
بــر	ایــن	اســاس	در	ســال	1395	تعــداد	121	پــروژه	بــرای	23	دســتگاه	
و	در	ســال	1396	)ســال	جــاری(	تعــداد	96	پــروژه	بــرای	19	دســتگاه	

تعریف	شــده	اســت.
ــور	اداری	و	 ــازمان	ام ــی	س ــد	یعن ــتگاه	جدی ــاری،	دو	دس ــال	ج در	س
ــروژه	 ــب	پ ــتگاه	های	صاح ــه	دس ــتاندارد	ب ــازمان	اس ــتخدامی	و	س اس
در	اقتصــاد	مقاومتــی	اضافــه	شــده	اند	و	6	دســتگاه	یعنــی	وزارت	
ــه	وزارت	 ــه	ب ــق	آزاد	)ک ــی	مناط ــورای	عال ــه	ش دادگســتری،	دبیرخان
ــس	 ــی	رئی ــت	اجرای ــگ،	معاون ــد(،	وزارت	فرهن ــل	ش ــاد	منتق اقتص
ــه	 ــور	خارج ــور	و	وزارت	ام ــس	جمه ــی	رئی ــت	حقوق ــور،	معاون جمه

ــد. ــی	ندارن ــاد	مقاومت ــروژه	ای	در	اقتص ــر	پ دیگ
ــوان	گفــت	یکــی	از	مــواردی	کــه	در	پروژه	هــای	 ــه	طــور	کلــی	می	ت ب
ــه	 ــرای	هــر	دســتگاه	ب مصــوب	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
ــودن	 ــان	نب ــا	و	همس ــطوح	پروژه	ه ــاوت	در	س ــورد،	تف ــم	می	خ چش

آنهــا	بــا	هــم	اســت.	
ــاخص	های	 ــا	ش ــر	و	ب ــن	ت ــطوح	پایی ــا	در	س ــع	بعضــی	پروژه	ه در	واق
ــروژه	»احــداث	 ــه	پ ــوان	ب ــه	اینهــا	می	ت ــه	شــده	اند		از	جمل ــی	ارائ کّم
خــط	لولــه	و	ایجــاد	امــکان	صــادرات	گاز	بــه	کشــور	عــراق	بــه	ظرفیــت	

ــروژه	»تکمیــل	و	 ــر	مکعــب	در	روز«	در	وزارت	نفــت،	پ ــون	مت 5	میلی
ــای	شــمالی- ــر	خــط	راه	آهــن	در	کریدوره ــرداری	591	کیلومت بهره	ب
جنوبــی	و	شــرقی-غربی«	در	وزارت	راه	و	شهرســازی	و	یــا	پــروژه	
»توســعه	ســامانه	های	نویــن	آبیــاری	در	250	هــزار	هکتــار«	در	وزارت	

جهــاد	کشــاورزی	اشــاره	کــرد.
در	مقابــل	بعضــی	دیگــر	از	پروژه	هــا	در	ســطوح	کالن	و	بــدون	
شــاخص	های	کّمــی	و	قابــل	انــدازه	گیــری	تعریــف	شــده	اند		از	
جملــه	اینهــا	می	تــوان	بــه	پــروژه	»اصــالح	ســاختار	کالن	دولــت«	در	
ــازار	ســرمایه	در	 ــروژه	»تقویــت	نقــش	ب ســازمان	برنامــه	و	بودجــه،	پ
تامیــن	مالــی	بنگاه	هــا«	در	وزارت	اقتصــاد	و	یــا	پــروژه	»اصــالح	نظــام	

ــرد. ــزی	اشــاره	ک ــک	مرک ــی«	در	بان بانکــی	و	پول
ــام	 ــه	نظ ــت	ک ــده	از	آن	اس ــا	برآم ــطوح	پروژه	ه ــاوت	در	س ــن	تف ای
ــم	 ــا	حاک ــن	پروژه	ه ــف	ای ــده	ای	در	تعری ــه	کنن ــخص	و	یکپارچ مش
ــه	تناســب	اقداماتــی	کــه	در	دســت	داشــته	 نبــوده	و	هــر	دســتگاه،	ب
و	یــا	مســائل	مهــم	کشــور،	عناوینــی	را	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	

ــب	رســانده	اســت. ــه	تصوی ــی	ب مقاومت
ــود،	 ــالح	ش ــده	اص ــتی	در	آین ــه	بایس ــی	ک ــوارد	مهم ــی	از	م ــذا	یک ل
همســان	ســازی	ســطوح	پروژه	هــا	و	همچنیــن	ایجــاد	شــاخص	کّمــی	

ــرای	همــه	آنهــا	جهــت	ارزیابــی	و	نظــارت	اســت. ب
در	فصــل	ســوم	ایــن	کتابچــه،	از	میــان	25	دســتگاه	مذکــور	کــه	طــی	
2	ســال	اخیــر	در	ســتاد	پــروژه	داشــته	انــد،	پروژه	هــای	دســتگاه	های	
ــورد	 ــی	م ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــاس	سیاس ــر	اس ــب	ب منتخ
ــاد	 ــوی	اقتص ــا	»الگ ــا	ب ــاط	آنه ــه	و	ارتب ــرار	گرفت ــی	ق ــث	و	بررس بح

مقاومتــی«	مشــخص	شــده	اســت.
قالــب	 پروژه	هــای	دســتگاه	های	منتخــب	در	 در	فصــل	مذکــور،	
عناویــن	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«،	»اقدامــات	جــاری	و	
ــدی	شــده	اســت. ــی«	دســته	بن ــم	و	کل ــات	مبه ــی«	و	»اقدام معمول

مصوبات	کان	ستاد	فرماندهی	اقتصاد	مقاومتی
عــالوه	بــر	پروژه	هــای	اولویــت	دار	دســتگاه	ها،	ســتاد	فرماندهــی	
ــه	کالن	در	ســال	های	1395	و	 ــون	5	مصوب ــی	تاکن ــاد	مقاومت اقتص
ــف	 ــتگاه	مختل ــد	دس ــا	چن ــط	ب ــدام،	مرتب ــر	ک ــه	ه ــته	ک 1396	داش
بــوده	اســت.	در	ایــن	میــان	3	مصوبــه	مرتبــط	بــا	اشــتغال	و	2	مصوبــه	

ــی	کشــور	اســت. ــا	صــادرات	غیرنفت ــط	ب مرتب
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ــح	داده	 ــر	توضی ــور	مختص ــه	ط ــوارد	ب ــن	م ــک	از	ای ــر	ی ــه	ه در	ادام
ــورد	بررســی	 ــن	فصــل،	م ــدی	از	ای ــای	بع ــد	شــد	و	در	بخش	ه خواه

ــت. ــرار	خواهــد	گرف ــر	ق دقیــق	ت
1	 ــن	. ــی	در	5	خــرداد	1395	اولی ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

ــتگاه	ها	 ــه	دس ــی	را	ب ــعه	صــادرات	غیرنفت ــت	از	توس بســته	حمای
ابــالغ	کــرد؛	در	ادامــه	نیــز	دومیــن	بســته	حمایــت	از	صــادرات	در	
ــالغ	شــد.	 ــه	دســتگاه	های	دولتــی	اب ــخ	21	شــهریور	1396	ب تاری
نقــد	و	بررســی	ایــن	دو	بســته	در	بخــش	چهــارم	ایــن	فصــل	انجــام	

شــده	اســت.
2	 ــاه	ســال	1395	. ــان	م ــی	در	آب ــی	اقتصــاد	مقاومت ــتاد	فرمانده س

»بســته	حمایــت	از	توســعه	اشــتغال	پایــدار«	را	بــا	اولویــت	
اشــتغالزایی	در	مناطــق	روســتایی	تصویــب	و	بــه	دســتگاه	ها	
ــال	1396،	 ــاه	س ــن	در	تیرم ــتاد	همچنی ــن	س ــود؛	ای ــالغ	نم اب
»برنامــه	اشــتغال	فراگیــر«	را	بــا	هــدف	ایجــاد	970	هــزار	شــغل	
ــی	 ــد	و	بررس ــرد.	نق ــالغ	ک ــتگاه	ها	اب ــه	دس ــور	ب ــطح	کش در	س
ایــن	دو	مصوبــه	مرتبــط	بــا	اشــتغال	در	بخــش	پنجــم	ایــن	فصــل	

ــام	شــده	اســت. انج
3	 در	اواخــر	فروردیــن	مــاه	ســال	جــاری،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	.

ــه	دســتگاه	ها	ابــالغ	 مقاومتــی	بســته	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	را	ب
ــب	202	 ــوع	صاح ــتگاه	در	مجم ــاس،	24	دس ــن	اس ــر	ای ــرد.	ب ک
تکلیــف	بــرای	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	شــدند	کــه	بــر	اســاس	عمده	
تکالیــف	آن،	بایســتی	تــا	پایــان	اردیبهشــت	مــاه	برنامه	هــای	اقــدام	
خــود	را	بــه	ســتاد	ارائــه	می	نمودنــد.	نقــد	و	بررســی	ایــن	بســته	در	

بخــش	ششــم	ایــن	فصــل	انجــام	شــده	اســت.

مصوبات	موردی	ستاد	فرماندهی	اقتصاد	مقاومتی
ــتگاهی	و	 ــت	دار	دس ــای	اولوی ــب	پروژه	ه ــی	و	تصوی ــر	طراح ــالوه	ب ع
ــی	در	42	 ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــات	کالن،	س ــالغ	مصوب اب
ــه	 ــوده،	5	مصوب ــزار	نم ــری	برگ ــکل	گی ــان	ش ــه	از	زم ــه	ای	ک جلس

ــت.	 ــته	اس ــان	داش ــی	از	زم ــز	در	برهه	های ــوردی	نی م
ــح	داده	 ــر	توضی ــور	مختص ــه	ط ــوارد	ب ــن	م ــک	از	ای ــر	ی ــه	ه در	ادام

ــد: ــد	ش خواه
1	 ــد	. ــرای	بن ــتای	اج ــی	در	راس ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س

ــر	 ــه	تدابی ــه	ب ــی	و	توج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل )2(	سیاس

رهبــری	در	خصــوص	»شناســایی	فعالیت	هــا	و	زنجیره	هــای	
اقتصــادی	مزیــت	دار	کشــور«،	»خــودداری	از	خریدهــای	خارجــی	
کــردن	 »دانش	بنیــان	 داخلــی«،	 تولیــد	 کننــده	 تضعیــف	
بخش	هــای	مهــم	اقتصــادی	کشــور«	و	»مشــروط	نمــودن	انتقــال	
ــاوری	 ــه	»پیوســت	فن ــالت	خارجــی«،		نظام	نام ــاوری	در	معام فن
و	توســعه	توانمندی	هــای	داخلــی	در	قراردادهــای	بین	المللــی	
ــازی	 ــال	و	بومی	س ــدف	انتق ــا	ه ــی«	را	ب ــم	مل ــای	مه و	طرح	ه
ــورد	بررســی	و	 ــخ	6	شــهریورماه	ســال	1395	م ــاوری،	در	تاری فن
تصویــب	قــرار	داد.	بــر	اســاس	مفــاد	ایــن	نظام	نامــه	و	در	راســتای	
ــر	لحــاظ	شــود: ــد	شــرایط	زی ــاوری،	بای ــق	اهــداف	پیوســت	فن تحق

ــکاری		• ــا	هم ــی	ب ــرکت	های	ایران ــه	ش ــام	کار	ب ــذاری	انج واگ
بیــن	شــرکت	های	ایرانــی	و	خارجــی	)انتقــال	دانــش	طراحــی	

و	مدیریــت	طــرح/	محصــول(
ــی	در		• ــص	ایران ــانی	متخص ــع	انس ــری	مناب ــر	بکارگی حداکث

ــروی	 ــارت	نی ــش	تخصصــی	و	مه ــاء	دان اجــرای	طــرح	و	ارتق
ــانی انس

ــه	شــرکت	های	داخلــی	و	حداکثــر	تأمیــن		• انتقــال	فنــاوری	ب
مــواد	مــورد	نیــاز	پــروژه	و	اجــرای	آن	هــا	از	داخــل	کشــور

انتقال	فناوری	تعمیر،	نگهداری	و	بهره	برداری	•
ــی		• ــری	داخل ــرکت	مج ــکاری	ش ــودن	هم ــور	ب ــادرات	مح ص

ــن	 ــره	تأمی ــه	زنجی ــی	ب ــرکت	های	ایران ــی	و	ورود	ش و	خارج
بین	المللــی	شــرکت	های	خارجــی

مشارکت	در	فعالیت	های	توسعه	کارآفرینی	دانش	بنیان	•
ــی		• ــی،	پژوهش ــز	علم ــا	مراک ــترک	ب ــعه	مش ــق	و	توس تحقی

داخلــی دانش	بنیــان	 شــرکت	های	 و	 مجــوز	 دارای	
2	 ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	تاریــخ	23	اســفند	.

ــع	نمــودن	 ــه	منظــور	اعمــال	مســاعدت	در	جهــت	مرتف 1395	ب
مشــکالت	مالیاتــی	واحدهــای	کوچــک	و	متوســط،	ســازمان	امــور	
ــه	 ــد	ک ــی	اتخــاذ	نمای ــا	ترتیب ــف	نمــود	ت ــی	کشــور	را	مکل مالیات
ــی	تســلیمی	واحدهــای	موصــوف	 اظهارنامه	هــا	و	صورت	هــای	مال
بــه	عنــوان	بــرگ	مالیــات	قطعــی	عملکــرد	ســال	1394	در	نظــر	

گرفتــه	شــود.
3	 ــال	1396	از	. ــاه	س ــی	در	خردادم ــی	اقتصــاد	مقاومت ــتاد	فرمانده س

ــز	علمــی	و	پژوهشــی	کشــور	 ــه	دانشــگاه	ها،	موسســات	و	مراک کلی
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خواســت	در	راســتای	اقتصــاد	مقاومتــی	اقدامــات	زیــر	را	انجــام	دهنــد:
ــت	های		• ــر	سیاس ــق	موثرت ــور	تحق ــه	منظ ــات	ب ــام	مطالع انج

ــی	در	کشــور ــی	اقتصــاد	مقاومت کل
ارائــه	پیشــنهادات	و	راهکارهــای	گشــودن	گره	های	علمی	مســائل		•

اقتصــادی	کشــور	در	قالــب	رویکردهــای	پنج	گانــه	سیاســت	های	
و	 طرح	هــا	 ملــی،	 برنامه	هــای	 و	 مقاومتــی	 اقتصــاد	 کلــی	

ــی ــای	مصــوب	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت پروژه	ه
ارائــه	نقطه	نظــرات	علمــی	در	خصــوص	الگــوی	مــورد	توجــه		•

ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی
4	 در	تیرمــاه	ســال	1396	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	.

ــود	 ــف	نم ــی	را	موظ ــن	اجتماع ــازمان	تأمی ــه	ای،	س ــی	مصوب ط
بــه	منظــور	رفــع	مشــکالت	فعــاالن	اقتصــادی	بخــش	خصوصــی	
ــود	 ــت	بهب ــاعدت	در	جه ــی	و	مس ــن	اجتماع ــازمان	تأمی ــا	س ب
ــتغال،	 ــاد	اش ــرمایه	گذاری	و	ایج ــت	س ــای	کســب	و	کار،	امنی فض
ــی	را	 ــرکت	ها	اقدامات ــه	ای	ش ــکالت	بیم ــع	مش ــوص	رف در	خص
ــر	بایســتی	انجــام	شــود: ــوارد	زی ــن	اســاس	م ــر	ای ــد.	ب انجــام	ده

ــوق	و		• ــف	اســت	لیســت	حق ــی	مکل ــن	اجتماع ــازمان	تأمی س
دســتمزد	ارســالی	کارفرمایــان	را	حداکثــر	ظــرف	مــدت	شــش	
مــاه	از	تاریــخ	دریافــت،	مورد	رســیدگی	قــرار	داده	و	در	صورتی	
ــا	 ــزان	دســتمزد	ی ــا	می ــداد	بیمه	شــدگان	ی ــه	از	لحــاظ	تع ک
حقــوق	یــا	کار	)مــدت	اشــتغال(	نقــص	یــا	اختالفــی	مشــاهده	
نمایــد،	مراتــب	را	بــه	کارفرمــا	ابــالغ	و	مابه	التفــاوت	را	وصــول	
نمایــد.	رســیدگی	و	بازرســی	از	دفاتــر	و	مــدارک	کارفرمایــان	
صرفــاً	محــدود	بــه	آن	بخــش	از	دفاتــر	می	باشــد	کــه	مرتبــط	

ــا	حقــوق	و	مزایــای	کارکنــان	و	پیمان	هــا	اســت. ب
ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	مکلــف	اســت	در	صــورت	شــکایت		•

هــر	یــک	از	کارکنــان	کارگاه	مبنــی	بــر	عــدم	پرداخــت	حــق	
بیمــه	در	مــدت	اشــتغال	با	اســتناد	بــه	مــاده	47	قانــون	تأمین	
اجتماعــی	و	نظــر	بازرســی	یــا	مندرجــات	دفاتــر	قانونــی،	حــق	

بیمــه	فــرد	یــا	افــراد	شــاکی	را	مــورد	مطالبــه	قــرار	دهــد.
ــا	رعایــت		• در	مــوارد	عــدم	ارایــه	پیمان	هــا	توســط	کارفرمــا	ب

مفــاد	مــاده	38	قانــون	تأمیــن	اجتماعــی،	بازرســی	مندرجــات	
ــازمان	 ــات	س ــالک	مطالب ــازرس	م ــط	ب ــی	توس ــر	قانون دفات

تأمیــن	اجتماعــی	خواهــد	بــود.

بازرســی	مندرجــات	دفاتــر	قانونــی	صرفــاً	در	بــازه	یکســال	قبل		•
از	ارایــه	آخریــن	لیســت	ارســالی	کارفرمایــان	مجاز	اســت.

ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	مکلــف	اســت	لیســت	بیمــه		•
شــدگان	را	بــه	تفکیــک	کارگاه	هــای	محــل	اشــتغال	در	یــک	
ــای	 ــی	طرف	ه ــد.	تمام ــداری	نمای ــک	نگه ــامانه	الکترونی س
ــود	 ــای	خ ــدگان	و	پیمان	ه ــت	بیمه	ش ــد	لیس ــرارداد	مکلفن ق

ــد. ــت	نماین ــور	ثب ــامانه	مزب را	در	س
5	 تیرمــاه	. در	 مقاومتــی	همچنیــن	 اقتصــاد	 فرماندهــی	 ســتاد	

ــاد	 ــی	اقتص ــت	های	کل ــرای	سیاس ــتای	اج ــال	1396،	در	راس س
ــه	 ــور	و	ب ــط	کســب	و	کار	کش ــود	محی ــدف	بهب ــا	ه ــی،	ب مقاومت
ــادل	 ــگ	تب ــج	فرهن ــری،	تروی ــوغ	تعامل	پذی ــش	بل ــور	افزای منظ
ــای	 ــن	ارتق ــی	و	همچنی ــتگاه	های	اجرای ــات	در	دس برخــط	اطالع
ــعه	 ــتقرار	و	توس ــتورالعمل	اس ــامانه	های	موجود،	»دس ــرد	س کارک
مرکــز	ملــی	پایــش	محیــط	کســب	و	کار	کشــور«	را	مــورد	تصویب	
قــرار	داد	و	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	و	وزارت	ارتباطــات	و	

ــاده	ســازی	آن	نمــود.	 ــه	پی ــزم	ب ــات	را	مل ــاوری	اطالع فن
تاکنــون	گزارش	مشــخصی	توســط	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتی	
و	دســتگاه	های	زیربــط	در	خصــوص	اجــرای	ایــن	مصوبــات	ارائــه	نشــده	
ــه	انجــام	 ــه	توســط	ســتاد	ب ــوده	ک ــی	ب ــا	اقدامات ــوارد،	صرف ــن	م و	ای
رســیده	اســت؛	در	واقــع	اطالعاتــی	در	خصــوص	وضعیــت	اجــرای	آن	

در	دســت	نیســت.

گزارش	های	عملکرد	ارائه	شده	توسط	ستاد	فرماندهی	
اقتصاد	مقاومتی

ــون	6	 ــکیل	تاکن ــان	تش ــی	از	زم ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
ــد،	5	 ــق	تولی ــهیالت	رون ــای	تس ــرد	اعط ــوص	عملک ــزارش	در	خص گ
ــی	و	 ــده	مل ــذار	ش ــای	واگ ــت	پروژه	ه ــوص	وضعی ــزارش	در	خص گ
اســتانی،	1	گــزارش	در	خصــوص	عملکــرد	خــود	بــه	مجمــع	تشــخیص	
مصلحــت	نظــام	و	1	گــزارش	دیگــر	بــه	مناســبت	هفتــه	دولت	در	ســال	
1395	در	خصــوص	عملکــرد	خــود	در	اجــرای	یکســاله	سیاســت	های	
کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	محضــر	رهبــر	انقــالب	ارائــه	نمــوده	اســت.
بنابرایــن	ایــن	ســتاد	در	مجمــوع	13	بــار	بــه	صــورت	عمومــی	گــزارش	
ــن	13	 ــه	ای ــه	اینک ــل	توج ــه	قاب ــت؛	نکت ــوده	اس ــه	نم ــرد	ارائ عملک
گــزارش	همــه	در	ســال	1395	ارائــه	شــده	و	در	ســال	جــاری،	ســتاد	
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فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	هیچگونــه	گزارشــی	تاکنــون	از	عملکــرد	
خــود	ارائــه	نکــرده	اســت.	

در	ادامــه	بــه	صــورت	مختصــر	بــه	هــر	یــک	از	ایــن	گزارش	هــا	اشــاره	
شــده	اســت:

1	 ارائــه	گــزارش	عملکــرد	کارگــروه	رفــع	موانــع	تولیــد	در	خصــوص	.
ــتاد	 ــکیل	س ــداف	تش ــی	از	اه ــق:	یک ــهیالت	رون ــت	تس پرداخ
ــد	 ــع	تولی ــع	موان ــرای	رف ــالش	ب ــی،	ت فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت
و	احیــای	واحدهــای	تعطیــل	و	نیمــه	تعطیــل	بــوده	اســت.	ایــن	
وظیفــه	بــر	عهــده	کارگــروه	رفــع	موانــع	تولیــد	ســتاد	قــرار	گرفتــه	
و	ایــن	کارگــروه	تاکنــون	6	گــزارش	از	تســهیالت	پرداخــت	شــده	
بــه	تفکیــک	اســتانی	و	بانکــی	در	24	شــهریور،	17	مهــر،	28	مهــر،	
17	آبــان،	5	دی	و	19	بهمــن	ســال	1395	منتشــر	نمــوده	اســت.	
ــه	نشــده	اســت. ــن	خصــوص	گزارشــی	ارائ در	ســال	1396	در	ای
بــر	اســاس	آخریــن	گــزارش	منتشــر	شــده	توســط	ایــن	کارگــروه،	
ــزار	و	 ــه	11	ه ــهیالت	ب ــان	تس ــارد	توم ــزار	میلی ــدود	8.3	ه ح
709	واحــد	تولیــدی	اعطــا	شــده	اســت.	طبــق	جزئیــات	آخریــن	
گــزارش	کارگــروه	رفــع	موانــع	تولیــد	در	تاریــخ	19	بهمــن	1395،	
بیشــترین	میــزان	تســهیالت	بــه	ترتیــب	مربــوط	بــه	اســتان	های	
ــد،	 ــرای	924	واح ــان	ب ــارد	توم ــغ	717	میلی ــا	مبل ــان	ب اصفه
اســتان	فــارس	بــا	مبلــغ	517	میلیــارد	تومــان	بــرای	379	واحــد	و	
اســتان	گیــالن	بــا	مبلــغ	434	میلیــارد	تومــان	بــرای	741	واحــد	
ــن	تســهیالت	 ــا	تامی ــک	کشــاورزی	ب ــن	بان ــوده	اســت.	همچنی ب
ــه	مبلــغ	1.9	هــزار	میلیــارد	تومــان،	بانــک	ملــی	 5533	واحــد	ب
ــغ	1.3	هــزار	 ــه	مبل ــا	تامیــن	تامیــن	تســهیالت	1373	واحــد	ب ب
ــا	تامیــن	تســهیالت	 میلیــارد	تومــان	و	بانــک	صنعــت	و	معــدن	ب
ــزان	 ــان	بیشــترین	می ــارد	توم ــغ	1062	میلی ــه	مبل 704	واحــد	ب

ــد.	 تســهیالت	را	در	اختیــار	متقاضیــان	قــرار	داده	ان
2	 ارائــه	گــزارش	عملکــرد	واگــذاری	پروژه	هــای	ملــی	و	اســتانی:	ســتاد	.

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	واگــذاری	پروژه	هــای	ملــی	و	اســتانی	
ــن	 ــرار	داد	و	در	ای ــود	ق ــتور	کار	خ ــی	را	در	دس ــه	بخــش	غیردولت ب
ــام	و	 ــه	تم ــد،	نیم ــرمایه	ای	جدی ــای	س ــدادی	از	طرح	ه ــتا،	تع راس
تکمیــل	شــده	و	آمــاده	بهــره	بــرداری	را	بــه	بخــش	غیردولتــی	واگذار	
ــذار	شــده	منتشــر	 ــای	واگ ــزارش	از	طرح	ه ــتاد	5	گ ــن	س ــود.	ای نم
کــرده	اســت	کــه	بــر	اســاس	آخریــن	گــزارش	کــه	در	تاریــخ	26	دی	

مــاه	1395	منتشــر	شــده،	251	پــروژه	ملــی	و	1071	پــروژه	اســتانی	
ــی	 ــن	خصــوص	گزارش ــال	1396	در	ای ــت.	در	س ــده	اس ــذار	ش واگ

ارائــه	نشــده	اســت.
3	 ــام:	. ــع	تشــخیص	مصلحــت	نظ ــه	مجم ــرد	ب ــزارش	عملک ــه	گ ارائ

ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	دو	مرحلــه،	گزارش	هایــی	
ــه	 ــام	ارائ ــت	نظ ــخیص	مصلح ــع	تش ــه	مجم ــود	ب ــرد	خ از	عملک
نمــوده	اســت.	اولیــن	جلســه	ارائــه	گــزارش	عملکــرد	بــه	مجمــع	
در	22	آبــان	ســال	1395	برگــزار	شــد	و	طــی	آن	12	برنامــه	ملــی	
اقتصــاد	مقاومتــی	تشــریح	و	گزارش	عملکــرد	در	4	بخش	ســاختار	
و	فرآینــد،	عملکــرد	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	عملکــرد	
دســتگاه	های	اجرایــی	مجــری	پروژه	هــای	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــتاوردها	تبیین	و	 ــج	و	دس ــی	و	نتای ــی	و	بخش ــوزه	فرابخش در	ح
تشــریح	گردیــد.	جلســه	دوم	نیــز	در	6	آذر	1395	برگــزار	شــد	و	

ادامــه	گــزارش	باقــی	مانــده	از	جلســه	قبــل	ارائــه	گردیــد.
4	 ــی	. ــتاد	فرمانده ــالب:	س ــر	انق ــه	رهب ــرد	ب ــزارش	عملک ــه	گ ارائ

اقتصــاد	مقاومتــی	در	جلســه	ای	کــه	بــه	مناســبت	هفتــه	دولــت	
در	شــهریور	ســال	1395	برگــزار	شــد،	گزارشــی	از	اقدامــات	خــود	
ــی	 ــاد	مقاومت ــت	دار	اقتص ــای	اولوی ــب	پروژه	ه ــوص	تصوی در	خص
ــام	 ــالح	نظ ــد،	اص ــوص	تولی ــه	در	خص ــورت	گرفت ــات	ص و	اقدام
بانکــی،	قاچــاق،	مصوبــات	مرتبــط	بــا	حــوزه	نفــت	و	گاز،	واگــذاری	
ــک،	 ــام،	اســتقرار	گمــرک	الکترونی ــی	نیمــه	تم ــای	عمران پروژه	ه
کاهــش	تلفــات	شــبکه	توزیــع	بــرق،	تولیــد	نفــت	میادیــن	غــرب	
کارون،	تکمیــل	12	مجتمــع	پتروشــیمی	و	رونــق	بخــش	مســکن	
بــه	رهبــر	انقــالب	ارائــه	نمــود	و	متــن	گــزارش	مشــروح	را	نیــز	بــه	

صــورت	عمومــی	منتشــر	کــرد.
نکتــه	ای	کــه	در	خصــوص	گزارش	هــای	عملکــرد	ارائــه	شــده	توســط	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــود	دارد،	ای ــی	وج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
تاکنــون	از	رونــد	اجــرای	پروژه	هــا	بــه	عنــوان	مهمتریــن	اقــدام	ســتاد،	
گــزارش	مشــخصی	ارائــه	نشــده	اســت.	حــال	آنکــه	مســئولین	ســتاد	
در	اواخــر	ســال	گذشــته	قــول	ارائــه	گــزارش	عملکــرد	را	داده	بودنــد.	
ــن	خصــوص	وجــود	دارد،	کتابچــه	 ــه	در	ای ــی	ک ــزارش	عموم ــا	گ تنه
ســومین	همایــش	ســاالنه	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت	کــه	توســط	شــبکه	
ــه	 ــال	1395	ارائ ــاه	س ــن	م ــی	در	بهم ــاد	مقاومت ــران	اقتص تحلیلگ

ــده	اســت. گردی
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ــر	 ــارت	ب ــت	و	نظ ــرای	مدیری ــی	ب ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
فعالیــت	دســتگاه	های	مســئول،	ســازوکارهایی	را	ایجــاد	نمــوده	
ــاد	 ــای	اقتص ــک	از	برنامه	ه ــر	ی ــق	ه ــت	تحق ــی	وضعی ــرای	بررس و	ب

مقاومتــی،	شــاخص	هایی	را	تعریــف	کــرده	اســت.	
همچنیــن	از	آنجــا	کــه	بــرای	اســتان	ها	نیــز	فعالیت	هایــی	در	اقتصــاد	
ــز	توســط	 ــت	اســتانی	نی ــک	نظــام	مدیری ــف	شــده،	ی ــی	تعری مقاومت

ســتاد	ایجــاد	شــده	اســت.

نظام	یکپارچه	پیشبرد	و	پایش	اقتصاد	مقاومتی
ــاره	12	برنامــه	ملــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	 در	اســناد	منتشــر	شــده	درب
ــاد	 ــش	اقتص ــبرد	و	پای ــه	پیش ــام	یکپارچ ــوان	»نظ ــت	عن ــزاری	تح اب
مقاومتــی	)نیپــا(«	بــه	منظــور	نظــارت	و	ارزیابــی	طراحــی	شــده	و	بــه	
گفتــه	مســئولین	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	از	اردیبهشــت	

مــاه	ســال	1395	آغــاز	بــه	کار	نمــوده	اســت.	
در	ایــن	نظام	نامــه	وظایــف	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	

رؤســای	 کشــور،	 برنامه	ریــزی	 و	 مدیریــت	 ســازمان	 دبیرخانــه	
ــا،	 ــؤوالن	طرح	ه ــی،	مس ــای	مل ــروه	برنامه	ه ــی،	کارگ ــای	مل برنامه	ه
بیــان	 تفکیــک	 بــه	 پروژه	هــا	 همــکاران	 و	 پروژه	هــا	 مجریــان	

ســت. شده	ا
در	»نیپــا«	بــا	توجــه	بــه	پروژه	هــا	و	اقدامــات	تعریــف	شــده،	
ــه	 ــت؛	ب ــن	شده	اس ــاص	تعیی ــدی	خ ــای	زمان	بن ــه	ای	از	بازه	ه مجموع
ــه	 ــت	ک ــده		اس ــته	ش ــئول	خواس ــتگاه	های	مس ــر	از	دس ــارت	دیگ عب
رونــد	پیشــرفت	پروژه	هــای	خــود	را	از	طریــق	ســامانه	مذکــور	و	طــی	
ــاد	 ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	س ــه	دبیرخان ــای	مشــخص،	ب زمان	بندی	ه

ــد.	 ــزارش	دهن ــی	گ مقاومت
ــروژه	موظــف	اســت	در	 ــرای	هــر	پ در	ایــن	ســامانه،	مجــری	منصــوب	ب
ــروژه	 ــور	پ ــوب	منش ــروژه	را	در	چارچ ــا	پ ــط	ب ــای	مرتب ــدا	فعالیت	ه ابت
منــدرج	در	»نیپــا«	طراحــی	و	تهیــه	کنــد.	همچنین	دســتگاه	مجــری	نیز	
موظــف	اســت	هــر	دو	هفتــه	یکبــار	بــر	اســاس	»نیپــا«	گــزارش	عملکــرد	
خــود	را	ارائــه	نمــوده	و	در	نهایــت،	پــس	از	ارائــه	گــزارش	واصلــه	از	ســوی	

» ساختار مدیریت و نظارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« 
ستاد چگونه فعالیت های انجام شده را ارزیابی می کند؟

بخش	سوم

در	ایــن	بخــش	ســاختارهای	نظــارت	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــر	پروژه	هــا	و	اقدامــات	

دســتگاه	ها	ارائــه	شــده	و	شــاخص	های	ارزیابــی	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	نیــز	کــه	توســط	ســتاد	

تدویــن	شــده،	مــورد	نقــد	و	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.	هرچنــد	ســازوکارهای	مشــخصی	بــرای	

نظــارت	بــر	اقدامــات	دســتگاه	ها	در	اقتصــاد	مقاومتــی	توســط	ســتاد	طراحــی	شــده،	امــا	تاکنــون	

گزارشــی	در	خصــوص	وضعیــت	عملکــرد	دســتگاه	ها	بــر	اســاس	آن	ارائــه	نشــده	اســت.	در	پایــان	

ــز	تشــریح	و	گــزارش	عملکــرد	 ــات	اســتان	ها	نی ــر	اقدام ــت	ســتاد	ب ــن	بخــش،	ســازوکار	مدیری ای

آن	بررســی	شــده	اســت.
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دســتگاه	مجــری	و	بررســی	مســتندات،	جلســات	ســه	جانبــه	بیــن	رئیس	
ســتاد،	دســتگاه	مجــری	و	دبیرخانــه	ســتاد	تشــکیل	می	شــود.

در	واقــع	نیپــا	بــرای	آن	ایجــاد	شــده	اســت	کــه	عملکــرد	دســتگاه	ها	
ــش	نمــوده	و	پیشــرفت	آن	 ــف	شــده	را	پای ــات	تعری در	انجــام	اقدام
ــاد	 ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــئولین	س ــه	مس ــه	گفت ــد.	ب ــریع	نمای را	تس
ایــن	 را	در	 مقاومتــی،	دســتگاه	ها	گزارش	هــای	عملکــرد	خــود	
چارچــوب	ارائــه	می	نماینــد؛	بعضــی	پروژه	هــا	پیشــرفت	قابــل	
توجهــی	داشــته	و	بعضــی	کمــاکان	در	ابتــدای	راه	اســت.	البتــه	کــه	
تاکنــون	گزارشــی	از	میــزان	پیشــرفت	پروژه	هــا	و	اقدامــات	مصــوب	
ســتاد	بــرای	دســتگاه	ها	طبــق	ایــن	ســازوکار	منتشــر	نشــده	اســت.

نظام	انطباق	اقدامات	دستگاه	ها	با	سیاست	های	کلی	
اقتصاد	مقاومتی

بــا	توجــه	بــه	ضــرورت	همســویی	برنامه	هــا،	طرح	هــا،	پروژه	هــا،	
ــی	 ــت	های	کل ــا	سیاس ــی	ب ــتگاه	های	اجرای ــات	دس ــا	و	اقدام فعالیت	ه
اقتصــاد	مقاومتــی،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	اردیبهشــت	
مــاه	ســال	1395،	»نظام	نامــه	ممیــزی	)ســازگاری(	انطبــاق	برنامه	هــا،	
ــا	 ــی	ب ــتگاه	های	اجرای ــات	دس ــا	و	اقدام ــا،	فعالیت	ه ــا،	پروژه	ه طرح	ه
ــق	معیارهــای	مرجــع«	 ــی	اقتصــاد	مقاومتــی	از	طری سیاســت	های	کل

را	مــورد	تصویــب	قــرار	داد.	
بــر	اســاس	ایــن	نظــام	نامــه،	دســتگاه	های	اجرایــی	مکلفنــد	منطبــق	
بــر	مفــاد	ذکــر	شــده	اهتمــام	خــود	را	در	انطبــاق	فعالیت	هــای	مهــم	
و	تاثیرگــذار	بــر	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بعمــل	آورنــد.	
ــت	 ــف	اس ــز	موظ ــی	نی ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	س دبیرخان
ــار	بررســی	 ــاه	یکب ــر	شــش	م ــتورالعمل	را	ه ــن	دس ــرای	ای ــد	اج رون

ــد. و	گــزارش	نمای
ــا	آن	 ــط	ب ــای	مرتب ــه	گزارش	ه ــی	ک ــز	در	صورت ــه	نی ــام	نام ــن	نظ ای
بــه	صــورت	منظــم	ارســال	شــود	و	مــورد	ارزیابــی	قــرار	گیــرد،	اقــدام	
ــی	 ــاد	مقاومت ــالف	اقتص ــات	خ ــه	از	اقدام ــرا	ک ــت؛	چ ــبی	اس مناس
جلوگیــری	بــه	عمــل	آورده	و	اقدامــات	منطبــق	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	

را	تقویــت	می	نمایــد.
کاربرد	نظام	نام	مذکور	در	4	دسته	فعالیت	زیر	است:

ــا		• ــژه	ب ــه	وی ــی،	ب ــتگاه	اجرای ــم	دس ــای	مه ــاد	قرارداده انعق
خارجــی طرف	هــای	

کلیــه	فعالیت	هــا	و	اقدامــات	جدیــدی	کــه	در	دســتگاه		•
اجرایــی	تعریــف	می	شــود	و	متضمــن	جــذب	نیــروی	انســانی	

ــت ــتگاه	اس ــه	آن	دس ــش	بودج ــد	و	افزای جدی
طراحی	و	استقرار	تشکیالت	اداری	جدید	•
مصوبات	الزام	آور	شوراهای	عالی	•

ــرای	هــر	یــک	از	سیاســت	های	اقتصــاد	مقاومتــی،	 ــن	اســاس	ب ــر	ای ب
ــه	 ــوان	»مالک	هــای	ممیــزی«	در	نظــر	گرفت شــاخص	هایی	تحــت	عن
شــده	اســت	کــه	بررســی	اقدامــات	دســتگاه	ها	بــر	اســاس	آن	صــورت	

خواهــد	گرفــت.	
تعدادی	از	این	مالک	های	ممیزی	عبارتند	از:

تامین	شرایط	و	فعال	سازی	امکانات	و	منابع	مالی	کشور	•
توسعه	کارآفرینی	•
کمک	به	تجاری	سازی	علم	و	فناوری	•
توانمندسازی	نیروی	کار	•
ایجاد	بستر	رقابت	بین	مناطق	و	استان	ها	•
ــه		• ــی	ب ــای	اساس ــا	و	کااله ــی	نهاده	ه ــد	داخل ــش	تولی افزای

ــی ــالم	واردات ــژه	در	اق وی
تامین	امنیت	غذا	و	درمان	•
هدایــت	نقدینگــی	و	تســهیالت	بانکــی	بــه	ســمت	فعالیت	هــای		•

ــد	اقتصادی مول
گسترش	مبادالت	تهاتری	•
شکل	دهی	بازارهای	جدید	•
تحول	اساسی	در	ساختارها	•
مبارزه	با	قاچاق	کاال	و	ارز	•
روزآمدسازی	شیوه	های	نظارت	بر	بازار	•

ــد	بحــث	 ــک	در	جــای	خــود	نیازمن ــر	ی ــزی	ه ــای	ممی ــن	مالک	ه ای
ــده	 ــن	ش ــی	تدوی ــورت	کل ــه	ص ــا	ب ــه	بعض ــرا	ک ــت؛	چ ــی	اس و	بررس
ــاد	 ــی	اقتص ــت	های	کل ــده	در	سیاس ــر	ش ــوان	ذک ــان	عن ــا	هم و	بعض
مقاومتــی	اســت؛	در	واقــع	رصــد	مــالک	مذکــور	در	فعالیت	هــا،	

ــت. ــی	اس ــی	و	کّم ــخص	کیف ــای	مش ــد	معیاره نیازمن

شاخص	های	رصد	وضعیت	اقتصاد	مقاومتی
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	پوشــه	ای	تحــت	عنــوان	
»مســتندات	اجرایــی	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	)3(«	کــه	
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ــزاری	شــده	اســت،	شــاخص	هایی	را	 ــه	ســتاد	بارگ در	ســایت	دبیرخان
بــرای	رصــد	اقتصــاد	مقاومتــی	در	دو	بخــش	کالن	و	برنامــه	ای،	ارائــه	

نمــوده	اســت.	
ــق	 ــوان	کالن	»تحق ــل	3	عن ــورد	ذی ــامل	18	م ــاخص	ش ــته	ش 3	دس
رشــد	پویــا«،	»کاهــش	آســیب	پذیــری	اقتصــاد«	و	»افزایــش	انعطــاف	
ــامل	137	 ــف	شــده	و	12	دســته	شــاخص	ش ــری	اقتصــاد«	تعری پذی
ــف	 ــی	تعری ــاد	مقاومت ــه	اقتص ــای	12	گان ــل	برنامه	ه ــز	ذی ــورد	نی م

شــده	اســت.	
برخی	از	این	شاخص	ها	عبارتند	از:

ســهم	ارزش	افــزوده	بخــش	صنعــت	)ســاخت(	از	تولیــد		•
ــه	 ــت	پای ــه	قیم ــور	ب ــی	کش ــص	داخل ناخال

ــه		• ــور	ب ــی	کش ــص	داخل ــد	ناخال ــد	تولی ــرخ	رش ــس	ن واریان
ــه ــت	پای قیم

نرخ	تورم	بر	اساس	شاخص	بهای	کاالها	و	خدمات	مصرفی	•
سهم	عوائد	نفتی	در	بودجه	کشور	•
ترکیب	صادرات	کشور	بر	حسب	کشور	مقصد	•
ــت	و		• ــع	باالدس ــوالت	در	صنای ــداد	محص ــد	و	تع ــد	تولی رش

ــت	و	گاز ــت	نف ــن	دس پایی
رتبــه	ایــران	در	شــاخص	رقابــت	پذیــری	جهانــی	بــه	تفکیــک		•

اجــزای	12	گانــه	آن
سهم	ایران	در	زنجیره	بین	المللی	)جهانی(	•
راندمان	نیروگاه	ها	•
تلفات	انتقال	و	توزیع	مصرف	انرژی	برق	•
ــه	کل		• ــطه	ای(	ب ــرمایه	ای	)واس ــای	س ــبت	واردات	کااله نس

وزن/ارزش 	- واردات	
نرخ	رشد	سرمایه	گذاری	مستقسم	خارجی	•
نســبت	صــادرات	محصــوالت	)کاال	و	خدمــات(	دانــش	بنیــان		•

بــه	کل	صــادرات
شاخص	باز	بودن	اقتصاد	کشور	•
شــاخص	ســهولت	انجــام	کســب	و	کار	و	رتبــه	جهانــی	کشــور		•

در	ایــن	شــاخص
درصد	خودکفایی	در	تولید	کاالهای	اساسی	•
نرخ	رشد	پایه	پولی	و	ضریب	فزاینده	•
نرخ	بیکاری	جوانان	•

سهم	افراد	واقع	در	زیر	خط	فقر	نسبی	منطقه	ای	•
ضریب	جینی	•
نسبت	هزینه	های	دهک	اول	به	دهک	دهم	•
فاصله	دسترسی	به	زیر	ساخت	ها	در	مناطق	مختلف	•
شاخص	توسعه	انسانی		•
نسبت	درآمدهای	عمومی	غیر	نفتی	به	اعتبارات	هزینه	ای	•
ــیما		• ــدی	صــدا	و	س ــای	تولی ــاعات	برنامه	ه ــداد	س نســبت	تع

ــه	کل در	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
ظرفیت	تولید	نفت	خام	•
میزان	تولید	نفت	خام	•
ــد		• ــه	تولی ــن	مشــترک	نســبت	ب ــت	از	میادی ــد	نف ســهم	تولی

نفــت	کشــور
ــی		• ــی	خصوص ــارکت	عموم ــای	مش ــارات	طرح	ه ــبت	اعتب نس

ــرمایه	ای ــک	س ــای	تمل ــه	کل	طرح	ه ب
سهم	روش	های	نوین	فروش	نسبت	به	کل	فروش	نفت	•
•	LNG	طریق	از	گاز	صادرات	میزان
میزان	صادرات	فراورده	های	نفتی	•
ــت		• ــا	قیم ــیمی	)دالر(	)ب ــوالت	پتروش ــادرات	محص ارزش	ص

ــال	1394( ــت	س ثاب
ســهم	برندهــای	جهانــی	در	ســرمایه	گذاری	در	پاالیــش	و		•

ــیمی پتروش
سهم	اشتغال	بخش	خصوصی	از	کل	اقتصاد	کشور	•
نســبت	تعــداد	طرح	هــای	عمرانــی	)طرح	هــای	تملــک	دارایــی		•

ســرمایه	ای(	واگــذار	شــده	بــه	بخــش	خصوصــی	بــه	کل
ضریب	نفوذ	بازار	سرمایه	•
•	KEI	بنیان	دانش	اقتصاد	شاخص
•	GII	جهانی	نوآوری	شاخص
سهم	دانش	بنیانی	از	رشد	اقتصادی	•
میزان	ثبت	اختراعات	•
رتبه	ایران	در	شاخص	بین	المللی	حکمرانی	به	تفکیک	اجزای	آن	•
شاخص	ادراک	فساد	و	رتبه	ایران	به	تفکیک	اجزای	آن	•
ــه		• ــا	ب ــالح	قیمت	ه ــی	از	اص ــدی	ناش ــع	هدفمن ــبت	مناب نس

ــارف	کل مص
نسبت	قیمت	حامل	های	انرژی	به	قیمت	فوب	خلیج	فارس	•
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بررســی	و	دقــت	در	ایــن	شــاخص	ها	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	

	. هستند
ــرای	مثــال	شــاخص	»میــزان	ثبــت	اختراعــات«	و	شــاخص	»ســهم	 ب
ــون	 ــزا	و	غیرهمگ ــه	مج ــور«	دو	مقول ــه	کش ــی	در	بودج ــد	نفت عوائ
هســتند	و	بررســی	چنیــن	شــاخص	هایی	در	یــک	بســته	تحــت	عنــوان	

ــت. ــی	اس ــد	وزن	ده ــی،	نیازمن ــاد	مقاومت ــاخص	های	اقتص ش
همچنیــن	در	بعضــی	شــاخص	ها	ماننــد	»میــزان	رشــد	ضریــب	
ــورد	 ــش	آن	م ــه	افزای ــت	ک ــخص	نیس ــی«،	مش ــه	پول ــده	و	پای فزاین
ــه	چــه	شــکل	 ــد	ب ــرات	بای ــن	تغیی ــا	کاهــش	آن	و	ای توجــه	اســت	ی

ــد. ــته	باش ــدی	داش ــه	رون ــوده	و	چ ب
ــا	 ــت	آنه ــون	گزارشــی	از	وضعی ــن	شــاخص	ها،	تاکن ــه	ای ــان	ارائ از	زم
ــن	 ــتاد،	ای ــئولین	س ــه	مس ــه	گفت ــد	ب ــت؛	هرچن ــده	اس ــر	نش منتش
ــتاد	 ــت	س ــروری	اس ــن	ض ــود.	بنابرای ــه	می	ش ــا	ارائ ــا	مرتب گزارش	ه
ــا	وزن	 ــن	شــاخص	ها	ب ــر	تدوی ــی	عــالوه	ب فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت
دهــی	مناســب،	بــه	صــورت	دقیــق	و	واقــع	بینانــه،	گــزارش	وضعیــت	

ــد. ــه	صــورت	منظــم	منتشــر	نمای آن	را	ب

مدیریت	اقدامات	مرتبط	با	اقتصاد	مقاومتی	در	استان	ها	
پــس	از	تشــکیل	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	اســتان	ها	نیــز	
موظــف	بــه	ایجــاد	ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	اســتانی	شــدند	و	وظیفــه	
ــت	دار	 ــای	الوی ــتای	پروژه	ه ــتانی	در	راس ــای	اس ــام	پروژه	ه ــا،	انج آنه

تعییــن	شــد.	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــن	اســاس،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ب ــر	ای ب
ــان،	 ــی	اســتان	های	کرم ــذاری	مســئولیت	اقتصــاد	مقاومت ــه	واگ تجرب
لرســتان	و	آذربایجــان	شــرقی	بــه	وزارت	کشــور	و	همچنیــن	دریافــت	
ــهریور	 ــخ	6	ش ــت	در	تاری ــم	گرف ــدام	،	تصمی ــن	اق ــت	از	ای ــج	مثب نتای
1395	بــرای	ســایر	اســتان	ها	نیــز	مســئوالنی	انتخــاب	نمایــد؛	
مهنــدس	جهانگیــری	در	نامــه	ای	ایــن	مســئولیت	ها	را	ابــالغ	نمــود	و	

ــر	بیــان	کــرد: ــه	شــرح	زی وظایــف	ایــن	مســئوالن	را	ب
با برگــزاری	جلســات	منظــم	هفتگی ســتاد	اســتانی	فرماندهــی		•

ــی	پروژه	هــای	مصــوب	ســتاد	 ــع	اجرای اقتصــاد	مقاومتــی،	موان

ــا	 ــب	ب ــایی	و	متناس ــی	را	شناس ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده
ــی	 ــدام	و	الباق ــا	اق ــع	آنه ــه	رف ــبت	ب ــارات	تفویضــی،	نس اختی
را	جهــت	رفــع	موانــع	بــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	
ارجــاع	و گــزارش	آن	را	بــه	صــورت	ماهانــه	بــه	دبیرخانــه	ســتاد	

ــد. ــال	نماین ــزی	کشــور(	ارس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری )س
ــام		• ــتانی خود	را	در	چارچوب »نظ ــنهادی	اس ــای	پیش پروژه	ه

یکپارچــه	پیشــبرد	و	پایــش	اقتصــاد	مقاومتــی	)نیپــا(«	تدوین	
و	پــس	از	تأییــد،	در	ســتاد	اســتانی	بــرای	تصویــب	در	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	دبیرخانــه	ســتاد	)ســازمان	

مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	کشــور(	ارســال	نماینــد.
ترتیبی اتخــاذ	نماینــد	تــا	در	اجــرای	پروژه	هــای	مصــوب		•

ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	کلیه واحدهــای	اســتانی	
را	حســب	 اجرایــی	هرگونــه	همــکاری	الزم	 دســتگاه	های	
ــزارش	آن	را	 ــه	عمــل	آورده و	گ درخواســت	دســتگاه	مجــری	ب
بــه	دبیرخانــه	ســتاد	)ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	کشــور(	

ــد. ــه	دهن ارائ
ــا	اطالعــات	الزم	را	در	چارچوب »نظــام		• گزارشــات	تحلیلــی	ب

یکپارچــه	پیشــبرد	و	پایــش	اقتصــاد	مقاومتی)نیپــا(«	تهیــه و	
از	طریــق	دبیرخانــه	اســتانی	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
مقاومتــی	کــه	متناظــراً	در	ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	
ــازمان	 ــتاد	)س ــه	س ــه	دبیرخان ــد،	ب ــتقر	می	باش ــتان	مس اس

ــد.  ــال	نماین ــور(	ارس ــزی	کش ــت	و	برنامه	ری مدیری
ــه	 ــی	ب ــر	منته ــی،	اگ ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــدام	س ــن	اق ای
پاســخگویی	مســئولین	هــر	اســتان	و	ارائــه	گزارش	هــای	منظــم	
ــی	 ــوده	و	در	صورت ــبی	ب ــیار	مناس ــدام	بس ــود،	اق ــان	ش ــط	ایش توس
کــه	مســئولین	هــر	منطقــه،	دسترســی	ها	و	اختیــارات	الزم	را	داشــته	
ــا	 ــط	ب ــای	مرتب ــا	و	پروژه	ه ــریع	فعالیت	ه ــبرد	و	تس ــند،	در	پیش باش

ــود. ــد	ب ــذار	خواه ــتان	اثرگ ــر	اس ــی	در	ه ــاد	مقاومت اقتص
ــت	در	 ــات	دول ــای	هی ــئولیت	اعض ــور	مس ــه	مذک ــاس	ابالغی ــر	اس ب
ــد.	در	 ــن	گردی ــل	تعیی ــرح	ذی ــه	ش ــور	ب ــف	کش ــتان	های	مختل اس
ســتون	آخــر	جــدول	صفحــه	بعــد،	تعــداد	جلســاتی	کــه	طــی	یــک	
ــتاد	 ــتانی	در	س ــئولین	اس ــور	مس ــا	حض ــاه	1396(	ب ــا	مهرم ــال	)ت س

ــت: ــده	اس ــز	آم ــده	نی ــکیل	ش ــتان	تش ــی	اس ــاد	مقاومت اقتص
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

تعداد جلسهمسئولدستگاه اجراییاستانردیف

1آخوندیوزارت	راه	و	شهرسازیهرمزگان1

2آخوندیوزارت	راه	و	شهرسازیسیستان	و	بلوچستان2

1زنگنهوزارت	نفتخراسان	جنوبی3

2زنگنهوزارت	نفتگیالن4

6طیب	نیاوزارت	امور	اقتصادی	و	داراییاصفهان5

3طیب	نیاوزارت	امور	اقتصادی	و	داراییسمنان6

2حجتیوزارت	جهاد	کشاورزیکرمانشاه7

2حجتیوزارت	جهاد	کشاورزیایالم8

4واعظیوزارت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعاتمازندران9

4واعظیوزارت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعاتالبرز10

5رحمانی	فضلیوزارت	کشورلرستان11

3رحمانی	فضلیوزارت	کشورآذربایجان	شرقی12

3رحمانی	فضلیوزارت	کشورکرمان13

2ربیعیوزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعیخراسان	شمالی14

4ربیعیوزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعیگلستان15

1پورمحمدیوزارت	دادگستریفارس16

2پورمحمدیوزارت	دادگسترییزد17

2چیت	چیانوزارت	نیرواردبیل18

1چیت	چیانوزارت	نیروخوزستان19

3نعمت	زادهوزارت	صنعت،	معدن	و	تجارتتهران20

4نعمت	زادهوزارت	صنعت،	معدن	و	تجارتمرکزی21

2دهقانوزارت	دفاع	و	پشتیبانی	نیروهای	مسلحچهارمحال	و	بختیاری22

1دهقانوزارت	دفاع	و	پشتیبانی	نیروهای	مسلحزنجان23

1نوبختسازمان	برنامه	و	بودجه	کشوربوشهر24
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2انصاریسازمان	امور	اداری	و	استخدامی	کشورکردستان26
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5احمدی	پورسازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دستی	و	گردشگریقم28

4احمدی	پورسازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دستی	و	گردشگریهمدان29

2ستاریمعاونت	علمی	و	فناوری	رئیس	جمهورکهگیلویه	و	بویراحمد30

3سیفبانک	مرکزیقزوین31
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ــاه	1395	 ــخ	5	خردادم ــی	در	تاری ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
اولیــن	بســته	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	را	بــه	دســتگاه	ها	
ابــالغ	نمــود؛	ایــن	ســتاد	در	ادامــه	نیــز	دومیــن	بســته	را	در	تاریــخ	21	

ــالغ	کــرد. ــه	دســتگاه	های	دولتــی	اب شــهریور	1396	ب
بســته	اول	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیــر	نفتــی	در	23	مــاده	و	14	
تبصــره	تنظیــم	شــده	بود.	بســته	دوم	نیــز	شــامل	25	مــاده	و	21	تبصره	
بــوده	اســت.	ایــن	بســته	های	حمایتــی	یکســاله	بــه	طــور	کلــی	بــه	ســه	
ــدی	از	 ــرایط	بهره	من ــده«،	»ش ــی	ش ــی	پیش	بین ــع	مال ــش	»مناب بخ

ــوند.	 ــدی	می	ش ــیم	بن ــا«	تقس ــر	حمایت	ه ــوق	ها«	و	»دیگ مش
ــرای	»پرداخــت	 ــر	اســت	در	بســته	اول،	بخشــی	مجــزا	ب ــه	ذک الزم	ب
جوایــز	صادراتــی«	در	نظــر	گرفتــه	شــده	بــود	امــا	در	بســته	دوم	ایــن	
بخــش	نیــز	در	داخــل	بخــش	»منابــع	پیــش	بینــی	شــده«	آورده	شــده	

اســت.
ــی«،	 ــدوق	توســعه	مل ــن	دو	بســته	از	ســه	محل»صن ــی	ای ــع	مال مناب
»بانــک	مرکــزی«	و	»منابــع	بودجــه	ای«	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.	
نحــوه	ارائــه	مشــوق	ها	بــه	صادرکننــدگان	کاالهــای	غیرنفتــی	نیــز	در	

ــرای	 ــه	ســه	بخــش	»مشــوق	مســتقیم	ب ــی	ب ــک	دســته	بنــدی	کل ی
ــه	 ــق	یاران ــتقیم	از	طری ــوق	مس ــی«،	»مش ــات	صادرات ــا	و	خدم کااله
ــوق	های	 ــی	و	مش ــع	صادرات ــع	موان ــی«	و	»رف ــهیالت	بانک ــود	تس س

ــده	اند	 ــیم	ش ــتقیم«	تقس ــر	مس غی
ــن	 ــف	ای ــوت	و	ضع ــاط	ق ــن	نق ــی	از	مهم	تری ــه	برخ ــش	ب ــن	بخ در	ای
ــه	 ــرای	اصــالح	ارائ ــان	پیشــنهادهایی	ب ــاره	شــده	و	در	پای بســته	ها	اش

ــده	اســت. گردی

نقاط	قوت	بسته	های	توسعه	حمایت	از	صادرات	غیرنفتی
بــه	طــور	کلــی	انتشــار	چنیــن	بســته	هایی	بــرای	حمایــت	از	صــادرات	
و	عمــل	بــه	بندهــای	آن	هــا،	اقدامــی	مفیــد	جهــت	افزایــش	صــادرات	
غیرنفتــی	کشــور	اســت.	بــا	ایــن	وجــود	مــوارد	زیــر	بــه	طــور	خــاص،	
بــه	عنــوان	نقــاط	قــوت	بســته	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	

ــوند: ــوب	می	ش محس
1. ارائه وام به خریداران خارجی کاالهای ایرانی

پرداخــت	وام	بــه	خریــداران	خارجــی	کاالهــای	ایرانــی	یکــی	از	

»بررسی بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی« 
دو بسته ابالغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها در سال های 1395 و 1396

بخش	چهارم

ــتگاه	ها	 ــه	دس ــی	ب ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــط	س ــده	توس ــاغ	ش ــته	اب ــن	بخــش	دو	بس در	ای

ــرار	 ــی	ق ــورد	بررس ــال	های	1395	و	1396	م ــی	در	س ــادرات	غیرنفت ــعه	ص ــت	از	توس ــرای	حمای ب

گرفتــه	و	ضمــن	آن،	3	نقطــه	قــوت،	5	نقطــه	ضعــف	و	7	پیشــنهاد	جهــت	اصــاح	بســته	های	مذکــور	

ارائــه	گردیــده	اســت.	بــه	دلیــل	عــدم	ارائــه	شــدن	گــزارش	از	عملکــرد	و	نتایــج	بســته	ها،	در	ایــن	

خصــوص	بررســی	صــورت	نگرفتــه	و	تنهــا	محتــوای	منتشــر	شــده	از	خــود	بســته	ها	مــورد	ارزیابــی	

قــرار	گرفتــه	اســت.
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

ــزان	صــادرات	اســت.	در	 ــه	منظــور	افزایــش	می روش	هــای	متــداول	ب
ــه	درســتی	ایــن	روش	 بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	نیــز	ب

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج م
2. توجه به مشوق های غیرنقدی در حمایت از صادرات

ــه	شــرکت	در	نمایشــگاه	های	خارجــی،	 ــر	کمــک	ب ــی	نظی حمایت	های
ــه	 ــک	ب ــروازی،	کم ــی	و	پ ــی،	دریای ــم	ریل ــوط	منظ ــراری	خط برق
ــه	 ــک	ب ــن	کم ــدف	و	همچنی ــورهای	ه ــی	در	کش ــات	و	بازاریاب تبلیغ
ــب	 ــه	مرات ــی	ب ــای	صادرات ــه	نامه	ه ــه	و	بیم ــت	نام ــت	ضمان دریاف
ــه	 ــتند؛	چراک ــی	هس ــدی	صادرات ــوق	نق ــت	مش ــر	از	پرداخ اثرگذارت
ــور	 ــه	ط ــع	آن	ب ــر	اســت	و	مناف ــع	آن	کمت ــال	انحــراف	در	مناب احتم

ــد. ــی	می	رس ــوالت	ایران ــدگان	محص ــه	صادرکنن ــتقیم	ب مس
در	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	نیــز	بــه	
ــی	 ــز	اصل ــه	تمرک ــت؛	گرچ ــده	اس ــه	ش ــدی	توج ــوق	های	غیرنق مش
در	ارائــه	ایــن	بســته	ها،	مشــوق	های	صادراتــی	نقــدی	و	اعطــای	

تســهیالت	بــه	صادرکننــدگان	اســت.
3. استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی

در	بســته	اول	حمایــت	از	صــادرات	غیرنفتــی،	تنهــا	بــرای	اســتفاده	از	
منابــع	صنــدوق	توســعه	ملــی	و	بانــک	مرکــزی	چارچــوب	مشــخصی	
در	نظــر	گرفتــه	شــده	بــود	و	در	زمینــه	اســتفاده	از	منابــع	بانکــی	بــرای	
ــه	 ــا	ب ــی،	تنه ــدی	و	صادرات ــای	تولی ــه	بخش	ه پرداخــت	تســهیالت	ب

توصیــه	بســنده	شــده	بــود.
ــورت	50	-	 ــه	ص ــدوق	ب ــرمایه	های	صن ــته	دوم،	س ــه	در	بس درحالیک
50	بــه	بانک	هــای	تجــاری	اختصــاص	یافتــه	اســت؛	بــه	ایــن	صــورت	
ــرمایه	های	 ــاص	س ــد	در	اختص ــاری	بخواهن ــای	تج ــر	بانک	ه ــه	اگ ک
ــت	 ــد،	الزم	اس ــارکت	نماین ــی	مش ــای	صادرات ــه	فعالیت	ه ــدوق	ب صن
ــر	 ــد.	ب ــهیم	نماین ــر	س ــن	ام ــز	در	ای ــان	را	نی ــی	خودش ــع	مال مناب
ایــن	اســاس،	میــزان	اســتفاده	از	منابــع	بانکــی	بیشــتر	خواهــد	شــد.	
همچنیــن	شــرایط	بــرای	تخصیــص	بهینــه	تــر	منابــع	در	نظــر	گرفتــه	

ــت. ــد	داش ــود	خواه ــته	ها	وج ــن	بس ــده	در	ای ش

نقاط	ضعف	بسته	های	توسعه	حمایت	از	صادرات	غیرنفتی
بــا	وجــود	مزیت	هــای	انتشــار	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	
غیرنفتــی،	ایــن	بســته	ها	بــه	تنهایــی	بــرای	بهبــود	وضعیــت	صــادرات	
ــه	طــور	خــاص	نحــوه	مصــرف	 غیرنفتــی	کشــور	کفایــت	نمی	کنــد.	ب

ــی	مواجــه	 ــا	ابهامات ــن	بســته	ها	ب ــه	شــده	در	ای ــع	در	نظــر	گرفت مناب
اســت.	

ــعه	 ــت	از	توس ــته	حمای ــف	دو	بس ــاط	ضع ــی	از	نق ــه	برخ ــه	ب در	ادام
ــود: ــاره	می	ش ــی	اش ــادرات	غیرنفت ص

1. ابالغ دیرهنگام بسته های حمایتی
دو	بســته	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	مربــوط	بــه	ســال	های	
1395	و	1396	بــوده	انــد؛	ایــن	درحالیســت	کــه	ابــالغ	ایــن	بســته	ها	

بــه	مراتــب	دیرتــر	از	زمــان	مناســب	آن	انجــام	شــده	اســت.	
بــه	طــور	مثــال	بســته	دوم	حمایــت	از	صــادرات	غیرنفتــی	در	شــرایطی	
ابــالغ	شــد	کــه	نیمــی	از	ســال	1396	گذشــته	بــود.	لــذا	فرصــت	بــرای	
ــده	از	 ــی	مان ــاه	باق ــه	در	6	م ــن	مصوب ــتور	العمل	های	ای ــرای	دس اج

ســال	بســیار	محــدود	بــوده	اســت.	
ــته	های	 ــد	بس ــی	بخواه ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	س چنانچ
ــند،	 ــته	باش ــی	داش ــل	توجه ــذاری	قاب ــادرات،	اثرگ ــت	از	ص حمای
ــد.	 ــالغ	نمای ــا	را	اب ــرا،	آن	ه ــی	اج ــازه	زمان ــروع	ب ــش	از	ش ــد	پی بای
بــه	طــور	مثــال	انتظــار	مــی	رود	بســته	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	
ــالغ	 ــی	و	اب غیرنفتــی	در	ســال	1397،	پیــش	از	شــروع	ســال،	نهای

شــود.
2. عــدم انتشــار گــزارش عملکــرد و اطــالع رســانی نتایــج 

اجــرای بســته
هــدف	از	انتشــار	بســته	های	حمایــت	از	صــادرات،	رفــع	موانــع	
ــد	 ــت	بع ــن	الزم	اس ــت.	بنابرای ــت	از	آن	هاس ــدگان	و	حمای صادرکنن
ــرد	 ــی	از	عملک ــته،	گزارش ــر	بس ــی	ه ــای	زمان ــن	بازه	ه ــان	یافت از	پای
اجرایــی	و	نتایــج	آن	ارائــه	شــود؛	چراکــه	بــدون	ارائــه	گــزارش	
ــص	و	برداشــتن	گام	هــای	بیشــتر	فراهــم	 ــع	نقای ــکان	رف عملکــرد،	ام

ــت. نیس
ــی	 ــج	اجرای ــودن	نتای ــرد	و	مشــخص	نب ــه	عملک ــار	کارنام ــدم	انتش ع
ــی،	موجــب	شــده	 ــادرات	غیرنفت ــته	های	حمایــت	از	ص شــدن	بس
ــی	 ــدم	کارای ــی	کشــور	از	ع ــوزه	بازرگان ــن	ح اســت	بســیاری	از	فعالی

ــد.	 ــان	آورن ــه	می ــخن	ب ــته	ها	س ــن	بس ای
3. عدم بهبود بسته جدید نسبت به بسته قبلی

ــا	 ــه	ب ــی،	در	مقایس ــادرات	غیرنفت ــعه	ص ــت	از	توس ــته	دوم	حمای بس
ــع	بســیاری	از	 ــرات	محــدودی	داشــته	اســت.	در	واق بســته	اول،	تغیی
ماده	هــای	بســته	دوم	بــه	طــور	کامــل	تکــراری	و	بــه	ماننــد	بســته	اول	
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ــک	 ــد	از	گذشــت	ی ــی	رود	بع ــه	انتظــار	م ــن	درحالیســت	ک اســت.	ای
ســال،	پیشــرفت	های	بیشــتری	در	نحــوه	حمایــت	از	صــادرات	حاصــل	
ــرار	 ــتور	کار	ق ــری	در	دس ــی	ت ــر	و	عملیات ــق	ت ــات	دقی ــود	و	اقدام ش

بگیــرد.
4. نداشتن ضمانت اجرا

بســیاری	از	فعــاالن	حــوزه	صــادرات	کشــور،	مشــکل	اصلــی	قوانیــن	
و	مصوباتــی	همچــون	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	
ــا	 ــع	از	آنج ــد.	در	واق ــدن	آن	می	دانن ــی	ش ــدم	اجرای ــی	را	ع غیرنفت
ــدوق	 ــع	از	صن ــص	مناب ــر	تخصی ــته	ها	ب ــن	بس ــی	ای ــای	اصل ــه	بن ک
توســعه	ملــی	و	بانــک	مرکــزی	اســت،	عــدم	همراهــی	ایــن	نهادهــا	
موجــب	می	شــود	در	نهایــت،	مــواد	مصــوب	بســته	ها	عملیاتــی	

نشــود.
ــات	 ــه	دلیــل	برداشــت	های	ســلیقه	ای	و	نیــز	اختالف از	طــرف	دیگــر	ب
ــار	 ــنی	در	انتظ ــت	روش ــی،	سرنوش ــتگاه	های	دولت ــان	دس ــود	می موج
ــرده	 ــه	ک ــش	مواج ــا	چال ــرای	آن	را	ب ــه	اج ــات	نیســت	ک ــن	مصوب ای

اســت.
الزم	بــه	ذکــر	اســت	ارائــه	بســته	های	حمایــت	از	صــادرات	در	کشــور،	
ســابقه	ای	بیشــتر	از	دو	ســال	دارد؛	بــه	طوریکــه	در	ســال	های	1387	
تــا	1390،	ســازمان	توســعه	تجــارت	در	چهــار	ســال	دســتورالعمل	هایی	
را	بــه	منظــور	حمایــت	از	صــادرات	غیرنفتــی	منتشــر	نمــوده	اســت.	اما	
بــه	دلیــل	عــدم	اجرایــی	شــدن	مشــوق	های	ایــن	دســتورالعمل	ها،	در	

نهایــت	انتشــار	آن	هــا	نیــز	بعــد	از	4	ســال	متوقــف	شــد.
از	ایــن	رو	پیــش	نیــاز	اصلــی	تصویــب	چنیــن	بســته	های	ی،	اهتمــام	
ــاد	 ــن	ایج ــودن	آن	و	همچنی ــی	نم ــرای	اجرای ــت	ب ــه	دول ــه	جانب هم

ــرای	تســریع	در	اجــرای	آن	اســت.	 هماهنگــی	بیــن	دســتگاهی	ب
5. عــدم توجــه بــه مشــکالت اصلــی صادرکننــدگان 

کاالهــای ایرانــی
چنانچــه	گفتــه	شــد	در	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	
غیرنفتــی،	بــه	مشــوق	های	غیرنقــدی	توجــه	شــده	اســت؛	امــا	تمرکــز	
اصلــی	بــر	مشــوق	های	صادراتــی	نقــدی	و	همچنیــن	پرداخــت	
تســهیالت	بــا	نــرخ	ســود	کمتــر	از	حــد	متعــارف	اســت.	ایــن	
درحالیســت	کــه	مشــکالت	اصلــی	صادرکننــدگان	کاال	مــوارد	اجرایــی	
ــا	پرداخــت	مشــوق	و	وام	مرتفــع	نمی	شــود.	 ــی	اســت	کــه	ب و	عملیات

ــد. ــد	ش ــه	خواه ــنهادها	ارائ ــش	پیش ــوارد	در	بخ ــن	م ای

پیشنهادهایی	برای	بهبود	حمایت	از	صادرات	غیرنفتی
بــرای	رفــع	نقــاط	ضعــف	موجــود	و	همچنیــن	بهبــود	عملکــرد	
بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی،	اقدامــات	زیــر	بــه	

ــود: ــنهاد	می	ش ــی	پیش ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
1. ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها

اثرگــذاری	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی،	مشــروط	
بــه	در	نظــر	گرفتــن	ضمانت	هایــی	بــرای	اجــرای	آن	هــا	و	نظــارت	بــه	

منظــور	پیشــگیری	از	هــر	گونــه	انحــراف	از	برنامه	هــا	اســت.
ــرا	و	 ــت	اج ــرای	ضمان ــی	ب ــی،	بندهای ــته	های	حمایت ــه	در	بس گرچ
ــا	الزم	 ــه	شــده	اســت،	ام ــع	در	نظــر	گرفت جلوگیــری	از	انحــراف	مناب
ــد	 ــل	رص ــته	ها	در	عم ــن	بس ــای	ای ــرای	ماده	ه ــکالت	اج ــت	مش اس
ــه	شــود. ــری	در	نظــر	گرفت ــی	مناســب	ت ــای	اجرای شــود	و	ضمانت	ه
بــه	طــور	مثــال	در	بســته	های	حمایتــی،	اســتفاده	از	منابــع	بانکــی	بــه	
منظــور	اختصــاص	وام	بــه	فعالیت	هــای	تولیــدی	و	صادراتــی	در	نظــر	
گرفتــه	شــده	اســت؛	امــا	بایــد	توجــه	داشــت	بــا	توصیــه	بــه	بانک	هــا	
ــد	ســوق	داد	 ــای	مول ــه	ســمت	فعالیت	ه ــا	را	ب ــع	آن	ه ــوان	مناب نمی	ت
و	الزم	اســت	در	ایــن	زمینــه	ضمانت	هــای	اجرایــی	همچــون	افزایــش	
ــه	 ــر	گرفت ــا	در	نظ ــرای	بانک	ه ــی	ب ــره	قانون ــرخ	ذخی ــش	ن ــا	کاه ی
ــا	 ــورت،	بانک	ه ــر	اینص ــوند.	در	غی ــی	ش ــا	عملیات ــا	توصیه	ه ــود	ت ش
تنهــا	از	منابــع	صنــدوق	توســعه	ملــی	بــه	صادرکننــدگان	تســهیالت	
ــرداری	خواهنــد	 ــع	خــود	در	مــوارد	دیگــری	بهره	ب می	دهنــد	و	از	مناب

کــرد.
ــای  ــی کااله ــداران خارج ــه خری ــی ب ــای وام ریال 2. اعط

ــی ایران
چنانچــه	گفتــه	شــد	در	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	
غیرنفتــی،	بــه	درســتی	از	ابــزار	پرداخــت	وام	بــه	خریــداران	خارجــی	
کاالهــای	ایرانــی	اســتفاده	شــده	اســت.	امــا	پرداخــت	ایــن	وام	هــا	بــه	
صــورت	دالری	و	از	منابــع	محــدود	صنــدوق	توســعه	ملــی	پیــش	بینــی	
ــی	 ــداران	خارج ــه	خری ــد	ب ــران	می	توان ــه	ای ــت.	درحالیک ــده	اس ش

ــد. ــی	وام	پرداخــت	نمای ــه	صــورت	ریال ــران	ب کاالهــای	ای
ــد	 ــی	می	توانن ــدگان	کاالهــای	ایران ــل	توجهــی	از	صادرکنن بخــش	قاب
در	ازای	محصــوالت	صادراتــی،	از	داخــل	منابــع	ریالــی	دریافــت	نماینــد	
ــع	دالری	کشــور	 ــرد	مناب ــه	ک ــه	هزین ــازی	ب ــن	منظــور	نی ــرای	ای و	ب

نیســت.
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ــن	 ــکان	تأمی ــت	می	شــود	و	ام ــز	تقوی ــی	نی ــول	مل ــن	صــورت	پ در	ای
منابــع	مالــی	الزم	در	ایــن	طــرح،	از	روش	هــای	دیگــری	همچــون	خــط	
اعتبــاری	بانــک	مرکــزی	و	یــا	منابــع	بانکــی	نیــز	فراهــم	خواهــد	شــد.

3. استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی
ــت	 ــده	در	بســته	های	حمای ــه	ش ــر	گرفت ــع	در	نظ ــده	مناب بخــش	عم
از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی،	از	محــل	صنــدوق	توســعه	ملــی	اســت.	
در	عیــن	حــال	نحــوه	هزینــه	کــرد	ایــن	منابــع	بــه	نحــوی	اســت	کــه	
ــش	 ــی	و	کاه ــوق	های	صادرات ــای	مش ــون	اعط ــواردی	همچ ــرف	م ص

ــود. ــی	می	ش ــای	پرداخت ــره	وام	ه ــرخ	به ن
در	حالیکــه	الزم	اســت	منابــع	به	گونــه	ای	مــورد	اســتفاده	قــرار	بگیرنــد	
کــه	اوال	در	گــذر	زمــان	مســتهلک	نشــوند	و	هــر	ســال	بــر	ایــن	منابــع	
ــردن	 ــرم	ک ــرای	اه ــا	ب ــن	از	آن	ه ــد	ممک ــا	ح ــا	ت ــود؛	دوم ــزوده	ش اف
ــن	 ــه	ای ــود.	ب ــتفاده	ش ــی	اس ــتم	بانک ــود	در	سیس ــع	موج ــر	مناب دیگ
ــت	از	 ــای	حمای ــرای	طرح	ه ــتری	ب ــع	بیش ــوع	مناب ــب	در	مجم ترتی

صــادرات	تجهیــز	خواهــد	شــد.
در	روش	فعلــی،	منابــع	در	اختیــار	بانک	هــای	تجــاری	قــرار	می	گیــرد	
تــا	بــه	عنــوان	تســهیالت	بــه	صادرکننــدگان	اعطــاء	شــود؛	ولــی	روش	
ــاری	 ــای	تج ــود	در	بانک	ه ــع	موج ــه	مناب ــت	ک ــر	آن	اس ــب	ت مناس
بانک	هــای	 ســپرده	گذاری،	 ایــن	 ازای	 در	 و	 شــود	 ســپرده	گذاری	
ــر	را	 ــهیالت	مدنظ ــود	تس ــی	خ ــع	مال ــوند	از	مناب ــف	ش ــاری	موظ تج

ــد. بپردازن
ــوارد	 ــی	م ــده،	در	بعض ــز	آورده	ش ــته	نی ــه	در	بس ــول	ک در	روش	معم
ــای	 ــد	و	بانک	ه ــود	را	نمی	پردازن ــاط	تســهیالت	خ ــدگان	اقس وام	گیرن
تجــاری	نیــز	انگیــزه	ای	بــرای	بازپــس	گرفتــن	منابــع	صنــدوق	توســعه	
ملــی	ندارنــد	و	منابــع	صنــدوق	در	عمل	از	دســت	می	رود؛	ولــی	در	روش	
پیشــنهادی	از	آنجــا	کــه	بانک	هــا	منابــع	خــود	را	بــه	عنــوان	تســهیالت	
ــتوانه	در	 ــوان	پش ــه	عن ــا	ب ــدوق	تنه ــع	صن ــد	و	مناب ــت	کرده	ان پرداخ
ــرای	 ــود	را	ب ــالش	خ ــا	ت ــت،	بانک	ه ــپرده	گذاری	شده	اس ــا	س بانک	ه
ــان	اعطــای	 ــد	و	در	زم بازپرداخــت	اقســاط	تســهیالت	انجــام	می	دهن
ــی	وام	 ــه	تولیدکنندگان ــتر،	ب ــل	بیش ــت	عم ــا	دق ــز	ب ــهیالت	نی تس

ــد. ــکان	بازپرداخــت	اقســاط	آن	را	دارن ــه	ام ــد	ک می	دهن
ــن  ــادرات« و تأمی ــت از ص ــدوق حمای ــدازی »صن 4. راه ان

ــل واردات ــع از مح مناب
بــه	منظــور	تامیــن	منابــع	پایــدار	بــرای	حمایــت	از	صــادرات،	پیشــنهاد	

می	شــود	کــه	صندوقــی	مخصــوص	تأمیــن	مالــی	فعالیت	هــای	
حمایــت	از	صــادرات	غیرنفتــی	در	نظــر	گرفتــه	شــود	و	منابــع	صنــدوق	
ــر	 ــن	دیگ ــت	و	همچنی ــه	دول ــزی	و	بودج ــک	مرک ــی،	بان ــعه	مل توس

ــد. ــع،	در	ایــن	صنــدوق	تجمیــع	شــده	و	تخصیــص	یاب مناب
بهتریــن	راه	بــرای	حمایــت	از	صــادرات،	اســتفاده	از	منابــع	حاصــل	از	
واردات	کاالســت.	در	واقــع	الزم	اســت	بخــش	اصلــی	منابــع	صنــدوق	
حمایــت	از	صــادرات،	از	محــل	عــوارض	و	تعرفــه	واردات	کاالهــا	تأمیــن	
شــود.	بــه	ایــن	ترتیــب	عــالوه	بــر	آنکــه	منبــع	درآمــد	دائمــی	بــرای	
ــه	اســتفاده	از	منابــع	صنــدوق	 ایــن	صنــدوق	بدســت	می	آیــد،	نیــاز	ب
ــا	 ــت.	همچنیــن	ب ــز	کاهــش	خواهــد	یاف ــک	مرکــزی	نی توســعه	و	بان
ایــن	شــیوه	هرچــه	واردات	کاال	بیشــتر	شــود،	امــکان	افزایــش	صادرات	

ــد. ــع	ایــن	صنــدوق	نیــز	افزایــش	می	یاب کاال	از	طریــق	مناب
در	حــال	حاضــر	منابــع	حاصــل	از	تمامــی	تعرفه	هــای	واردات	پرداختــی	
ــا	 ــه	می	شــود.	ام ــت	در	نظــر	گرفت ــد	در	بودجــه	دول ــوان	درآم ــه	عن ب
ــه	 می	تــوان	بخشــی	از	آن	را	از	منابــع	کلــی	دولــت	اســتثناء	کــرد	و	ب
ــن	 ــت.	ای ــر	گرف ــادرات	در	نظ ــت	از	ص ــدوق	حمای ــع	صن ــوان	مناب عن
ــت	از	 ــای	حمای ــی	فعالیت	ه ــن	مال ــدام	موجــب	منظــم	شــدن	تأمی اق

صــادرات	خواهــد	شــد.
ــی	 ــی	از	واردات	محصول ــه	دریافت ــوان	تعرف ــه	می	ت ــوان	نمون ــه	عن ب
ماننــد	مــوز	را	بــه	عنــوان	منابــع	حمایــت	از	صــادرات	دیگــر	محصوالت	
ــه	از	 ــت	تعرف ــع	حاصــل	از	دریاف ــا	مناب ــت؛	ی کشــاورزی	در	نظــر	گرف
محصوالتــی	ماننــد	خودروهــای	لوکــس	را	بــرای	حمایــت	از	صــادرات	

خودروهــای	تولیــد	داخــل	در	نظــر	گرفــت.	
5. اولویت بندی در حمایت های صادراتی

ــد	و	مناســب	 ــرای	کشــور	مفی ــی	ب ــوع	صادرات ــر	ن ــور	قطــع	ه ــه	ط ب
ــی«	 ــادرات	»غیرنفت ــادی	از	ص ــش	زی ــر	بخ ــال	حاض ــت.	در	ح نیس
کشــور	را	محصوالتــی	همچــون	میعانــات	گازی،	فرآورده	هــای	ابتدایــی	
از	نفــت	و	گاز،	دیگــر	گازهــای	مایــع	شــده،	محصــوالت	کــم	فــرآوری	
شــده	پتروشــیمی،	محصــوالت	خــام	معدنــی،	محصــوالت	کم	فــرآوری	

شــده	فــوالدی	و	میــوه	و	ســبزیجات	تشــکیل	داده	اســت.
مســئله	مهــم	دیگــر	در	ایــن	زمینــه	نحــوه	صــادرات	محصــوالت	اســت.	
ــب	 ــی	مناس ــول	اقدام ــک	محص ــادرات	ی ــت	ص ــن	اس ــع	ممک در	واق
ــوالت	را	 ــه	ای	محص ــول	به	گون ــن	محص ــدگان	ای ــا	صادرکنن ــد	ام باش
ــول	 ــره	ارزش	آن	محص ــی	از	زنجی ــهم	کم ــه	س ــد	ک ــادر	می	کنن ص
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ــه	از	ایــن	دســت	 ــران	تعلــق	می	گیــرد.	زعفــران	بارزتریــن	نمون ــه	ای ب
اســت	کــه	بــا	وجــود	تولیــد	بیــش	از	95	درصــدی	آن	در	ایــران،	بــه	
دلیــل	صــادرات	فلــه	ای	ایــن	محصــول،	بخــش	اصلــی	ارزش	افــزوده	آن	

ــد. ــپانیا	می	رس ــه	اس ــر	از	جمل ــه	کشــورهای	دیگ ب
ــت	 ــوق	و	حمای ــای	مش ــوع	اعط ــر	ن ــش	از	ه ــت	پی ــن	الزم	اس بنابرای
ــزوده	 ــه	ارزش	اف ــی	ک ــا	و	محصوالت ــدا	حوزه	ه ــی،	ابت ــاص	صادرات خ
بیشــتری	نصیــب	کشــور	می	نماینــد	و	امــکان	افزایــش	میــزان	
صــادرات	آن	هــا	در	صــورت	حمایــت	فراهــم	اســت،	شناســایی	شــوند	و	

ــد. ــرار	بگیرن ــت	ق ــت	حمای در	اولوی
در	بســته	های	حمایــت	از	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	در	برخــی	
مــوارد	محــدود	و	خــاص	بــه	ایــن	مهــم	توجــه	شــده	اســت.	امــا	انتظــار	
مــی	رود	در	ایــن	بســته	ها	ســازوکارهای	حمایتــی	بــه	نحــوی	طراحــی	
ــزوده	بیشــتری	در	 ــک	محصــول	ارزش	اف ــد	ی ــه	هرچــه	تولی شــود	ک

ــردد. ــد	گ ــتری	بهره	من ــوق	های	بیش ــد،	از	مش ــاد	نمای ــران	ایج ای
ــع  ــدگان کاال و رف ــی صادرکنن ــای اساس ــه نیازه ــه ب 6. توج

ــع آن هــا موان
ــه	 ــادرات،	ارائ ــعه	ص ــت	از	توس ــته	های	حمای ــی	در	بس ــز	اصل تمرک
مشــوق	های	مالــی	اســت.	ایــن	درحالیســت	کــه	بــه	گفتــه	کارشناســان	
تجــارت	خارجــی	و	همچنیــن	صادرکننــدگان	کشــور،	مشــکالت	اصلــی	
صادرکننــدگان	مــواردی	اســت	کــه	بــا	ارائــه	مشــوق	صادراتــی	مرتفــع	

نمی	شــود.
در	حــال	حاضــر	مشــکالت	اصلــی	صــادرات	غیرنفتــی	کشــور	عبارتنــد	
ــی«،	 ــل	محصــوالت	صادرات ــول«،	»	حمــل	و	نق ــال	پ ــل	و	انتق از:	»نق
تضمیــن	 »نبــود	 محصــوالت«،	 »بازاریابــی	 گمرکــی«،	 »موانــع	
صادراتــی	مناســب«،	»بســته	بندی	نامناســب	محصــوالت	صادراتــی«،	
»عــدم	مدیریــت	بــازار	کشــورهای	هــدف«،	»اخــذ	روادیــد«	و	»رفــت	

ــی«. ــدف	صادرات ــه	شــهرهای	ه ــد	ب و	آم
ــوارد	 ــی	از	م ــه	برخ ــی	ب ــادرات	غیرنفت ــت	از	ص ــته	های	حمای در	بس
ــت	از	 ــته	های	حمای ــت	بس ــا	الزم	اس ــت؛	ام ــده	اس ــه	ش ــوق	توج ف
صــادرات	بــه	نحــوی	طراحــی	شــوند	کــه	بــر	رفــع	مشــکالت	و	موانــع	
صادراتــی	متمرکــز	باشــند.	رفــع	موانــع	صادراتــی	و	کمــک	بــه	رونــد	
صــادرات	کاال	و	خدمــات،	از	انحــراف	منابــع	جلوگیــری	می	کنــد	و	در	

ــه	صادرکننــدگان	کاال	کمــک	خواهــد	کــرد. عمــل	ب

ــکالت	 ــع	مش ــر	در	رف ــور	مؤث ــه	ط ــد	ب ــه	می	توان ــت	هایی	ک سیاس
»بازاریابــی	 از:	 عبارتنــد	 شــود	 واقــع	 مفیــد	 صادرکننــدگان	
»انعقــاد	 مقصــد«،	 کشــورهای	 در	 داخلــی	 تولیــد	 محصــوالت	
قراردادهــای	تجــاری	دو	یــا	چندجانبــه	بــا	کشــورهای	مقصــد	
صادراتــی	بــه	منظــور	کاهــش	تعرفه	هــای	وارداتــی	از	ایــران«،	
نقــل	 »انعقــاد	پیمان	هــای	پولــی	دوجانبــه	و	رفــع	مشــکالت	
سیاســت	های	 »تعییــن	 صادرکننــدگان«،	 پــول	 انتقــال	 و	
ــای	 ــل	کااله ــل	و	نق ــهیل	حم ــات«،	»تس ــا	ثب ــب	و	ب ارزی	مناس
صادراتــی«،	»حمایــت	از	برندســازی«،	»ضمانت	هــای	صادراتــی	
ــی«،	 ــی	و	خارج ــی	داخل ــع	گمرک ــع	موان ــد«،	»رف ــر	و	کارآم مؤث
»تســهیل	رفــت	و	آمــد	صادرکننــدگان	بــه	کشــورهای	مقصــد	

صادراتــی«	و	»ثبــات	در	قوانیــن	صادراتــی«.
در	واقــع	مشــوق	صادراتــی،	آخریــن	راهــکار	حمایــت	از	صادرات	اســت	
و	الزم	اســت	در	بســته	های	حمایــت	از	صــادرات	بــرای	رفــع	مشــکالت	

اصلــی	صادرکننــدگان،	برنامه	هــای	عملیاتــی	در	نظــر	گرفتــه	شــود.
7. ایجاد شرکت های مدیریت صادرات

در	دنیــای	امــروز	نمی	تــوان	از	تولیدکننــدگان	کاالهــا	انتظــار	داشــت	
بــر	تمامــی	فرآیندهــای	صادراتــی	از	جملــه	بازاریابــی،	بســته	بنــدی،	
برندســازی،	حمــل	و	نقــل،	انبــارداری	در	کشــورهای	خارجــی	و	قیمــت	

گــذاری	در	بــازار	هــدف	تســلط	داشــته	باشــند.
از	ایــن	رو	در	بســیاری	از	کشــورهای	جهــان	کــه	توجهــی	ویــژه	
ــرکت	های	 ــوان	ش ــا	عن ــرکت	هایی	ب ــد،	ش ــادرات	دارن ــوزه	ص ــه	ح ب
مدیریــت	صــادرات	شــکل	گرفته	انــد	کــه	بــه	طــور	خــاص	بــر	صــادرات	
ــده	اند		 ــز	ش ــاص	متمرک ــازار	خ ــک	ب ــه	ی ــول	ب ــا	محص ــک	کاال	و	ی ی
ــن	 ــی	محصــوالت	و	همچنی ــدگان	داخل ــا	تولیدکنن ــرکت	ها	ب ــن	ش ای
خریــداران	خارجــی	قراردادهــای	بلندمــدت	منعقــد	می	کننــد	و	
شــرایط	را	بــرای	صــادرات	پایــدار	کاال	از	داخــل	بــه	بــازار	هــدف	فراهــم	

می	نماینــد.
راه	انــدازی	ایــن	شــرکت	ها	یکــی	از	نیازهــای	اصلــی	حــوزه	صــادرات	
ــت	از	توســعه	 کاال	در	کشــور	اســت	و	الزم	اســت	در	بســته	های	حمای
صــادرات	غیرنفتــی	نیــز،	مشــوق	هایی	بــرای	شــکل	گیــری	ایــن	نــوع	

ــه	شــود. شــرکت	ها	در	نظــر	گرفت
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	آبــان	مــاه	ســال	1395	»بســته	
ــتغالزایی	در	 ــت	اش ــا	اولوی ــدار«	را	ب ــتغال	پای ــعه	اش ــت	از	توس حمای
مناطــق	روســتایی	تصویــب	و	بــه	دســتگاه	ها	ابــالغ	نمــود؛	ایــن	ســتاد	
ــا	 ــر«	را	ب ــه	اشــتغال	فراگی ــاه	ســال	1396،	»برنام ــن	در	تیرم همچنی
ــتگاه	ها	 ــه	دس ــور	ب ــطح	کش ــغل	در	س ــزار	ش ــاد	970	ه ــدف	ایج ه

ابــالغ	کــرد.

بسته	حمایت	از	توسعه	اشتغال	پایدار
ــته	 ــال	1395	بس ــاه	س ــان	م ــی	آب ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
ــاون،	 ــای	تع ــه	وزارتخانه	ه ــدار	را	ب ــتغال	پای ــعه	اش ــت	از	توس حمای
ــاه	اجتماعــی،	وزارت	امــور	اقتصــاد	و	دارایــی،	وزارت	کشــور،	 کار	و	رف
ــه	و	 ــازمان	برنام ــور،	س ــارت،	وزارت	کش ــدن	و	تج ــت،	مع وزارت	صنع
بودجــه،	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	بانــک	مرکــزی	و	معاونــت	توســعه	

ــالغ	کــرد. روســتایی	و	مناطــق	محــروم	کشــور	اب
ــازی	 ــاد	و	حداکثرس ــردن	اقتص ــی	ک ــتای	مردم ــته	در	راس ــن	بس ای

ــی	و	 ــای	رقابت ــرداری	از	مزیت	ه ــره	ب ــرای	به مشــارکت	اقتصــادی	و	ب
ــد. ــب	گردی ــتایی	تصوی ــت	مناطــق	روس ــا	اولوی ــران	ب نســبی	ای

ــرت	و	 ــروه	تخصصــی	مدی ــن	بســته،	در	اســتان	ها	کارگ ــر	اســاس	ای ب
راهبــری	توســعه	اشــتغال	پایــدار	بــا	وظایــف	زیــر	شــکل	گرفــت:

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

تبییــن	و	تصویــب	پروژه	هــای	اولویــت	دار	ســرمایه	گذاری		•
ــک	 ــت	بان ــه	تفکیــک	بخشــی	و	ایجــاد	و	مدیری شهرســتان	ب
ــی	 ــک	در	تمام ــت	الکترونی ــعه	دول ــق	توس ــی	از	طری اطالعات

ــی ــد	ارزیاب مراحــل	فراین
پروژه	هــای		• چارچــوب	 در	 پــروژه	 تصویــب	 و	 بررســی	

مشــوق	ها و	 حمایت	هــا	 از	 بهره	منــدی	 بــرای	 اولویــت	دار	
بررسی	و	تصویب	حمایت	ها	و	مشوق	های	مالی	و	سایر	مشوق	ها	•
و		• اجرایــی	 دســتگاه	های	 بیــن	 الزم	 هماهنگــی	 اعمــال	

عامــل موسســات	

»بررسی مصوبات »اشتغال« ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« 
بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار 1395 و برنامه اشتغال فراگیر 1396

بخش	پنجم

در	ایــن	بخــش	بــه	بررســی	دو	مصوبــه	مرتبــط	بــا	اشــتغال	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	

پرداختــه	شــده	اســت؛	مصوبــه	اول	کــه	در	ســال	1395	ابــاغ	شــده،	متمرکــز	بــر	اشــتغالزایی	در	

ــا	هــدف	ایجــاد	970	هــزار	 ــاغ	شــده،	ب ــه	دوم	کــه	در	ســال	1396	اب مناطــق	روســتایی	و	مصوب

ــور،	 ــطح	کش ــف	در	س ــای	مختل ــق	طرح	ه ــادی	و	از	طری ــف	اقتص ــای	مختل ــغل	در	بخش	ه ش

تصویــب	شــده	اســت.	بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	کــه	مبنــای	هــر	دو	مصوبــه،	اعطــای	تســهیات	

ــت	و	در	 ــود	داش ــز	وج ــته	نی ــای	گذش ــتغالزایی	دولت	ه ــای	اش ــه	در	طرح	ه ــی	ک ــت؛	مبنای اس

نهایــت	در	ایجــاد	اشــتغال	نتیجــه	بخــش	نبــود.
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   فصل دوم     نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

پایش	و	ارزیابی	فرایند	اجرایی	و	عملکرد	•
مشوق	ها	و	حمایت	هایی	که	در	این	بسته	دیده	شده	عبارت	است	از:

حمایت های تسهیل گری
ــات	الزم	را	 ــزوم،	اقدام ــورت	ل ــد	در	ص ــی	می	توانن ــتگاه	های	اجرای دس
بــرای	انتخــاب	مشــاور	و	تســهیل	گــر،	اصــالح	کارکــردی	یــا	ظرفیــت	
ســازی	نهــادی،	شــکل	دهــی	و	توانمنــد	ســازی	جامعــه	محلــی	بــرای	

ــه	انجــام	رســانند. فعالیت	هــای	اقتصــادی	ب
حمایت های آموزشی

دســتگاه	های	اجرایــی	متولــی	ارائــه	آموزش	هــای	فنــی	و	حرفــه	
ــی	 ــای	خصوص ــکاری	بخش	ه ــا	هم ــور	ب ــوزی	کش ــارت	آم ای	و	مه
ــر	 ــی	ب ــای	مهارت ــازماندهی	آموزش	ه ــن	س ــد	ضم ــی	مکلفن و	تعاون
ــای	 ــی	اســتان	های	کشــور	و	جهــت	گیری	ه ــای	رقابت اســاس	مزیت	ه
بخشــی	مصــوب	کارگــروه	تخصصــی	ملــی،	نســبت	بــه	تأمیــن	نیازهای	
ــورت	 ــه	ص ــوب	ب ــای	مص ــاز	پروژه	ه ــورد	نی ــی	م ــی	و	مهارت آموزش

ــد. ــدام	کنن ــگان	اق رای

تکمیل زنجیره تولید
ــرای	 ــات	الزم	ب ــی	موظــف	اســت	اقدام ــور	اقتصــادی	و	دارای وزارت	ام
	100 بــاالی	 شــرکت	های	 ثابــت	 ســرمایه	گذاری	 کــردن	 لحــاظ	
ــت	 ــی	در	جه ــول	مالیات ــل	قب ــای	قاب ــوان	هزینه	ه ــه	عن ــن	را	ب کارک

ــل	آورد. ــه	عم ــد،	ب ــره	تولی ــل	زنجی ــا	تکمی ــاد	و	ی ــت	از	ایج حمای
منابع اعتباری، مشوق ها و حمایت های مالی

تسهیالت	مالی	این	بسته	عبارتند	از:
تسهیالت	اعطایی	موسسات	عامل	•
ــی	و		• ــی،	دولت ــای	عموم ــط	نهاد	ه ــی	توس ــهیالت	اعطای تس

ــی غیردولت
تسهیالت	اعطایی	صندوق	توسعه	ملی	•
کمک	های	فنی	و	اعتباری	)دستگاه	های	اجرایی	ملی	و	استانی(	•

تخفیفات سهم آورده متقاضی
ــه	 ــا	توجــه	ب ــف	ب ــای	مناطــق	مختل ســهم	آورده	متقاضــی	در	پروژه	ه
جــدول	زیــر	بــه	صــورت	تجمعــی	می	توانــد	مــورد	تخفیــف	قــرار	گیــرد:

کاهش سهم آورده متقاضی به نسبت مبلغ تسهیالتموارد اعمال تخفیف

5	واحد	درصداجرای	پروژه	در	شهرک	های	صنعتی،	کشاورزی،	دامپروری	و	نواحی	صنعتی

3	واحد	درصدپروژه	های	واقع	در	مناطق	روستایی

5	واحد	درصدپروژه	های	واقع	در	مناطق	مرزی

حداکثر	10	واحد	درصدپروژه	مشارکتی	به	ازای	هر	25	سرپرست	خانوار	به	میزان	1.25	واحد	درصد

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

یارانه تخصیصی برای سود تسهیالتموارد 

2	واحد	درصداجرای	پروژه	در	شهرک	های	صنعتی،	کشاورزی،	دامپروری	و	نواحی	صنعتی

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	4	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.

اعطای یارانه سود تسهیالت
یارانه	سود	تسهیالت	بر	اساس	پیشنهاد	دستگاه	اجرایی	و	تصویب	کارگروه	تخصصی	استان	قابل	تخصیص	است.	میزان	این	یارانه	به	شرح	جدول	زیر	است:
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

سایرمشوقهاوحمایتها
پــس	از	طــی	فرایندهــای	مصــوب	مربوطــه	توســط	دســتگاه	اجرایــی	

ــود: ــر	خواهــد	ب ــوارد	زی ــط،	مشــوق	ها	شــامل	م ذیرب
مســاعدت	در	انتخــاب	و	بــه	کارگیــری	مشــاور	در	تهیــه	طــرح		•

توجیهــی	)گــزارش	فنــی،	اقتصــادی	و	مالــی	پــروژه(
اعمــال	تخفیــف	در	واگــذاری	محــل	اجــرای	پــروژه	در	نواحــی		•

صنعتی
ــاالی		• ــه	تأمیــن	زیرســاخت	پروژه	هــای	مشــارکتی	ب کمــک	ب

200	سرپرســت	خانــوار
ــت		• ــای	ضمان ــزد	صندوق	ه ــه	کارم ــی	از	هزین ــن	بخش تأمی

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

تأمیــن	اجتماعــی

برنامه	اشتغال	فراگیر
برنامــه	اشــتغال	فراگیــر	بــه	عنــوان	ســند	اشــتغالی	دولــت	بــا	تصویــب	
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	تیرمــاه	ســال	1396	بــه	
ــن	برنامــه	در	ابتــدای	ســال	1396	توســط	 ــالغ	شــد.	ای دســتگاه	ها	اب
وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	و	در	چهــار	بخش»کلیــات«،	
»اهــداف،	راهبردهــا،	سیاســت	های	اجرایــی،	رســته	ها،	طرح	هــا	و	
اقدامــات	اساســی«،	»فرآیندهــای	اجرایــی	و	تقســیم	کار	دســتگاهی«	
و	»ارزیابــی،	پایــش	و	ارزشــیابی	و	الزامــات	اجرایــی«	بــا	هــدف	ایجــاد	

ــد. ــن	گردی 971	هــزار	شــغل	تدوی
ــده،	بخــش	 ــن	ش ــه	تعیی ــن	برنام ــه	در	ای ــی	ک ــداف	کم ــاس	اه براس
ــا	 ــال	جاری	ب ــتغالزایی	در	س ــی	اش ــو	اصل ــدن	لوکوموتی ــت	و	مع صنع
ســهم	26	درصــدی	خواهــد	بــود.	در	ایــن	مصوبــه	تامیــن	93	درصــد	
از	کل	منابــع	مالــی	مــورد	نیــاز	بــرای	اشــتغالزایی	در	ســال	جاری،	بــر	

عهــده	شــبکه	بانکــی	اســت.
اهداف اشتغالزایی بخشی

ــده	 ــن	ش ــتغال	زایی	تدوی ــداف	اش ــب	اه ــور،	در	3	قال ــه	مذک در	برنام
ــای	 ــداف	کمــی	در	بخش	ه ــب	اول،	اه ــن	اســاس	در	قال ــر	ای اســت.	ب
مختلــف	اقتصــادی	تشــریح	شــده	اســت	کــه	مســئولیت	مســتقیم	هــر	
قســمت	بــر	عهــده	یــک	وزارتخانــه	خواهــد	بــود.	طبــق	ایــن	برنامــه،	
ــای	 ــغل	در	بخش	ه ــزار	ش ــداد	651	ه ــه	تع ــال	1396	ب ــان	س در	پای

مختلــف	اقتصــادی	هدفگــذاری	شــده	اســت.	
در	بیــن	بخش	هــای	اقتصــادی،	ســهم	»صنعــت،	معــدن	و	بازرگانــی«	
ــداد	شــغل	 ــا	بیشــتر	اســت.	هــدف	کمــی	ایجــاد	تع از	دیگــر	بخش	ه
در	ایــن	بخــش،	254	هــزار	عــدد	اســت	کــه	نزدیــک	بــه	40	درصــد	از	
ــه	 ــه	خــود	اختصــاص	می	دهــد.	وزارتخان ــب	اول	را	ب هــدف	کمــی	قال

مســتقیم	مســوول	نیــز	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســت.	
بخــش	ارتباطــات	و	فنــاوری	در	جایــگاه	دوم	قــرار	دارد.	بــر	ایــن	اســاس	
وزارت	ارتباطــات	و	فنــاوری	اطالعــات	مکلــف	اســت90	هــزار	شــغل	در	
ســال	1396	ایجــاد	کنــد.	بخــش	کشــاورزی	و	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	
نیــز	رتبــه	ســوم	اهــداف	کمــی	اشــتغال	زایی	در	ســال	1396	را	داراســت.	
به	طــور	کلــی	قالــب	اول	کــه	در	بخش	هــای	مختلــف	اقتصــادی	
ــه	 ــتغال	زایی	کل	را	دارد	ک ــم	اش ــی	رق ــهم	اصل ــده،	س ــزی	ش طرح	ری

ــود.	 ــامل	می	ش ــد	آن	را	ش ــه	67	درص ــب	ب قری
ــن	 ــب	اول	از	3	محــل	تامی ــرای	قال ــده	ب ــی	ش ــی	پیش	بین ــع	مال مناب
ــهیالت	 ــی	و	تس ــهیالت	بانک ــه	ای،	تس ــارات	بودج ــد:	اعتب ــد	ش خواه
ــا	 ــن	ب ــن	بی ــی	در	ای ــهیالت	بانک ــهم	تس ــی.	س ــعه	مل ــدوق	توس صن

فاصلــه	قابل	توجهــی	از	دو	مــورد	دیگــر	قــرار	دارد.	
طرح های اشتغالزایی

قالــب	دوم	ایــن	برنامــه،	مربــوط	بــه	طرح	هــای	اشــتغالزایی	اســت.	کل	
ایــن	قالــب	موظــف	بــه	ایجــاد	228	هزار	شــغل	در	ســال	1396	اســت.	
رتبــه	نخســت	در	ایــن	بخــش	را	نیــز	طــرح	کارورزی	دانش	آموختــگان	
دانشــگاهی	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.	هــدف	کمــی	ایــن	طــرح	

در	ســال	1396،	ایجــاد	105	هــزار	شــغل	اســت.	
ــی	 ــگاه	هماهنگ	کننــده	و	کلیــه	دســتگاه	های	اجرای وزارت	کار	در	جای
ــرح	 ــتند.	ط ــهیم	هس ــرح	کارورزی	س ــکار	در	ط ــوان	هم ــز	به	عن نی
مشــوق	های	بیمــه	ســهم	کارفرمایــی	رتبــه	دوم	را	در	بیــن	طرح	هــای	
ــغل	 ــزار	ش ــال	جاری	75	ه ــد	در	س ــرح	بای ــن	ط ــتغال	زایی	دارد.	ای اش
را	بــرای	اقتصــاد	ایــران	به	وجــود	بیــاورد.	کلیــه	دســتگاه	های	اجرایــی	

نیــز	در	ایــن	طــرح	بایــد	مشــارکت	داشــته	باشــند.
طراح های اشتغال حمایتی

ــداف	کمــی	 ــر	در	ســال	1396،	اه ــه	اشــتغال	فراگی ــب	ســوم	برنام قال
مربــوط	بــه	طرح	هــای	اشــتغال	حمایتــی	را	در	خــود	جــا	داده	اســت.	در	
ایــن	قالــب،	نهادهــای	عمومــی	نیــز	بــه		عنــوان	مســئول	اجــرای	طــرح	

حضــور	دارنــد.	
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ــزار	شــغل	 ــال	1396	حــدود	91	ه ــرار	اســت	در	س ــب	ق ــن	قال در	ای
جدیــد	بــه	اقتصــاد	تزریــق	شــود.	طــرح	هم	افزایــی	نهادهــای	حمایتــی	
ــه	تنهایــی	وظیفــه	ایجــاد	 و	عمومــی	غیردولتــی	در	ایجــاد	اشــتغال	ب

60	هــزار	شــغل	را	در	ســال		جــاری	در	قالــب	مذکــور	دارد.	
دســتگاه	های	مســوول	ایــن	طــرح،	کمیتــه	امــداد	امــام	خمینــی)ره(،	
بســیج،	بنیــاد	برکــت،	بنیــاد	مســتضعفان،	بنیــاد	شــهید	و	ایثارگــران	
هســتند.	وزارت	کار	نیــز	به	عنــوان	دســتگاه	همــکار	بایــد	انجــام	

ــد.	 ــه	کن وظیف
همچنیــن	ســازمان	بهزیســتی	کشــور	نیــز	مســئول	اجــرای	دو	طــرح	
در	ایــن	قالــب	اســت؛	طــرح	اول	کســب	وکار	و	اشــتغال	زایی	نهادهــای	
حمایتــی	بــا	هــدف	ایجــاد	20	هــزار	شــغل	و	طــرح	دوم	ایجــاد	
ــا	هــدف	ایجــاد	4	 ــی	خــرد	ب ــن	مال ــب	طــرح	تامی کســب	و	کار	در	قال

هــزار	شــغل.

منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر
منابــع	مالــی	پیش	بینــی	شــده	بــرای	ایــن	طرح	هــا	از	3	محــل	تامیــن	
خواهــد	شــد:	اعتبــارات	بودجــه	ای،	تســهیالت	بانکــی	و	صندوق	توســعه	
ملــی.	ســهم	تســهیالت	بانکــی	بــا	فاصلــه	قابــل	توجــه	از	دو	مــورد	دیگر	
در	رتبــه	اول	قــرار	دارد.	طبــق	پیش	بینــی،	20	هــزار	میلیــارد	تومــان	
از	منابــع	مــورد	نیــاز	بــرای	اشــتغال	زایی	در	بخش	هــای	مختلــف	

اقتصــادی	ازســوی	شــبکه	بانکــی	تامیــن	خواهــد	شــد.	
ــز	 ــی	نی ــعه	مل ــدوق	توس ــل	صن ــده	از	مح ــی	ش ــع	پیش	بین ــم	مناب رق
1000	میلیــارد	تومــان	بــرآورد	شــده	اســت.	قســمت	بودجــه	کمتریــن	
ســهم	را	در	تامیــن	منابــع	مالــی	اشــتغال	زایی	دارا	اســت.	در	ایــن	برنامــه	
رقــم	پیش	بینــی	شــده	بــرای	ایــن	محــل،	500	میلیــارد	تومــان	اســت.	
بــر	ایــن	اســاس	شــبکه	بانکــی	وظیفــه	تامیــن	93	درصــد	از	کل	منابــع	

مــورد	نیــاز	بــرای	ایجــاد	شــغل	در	ســال	1396	را	خواهــد	داشــت.

دستگاه/ دستگاه های مسئولمیزان اشتغالزایی )هزار نفر(بخش/ طرح اجزای برنامه

بخش های اقتصادی

وزارت	جهاد	کشاورزی69کشاورزی

وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت254صنعت،	معدن	و	بازرگانی

وزارت	راه	و	شهرسازی38.5ساختمان	و	بافت	های	فرسوده

خدمات	گردشگری	و	صنایع	
سازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دستی	و	70.1دستی

گردشگری

وزارت	راه	و	شهرسازی9.1حمل	و	نقل

وزارت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات90ارتباطات	و	فناوری	اطالعات

وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی60.2خدمات	سالمت

وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی24خدمات	فرهنگی	و	هنری

وزارت	خانه	های	مربوط37سایر	حوزه	های	خدماتی

طرح های اشتغالزایی

طرح	مهارت	آموزی	در	محیط	
کلیه	دستگاه	های	اجرایی40کار	واقعی

طرح	مشوق	های	بیمه	سهم	
کلیه	دستگاه	های	اجرایی75کارفرمایی

طرح	کارورزی	دانش	آموختگان	
کلیه	دستگاه	های	اجرایی105دانشگاهی

ساماندهی	اعزام	نیروی	کار	به	
وزارت	امور	خارجه؛	وزارت	علوم،	تحقیقات	و	8خارج

فناوری؛	وزارت	کشور

کلیه	دستگاه	های	اجرایی65طرح	روستا	-	تعاون

نهادهای	عمومی	غیردولتی؛	وزارت	تعاون،	کار	و	91.8کسب	و	کارهای	اجتماعیطرح های اشتغال حمایتی
رفاه	اجتماعی

971.7مجموع



چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 501396

مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

مصوبات	اشتغال	به	اشتغالزایی	منجر	می	شود؟
در	 مســتقر	 دولت	هــای	 توســط	 اجراشــده	 طرح	هــای	 بررســی	
جمهــوری	اســالمی	ایــران	طــی	3	دهــه	گذشــته	بــرای	حــل	معضــل	
ــاوت	 ــم	تف ــه	به	رغ ــان	از	آن	دارد	ک ــتغال،	نش ــاد	اش ــکاری	و	ایج بی
ــت.	 ــوده	اس ــم	ب ــابه	ه ــا	مش ــتغال	رویکرده ــوزه	اش ــدگاه،	در	ح دی

در	واقــع	همــه	دولت	هــا	بــه	اشــتغال	نگاهــی	علــت	محــور	داشــته	اند	
و	آن	را	فی	نفســه	دارای	موضوعیــت		دانســته	اند؛	حــال	آنکــه	ایــن	
مســئله	بــا	مناســب	ســازی	محیــط	کســب	و	کار	و	رونــق	تولیــد	ملــی	
از	طریــق	فعــال	شــدن	لوکوموتیوهــای	اقتصــادی	حــل	خواهــد	شــد.	
ــه	ســتاد	نیــز	خــود	 ــگاه	دولت	هــا	کــه	در	ایــن	دو	مصوب ــر	اســاس	ن ب
را	نشــان	داده	اســت،	مهمتریــن	اقدامــی	کــه	بــرای	اشــتغالزایی	
ــه	بخش	هــای	مختلــف	 صــورت	خواهــد	گرفــت،	اعطــای	تســهیالت	ب

در	شــهرها	و	روســتاها	در	ســطح	گســترده	خواهــد	بــود؛	حــال	آنکــه	
اعطــای	تســهیالت	بایــد	آخریــن	مرحلــه	از	زنجیــره	اشــتغالزایی	باشــد.	
همیــن	نــوع	نــگاه	باعــث	شــده	اســت	کــه	عمــده	اقدامــات	انجام	شــده	
در	ایــن	حــوزه،	تاثیــر	قابــل	توجهــی	در	اشــتغالزایی	نداشــته	باشــد	و	
تنهــا	بــه	هدررفــت	منابــع	منجــر	شــود؛	نتیجــه	ای	کــه	در	طرح	هــای	
»خوداشــتغالی«،	»اشــتغال	ضربتــی«	و	»بنگاه	هــای	زودبــازده«	خــود	

را	نشــان	داد.
بــا	ایــن	وجــود،	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	بســته	رونــق	
تولیــد	و	اشــتغال	کــه	در	بخــش	بعــدی	مــورد	بررســی	قــرار	خواهــد	
گرفــت،	نگاهــی	متفــاوت	نیــز	بــه	ایــن	حــوزه	داشــته	اســت؛	هرچنــد	

از	اجــرای	ایــن	بســته	هنــوز	گزارشــی	ارائــه	نشــده	اســت.
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ــاه	ســال	 ــن	م ــی	در	اواخــر	فروردی ــی	اقتصــاد	مقاومت ســتاد	فرمانده
ــه	 ــتغال	را	ب ــد	و	اش ــق	تولی ــرای	رون ــتگاه	ها	ب ــف	دس ــاری،	تکالی ج
ایشــان	ابــالغ	نمــود.	ایــن	ابالغیــه	در	قالــب	5	بســته	عبــارت	از	»بســته	
ارتقــاء	تــوان	تولیــد	ملــی«،	»بســته	تأمیــن	مالــی	و	ســرمایه	گذاری«،	
ــارت	 ــته	تج ــوژی«،	»بس ــق	تکنول ــعه	و	تعمی ــذب،	توس ــته	ج »بس
خارجــی	)توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	و	مدیریــت	هدفمنــد	واردات(«	
ــر	 ــده	و	ب ــه	ش ــروی	کار«	ارائ ــازی	نی ــتغال	و	توانمندس ــته	اش و	»بس
اســاس	آن	در	مجمــوع،	202	تکلیــف	بــرای	24	دســتگاه	تعییــن	

ــده	اســت. گردی
بســته	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	بــا	هــدف	رونــق	تولیــد	و	ایجــاد	رشــد	

ــش	 ــی،	افزای ــک	رقم ــورم	ت ــرخ	ت ــداوم	ن ــدی،	ت ــادی	8	درص اقتص
ســرمایه	گذاری،	توســعه	صــادرات	و	افزایــش	رشــد	صــادرات	غیرنفتــی	
بــه	میــزان	25	درصــد،	مدیریــت	هدفمنــد	واردات،	ایجــاد	فرصت	هــای	
ــی،		گســترش	نقــش	بخــش	خصوصــی	و	 ــد،		مقررات	زدای شــغلی	جدی
ــای	5	 ــه	رویکرده ــه	ب ــا	توج ــد،	ب ــت	کارآم ــتقرار	مدیری ــی	و	اس تعاون
	گانــه	اقتصــاد	مقاومتــی	)درون	زایــی،	برون	گرایــی،		دانش	بنیانــی،	
مردمــی	بــودن	و	عدالــت	بنیانــی(	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــب	ق مقاومتــی	مــورد	تصوی
در	جــدول	صفحــه	بعــد	تعــداد	تکالیــف	هــر	دســتگاه	در	هــر	یــک	از	

ــت: ــده	اس ــته	ها	آم بس

»بسته رونق تولید و اشتغال سال 1396« 
نقد و بررسی 202 تکلیف ستاد برای 24 دستگاه در تولید و اشتغال 

بخش	ششم

ــرای	 ــف	ب ــی	202	تکلی ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــاری،	س ــال	ج ــاه	س ــن	م ــر	فروردی در	اواخ

رونــق	تولیــد	و	اشــتغال	بــه	24	دســتگاه	ابــاغ	نمــود.	ایــن	تکالیــف	در	قالــب	5	بســته	طراحــی	شــده	

و	مــوارد	قابــل	توجهــی	را	شــامل	می	شــود؛	امــا	عمــده	تکالیــف	تعییــن	شــده،	نــه	از	جنــس	»اقــدام	

اجرایــی«	بلکــه	از	جنــس	»ارائــه	برنامــه«،	»طراحــی	ســازوکار«،	»تدویــن	مــدل«،	»شناســایی	مســائل	

و	راه	حل	هــا«،	»پیشــنهاد	راهــکار«	و	»تهیــه	گــزارش«	اســت.	در	واقــع	ایــن	مــوارد،	بایســتی	تبدیــل	

بــه	پــروژه	شــود	تــا	در	دســتور	کار	دســتگاه	اجرایــی	قــرار	بگیــرد؛	در	غیــر	اینصــورت،	پیگیــری	و	

اجــرای	آن	بــا	ابهــام	مواجــه	اســت.	بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	کــه	در	ســال	جــاری،	ایــن	تکالیــف	

چنــدان	مــورد	توجــه	قــرار	نگرفتــه	و	دســتگاه	ها	تاکنــون	گزارشــی	در	خصــوص	اقدامــات	خــود	

ــد	 ــه	نکرده	ان ــه	ارائ ــن	زمین در	ای
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دستگاه/ بسته
بسته ارتقاء 
توان تولید 

ملی

بسته تامین 
مالی و 

سرمایه گذاری

بسته جذب، 
توسعه 

و تعمیق 
تکنولوژی

بسته تجارت 
خارجی

بسته اشتغال و 
توانمندسازی 

نیروی کار
مجموع

191417344وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت

15033021وزارت	نفت

7336019وزارت	راه	و	شهرسازی

2817018وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی

6226117وزارت	جهاد	کشاورزی

51002017بانک	مرکزی

00001212وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی

610119سازمان	برنامه	و	بودجه	

101608دبیرخانه	شورای	عالی	مناطق	منطقه	آزاد

000505ستاد	مبارزه	با	قاچاق	کاال	و	ارز

111104وزارت	نیرو

010304وزارت	امور	خارجه

010203صندوق	توسعه	ملی

101103وزارت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات

210003وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشکی

200103سازمان	ملی	استاندارد

200002وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی

100102سازمان	امور	اداری	و	استخدامی

سازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دستی	و	
گردشگری

110002

200002سازمان	حفاظت	محیط	زیست

100001مرکز	ملی	رقابت

001001وزارت	دادگستری

001001معاونت	علمی	و	فناوری	ریاست	جمهوری

000011وزارت	علوم،	تحقیقات	و	فناوری	اطالعات

7430186218202مجموع
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   فصل دوم     نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در	ایــن	بســته	نگاهــی	متفــاوت	بــه	ایجــاد	رونــق	در	تولیــد	و	اشــتغال	
شــده	و	بــه	جــای	توجــه	صــرف	بــه	اعطــای	تســهیالت،	دیگــر	مــوارد	
ــق	 ــن	منظــر،	بســته	رون ــه	اســت.	از	ای ــرار	گرفت ــورد	توجــه	ق ــز	م نی
ــی	 ــتاد	فرمانده ــو	توســط	س ــه	جل ــدم	رو	ب ــک	ق ــتغال	ی ــد	و	اش تولی

ــوده	اســت. اقتصــاد	مقاومتــی	ب

عمده	تکالیف	بسته	رونق	تولید	و	اشتغال	از	جنس	اقدام	
اجرایی	نیست

ــوارد	و	 ــده	م ــه	عم ــد	ک ــان	می	ده ــته	نش ــن	بس ــر	ای ــق	ت ــی	دقی بررس
ــر	حــدود	140	 ــغ	ب ــرای	دســتگاه	ها	بال تکالیــف	در	نظــر	گرفتــه	شــده	ب
ــی«	 ــدام	مشــخص	اجرای ــک	»اق ــه	ی ــی،	ن ــف	ابالغ ــف	از	202	تکلی تکلی
ــن	 ــازوکار«،	»تدوی ــی	س ــه«،	»طراح ــه	برنام ــرای	»ارائ ــا	ب ــه	تقاض بلک
مــدل«،	»شناســایی	مســائل	و	راه	حل	هــا«،	»پیشــنهاد	راهــکار«	و	»تهیــه	
گــزارش«	در	خصــوص	مــوارد	مختلــف	بــوده	اســت.	البتــه	کــه	در	بعضــی	

مــوارد،	هــدف	گــذاری	نیــز	انجــام	شــده	اســت.	
همچنیــن	در	اکثــر	مــوارد	از	دســتگاه	ها	خواســته	شــده	تــا	در	یــک	مــدت	
کوتــاه	)اردیبهشــت	یــا	خــرداد(،	تکلیــف	مــورد	نظــر	ســتاد	را	انجــام	دهند	
ــف	را	کاهــش	می	دهــد؛	کمــا	اینکــه	 ــکان	انجــام	تکلی ــز	ام ــن	نی ــه	ای ک

تاکنــون	گزارشــی	نیــز	در	ایــن	خصــوص	ارائــه	نشــده	اســت.
ــه	 ــال	در	ادام ــوان	مث ــه	عن ــف	بســته،	ب ــوارد	در	تکالی ــن	م ــدادی	از	ای تع

ــده	اســت: آم
وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	مکلــف	اســت	برنامــه	اجرایــی		•

ــا	نیازهــای	صادراتــی،	شــکل	 افزایــش	تولیــد	ملــی	متناســب	ب
دهــی	بازارهــای	جدیــد	و	تنــوع	بخشــی	پیوندهــای	اقتصــادی	بــا	
کشــورها	بــه	ویــژه	بــا	کشــورهای	منطقــه	را	تهیــه	و	تــا	پایــان	

خــرداد	مــاه	ســال	جــاری	بــه	دبیرخانــه	ســتاد	ارائــه	نمایــد.
در	ایــن	تکلیــف،	»افزایــش	تولیــد	ملــی	متناســب	بــا	نیازهــای	صادراتــی،	
شــکل	دهــی	بازارهــای	جدیــد	و	تنــوع	بخشــی	پیوندهــای	اقتصــادی	بــا	
کشــورها	بــه	ویــژه	بــا	کشــورهای	منطقــه«	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	کــه	
ارائــه	برنامــه	اجرایــی	آن	از	وزارت	صنعــت	خواســته	شــده،	دقیقــا	یکــی	از	
مــواد	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.	لــذا	ماهیــت	برنامــه	و	
نحــوه	اقــدام	مهــم	اســت	و	نمی	تــوان	ایــن	تکلیــف	را	فــی	نفســه	مــورد	

ارزیابــی	قــرار	داد.
ــد		• ــش	تولی ــی	افزای ــه	اجرای ــت	برنام ــف	اس ــت	مکل وزارت	نف

میادیــن	مشــترک	غــرب	کارون	)آزادگان	شــمالی،	آزادگان	
جنوبــی،	یــادآوران،	یــاران	شــمالی	و	جنوبــی(	را	بــه	نحــوی	تهیه	
نمایــد	کــه	ایــن	مقــدار	بــه	310	هــزار	بشــکه	در	روز	تــا	پایــان	

ــد. ــش	یاب ســال	جــاری	افزای
ــرب«	 ــترک	غ ــن	مش ــد	از	میادی ــش	تولی ــرای	»افزای ــف	ب ــن	تکلی در	ای
هدفگــذاری	مشــخص	شــده	و	وزارت	نفــت،	مکلــف	بــه	ارائــه	برنامــه	جهت	
ــوان	 ــه	شــده،	می	ت ــن	قبیــل	مــوارد	ارائ ــده	اســت.	در	ای تحقــق	آن	گردی
ــرار	داد.	هرچنــد	 ــی	ق ــه	را	از	منظــر	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	ارزیاب برنام

تحلیــل	دقیــق	تــر	نیازمنــد	ارائــه	برنامــه	خواهــد	بــود.
وزارت	کشــاورزی	مکلــف	اســت	ضمــن	تهیــه	فهرســت	کاالهــای		•

ــای	 ــوزه	فعالیت	ه ــور	در	ح ــاس	کش ــروری	و	حس ــی،	ض اساس
ــا	را	 ــن	کااله ــی	ای ــد	داخل ــش	تولی ــی	افزای ــه	اجرای خــود،	برنام
بــا	توجــه	بــه	مالحظــات	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	فنــی	تهیــه	و	
حداکثــر	تــا	پایــان	اردیبهشــت	مــاه	ســال	جــاری	بــه	دبیرخانــه	

ســتاد	ارائــه	دهنــد.
در	خصــوص	ایــن	تکلیــف	بایــد	گفــت	بــا	اینکــه	در	حمایــت	از	کاالهــای	
اساســی	بحثــی	وجــود	نــدارد	و	اقدامــی	منطبق	بــا	اقتصاد	مقاومتی	اســت	
امــا	مســئله	اصلــی،	نــوع	برنامــه	ای	اســت	کــه	بــرای	آن	ارائــه	خواهد	شــد.

بانــک	مرکــزی	مکلــف	اســت	اجــرای	کامــل	طــرح	اصــالح	نظــام		•
ــازی	و	 ــی	شفاف	س ــه	اجرای ــوده	و	برنام ــری	نم ــی	را	پیگی بانک
ــی	و	 ــات	مال ــا	و	موسس ــی	بانک	ه ــای	مال ــازی	صورت	ه سالم	س
اعتبــاری	غیربانکــی	را	تهیــه	و	تــا	پایــان	خــرداد	مــاه	ســال	جاری	

بــه	دبیرخانــه	ســتاد	ارســال	نمایــد.
ــی	و	 ــر	ســر	نحــوه	اصــالح	نظــام	بانک ــی،	ب ــف	بحــث	اصل ــن	تکلی در	ای
رویکردهایــی	اســت	کــه	در	آن	مدنظــر	قــرار	می	گیــرد.	لــذا	اینکــه	چنیــن	
اقدامــی	بایــد	انجــام	شــود،	مــورد	اتفــاق	همــه	اســت	امــا	کیفیــت	و	نحــوه	
ــی	 ــاد	مقاومت ــوب	اقتص ــا	در	چارچ ــرار	دارد	ت ــه	ق ــورد	توج ــام	آن	م انج

ارزیابــی	شــود.
وزارت	نیــرو	مکلــف	اســت	برنامه	اجرایی	توســعه	زیرســاخت	های		•

تولیــد	و	انتقــال	بــرق	و	الزامــات	تبدیــل	کشــور	بــه	قطــب	تامین	
و	تبــادل	بــرق	منطقــه	را	تــا	پایــان	اردیبهشــت	مــاه	ســال	جاری	
تهیــه	و	تــا	پایــان	اردیبهشــت	مــاه	ســال	جــاری	بــه	دبیرخانــه	

ســتاد	ارائــه	نمایــد.
ــی	ایــن	تکلیــف	نیــز	ماننــد	دیگــر	مــوارد	مطــرح	شــده،	بســتگی	 ارزیاب
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بــه	نــوع	و	کیفیــت	برنامــه	ارائــه	شــده	دارد	و	نمی	تــوان	در	خصــوص	آن	
اظهارنظــر	داشــت.

بنابرایــن	از	آنجــا	کــه	اکثــر	تکالیــف	بســته	بــه	ایــن	شــکل	طراحی	شــده،	
ــوارد	 ــتگاه	ها	در	م ــط	دس ــه	توس ــه	برنام ــد	از	ارائ ــا	بع ــت	ت ــروری	اس ض
ــاد	 ــا	اقتص ــا	ب ــاق	برنامه	ه ــوص	انطب ــای	الزم	در	خص ــور،	ارزیابی	ه مذک
مقاومتــی	صــورت	گیــرد؛	همچنیــن	بایســتی	ایــن	برنامه	هــا	پــس	از	ارائــه	
ــا	 ــی	تعریــف	شــود	ت ــرای	دســتگاه	های	متول ــروژه	ب ــب	پ و	تاییــد،	در	قال
در	چارچــوب	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	قابــل	پیگیــری	باشــد.

اقدامات	اجرایی	مهم	در	بســته	رونق	تولید	و	اشتغال
عــالوه	بــر	مــوارد	ذکــر	شــده،	حــدود	60	تکلیــف	در	بســته	رونــق	تولیــد	
ــه	 ــی	ک ــت؛	اقدامات ــخص	اس ــی	مش ــدام	اجرای ــس	اق ــتغال	از	جن و	اش
ــه	 ــا	ب ــود	ت ــف	ش ــتگاه	ها	تعری ــرای	دس ــروژه	ب ــب	پ ــت	در	قال می	توانس

ــری	باشــد.	 ــل	پیگی ــرود	و	قاب حاشــیه	ن
ــزام	اجــرا،	ایــن	بســته	در	 ــه	دلیــل	در	نظــر	گرفتــه	نشــدن	ال در	واقــع	ب
ســال	جــاری	چنــدان	مــورد	توجــه	قــرار	نگرفتــه	و	بــه	گفتــه	مســئولین	
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	نیازمنــد	تمدیــد	مجــدد	بــرای	ســال	

آتــی	اســت.
در	ادامــه	بــه	تعــدادی	از	تکالیــف	قابــل	توجــه	و	مهــم	بســته	رونــق	تولیــد	

و	اشــتغال	اشــاره	می	شــود:
وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	مکلــف	اســت	بســترهای	الزم		•

ــا	ســطح	 ــدو	ورود	ت ــری	کاال	از	ب ــایی	و	رهگی ــه	منظــور	شناس ب
عرضــه	را	در	کاالهــای	منتخــب	تــا	پایــان	مــرداد	مــاه	ســال	جاری	
ایجــاد	نمایــد.	فهرســت	کاالهــای	منتخــب	ایــن	بنــد	تــا	پایــان	
اردیبهشــت	مــاه	ســال	جــاری	بــه	دبیرخانــه	ســتاد	ارائــه	گــردد.

ــکاری		• ــا	هم ــف	اســت	ب ــدن	و	تجــارت	مکل ــت،	مع وزارت	صنع
ــری	 ــعه	و	پیگی ــه	توس ــبت	ب ــط	نس ــتگاه	های	ذیرب ــر	دس دیگ
توافقــات	تجــارت	ترجیحــی	و	تجــارت	آزاد	بــا	اولویت	کشــورهای	

همســایه	اقــدام	نمایــد.
وزارت	نفــت	مکلــف	اســت	تمهیــدات	الزم	را	بــه	منظــور	اجــرای		•

عملیــات	طرح	های	توســعه	نوســازی	پاالیشــگاه	آبــادان	و	تکمیل	
و	بهســازی	پاالیشــگاه	بندرعبــاس	را	بــه	نحــوی	اتخــاذ	نماید،	که	
از	فــرآورده	نفــت	کــوره	کاســته	و	بــه	تولیــد	فرآورده	هــای	بنزیــن	

و	میــان	تقطیــر	افزوده	شــود.

ــکاری		• ــا	هم ــت	ب ــف	اس ــی	مکل ــادی	و	دارای ــور	اقتص وزارت	ام
دبیرخانــه	شــورای	عالــی	مناطــق	آزاد،		تجــاری-	صنعتــی	و	ویژه	
اقتصــادی	نســبت	بــه	اســتقرار	گمــرکات	مجهز	در	کلیــه	مناطق	

آزاد	تجاری-صنعتــی	تــا	پایــان	ســال	جــاری	اقــدام	نمایــد.
وزارت	جهــاد	کشــاورزی	مکلــف	اســت	بــا	تاکیــد	بــر	حفــظ	توان		•

ــوالت	 ــر	واردات	محص ــر	ب ــه	ای	مؤث ــام	تعرف ــل؛	نظ ــد	داخ تولی
ــم	آورد. ــرای	آن	را	فراه ــای	اج ــی	و	زمینه	ه ــاورزی	را	طراح کش

بانــک	مرکــزی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	مکلــف	اســت	نســبت		•
بــه	تســهیل	نقــل	و	انتقــاالت	ارزی	و	روان	ســازی	جریــان	

ــد. ــدام	نمای ــات	اق ــارت	کاال	و	خدم ــی	تج ــادالت	مال مب
ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	کشــور	مکلــف	است بســتر	الزم		•

بــرای	افزایــش	ســهم	مشــارکت	عمومــی	-	خصوصــی	در	اجــرای	
طرح	هــای	زیرســاختی	و	زیربنایــی	کشــور	را	فراهــم	آورده	و	حــل	
ــد.	 ــرار	ده ــت	ق ــا	را	در	اولوی ــن	پروژه	ه ــای	ای مشــکالت	و	چالش	ه

ــا	همــکاری	دســتگاه	های		• وزارت	امــور	خارجــه	مکلــف	اســت	ب
ــا	 ــاد	ی ــرای	ایج ــای	الزم	ب ــاد	زمینه	ه ــور	ایج ــه	منظ ــط،	ب ذیرب
بهبــود	پیمان	هــای	دوجانبــه	و	چندجانبــه	بــا	کشــورهای	هــدف	
ــده	صــادرات	 ــط	تجــاری	در	جهــت	رشــد	فزاین و 	توســعه	رواب
ــاوری،	 ــال	فن ــی،	جــذب	ســرمایه	گذاری	خارجــی	و	انتق غیرنفت
نســبت	بــه	تهیــه	برنامــه	اجرایــی	)شــامل	فهرســت	کشــورهای	
هــدف،	مراحــل	توســعه	پیمان	هــا	و	ســایر	فعالیت	هــای	مربــوط(	
اقــدام	و	تــا	پایــان	خــرداد	مــاه	ســال	جــاری	بــه	دبیر	خانــه	ســتاد	

ارائــه	نمایــد.

لزوم	تصویب	مصوبات	رونق	تولید	و	اشتغال	به	پروژه
بنابرایــن	بــه	منظــور	اجــرای	بســته	رونــق	تولیــد	و	اشــتغال،	ضــروری	
اســت	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	ســال	آتــی،	تصویــب	
ــته	را	 ــن	بس ــی	ای ــات	اجرای ــوص	اقدام ــخص	در	خص ــای	مش پروژه	ه
ــر	آن	 ــا	ارزیابــی	و	نظــارت	ب ــه	عریــض	نمایــد	ت جایگزیــن	ایــن	مصوب

امکانپذیــر	باشــد.	
همچنیــن	الزم	اســت	ایــن	ســتاد	بــه	جــای	ارائــه	بســته	ها	و	مصوبــات	
مختلــف،	مــوارد	مهــم	و	مرتبــط	بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	در	هــر	دســتگاه	
را	بــا	تعــداد	مشــخص	و	زمانبنــدی	معقــول،	تصویــب	نمایــد	تــا	امــکان	

اجرایــی	شــدن	آن	توســط	دســتگاه	ها	وجــود	داشــته	باشــد.
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در	ایــن	فصــل	10	دســتگاه	کــه	نقــش	اثرگــذار	و	قابــل	توجهــی	در	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	دارنــد،	
بــه	عنــوان	منتخــب	تعییــن	شــده	و	پروژه	هــای	مصــوب	آنهــا	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــی	و	 ــاد	مقاومت ــوی	اقتص ــاس	الگ ــر	اس ــی،	ب ــن	ارزیاب ــت.	در	ای ــه	اس ــرار	گرفت ــی	ق ــورد	ارزیاب م
چالش	هــای	هــر	دســتگاه	در	شــرایط	فعلــی	کشــور،	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	بــرای	هــر	
ــا	آن	مقایســه	 ــا	در	ســتاد،	ب ــنهاد	شــده	و	پروژه	هــای	مصــوب	آنه ــک	از	10	دســتگاه	مذکــور	پیش ی
شــده	اســت.	نتایــج	ایــن	فصــل	نشــان	می	دهــد	کــه	پروژه	هــای	مصــوب	هــر	یــک	از	دســتگاه	ها	
ــرار	دارد	و	 ــی	ق ــزان	در	جهــت	اقتصــاد	مقاومت ــا	چــه	می ــی،	ت در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت
ــک	از	 ــر	ی ــه	ه ــاس	ب ــن	اس ــر	ای ــود.	ب ــوب	می	ش ــت	دار«	محس ــی	و	اولوی ــات	جهش ــزو	»اقدام ج
ــر	باشــد،	 ــه	100	نزدیکت دســتگاه	ها،	یــک	نمــره	اختصــاص	داده	شــده	اســت؛	هرچــه	ایــن	نمــره	ب
ــه	اولویت	هــا	در	حــوزه	 ــا	اقتصــاد	مقاومتــی	و	توجــه	بیشــتر	ب ــق	بیشــتر	پروژه	هــای	دســتگاه	ب تطاب

ــد. ــان	می	ده ــتگاه	را	نش کاری	دس
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چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 561396

مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

در	ســال	1395	تعــداد	121	پــروژه	بــرای	23	دســتگاه	و	در	ســال	
ــه	 ــتگاه	ب ــرای	19	دس ــروژه	ب ــداد	96	پ ــاری(	تع ــال	ج 1396	)س
اقتصــاد	 فرماندهــی	 ســتاد	 در	 اولویــت	دار	 پروژه	هــای	 عنــوان	

ــت. ــده	اس ــف	ش ــی	تعری مقاومت
بــر	ایــن	اســاس	در	ســال	جــاری،	دو	دســتگاه	جدیــد	یعنــی	
ســازمان	امــور	اداری	و	اســتخدامی	و	ســازمان	اســتاندارد	بــه	
اضافــه	 مقاومتــی	 اقتصــاد	 در	 پــروژه	 صاحــب	 دســتگاه	های	
دبیرخانــه	 دادگســتری،	 وزارت	 یعنــی	 دســتگاه	 	6 و	 شــده	اند	
ــی	 ــت	اجرای ــگ،	معاون ــق	آزاد،	وزارت	فرهن ــی	مناط ــورای	عال ش
ــور	 ــور	و	وزارت	ام ــی	رئیــس	جمه ــت	حقوق ــور،	معاون رئیــس	جمه

خارجــه	دیگــر	پــروژه	ای	در	اقتصــاد	مقاومتــی	ندارنــد.

البتــه	الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	بعضــی	پروژه	هــای	دســتگاه	ها،	دقیقــا	
در	هــر	دو	ســال	تکــرار	شــده	و	بعضــی	نیــز	تنهــا	هــدف	کّمــی	آنهــا	

تغییــر	کــرده	اســت.
	از	آنجــا	کــه	تاکنــون	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	گزارشــی	از	
ــه	ننمــوده	اســت،	مشــخص	نیســت	 عملکــرد	پروژه	هــای	مصــوب	ارائ
کــه	پروژه	هــای	تکــراری،	پروژه	هــای	حــذف	شــده	در	ســال	جدیــد	و	
پروژه	هایــی	کــه	اهــداف	کّمــی	آنهــا	تغییــر	کــرده	اســت،	اکنــون	در	

چــه	وضعیتــی	قــرار	دارنــد.
در	جــدول	زیــر	تعــداد	پروژه	هــای	مصــوب	هــر	دســتگاه	در	ســتاد	
ــده	 ــی	در	ســال	های	1395	و	1396	آم فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اســت:

»روش ارزیابی دستگاه های منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی« 
نحوه ارائه »اقدامات جهشی و اولویت دار« و شیوه مقایسه با پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد

بخش	اول

ــتاد	 ــروژه	در	س ــب	پ ــتگاه	های	صاح ــدا	دس ــوم،	ابت ــل	س ــه	فص ــوان	مقدم ــه	عن ــش	ب ــن	بخ در	ای

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	و	تعــداد	پروژه	هــای	مصــوب	آنهــا	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.	

ــرای	هــر	دســتگاه،	مطــرح	شــده	و	 ــت	دار«	ب ــات	جهشــی	و	اولوی ــن	»اقدام ــس	از	آن،	نحــوه	تعیی پ

ــا	»اقدامــات	 ــی	اقتصــادی	کشــور	ب ــی	و	مقایســه	پروژه	هــای	مصــوب	10	دســتگاه	اصل منطــق	ارزیاب

ــه	شــده	اســت.	 جهشــی	و	اولویــت	دار«	ارائ
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تعداد پروژه های سال تعداد پروژه های سال 1395دستگاه
مجموع1396

171431وزارت	نیرو

141428وزارت	جهاد	کشاورزی

121527وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی

111122وزارت	نفت

6713وزارت	راه	و	شهرسازی

6612سازمان	برنامه	و	بودجه

6511وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی

729وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت

729وزارت	ارتباطات

448وزارت	علوم

516بانک	مرکزی

606معاونت	اجرایی	رئیس	جمهور
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

انتخاب	10	دستگاه	منتخب	جهت	ارزیابی	
ــوی	 ــتگاه	در	الگ ــر	دس ــوب	ه ــای	مص ــی	پروژه	ه ــور	ارزیاب ــه	منظ ب
ــده	 ــاب	ش ــه	انتخ ــوان	نمون ــه	عن ــتگاه	ب ــی،	10	دس ــاد	مقاومت اقتص
ــق	 ــد	در	تحق ــام	بای ــوای	نظ ــتگاه	ها	و	ق ــی	دس ــد	تمام ــت.	هرچن اس
ــر	واضــح	اســت	کــه	 ــا	پ ــد،	ام اقتصــاد	مقاومتــی	نقــش	آفرینــی	کنن
ــه	 ــن	زمین ــری	در	ای ــژه	ت ــر	و	وی ــم	ت ــش	مه ــتگاه	ها،	نق ــی	دس بعض
ــذار،	 ــای	دســتگاه	های	اثرگ ــه	پروژه	ه ــن	الزم	اســت	ک ــد.	همچنی دارن
از	میــان	مهمتریــن	و	اولویت	دارتریــن	اقدامــات	انتخــاب	شــده	باشــد.	
ــروژه	در	ســتاد	فرماندهــی	 ــان	25	دســتگاه	صاحــب	پ ــن	از	می بنابرای
ــت	 ــب	جه ــوان	منتخ ــه	عن ــر	ب ــتگاه	زی ــی،	10	دس ــاد	مقاومت اقتص
ــای	 ــه	حــدود	75	درصــد	از	پروژه	ه ــی	انتخــاب	شــده	اســت	ک ارزیاب

ــتند. ــی	را	دارا	هس ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــوب	س مص

این	10	دستگاه	عبارتند	از:
وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی	•
بانک	مرکزی	•
وزارت	نفت	•
وزارت	نیرو	•
وزارت	جهاد	کشاورزی	•
وزارت	راه	و	شهرسازی	•
وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت	•
سازمان	برنامه	و	بودجه	و	سازمان	امور	اداری	و	استخدامی		•

کشور
وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	•
وزارت	امور	خارجه	•

در	 غیرتکــراری	 پــروژه	 	149 مجمــوع	 در	 دســتگاه	 	10 ایــن	
ســال	های	1395	و	1396	داشــته	اند.	در	واقــع	در	ارزیابی	هــای	
صــورت	گرفتــه،	تعــداد	پروژه	هــای	هــر	یــک	از	10	دســتگاه	
ــا	تعــداد	پروژه	هــای	غیرتکــراری	در	نظــر	گرفتــه	 منتخــب،	برابــر	ب
ــم	 ــا	ه ــی	ب ــداف	کّم ــی	در	اه ــه	حت ــی	ک ــت.	)پروژه	های ــده	اس ش
ــده	 ــه	ش ــر	گرفت ــزا	در	نظ ــورت	مج ــه	ص ــز	ب ــتند	نی ــاوت	هس متف

ــت.( اس

روش	ارزیابی	و	تعیین	وضعیت	هر	دســتگاه	در	اقتصاد	
مقاومتی

در	10	بخــش	آتــی	کــه	در	هــر	کــدام	وضعیــت	یکــی	از	10	دســتگاه	
منتخــب	در	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت،	4	

قســمت	اصلــی	وجــود	دارد.
ــه	عنــوان	مقدمــه،	ضمــن	معرفــی	 در	قســمت	ابتدایــی	هــر	بخــش	ب
ــا	آن	در	سیاســت	های	 ــط	ب ــات	مرتب ــا	و	اقدام ــه	ماده	ه دســتگاه	و	ارائ

تعداد پروژه های غیرتکراری در سال های 1395 و 1396نام دستگاه منتخب

25وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی

5بانک	مرکزی

19وزارت	نفت

30وزارت	نیرو

24وزارت	جهاد	کشاورزی

13وزارت	راه	و	شهرسازی

9وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت

14سازمان	برنامه	و	بودجه	وسازمان	امور	اداری	و	استخدامی	کشور

9وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی

1وزارت	امور	خارجه



59

   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	و	بیانــات	رهبــر	انقــالب،	پروژه	هــای	دســتگاه	
در	ســال	های	1395	و	1396	در	جدولــی	ارائــه	شــده	اســت.	در	
جــدول	مذکــور،	همچنیــن	ســابقه	هــر	پــروژه	در	دیگــر	قوانیــن	کشــور	

مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــرای	 ــتگاه	ب ــر	دس ــع	ه ــی	و	موان ــای	اصل ــمت	دوم،	چالش	ه در	قس
ــای	 ــده	از	مصاحبه	ه ــود،	برآم ــوزه	خ ــی	در	ح ــق	اقتصــاد	مقاومت تحق
متعــدد	بــا	کارشناســان	و	صاحــب	نظــران	بــه	همــراه	بررســی	آمــار	و	

ــه	شــده	اســت. ارقــام	مرتبــط	ارائ
ــی	اقتصــاد	مقاومتــی	 ــر	اســاس	سیاســت	های	کل در	قســمت	ســوم،	ب
و	اقدامــات	پیشــنهادی	رهبــر	انقــالب	در	ایــن	زمینــه	در	قســمت	اول،	
ــتگاه	 ــر	دس ــرای	ه ــده	ب ــرح	ش ــع	مط ــا	و	موان ــن	چالش	ه و	همچنی
در	قســمت	دوم،	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	اقتصــاد	مقاومتــی	
برآمــده	از	بررســی	های	کارشناســی	و	کســب	نظــر	از	صاحــب	نظــران،	
ــا	 ــاط	آن	ب ــت	و	ارتب ــوص	اهمی ــتدالل	در	خص ــان	اس ــراه	بی ــه	هم ب
اقتصــاد	مقاومتــی،	پیشــنهاد	شــده	اســت.	البتــه	بــی	شــک	اقدامــات	
متعــددی	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	در	هــر	حــوزه	وجــود	دارد،	
ــات	 ــن	اقدام ــی	تری ــا	اصل ــن	قســمت	ســعی	شــده	اســت	ت ــا	در	ای ام
ــی	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ــتگاه	ب ــر	دس ــم	ه ــت	دار	و	مه اولوی

مطــرح	گــردد.
ــت	دار«	در	 ــی	و	اولوی ــات	جهش ــک	از	»اقدام ــر	ی ــل	ه ــن	ذی همچنی
قســمت	ســوم،	پروژه	هــای	مصــوب	هــر	دســتگاه	در	ســتاد	کــه	بــا	آن	
مرتبــط	اســت	نیــز	قــرار	گرفتــه	اســت؛	تــا	نشــان	داده	شــود	هــر	یــک	
ــزان	در	جهــت	تحقــق	اقتصــاد	 ــا	چــه	می از	دســتگاه	های	منتخــب،	ت

ــد	 ــت	کرده	ان ــی	حرک مقاومت
ــرای	هــر	 ــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	ضــروری	اســت	ب در	واقــع	ب
دســتگاه	بــه	جــای	تعییــن	اقداماتــی	کــه	طبــق	فرمــوده	رهبــر	انقــالب	
»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	محســوب	می	شــود	و	بایــد	در	شــرایط	
ــوان	 ــه	عن ــت	دار«	ب ــی	و	اولوی ــات	جهش ــود،	»اقدام ــام	ش ــادی	انج ع
پــروژه	تعریــف	شــده	باشــد	تــا	در	مقــاوم	ســازی	اقتصــاد	تســریع	گردد.
البتــه	انجــام	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	نیــز	قطعــا	مهــم	
ــی	 ــات	جهش ــام	»اقدام ــرای	انج ــازی	ب ــه	س ــه	زمین ــت	و	ب ــوده	اس ب
و	اولویــت	دار«	اقتصــاد	مقاومتــی	می	انجامــد.	امــا	بــرای	ارزیابــی	
حرکــت	دســتگاه	ها	و	ســتاد	در	مســیر	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	الزم	

ــد. اســت	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	مــورد	توجــه	قــرار	بگیرن
در	این	زمینه	رهبر	انقالب	در	شهریورماه	سال	1394	فرمودند:	

»بعضــی	از	کارهایــی	کــه	گــزارش	شــده،	مربــوط	بــه	بندهــای	اقتصــاد	
مقاومتــی	نیســت،	اگرچــه	حــاال	ارتبــاط	داده	شــده	اّمــا	کارهــای	جاری	
ــد	 ــاری	دارن ــای	ج ــک	کاره ــتگاه	ها	ی ــره	دس ــت؛	باالخ ــتگاه	ها	اس دس
ــم؛	 ــا	کردی ــن	کارهــا	را	م ــد	کــه	ای ــه	شــما	گــزارش	کردن و	اینهــا	را	ب
اینهــا	آمــده	جــزو	کارنامــه	ی	دســتگاه	ها	در	زمینــه	ی	اقتصــاد	مقاومتی؛	
ــه	 ــاًل	ب ــی	اص ــم	ارتباط ــا	ه ــن	نیســت.	بعضــی	از	کاره ــه	ای درحالی	ک

بندهــای	اقتصــاد	مقاومتــی	نــدارد؛	ایــن	مقــدار	کافــی	نیســت.«	
ــوان	 ــال	1395	عن ــهریورماه	س ــن	در	ش ــه	ای	همچنی ــت	اهلل	خامن آی

ــد: کردن
ــک	 ــت،	ی ــار	اس ــورد	انتظ ــه	م ــزی	ک ــی	آن	چی ــاد	مقاومت »در	اقتص
ــای	 ــک	کاره ــت،	خــب	ی ــد،	دســتگاه	و	دول کار	جهشــی	اســت.	ببینی
ــاد	در	 ــای	اقتص ــی	ای	دارد	در	زمینه	ه ــای	معمول ــی	دارد،	کاره متعارف
همــه	ی	بخش	هــای	مختلــف	ایــن	وزارتخانه	هــای	چندین	گانــه	ی	
اقتصــادی	کــه	دارد	انجــام	می	گیــرد؛	ایــن	کارهــا	کــه	خــب	بایــد	انجــام	
بگیــرد؛	]اّمــا[	از	جملــه	ی	چیزهایــی	کــه	در	اقتصــاد	مقاومتــی	مــورد	
ــت.«	 ــی	اس ــک	کار	جهش ــت،	ی ــاده	اس ــک	کار	فوق	الع ــت،	ی ــر	اس نظ
در	قســمت	چهــارم	و	پایانــی	هــر	بخــش	نیــز،	بــه	عنــوان	جمــع	بنــدی	
نشــان	داده	شــده	اســت	کــه	هــر	یــک	از	10	دســتگاه	منتخــب،	چــه	
درصــدی	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	اقتصــاد	مقاومتــی	را	بــه	

عنــوان	پــروژه	مصــوب	ســتاد	در	دســتور	کار	داشــته	اند		
ــر	 ــای	ه ــزان	از	پروژه	ه ــه	چــه	می ــی	شــده	اســت	ک ــن	ارزیاب همچنی
دســتگاه	جــزو	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«،	چــه	میــزان	جــزو	
ــه	صــورت	»اقدامــات	 ــی«	و	چــه	میــزان	ب »اقدامــات	جــاری	و	معمول
ــه	ایــن	معنــا	کــه	در	عنــوان	 مبهــم	و	کلــی«	اســت؛	مبهــم	و	کلــی	ب
ــال	 ــردی	دنب ــه	رویک ــت	چ ــروژه	مشــخص	نیس ــرای	پ ــده	ب ــه	ش ارائ

ــا	خیــر. ــا	اقتصــاد	مقاومتــی	هــم	جهــت	اســت	ی ــا	ب شــده	و	آی
بــه	عنــوان	مثــال	»اصــالح	ســاختار	کالن	دولــت«	یــک	اقــدام	مبهــم	و	
کلــی	اســت؛	چــرا	کــه	نــوع	فعالیت	هــا	و	نــوع	رویکــرد	در	ایــن	اقــدام	
ــق	 ــتای	تحق ــزان	در	راس ــه	می ــا	چ ــد	ت ــخص	می	کن ــه	مش ــت	ک اس
اقتصــاد	مقاومتــی	قــرار	دارد	و	فــی	نفســه	نمی	تــوان	در	خصــوص	آن	

اعــالم	نظــر	کــرد.
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نتایج	این	ارزیابی	چه	چیزی	را	نشان	می	دهد؟
ــل،	 ــن	فص ــب	در	ای ــتگاه	های	منتخ ــی	دس ــج	ارزیاب ــاس	نتای ــر	اس ب
ــه	 ــرده،	در	چ ــرا	ک ــا	را	اج ــزان	پروژه	ه ــه	می ــتگاه	چ ــر	دس ــه	ه اینک
ــد	 ــال	جدی ــا	در	س ــی	از	پروژه	ه ــرا	بعض ــرار	دارد	و	چ ــه	ای	ق مرحل
حــذف	شــده	اســت،	مــورد	بررســی	قــرار	نگرفتــه	و	اصــل	بــر	پیشــبرد	
ــن	 ــی	در	ای ــون	گزارش ــد	تاکن ــت؛	هرچن ــده	اس ــته	ش ــا	گذاش کاره
ــده	 ــه	نش ــی	ارائ ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــط	س خصــوص	توس

اســت.	
نکتــه	مــورد	توجــه	و	تاکیــد	در	ایــن	ارزیابــی،	میــزان	انطبــاق	
ــا	 ــور	ب ــادی	کش ــی	اقتص ــتگاه	اصل ــده	10	دس ــف	ش ــای	تعری پروژه	ه

ــت. ــودن	آن	اس ــت	دار	ب ــی	و	اولوی ــی	و	جهش ــاد	مقاومت اقتص
ــتگاه،	 ــر	دس ــا	ه ــط	ب ــر	بخــش	مرتب ــی	ه ــن،	در	قســمت	پایان بنابرای
ــان	 ــد	اول	نش ــت.	درص ــده	اس ــه	ش ــد	ارائ ــورت	درص ــه	ص ــدد	ب دو	ع
می	دهــد	کــه	چــه	نســبتی	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
ــی	 ــتاد	فرمانده ــوب	س ــروژه	مص ــورت	پ ــه	ص ــی،	ب ــاد	مقاومت اقتص
ــرار	دارد	و	 ــر	ق ــورد	نظ ــتگاه	م ــتور	کار	دس ــی	در	دس ــاد	مقاومت اقتص
در	واقــع	چنــد	درصــد	از	اقدامــات	اصلــی،	مــورد	توجــه	دســتگاه	قــرار	

ــا	 ــن	پروژه	ه ــه	ای ــد	ک ــان	می	ده ــز	نش ــه	اســت؛	درصــد	دوم	نی گرفت
ــرار	 ــتگاه	ق ــت	دار«	دس ــی	و	اولوی ــات	جهش ــوب	»اقدام ــه	در	چارچ ک
ــتگاه	در	 ــر	دس ــوب	ه ــای	مص ــبتی	از	کل	پروژه	ه ــه	نس ــرد،	چ می	گی
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	را	تشــکیل	می	دهــد	و	مشــخصا،	

ــه	آن	معطــوف	شــده	اســت. ــات	دســتگاه	ب ــد	درصــد	از	اقدام چن
ــه	عنــوان	جمــع	بنــدی،	امتیــاز	 ــی	ایــن	فصــل	نیــز	ب در	بخــش	پایان
ــدد	 ــده	از	حاصلضــرب	دو	ع ــتگاه	منتخــب،	برآم ــک	از	10	دس ــر	ی ه
ــه	شــده	و	 ــی	)از	100(	ارائ ــوان	نمــره	اقتصــاد	مقاومت ــه	عن ــور	ب مذک

ــده	اند	. ــدی	ش ــه	بن ــاخص	رتب ــن	ش ــا	ای ــتگاه	ها	ب دس
ــک	از	 ــر	ی ــوب	ه ــای	مص ــه	پروژه	ه ــد	ک ــان	می	ده ــره	نش ــن	نم ای
ــزان	 ــه	می ــا	چ ــی،	ت ــی	اقتصــاد	مقاومت ــتاد	فرمانده ــتگاه	ها	در	س دس
در	جهــت	اقتصــاد	مقاومتــی	قــرار	دارد	و	جــزو	»اقدامــات	جهشــی	و	
اولویــت	دار«	محســوب	می	شــود.	هرچــه	ایــن	نمــره	بــه	100	نزدیکتــر	
ــی	 ــاد	مقاومت ــا	اقتص ــتگاه	ب ــای	دس ــتر	پروژه	ه ــق	بیش ــد،	تطاب باش
ــان	 ــتگاه	را	نش ــوزه	کاری	دس ــا	در	ح ــه	اولویت	ه ــتر	ب ــه	بیش و	توج

می	دهــد.
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وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	مســئول	تنظیــم	سیاســت	های	
ــه	 ــی	و	برنام ــت	های	مالیات ــرای	سیاس ــور،	اج ــی	کش ــادی	و	مال اقتص
بــا	 مشــترک	 ســرمایه	گذاری	های	 و	 اقتصــادی	 همکاری	هــای	
ــوزه	 ــائل	ح ــن	مس ــی	مهمتری ــور	کل ــه	ط ــر	اســت.	ب کشــورهای	دیگ
ــمت	 ــت	قس ــل	هش ــوان	ذی ــی	را	می	ت ــادی	و	دارای ــور	اقتص وزارت	ام

ــرد. ــدی	ک ــته	بن دس
بانکــی،	 و	 پولــی	 سیاســتگذاری	 از	 عبارتنــد	 حوزه	هــا	 ایــن	
سیاســتگذاری	بیمــه،	سیاســتگذاری	و	نظــارت	مالــی،	بــازار	ســرمایه،	
ــی،	 ــرمایه	گذاری	خارج ــارت	و	س ــت،	تج ــای	دول ــذاری	دارایی	ه واگ

ــادی. ــات	اقتص ــد	و	تحقیق ــرایط	تولی ــود	ش بهب
ــق	 ــی	در	تحق ــه	و	مهم ــل	توج ــش	قاب ــه	نق ــن	وزارتخان ــن	ای بنابرای
ــتگاه	 ــوان	دس ــه	عن ــی	ب ــه	نوع ــده	دارد	و	ب ــر	عه ــی	ب اقتصــاد	مقاومت

ــود. ــوب	می	ش ــه	محس ــن	زمین ــادر	در	ای م
ــای	1،	3،	4،	 ــی،	ماده	ه ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــان	سیاس از	می
5،	9،	10،	11،	17	و	19	مرتبــط	بــا	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	

اســت:

ــات	و		• ــه	امکان ــازی	کلی ــال	س ــرایط	و	فع ــن	ش ــاده	1:	تأمی م
ــه	 ــور	ب ــی	کش ــانی	و	علم ــرمایه	های	انس ــی	و	س ــع	مال مناب
منظــور	توســعه	کارآفرینــی	و	بــه	حداکثــر	رســاندن	مشــارکت	
آحــاد	جامعــه	در	فعالیت	هــای	اقتصــادی	بــا	تســهیل	و	
تشــویق	همکاری	هــای	جمعــی	و	تأکیــد	بــر	ارتقــاء	درآمــد	و	

ــد	و	متوســط ــم	درآم ــات	ک نقــش	طبق
ــا		• ــره	وری	در	اقتصــاد	ب ــرار	دادن	رشــد	به ــاده	3:	محــور	ق م

ــت	 ــروی	کار،	تقوی ــازی	نی ــد،	توانمندس ــل	تولی ــت	عوام تقوی
رقابــت	پذیــری	اقتصــاد،	ایجــاد	بســتر	رقابــت	بیــن	مناطــق	و	
اســتان	ها	و	بــه	کارگیــری	ظرفیــت	و	قابلیت	هــای	متنــوع	در	

ــور ــق	کش ــای	مناط ــای	مزیت	ه جغرافی
مــاده	4:	اســتفاده	از	ظرفیــت	اجــرای	هدفمندســازی	یارانه	هــا		•

ــش	 ــره	وری،	کاه ــتغال	و	به ــد،	اش ــش	تولی ــت	افزای در	جه
ــی ــت	اجتماع ــاء	شــاخص	های	عدال ــرژی	و	ارتق شــدت	ان

ــا		• ــه	عوامــل	در	زنجیــره	تولیــد	ت ــری	عادالن مــاده	5:	ســهم	ب
ــژه	 ــه	وی ــا	نقــش	آنهــا	در	ایجــاد	ارزش	ب مصــرف	متناســب	ب

»ارزیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی« 
بررسی 25 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 10 اقدام جهشی و اولویت دار

بخش	دوم
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بــا	افزایــش	ســهم	ســرمایه	انســانی	از	طریــق	ارتقــاء	آمــوزش،	
مهــارت،	خالقیــت،	کارآفرینــی	و	تجربــه.

مــاده	9:	اصــالح	و	تقویــت	همــه	جانبــه	نظــام	مالــی	کشــور		•
ــاد	 ــی،	ایج ــاد	مل ــای	اقتص ــه	نیازه ــخگویی	ب ــدف	پاس ــا	ه ب
ــی ــت	بخــش	واقع ــگامی	در	تقوی ــی	و	پیش ــاد	مل ــات	در	اقتص ثب

مــاده	10:	حمایــت	همــه	جانبــه	هدفمنــد	از	صــادرات	کاالهــا		•
ــا	خالــص	ارز	آوری	 ــه	تناســب	ارزش	افــزوده	و	ب و	خدمــات	ب

مثبــت	از	طریــق:
o الزم	های	مشوق	گسترش	و	مقررات	تسهیل
o 	های	زیرســاخت	و	ترانزیت	و	تجــاری	خدمــات	گســترش

ــورد	نیاز م
o صادرات	برای	خارجی	گذاری	سرمایه	تشویق
o 	ــای ــا	نیازه ــب	ب ــی	متناس ــد	مل ــزی	تولی ــه	ری برنام

صادراتــی،	شــکل	دهــی	بازارهــای	جدیــد	و	تنــوع	
بخشــی	پیوندهــای	اقتصــادی	بــا	کشــورها	بــه	ویــژه	بــا	

ــه ــورهای	منطق کش
o 	تســهیل	بــرای	تهاتــری	مبــادالت	ســازوکار	از	اســتفاده

مبــادالت	در	صــورت	نیــاز
o 	ــا ــورد	صــادرات	ب ــررات	در	م ــه	و	مق ــات	روی ایجــاد	ثب

ــای	 ــران	در	بازاره ــهم	ای ــدار	س ــترش	پای ــدف	گس ه
ــدف ه

مــاده	11:	توســعه	حــوزه	عمــل	مناطــق	آزاد	و	ویــژه	اقتصادی		•
کشــور	بــه	منظــور	انتقــال	فناوری	هــای	پیشــرفته،	گســترش	
و	تســهیل	تولیــد،	صــادرات	کاالهــا	و	خدمــات	و	تأمیــن	

نیازهــای	ضــروری	و	منابــع	مالــی	از	خــارج
مــاده	17:	اصــالح	نظــام	درآمدهــای	دولــت	بــا	افزایــش	ســهم		•

ــای	مالیاتی درآمده
مــاده	19:	شــفاف	ســازی	اقتصــاد	و	ســالم	ســازی	آن	و		•

ــادزا	در	 ــای	فس ــا	و	زمینه	ه ــات،	فعالیت	ه ــری	از	اقدام جلوگی
حوزه	هــای	پولــی،	تجــاری	و	ارزی

همچنیــن	از	میــان	10	اقــدام	اقتصــاد	مقاومتــی	کــه	رهبــر	انقــالب	در	
ابتــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودنــد،	اقدامــات	4،	7	و	8	مرتبــط	

بــا	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	اســت:
ــز		• ــا	و	مراک ــه	از	بانک	ه ــی	ک ــع	مال ــت	مناب ــدام	4:	مدیری اق

ــود ــور	وارد	می	ش ــه	کش ــی	ب خارج
اقــدام	7:	مشــروط	شــدن	همــه		معامــالت	خارجــی	بــه	انتقــال		•

فنــاوری	بــه	داخــل	ایــران
ــا	فســاد،	ویژه	خــواری		• ــارزه	ی	جــدی	و	واقعــی	ب ــدام	8:	مب اق

و	قاچــاق
ــا	 ــن	ماموریت	ه ــق	ای ــرای	تحق ــی	ب ــادی	و	دارای ــور	اقتص وزارت	ام
ــه	 ــروژه	دبیرخان ــا	احتســاب	3	پ ــروژه	)ب در	ســال	1395	تعــداد	15	پ
شــورای	عالــی	مناطــق	آزاد	کــه	بــه	ایــن	وزارتخانــه	منتقــل	شــد(	و	در	
ســال	1396	تعــداد	15	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
ــه	 ــا	ب ــورد	از	آن	ه ــه	5	م ــته	اســت؛	ک ــتور	کار	داش ــی،	در	دس مقاومت

طــور	مشــترک	در	هــر	دو	ســال	تعریــف	شــده	اســت.
در	جــدول	زیــر	عناویــن	ایــن	پروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

شــده	اســت:

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستادردیف

	قانون	بهبود	مستمر	محیط	کسب	و	1395عملیاتی	کردن	مقررات	و	بهبود	8	پله	ای	رتبه	کشور	در	سهولت	کسب	و	کار1
کار	مصوب	1390

آیین	نامه	اجرایی	سهام	عدالت	مصوب	1395ساماندهی	سهام	عدالت2
1385

1395جذب	7	میلیارد	دالر	برای	سرمایه	گذاری	خارجی3

	1395تقویت	نقش	بازار	سرمایه	در	تامین	سرمایه	بنگاه	ها4
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تدوین	برنامه	گسترش	تعامالت	اقتصادی	بین	المللی	و	اجرای	آن	)با	هماهنگی	5
قانون	برنامه	ششم	توسعه1395وزارت	امورخارجه(

قانون	دولت	الکترونیک	مصوب	1395استقرار	گمرک	الکترونیک	و	یکپارچه6
1381

قانون	دولت	الکترونیک	مصوب	1395گسترش	کامل	بستر	یکپارچه	تبادالت	الکترونیکی	و	اقتصادی	)بیتا(7
1381

دبیرخانه	شورای	عالی	مناطق	آزاد1395ایجاد	مراکز	ارتقاء	و	انتقال	فن	آوری	پیشرفته	در	مناطق	آزاد	8

دبیرخانه	شورای	عالی	مناطق	آزاد301395	درصد	افزایش	میزان	صادرات	مجدد	در	مناطق	آزاد	9

دبیرخانه	شورای	عالی	مناطق	آزاد301395	درصد	افزایش	صادرات	از	طریق	ترانزیت	در	مناطق	آزاد10

تکمیل	فرایند	واگذاری	سهام	بنگاه	های	مشمول	واگذاری	)بنگاه	های	باقی	11
1395	و	1396مانده	گروه	1	و	2(

1395	و	1396پیاده	سازی	طرح	جامع	مالیاتی12

1395	و	1396پیاده	سازی	کامل	مالیات	بر	ارزش	افزوده13

قانون	دولت	الکترونیک	مصوب	1395	و	1396طراحی	و	استقرار	خزانه	داری	الکترونیکی14
1381

1395	و	1396مولدسازی	و	مدیریت	دارایی	های	دولت15

قانون	بهبود	مستمر	فضای	کسب	و	1396عملیاتی	کردن	مقررات	و	بهبود	10	پله	ای	رتبه	کشور	در	سهولت	کسب	و	کار16
کار	مصوب	1390

اصل	44	قانون	اساسی	و	آیین	نامه	1396تکمیل	طرح	توزیع	سهام	عدالت17
اجرایی	سهام	عدالت	مصوب	1385

معرفی	ظرفیت	ها	و	فرصت	های	متقابل	اقتصادی	و	سرمایه	گذاری	ایران	و	خارج	18
1396برای	جلب	مشارکت	فعاالن	خارجی	و	داخلی

قانون	رفع	موانع	تولید	رقابت	پذیر	و	1396طراحی	سازوکارهای	بهبود	شاخص	های	رقابت	پذیری	اقتصاد	ایران19
ارتقای	نظام	مالی	کشور1394

شناسایی	و	احصاء	و	واگذاری	اموال	مازاد،	سهام	و	دارایی	های	شرکت	های	20
1396خارج	از	گروه	های	1	و	2	و	دستگاه	های	اجرایی

	1396توسعه	و	استقرار	نظام	جامع	مدیریت	بدهی	ها	و	تعهدات	عمومی	دولت21

پیاده	سازی	و	توسعه	سامانه	های	هوشمند	مبارزه	با	پولشویی	در	گستره	کلیه	22
		قانون	مبارزه	با	پولشویی	13961386اشخاص	حقوقی	و	حقیقی	مشمول	قانون

قانون	هدفمندی	یارانه	ها	13961387طراحی	و	تدوین	الگو	و	بازتوزیع	منابع	حاصل	از	هدفمندی	و	نظام	اجرای	آن23

	قانون	دولت	الکترونیک	13961381استقرار	کامل	سنهاب	)سامانه	نظارت	و	هدایت	الکترونیک	بیمه(24

	1396توانمندسازی	صنعت	بیمه	کشور25
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چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی،	چالش	هــا	و	موانعــی	
بــه	شــرح	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد:

1- نگاه صرفا درآمدی دولت ها به مالیات
ــران	 ــتانی	در	ای ــات	س ــابقه	مالی ــادی	از	س ــال	های	متم در	حالیکه	س
می	گــذرد،	امــا	نظــام	مالیاتــی	ایــران	نســبت	بــه	کشــورهای	در	حــال	

توســعه	بــه	مراتــب	عقــب	تــر	اســت.	
ــر	 ــال	حاض ــران،	در	ح ــی	ای ــام	مالیات ــدد	نظ ــات	متع ــم	اصالح ــه	رغ ب
ــرح	 ــت	مط ــرای	دول ــد	ب ــع	درآم ــک	منب ــوان	ی ــه	عن ــا	ب ــات	صرف مالی
ــه	 اســت	و	ســایر	جنبه	هــای	آن	از	جملــه	هدایــت	اقتصــاد،	اســتفاده	ب
ــورد	 ــداف،	م ــایر	اه ــزه	و	س ــاد	انگی ــتگذاری	و	ایج ــزار	سیاس ــوان	اب عن

ــه	اســت.	 ــرار	نگرفت توجــه	ق
بنابرایــن	پایه	هــای	مالیـــاتی	تقریبــا	بــه	مالیات	هــای	مســتقیم،	
مالیــات	بــر	ارزش	افــزوده	و	مالیــات	بــر	درآمــد	محــدود	شــده	اســت	و	
دیگــر	پایه	هــای	تنظیــم	گــر	مالیاتــی	از	قبیــل	مالیــات	بــر	خانه	هــای	
ــر	ســود	ســپرده	های	 ــدی	ســرمایه،	مالیــات	ب ــر	عای ــی،	مالیــات	ب خال

بانکــی	و	...	مــورد	اســتفاده	قــرار	نگرفتــه	اســت.
ــه  ــات ب ــول مالی ــخیص و وص ــی در تش ــای قدیم 2- روش ه

ــی ــع مالیات ــامانه های جام ــدازی س ــدم راه ان ــل ع دلی
ــول	 ــخیص	و	وص ــی	تش ــوز	روش	قدیم ــران	هن ــی	ای ــام	مالیات در	نظ
ــن	 ــج	آن،	رواج	یافت ــه	از	نتای ــود	ک ــرا	می	ش ــات	اج ــذ	مالی ــرای	اخ ب
فرهنــگ	چانــه	زنــی	بیــن	مــؤدی	و	مأمــور	مالیاتــی،	ایجــاد	فســاد	مالی	
ــارات	اداری	و	 ــی	از	اختی ــکان	اســتفاده	غیرقانون ــی،	ام در	نظــام	مالیات
قانونــی	توســط	برخــی	مأمــوران	مالیاتــی	و	عــدم	تشــخیص	مناســب	
ــری	 ــائل،	مشــکالت	دیگ ــن	مس ــع	ای ــه	تب ــات	اســت.	ب ــق	مالی و	دقی
ــان،	افزایــش	 ــی	توســط	مؤدی همچــون	عــدم	تمکیــن	مناســب	مالیات

ــد. ــات	رخ	می	ده ــول	مالی ــر	در	وص ــات	و	تأخی ــداد	اعتراض تع
راهــکار	ارائــه	شــده	جهــت	حــل	ایــن	مشــکالت	راه	انــدازی	طــرح	جامــع	
مالیاتــی	بــوده	اســت.	امــا	بــا	گذشــت	چندیــن	ســال	از	ارائــه	ایــن	طــرح	و	
صــرف	هزینه	هــای	فــراوان	در	آن،	تاکنــون	راه	انــدازی	و	عملیاتــی	نشــده	
اســت.	عــدم	راه	انــدازی	طــرح	جامــع	مالیاتــی	ایجــاد	ســامانه	اطالعــات	
ــه	تاخیــر	انداختــه	و	تســهیل	و	تســریع	 اقتصــادی	و	مالــی	یکپارچــه	را	ب

انجــام	امــور	را	بــا	مشــکالت	زیــادی	مواجــه	نمــوده	اســت.

3- عدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای خارجی
ــان	 ــر	نش ــال	های	اخی ــور	در	س ــی	کش ــای	خارج ــی	قرارداده بررس
ــرمایه	گذاری	 ــرارداد	و	س ــت	ق ــه	کیفی ــه	ب ــش	از	آنک ــه	بی ــد	ک می	ده
ــرار	دارد. ــر	ق ــت	آن	مدنظ ــود،	کمی ــه	ش ــور	توج ــا	در	کش خارجی	ه
ــم	در	 ــی	مه ــد	اصل ــق	و	قواع ــا	مصادی ــده	عموم ــث	ش ــگاه	باع ــن	ن ای
ایــن	حــوزه	از	جملــه	انتقــال	فنــاوری	بــه	شــرکت	های	داخلــی	مــورد	
توجــه	قــرار	نگیــرد	و	تنهــا	بــه	حجــم	ســرمایه	گذاری	ها	در	واگــذاری	

ــود. ــه	ش ــی	توج ــای	داخل پروژه	ه
4- رشــد کّمــی مناطــق آزاد بــه جــای بهبــود کیفــی و عــدم 

ــه اهــداف مدنظر دســتیابی ب
در	حــال	حاضــر	ایــران	دارای	مناطــق	آزاد	و	ویــژه	متعــددی	اســت	و	برای	
ــن	 ــا	ای ــت.	ام ــام	اس ــال	انج ــی	در	ح ــه	ریزی	های ــز	برنام ــش	آن	نی افزای
مناطــق	در	تحقــق	اهــداف	در	نظــر	گرفتــه	شــده	موفــق	عمــل	نکرده	انــد.	
هــدف	از	راه	انــداری	مناطــق	آزاد	افزایــش	تولیــد،	اشــتغال	و	صــادرات	
ــی	 ــردم	بوم ــت	م ــود	وضعی ــرمایه	گذاری	و	بهب ــذب	س ــق	ج از	طری

بــوده	اســت،	امــا	ایــن	مــوارد	در	عمــل	محقــق	نشــده	اســت.
5- قاچاق کاال از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ــت	 ــی«،	»معافی ــای	مالیات ــون	»معافیت	ه ــی	همچ ــود	معافیت	های وج
حقــوق	گمرکــی	واردات	کاال«،	»امــکان	مســافرت	افــراد	غیــر	ایرانــی	
بــدون	نیــاز	بــه	ویــزا«،	»امــکان	مالکیــت	صــد	درصــدی	بــرای	افــراد	
غیــر	ایرانــی«	و	»عــدم	وجــود	تشــریفات	زایــد	ارزی	و	اداری	و	مقــررات	
دســت	و	پاگیــر«	موجــب	شــده	اســت	فرآینــد	واردات	کاال	بــه	مناطــق	
ــی،	بســیار	 ــه	داخــل	ســرزمین	اصل ــا	واردات	کاال	ب آزاد،	در	مقایســه	ب
ــزان	 ــش	می ــرای	افزای ــا	ب ــن	معافیت	ه ــه	ای ــد.		گرچ ــر	باش ــت	ت راح
تولیــد	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت،	امــا	مــورد	اســتفاده	قاچاقچیــان	

ــرد. ــرار	می	گی ــز	ق نی
در	نبــود	معافیت	هــای	مناطــق	آزاد،	قاچاقچیــان	مجبــور	بودنــد	کاالی	
ــد	و	 ــارج	نماین ــناد	خ ــل	اس ــا	جع ــدأ	ب ــور	مب ــود	را	از	کش ــاق	خ قاچ
ــل	 ــختی	هایی	را	متحم ــرات	و	س ــز	خط ــران	نی ــه	ای ــیر	ورود	ب در	مس
ــر	 ــر	آن،	دیگ ــارت	ب ــدم	نظ ــق	آزاد	و	ع ــود	مناط ــا	وج ــا	ب ــد؛	ام گردن
خبــری	از	ایــن	خطــرات	نیســت	و	قاچاقچیــان	بــه	راحتــی	کاالی	خــود	
ــا	کار	 ــد	و	تنه ــق	آزاد	وارد	می	نماین ــه	مناط ــمی	ب ــناد	رس ــا	اس را	ب
دشوارشــان	وارد	کــردن	کاال	از	مناطــق	آزاد	بــه	ســرزمین	اصلــی	اســت.	
طبــق	آمــار	مســئولین	مناطــق	آزاد،	ســاالنه	دســت	کــم	400	میلیــون	
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دالر	کاالی	مشــکوک	بــه	قاچــاق	از	طریــق	مناطــق	آزاد	وارد	ســرزمین	
ــردد. ــی	می	گ اصل

ــی  ــذب نقدینگ ــرمایه در ج ــازار س ــن ب ــرعت پایی 6- س
ــا ــایر بازاره ــرگردان س س

ــرد	و	 ــرمایه	های	خ ــل	س ــور	و	می ــاال	در	کش ــی	ب ــود	نقدینگ ــا	وج ب
ــودآور،	 ــف	و	س ــای	مختل ــرمایه	گذاری	در	بخش	ه ــه	س ــان	آن	ب صاحب
ــن	فرصــت	داشــته	 ــتفاده	از	ای ــی	در	اس ــرمایه	ســرعت	پایین ــازار	س ب

اســت.
از	آنجــا	کــه	ســود	ســپرده	های	بانکــی	بــا	کاهــش	روبــرو	بــوده	اســت،	
ــا	 ــد	ام ــردم	باش ــرمایه	های	م ــن	س ــد	جایگزی ــرمایه	می	توان ــازار	س ب
ــن،	 ــرمایه	گذاری	مطمئ ــت	س ــئله	جه ــن	مس ــرای	ای ــای	الزم	ب ابزاره

ــدارد. هنــوز	توســعه	الزم	را	ن
ــود  ــا وج ــور ب ــه کش ــاق ب ــترده کاالی قاچ 7- ورود گس

کاهــش میــزان قاچــاق در ســال های اخیــر
ــور	 ــش	روی	کش ــم	پی ــای	مه ــی	از	چالش	ه ــاق	یک ــا	قاچ ــارزه	ب مب
ــاق	کاال	در	 ــت.	قاچ ــی	اس ــاد	مقاومت ــت	های	اقتص ــق	سیاس در	تحق
ســال	های	اخیــر	همــواره	یکــی	از	معضــالت	جــدی	پیــش	روی	کشــور	
ــور	وارد	 ــدی	کش ــای	تولی ــه	بخش	ه ــی	را	ب ــای	فراوان ــوده	و	ضرره ب

کــرده	اســت
ــود	 ــه	وارد	می	ش ــه	ب ــی	ک ــادی	از	کاالهای ــش	زی ــر	بخ ــوان	ب ــر	نت اگ
مدیریــت	داشــت،	امــکان	اعمــال	سیاســت	هایی	چــون	تقویــت	تــوان	
ــان	 ــر	جه ــورهای	دیگ ــا	کش ــمندانه	ب ــل	هوش ــی	و	تعام ــد	داخل تولی

ــدارد. وجــود	ن
ــود	 ــا	وج ــته	ب ــال	گذش ــور	در	س ــه	کش ــاق	کاال	ب ــمی	قاچ ــار	رس آم
ــوده	اســت	 ــارد	دالر	ب ــر،	بیــش	از	12	میلی کاهــش	در	ســال	های	اخی
ــزان	واردات	رســمی	 ــک	ســوم	می ــا	ی ــر	ب ــا	براب ــار	تقریب ــن	آم ــه	ای ک
کاال	بــه	کشــور	اســت.	ایــن	درحالیســت	کــه	میانگیــن	قاچــاق	کاال	در	
ــا	2.5	درصــد	از	واردات	رســمی	آن	اســت. کشــورهای	پیشــرفته	تنه
ــای	 ــی	از	کااله ــل	توجه ــش	قاب ــر	بخ ــال	حاض ــه	در	ح ــن	ک همچنی
قاچــاق	از	طریــق	گمــرکات	رســمی	وارد	کشــور	می	شــوند	و	ایــن	نیــز	

ــوزه	اســت. ــن	ح ــم	ای ــای	مه از	چالش	ه
ــق  ــازار از طری ــه ب ــاق ب ــوفه قاچ ــای مکش 8- ورود کااله

ــی ــوال تملیک ــازمان ام ــوب س ــازوکارهای معی س
ــه	وزارت	 ــازمان	های	زیرمجموع ــی	از	س ــی	یک ــوال	تملیک ــازمان	ام س

ــروش	 ــداری	و	ف ــه	نگه ــه	وظیف ــت	ک ــی	اس ــادی	و	دارای ــور	اقتص ام
ــز	از	 ــاق	نی ــوفه	قاچ ــوال	مکش ــده	دارد.	ام ــه	عه ــی	را	ب ــوال	دولت ام

ــد.	 ــروش	می	رس ــه	ف ــازمان	ب ــن	س ــق	ای طری
بــا	ایــن	حــال	ســازوکارهای	معیــوب	ایــن	ســازمان	همچــون	عــدم	
شــفافیت،	صــدور	مجوزهــای	فــروش	بــدون	نظــارت،	جریمــه	
ناچیــز	قاچاقچیــان	و	تمرکــز	بــر	درآمدزایــی	بیشــتر	موجــب	شــده	
ــرای	ورود	کاالهــای	قاچــاق	 ــه	راهــی	ب اســت	کــه	ایــن	ســازمان	ب

ــل	شــود. ــه	داخــل	کشــور	تبدی ب
ــا	 ــوارد،	تنه ــی	م ــی	در	بعض ــوال	تملیک ــازمان	ام ــال	س ــور	مث ــه	ط ب
ــد	و	 ــنده	می	کن ــی(	بس ــب	کاال	)قاچاقچ ــه	از	صاح ــذ	جریم ــه	اخ ب
ــن	 ــد.	ای ــه	وی	بازمی	گردان ــاره	ب ــده	ای	کاال	را	دوب ــچ	مزای ــدون	هی ب
ــراه	 ــن	هم ــان	تلف ــوص	قاچاقچی ــترده	در	خص ــور	گس ــه	ط ــئله	ب مس
برقــرار	بــوده	اســت.	ایــن	شــیوه	برخــورد	بــا	کاالی	قاچــاق	و	قاچاقچــی	
دارای	مشــکالتی	اســت	کــه	بــه	نوعــی	شــرایط	را	بــرای	بهــره	بــرداری	
ــد	قاچــاق	شــده	 ــت	رون ــه	تقوی ــرده	و	منجــر	ب ــان	فراهــم	ک قاچاقچی

اســت.
9- فضای نامناسب کسب و کار برای کارآفرینی

ــه	 ــودن	شــاخصه	های	فضــای	کســب	و	کار	و	ب ــه	دلیــل	نامســاعد	ب ب
طــور	کلــی	بســترهای	فعالیــت	اقتصــادی،	وضعیــت	کســب	و	کارهــا	
ــی	 ــکالت	مال ــا	مش ــاً	ب ــدی	دائم ــای	تولی ــت	و	بنگاه	ه ــب	نیس مناس

ــد. ــوان	فعالیــت	ســودآور	را	ندارن درگیــر	هســتند؛	چــرا	کــه	ت
ــد	 ــی	قواع ــور	کل ــه	ط ــتخدام	و	ب ــه	ای،	اس ــی،	بیم ــع	مالیات موان
ــب	 ــه	های	نامناس ــور،	از	ریش ــب	و	کار	کش ــای	کس ــه	در	فض پرهزین
ــر	 ــی	پذی ــش	بین ــن	پی ــت.	همچنی ــب	و	کار	اس ــای	کس ــودن	فض ب
ــه	 ــه	برنام ــت	ک ــواردی	اس ــر	م ــررات	از	دیگ ــن	و	مق ــودن	قوانی نب
ــا	مشــکل	مواجــه	 ــرای	فعــاالن	کســب	و	کار	را	ب ریــزی	اقتصــادی	ب

. می	کنــد
ــک و  ــد در بان ــای غیرمول ــاالی فعالیت ه ــودآوری ب 10- س

ــورس ب
فعالیت	هــای	غیرمولــد	فعالیت	هایــی	هســتند	کــه	ســود	کســب	
شــده	از	طریــق	آن،	بیشــتر	از	ارزش	افــزوده	ایســت	کــه	در	آن	توســط	
ــه	معمــوال	 ــا	ک ــن	فعالیت	ه ــذار	ایجــاد	شــده	اســت.	در	ای ســرمایه	گ
ســود	زیــادی	نیــز	دارد،	افــراد	بــدون	ایجــاد	ارزش	جدیــد	در	اقتصــاد	
ــد،	 ــا	گســترش	یاب ــن	فعالیت	ه ــر	ای ــذا	اگ ــد	و	ل کســب	ســود	می	کنن
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ســرمایه	گذاری	در	حوزه	هــای	تولیــدی	و	مولــد	کــه	ایجــاد	ارزش	
ــی	رود. ــیه	م ــه	حاش ــد	ب ــاد	می	کن ــزوده	در	اقتص اف

ــدت	در	 ــاه	م ــذاری	کوت ــپرده	گ ــد،	س ــای	غیرمول ــه	فعالیت	ه از	جمل
ــدت	در	 ــاه	م ــه	ســپرده	های	کوت نظــام	بانکــی	اســت.	در	شــرایطی	ک
ــل	توجهــی	داشــته	باشــند،	مــردم	و	بنگاه	هــا	 نظــام	بانکــی	ســود	قاب
ــرمایه	گذاری	در	 ــای	س ــه	ج ــود	را	ب ــع	خ ــا	مناب ــد	ت ــح	می	دهن ترجی
ــود	 ــد	و	س ــرار	دهن ــک	ق ــار	بان ــپرده	در	اختی ــوان	س ــه	عن ــد	ب تولی

ــد.	 ــت	کنن ــک	دریاف ســرمایه	خــود	را	از	بان
ایــن	مســئله	دو	مزیــت	عمــده	دارد.	مزیــت	اول	ایــن	اســت	کــه	ســپرده	
ــود	 ــرخ	س ــادل	ن ــودی	مع ــری،	س ــک	پذی ــه	ریس ــدون	هرگون ــذار	ب گ
ــع	 ــه	مناب ــد	ب ــه	بخواه ــز	ک ــع	نی ــر	موق ــد	و	ه ــت	می	کن ــی	دریاف بانک
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــز	ای ــت	دوم	نی ــد.	مزی ــدا	می	کن ــی	پی ــود	دسترس خ
ســپرده	گــذار	بــه	ازای	ســودی	کــه	از	ســپرده	گــذاری	کســب	می	کنــد،	
ــه	 ــراد	ب ــن	اف ــی	نیســت	و	بنابرای ــه	مالیات ــه	پرداخــت	هیچگون ــزم	ب مل
ــک	 ــه	ســپرده	گــذاری	در	بان ــل	ب ــد	مای ــن	ریســک	تولی جــای	پذیرفت

هســتند.	
کســب	ســودهای	کالن	در	کوتــاه	مــدت	از	بــازار	بــورس	نیــز	از	دیگــر	
ــودآوری	 ــن	س ــت؛	ای ــادی	اس ــد	اقتص ــای	غیرمول ــق	فعالیت	ه مصادی
ــار	و	 ــا	و	اخب ــه	و	تقاض ــی	از	عرض ــانات	ناش ــل	نوس ــه	دلی ــا	ب عمدت
ــب	 ــرکت	صاح ــی	ش ــوددهی	واقع ــر	س ــری	ب ــه	اث ــت	ک ــایعاتی	اس ش

ــود. ــوب	می	ش ــد	محس ــذا	غیرمول ــدارد	و	ل ــهام	ن س

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی،	اقدامــات	جهشــی	و	
اولویــت	دار	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	می	شــود:

ــاس  ــر اس ــق آزاد ب ــی مناط ــازوکار درآمدزای ــاد س 1- ایج
ــاوری ــال فن ــادرات و انتق ــد، ص ــزان تولی می

ضــروری	اســت	وزارت	اقتصــاد	بــا	اصــالح	قانــون	مناطــق	آزاد،	
ــه	 ــن	مناطــق	ب ــزان	صــادرات	ای ــه	می ــد	ک ــازوکاری	را	ایجــاد	نمای س
میــزان	واردات	برســد	و	از	آن	پیشــی	بگیــرد.	بــرای	ایــن	منظــور	الزم	
اســت	درآمدهــای	ایــن	مناطــق	از	محــل	واردات	کاال	کاهــش	یابــد	و	
در	مقابــل	متناســب	بــا	میــزان	تولیــد،	صــادرات	و	انتقــال	فنــاوری،	بــه	

ــد.	 ــن	مناطــق	درآمــد	اختصــاص	یاب ای

در	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	انتقــال	فنــاوری،	گســترش	
و	تســهیل	تولیــد،	صــادرات	کاالهــا	و	خدمــات	از	اهــداف	مناطــق	آزاد	
ــه	 ــوان	ب ــدام	می	ت ــن	اق ــی	شــدن	ای ــا	اجرای برشــمرده	شــده	اند	کــه	ب

تحقــق	آن	هــا	امیــدوار	بــود.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
ــی	محســوب	 ــور	اقتصــادی	و	دارای ــرای	وزارت	ام ــی	ب اقتصــاد	مقاومت

می	شــود.
ــی	 ــتاد	فرمانده ــه	در	س ــن	وزارتخان ــوب	ای ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	ســه	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

کــه	البتــه	بایــد	در	ایــن	راســتا	اصــالح	شــود:
ایجــاد	مراکــز	ارتقــاء	و	انتقــال	فــن	آوری	پیشــرفته	در	مناطق		•

آزاد
30	درصد	افزایش	میزان	صادرات	مجدد	در	مناطق	آزاد		•
30	درصــد	افزایــش	صــادرات	از	طریــق	ترانزیــت	در	مناطــق		•

آزاد
ــی  ــن مال ــور تأمی ــه منظ ــروژه ب ــای پ ــعه صندوق ه 2- توس

ــی ــرمایه های عموم ــق س ــت دار از طری ــای اولوی پروژه ه
صنــدوق	پــروژه	یکــی	از	ابزارهــای	جدیــد	تامیــن	مالــی	اســت	کــه	طی	
ســال	های	اخیــر،	در	تامیــن	مالــی	چنــد	پــروژه	کالن	بــه	کار	گرفتــه	
شــده	و	در	کســری	از	ثانیــه،	واحدهــای	آن	از	ســوی	مــردم	خریــداری	

شــده	اســت.	
شــده	 انجــام	 ســرمایه	گذاری	های	 پــروژه،	 صنــدوق	 طریــق	 از	
و	 می	یابــد	 اختصــاص	 شــده	 مشــخص	 پــروژه	 بــه	 مســتقیما	
ــریک	 ــود	آن	ش ــده	و	در	س ــروژه	ش ــب	آن	پ ــذار،	صاح ــرمایه	گ س

	. د می	شــو
بــا	تســهیل	شــرایط	ایجاد	صنــدوق	پــروژه	و	توســعه	ابزارهــای	ضمانتی	
ــی	و	 ــه	علــت	مشــکل	تامیــن	مال ــی	کــه	ب ــا	آن،	پروژه	های متناســب	ب
نیــاز	بــه	ســرمایه	متوقــف	شــده	انــد،	از	طریــق	ســرمایه	های	عمومــی	

و	نقدینگــی	داخــل	کشــور	تامیــن	مالــی	می	شــود.	
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
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ــرای ســرمایه گذاری خارجــی  3- ایجــاد ســازوکار شــفاف ب
بــا در نظــر گرفتــن قواعــد مشــخص

ســرمایه	گــذاران	خارجــی	بــه	منظــور	بهــره	منــدی	از	منابــع	داخــل	
ــی،	 ــازار	داخل ــرژی	ارزان	قیمــت،	ب ــه	و	ان ــع	اولی ــران	همچــون	مناب ای
ــران	 ــه	ای ــی	ب ــرایط	قانون ــتفاده	از	ش ــت	و	اس ــروی	کار	ارزان	قیم نی
می	آینــد.	از	ایــن	رو	الزم	اســت	قواعــدی	بــرای	ســرمایه	گذاری	
ــه	درســتی	 ــز	ب ــا	اهــداف	کشــور	نی خارجــی	در	نظــر	گرفتــه	شــود	ت

ــد	از: ــد	عبارتن ــن	قواع ــود.	ای ــق	ش محق
ــه	 ــزام	ب ــذاران	خارجــی،	ال ــرای	ســرمایه	گ ــن	شــرط	ب ــف(	مهمتری ال
ــه	شــرکت	های	داخلــی	و	توانمندســازی	آن	هاســت	 انتقــال	فنــاوری	ب
کــه	الزم	اســت	در	قراردادهــای	خارجــی،	بــه	ایــن	مهــم	توجــه	ویــژه	
ــر	 ــور	در	نظ ــن	منظ ــرای	همی ــاوری	ب ــت	فن ــرح	پیوس ــود.	ط ای	ش
ــای	خارجــی	 ــی	قرارداده ــاس	آن	تمام ــر	اس ــده	اســت	و	ب ــه	ش گرفت
ملــزم	بــه	ارائــه	پیوســت	فنــاوری	هســتند.	بــا	ایــن	وجــود	بعضــا	ایــن	
پیوســت	نادیــده	گرفتــه	می	شــود	و	یــا	بــه	دلیــل	کلــی	بــودن،	اهــداف	

ــد. ــق	نمی	کن ــر	را	محق مدنظ
نتیجــه		 در	 کــه	 ماشــین	آالتی	 و	 تجهیــزات	 حداقلــی	 حالــت	 در	
ــدگار	 ــور	مان ــوند،	در	کش ــور	می	ش ــی	وارد	کش ــرمایه	گذاری	خارج س
را	 فنــاوری	 می	تــوان	 پیشــرفته	تر	 ســطوح	 در	 و	 شــد	 خواهنــد	
به	گونــه	ای	بــه	کشــور	وارد	کــرد	کــه	در	پروژه	هــای	بعــد	از	آن،	

ــد. ــی	نباش ــش	فن ــه	واردات	دان ــازی	ب نی
کنسرســیوم،	 و	 مشــارکت	 قالــب	 در	 بتــوان	 کــه	 صورتــی	 در	
ــه	کار	 ــی	ب ــرمایه	گذار	خارج ــار	س ــز	در	کن ــی	را	نی ــرکت	های	ایران ش
گمــارد،	زمینــه	بــرای	توانمندســازی	ایــن	شــرکت	ها	فراهــم	می	شــود.	
ایــن	شــرکت	ها	می	تواننــد	در	حیــن	همــکاری	بــا	شــرکت	های	
ــت،	 ــد	مدیری ــف	مانن ــای	مختل ــی	در	زمینه	ه ــی،	توانمندی	های خارج

ــد. ــب	نماین ــروژه	و	...	کس ــرل	پ ــازماندهی،	کنت س
ب(	دســتیابی	بــه	بــازار	جهانــی	و	بــه	کارگیــری	نیــروی	کار	تحصیــل	
ــت	در	 ــه	الزم	اس ــتند	ک ــواردی	هس ــه	م ــز	از	جمل ــی	نی ــرده	ایران ک

ــد. ــرار	بگیرن ــورد	توجــه	ق ــای	خارجــی	م قرارداده
ــرمایه	 ــه	س ــا	ب ــت	امتیازدهی	ه ــی	الزم	اس ــرمایه	گذاری	خارج ج(	در	س
گــذار	خارجــی	بــه	شــکل	معقــول	و	متناســب	بــا	آورده	هــای	آن	باشــد.	
عــالوه	بــر	ایــن	امتیازاتــی	کــه	بــرای	ســرمایه	گــذاران	خارجــی	در	نظــر	
گرفتــه	می	شــود	بایــد	بــرای	ســرمایه	گــذاران	داخلــی	نیــز	لحــاظ	گــردد.

ــت	دار	 ــای	اولوی ــد	بخش	ه ــی،	بای ــرمایه	گذاری	خارج ــذب	س د(	در	ج
ــه	 ــورد	توج ــد	را	م ــکالت	تولی ــه	مش ــی	ک ــود.	بخش	های ــاب	ش انتخ
قــرار	داده	و	نیازهــای	اساســی	کشــور	را	رفــع	نمایــد	و	جــذب	فاینانــس	

تــا	جــای	ممکــن	محــدود	شــود.	
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
ــرعت در  ــس ری پرس ــتگاه های ایک ــداد دس ــش تع 4- افزای

گمــرکات ورودی کشــور
می	تواننــد	 سندســازی	 بــا	 قاچاقچیــان	 مــوارد	 از	 بســیاری	 در	
محموله	هــای	خــود	را	غیرواقعــی	گــزارش	نماینــد	و	آن	هــا	را	بــه	مــرز	

ــد.	 ــور	وارد	نماین ــل	کش ــه	داخ ــمی،	ب ــای	رس ــانده	و	از	مرزه رس
ــی	 ــه	تجهیزات ــادی	ورودی	ب ــرکات	و	مب ــه	گم ــوارد	چنانچ ــن	م در	ای
نظیــر	دســتگاه	اشــعه	ایکــس	و	دیگــر	امکانــات	الزم	همچــون	امکانــات	
ســنجش	دقیــق	وزن	کانتینرهــا	مجهــز	باشــند	و	بتواننــد	حداقــل	10	
ــد،	 ــی	نماین ــتی	آزمای ــات	راس ــن	امکان ــا	ای ــا	را	ب ــد	از	کانتینره درص

ــی	رود. ــاال	م ــاق	ب ــای	قاچ ــال	کشــف	محموله	ه احتم
ــتگاه	های	 ــور	از	دس ــای	ورودی	کش ــب	گمرک	ه ــر	اغل ــال	حاض در	ح
ــود	نیــز	از	 ــره	هســتند	و	تعــداد	معــدود	موج ــی	به ایکــس	ری	ب
ــاد	 ــا	ایج ــرای	محموله	ه ــادی	ب ــی	زی ــه	معطل ــت	ک ــی	اس ــوع	قدیم ن

می	نمایــد.
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
ــروش  ــری از ف ــور جلوگی ــه منظ ــازوکارها ب ــالح س 5- اص

ــی ــازار داخل ــاق در ب ــوفه قاچ ــای مکش کااله
فــروش	امــوال	مکشــوفه	قاچــاق	در	بــازار	داخلــی	در	عمــل	بــه	منزلــه	
ــه	کشــور	اســت	کــه	در	 ــد	ورود	قاچــاق	کاال	ب عــدم	جلوگیــری	از	رون
ــه	 ــررات	موجــود	و	ب ــا	دور	زدن	مق ــوارد،	ب حــال	حاضــر	در	بعضــی	م

ــود.	 ــام	می	ش ــف،	انج ــل	مختل دالی
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ــه	 ــان	ب ــا	قاچاقچی ــی	ب ــوال	تملیک ــازمان	ام ــت	س ــن	رو	الزم	اس از	ای
نحــوی	ســختگیرانه	تــر	برخــورد	کنــد	و	بعــد	از	کشــف	محموله	هــای	

ــد. ــازار	داخلــی	جلوگیــری	نمای ــه	ب قاچــاق،	از	ورود	آنهــا	ب
بنابرایــن	ضــروری	اســت	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایی،	ســازوکارهای	
مرتبــط	بــا	ایــن	مســئله	در	ســازمان	ذیــل	خــود	را	اصــالح	نمایــد	و	از	
ــد	 ــه	مســتقیما	تولی ــه	داخــل	کشــور،	ک ورود	محموله	هــای	قاچــاق	ب

داخلــی	را	بــا	مشــکل	مواجــه	می	کنــد،	جلوگیــری	نمایــد.
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
ــرای اصــالح ســریع شــاخص های  6- برنامــه ریــزی ویــژه ب

بهبــود فضــای کســب و کار
برنامــه	ریــزی	مشــخص	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	بــرای	بهبــود	
فضــای	کســب	و	کار	از	طریــق	کاهــش	فرآیندهــای	زمانبــر	و	شــفاف	
ســازی	وضعیــت	بیمــه	و	مالیــات،	اقــدام	مهــم	و	قابــل	توجهــی	اســت.	
در	صورتــی	کــه	ایــن	اقــدام	بــا	ســرعت	بــاال	و	در	مــدت	زمــان	کوتــاه	
ــه	 ــی	و	ب ــاد	مقاومت ــوب	اقتص ــوان	آن	را	در	چارچ ــود،	می	ت ــام	ش انج

عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	قلمــداد	کــرد.
در	واقــع	بــه	دلیــل	اینکــه	اصــالح	فضــای	کســب	و	کار	و	شــاخص	های	
ــرار	 ــتور	کار	ق ــدی	در	دس ــدام	ج ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــا	آن	ب ــط	ب مرتب
ــذا	ضــروری	اســت	در	 ــان	نشــده	اســت.	ل ــز	نمای ــار	آن	نی ــه،	آث نگرفت
یــک	زمــان	بنــدی	مشــخص	در	کوتــاه	مــدت	و	در	قالــب	یــک	پــروژه	

ویــژه	اقتصــاد	مقاومتــی،	ایــن	اقــدام	انجــام	شــود.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	به	عنــوان	یک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصاد	

مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصادی	و	دارایی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	2	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	
ــود	 ــریع	را	در	خ ــی	اصــالح	س ــه	ویژگ ــه	البت ــده	اســت	ک ــف	ش تعری
ــوان	آن	 ــا	می	ت ــدارد	و	همچنیــن	هــدف	گــذاری	نامناســبی	دارد،	ام ن

ــن	چارچــوب	قلمــداد	کــرد: را	در	ای
عملیاتــی	کــردن	مقــررات	و	بهبــود	8	پلــه	ای	رتبــه	کشــور	در		•

ســهولت	کســب	و	کار

عملیاتــی	کــردن	مقــررات	و	بهبــود	10	پلــه	ای	رتبــه	کشــور		•
در	ســهولت	کســب	و	کار

7- ارائه الیحه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی
ــر	 ــی	اســت	کــه	در	اکث ــر	ســپرده	های	بانکــی،	راه	حل وضــع	مالیــات	ب
ــی	 ــد	مالیات ــش	درآم ــدف	افزای ــا	دو	ه ــه	ب ــورد	مطالع ــورهای	م کش
ــی	اقتصــاد	اجــرا	 ــت	از	ســرمایه	گذاری	در	بخــش	واقع ــت	و	حمای دول
ــد	 ــی	کشــور	نیازمن ــه	از	طرف ــی	ک ــذا	در	مقطــع	کنون شــده	اســت.	ل
افزایــش	درآمــد	مالیاتــی	اســت	و	از	طــرف	دیگــر	نیازمنــد	حمایــت	از	
ــق	اقتصــادی	 ــی	اقتصــاد	و	ایجــاد	رون ــرمایه	گذاری	در	بخــش	واقع س
اســت،	افــزودن	ســود	ســپرده	های	بانکــی	بــه	دیگــر	پایه	هــای	

ــود. ــد	ب ــد	سیاســت	مناســبی	خواه ــر	درآم ــات	ب مالی
عــالوه	بــر	ایــن،	وضــع	ایــن	مالیــات	می	توانــد	موجــب	ایجــاد	شــفافیت	
ــی	توســعه	اقتصــادی	 ــوازم	اصل در	ســپرده	های	بانکــی	شــود	کــه	از	ل
ــر	 ــات	ب ــود	مالی ــای	وج ــر	از	مزای ــی	دیگ ــت.	یک ــاد	اس ــش	فس و	کاه
ســود	ســپرده	آن	اســت	کــه	ایــن	مالیــات	بــه	خــودی	خــود	یــک	ابــزار	
سیاســتگذاری	اســت	و	دولــت	می	توانــد	در	مواجهــه	بــا	وضعیت	هــای	
مختلــف	بــا	تغییــر	نــرخ	آن	و	یــا	ایجــاد	معافیت	هــای	مالیاتــی،	از	آن	

در	جهــت	اهــداف	خــود	اســتفاده	کنــد.
ایــن	اقــدام	از	آنجــا	کــه	ســوددهی	بازارهــای	مــوازی	تولیــد	را	کاهــش	
ــاد	 ــت	دار	در	اقتص ــی	و	اولوی ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــد،	ب می	ده
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
ــاه در  ــالت کوت ــات از معام ــت مالی ــه دریاف ــه الیح 8- ارائ

ــورس ب
ــه	 ــورس	ک ــوداگرانه	در	ب ــای	س ــام	فعالیت	ه ــری	از	انج ــرای	جلوگی ب
ــی	 ــر	هیجان ــهام	و	تغیی ــه	س ــا	و	عرض ــان	در	تقاض ــاد	نوس ــبب	ایج س
ــور	 ــط	وزارت	ام ــازوکاری	توس ــا	س ــت	ت ــود،	الزم	اس ــا	می	ش قیمت	ه
اقتصــادی	و	دارایــی	و	ســازمان	بــورس	کــه	ذیــل	آن	اســت،	طراحــی	

گــردد.
در	ایــن	ســازوکار	بایــد	هرچــه	زمــان	فــروش	ســهم	نســبت	بــه	زمــان	
ــات	بیشــتری	متوجــه	فروشــنده	ســهم	 ــر	باشــد،	مالی ــد	آن	کمت خری
باشــد	تــا	هزینــه	انجــام	اقدامــات	ســوداگرانه	کــه	صرفــا	بــرای	کســب	
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ــش	 ــود،	افزای ــام	می	ش ــازار	انج ــانات	ب ــدت	از	نوس ــاه	م ــود	در	کوت س
یافتــه	و	در	نتیجــه	انجــام	آن	کاهــش	یابــد.

ایــن	ســازوکار	باعــث	می	شــود	افــراد	بــه	ســمت	برنامــه	ریــزی	بــرای	
ــا	 ــدت	و	ب ــدت	و	بلندم ــان	م ــع	می ــهام	در	مقاط ــروش	س ــد	و	ف خری

ــد. ــی	آن	در	اقتصــاد	برون ــه	ارزش	واقعــی	و	ذات توجــه	ب
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
ــی	محســوب	 ــور	اقتصــادی	و	دارای ــرای	وزارت	ام ــی	ب اقتصــاد	مقاومت
ــورس	و	کاهــش	 ــازار	ب ــانات	ب ــه	نتیجــه	آن،	کاهــش	نوس می	شــود	ک

ســوددهی	بازارهــای	مــوازی	تولیــد	اســت.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
9- ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف دستگاه های 

دولتی
بــه	منظــور	مدیریــت	منابــع	و	مصــارف	دولــت	و	دســتگاه	ها	از	طریــق	
ــتگاه	ها	و	 ــرد	دس ــه	ک ــتمر	هزین ــد	مس ــد	و	رص ــامانه	واح ــک	س ی
ــه	در	 ــود	ک ــاد	ش ــی	ایج ــامانه	جامع ــت	آن،	ضــروری	اســت	س مدیری
ــع	و	 ــد	و	مناب ــخص	باش ــه	مش ــای	خزان ــا	و	دریافت	ه آن،	پرداخت	ه
مصــارف	دســتگاهی	نیــز	قابــل	پایــش	شــود.	همچنیــن	در	این	ســامانه	
ــت	و	برنامــه	 ــل	روی ــز	قاب ــت	نی ــد	بدهی	هــا	و	تعهــدات	آینــده	دول بای

ــزی	باشــد.	 ری
وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	بایســتی	ایجــاد	ایــن	ســامانه	جامــع	
را	در	دســتور	کار	قــرار	دهــد	و	بــه	ایــن	ترتیــب،	زمینــه	شــفافیت	در	
ایــن	حــوزه	و	کاهــش	هزینه	هــای	دولــت	ناشــی	از	عــدم	شــفافیت	را	

فراهــم	آورد.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
ــی	محســوب	 ــور	اقتصــادی	و	دارای ــرای	وزارت	ام ــی	ب اقتصــاد	مقاومت

می	شــود.
ــی	در	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــوب	وزارت	ام ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	2	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	شــده	اســت:
طراحی	و	استقرار	خزانه	داری	الکترونیکی	•
و		• بدهی	هــا	 نظــام	جامــع	مدیریــت	 اســتقرار	 و	 توســعه	

تعهــدات	عمومــی	دولــت

ــه منظــور واقعــی  10- اصــالح طــرح هدفمنــدی یارانه هــا ب
ــرژی ــای ان ــت حامل ه ــازی قیم س

بــا	 مطابــق	 یارانه	هــا	 هدفمنــدی	 طــرح	 اصــالح	 منظــور	 بــه	
ــور	 ــت	وزارت	ام ــروری	اس ــی،	ض ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل سیاس

اقتصــادی	و	دارایــی	در	ایــن	زمینــه	اقــدام	نمایــد.	
ــای	 ــان	حامل	ه ــه	پنه ــش	یاران ــرد	کاه ــا	رویک ــرح	ب ــن	ط ــالح	ای اص
انــرژی	اعــم	از	بنزیــن،	بــرق	و	گاز	و	ایجــاد	تفــاوت	قیمتــی	در	الگــوی	
ــه	ای	 ــام	یاران ــود	نظ ــرای	بهب ــه	را	ب ــم	مصــرف	–	پرمصــرف،	زمین ک
کشــور،	عادالنــه	شــدن	آن	و	همچنیــن	افزایــش	درآمدهــای	دولــت	از	

ــد. ــم	می	کن ــیر	فراه ــن	مس ای
بهبــود	 بــرای	 بایســتی	 اقــدام	 ایــن	 از	 حاصــل	 درآمدهــای	
زیرســاخت	های	حمل	ونقــل	در	گســترش	حمل	ونقــل	عمومــی	و	
ــای	مخصــوص	ســی.ان.جی	در	کالنشــهرها	 ــش	جایگاه	ه ــی،	افزای ریل
و	بهبــود	راه	هــای	روســتایی	و	شــهری	هزینــه	شــود	و	بــه	بهــره	وری	

ــد. ــی	بیانجام ــطح	خانگ ــرژی	در	س ــرف	ان مص
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
ــی	محســوب	 ــور	اقتصــادی	و	دارای ــرای	وزارت	ام ــی	ب اقتصــاد	مقاومت

می	شــود.
ــی	 ــتاد	فرمانده ــه	در	س ــن	وزارتخان ــوب	ای ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	1	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	کــه	
البتــه	بایــد	ایــن	رویکــرد	در	آن	وجــود	داشــته	باشــد	تــا	بتــوان	آن	را	

در	راســتای	اقتصــاد	مقاومتــی	قلمــداد	کــرد:
از		• بازتوزیــع	منابــع	حاصــل	 الگــو	و	 طراحــی	و	تدویــن	

آن اجــرای	 نظــام	 و	 هدفمنــدی	

وضعیت	وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی	در	اقتصاد	
مقاومتی

ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
10	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	بــا	وزارت	
امــور	اقتصــادی	و	دارایــی،	متناســب	بــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــروژه	از	 اقتصــاد	مقاومتــی	پروژه	هایــی	تصویــب	شــده	اســت	کــه	8	پ
ــکیل	 ــال	های	1395	و	1396	را	تش ــتگاه	در	س ــن	دس ــروژه	ای 25	پ

می	دهــد.
این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:
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چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه 

مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

6

مطابــق	ایــن	نمــودار،	40	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	

ــت. ــی	اس ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	25	پ ــن	از	می همچنی
مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	تعریــف	شــده	اســت،	
17	پــروژه	را	نمی	تــوان	در	چارچــوب	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
ــاری	و	 ــات	ج ــه	»اقدام ــروژه	از	جمل ــن،	12	پ ــن	بی ــرار	داد.	در	ای ق
ــی«	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	محســوب	می	شــوند	کــه	 معمول

بایــد	در	شــرایط	عــادی	نیــز	انجــام	شــود.	ایــن	مــوارد	عبارتنــد	از:
شناســایی	و	احصــاء	و	واگــذاری	اموال	مــازاد،	ســهام	و	دارایی	های		•

شــرکت	های	خــارج	از	گروه	هــای	1	و	2	و	دســتگاه	های	اجرایــی
مشــمول		• بنگاه	هــای	 ســهام	 واگــذاری	 فراینــد	 تکمیــل	

)2 و	 	1 گــروه	 مانــده	 باقــی	 )بنگاه	هــای	 واگــذاری	
هدایــت		• و	 نظــارت	 )ســامانه	 ســنهاب	 کامــل	 اســتقرار	

بیمــه( الکترونیــک	
استقرار	گمرک	الکترونیک	و	یکپارچه	•
ــی	و		• ــادالت	الکترونیک ــه	تب ــتر	یکپارچ ــل	بس ــترش	کام گس

ــا( ــادی	)بیت اقتص
پیاده	سازی	طرح	جامع	مالیاتی		•
پیاده	سازی	کامل	مالیات	بر	ارزش	افزوده	•
ــی	و		• ــالت	اقتصــادی	بین	الملل ــه	گســترش	تعام ــن	برنام تدوی

ــا	هماهنگــی	وزارت	امورخارجــه( اجــرای	آن	)ب

ساماندهی	سهام	عدالت	•
تکمیل	طرح	توزیع	سهام	عدالت	•
ــا		• ــارزه	ب ــمند	مب ــامانه	های	هوش ــعه	س ــازی	و	توس ــاده	س پی

ــی	 ــی	و	حقیق ــخاص	حقوق ــه	اش ــتره	کلی ــویی	در	گس پولش
ــون ــمول	قان مش

و		• اقتصــادی	 متقابــل	 فرصت	هــای	 و	 معرفــی	ظرفیت	هــا	
ســرمایه	گذاری	ایــران	و	خــارج	بــرای	جلــب	مشــارکت	

فعــاالن	خارجــی	و	داخلــی
همچنیــن	5	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	مبهــم	و	کلــی«	وزارت	امــور	
ــوه	 ــرد،	نح ــه	رویک ــرا	ک ــود،	چ ــوب	می	ش ــی	محس ــادی	و	دارای اقتص
اجــرا	و	یــا	هــدف	کّمــی	آن	مشــخص	نیســت.	ایــن	پروژه	هــا	عبارتنــد	

از:	
مولدسازی	و	مدیریت	دارایی	های	دولت	•
جذب	7	میلیارد	دالر	برای	سرمایه	گذاری	خارجی	•
طراحی	سازوکارهای	بهبود	شاخص	های	رقابت	پذیری	اقتصاد	ایران	•
توانمندسازی	صنعت	بیمه	کشور	•
تقویت	نقش	بازار	سرمایه	در	تامین	سرمایه	بنگاه	ها	•

ــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	امــور	اقتصــادی	 ب
ــر	 ــودار	زی ــی	در	نم ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــی	در	س و	دارای

ــش	داده	شــده	اســت: نمای

وضعیت 25 پروژه مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
8

مبهم و کلی
5

 جاری و معمولی
12

ــور	 ــن	نمــودار،	32	درصــد	از	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	ام ــق	ای مطاب
ــزو	 ــی	ج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــی	در	س ــادی	و	دارای اقتص

ــت	دار	اســت. ــات	جهشــی	و	اولوی اقدام
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   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

اقتصــاد	ایــران	بــه	واســطه	تحریم	هــای	طوالنــی	و	همــه	جانبــه	و	افــق	
نامطمئــن	تعامــالت	سیاســی	بــا	دیگــر	کشــورها،	بیــش	از	هــر	زمانــی	
ــد	کــه	مقــاوم	ســازی	 ــه	ای	تنظیــم	نمای ــه	گون ــد	امــور	خــود	را	ب بای
ــزی	 ــک	مرک ــان	بان ــن	می ــن	برســد.	در	ای ــر	ممک ــه	حداکث اقتصــاد	ب
جمهــوری	اســالمی	بــه	دلیــل	مدیریــت	فضــای	ارزی	کشــور	در	خــارج	
و	فضــای	پولــی	در	داخــل،	نقشــی	برجســته	و	مهــم	در	تحقــق	اقتصــاد	

مقاومتــی	بــه	عهــده	دارد.
ــای	9	و	19	 ــی،	ماده	ه ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــان	سیاس از	می

ــا	بانــک	مرکــزی	اســت: مرتبــط	ب
مــاده	9:	اصــالح	و	تقویــت	همــه	جانبــه	نظــام	مالــی	کشــور		•

ــاد	 ــی،	ایج ــاد	مل ــای	اقتص ــه	نیازه ــخگویی	ب ــدف	پاس ــا	ه ب
ــی ــت	بخــش	واقع ــگامی	در	تقوی ــی	و	پیش ــاد	مل ــات	در	اقتص ثب

مــاده	19:	شــفاف	ســازی	اقتصــاد	و	ســالم	ســازی	آن	و		•

ــادزا	در	 ــای	فس ــا	و	زمینه	ه ــات،	فعالیت	ه ــری	از	اقدام جلوگی
حوزه	هــای	پولــی،	تجــاری	و	ارزی

همچنیــن	از	میــان	10	اقــدام	اقتصــاد	مقاومتــی	کــه	رهبــر	انقــالب	در	
ــا	بانــک	 ــد،	اقــدام	3	مرتبــط	ب ابتــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودن

مرکــزی	اســت:	
ــه	از		• ــران	ک ــی	ای ــع	مال ــا	و	مناب ــت	پول	ه ــدام	3:	مدیری اق

خــارج	وارد	کشــور	می	شــود
بانــک	مرکــزی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	بــرای	تحقــق	ایــن	
ماموریت	هــا	در	ســال	1395	تعــداد	5	پــروژه	و	در	ســال	1396	تعــداد	
1	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	
ــن	پروژه	هــا	و	 ــن	ای کار	داشــته	اســت.	در	جــدول	صفحــه	بعــد	عناوی

ــت: ــده	اس ــن	آورده	ش ــوابق	آن	در	قوانی س

بخش	سوم

»ارزیابی بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 5 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 12 اقدام جهشی و اولویت دار
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

ــر	 ــه	شــرح	زی ــک	مرکــزی،	چالش	هــا	و	موانعــی	ب در	حــوزه	کاری	بان
بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد:

1- عدم استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی
ــه	 ــول،	چ ــق	پ ــا	در	خل ــش	بانک	ه ــش	از	پی ــش	بی ــذاری	و	نق اثرگ
خصوصــی	و	چــه	دولتــی،	نظــارت	دقیــق	و	کارآمــد	در	ایــن	حــوزه	
را	ضــروري	مــي	ســازد.	پیــش	نیــاز	تحقــق	نظــارت	کارآمــد،	
اســتقالل	مقــام	ناظــر	از	مجموعــه	تحــت	نظــارت	اســت،	بــه	گونــه	
اي	کــه	از	بــروز	پدیــده	تعــارض	منافــع	در	امــر	نظــارت	جلوگیــري	

شــود.	
بررســی	اســتقالل	بانــک	مرکــزی	بــه	عنــوان	مقــام	ناظــر	شــبکه	بانکی	
در	ســه	حــوزه	ســاختاری،	مالــی	و	نیــروی	انســانی	نشــان	از	آن	دارد	
کــه	ایــن	نهــاد	بــه	صــورت	کامــل	از	شــبکه	بانکــی	مســتقل	نیســت؛	
ــی	 ــردان	و	جابجای ــده	درب	گ ــد.	پدی ــه	باش ــد	اینگون ــه	بای ــال	آنک ح
ــن	 ــزی	و	همچنی ــک	مرک ــی	و	بان ــای	خصوص ــان	بانک	ه ــران	می مدی
ــی	بانکــی	توســط	بانک	هــا	و	عــدم	 تعییــن	تکلیــف	سیاســت	های	پول
ــزی،	از	 ــک	مرک ــتورالعمل	های	بان ــن	و	دس ــی	قوانی ــه	بعض ــه	ب توج

جملــه	مصادیــق	ایــن	حــوزه	اســت.
ــت	 ــی،	ارجحی ــبکه	بانک ــزی	از	ش ــک	مرک ــتقالل	بان ــدم	اس ــه	ع نتیج
ــیه	 ــه	حاش ــی	و	ب ــع	عموم ــه	مناف ــاص	ب ــراد	خ ــا	و	اف ــع	بخش	ه مناف

ــت. ــادی	الزم	اس ــات	اقتص ــن	اصالح رفت

2- نظارت ناکارآمد بر بانک ها توسط بانک مرکزی
ــزی	در	 ــای	مرک ــری	بانک	ه ــکل	گی ــث	ش ــه	باع ــائلی	ک ــی	از	مس یک
ــا	 ــر	بانک	ه ــارت	ب ــه	نظ ــاز	ب ــئله	نی ــد،	مس ــف	ش ــورهای	مختل کش

ــت.	 ــوده	اس ــی	ب ــام	مال ــالمت	نظ ــات	و	س ــظ	ثب ــت	حف جه
ــا	نشــان	 ــرد	بانک	ه ــی	و	شــاخص	های	عملک ــای	مال بررســی	صورت	ه
می	دهــد	کــه	بســیاری	از	مقــررات	نظارتــی	در	بانک	هــا	رعایــت	
نمی	شــود	و	ایــن	تخلفــات	در	بســیاری	مــوارد،	هرســاله	تکــرار	
می	گــردد	کــه	بیانگــر	عــدم	نظــارت	موثــر	بانــک	مرکــزی	بــر	شــبکه	

بانکــی	اســت.
بــه	عنــوان	نمونــه	بانک	هــا	از	ســال	1393	ملــزم	بــه	اجــرای	مصوبــه	
شــفافیت	شــورای	پــول	و	اعتبــار	شــده	اند	تــا	بــر	اســاس	آن،	آمارهــا	و	
اطالعــات	خــود	را	ارائــه	نماینــد.	امــا	تقریبــا	هیــچ	یــک	از	بانک	هــا	بــه	
طــور	کامــل	ایــن	مصوبــه	را	اجرایــی	ننمــوده	و	گزارش	هــای	ســه	مــاه	

یکبــار	را	منطبــق	بــر	اســتانداردهای	تعییــن	شــده	ارائــه	نمی	کنــد.
ــه	اشــخاص	 ــن	در	حــوزه	اعطــای	تســهیالت	ب ــه	قوانی ــدم	توجــه	ب ع
ــر	 ــزی	ب ــک	مرک ــارت	بان ــدی	نظ ــای	ناکارآم ــر	مثال	ه ــط	از	دیگ مرتب

بانک	هاســت.
3- نبــود نظــام رتبــه بنــدی بانک هــا و موسســات اعتبــاری 

و جریمــه و تشــویق بــر اســاس آن
در	ایــران	تاکنــون	رتبــه	بنــدی	مشــخصی	بــرای	بانک	هــا	و	موسســات	
ــا	گذشــت	ســالیان	ســال	 اعتبــاری	انجــام	و	منتشــر	نشــده	اســت	و	ب
از	عمــر	نظــام	بانکــی،	هیــچ	ســازمان	و	نهــاد	مســتقل	و	ذیصــالح	بــه	

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب بانک مرکزی در ستادردیف

دستورالعمل	اجرایی	صدور	و	راهبردی	)کارت	خرید	1395	و	1396مرکز	کنترل	نظارت	اعتباری	)مکنا(1
اعتباری(،	مصوب	1387

انتظام	بخشی	بازار	پول	با	ساماندهی	موسسات	2
قانون	تنظیم	بازار	غیر	متشکل	پولی	مصوب	13951383غیرمجاز

1395یکسان	سازی	نرخ	ارز3

1395اصالح	نظام	بانکی	و	پولی4

جذب	10	میلیارد	دالر	منابع	مالی	خارجی	5
1395)فاینانس(

قانون	بودجه	سال	1377،	تبصره	29	قانون	بودجه	سالهای	
1378	و	1379،	جزء	1	بند	ج	ماده	13	قانون	برنامه	چهارم	
توسعه،	تبصره	3	بودجه	سنواتی	سال	1396	و	ماده	4	قانون	

برنامه	ششم	توسعه
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رتبــه	بنــدی	بانک	هــا	و	انتشــار	عمومــی	نتایــج	آن	نپرداختــه	اســت.		
ــری	 ــگاه	خب ــا	پای ــع	انجــام	شــده،		مرتبــط	ب ــه	بنــدی	جام ــا	رتب تنه
تحلیلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	)مقاومتــی	نیــوز(	اســت	کــه	بــرای	ســال	

1394	انجــام	شــده	اســت.
بــا	ایــن	وجــود	در	مهرمــاه	1396،	بانــک	مرکــزی	رتبــه	بنــدی	بانک	ها	
را	بــه	شــرکت	»مشــاوره	رتبــه	بنــدی	اعتبــاری	ایــران«	واگــذار	نمــود.	
ــا	 ــدی	بانک	ه ــه	بن ــی	آن	رتب ــص	اصل ــا	تخص ــه	تنه ــه	ن ــرکتی	ک ش
ــهامدار	آن	 ــاری	س ــات	اعتب ــا	و	موسس ــود	بانک	ه ــه	خ ــت،	بلک نیس
شــرکت	هســتند	کــه	ایــن	خــالف	قواعــد	منطقــی	سیاســت	گــذاری	

اســت.	
ــه	 ــم	اینک ــرکت	علیرغ ــن	ش ــط	ای ــده	توس ــر	ش ــدی	منتش ــه	بن رتب
ــکاالت،	 ــا	اش ــت،	ب ــردی	نداش ــود	و	کارک ــط	ب ــال	1393	مرتب ــه	س ب

ــود.	 ــرو	ب ــز	روب ــی	نی ــادات	فراوان ــتی	ها	و	انتق کاس
عــدم	وجــود	نظــام	رتبــه	بنــدی	باعــث	شــده	اســت	کــه	هیــچ	جریمــه	
ــای	پیشــرو	نباشــد	 ــف	و	بانک	ه ــای	متخل و	تشــویقی	متوجــه	بانک	ه
ــه	نشــده	باشــد؛	نظــام	 ــن	مهــم	در	نظــر	گرفت ــرای	ای و	ســازوکاری	ب
ــای	 ــه	بانک	ه ــت	ک ــده	اس ــث	ش ــز	باع ــا	نی ــه	بانک	ه ــد	جریم ناکارآم
ــات	خــود	 ــه	تخلف ــف	نداشــته	باشــند	و	ب ــدم	تخل ــه	ع ــی	ب ــد	تمایل ب

ادامــه	دهنــد.
ــالل،  ــا انح ــه ب ــفاف در رابط ــب و غیرش ــه نامناس 4- روی

ــا ــتگی بانک ه ــی ورشکس ــور کل ــه ط ــام و ب ادغ
یکــی	از	مباحــث	مهــم	در	نظــام	بانکــی،	مســئله	توقــف	و	ورشکســتگی	
ــه	از	آن	 ــان	ک ــئله	در	جه ــن	مس ــا	ای ــورد	ب ــیوه	برخ ــت.	ش بانک	هاس
ــالف	 ــر	خ ــا	ب ــود،	غالب ــاد	می	ش ــز	ی ــل«	نی ــل	و	فص ــوان	»ح ــه	عن ب
ورشکســتگی،	چارچوبــی	غیرقضایــی	و	مبتنــی	بــر	قوانیــن	و	مقرراتــی	
ــرد.	 ــول	صــورت	می	پذی ــازار	پ ــت	تنظیــم	گــر	ب ــا	محوری دارد	کــه	ب

مســئله	توقــف	و	ورشکســتگی	در	خصــوص	بانک	هــا	را	نمی	تــوان	
هماننــد	ســایر	کســب	و	کارهــا	تلقــی	نمــود.	لــذا	ایــن	اقــدام	در	نظــام	
بانکــی	بایــد	بــه	گونــه	ای	انجــام	شــود	کــه	کمتریــن	آســیب	و	نوســان	

را	بــرای	نظــام	اقتصــادی	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.
بــا	ایــن	وجــود	نظام	حــل	و	فصل	و	رســیدگی	بــه	توقف	و	ورشکســتگی	
ــه	اســت.	در	 ــرار	نگرفت ــی	مــورد	توجــه	ق ــه	خوب ــران،	ب بانک	هــا	در	ای
قانــون	تجــارت،	صرفــا	موضــوع	ورشکســتگی	درخصــوص	بانک	هایــی	
ــه	نوعــی	در	قالــب	شــرکت	اداره	می	شــوند،	مــورد	توجــه	قــرار	 کــه	ب

گرفتــه	کــه	ایــن	خــود	محــل	ایــراد	اســت،	زیــرا	مقولــه	ورشکســتگی	
ــد	در	چارچــوب	قوانیــن	 ــاری	نبای و	توقــف	بانک	هــا	و	موسســات	اعتب
ــر	 ــا	مشــتمل	ب ــده	عمدت ــن	پدی ــرد	و	ای ــرار	گی ــی	ق ــررات	قضای و	مق

قوانیــن	و	مقــررات	حاکــم	بــر	نظــام	پولــی	و	بانکــی	اســت.	
ــا	ایــن	قانــون	مشــخص	می	ســازد	 همچنیــن	بررســی	مفــاد	مرتبــط	ب
کــه	بــه	ماهیــت	تخصصــی	فعالیت	هــای	بانکــی	در	آن	توجهــی	نشــده	

اســت.	
5- هزینــه بــاالی انجــام مبــادالت ارزی از کانال هــای 

ــارت ــمی در تج رس
بــه	دلیــل	وابســتگی	مبــادالت	بین	المللــی	بــه	نظــام	دالری	و	بانکداری	
ــی	 ــادالت	مال ــکا،	انجــام	تجــارت	و	تب ــی	تحــت	ســلطه	آمری بین	الملل
ــه	دلیــل	 ــران،	ب ــرای	ای ــال	رســمی	بانکــی	ب بین	المللــی	از	طریــق	کان
ــواری	 ــه	دش ــکا،	ب ــادی	آمری ــی	و	اقتص ــارهای	سیاس ــا	و	فش تحریم	ه
ــراه	 ــول	هم ــت	معم ــتر	از	حال ــه	بیش ــا	هزین ــرد	و	ب ــورت	می	پذی ص

اســت.	
حتــی	در	صورتــی	کــه	امــکان	اســتفاده	از	ایــن	سیســتم	وجــود	داشــته	
باشــد	و	تّجــار	بتواننــد	دالر	و	یــورو	را	در	مبــادالت	خــود	بــه	کار	گیرند،	
ــتم	هایی	 ــکا	در	سیس ــد	آمری ــارت	و	رص ــت	نظ ــادالت	تح ــی	مب تمام
ــا	تحــت	 ــد	ب ــن	کشــور	می	توان ــرد	و	ای چــون	ســوئیفت	انجــام	می	گی
فشــار	قــرار	دادن	کشــورهای	طــرف	تجــاری	ایــران،	از	انجــام	مبــادالت	

جلوگیــری	نمایــد.
6- مدیریت ناصحیح قیمت نرخ ارز

ــدی	توســط	 ــروش	نق ــد	و	ف ــا	خری در	حــال	حاضــر	قیمــت	ارز	آزاد	ب
صرافی	هــا	تعییــن	می	شــود.	تعییــن	قیمــت	ارز	در	بــازار	نقــدی،	
ــه	در	 ــد	ک ــل	می	کن ــزی	تحمی ــک	مرک ــه	بان ــادی	را	ب ــای	زی هزینه	ه
ــع	و	دارایی	هــای	کشــور	می	گــردد. ــت	مناب ــه	هدررف ــت	منجــر	ب نهای
ــه	مراتــب	 ــازار	نقــدی	ب امــکان	رصــد	و	جلوگیــری	از	ســوداگری	در	ب
ــذ	 ــون	اخ ــت	هایی	همچ ــر	سیاس ــت	و	اعمــال	موث ــر	اس ــخت	ت س
ــت	 ــاختار	قیم ــالح	س ــر	اص ــف	ب ــوداگری	ارزی،	متوق ــات	از	س مالی

ــت. ــذاری	ارز	اس گ
ــده	 ــور	عم ــه	ط ــرایطی	ب ــی	در	ش ــازار	داخل ــذاری	ارز	در	ب ــت	گ قیم
ــم	 ــدی	در	حج ــازار	نق ــهم	ب ــه	س ــود	ک ــام	می	ش ــدی	انج ــازار	نق در	ب
مبــادالت	حــدود	10	درصــد	اســت.	بنابرایــن	واضــح	اســت	کــه	ایــن	

ــود.	 ــام	نمی	ش ــتی	انج ــه	درس ــت	ب ــف	قیم کش
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بــه	طــور	طبیعــی	بخــش	عمــده	عرضــه	کننــدگان	و	تقاضاکننــدگان	
ارز	در	بــازار،	صادرکننــدگان	و	واردکننــدگان	کاال	هســتند	کــه	عمدتــا	
ــدام	 ــه	ارزی	اق ــق	حوال ــد	و	از	طری ــدی	ارز	ندارن ــه	نق ــه	تهی ــازی	ب نی
بــه	واردات	و	صــادرات	می	نماینــد.	در	نتیجــه	در	ســازوکار	فعلــی	
ــی	ارز	 ــدگان	واقع ــدگان	و	تقاضاکنن ــازار	ارز،	عرضــه	کنن ــر	ب ــم	ب حاک

ــند. ــذار	باش ــت	اثرگ ــن	قیم ــد	در	تعیی نمی	توانن
7- ترکیب نامناسب دارایی های خارجی

بــه	لطــف	منابــع	نفتــی	سرشــار	در	کشــور،	تــا	قبــل	از	شــروع	
ــرده	 ــه	می	ک ــت	را	تجرب ــاری	مثب ــراز	تج ــواره	ت ــران	هم ــا	ای تحریم	ه
ــکل	ارز	در	 ــه	ش ــود	را	ب ــی	خ ــای	خارج ــه	دارایی	ه ــت؛	در	نتیج اس
ــوده	 ــره	می	نم ــور	ذخی ــارج	از	کش ــزی	در	خ ــک	مرک ــاب	های	بان حس

اســت.
ــرار	 ــران	جــزو	لیســت	تحریم	هــا	ق ــک	مرکــزی	ای ــی	کــه	بان ــا	زمان ام
گرفــت،	منابــع	و	حســاب	های	ارزی	آن	بلوکــه	شــد	و	دسترســی	بانــک	
ــن	 ــه	ای ــت؛	در	نتیج ــت	رف ــی	از	دس ــای	خارج ــه	دارایی	ه ــزی	ب مرک
نهــاد	بــه	دلیــل	عــدم	مدیریــت	صحیــح	دارایی	هــای	خارجــی	خــود،	

ــد. ــت	کن ــن	ســال	ها	بحــران	ارزی	کشــور	را	مدیری نتوانســت	در	ای
در	آبــان	مــاه	ســال	1396	دارایی	هــای	خارجــی	بانــک	مرکــزی	معــادل	
ــای	 ــد	از	کل	دارایی	ه ــه	64	درص ــود	ک ــان	ب ــارد	توم ــزار	میلی 362	ه
ــی	 ــن	دارای ــی	از	ای ــرد	و	بخــش	اعظم ــر	می	گی ــزی	را	درب ــک	مرک بان

ــورو	نگهــداری	می	شــود. ــا	ی ــه	صــورت	دالر	و	ی ب
ــع  ــت مناب ــدم هدای ــا و ع ــترده بانک ه ــول گس ــق پ 8- خل

ــد ــای مول ــمت فعالیت ه ــه س ــی ب بانک
نــگاه	غالــب	در	سیســتم	بانکــی،	خلــق	پــول	از	طریــق	پایــه	پولــی	را	
ــزی	 ــک	مرک ــتقالل	بان ــر	اس ــواره	ب ــد	و	هم ــایند	می	دان ــری	ناخوش ام
ــک	 ــر	بان ــت	ب ــر	تســلط	دول ــد.	از	طــرف	دیگ ــد	می	کن ــت	تاکی از	دول
مرکــزی	و	خلــق	پــول	بــرای	دولــت	نیــز	یکــی	از	مشــکالت	اساســی	

ــود.	 ــمرده	می	ش ش
ــان	 ــارد	توم ــن	وجــود	در	ســال	1395	از	حــدود	26	هــزار	میلی ــا	ای ب
ــی،	ســهم	دولــت	و	بانــک	مرکــزی	تنهــا	10	هــزار	 ــه	پول افزایــش	پای
میلیــارد	تومــان	و	ســهم	بانک	هــا	16	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــوده	کــه	

مشــخص	نیســت	در	چــه	مســیری	هزینــه	شــده	اســت.
ــه	 ــدام	ب ــع	اق ــزی	در	واق ــک	مرک ــت	از	بان ــه	برداش ــا	اضاف ــا	ب بانک	ه
خلــق	پایــه	پــول	نموده	انــد		ســابق	بــر	ایــن	بانــک	مرکــزی	از	اضافــه	

ــم	 ــا	ه ــود	ام ــذ	می	نم ــدی	اخ ــه	34	درص ــا	جریم ــت	بانک	ه برداش
ــر	داده	و	 ــاری	تغیی ــه	خــط	اعتب ــه	برداشــت	را	ب ــوان	اضاف ــون	عن اکن

ــه	18	درصــد	کاهــش	داده	اســت. ــز	ب جریمــه	آن	را	نی
همانطــور	کــه	آمارهــا	نشــان	می	دهــد،	ســهم	بانک	هــا	از	خلــق	پــول	
60	درصــد	بیشــتر	از	بخــش	مرتبــط	بــا	دولــت	و	بانــک	مرکــزی	اســت.
ــداوم	 ــی	در	راســتای	ت ــه	پول ــت	از	پای ــه	دول ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
فعالیــت	هــای	مرتبــط	بــا	امــور	کالن	و	منافــع	عمومــی	و	فعالیت	هــای	

مولــد	اســتفاده	مــی	کنــد.
در	مقابــل	بانک	هــا	ســعی	می	کننــد	منابــع	خــود	را	بــه	ســمتی	ســوق	
ــا	تحمیــل	 ــع	ب دهنــد	کــه	ســود	بیشــتری	عایدشــان	گــردد	و	در	واق
هزینه	هــا	بــه	عمــوم	جامعــه،	منافــع	بخشــی	خــود	را	حداکثــر	کننــد.
ــی	فعلــی،	ایــن	بانک	هــا	هســتند	کــه	عــالوه	 همچنیــن	در	نظــام	پول
ــول،	تعییــن	 ــق	پ ــدرت	خل ــه	واســطه	ق ــر	کســب	ســودهای	کالن	ب ب
می	کننــد	کــه	نقدینگــی	بــه	ســمت	کدامیــک	از	بخش	هــای	اقتصــادی	
کشــور	هدایــت	شــود	تــا	بیشــترین	ســود	و	عایــدی	نصیبشــان	گــردد.

9- انجماد دارایی های سیستم بانکی
ــا	 ــالک	و	مســتغالت،	بانک	ه ــا	رشــد	قیمــت	ام ــر	ب در	ســال	های	اخی
نقدینگــی	خــود	را	بــه	ایــن	ســمت	هدایــت	کردنــد	و	بخــش	بزرگــی	از	
دارایی	هــای	خــود	را	بــه	ایــن	بخــش	تخصیــص	دادنــد	و	هــم	اکنــون	
ــالک	و	 ــازار	مواجــه	شــده	اســت،	ام ــن	ب ــود	در	ای ــا	رک ــه	کشــور	ب ک
ــا،	قفــل	شــده	اند		 ــوان	دارایی	هــای	منجمــد	بانک	ه ــه	عن مســتغالت	ب
ــا	در	 ــود،	تنه ــزارش	می	ش ــه	گ ــی	ک ــدار	نقدینگ ــر	مق ــال	حاض در	ح
صورت	هــای	مالــی	بانک	هــا	ظاهــر	می	شــود	و	عمــال	کاربــردی	
ــوان	آن	را	 ــت	و	نمی	ت ــده	اس ــارج	ش ــاد	خ ــه	اقتص ــدارد	و	از	چرخ ن
ــدرت	 ــه	ق ــرد.	در	نتیج ــت	ک ــد	هدای ــای	مول ــمت	فعالیت	ه ــه	س ب

ــت. ــرده	اس ــدا	ک ــش	پی ــا	کاه ــی	بانک	ه ــهیالت	ده تس
بانــک	مرکــزی	حــدود	60	درصــد	از	 بنابــر	گفتــه	رئیــس	کل	
ــارد	 ــزار	میلی ــت	و	از	450	ه ــده	اس ــد	ش ــا	منجم ــای	بانک	ه دارایی	ه
ــزار	 ــا	250	ه ــه	200	ت ــک	ب ــا	نزدی ــد	بانک	ه ــی		منجم ــان	دارای توم

ــت.	 ــتغالت	اس ــالک	و	مس ــه	ام ــوط	ب ــان	از	آن	مرب ــارد	توم میلی
10- باال بودن میزان چک های برگشتی در نظام بانکی

چــک	بــه	عنــوان	یکــی	از	ابزارهــای	نظــام	پرداخــت،	نقــش	مهمــی	در	
ــای	 ــردش	بنگاه	ه ــرمایه	در	گ ــن	س ــاری	و	تامی ــالت	تج ــویه	معام تس
اقتصــادی	دارد.	طبــق	آمــار	منتشــر	شــده	در	مهرمــاه	1396،	تعــداد	
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ــه	ارزش	61.4	هــزار	میلیــارد	 ــه	ای	ب 9.9	میلیــون	فقــره	چــک	مبادل
ــون	چــک	 ــداد	1.5	میلی ــدار	تع ــن	مق ــه	از	ای ــده	ک ــادر	ش ــان	ص توم
ــورده	 ــت	خ ــان	برگش ــارد	توم ــزار	میلی ــه	ارزش	13	ه ــه	ای	ب مبادل

اســت.	
ــاه	ســال	جــاری	بیــش	از	21	درصــد	ارزش	چک	هــای	 تنهــا	در	مهرم
ــای	 ــاالی	چک	ه ــزان	ب ــت؛	می ــورده	اس ــت	خ ــده،	برگش ــادر	ش ص
برگشــتی،	اعتمــاد	مــردم	نســبت	بــه	ابــزار	چــک	را	کاهــش	داده	و	بــه	

ــق	کســب	و	کار	مطــرح	اســت.	 ــع	مهــم	رون عنــوان	یــک	مان
ــاه	ســال	 ــه	در	تیرم ــوه	قضایی ــاون	رئیــس	ق ــه	شــهریاری	مع ــه	گفت ب
ــور	در	 ــته	اول	کش ــان	10	خواس ــک	در	می ــه	چ ــه	وج 1395،	مطالب
نظــام	قضایــی،	بــه	عنــوان	دومیــن	خواســته	مطــرح	اســت.	همچنیــن	
ــش	 ــورد	پای ــس	در	م ــای	مجل ــز	پژوهش	ه ــزارش	مرک ــاس	گ ــر	اس ب
محیــط	کســب	و	کار	ایــران	در	تابســتان	ســال	1395،	برگشــت	چــک	
بــه	عنــوان	ششــمین	مســئله	بنگاه	هــای	اقتصــادی	بیــان	شــده	اســت.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

ــر	 در	حــوزه	کاری	بانــک	مرکــزی،	اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار	زی
ــود: ــی	پیشــنهاد	می	ش ــق	اقتصــاد	مقاومت ــرای	تحق ب

ــه  ــردان ب ــده درب گ ــا پدی ــه ب ــازوکار مقابل ــاد س 1- ایج
منظــور افزایــش اســتقالل بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی
در	قوانیــن	کشــور	محدودیتــی	بــرای	فعالیــت	پــس	از	خدمــت	
ــده	 ــه	نش ــر	گرفت ــزی	در	نظ ــک	مرک ــاغل	در	بان ــانی	ش ــروی	انس نی
ــبکه	 ــزی	و	ش ــک	مرک ــتگان	بان ــان	بازنشس ــاط	آزاد	می ــت.	ارتب اس
ــر	و	 ــام	ناظ ــتقالل	مق ــا،	اس ــان	آنه ــران	می ــی	مدی ــی	و	جابجای بانک
نقــش	نظارتــی	آن	را	خدشــه	دار	کنــد	و	ضــروری	اســت	بــه	منظــور	
ــن	مهــم	 ــرای	ای ــری	از	انحــراف	فعالیت	هــای	نظــام	بانکــی،	ب جلوگی

ــود.	 ــذاری	ش ــده	گ قاع
بنابرایــن	ضــروری	اســت	بانــک	مرکــزی	ســازوکاری	را	ایجــاد	نمایــد	
ــدت	مشــخصی	 ــا	م ــزی	ت ــک	مرک ــاغالن	بان ــب	آن،	ش ــه	موج ــه	ب ک
ــه	کار	 ــغول	ب ــور	مش ــی	کش ــام	مال ــی	نظ ــش	خصوص ــد	در	بخ نتوانن
شــوند؛	همچنیــن	شــاغالن	بخــش	خصوصــی	نظــام	مالــی	نیــز	نتواننــد	
تــا	یــک	زمــان	مشــخص،	در	بانــک	مرکــزی	و	نهادهــای	سیاســتگذار	

ــی	دارای	پســت	و	مقــام	شــوند. پول

ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب

ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
2- ایجــاد ســازوکار نظــارت موثــر بــر بانک هــا بــه منظــور 

کاهــش تخلفــات بانکــی
ــا	 ــق	ب ــی	مطاب ــام	بانک ــازی	نظ ــالم	س ــه	منظــور	س ضــروری	اســت	ب
ــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	بانــک	مرکــزی	 مــاده	19	سیاســت	های	کل
ســازوکار	نظارتــی	مشــخص	و	مســتقلی	را	ایجــاد	نمایــد	کــه	در	آن	بــا	
دریافــت	گزارش	هــای	منظــم	از	نظــام	بانکــی،	زمینــه	را	بــرای	کاهــش	

تخلفــات	بانکــی	فراهــم	آورد.
ــه	 ــوده	و	ب ــور	ب ــی	کش ــام	بانک ــود	نظ ــه	بهب ــش	زمین ــدام	پی ــن	اق ای
عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	

ــود.	 ــوب	می	ش ــزی	محس ــک	مرک بان
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــال  ــی و اعم ــام بانک ــدی در نظ ــه بن ــام رتب ــاد نظ 3- ایج

ــاس آن ــر اس ــویقی ب ــی و تش ــت های تنبیه سیاس
رتبــه	بنــدی	بانک	هــا	و	موسســات	اعتبــاری	بــر	اســاس	شــاخص	های	
ــد	و	 ــوب	و	ب ــای	خ ــن	بانک	ه ــز	بی ــاخص	ها	و	تمای ــایر	ش ــی	و	س مال
رفتــار	بانــک	مرکــزی	بــا	آن	هــا	متناســب	بــا	رتبــه،	اقدامــی	اســت	کــه	
ــای	اعتبارســنجی	)مســتقل	از	شــبکه	بانکــی	 بایســتی	توســط	نهاده

و	دارای	صالحیــت(	و	بخــش	نظــارت	بانــک	مرکــزی	انجــام	بگیــرد.
ایجــاد	ایــن	ســازوکار	و	تعییــن	جریمه	هــا	و	تشــویق	های	اثرگــذار	بــر	
ــرای	 ــه	را	ب ــرو،	زمین ــای	پیش ــف	و	بانک	ه ــای	متخل ــت	بانک	ه فعالی
اصــالح	نظــام	بانکــی	و	اجــرای	سیاســت	ها	و	دســتورالعمل	های	بانــک	

ــد. ــم	می	کن ــزی	فراه مرک
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
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4- طراحی فرآیندی شفاف برای ادغام و انحالل بانک ها
ــام	و	 ــکان	ادغ ــازی	ام ــم	س ــل	و	فراه ــل	و	فص ــام	ح ــدازی	نظ راه	ان
انحــالل	بانک	هــای	بــد،	نبایــد	بــه	عنــوان	پدیــده	ای	نامطلــوب	بــرای	
یــک	نظــام	پولــی	و	مالــی	تلقــی	شــود؛	بلکــه	در	حقیقــت	وجــود	چنین	
امکاناتــی	نشــانه	ای	از	یــک	نظــام	ســالم	و	پویــای	پولــی	و	مالــی	اســت.	
بــر	ایــن	اســاس	ضــروری	اســت	بــرای	رســیدگی	بــه	مســئله	انحــالل	
و	ادغــام	و	بــه	طــور	کلــی	ورشکســتگی	بانک	هــا،	فرآیندهــا	و	
دســتورالعمل	های	شــفاف	و	مشــخص	تدویــن	گــردد	تــا	ایــن	مهــم	بــا	
ــه	 ــد،	ب کمتریــن	هزینــه	در	نظــام	بانکــی	انجــام	شــود	و	بانک	هــای	ب

ــرای	اقتصــاد	ادامــه	ندهنــد. ــه		ب افزایــش	هزین
ــرمایه	گذاری	در	 ــکی	و	س ــات	ریس ــام	اقدام ــا	انج ــد	ب ــک	ب ــک	بان ی
ــش	 ــمت	بخ ــه	س ــع	ب ــت	مناب ــد	هدای ــد،	می	توان ــای	غیرمول بخش	ه
ــاد	 ــاد	فس ــای	ایج ــدازد	و	زمینه	ه ــر	بیان ــه	خط ــاد	را	ب ــی	اقتص واقع
ــا،	 ــا	انحــالل	بانک	ه ــام	و	ی ــه	ادغ ــن	زمین ــاورد.	در	ای ــه	وجــود	بی را	ب
ــروز	 ــد	و	از	ب ــارج	می	کن ــی	خ ــام	بانک ــه	نظ ــد	را	از	عرص ــای	ب بانک	ه
خطــرات	فــوق	جلوگیــری	می	نمایــد.	بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	
ــرای	بانــک	 یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	ب

ــود.	 ــوب	می	ش ــزی	محس مرک
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
5- انعقــاد پیمــان پولــی بــا کشــورهای طــرف تجــاری بــرای 

انجــام مبــادالت ارزی بــا کمتریــن هزینــه
یکــی	از	راهکارهــای	رهایــی	از	تحریم	هــای	متعــدد	و	مســتمر	آمریــکا	
و	بــی	اثــر	کــردن	آن،	کاهــش	وابســتگی	بــه	نظــام	دالری	اســت.	بــرای	
ــام	 ــت	انج ــی	جه ــای	مل ــت	از	ارزه ــروری	اس ــم،	ض ــن	مه ــق	ای تحق

تجــارت	اســتفاده	کــرد.	
ــورهای	 ــا	کش ــم،	ب ــدام	مه ــک	اق ــوان	ی ــد	به	عن ــزی	بای ــک	مرک بان
طــرف	تجــاری	اصلــی	ایــران	همچــون	روســیه،	چیــن،	ترکیــه،	عــراق،	
هنــد،	برزیــل،	پاکســتان،	افغانســتان	و	ژاپــن	پیمــان	پولــی	دوجانبــه	
و	یــا	چندجانبــه	منعقــد	نمایــد.	در	ایــن	صــورت	در	تجــارت	خارجــی	
دیگــر	نیــازی	بــه	اســتفاده	از	ارزهایــی	همچــون	دالر	نیســت.	انعقــاد	
پیمــان	پولــی	بــا	ایــن	کشــورها	60	درصــد	از	نیــاز	کشــور	بــه	دالر	و	

ــد. ــش	می	ده ــی	را	کاه ــادالت	بین	الملل ــورو	در	مب ی

ایــن	اقــدام	مصــداق	مهــم	و	اصلــی	از	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	
در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	بانــک	مرکزی	اســت.	

ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــوئیفت در  ــای س ــه ج ــی ب ــان  داخل ــتفاده از پیام رس 6- اس

ــی ــادالت بین الملل مب
ــه	 ــار	علی ــم	و	فش ــال	تحری ــرای	اعم ــکا	ب ــای	آمری ــی	از	راهکاره یک
ــل	 ــای	نق ــد	کانال	ه ــران،	رص ــاری	ای ــرف	تج ــورهای	ط ــران	و	کش ای
ــت.	در	 ــوئیفت	اس ــه	س ــورو	از	جمل ــی	دالر	و	ی ــاالت	بین	الملل و	انتق
ایــن	راســتا	بــرای	جلوگیــری	از	آگاهــی	و	نظــارت	آمریــکا	بــر	نقــل	و	
انتقــاالت	ارزی	ایــران،	ضــروری	اســت	اســتفاده	از	پیام	رســان		داخلــی	و	

ــرد. ــرار	بگی ــه	جــای	ســوئیفت	در	دســتور	کار	ق ــه	ب دوجانب
ــادالت	 ــرای	تب ــون	ب ــیه	و	چ ــون	روس ــورهایی	همچ ــون	کش ــم	اکن ه
مالــی	خــود	پیــام	رســان	هایی	بــه	عنــوان	جایگزیــن	ســوئیفت	
ــود	و	 ــرداری	نم ــو	ب ــا	الگ ــوان	از	آن	ه ــه	می	ت ــد	ک ــی	کرده	ان طراح
ــن	 ــا	ای ــه	ب ــان	ها	در	مبادل ــام	رس ــن	پی ــوئیفت،	از	ای ــای	س ــه	ج ــا	ب ی

ــرد. ــتفاده	ک ــورها	اس کش
ــا	 ــس	از	تحریم	ه ــه	پ ــی	ســپام	ک ــام	رســان	داخل در	حــال	حاضــر	پی
بــرای	انجــام	مبــادالت	داخلــی	طراحــی	شــد،	ایــن	ویژگــی	را	دارد	کــه	
بتوانــد	بــا	در	نظــر	گرفتــن	مالحظــات	الزم،	ایــن	نقــش	را	در	مبــادالت	

دوجانبــه	ایــران	بــا	دیگــر	کشــورها	برقــرار	نمایــد.
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	بانــک	مرکــزی	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصاد	

مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریف	نشــده	اســت.
7- راه اندازی بورس ارز به منظور مدیریت صحیح نرخ ارز

بــرای	مدیریــت	صحیــح	نــرخ	ارز،	تعییــن	قیمــت	ارز	بــه	جــای	بــازار	
ــود؛	 ــام	ش ــه	ارز	انج ــای	حوال ــه	و	تقاض ــازار	عرض ــد	در	ب ــدی،	بای نق
ــه	صــورت	نقــدی	انجــام	 چراکــه	کمتــر	از	10	درصــد	مبــادالت	ارز	ب
ــان،	 ــورهای	جه ــر	کش ــون	دیگ ــتی	همچ ــع	بایس ــرد.	در	واق می	پذی
فعالیــن	بــازار	نقــدی	ارز	تابــع	و	پیــرو	قیمــت	تعییــن	شــده	در	بــازار	
غیرنقــدی	باشــند.	در	حالیکــه	در	حــال	حاضــر	معکــوس	ایــن	رونــد	در	

ــران	حاکــم	اســت. ــازار	ارز	ای ب
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ــت	 ــن	قیم ــرای	تعیی ــتر	الزم	ب ــد	بس ــورس	ارز	می	توان ــدازی	ب راه	ان
ــی	 ــا	عرضــه	و	تقاضــای	واقع ــل	نظــارت	ارز،	متناســب	ب شــفاف	و	قاب
بــازار	را	فراهــم	نمایــد.	وجــود	بــورس	ارز	ایــن	امــکان	را	بــرای	بانــک	
مرکــزی	و	دیگــر	عرضــه	کننــدگان	ارز	در	کشــور	فراهــم	می	کنــد	کــه	
بــدون	نیــاز	بــه	تهیــه	اســکناس	و	از	طریــق	حوالــه،	منابــع	ارزی	خــود	

را	عرضــه	نماینــد.
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
یکسان	سازی	نرخ	ارز	•

ــک	مرکــزی	 ــی	بان ــات	جــاری	و	معمول ــدام	جــزو	اقدام ــن	اق ــه	ای البت
محســوب	می	شــود	و	لزومــا	بــا	هــدف	راه	انــدازی	بــورس	ارز	تعریــف	
نشــده،	امــا	بــه	عنــوان	پیــش	زمینــه	ای	بــرای	ایــن	اقــدام	می	توانــد	

مدنظــر	قــرار	بگیــرد.
8- کاهش سهم دالر از دارای های خارجی

هــم	اکنــون	کــه	شــرایط	فــروش	نفــت	مهیــا	شــده	اســت،	بــا	افزایــش	
صــادرات	نفــت،	میــزان	ذخایــر	ارزی	کشــور	نیــز	افزایــش	پیــدا	خواهــد	
کــرد.	بنابرایــن	الزم	اســت	تــا	راهکارهایــی	بــرای	نگهــداری	و	مدیریــت	
منابــع	ارزی	ارائــه	شــود	تــا	نــه	تنهــا	از	ارزش	آن	کاســته	نشــود،	بلکــه	
ــم	 ــی	فراه ــورهای	غرب ــط	کش ــدد	آن	توس ــردن	مج ــه	ک ــکان	بلوک ام

نباشــد.
ایــران	می	توانــد	بــا	تبدیــل	منابــع	ارزی	خــود	بــه	طــال	و	حتــی	فلــزات	
ــی،	 ــر	بین	الملل ــای	معتب ــایر	ارزه ــد	س ــا	خری ــر	و	ی ــای	دیگ گرانبه
امــکان	بلوکــه	شــدن	آن	را	از	بیــن	ببــرد.	مســیری	کــه	طــی	ســال	های	
گذشــته	توســط	کشــورهای	مختلــف	از	جملــه	آلمــان،	هنــد،	ترکیــه	و	

چیــن	نیــز	پیمــوده	شــده	اســت.
کاهــش	ســهم	دالر	از	ذخایــر	خارجــی	کشــور،	از	بلوکــه	شــدن	ذخایــر	
ــاد	 ــات	اقتص ــت	و	ثب ــه	تقوی ــد	و	ب ــری	می	کن ــزی	جلوگی ــک	مرک بان
ــه	عنــوان	یــک	 ــن	اقــدام،	ب ملــی	کمــک	خواهــد	کــرد؛	در	نتیجــه	ای
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	بانــک	مرکزی	

ــود.	 ــوب	می	ش محس
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می

اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	
اســت.

9- ایجاد سازوکار هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد 
و پیشران اقتصادی

ــه	 ــران	کشــوری	در	حــال	توســعه	اســت	و	ب ــه	اینکــه	ای ــا	توجــه	ب ب
ــاز	دارد،	 ــاد	نی ــی	اقتص ــد	و	واقع ــای	مول ــرمایه	گذاری	در	بخش	ه س
بانــک	مرکــزی	می	توانــد	از	طریــق	قاعــده	گــذاری	و	مشــخص	
ــت	 ــتگاه	ها،	هدای ــر	دس ــک	دیگ ــه	کم ــران	ب ــای	پیش ــردن	حوزه	ه ک
نقدینگــی	را	در	مســیر	درســت	و	در	راســتای	پیشــرفت	کشــور	قــرار	

دهــد.	
در	واقــع	ضــروری	اســت	بانــک	مرکــزی	ســازوکاری	ایجــاد	نمایــد	
ــتفاده	 ــورد	اس ــی	م ــه	پول ــده	پای ــش	عم ــاس	آن،	بخ ــر	اس ــه	ب ک
ــد	و	 ــه	ســمت	فعالیت	هــای	مول ــا	شــبکه	بانکــی،	ب ــت	ی توســط	دول
ــی	در	بخــش	 ــن	مال ــه	تامی ــا	ب ــد	ی پیشــران	اقتصــادی	حرکــت	کن
اختصــاص	 زیرســاختی	 پروژه	هــای	 و	 عمرانــی	 ســرمایه	گذاری	

ــد.	 یاب
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب
ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــد  ــای منجم ــذاری دارایی ه ــرای واگ ــذاری ب ــده گ 10- قاع

ــا ــط بانک ه توس
ــد	در	 ــای	منجم ــادن	دارایی	ه ــان	افت ــه	جری ــدن	و	ب ــد	ش ــرای	نق ب
ــذاری	 ــه	ارزش	گ ــزی	ب ــک	مرک ــت	بان ــروری	اس ــی،	ض ــام	بانک نظ
مناســب	دارایی	هــای	بانک	هــا	)امــالک	و	مســتغالت(	بپــردازد	و	
ــد.	 ــد	نمای ــای	منجم ــن	دارایی	ه ــروش	ای ــه	ف ــزم	ب ــا	را	مل بانک	ه
در	ایــن	زمینــه	الزم	اســت	از	ابزارهــای	جریمــه	ای	بــه	منظــور	مکلــف	
ــه	فــروش	دارایی	هــای	منجمــد	اســتفاده	شــود	تــا	 نمــودن	بانک	هــا	ب
ــا	قیمــت	پاییــن	بــرای	بانک	هــا،	کمتــر	از	 هزینــه	نقــد	کــردن	آنهــا	ب

هزینــه	نگهــداری	آنهــا	بــه	امیــد	افزایــش	قیمــت	باشــد.	
نقــد	شــدن	قســمتی	از	دارایی	هــای	منجمــد	بانک	هــا	موجــب	
می	شــود	بخشــی	از	نقدینگــی	بــه	چرخــه	اقتصــاد	بازگــردد	و	صــرف	

ــردد. ــاد	گ ــی	اقتص ــای	واقع ــه	بخش	ه ــی	ب ــهیالت	ده تس
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ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب

ــی	 ــتاد	فرمانده ــزی	در	س ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــان	پروژه	ه در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
11- تکمیــل ســامانه صیــاد و ایجــاد نظــام اعتبارســنجی بــه 

منظــور افزایــش اطمینــان اســتفاده از چــک
راه	انــدازی	ســامانه	صیــاد	هــر	چنــد	یــک	قــدم	مثبــت	در	
ــدم	 ــا	»ع ــت	ام ــوده	اس ــل	ب ــی	مح ــک	ب ــا	چ ــارزه	ب ــتای	مب راس
ــه	 ــد.	ب ــی	کن ــرف	نم ــل	برط ــور	کام ــه	ط ــات«	را	ب ــارن	اطالع تق
ــای	 ــک	ه ــداد	چ ــر	تع ــالوه	ب ــا	ع ــت	ت ــور	الزم	اس ــن	منظ همی
ــرده«	و	 ــادر	ک ــون	ص ــرد	تاکن ــه	ف ــی	ک ــداد	چک ــتی،	»تع برگش
ــه	 ــز	ب ــده	چــک«	نی ــاری	صادرکنن ــدات	ج ــده	تعه ــن	»مان همچنی
اطــالع	گیرنــده	چــک	برســد	تــا	او	را	از	معاملــه	بــا	صاحــب	چــک	

مطمئــن	نمایــد.
همچنیــن	برقــراری	نظــام	اعتبارســنجی	مشــتریان	و	دارنــدگان	
چــک،	می	توانــد	بــه	عنــوان	راه	حــل	بازدارنــده	بــرای	صــدور	چــک	
بــی	محــل	اســتفاده	شــود	و	بــا	از	بیــن	بــردن	عــدم	تقــارن	اطالعــات	

طرفیــن	معاملــه،	اعتمــاد	و	آگاهــی	را	افزایــش	دهــد.
ایجــاد	تقــارن	اطالعــات	و	اعتبارســنجی،	در	راســتای	شــفاف	ســازی	
و	ســالم	ســازی	اقتصــاد	و	جلوگیــری	از	ایجــاد	زمینــه	هــای	فســادزا	
ــدام	جهشــی	 ــه	عنــوان	یــک	اق ــدام،	ب ــن	اق ــن	ای ــود.	بنابرای خواهــد	ب
ــوب	 ــزی	محس ــک	مرک ــرای	بان ــی	ب ــاد	مقاومت ــت	دار	در	اقتص و	اولوی

می	شــود.	
ــک	مرکــزی	در	ســتاد	فرماندهــی	 ــروژه	هــای	مصــوب	بان ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
12- ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی 

فعالیت آن ها
قاچــاق	کاال	و	ارز	یکــی	از	مســائلی	اســت	کــه	مشــکالت	متعــددی	را	
ــی	ایجــاد	کــرده	اســت.	 ــرای	بخــش	تولیــد	و	تولیدکننــدگان	داخل ب

ــاالت	 ــل	و	انتق ــه	نق ــه	ب ــاق،	توج ــا	قاچ ــارزه	ب ــای	مب ــی	از	راه	ه یک
ــد	 ــن	بانــک	مرکــزی	می	توان ــا	قاچــاق	اســت.	بنابرای ــی	مرتبــط	ب مال
بــا	رصــد	ایــن	کانــال	هــا،	جلــوی	انتقــال	منابــع	مالــی	بــرای	انجــام	
ــاق	را	 ــاص	قاچ ــور	خ ــه	ط ــه	و	ب ــای	مجرمان ــت	ه ــن	فعالی پذیرفت

ــرد. بگی
ــات	 ــر	از	ارتباط ــتفاده	مؤث ــی	و	اس ــع	مال ــای	جام ــامانه	ه ــاد	س ایج
بین	المللــی،	می	توانــد	محموله	هــای	قاچــاق	را	پیــش	از	ورود	بــه	
ــه	ایجــاد	ســامانه	 ــن	زمین ــد.	در	ای ــری	و	شناســایی	کن کشــور،	رهگی
ــع	 ــد	واق ــد	مفی ــز	می	توان ــی	نی ــع	گمرک ــامانه	جام ــع	ارزی	و	س جام

شــود.
بنابرایــن	در	شــرایط	کنونــی،	اســتفاده	هدفمنــد	از	ســامانه	های	
ــي	و	 ــأ	پول ــر	منش ــارت	ب ــي	و	نظ ــور	بررس ــه	منظ ــی	ب ــی	و	بانک مال
ارزي	قاچــاق	و	چرخــه	مالــي	آن،	یکــی	از	اقدامــات	اساســی	مبــارزه	
بــا	قاچــاق	کاالســت	کــه	می	توانــد	نقشــی	مؤثــر	در	کاهــش	میــزان	
قاچــاق	بــه	کشــور	داشــته	باشــد؛	چراکــه	اوال	تأثیــری	قابــل	توجــه	
در	پیشــگیری	از	وقــوع	ایــن	فعالیــت	مجرمانــه	و	هــدر	رفــت	منابــع	
ــا	قاچــاق	 ــارزه	ب ــد	مســئولین	مب ــا	می	توان ــی	کشــور	دارد	و	دوم مال
کاال	را	بــه	ســمت	سرشــاخه	های	اصلــی	قاچــاق	کاال	رهنمــون	

ســازد.
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــک	مرکــزی	محســوب	می	شــود.	 ــرای	بان مقاومتــی	ب
ــک	مرکــزی	در	ســتاد	فرماندهــی	 ــروژه	هــای	مصــوب	بان ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت..

وضعیت	بانــک	مرکزی	در	اقتصاد	مقاومتی
ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
12	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	بــا	بانــک	
مرکــزی،	متناســب	بــا	1	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتی	
پــروژه	ای	تصویــب	شــده	اســت	کــه	1	پــروژه	از	5	پــروژه	ایــن	دســتگاه	

ــد.	 ــکیل	می	ده ــال	های	1395	و	1396	را	تش در	س
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این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط 
با بانک مرکزی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه 

مصوب است؟

اقدامات جهشی و 

اولویت دار دارای 

 پروژه
1

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

11

ــق	ایــن	نمــودار،	8	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	 مطاب
ــاد	 ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــوب	در	س ــروژه	مص ــزی	دارای	پ ــک	مرک بان

ــی	اســت. مقاومت
ــاد	 ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	در	س ــروژه	ای	ک ــان	5	پ ــن	از	می همچنی
ــروژه	را	 ــت،	4	پ ــده	اس ــف	ش ــزی	تعری ــک	مرک ــرای	بان ــی	ب مقاومت
ــرار	داد.	 ــت	دار«	ق ــات	جهشــی	و	اولوی ــوان	در	چارچــوب	»اقدام نمی	ت
در	ایــن	بیــن،	2	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	بانــک	

ــد	از: ــه	عبارتن ــوند	ک ــوب	می	ش ــزی	محس مرک
مرکز	کنترل	نظارت	اعتباری	)مکنا(	•
انتظام	بخشی	بازار	پول	با	ساماندهی	موسسات	غیرمجاز	•

همچنیــن	2	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	مبهــم	و	کلــی«	بانــک	مرکزی	
محســوب	می	شــود،	چــرا	کــه	رویکــرد،	نحــوه	اجــرا	و	یــا	هــدف	کّمــی	

آن	مشــخص	نیســت.	ایــن	پروژه	هــا	عبارتنــد	از:
اصالح	نظام	بانکی	و	پولی	•
جذب	10	میلیارد	دالر	منابع	مالی	خارجی	)فاینانس(	•

ــزی	در	 ــک	مرک ــوب	بان ــای	مص ــت	پروژه	ه ــاس	وضعی ــن	اس ــر	ای ب
ــش	داده	 ــر	نمای ــودار	زی ــی	در	نم ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س

ــت: ــده	اس ش

وضعیت 5 پروژه مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
1

 جاری و معمولی
2

مبهم و کلی
2

مطابــق	ایــن	نمــودار،	20	درصــد	از	پروژه	هــای	مصــوب	بانــک	مرکــزی	
ــی	و	 ــات	جهش ــزو	اقدام ــی	ج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده در	س

اولویــت	دار	اســت.
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ــی	و	 ــای	نفت ــت	و	گاز	کشــور	و	توســعه	فرآورده	ه ــع	نف ــت	مناب مدیری
صنعــت	پتروشــیمی	و	تبدیــل	آنهــا	بــه	ثــروت	و	ســرمایه	های	جدیــد،	
از	جملــه	وظایــف	مهــم	وزارت	نفــت	جمهــوری	اســالمی	ایــران	اســت	
ــگ	 ــی،	پررن ــق	اقتصــاد	مقاومت ــه	را	در	تحق ــن	وزارتخان ــه	نقــش	ای ک
می	کنــد.	در	ذیــل	وزارت	نفــت	4	شــرکت	ملــی	وجــود	دارد	کــه	هــر	

کــدام	بخشــی	از	وظایــف	ایــن	وزارتخانــه	را	بــر	عهــده	دارنــد:
شــرکت	ملــی	نفــت	ایــران	)وظیفــه	اکتشــاف	و	تولیــد	نفــت		•

ــات	گازی( خــام،	گاز	طبیعــی	و	میعان
ــع	گاز		• ــال	و	توزی ــراورش،	انتق ــران	)ف ــی	گاز	ای ــرکت	مل ش

ــور( ــی	در	کش طبیع
ــع		• ــعه	صنای ــران	)توس ــیمی	ای ــع	پتروش ــی	صنای ــرکت	مل ش

ــران( ــیمی	ای پتروش
ــران		• ــی	ای ــای	نفت ــش	و	پخــش	فراورده	ه ــی	پاالی شــرکت	مل

)نظــارت	بــر	فعالیــت	پاالیشــگاه	ها	و	کلیــه	جایگاه	هــای	
ــال	در	کشــور( ــن	فع ــپ	بنزی پم

ــای	4،	13،	 ــی،	ماده	ه ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــت	های	کل ــان	سیاس از	می
ــت	اســت: ــا	وزارت	نف ــط	ب 14	و	15	مرتب

هدفمند	ســازی		• اجــرای	 ظرفیــت	 از	 اســتفاده	 	:4 مــاده	
ــره		وری،	 ــتغال	و	به ــد،	اش ــش	تولی ــت	افزای ــا	در	جه یارانه	ه
عدالــت	 ارتقــاء	شــاخص	های	 و	 انــرژی	 کاهــش	شــدت	

اجتماعــی
مــاده	13:	مقابلــه	بــا	ضربــه	پذیــری	درآمــد	حاصــل	از		•

صــادرات	نفــت	و	گاز	از	طریــق:
o راهبردی	مشتریان	انتخاب
o فروش	های	روش	در	تنوع	ایجاد
o 	فروش	در	خصوصی	بخش	دادن	مشارکت
o گاز	صادرات	افزایش
o برق	صادرات	افزایش
o پتروشیمی	صادرات	افزایش
o نفتی	های	فرآورده	صادرات	افزایش

بخش	چهارم

»ارزیابی وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 19 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 14 اقدام جهشی و اولویت دار
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مــاده	14:	افزایــش	ذخایــر	راهبــردی	نفــت	و	گاز	کشــور	بــه		•
منظــور	اثرگــذاری	در	بــازار	جهانــی	نفــت	و	گاز	و	تأکیــد	بــر	
ــژه	در	 ــت	و	گاز،	بوی ــد	نف ــای	تولی ــظ	و	توســعه	ظرفیت	ه حف

میادیــن	مشــترک
ــره		• ــق	تکمیــل	زنجی ــزوده	از	طری ــاده	15: افزایــش	ارزش	اف م

ــای	دارای	 ــد	کااله ــعه	تولی ــت	و	گاز،	توس ــت	نف ارزش	صنع
بازدهــی	بهینــه	)بــر	اســاس	شــاخص	شــدت	مصــرف	انــرژی(	
و	بــاال	بــردن	صــادرات	بــرق،	محصــوالت	پتروشــیمی	و	
ــع ــی	از	مناب ــت	صیانت ــر	برداش ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ــای	نفت فرآورده	ه
همچنیــن	از	میــان	10	اقــدام	اقتصــاد	مقاومتــی	کــه	رهبــر	انقــالب	در	
ــد،	اقدامــات	1،	6	و	9	مرتبــط	 ابتــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودن

بــا	وزارت	نفــت	اســت:	

اقــدام	1:	شناســایی	فّعالیت	هــا	و	زنجیره	هــای	اقتصــادی		•
ــا ــر	آنه ــز	ب ــور	و	تمرک ــت	دار	کش مزی

ــا		• ــاًل	در	آن	ه ــه	قب ــای	اقتصــادی	ک ــای	بخش	ه ــدام	6:	احی اق
ــت ــده	اس ــرمایه	گذاری	ش س

اقدام	9:	ارتقای	بهره	وری	انرژی		•
ــداد	 ــا	در	ســال	1395	تع ــن	ماموریت	ه ــق	ای ــرای	تحق ــت	ب وزارت	نف
11	پــروژه	و	در	ســال	1396	نیــز	تعــداد	11	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	داشــته	اســت.	3	مــورد	

ــن	پروژه	هــا	در	هــر	دو	ســال	تکــرار	شــده	اســت.	 از	ای
در	جــدول	زیــر	عناویــن	ایــن	پروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

شــده	اســت:

سال پروژه های مصوب وزارت نفت در ستادردیف
سابقه در قوانینتصویب

4500	میلیارد	ریال	کمک	به	پروژه	های	عام	المنفعه	در	مناطق	نفت	خیز	1
قوانین	برنامه	چهارم،	پنجم	و	ششم	توسعه1396و	گازخیز	محروم	کشور

افزایش	100	هزار	بشکه	ای	تولید	نفت	خام	میادین	مشترک	غرب	کارون	2
مصوبه	شورای	اقتصاد	در	خرداد	1393	1396و	رسیدن	به	ظرفیت	350	هزار	بشکه	در	روز

بیع	متقابل	جایگزینی	3000	دستگاه	اتوبوس	فرسوده	با	اتوبوس	پایه	3
1396گازسوز

قانون	هدفمندی	یارانه	ها	-	قانون	توسعه	حمل	
و	نقل	عمومی	و	مدیریت	مصرف	سوخت،	

مصوب	سال	1386

بیع	متقابل	نوسازی	5000	دستگاه	کامیون	و	کشنده	فرسوده	باالی	10	4
1396تن

قانون	هدفمندی	یارانه	ها	-	قانون	توسعه	حمل	
و	نقل	عمومی	و	مدیریت	مصرف	سوخت،	

مصوب	سال	1386

بیع	متقابل	جایگزینی	20000	تاکسی	و	ون	فرسوده	با	تاکسب	پایه	5
1396گازسوز	با	پیمایش	باال

قانون	هدفمندی	یارانه	ها	-	قانون	توسعه	حمل	
و	نقل	عمومی	و	مدیریت	مصرف	سوخت،	

مصوب	سال	1386

بیع	متقابل	افزایش	کارایی	40000	موتور	خانه	و	سامانه	گرمایشی	6
قانون	اصالح	الگوی	مصرف	مصوب	سال	13961389ساختمان	های	کشور

1396بیع	متقابل	برق	دار	کردن	10000	حلقه	چاه	و	تلمبه	آب	کشاورزی7
قانون	تسهیل	برقی	کردن	چاه	های	کشاورزی	
مصوب	سال	1378	و	بند	3	ماده	18	قانون	

بودجه	سال	1393

بیع	متقابل	گازرسانی	به	900	هزار	مشترک	جدید	روستایی	و	شهرهای	8
1396کوچک	و	مرزی

آیین	نامه	نحوه	بررسی	و	تصویب	طرح	های	
توسعه	و	عمران	مصوب	سال	1378،	ماده	11	
قانون	ساماندهی	و	حمایت	از	تولید	و	عرضه	
مسکن	مصوب	سال	1387	و		بند	3	ماده	18	

قانون	بودجه	سال	1393
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سال پروژه های مصوب وزارت نفت در ستادردیف
سابقه در قوانینتصویب

1395	و	کاهش	نیم	واحد	درصد	هدررفت	گاز	طبیعی	از	گاز	فرآورش	شده9
1396

آیین	نامه	نحوه	بررسی	و	تصویب	طرح	های	
توسعه	و	عمران	مصوب	سال	1378	و	ماده	11	
قانون	ساماندهی	و	حمایت	از	تولید	و	عرضه	

مسکن	مصوب	سال	1387

احداث	خط	لوله	و	صادرات	گاز	به	پاکستان	)ادامه	خط	لوله	هفتم	10
سراسری(

1395	و	
1396

شروع	مذاکرات	از	15	سال	پیش	و	امضای	
قرارداد	صادرات	گاز	ایران	به	پاکستان	در	سال	
1388	مبنی	بر	صادرات	روزانه	60	میلیون	

مترمکعب	گاز	به	پاکستان

11

انتقال	و	توسعه	فناوری	بخش	باالدست	شامل	بهبود	تولید	و	ازدیاد	
برداشت	)EOR/IOR(		در	20	میدان	نفتی	و	گازی	شامل	52	مخزن	با	
9	دانشگاه	و	مرکز	تحقیقاتی	با	هدف	ایجاد	بستر	دانش	بنیادی	فناوری	از	
طریق	ارتباط	با	شرکت	های	E&P	در	راستای	انتقال	و	توسعه	فناوری

1395	و	
1396

12

راه	اندازی	دوازده	مجتمع	بزرگ	پتروشیمی	با	سرمایه	گذاری	غیر	
دولتی	در	لرستان)خرم	آباد(،	کردستان)سنندج(،	مهاباد،	شهدای	

مرودشت)شیراز(،	کارون)ماهشهر(،	کاوه)دیر(،	و	کاویان2،	پردیس	3،	
مروارید،	انتخاب،	تخت	جمشید،	داالهو،	در	عسلویه

1395

بیع	متقابل	گازرسانی	1200000	مشترک	جدید	روستایی	و	شهرهای	13
1395کوچک	و	مرزی

آیین	نامه	نحوه	بررسی	و	تصویب	طرح	های	
توسعه	و	عمران	مصوب	سال	1378،	ماده	11	
قانون	ساماندهی	و	حمایت	از	تولید	و	عرضه	
مسکن	مصوب	سال	1387	و		بند	3	ماده	18	

قانون	بودجه	سال	1393

3400	میلیارد	ریال	کمک	به	پروژه	های	عام	المنفعه	در	مناطق	نفت	خیز	14
قوانین	برنامه	چهارم،	پنجم	و	ششم	توسعه1395و	گاز	خیز	و	محروم	کشور

بیع	متقابل	افزایش	ظرفیت	تولید	نفت	خام	میادین	مشترک	غرب	کارون	15
1395به	میزان	90	هزار	بشکه	در	روز

در	قانون	برنامه	چهارم	توسعه	به	طور	عام	به	
توسعه	میادین	مشترک	و	در	قانون	برنامه	پنجم	
توسعه	به	طور	خاص	به	میادین	غرب	کارون	

اشاره	شده	است

16

اصالح	ساختار	قراردادهای	جدید	)IPC(	برای	انتقال	فناوری	با	هدف	
اجرای	راهبرد	معاوضه	بازار	کشور	در	حوزه	های	نفتی	و	گازی	با	دانش	فی	
عملیاتی	و	بنیادین	از	طریق	شرکت	های	اکتشاف	و	تولید	)E&P(	برای	
بخش	باالدست	و	شرکت	های	پیمانکار	عمومی	)GC(	برای	بخش	پائین	

دست	صنعت	نفت	و	انعقاد	قرارداد	مهم	نفتی	و	گازی

1395

بیع	متقابل	افزایش	سطح	تولید	گاز	در	میدان	مشترک	پارس	جنوبی	به	17
5671395	میلیون	متر	مکعب	در	روز

احداث	خط	لوله	و	ایجاد	امکان	صادرات	گاز	به	کشور	عراق	به	طرفیت	5	18
1395میلیون	متر	مکعب	در	روز

طرح	موضوع	و	مذاکرات	در	سال	89،	قرارداد	
صادرات	گاز	به	بغداد	در	سال	1392	و	به	بصره	

در	سال	1394	منعقد	گردید

19
راه	اندازی	اولین	خط	تولید	فرآورده	های	)نفت	و	گاز	و	بنزین(	مجتمع	

پاالیشگاهی	غیر	دولتی	میعانات	گازی	ستاره	خلیج	فارس	با	استاندارد	یورو	
5	با	خوراک	120	هزار	بشکه	در	روز

1395
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چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

ــر	 ــرح	زی ــه	ش ــی	ب ــا	و	موانع ــت،	چالش	ه ــوزه	کاری	وزارت	نف در	ح
ــود	دارد: ــی	وج ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

1- نامطمئن بودن مسیر فروش نفت
مســئله	تحریــم	از	ابتــدای	انقــالب	اســالمی	وجــود	داشــته	اســت	امــا	در	
ــه	 ــی	علی ــا	جــدی	شــدن	دشــمنی	کشــور	های	غرب ــر	ب ــال	های	اخی س
ــی	الخصــوص	در	حــوزه	نفــت،	اهمیــت	بیشــتری	 ــران،	تحریم	هــا	عل ای

پیــدا	کــرده	اســت.	
تولیــد	نفــت	در	ایــران	تا	قبــل	از	تحریم	بیــش	از	4	میلیون	بشــکه	در	روز	
بــود	کــه	نزدیــک	بــه	2	میلیــون	بشــکه	از	آن	مصــرف	داخلــی	می	شــد	و	
حــدود	2	میلیــون	بشــکه	از	آن	نیــز	بــه	صــادرات	اختصاص	پیــدا	می	کرد.	
پــس	از	اعمــال	تحریم	هــا،	صــادرات	نفــت	ایــران	بــه	1	میلیــون	بشــکه	و	
	میــزان	تولیــد	کشــور	بــه	حــدود	3	میلیــون	بشــکه	در	روز	کاهــش	یافت.
بــا	وجــود	اینکــه	در	زمــان	اوج	تحریم	هــا،	صــادرات	نفــت	خــام	کشــور	
بــه	کمتــر	از	1	میلیــون	بشــکه	در	روز	کاهــش	نیافــت	امــا	چاره	اندیشــی	
بــرای	ایــن	منبــع	درآمــدی	کــه	تامیــن	کننــده	نیمــی	از	بودجــه	کشــور	
اســت،	بــه	عنــوان	یــک	چالــش	مطــرح	بــوده	و	بایــد	مســیری	مطمئــن	
ــمنی	های	 ــورت	دش ــی	در	ص ــه	حت ــود	ک ــه	ش ــر	گرفت ــرای	آن	در	نظ ب

محتمــل	غــرب،	منجــر	بــه	کاهــش	درآمدهــای	کشــور	نشــود.
2- عــدم متنــوع ســازی روش هــای فــروش نفــت و نداشــتن 

تاثیــر در تعییــن قیمــت آن
فــروش	نفــت	ایــران	بــه	دیگــر	کشــورها	کمــاکان	بــا	روش	هــای	قدیمی	
ــن	نفــت	از	 ــل	گرفت ــان	تحوی ــه	د			ر	زم انجــام	می	شــود؛	ســازوکاری	ک
ــن	درحالیســت	 ــف	شــد			ه	و	هنــوز	هــم	اد			امــه	د			ارد			.	ای انگلســتان	تعری
کــه	شــیوه	های	تجــارت	نفــت	در	دنیــا	و	در	شــرکت	های	بــزرگ	

نفتــی	تغییــر	کــرده	اســت.
مســئله	دیگــر	در	ایــن	زمینــه	نحــوه	قیمــت	گــذاری	نفــت	اســت	کــه	
تابعــی	از	بورس	هــای	بین	المللــی	مثــل	Brent	و	WTI	اســت	و	
اساســا	قیمــت	گــذاری	ایــن	کاال	از	دســت	کشــور	های	اصلــی	تولیــد	

کننــده	آن	خــارج	شــده	اســت.
3- مشــکالت مالــی و بدهــی انباشــته در شــرکت های 

ــت  ــه وزارت نف تابع
ــرآورد	 ــارد	دالر	ب ــدود	60	میلی ــت	در	ح ــی	نف ــرکت	مل ــکاری	ش بده

قبــال	 در	 شــرکت	 ایــن	 مالــی		 تعهــد	 بدهــی	 ایــن	 می	شــود.	
ــا	 ــی	ی ــرکت	های	داخل ــط	ش ــده	توس ــام	ش ــرمایه	گذاری	های	انج س
شــرکت	های	خارجــی	اســت	و	طبــق	قراردادهــای	منعقــد	شــده	بایــد	

ــود. ــدام	ش ــا	اق ــت	آن	ه ــه	بازپرداخ ــبت	ب نس
ــت	درســت	 ــه	دلیــل	عــدم	مدیری ــا	ب ــن	بدهی	هــای	انباشــته	عمدت ای
منابــع	و	همچنیــن	تحریم	هــا	کــه	منجــر	بــه	عــدم	تکمیــل	پروژه	هــا	
ــد،	ایجــاد	شــده	اســت.	همیــن	مســئله	باعــث	 ــرر	گردی ــان	مق در	زم
ــدات	 ــوان	از	عای ــد	و	نت ــرانجام	نرس ــه	س ــا	ب ــا	پروژه	ه ــت	ت ــده	اس ش

ــود. ــت	نم ــا	را	بازپرداخ ــد،	بدهی	ه تولی
4- ضعــف شــرکت های داخلــی توســعه دهنــده )پیمانــکاران 

عمومــی( میادین نفــت و گاز
ــکل	 ــدم	ش ــت،	ع ــت	نف ــه	صنع ــم	در	مجموع ــائل	مه ــی	از	مس 	یک
گیــری	شــرکت	های	کاردان	در	حــوزه	مدیریــت	پروژه	هــای	کالن،	

ــت.	 ــد	)E&P(	اس ــاف	و	تولی ــوزه	اکتش ــوص	در	ح ــی	الخص عل
ــوزه	 ــن	ح ــی	در	ای ــه	خصوص ــی	و	نیم ــدد	خصوص ــرکت	های	متع ش
ــد	امــا	مهمتریــن	بازیگــر	در	ایــن	زمینــه،	شــرکت	ملــی	 حضــور	دارن
ــع	درآمــدی	 ــران	اســت	کــه	ســهم	عمــده	ای	در	تولیــد	مناب نفــت	ای
ــه	 ــال	ها	ن ــن	س ــی	ای ــرکت	در	ط ــن	ش ــا	ای ــت.	ام ــور	را	داراس کش
ــب	 ــرای	تصاح ــا	ب ــد	دنی ــر	و	برن ــرکت	های	معتب ــت	ش ــا	در	قام تنه
ــرار	نگرفتــه	اســت،	بلکــه	از	مدیریــت	همــه	 ــی	ق پروژه	هــای	بین	الملل

ــد. ــی	می	کن ــانه	خال ــز	ش ــی	نی ــای	داخل ــه	پروژه	ه جانب
5- نداشــتن برنامــه بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای نفــت و 

گاز از طریــق بــازار ســرمایه
ــای	 ــت	پروژه	ه ــرای	مدیری ــاز	ب ــورد	نی ــای	م ــه	توانمندی	ه مجموع
ــه	دو	دســته	تقســیم	کــرد.	 ــوان	ب کالن	نفــت	و	گاز	در	کشــور	را	می	ت
ــه	توانمندی	هــای	فنــی	و	مهندســی	اســت	کــه	 ــوط	ب دســته	اول	مرب
علیرغــم	محدودیت	هــای	موجــود،	در	ســال	های	پــس	از	انقــالب	
ــه	 ــزرگ	ب ــک	و	ب ــای	کوچ ــام	پروژه	ه ــا	انج ــرور	و	ب ــه	م ــالمی	ب اس
ــی،	 ــرکت	های	خارج ــا	ش ــترک	ب ــکاری	مش ــا	هم ــزا	و	ی ــورت	مج ص
شــکل	گرفتــه	اســت	و	البتــه،	کمــاکان	نیــاز	بــه	پیشــرفت	و	ارتقــا	در	
ــا	 ــرمایه	های	ب ــن	س ــه	تامی ــوط	ب ــته	دوم	مرب ــود.	دس ــده	می	ش آن	دی
ــت. ــی	اس ــای	کالن	نفت ــت	پروژه	ه ــن	مدیری ــاال	و	همچنی ــم	ب حج

ــرمایه	های	 ــه	س ــاز	ب ــت	و	گاز،	نی ــوزه	نف ــه	ح ــوط	ب ــای	مرب پروژه	ه
کالن	دارد.	طبــق	برنامــه	ششــم	توســعه	نیــز،	کشــور	بــه	130	میلیــارد	
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دالر	ســرمایه	گذاری	داخلــی	در	حــوزه	باالدســت	نفــت	و	گاز	نیــاز	دارد.	
بــا	ایــن	وجــود	در	ایــن	زمینــه	برنامــه	ریــزی	مشــخصی	انجــام	نشــده	
ــه	شــرکت	های	خارجــی	 ــل	ب ــه	طــور	کام ــا	ب ــا	عموم اســت	و	پروژه	ه

ــود. ــپرده	می	ش س
6- وجود نظام کارفرمایی - پیمانکاری ناکارآمد در صنعت نفت
ــی	 ــرکت	مل ــاوت	ش ــورد	متف ــت	برخ ــت	نف ــر	در	صنع ــکل	دیگ مش
ــی	و	خارجــی	در	واگــذاری	 ــا	شــرکت	های	ایران نفــت	)وزارت	نفــت(	ب
ــت	 ــه	ضمان ــت	ک ــوده	اس ــوی	ب ــه	نح ــاوت	ب ــن	تف ــت.	ای پروژه	هاس
ــی	داده	 ــای	خارج ــرای	پروژه	ه ــی	ب ــمی	دولت ــدد	رس ــای	متع نامه	ه
ــی،	 ــکاران	داخل ــه	پیمان ــا	ب ــت	نامه	ه ــان	ضمان ــا	از	دادن	هم ــده	ام ش

ــاب	شــده	اســت. اجتن
7- عدم تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در پتروشیمی و 

اکتفا به صادرات مواد پتروشیمی تقریبا خام
در	 پتروشــیمی	 باالدســت	 صنایــع	 ظرفیــت	 توســعه	 علیرغــم	
ســال	های	پــس	از	انقــالب	و	رســیدن	تولیــد	بــه	بیــش	از	50	
میلیــون	تــن،	مشــاهده	آمارهــای	مربــوط	بــه	ارزش	محصــوالت	
تولیــد	 بــه	 ایــران	 صادراتــی	پتروشــیمی	نشــان	می	دهــد	کــه	
	کــم	ارزش	تریــن	محصــوالت	پتروشــیمی	اکتفــا	نمــوده	اســت.	
یکــی	از	دالیــل	مهــم	ایــن	مســئله،	نــرخ	پاییــن	خــوراک	تحویلــی	بــه	
پتروشــیمی	ها	اســت	کــه	موجــب	می	شــود	بــه	دلیــل	توجیــه	پذیــری	
اقتصــادی،	بــه	وضعیــت	موجــود	اکتفــا	شــود	و	افزایــش	بهــره	وری	در	

دســتور	کار	قــرار	نگیــرد.
8- بحران اتیلن غرب و پتروشیمی های وابسته به آن

خــط	لولــه	اتیلــن	غــرب	بــا	مشــکالت	متعــددی	روبروســت	و	همیــن	
ــداد	آن	 ــف	شــده	در	امت ــای	تعری ــده	بســیاری	از	طرح	ه موضــوع،	آین
ــروژه	اتیلــن	غــرب،	چهــار	 ــه	خطــر	انداختــه	اســت.	در	تعریــف	پ را	ب
پتروشــیمی	تولیــد	الفیــن	بــرای	تامیــن	خــوراک	آن	ذکــر	شــده	اســت	
کــه	از	ایــن	چهــار	پتروشــمی،	دو	مجتمــع	کاویــان	و	مرواریــد	عملیاتی	
هســتند	و	ظرفیــت	اســمی	آنهــا	1.5	میلیــون	تــن	تولیــد	اتیلــن	اســت؛	
امــا	دو	مجتمــع	دیگــر	یعنــی	واحدهــای	الفیــن	گچســاران	و	ایــالم	بــا	
ظرفیــت	1.15	میلیــون	تــن	نیمــه	تمــام	رهــا	شــده	اند		ایــن	در	حالــی	
ــن	از	خــط	 ــده	خــوراک	اتیل اســت	کــه	پتروشــیمی	های	مصــرف	کنن
لولــه	اتیلــن	مجموعــاً	نیازمنــد	ســه	میلیــون	تــن	اتیلــن	خواهنــد	بــود.
بســیاری	از	پتروشــیمی	های	تصویــب	شــده	بعــد	از	گذشــت	چندیــن	

ــرفت	 ــد	پیش ــد	درص ــا	چن ــرداری	تنه ــره	ب ــرر	به ــان	مق ــال	از	زم س
ــتباه	 ــف	اش ــل	از	تعری ــرفت	حاص ــد	پیش ــد	کن ــن	رون ــته	اند	و	ای داش

ــت. ــتی	اس ــط	زیس ــادی	و	محی ــر	اقتص ــا	از	نظ آنه
بــا	توجــه	بــه	پیــش	بینــی	رونــد	کمبــود	اتــان	از	پنــج	ســال	آینــده،	
میــزان	کنونــی	تولیــد	اتــان	در	ایــران	صرفــا	کفــاف	واحدهــای	الفینــی	
ــا	 ــه	تنه ــه	ن ــت	ک ــداری	اس ــن	هش ــد	و	ای ــده	را	می	ده ــداث	ش اح
تمــام	پتروشــیمی	های	کنونــی	وابســته	بــه	ایــن	خــط	لولــه	را	درگیــر	
می	کنــد،	بلکــه	اتمــام	حجتــی	بــرای	جلوگیــری	از	ســاخت	واحدهــای	

جدیــد	بــر	ســر	راه	ایــن	خــط	لولــه	اســت.
9- عدم توسعه ظرفیت پاالیشگاهی در کشور 

بیــش	از	20	ســال	اســت	کــه	هیــچ	پــروژه	جدیــد	پاالیشــگاهی	نفــت	
ــدازی	نشــده	اســت	و	ظرفیــت	پاالیشــی	نفــت	خــام	 در	کشــور	راه	ان
ــده	اســت.	علیرغــم	 کشــور	در	حــدود	1.8	میلیــون	بشــکه	در	روز	مان
اینکــه	پروژه	هــای	پاالیشــگاهی	متعــددی	در	برنامــه	چهــارم	توســعه	
ــا	اصالحاتــی	در	برنامــه	پنجــم	توســعه	تعریــف	شــده	اســت،	امــا	 و	ب
ــه	 ــا	گذشــت	بیــش	از	10	ســال	از	تصویــب،	ب هیــچ	کــدام	از	آن	هــا	ب

ــیده	اند	 ــرانجام	نرس س
یکــی	از	موانعــی	کــه	در	ایــن	راه	وجــود	دارد،	تفــاوت	ســهم	شــرکت	
ملــی	نفــت	از	فــروش	داخلــی	و	فــروش	خارجــی	نفــت	اســت	کــه	از	
ســال	1389	در	بودجه	هــای	ســالیانه	ایجــاد	شــده	اســت.	ایــن	تغییــر	
بــه	نحــوی	بــوده	اســت	کــه	بــه	طــور	میانگیــن،	درآمــد	شــرکت	ملــی	
ــه	پاالیشــگاه	های	داخــل	کشــور،	یــک	ســوم	 نفــت	از	فــروش	نفــت	ب

درآمــد	ناشــی	از	صــادرات	نفــت	خــام	بــوده	اســت.	
ایــن	تفــاوت	موجــب	می	شــود	شــرکت	ملــی	نفــت	بیشــتر	بــه	
فــروش	نفــت	بــه	خــارج	متمایــل	باشــد.	عامــل	دیگــر	عــدم	گســترش	
ــوخت	و	 ــت	س ــودن	قیم ــی	نب ــور	واقع ــی	در	کش ــگاه	های	نفت پاالیش
اعطــای	یارانــه	بــه	عمــده	تولیــدات	پاالیشــگاه	های	کشــور	اســت	کــه	
موجــب	شــده	وضعیــت	ایــن	صنعــت	از	یــک	بنــگاه	و	شــرکت	تجــاری،	
ــوراک	 ــل	خ ــه	ازای	تبدی ــا	ب ــد	و	صرف ــر	کن ــکار	تغیی ــک	پیمان ــه	ی ب
ــه	آن	را	 ــوط	ب ــل	مرب ــق	العم ــی،	ح ــای	نفت ــه	فرآورده	ه ــی	ب دریافت

ــد. ــت	نمای دریاف
ــرژی  ــدت ان ــدار و بلندم ــه، پای ــن بهین ــف در تأمی 10- ضع

ــور  کش
ــرژی	 ــن	ان ــا	تامی ــل	متعــددی	در	کشــور	موجــب	شــده	اســت	ت دالی
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ــه	 ــی	مواج ــا	چالش	های ــور	ب ــف	کش ــای	مختل ــرای	بخش	ه ــدار	ب پای
باشــد.	یکــی	از	ایــن	مســائل	شــدت	بــاالی	مصــرف	انــرژی	در	کشــور	
ــال	مصــرف	باشــد	 ــه	دنب ــد	ب اســت	کــه	موجــب	شــده	همیشــه	تولی
ــادرات	و	 ــت	ص ــعه	ای	جه ــای	توس ــرای	طرح	ه ــزی	ب ــه	ری و	از	برنام

ــد. ــاز	بمان ــزوده	در	گاز،	ب ــش	ارزش	اف افزای
ــطح	 ــال	گاز	در	س ــی	انتق ــوط	فعل ــودن	خط ــل	نب ــر	کام ــئله	دیگ مس
ــتراتژیک	رو	و	 ــش	اس ــان	بخ ــر	اطمین ــود	ذخای ــار	نب ــور	در	کن کش
ــر	 ــود	ه ــث	می	ش ــه	باع ــت	ک ــور	اس ــرژی	)گاز(	در	کش ــی	ان زیرزمین
ســاله	و	به	خصــوص	در	فصــل	ســرما،	وزارت	نفــت	مجبــور	بــه	واردات	
گاز	از	ترکمنســتان	گــردد	تــا	بتوانــد	پاســخگوی	نیــاز	کشــور	باشــد.	در	
نتیجــه		ایــن	واردات،	انــرژی	کشــور	وابســته	بــه	کشــور	خارجــی	بــوده	
و	هــر	لحظــه	ممکــن	اســت	بــه	دالیلــی	همچــون	اختالفــات	حقوقــی	
ــای	 ــا	تحریم	ه ــور	و	ی ــن	دو	کش ــی	بی ــای	سیاس ــرارداد،	تنش	ه در	ق

ــد.	 ــه	خطــر	بیفت ــرژی	کشــور	ب ــت	ان ــی،	امنی بین	الملل
ماننــد	اتفاقــی	کــه	در	زمســتان	1395	افتــاد	و	در	اوج	فصــل	ســرما،	
ترکمنســتان	صــادرات	گاز	بــه	ایــران	را	قطــع	کــرد	و	تأمیــن	امنیــت	
ــه	رو	شــد.	 ــا	خطــر	جــدی	روب ــرژی	در	شــهرهای	شــمالی	کشــور	ب ان
در	نتیجــه	دولــت	مجبــور	شــد	بــرای	پاســخگویی	بــه	نیــاز	خانوارهــا،	
ــت	 ــا	مشــکلی	باب ــد	ت ــای	کشــور	را	قطــع	کن گاز	بعضــی	از	نیروگاه	ه

تأمیــن	آســایش	مــردم	ایجــاد	نشــود.
ــش  ــور در بخ ــرژی کش ــرف ان ــدت مص ــودن ش ــاال ب 11- ب

ــی ــی و اداری و صنعت خانگ
ــدت	 ــودن	ش ــاال	ب ــور،	ب ــی	در	کش ــم	و	اساس ــالت	مه ــی	از	معض یک
ــردم	 ــه	مصــرف	م ــوط	ب ــوزه	مرب ــه	خصــوص	در	ح ــرژی	ب مصــرف	ان
اســت.	ایــن	مســئله	باعــث	شــده	اســت	وضعیــت	کشــور	در	مصــرف	
ــد.	 ــر	باش ــی	باالت ــتاندارد	های	جهان ــرژی	از	اس ــای	ان ــام	حامل	ه تم
قیمــت	پاییــن	انــرژی	در	ایــران	و	فرهنــگ	نادرســت	مصــرف	انــرژی،	
عــدم	اجــرای	مقــررات	ملــی	ســاختمان	بــرای	کاهــش	شــدت	انــرژی	
ــت	 ــدم	رعای ــاال	و	ع ــرف	ب ــا	مص ــزات	ب ــایل	و	تجهی ــتفاده	از	وس و	اس
اســتاندارد	ها	و	نــکات	بهــره	وری	در	ایــن	زمینــه	از	دالیــل	ایــن	

مســئله	اســت.	
ایــن	مســئله	بــه	طــور	مشــابه	در	بخــش	صنعــت	و	حمــل	و	نقــل	نیــز	
مشــاهده	می	شــود.	دلیــل	بــاال	بــودن	شــدت	مصــرف	انــرژی	در	حــوزه	
صنعــت	و	حمــل	و	نقــل،	اســتفاده	از	تجهیــزات	بــا	عمــر	بــاال	و	قدیمــی	

کــه	اســتاندارد	های	الزم	را	ندارنــد	و	همچنیــن	عــدم	رعایــت	اصــول	و	
اســتانداردهای	بهــره	وری	اســت.	

همــه	ایــن	عوامــل	نشــات	گرفتــه	از	قیمــت	پاییــن	انــرژی	و	اعطــای	
ــرای	افزایــش	 ــه	آن	اســت	کــه	موجــب	می	شــود	جذابیتــی	ب ــه	ب یاران

بهــره	وری	و	کاهــش	شــدت	مصــرف	بــه	وجــود	نیایــد.
ــت  ــازن جه ــاز مخ ــورد نی ــق آب و گاز م ــدم تزری 12- ع

ــار ــت فش ــری از اف ــی و جلوگی ــد صیانت تولی
تولیــد	صیانتــی	از	میادیــن	نفتــی	و	حفــظ	منافــع	بین	نســلی،	مســتلزم	
ــن	اســت.	 ــت	میادی ــب	بازیاف ــش	ضری ــای	افزای ــر	پروژه	ه اجــرای	موث
یکــی	از	اقداماتــی	کــه	می	شــود	در	راســتای	افزایــش	ضریــب	برداشــت	
مخــازن	انجــام	داد،	تزریــق	گاز	طبیعــی	بــه	داخــل	مخــزن	اســت.	ایــن	
در	حالــی	اســت	کــه	در	ایــران،	بــه	دلیــل	افزایــش	بی	رویــه	ی	مصــرف	
ــات	وزارت	 ــدارد	و	اقدام ــود	ن ــق	وج ــرای	تزری ــاز	ب ــورد	نی گاز،	گاز	م
ــاال	دســتی	 ــه	برنامه	هــای	مشــخص	شــده	در	اســناد	ب نفــت	نســبت	ب

)برنامــه	پنجــم	و	ششــم	توســعه(	فاصلــه	ی	بســیاری	دارد.	
در	طــول	برنامــه	پنجــم	توســعه	بــه	دلیــل	رشــد	مصــرف	گاز	خانگــی	
کشــور،	تعهــد	صــادرات	گاز	بــه	ترکیــه	و	افزایــش	ســهم	نیروگاه	هــا	از	

گاز	طبیعــی،	عمــال	برنامه	هــای	تزریــق	گاز	محقــق	نشــد.	
ــاه	 ــک	مخــزن	و	چ ــت	ی ــه	فعالی ــرای	ادام ــن	کار	ب ــه	ای ــم	اینک علیرغ
ــت	 ــا	مســئوالن	همیشــه	وضعی ــی	محســوب	می	شــود	ام ــت،	حیات نف
فعلــی	را	در	نظــر	می	گیرنــد،	غافــل	از	اینکــه	اثــر	تزریــق	نکــردن	ِگاز	
ــد	 ــی	خــودش	را	نشــان	می	ده ــاز	مخــازن،	در	ســال	های	آت ــورد	نی م

و	کشــور	را	بــا	افــت	تولیــد	مواجــه	خواهــد	کــرد.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

ــر	 ــت	دار	زی ــی	و	اولوی ــات	جهش ــت،	اقدام ــوزه	کاری	وزارت	نف در	ح
ــود: ــنهاد	می	ش ــی	پیش ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

ــردن  ــد ک ــور روزآم ــه منظ ــت ب ــورس نف ــدازی ب 1- راه ان
ــت ــن قیم ــذاری در تعیی ــروش و اثرگ ــای ف روش ه

عرضــه	و	فــروش	نفــت	در	بــورس،	مدت	هاســت	کــه	در	میــان	
کارشناســان	و	مســئولین،	مــورد	بحــث	و	بررســی	قــرار	می	گیــرد.	بــه	
عنــوان	مثــال	بــورس	نفــت	در	حــدود	10	ســال	قبــل	تــا	چنــد	قدمــی	
ــر	آن	در	 ــا	تاســیس	دفات ــی	ب ــت	و	حت ــز	پیــش	رف ــی	شــدن	نی اجرای
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کیــش،	عرضــه	و	فــروش	نفــت	در	بــورس	در	حــال	محقــق	شــدن	بــود	
امــا	بــه	ناگهــان	متوقــف	شــد.	هــم	اکنــون	نیــز	مدت	هاســت	مســئله	
شــروع	بــه	کار	ایــن	بــورس	مطــرح	اســت	و	صحبــت	از	راه	انــدازی	آن	

ــد. ــی	نمی	افت ــا	اتفاق ــود،	ام می	ش
راه	انــدازی	بــورس	نفــت	بــه	علــت	مزایــای	متعــددی	کــه	دارد	ماننــد	
ــی	در	 ــوع	بخش ــالت،	تن ــفافیت	در	معام ــش	ش ــت،	افزای ــف	قیم کش
روش	هــای	فــروش	نفــت	خــام	و	کاهــش	ریســک	معامــالت،	ضــروری	
اســت	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.	همچنیــن	بــا	فــروش	ریالــی	نفــت	در	
بــورس،	مشــکالت	ناشــی	از	عــدم	انتقــال	دالر	و	نقــد	شــوندگی	آن	نیــز	

حــل	خواهــد	شــد.	
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
2- افزایــش ظرفیــت پاالیشــی نفــت در کشــور تــا رســیدن 

بــه نقطــه عــدم صــادرات نفــت خــام 
یکــی	از	راهکارهــای	حــذف	خــام	فروشــی	و	بــی	اثــر	کــردن	تحریــم	
ــا	ارزش	 ــیمی	ب ــی	و	پتروش ــای	نفت ــد	فرآورده	ه ــت،	تولی ــروش	نف ف
ــر	از	طریــق	پاالیــش	و	فــرآوری	نفــت	خــام	اســت.	ایــن	 افــزوده	باالت
ــر	 ــی	اث ــام	را	ب ــت	خ ــادرات	نف ــم	ص ــه	تحری ــر	اینک ــالوه	ب ــدام،	ع اق
ــد	داد. ــش	خواه ــز	افزای ــور	را	نی ــای	کش ــزان	درآمده ــد،	می می	کن

ــدود	4	 ــور	در	ح ــام	کش ــت	خ ــد	نف ــزان	تولی ــر،	می ــال	حاض در	ح
میلیــون	بشــکه	در	روز	اســت،	در	حالــی	کــه	ظرفیــت	پاالیــش	نفــت	

ــت.	 ــکه	در	روز	اس ــون	بش ــر	از	2	میلی ــور	کمت ــام	کش خ
نکتــه	مهــم	در	اینجــا	ایــن	اســت	کــه	بــا	وجــود	تهدید	هــا	و	
ــوده	 ــران	ب ــوری	اســالمی	ای ــه	متوجــه	جمه ــی	ک ــای	مختلف تحریم	ه
ــدی	در	 ــی	جدی ــگاه	نفت ــچ	پاالیش ــته،	هی ــال	گذش ــت،	از	20	س اس

ــت. ــده	اس ــدازی	نش ــور	راه	ان کش
در	ایــن	راســتا	بــه	طــور	خــاص	ضــروری	اســت	تکمیــل	پاالیشــگاه	های	
ــاه	و	 ــا	کرمانش ــز،	آناهیت ــهریار	تبری ــرگان،	ش ــپین	گ ــام	کاس ــت	خ نف
ــتان	 ــک(	و	خوزس ــز	)جاس ــنگین	هرم ــام	س ــت	خ ــگاه	های	نف پاالیش
ــتور	کار	 ــکه	در	روز	در	دس ــون	بش ــت	1.08	میلی ــوع	ظرفی ــا	مجم ب

قــرار	گیــرد.

بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	

در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریف	نشــده	اســت.

ــروش  ــت از ف ــی نف ــرکت مل ــهم ش ــازی س ــان س 3- یکس
ــی ــی و خارج داخل

ــت	پاالیشــی	کشــور	منجــر	 ــه	توســعه	صنع ــه	ب ــی	ک یکــی	از	اقدامات
ــروش	 ــت	از	ف ــی	نف ــد	شــد،	یکســان	ســازی	ســهم	شــرکت	مل خواه
نفــت	بــه	داخــل	هماننــد	ســهم	صادراتــی	آن	اســت.	در	حــال	حاضــر	
ســهم	شــرکت	ملــی	نفــت	ایــران	از	صــادرات	نفــت	خــام	14.5	درصــد	
ــروش	 ــد	آن	از	ف ــه	درآم ــی	ک ــت	اســت،	در	حال ــروش	نف از	قیمــت	ف

ــدار	اســت. ــن	مق ــک	ســوم	ای ــی	ی ــه	پاالیشــگاه	های	داخل ــت	ب نف
یکســان	ســازی	و	یــا	حتــی	بیشــتر	کــردن	ســهم	درآمــد	شــرکت	ملــی	
نفــت	از	فــروش	داخلــی	نســبت	بــه	صــادرات	آن،	گزینــه	ای	اســت	کــه	

موجــب	تحــرک	در	صنعــت	پاالیشــی	کشــور	خواهد	شــد.	
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــیدن  ــا رس ــور ت ــی گاز در کش ــت پاالیش ــش ظرفی 4- افزای

ــات گازی  ــادرات میعان ــدم ص ــه ع ــه نقط ب
ــال	1395	 ــار	س ــق	آم ــور	طب ــات	گازی	در	کش ــد	میعان ــزان	تولی می
ــا	 ــزان	ب ــن	می ــه	ای ــت	ک ــکه	در	روز	اس ــزار	بش ــه	700	ه ــک	ب نزدی
ــا	1	میلیــون	بشــکه	در	 ــده	پــارس	جنوبــی	ت تکمیــل	فازهــای	باقیمان

ــرد.	 ــد	ک ــدا	خواه ــش	پی ــز	افزای روز	نی
ــگاه	 ــوم	پاالیش ــای	دوم	و	س ــل	فازه ــتا،	تکمی ــن	راس ــن	در	ای بنابرای
360	هــزار	بشــکه	ای	ســتاره	خلیــج	فــارس	و	همچنیــن	ســاخت	و	راه	
انــدازی	مجتمــع	پاالیشــی	480	هــزار	بشــکه	ای	ســیراف	و	مجتمــع	
120	هــزار	بشــکه	ای	پــارس	شــیراز	بایــد	در	دســتور	کار	قــرار	گیــرد.	
ــات	گازی	 ــل	میعان ــل	کام ــرآورش	و	تبدی ــتای	ف ــدام	در	راس ــن	اق ای
ــذا	 ــود	و	ل ــه	فرآورده	هــای	نفتــی	خواهــد	ب تولیــد	شــده	در	کشــور	ب
ــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	 ــه	عنــوان	یــک	اق ب

ــود.	 ــت	محســوب	می	ش ــرای	وزارت	نف ب
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در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
ــت	و	گاز	و		• ــای	)نف ــد	فرآورده	ه ــن	خــط	تولی ــدازی	اولی راه	ان

ــات	گازی	 ــی	میعان ــر	دولت ــع	پاالیشــگاهی	غی ــن(	مجتم بنزی
ســتاره	خلیــج	فــارس	بــا	اســتاندارد	یــورو	5	بــا	خــوراک	120	

هــزار	بشــکه	در	روز
5- واقعــی ســازی قیمــت خــوراک جهــت افرایــش تولیــدات 

پتروشــیمی بــا ارزش افــزوده بــاال در کشــور
رونــد	تولیــد	محصــوالت	پتروشــیمي	طــي	ســال	هاي	گذشــته،	عمدتــا	
صعــودي	بــوده	و	فقــط	در	ســال	1392	بــه	دلیــل	شــرایط	تحریــم	و	
مشــکالت	ناشــي	از	آن،	تولیــد	محصــوالت	پتروشــیمي	کشــور	کاهــش	

یافتــه	اســت.
در	بخــش	صــادرات	نیــز	رونــد	فــروش	محصــوالت	کشــور	بــه	خــارج	
ــا	 ــوالت	ب ــي،	محص ــد	افزایش ــن	رون ــا	ای ــت،	ام ــوده	اس ــي	ب افزایش
ــد	 ــزان	تولی ــه	می ــي	ک ــاال	را	شــامل	نمی	شــود.	درحال ــزوده	ب ارزش	اف
ــا	1395	از	41.1	 ــال	1391	ت ــور	از	س ــیمی	کش ــوالت	پتروش محص
ــادرات	 ــیده	و	ص ــال	رس ــن	در	س ــون	ت ــه	50.6	میلی ــن	ب ــون	ت میلی
ــیده	 ــال	رس ــن	در	س ــون	ت ــه	20	میلی ــن	ب ــون	ت ــز	از	15	میلی آن	نی
اســت	امــا،	تغییــرات	ارزش	هــر	تــن	محصــوالت	صادراتــي	کشــور	طــي	
ــه	ازای	هــر	 ــوده	و	از	765	دالر	ب ــا	1395	نزولــي	ب ســال	هاي	1391	ت

ــه	468	دالر	رســیده	اســت. ــن	ب ت
بنابرایــن	پیشــنهاد	می	شــود	در	ایــن	راســتا،	قیمــت	خــوراک	تحویلــی	
بــه	پاالیشــگاه	ها	تعدیــل	گــردد	تــا	مدیــران	ایــن	صنعــت	بــه	ســمت	
تولیــدات	بــا	ارزش	افــزوده	باالتــر	و	بــه	طــور	کلــی	افزایــش	بازدهــی	و	

بهــره	وری	ســوق	پیــدا	کننــد.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــط  ــام خ ــه تم ــای نیم ــریع پروژه ه ــف س ــن تکلی 6- تعیی

ــور  ــمالی کش ــزی و ش ــای مرک ــرب و بخش ه ــن غ اتیل
در	میــان	35	طــرح	پتروشــیمی	موجــود	در	ســطح	کشــور	مرتبــط	بــا	

ــاالی	 ــا	درصــد	پیشــرفت	ب خــط	اتیلــن	غــرب،	تعــدادی	از	طرح	هــا	ب
80	درصــد	وجــود	دارنــد	کــه	نیــاز	بــه	اهتمــام	ویــژه	و	تســریع	بــرای	

تکمیــل	و	راه	انــدازی	آنهــا	وجــود	دارد.	
بنابرایــن	ضــروری	اســت	تکمیــل	پروژه	هــای	نیمــه	تمــام	بــا	
ــت	 ــد	و	بازپراخ ــه	تولی ــیدن	ب ــت	رس ــاال	جه ــرفت	ب ــد	پیش درص
دارایی	هــای	 واگــذاری	 همچنیــن	 و	 آن	 عایــدات	 از	 بدهی	هــا	
پروژه	هــای	نیمــه	تمــام	بــا	پیشــرفت	کــم	جهــت	آزادســازی	
ــام	آن	 ــرد	و	در	انج ــرار	گی ــتور	کار	ق ــع	حاصــل	از	آن،	در	دس مناب

ــود. ــریع	ش تس
ــدات	 ــد	و	عای ــتفاده	از	تولی ــن	اس ــود	ضم ــث	می	ش ــدام	باع ــن	اق ای
ناشــی	از	راه	انــدازی	ایــن	پروژه	هــا،	ســرمایه	های	مســدود	شــده	

ــد. ــرار	گیرن ــد	ق ــدار	تولی ــز	در	م ــور	نی کش
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
بــا		• پتروشــیمی	 بــزرگ	 مجتمــع	 دوازده	 انــدازی	 راه	

لرســتان)خرم	آباد(،	 در	 دولتــی	 غیــر	 ســرمایه	گذاری	
کردستان)ســنندج(،	مهابــاد،	شــهدای	مرودشت)شــیراز(،	
	،3 پردیــس	 کاویــان2،	 و	 کاوه)دیــر(،	 کارون)ماهشــهر(،	
عســلویه در	 داالهــو،	 جمشــید،	 تخــت	 انتخــاب،	 مرواریــد،	

ــت و  ــد نف ــد تولی ــای جدی ــرمایه گذاری در پروژه ه 7- س
ــترک ــن مش گاز از میادی

یکــی	از	روش	هــای	افزایــش	درآمدهــا	و	بــه	تبــع	آن	کاهــش	
میادیــن	 افزایــش	ســرمایه	گذاری	در	 نفــت،	 وزارت	 بدهی	هــای	
نفــت	و	گاز	کشــور	بــا	اولویــت	میادیــن	مشــترک	از	جملــه	میادیــن	
نفتــی	غــرب	کارون	بــا	عــراق	و	میــدان	گازی	پــارس	جنوبــی	
ــش	 ــه	افزای ــی،	ب ــر	درآمدزای ــالوه	ب ــدام	ع ــن	اق ــا	قطــر	اســت.	ای ب
ســهم	ایــران	از	میادیــن	مشــترک	منجــر	خواهــد	شــد	و	بــه	
ــاد	 ــی	اقتص ــت	های	کل ــرای	سیاس ــتای	اج ــتقیم	در	راس ــور	مس ط

ــرار	دارد. ــی	ق مقاومت
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	 اقتصــاد	مقاومتــی	ب
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در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	ســه	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
ــن		• ــام	میادی ــت	خ ــد	نف ــکه	ای	تولی ــزار	بش ــش	100	ه افزای

ــزار	 ــت	350	ه ــه	ظرفی ــیدن	ب ــرب	کارون	و	رس ــترک	غ مش
ــکه	در	روز بش

ــن		• ــد	نفــت	خــام	میادی ــت	تولی ــش	ظرفی ــل	افزای ــع	متقاب بی
ــکه	در	روز ــزار	بش ــزان	90	ه ــه	می ــرب	کارون	ب ــترک	غ مش

بیــع	متقابــل	افزایــش	ســطح	تولیــد	گاز	در	میــدان	مشــترک		•
پــارس	جنوبــی	بــه	567	میلیــون	متــر	مکعــب	در	روز

8- انعقاد قراردادهای بلند مدت گازی و اجرای قراردادهای 
موجود به منظور صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه

ــورهای	 ــه	کش ــه	ب ــط	لول ــق	خ ــی	از	طری ــادرات	گاز	طبیع ــق	ص تحق
ــود؛	در	 ــام	ش ــت	انج ــم	و	کاس ــدون	ک ــتی	ب ــه	بایس ــدف	در	منطق ه
ــادرات	گاز	 ــت	ص ــش	ظرفی ــال	افزای ــه	دنب ــد	ب ــز	بای ــد	نی ــه	بع مرحل
ــش	 ــدار	و	افزای ــه	ارزآوری	پای ــدام	ب ــن	اق ــود.	ای ــورها	ب ــن	کش ــه	ای ب
درآمدهــای	گازی	کشــور	منجــر	خواهــد	شــد	و	کشــورهای	منطقــه	را	

ــرد. ــد	ک ــران	وابســته	خواه ــه	ای ب
ــه	 ــادرات	گاز	ب ــرای	ص ــده	ب ــد	ش ــای	منعق ــتا	قرارداده ــن	راس در	ای
ــه	اســت،	 ــن	زمین پاکســتان	کــه	یکــی	از	قراردادهــای	موجــود	در	ای
بایســتی	هرچــه	ســریعتر	اجرایــی	شــود.	همچنیــن	در	حــال	حاضــر	
میــزان	صــادرات	گاز	ایــران	بــه	کشــور	عــراق	در	حــدود	10	میلیــون	
ــا	 ــا	قرارداده ــق	ب ــه	مطاب ــی	ک ــت،	در	حال ــب	در	روز	اس ــر	مکع مت
ــب	در	روز	 ــر	مکع ــون	مت ــا	60	میلی ــت	ت ــن	ظرفی ــش	ای ــکان	افزای ام
ــوی	 ــود	دارد.	از	س ــال(	وج ــب	در	س ــر	مکع ــارد	مت ــدود	20	میلی )ح
دیگــر	در	حــال	حاضــر	ســاالنه	10	میلیــارد	متــر	مکعــب	)حــدود	30	
ــه	 ــود	ک ــادر	می	ش ــه	گاز	ص ــه	ترکی ــب	در	روز(	ب ــر	مکع ــون	مت میلی
ــم	 ــی	ه ــه	مذاکرات ــن	رابط ــود	دارد	و	در	ای ــش	آن	وج ــت	افزای ظرفی

ــه	اســت.	 صــورت	گرفت
کشــورهای	جنــوب	خلیــج	فــارس	نیــز	هــدف	دیگــر	بــرای	صــادرات	
گاز	ایــران	هســتند	کــه	10	میلیــارد	متــر	مکعــب	در	ســال	بــرای	آن	

برنامــه	ریــزی	شــده	اســت.	
ــرای	نهایــی	ســازی	قراردادهــا	و	شــروع	عملیــات	 همچنیــن	تــالش	ب
ــر	 ــارس	نظی ــج	ف ــوب	خلی ــورهای	جن ــوزه	کش ــا	در	ح ــی	آنه اجرای

عمــان،	اقــدام	دیگــری	اســت	کــه	بایــد	بــا	ســرعت	و	جدیــت	بیشــتری	
مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.

طــرح	ســاخت	خــط	لولــه	صــادرات	گاز	ایــران	بــه	عمــان	در	دو	بخــش	
خشــکی	و	دریایــی	تعریــف	شــده	اســت؛	بــر	اســاس	مذاکــرات	صــورت	
گرفتــه	بیــن	ایــران	و	عمــان،	قــرارداد	فــروش	گاز	ایــران	بــه	عمــان	در	
ســال	2013	امضــا	شــد؛	ایــن	قــرارداد	60	میلیــارد	دالری،	بــرای	25	
ســال	اعتبــار	دارد	بــه	طــوری	کــه	بــرای	15	ســال	روزانــه	28	میلیــون	
ــران	 ــال(	گاز	ای ــب	در	س ــر	مکع ــارد	مت ــدود	10	میلی ــب	)ح مترمکع
ــه	عمــان	صــادر	 ــه	از	بســتر	خلیــج	فــارس	ب از	طریــق	یــک	خــط	لول

می	شــود.
ــه	عنــوان	 ــه	کشــورهای	همســایه	ب ــن	صــادرات	پیوســته	گاز	ب بنابرای
ــرای	وزارت	 یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	ب

ــود.	 ــوب	می	ش ــت	محس نف
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــف	شــده	 ــدام	تعری ــن	اق ــروژه	در	راســتای	ای ــی،	دو	پ اقتصــاد	مقاومت

ــت: اس
احــداث	خــط	لولــه	و	صــادرات	گاز	بــه	پاکســتان	)ادامــه	خــط		•

لولــه	هفتــم	سراســری(
احــداث	خــط	لولــه	و	ایجــاد	امــکان	صــادرات	گاز	بــه	کشــور		•

عــراق	بــه	طرفیــت	5	میلیــون	متــر	مکعــب	در	روز
ــت و گاز  ــوآپ( نف ــت )س ــت ترانزی ــازی ظرفی ــال س 9- فع
ــرژی  ــب ان ــوان قط ــه عن ــور ب ــگاه کش ــت جای ــت تقوی جه

ــه منطق
ــورهای	 ــوان	از	کش ــوآپ	گازی،	می	ت ــت	س ــتفاده	از	ظرفی ــت	اس جه
ــران	 ــه	ای ــده	گاز	ب ــد	و	صادرکنن ــه	تولی ترکمنســتان	و	آذربایجــان	ک
هســتند	بهــره	بــرد.	ایــران	روزانــه	حــدود	2	میلیــون	متــر	مکعــب	گاز	
ــود	را	 ــه	ازای	آن	گاز	خ ــرده	و	ب ــت	ک ــان	دریاف ــوری	آذربایج از	جمه
ــد.	صــادرات	گاز	روســیه	و	ترکمنســتان	 ــه	نخجــوان	ارســال	می	کن ب
بــه	ارمنســتان	از	طریــق	ایــران	و	همچنیــن	صــادرات	گاز	ترکمنســتان	
بــه	هنــد	بــه	واســطه	ایــران،	در	بحــث	ســوآپ	گاز	مطــرح	اســت	کــه	

نیازمنــد	پیگیــری	جــدی	اســت.
ــه	 ــرده	اســت	ک ــق	ک ــران	تواف ــت،	ای ــوآپ	نف ــوزه	س ــن	در	ح همچنی
روزانــه	تــا	ســقف60	هــزار	بشــکه	از	نفــت	برداشــت	شــده	در	میــدان	
نفتــی	کرکــوک	در	شــمال	ایــن	کشــور	را	بــا	نفــت	ایــران	ســواپ	کنــد.	



89

   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

بــه	موجــب	ایــن	قــرارداد	کــه	بــه	امضــای	دو	کشــور	رســیده،	ایــران	
ــه	از	 ــدار	ک ــان	مق ــا	و	هم ــان	ویژگی	ه ــا	هم ــی	ب ــت	نفت ــف	اس موظ
کرکــوک	دریافــت	می	کنــد،	در	بنــادر	جنوبــی	عــراق	در	خلیــج	

ــد.	 ــن	کشــور	ده ــل	ای ــارس،	تحوی ف
ــه،	 جهــت	صــادرات	نفــت	خــام	روســیه	نیــز	هم	اکنــون	خطــوط	لول
تاسیســات	و	مخــازن	ذخیره	ســازی	بــه	منظــور	از	ســرگیری	ســوآپ	
ــا	 ــرداری	هســتند	و	ب ــاده	بهره	ب ــت	آم ــزار	بشــکه	نف ــه	120	ه روزان
ــا	 ــه،	صرف ــام	گرفت ــران	انج ــت	ته ــگاه	نف ــه	در	پاالیش ــی	ک تغییرات
ــقف	 ــا	س ــه	ت ــرآورش	روزان ــش	و	ف ــکان	پاالی ــگاه	ام ــن	پاالیش در	ای
ــیه،	 ــل	روس ــود	دارد.	در	مقاب ــوآپ	وج ــت	س ــکه	نف ــزار	بش 250	ه
ــل	 ــران	تحوی ــارس	از	ای ــج	ف ــی	را	در	خلی ــای	نفت ــت	و	فرآورده	ه نف

می	گیــرد.
ــمالی	و	 ــای	ش ــه	بخش	ه ــت	ک ــن	اس ــواپ	ای ــتفاده	از	س ــت	اس مزی
ــرای	پاالیشــگاه	های	 ــران	از	نفــت	روســیه	و	عــراق،	ب ــی	ای شــمال	غرب
ــه	جــای	انتقــال	نفــت	 کشــور	اســتفاده	خواهنــد	کــرد	و	در	عــوض	ب
ــد	از	 ــل	تولی ــان	مح ــمالی،	در	هم ــای	ش ــا	بخش	ه ــور	ت ــوب	کش جن
محصــوالت	موردنظــر	اســتفاده	خواهــد	شــد.	همیــن	شــرایط	در	حــوزه	

گاز	نیــز	صــادق	اســت.
بنابرایــن	از	طریــق	ســوآپ	نفــت	و	گاز،	در	هزینه	هــای	انتقــال	انــرژی	
ــال	 ــای	انتق ــن	هزینه	ه ــران	و	همچنی ــرای	ای ــمال	ب ــه	ش ــوب	ب از	جن
ــل	 ــده	مث ــورهای	صادرکنن ــرای	کش ــوب	ب ــه	جن ــمال	ب ــرژی	از	ش ان

ــی	خواهــد	شــد.	 ــه	جوی ترکمنســتان	و	روســیه	صرف
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــعه  ــظ و توس ــت حف ــازن جه ــه مخ ــق گاز و آب ب 10- تزری

ــی ــورت صیانت ــه ص ــور ب ــت و گاز کش ــد نف ــت تولی ظرفی
ــه	 ــق	آب	و	گاز	ب ــف	توســعه	کشــور،	تزری ــن	مختل ــا	قوانی ــق	ب مطاب
عنــوان	متــداول	تریــن	روش	هــای	حفــظ	فشــار	مخــازن	و	افزایــش	
برداشــت	شــناخته	شــده	اســت.	در	واقــع	جهــت	برداشــت	صیانتــی	
از	میادیــن	نفتــی،	تزریــق	آب	و	گاز	امــری	ضــروری	اســت	چــرا	کــه	
ــس	از	آن	 ــه	پ ــری	هســتند	ک ــه	عم ــا	دارای	نیم ــه	مخــازن	دنی هم

ــده	می	شــود. ــا	دی ــش	فشــار	مخــزن	در	آنه ــه	افزای ــاز	ب نی
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
 IBT 11- اصالح نظام قیمت گذاری گاز با استفاده از مدل

ــق	 ــودن	و	تعل ــل	ارزان	ب ــه	دلی ــران	ب ــرژی	در	ای ــرف	ان ــدت	مص ش
ــه	یکــی	از	معضــالت	کشــور	تبدیــل	شــده	 ــه	آن،	ب ــه	ب گرفتــن	یاران
ــه	 ــی	روی ــا	موجــب	رشــد	مصــرف	ب ــه	تنه ــه	نحــوی	کــه	ن اســت؛	ب
ــه	 ــق	گرفت ــه	تعل ــه	یاران ــده	بلک ــه	گاز	ش ــرژی	از	جمل ــای	ان حامل	ه
ــه	ایــن	بخــش	نیــز	از	روال	عدالــت	خــارج	شــده	و	هــر	کــس	کــه	 ب
ــه	پنهــان	بیشــتری	را	دریافــت	 انــرژی	بیشــتری	مصــرف	کنــد،	یاران

ــرد. خواهــد	ک
ــال	 ــوض	گاز	س ــود	در	قب ــه	موج ــاس	تعرف ــر	اس ــه	ب ــوان	نمون ــه	عن ب
ــرد،	 ــل	س ــران	و	در	فص ــد	ته ــی	مانن ــم	معمول ــک	اقلی 1395	و	در	ی
ــت	 ــی	دول ــه	پرداخت ــزان	یاران ــه	می ــد	ک ــان	می	ده ــبات	نش محاس
ــان	و	 ــزار	توم ــدود	53	ه ــا(	ح ــم	مصرف	ه ــی	)ک ــه	اول	مصرف ــه	پل ب
میــزان	یارانــه	پرداختــی	بــه	مشــترکین	موجــود	در	پلــه	آخــر	مصرفــی	

ــت. ــان	اس ــزار	توم ــدود	480	ه ــا(	ح )پرمصرف	ه
ــن	 ــه	ای ــش	ب ــن	بخ ــرف	در	ای ــرل	مص ــرای	کنت ــی	ب ــکار	قیمت راه
صــورت	اســت	کــه	قیمــت	حامل	هــای	انــرژی	بــرای	80	درصــد	مــردم	
کــه	کــم	مصــرف	هســتند،	بــدون	تغییــر	باقــی	بمانــد؛	امــا	بــرای	آن	
ــد،	بایســتی	 ــو	مصــرف	می	کنن ــش	از	الگ ــه	بی ــته	از	مشــتریان	ک دس
بــه	صــورت	پلکانــی	و	تــا	نــرخ	آزاد	و	بــدون	یارانــه	)حتــی	بیشــتر	از	

ــد. ــرخ	تمــام	شــده(	افزایــش	یاب ن
ــه	 ــا	یاران ــه	تنه ــن	بخــش،	ن ــی	گاز	در	ای ــع	مصرف ــا	آزاد	شــدن	مناب ب
پنهــان	کمتــری	توزیــع	می	شــود،	بلکــه	بــا	ظرفیــت	آزاد	شــده	
ــه	 ــه	مشــتریان،	تزریــق	بیشــتر	گاز	ب ــوان	صــادرات	گاز	بیشــتر	ب می	ت
میادیــن	و	پروژه	هــای	مختلــف	افزایــش	ارزش	افــزوده	گاز	طبیعــی	را	

ــی	کــرد. عملیات
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
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اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	
اســت.

12- اجــرای طــرح فــرآورش کامــل گازهــای همــراه و 
جلوگیــری از ســوزانده شــدن آن

ــت	 ــد	نف ــی	تولی ــوالت	جانب ــی	از	محص ــت،	یک ــراه	نف ــای	هم گازه
هســتند	و	همــراه	بــا	نفت	خــام	از	میدان	هــای	نفتــی	برداشــت	
ــت	و	 ــش	نف ــرژی	در	بخ ــالف	ان ــع	ات ــن	مناب ــوند	و	از	مهمتری می	ش
ــران	 ــی،	ای ــای	جهان ــردد.	براســاس	آماره گاز	کشــور،	محســوب	می	گ
بعــد	از	روســیه	و	نیجریــه	بیشــترین	اتــالف	انــرژی	بــه	ایــن	شــکل	را	
در	جهــان	دارد	بــه	گونــه	ای	کــه	در	حــال	حاضــر،	حــدود	40	میلیــون	
متــر	مکعــب	در	روز	گازهــای	همــراه	نفــت	)معــادل	1.5	فــاز	پــارس	
جنوبــی(	در	میادیــن	نفتــی	کشــور	بــدون	اســتفاده	ســوزانده	می	شــود	
ــن	زده	 ــارد	دالر	تخمی ــا	3	میلی ــدود	2	ت ــادی	آن	ح ــه	ارزش	اقتص ک

می	شــود.
	FLNG	ــوژی ــر،	تکنول ــای	فل ــدن	گازه ــوزانده	ش ــش	س ــرای	کاه ب
کــه	یــک	تکنولــوژی	جدیــد	جهانــی	اســت	و	بــه	کمــک	آن	پاالیــش	
ــام	 ــکی	انج ــه	خش ــاز	ب ــدون	نی ــتی	ب ــر	روی	کش ــازی	گاز	ب و	مایع	س

ــرد.	 ــرار	گی ــتفاده	ق ــورد	اس ــد	م ــرد،	می	توان می	گی
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــرای	وزارت	نفــت	محســوب	می	شــود.	 اقتصــاد	مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
ــی	از	گاز		• ــت	گاز	طبیع ــد	هدررف ــد	درص ــم	واح ــش	نی کاه

ــده ــرآورش	ش ف
13- ایجــاد ســازوکار تامیــن مالــی قراردادهــای کالن نفتــی 

از طریــق بــازار ســرمایه 
ــا	 ــد	و	ب ــه	دارن ــی	ک ــت	باالی ــا	ظرفی ــرمایه	ب ــن	س ــرکت	های	تامی ش
ــی	از	 ــش	اعظم ــد	بخ ــور،	می	توانن ــاالی	کش ــی	ب ــه	نقدینگ ــه	ب توج
ــن	 ــد.	ای ــرف	کنن ــی	را	برط ــع	مال ــه	مناب ــی	ب ــای	نفت ــاز	پروژه	ه نی
ــازار	بــورس	کشــور	نیــز	می	توانــد	فعــال	شــود	و	 ظرفیــت	از	طریــق	ب
صندوق	هــای	پــروژه،	امــکان	جدیــدی	در	بــازار	ســرمایه	هســتند	کــه	

ــرد	دارد. ــن	مهــم	کارب ــرای	ای ب
بنابرایــن	بــا	وجــود	ســرمایه	های	کالن	در	کشــور	و	همچنیــن	تجربــه	

موفــق	تامیــن	ســرمایه	از	طریــق	منابــع	داخلــی،	ضــروری	اســت	وزارت	
ــت	دار،	ســازوکارهای	الزم	 ــدام	مهــم	و	اولوی ــک	اق ــوان	ی ــه	عن نفــت	ب
بــرای	تامیــن	مالــی	قراردادهــای	کالن	نفتــی	از	طریــق	بــازار	ســرمایه	

را	ایجــاد	نمایــد.
ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــت	محســوب	می	شــود.	 ــرای	وزارت	نف ــی	ب مقاومت
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــای  ــروژه ه ــاوری در پ ــال فن ــازوکار انتق ــاد س 14- ایج

ــی ــای خارج ــرکت ه ــا ش ــت و گاز ب ــترک نف مش
ــه	منظــور	افزایــش	تجربیــات	اجرایــی	و	توانمنــدی	 ضــروری	اســت	ب
ــت	 ــت	و	گاز،	وزارت	نف ــای	کالن	نف ــروژه	ه ــای	کشــور	در	انجــام	پ ه
ســازوکار	مشــخصی	بــرای	انتقــال	فنــاوری	در	قراردادهــای	مشــترک	

ــا	شــرکت	هــای	خارجــی	ایجــاد	نمایــد.	 ب
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــود.	 ــوب	می	ش ــت	محس ــرای	وزارت	نف ــی	ب مقاومت
ــی	 ــتاد	فرمانده ــت	در	س ــوب	وزارت	نف ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	

اســت:
ــال		• ــرای	انتق ــد	IPC	ب ــای	جدی ــاختار	قرارداده ــالح	س اص

ــور	 ــازار	کش ــه	ب ــرد	معاوض ــرای	راهب ــدف	اج ــا	ه ــاوری	ب فن
ــی	و	 ــی	عملیات ــش	ف ــا	دان ــی	و	گازی	ب ــای	نفت ــوزه	ه در	ح
 E&P	ــد ــای	اکتشــاف	و	تولی ــق	شــرکت	ه ــن	از	طری بنیادی
ــی	 ــکار	عموم ــای	پیمان ــرای	بخــش	باالدســت	و	شــرکت	ه ب
ــاد	 ــت	و	انعق ــت	نف ــت	صنع ــن	دس ــش	پائی ــرای	بخ GC	ب

ــی	و	گازی ــم	نفت ــرارداد	مه ق

وضعیت	وزارت	نفت	در	اقتصاد	مقاومتی
ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
14	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	بــا	وزارت	
نفــت،	متناســب	بــا	6	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــن	 ــروژه	ای ــروژه	از	19	پ ــه	9	پ ــت	ک ــده	اس ــب	ش ــی	تصوی پروژه	های

دســتگاه	در	ســال	های	1395	و	1396	را	تشــکیل	می	دهــد.	
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این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت 
نفت، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

6
اقدامات جهشی و 

 اولویت دار بدون پروژه
8

مطابــق	ایــن	نمــودار،	42	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
وزارت	نفــت	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	

ــت. ــی	اس مقاومت
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	19	پ ــن	از	می همچنی
مقاومتــی	بــرای	وزارت	نفــت	تعریــف	شــده	اســت،	10	پــروژه	را	
ــرار	داد	 ــت	دار«	ق ــی	و	اولوی ــات	جهش ــوب	»اقدام ــوان	در	چارچ نمی	ت
کــه	همــه	آنهــا	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	وزارت	نفــت	

ــد	از: ــوند	و	عبارتن ــوب	می	ش محس
ــه		• ــام	المنفع ــای	ع ــه	پروژه	ه ــال	کمــک	ب ــارد	ری 4500	میلی

در	مناطــق	نفــت	خیــز	و	گازخیــز	محــروم	کشــور
بیــع	متقابــل	جایگزینــی	3000	دســتگاه	اتوبــوس	فرســوده	بــا		•

ــوس	پایه	گازســوز اتوب
ــنده		• ــون	و	کش ــتگاه	کامی ــازی	5000	دس ــل	نوس ــع	متقاب بی

ــن ــاالی	10	ت ــوده	ب فرس
ــا		• بیــع	متقابــل	جایگزینــی	20000	تاکســی	و	ون	فرســوده	ب

تاکســب	پایــه	گازســوز	بــا	پیمایــش	بــاال
بیــع	متقابــل	افزایــش	کارایــی	40000	موتــور	خانــه	و	ســامانه		•

گرمایشــی	ســاختمان	های	کشــور
بیــع	متقابــل	بــرق	دار	کــردن	10000	حلقــه	چــاه	و	تلمبــه		•

آب	کشــاورزی

ــد		• ــترک	جدی ــزار	مش ــه	900	ه ــانی	ب ــل	گازرس ــع	متقاب بی
ــرزی ــک	و	م ــهرهای	کوچ ــتایی	و	ش روس

جدیــد		• مشــترک	 	1200000 گازرســانی	 متقابــل	 بیــع	
مــرزی و	 کوچــک	 شــهرهای	 و	 روســتایی	

ــه		• ــام	المنفع ــای	ع ــه	پروژه	ه ــال	کمــک	ب ــارد	ری 3400	میلی
در	مناطــق	نفــت	خیــز	و	گاز	خیــز	و	محــروم	کشــور

ــود		• ــامل	بهب ــاوری	بخــش	باالدســت	ش ــعه	فن ــال	و	توس انتق
تولیــد	و	ازدیــاد	برداشــت	در	20	میــدان	نفتــی	و	گازی	شــامل	
ــدف	 ــا	ه ــی	ب ــز	تحقیقات ــگاه	و	مرک ــا	9	دانش ــزن	ب 52	مخ
ــا	 ــق	ارتبــاط	ب ایجــاد	بســتر	دانــش	بنیــادی	فنــاوری	از	طری
ــاوری	 ــعه	فن ــال	و	توس ــتای	انتق ــرکت	های	E&P	در	راس ش
)مطالعاتــی	بــوده	و	بــه	عنــوان	اقــدام	جــاری	محســوب	

می	شــود(
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	فرماندهــی	

ــدارد.	 ــود	ن ــی«	وج ــم	و	کل ــات	مبه ــی	»اقدام ــاد	مقاومت اقتص
ــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	در	ســتاد	 ب
ــده	 ــش	داده	ش ــر	نمای ــودار	زی ــی	در	نم ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

اســت:

وضعیت 19 پروژه مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
9

 جاری و معمولی
10

ــن	نمــودار،	47	درصــد	از	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نفــت	 ــق	ای مطاب
ــی	و	 ــات	جهش ــزو	اقدام ــی	ج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده در	س

ــت	دار	اســت. اولوی
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ــرژی	 ــع	ان ــال	و	توزی ــد،	انتق ــده	دار	تولی ــور	عه ــرو	در	کش وزارت	نی
ــع	 ــت	مناب ــن	مدیری ــا	آن	و	همچنی ــط	ب الکتریکــی	و	تأسیســات	مرتب
ــر	 ــگ	ت ــه	پررن ــن	وزارتخان ــرق	در	ای ــه	کــه	بخــش	ب ــی	اســت؛	البت آب
بــرق	 برقابــی،	شــبکه	های	 بــرق،	ســدهای	 نیروگاه	هــای	 اســت.	
ــه	 ــن	وزارتخان ــت	ای ــت	مدیری ــانی	و	...	تح ــبکه	های	آبرس ــانی،	ش رس
قــرار	دارنــد	و	لــذا	وزارت	نیــرو،	نقــش	قابــل	توجــه	و	مهمــی	در	تحقــق	

ــی	دارد. ــاد	مقاومت اقتص
ــای	4،	8،	13	 ــی،	ماده	ه ــی	اقتصــاد	مقاومت ــان	سیاســت	های	کل از	می

و	15	مرتبــط	بــا	وزارت	نیــرو	اســت:
مــاده	4:	اســتفاده	از	ظرفیــت	اجــرای	هدفمند	ســازی	یارانه	هــا		•

ــش	 ــره		وری،	کاه ــتغال	و	به ــد،	اش ــش	تولی ــت	افزای در	جه
ــی ــت	اجتماع ــاخص	های	عدال ــاء	ش ــرژی	و	ارتق ــدت	ان ش

مــاده	8:	مدیریــت	مصــرف	بــا	تأکیــد	بــر	اجــرای	سیاســت	های		•
ــای	 ــرف	کااله ــج	مص ــرف	و	تروی ــوی	مص ــالح	الگ ــی	اص کل
ــت	و	 ــاء	کیفی ــرای	ارتق ــزی	ب ــه	ری ــا	برنام ــراه	ب ــی	هم داخل

ــد ــری	در	تولی ــت	پذی رقاب

مــاده	13:	مقابلــه	بــا	ضربــه	پذیــری	درآمــد	حاصــل	از		•
صــادرات	نفــت	و	گاز	از	طریــق	افزایــش	صــادرات	بــرق

مــاده	15:	افزایــش	ارزش	افــزوده	از	طریــق	تکمیــل	زنجیــره		•
ــای	دارای	 ــد	کااله ــعه	تولی ــت	و	گاز،	توس ــت	نف ارزش	صنع
ــرژی(	 بازدهــی	بهینــه	)براســاس	شــاخص	شــدت	مصــرف	ان
و	بــاال	بــردن	صــادرات	بــرق،	محصــوالت	پتروشــیمی	و	
فرآورده	هــای	نفتــی	بــا	تأکیــد	بــر	برداشــت	صیانتــی	از	

ــع مناب
ــر	انقــالب	 ــه	رهب ــی	ک ــدام	اقتصــاد	مقاومت ــان	10	اق ــن	از	می همچنی
در	ابتــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودنــد،	اقــدام	6	و	9	مرتبــط	بــا	

وزارت	نیــرو	اســت:	
ــده		• ــام	ش ــرمایه	گذاری	های	انج ــرداری	از	س ــره	ب ــدام	6:	به اق

در	نیروگاه	هــا
اقدام	9:	ارتقای	بهره	وری	انرژی	•

ــداد	 ــال	1395	تع ــا	در	س ــن	ماموریت	ه ــق	ای ــرای	تحق ــرو	ب وزارت	نی
17	پــروژه	و	در	ســال	1396	نیــز	تعــداد	14پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	

بخش	پنجم

»ارزیابی وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 30 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 10 اقدام جهشی و اولویت دار
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ــه	1	 ــت	ک ــته	اس ــتور	کار	داش ــی،	در	دس ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده
ــذا	در	مجمــوع	 مــورد	از	آنهــا	در	هــر	دو	ســال	تکــرار	شــده	اســت؛	ل
ایــن	وزارتخانــه	30	پــروژه	داشــته	کــه	البتــه	بعضــا	در	اهــداف	کّمــی	

تغییراتــی	نمــوده	اســت.	
در	جــدول	زیــر	عناویــن	ایــن	پروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

شــده	اســت:

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت نیرو در ستادردیف

کاهش	تلفات	شبکه	توزیع	برق	به	کمتر	از	10	1
تبصره	11	بودجه	سال	1393	و1395	و	1396درصد

ماده	133	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

2

نصب	کنتورهای	هوشمند	بر	روی	چاه	ها	)50	
هزار	دستگاه		کنتور	فهام	و	7000	دستگاه		کنتور	
حجمی	مکمل	آن(	و	نصب	ابزارهای	اندازه	گیری	
مناسب	در	منابع	آب	های	سطحی	بر	روی	1000	

ایستگاه

1395

ماده	47	قانون	اصالح	الگوی	مصرف	)مصوب	سال	1389(،	تبصره	11	
بودجه	سال	1394،	تبصره	8	بودجه	سال	1395،	تبصره	8	بودجه	سال	
1396،	ماده	140	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	35	قانون	برنامه	

ششم	توسعه

3

نصب	50	هزار	دستگاه	کنتور	هوشمند	آب	و	برق	
)طرح	فهام(	و	7000	دستگاه	کنتور	حجمی	بر	

روی	چاه	ها	و	نصب	ابزارهای	اندازه	گیری	مناسب	
در	منابع	آب	های	سطحی	بر	روی	700	ایستگاه

1396

ماده	47	قانون	اصالح	الگوی	مصرف	)مصوب	سال	1389(،	تبصره	11	
بودجه	سال	1394،	تبصره	8	بودجه	سال	1395،	تبصره	8	بودجه	سال	
1396،	ماده	140	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	35	قانون	برنامه	

ششم	توسعه

پر	و	مسلوب	المنفعه	نمودن	20000	حلقه	چاه		4
ماده	140	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1395فاقد	پروانه	و	مضر	به	مصالح	عمومی

پر	و	مسلوب	المنفعه	نمودن	15000	هزار	حلقه	5
ماده	140	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1396چاه	فاقد	پروانه	و	مضر	به	مصالح	عمومی

6
احداث	بخش	بخار	نیروگاه	های	گازی	به	ظرفیت	

7000	مگاوات	)شروع	عملیات	اجرایی	سال	
)1395

تبصره	11	بودجه	سال	1393	و1395
ماده	133	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

شروع	عملیات	اجرایی	احداث	بخش	بخار	نیروگاه	7
تبصره	11	بودجه	سال	1393	و1396های	گازی	به	ظرفیت	4000	مگاوات

ماده	133	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

آبگیری	و	یا	افتتاح	10	سد	با	ظرفیت	تنظیم	آب	8
15651395	میلیون	مترمکعب	)آبهای	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه

آبگیری	و	یا	افتتاح	9	سد	با	ظرفیت	تنظیم	آب	9
4001396	میلیون	متر	مکعب	)آب	های	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه
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سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت نیرو در ستادردیف

بهره	برداری	از	50	هزار	هکتار	شبکه	های	آبیاری	و	10
1395زهکشی	اصلی	)آبهای	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه

بهره	برداری	از	70	هزار	هکتار	شبکه	های	آبیاری	11
1396و	زهکشی	اصلی	)آب	های	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه

12
آبگیری	و	یا	افتتاح	4	سد	با	ظرفیت	تنظیم		آب	
500	میلیون	مترمکعب	)عمدتاً	با	هدف	تامین	

آب	شرب(	)غیر	طرح	های	مرزی(
ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1395

13
آبگیری	و	یا	افتتاح	8	سد	به	حجم	مخزن	855	
میلیون	متر	مکعب	)عمدتا	با	هدف	تامین	آب	

شرب(	)آب	های	غیر	مرزی(
ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1396

بهره	برداری	از	5	هزار	هکتار	شبکه	های	آبیاری	و	14
1395زهکشی	اصلی	)غیر	طرح	های	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه

بهره	برداری	از	10	هزار	هکتار	شبکه	های	آبیاری	15
1396و	زهکشی	اصلی	)آب	های	غیر	مرزی(

تبصره	11	بودجه	سال	1393،	تبصره	11	بودجه	سال	1394،	تبصره	
13	بودجه	سال	1396،	ماده	141	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	

31	قانون	برنامه	ششم	توسعه

تامین	آب	شرب	بیش	از	2000	روستا	با	جمعیتی	16
تبصره	7	بودجه	سال	1393،	تبصره	9	بودجه	سال	1394،	تبصره	6	1395بالغ	بر	2.1	میلیون	نفر

بودجه	سال	1395	و	تبصره	6	بودجه	سال	1396

تامین	آب	شرب	1000روستا	با	جمعیتي	بالغ	بر	17
تبصره	7	بودجه	سال	1393،	تبصره	9	بودجه	سال	1394،	تبصره	6	8001396	هزار	نفر

بودجه	سال	1395	و	تبصره	6	بودجه	سال	1396

18
واگذاری	23	پروژه	آب	و	فاضالب	به	بخش	
خصوصی	به	روش	های	BOT	BOO،	و	
بیع	متقابل	با	ارزش	1700	میلیارد	تومان

تبصره	11	بودجه	سال	13951394
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سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت نیرو در ستادردیف

19
واگذاري	20	پروژه	آب	و	فاضالب	به	بخش	
   ROT، BOT،هاي	روش	به	خصوصي

 BOOو	بیع	متقابل
تبصره	11	بودجه	سال	13961394

20
تکمیل	و	بهره	برداری	بیش	از	2500	مگاوات	
نیروگاه	جدید	شامل	)حرارتی،	آبی،	 G.Dو	

انرژی	های	تجدیدپذیر(
تبصره	6	بودجه	سال	1393،	تبصره	6	بودجه	سال	1394،	تبصره	5	1395

بودجه	سال	1395	و	تبصره	5	بودجه	سال	1396

21

تکمیل	و	بهره	برداری	بیش	از	4219	مگاوات	
نیروگاه	جدید	شامل	)3000	مگاوات	حرارتی،	

419	مگاوات	برقابی،	300	مگاوات	تولید	پراکنده	
و	600	مگاوات	انرژی	های	تجدید	پذیر(

تبصره	6	بودجه	سال	1393،	تبصره	6	بودجه	سال	1394،	تبصره	5	1396
بودجه	سال	1395	و	تبصره	5	بودجه	سال	1396

تکمیل	و	بهره	برداری	26	تصفیه	خانه	فاضالب	به	22
تبصره	6	بودجه	سال	1393،	تبصره	6	بودجه	سال	1394،	تبصره	5	1395ظرفیت	420.000	مترمکعب	در	شبانه	روز

بودجه	سال	1395	و	تبصره	5	بودجه	سال	1396

تکمیل	و	بهره	برداري	از	23	تصفیه	خانه	فاضالب	23
تبصره	6	بودجه	سال	1393،	تبصره	6	بودجه	سال	1394،	تبصره	5	1396به	ظرفیت	421000	مترمکعب	در	شبانه	روز

بودجه	سال	1395	و	تبصره	5	بودجه	سال	1396

24
احداث	10000	مگاوات	ظرفیت	اسمی	تولید	برق	
توسط	بخش	خصوصی	)شروع	عملیات	اجرایی	

سال	95(
ماده	133	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1395

25
شروع	عملیات	اجرایی	احداث	2000	مگاوات	
نیروگاه	برق	حرارتی	توسط	بخش	دولتی	و	

خصوصی
ماده	133	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1396

26

اجرای	سیستم	AMII		و	شروع	هوشمندسازی	
شبکه	با	نصب	400	هزار	کنتور	هوشمند	)طرح	
فهام(	در	سال	1395	)با	اولویت	مشترکین	

دیماندی،	صنعتی	و	کشاورزی(

ماده	47	قانون	اصالح	الگوی	مصرف	)مصوب1389(	و	ماده	134	قانون	1395
برنامه	پنجم	توسعه

ماده	47	قانون	اصالح	الگوی	مصرف	)مصوب1389(	و	ماده	134	قانون	1396نصب	300	هزار	کنتور	هوشمند	برق	)طرح	فهام(27
برنامه	پنجم	توسعه

1395تکمیل	و	بهره	برداری	از	نیروگاه	پرند28

اتمام	عملیات	برق	رسانی	به	کلیه	روستاهای	29
تبصره	9	بودجه	سال	1394	و	تبصره	6	بودجه	سال	13951395دارای	ده	تا	بیست	خانوار

30
اصالح	الگوی	مصرف		آب	در	بخش	شرب	)کاهش	
درصد	تعداد	واحدهای	با	مصرف	باالی	20	متر	

مکعب	در	سطح	کشور	به	22.5	درصد(
ماده	17	قانون	برنامه	چهارم	توسعه1395
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چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

ــر	 ــرح	زی ــه	ش ــی	ب ــا	و	موانع ــرو،	چالش	ه ــوزه	کاری	وزارت	نی در	ح
ــود	دارد: ــی	وج ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

1- بدهی باالی وزارت نیرو به پیمانکاران
ــاد	 ــق	اقتص ــرای	تحق ــرو	ب ــای	وزارت	نی ــن	چالش	ه ــی	از	مهمتری یک
ایــن	 اقتصــادی	 ناکارآمــدی	 و	 انباشــته	 بدهی	هــای	 مقاومتــی،	
وزارتخانــه	اســت.	اقتصــاد	نامتــوازن	صنعــت	بــرق	بــه	انباشــته	شــدن	
مطالبــات	بخــش	خصوصــی	منجــر	شــده	اســت،	بــه	طــوری	کــه	بــر	
اســاس	گزارش	هــای	رســمی	تــا	پایــان	مهــر	مــاه	ســال	1396،	وزارت	
نیــرو	بیــش	از	30	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــه	بخــش	خصوصــی	بدهــکار	

اســت.	
ــی	و	خارجــی،	در	بســیاری	 ــکارن	داخل ــه	پیمان ــرو	ب ــی	وزارت	نی بده
ــلب	 ــا	س ــرمایه	گذاری	را	از	آنه ــت	و	س ــه	فعالی ــزه	ادام ــوارد	انگی از	م
ــدی	 ــش	ج ــا	چال ــور	را	ب ــرق	کش ــت	ب ــعه	صنع ــد	توس ــرده	و	رون ک
ــن	وزارت	 ــرو	بدهکارتری ــر	وزارت	نی ــال	حاض ــد.	در	ح ــه	می	کن مواج
خانــه	دولــت	اســت	و	یافتــن	روشــی	بــرای	پرداخــت	بدهی	هــای	ایــن	

وزارتخانــه،	جــزء	مهم	تریــن	چالش	هــای	آن	اســت.
2- نظام نادرست قیمت گذاری برق

یکــی	از	دالیــل	اصلــی	مشــکالت	اقتصــادی	وزارت	نیــرو،	نظــام	قیمــت	
گــذاری	ناکارآمــد	در	بــرق	اســت.	بــرق	بــه	عنــوان	تولیــد	اصلــی	وزارت	
ــا	از	 ــه	تنه ــه	ن ــد	ک ــروش	می	رس ــه	ف ــن	ب ــی	پایی ــا	نرخ	های ــرو	ب نی
ــد،	 ــد	اقتصــاد	خــود	را	اداره	کن ــه	نمی	توان ــن	وزارتخان ــا،	ای محــل	آنه
بلکــه	باعــث	شــکل	گیــری	الگــوی	ناصحیــح	مصــرف	نیــز	شــده	اســت.	
مشــکل	دیگــر	نظــام	قیمــت	گــذاری	فعلــی	ناعادالنــه	بــودن	آن	اســت.	
ــرق	بیشــتری	 ــراد	متمــول	ب ــد	اف ــاری	نشــان	می	دهن بررســی	های	آم
ــد	و	در	 ــر	برخــودار	جامعــه	مصــرف	می	کنن ــه	طبقــات	کمت نســبت	ب
نتیجــه	بــه	دلیــل	وجــود	یارانــه	پنهــان،	یارانــه	بیشــتری	نســبت	بــه	

ــد. ــراد	کــم	مصــرف	دریافــت	می	کنن اف
ــترکین،	 ــرق	مش ــرف	ب ــزان	مص ــش	می ــا	افزای ــه	ب ــوان	نمون ــه	عن ب
ــد.	 ــش	می	یاب ــز	افزای ــان	نی ــه	پنه ــا	از	یاران ــدی	آنه ــره	من ــزان	به می
ــرق	 ــه	مصــرف	ب ــاری	نشــان	می	دهــد	مشــترکینی	ک بررســی	های	آم
آن	هــا	بیــش	از	الگــوی	مصــرف	بــوده	و	جــزو	مشــترکین	پرمصــرف	بــه	
ــه	 ــان	یاران ــزار	توم ــا	900	ه ــن	800	ت ــالیانه	بی ــد،	س حســاب	می	آین

ــی	کــه	مشــترکین	کــم	مصــرف	 ــد،	در	حال پنهــان	دریافــت	کــرده	ان
ــد.	 ــت	کرده	ان ــرق	دریاف ــان	ب ــه	پنه ــان	یاران ــزار	توم ــا	140	ه تنه

ارزان	بــودن	بــرق	عــالوه	بــر	اینکــه	چــراغ	ســبزی	بــه	افــراد	پرمصــرف	
در	عــدم	کنتــرل	مصــرف	اســت،	وزارت	نیــرو	را	نیــز	بــرای	تامیــن	بــرق	
ــراوان	 ــا	مشــکالت	ف ــان	اوج	مصــرف،	ب ــاز،	مخصوصــا	در	زم ــورد	نی م
ــش	 ــرای	افزای ــرو	ب ــه	وزارت	نی ــی	وقف ــالش	ب ــرده	اســت.	ت مواجــه	ک
ــزان	مصــرف	آن	)مخصوصــا	در	فصــول	 ــه	می ــرق	ب ــد	ب ــت	تولی ظرفی

ــن	مشــکالت	اســت. ــه	ای	از	ای گــرم	ســال(	نمون
3- بــازده پاییــن نیروگاه هــا بــه دلیــل قدیمــی و غیربومــی 

بــودن فنــاوری تولیــد بــرق 
از	میــزان	 بازدهــی	کمتــر	 بــا	 نیروگاه	هــای	کشــور	 از	 بســیاری	
دارد.	 ایــن	موضــوع	دالیــل	متعــددی	 اســتاندارد	کار	می	کننــد.	
ــودن	 ــوده	ب ــاوری	و	فرس ــودن	فن ــی	ب ــل،	قدیم ــن	دالی ــی	از	ای یک
ــگاوات	 ــون	6000	م ــم	اکن ــت؛	ه ــا	اس ــی	از	نیروگاه	ه ــزات	برخ تجهی
نیــروگاه	بــا	ســن	حــدود	40	ســال	بــه	بــاال	در	کشــور	فعــال	هســتند.
ــرق	 ــد	ب ــاوری	تولی ــودن	فن ــر	بومــی	ب ــازده	پاییــن،	غی ــت	دیگــر	ب عل
اســت؛	برخــی	از	نیروگاه	هــا	بــا	وجــود	اینکــه	تــازه	تاســیس	شــده	اند	
ــا	شــرایط	اقلیمــی	کشــور،	عمــال	 بــه	دلیــل	عــدم	تناســب	فنــاوری	ب
ــرق	 ــد	و	ب ــه	اســتانداردهای	بین	المللــی	دارن ــازده	کمتــری	نســبت	ب ب

تولیــدی	توســط	آنهــا	نســبت	بــه	ایــن	اســتانداردها	گرانتــر	اســت.
ــا	آب	و	 ــورهای	ب ــه	در	کش ــار	ک ــای	بخ ــال	نیروگاه	ه ــور	مث ــه	ط 	ب
ــی(	دارای	بازدهــی	بیــش	از	 ــال	کشــورهای	اروپای ــدل	)مث ــوای	معت ه
ــه	دارای	آب	و	 ــران	ک ــد	ای ــورهایی	مانن ــتند،	در	کش ــد	هس 50	درص
ــع	آبــی	 هــوای	گــرم	و	خشــک	هســتند	و	عمومــا	دچــار	کمبــود	مناب

ــد.	 ــی	دارن ــِی	پایین هســتند،	بازده
4- تلفات باالی خطوط انتقال و توزیع برق 

در	زمینــه	انتقــال	و	توزیــع	بــرق	مســئله	ای	بــه	نــام	تلفــات	خطــوط	
ــاال	 ــاظ	ب ــرق	از	لح ــات	ب ــش	تلف ــت.	کاه ــی	اس ــا	اهمیت ــئله	ب مس
ــور	 ــع	کش ــت	مناب ــری	از	هدررف ــرژی	و	جلوگی ــره	وری	ان ــردن	به ب
ــه	 ــش	هزین ــات،	کاه ــش	تلف ــن	کاه ــت.	همچنی ــت	اس ــز	اهمی حائ
ــه	 ــت	ب ــد	داش ــراه	خواه ــه	هم ــز	ب ــرق	را	نی ــد	ب ــده	تولی ــام	ش تم
طــوری	کــه	کاهــش	هــر	یــک	درصــد	تلفــات،	ســاالنه	2،6	میلیــارد	
کیلــووات		ســاعت	معــادل	1000	میلیــارد	تومــان	صرفــه	جویــی	بــه	

ــراه	دارد. هم
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ــوان	 ــن	تلفــات	می	ت ــک	درصــد	از	ای ــا	کاهــش	ی ــارت	دیگــر	ب ــه	عب ب
یــک	نیــروگاه	ماننــد	نیــروگاه	ســیکل	ترکیبی	شــهید	ســلیمی	

ــرد.	 ــوش	ک ــال	خام ــول	س ــدران	را	در	ط مازن
اســتاندارد	جهانــی	تلفــات	شــبکه	بــرق	8.3	درصــد	اســت	و	در	صورتی	
کــه	تلفــات	بــرق	در	کشــور	برابــر	بــا	متوســط	جهانــی	باشــد،	ســاالنه	
17	میلیــارد	کیلووات	ســاعت	بــرق	)معــادل	مصــرف	بــرق	یــک	ســال	

شــهر	تهــران(	صرفه	جویــی	خواهــد	شــد.	
بــر	اســاس	اظهــار	نظــر	رســمی	وزارت	نیــرو	در	فاصلــه	زمانــی	نیمــه	
ــبکه	از	از	15.2	 ــات	ش ــال	1395	تلف ــان	س ــا	پای ــال	1392	ت دوم	س
ــن	 ــان	ای ــا	همچن ــه	اســت؛	ام ــه	10.7	درصــد	کاهــش	یافت درصــد	ب

ــت. ــی	اس ــتاندارد	های	جهان ــر	از	اس ــش	ت ــدار	بی مق
5- افزایش مداوم میزان اوج )پیک( مصرف 

یکــی	از	مشــکالت	اساســی	صنعــت	بــرق	افزایــش	مــداوم	و	بــا	ســرعت	
اوج	)پیــک(	مصــرف	بــرق	در	کشــور	اســت؛	بــه	طــوری	کــه	از	ســال	
ــه	طــور	متوســط	ســاالنه	7.4	درصــد	 ــرق	ب ــا	1396	پیــک	ب 1357	ت
ــئله،	 ــن	مس ــه	ای ــش	ب ــز	در	واکن ــئولین	نی ــت.	مس ــته	اس ــد	داش رش
همــواره	بــه	دنبــال	تولیــد	بــرق	بیشــتر	بــرای	پاســخگویی	بــه	پیــک	

ــد		 ــرف	بوده	ان مص
بــا	ایــن	رونــد،	بایــد	کل	تاسیســات	بخــش	بــرق	ایــران	هــر	10	ســال	
یــک	بــار	2	برابــر	شــود	تــا	بتوانــد	پیــک	مــورد	نیــاز	را	تامیــن	کنــد.	
در	صــورت	در	نظــر	گرفتــن	اســتهالک	و	بازنشســتگی	تجهیــزات	عــدد	
10	ســال	کمتــر	نیــز	خواهــد	شــد.	لــذا	مســئولین	وزارت	نیــرو	بایــد	

رویکــرد	خــود	را	تغییــر	داده	و	بــه	دنبــال	پیــک	ســایی	باشــند.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

ــر	 ــت	دار	زی ــی	و	اولوی ــات	جهش ــرو،	اقدام ــوزه	کاری	وزارت	نی در	ح
ــود: ــنهاد	می	ش ــی	پیش ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

1-ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو
بســیاری	از	طلبــکاران	وزارت	نیــرو،	دارای	داد	و	ســتد	مالــی	بــا	
ــد	 ــوارد	بای ــیاری	از	م ــتند	و	در	بس ــت	هس ــف	دول ــای	مختل بخش	ه
ــرو	 ــن	وزارت	نی ــد.	بنابرای ــت	بپردازن ــه	دول ــات	ب ــا	مالی ــوارض	ی ع
ــا	 ــن	بدهی	ه ــر	ای ــه	تهات ــی،	ب ــازار	بده ــک	ب ــاد	ی ــا	ایج ــد	ب می	توان
ــکار	 ــرکتی	بده ــه	ش ــرو	ب ــر	وزارت	نی ــال	اگ ــور	مث ــه	ط ــردازد.	ب بپ

ــن	بدهــکاری،	آن	شــرکت	را	از	پرداخــت	 ــه	ازای	ای ــوان	ب اســت،	می	ت
ــرو	را	در	پرداخــت	 ــن	صــورت	وزارت	نی ــه	ای ــات	معــاف	کــرد	و	ب مالی

ــود.	 ــاری	نم ــود	ی ــای	خ بدهی	ه
ــرو،	از	 ــر	کاهــش	بدهی	هــای	وزارت	نی ــد	عــالوه	ب ــن	شــیوه	می	توان ای
بــی	انگیزگــی	ســرمایه	گــذاران	صنعــت	بــرق	نیــز	جلوگیــری	نمایــد.	
البتــه	ایــن	اقــدام	در	الیحــه	بودجــه	ســال	1397	نیــز	در	دســتور	کار	
ــک	 ــوان	ی ــه	عن ــا	ضــروری	اســت	جهــت	تســریع،	ب ــوده	ام بررســی	ب
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نیــرو	

در	نظــر	گرفتــه	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
 IBT 2- اصــالح نظــام قیمت گــذاری بــرق بــا اجــرای مــدل

ــه پرمصرف هــا ــه منظــور حــذف یاران ب
ــان	 ــه	می ــران	فاصل ــرق	و	جب ــش	تعرفه	هــای	ب ــع	افزای ــن	مان اصلی	تری
قیمــت	فــروش	بــا	قیمــت	تمام	شــده	را	می	تــوان	در	فشــارهای	
اجتماعــی	وارد	بــر	دولــت	ارزیابــی	کــرد؛	زیــرا	افزایــش	قیمــت	فــروش	
ایــن	حامــل	انــرژی،	توســط	آحــاد	جامعــه	رصــد	می	شــود	و	مخالفــت	

ــدد. ــد	می	بن ــای	جدی ــال	تعرفه	ه ــت	را	در	اعم ــت	دول ــا	آن،	دس ب
بــا	ایــن	حــال	راه	گریــز	از	تنگنــای	اقتصــادی	صنعــت	بــرق	را	
ــال	 ــرق	دنب ــت	ب ــمندانه	قیم ــد	و	هوش ــش	هدفمن ــوان	در	افزای می	ت
کــرد.	درحــال	حاضــر	هــر	چنــد	نظــام	قیمــت	گــذاری	فعلــی	پلکانــی	
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــی	ش ــوری	طراح ــی	ط ــای	مصرف ــا	پلکان	ه ــت،	ام اس

ــود. ــق	نمی	ش ــی	در	آن	محق ــذاری	پلکان ــت	گ ــداف	قیم اه
ــرای	 ــان	ب ــه	پنه ــان	شــامل	یاران ــی	همچن ــذاری	فعل نظــام	قیمــت	گ
ــز	و	تفــاوت	ملموســی	بیــن	 ــه	طــوری	کــه	تمای پرمصرف	هــا	اســت،	ب
ــب	 ــدارد	و	جال ــود	ن ــرف	در	آن	وج ــم	مص ــرف	و	ک ــترکین	پرمص مش
ــد،	 ــه	بیشــتر	مصــرف	می	کنن ــه	مشــترکین	پرمصــرف	هرچ اســت	ک
ــه	 ــی	ک ــد؛	موضوع ــتفاده	می	کنن ــتر	اس ــرق	بیش ــه	ب ــت	یاران از	مزی
بایســتی	در	نظــام	قیمــت	گــذاری	پلکانــی،	عکــس	آن	صــادق	باشــد.
ــود	آزاد	 ــا	وج ــه	ب ــد	ک ــان	می	ده ــرفته	نش ــورهای	پیش ــه	کش تجرب
بــودن	قیمــت	انــرژی،	تعرفــه	بــرق	مشــترکین	کم	مصــرف	بــا	

مشــترکین	پرمصــرف	متفــاوت	اســت.
نتایــج	حاصــل	از	بــه	کارگیــری	نظــام	تعرفــه	گــذاری	پلکانــی	افزایشــی	
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)IBT(	کــه	در	بســیاری	از	کشــورهای	پیشــرفته	مــورد	اســتفاده	قــرار	
ــی	از	 ــف	میزان ــا	تعری ــوان	ب ــه	می	ت ــد	ک ــه	اســت،	نشــان	می	ده گرفت
ــوی	 ــوان	الگ ــه		عن ــردم(	ب ــوم	م ــال	متوســط	مصــرف	عم مصــرف	)مث
ــد	 ــش	از	آن	دارن ــی	بی ــه	مصرف ــی	ک ــرای	گروه ــه	را	ب ــاز،	تعرف مج
افزایــش	داد	و	بــرای	دیگــر	مشــترکینی	کــه	طبــق	الگــوی	ارائــه	شــده	

ــه	داشــت. ــت	نگ ــد،	ثاب مصــرف	می	کنن
در	ایــن	صــورت	عمــوم	مــردم	از	افزایــش	قیمــت	مصــون	می	ماننــد	و	
ــا	الگــوی	مصرفــی	خــود	را	اصــالح	می	کننــد	 مشــترکین	پرمصــرف	ی
ــه	در	 ــد.	در	نتیج ــود	را	می	پردازن ــارف	خ ــوی	نامتع ــه	الگ ــا	هزین و	ی
و	 تعرفه	هــا	 افزایــش	 بــرای	 اجتماعــی	 مخالفت	هــای	 روش	 ایــن	
جبــران	فاصلــه	میــان	قیمــت	تمام	شــده	بــا	متوســط	قیمــت	فــروش،	
ــز	کاهــش	 ــه	نی ــن	زمین ــت	در	ای ــه	دول ــل	می	رســد	و	هزین ــه	حداق ب

می	یابــد.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	می	شــود. اقتصــاد	مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	4	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــت: اس
•		50000( روی	چاه	هــا	 بــر	 کنتورهــای	هوشــمند	 نصــب	

ــی	 ــور	حجم ــتگاه		کنت ــام	و	7000	دس ــور	فه ــتگاه		کنت دس
مکمــل	آن(	و	نصــب	ابزارهــای	اندازه	گیــری	مناســب	در	

منابــع	آب	هــای	ســطحی	بــر	روی	1000	ایســتگاه
نصــب	50	هــزار	دســتگاه	کنتــور	هوشــمند	آب	و	بــرق	)طــرح		•

ــا	و	 ــر	روی	چاه	ه ــور	حجمــی	ب ــام(	و	7000	دســتگاه	کنت فه
ــع	آب	هــای	 ــدازه	گیــری	مناســب	در	مناب نصــب	ابزارهــای	ان

ســطحی	بــر	روی	700	ایســتگاه
اجــرای	سیســتم	AMII	و	شــروع	هوشمندســازی	شــبکه		•

ــام(	در	 ــرح	فه ــمند	)ط ــور	هوش ــزار	کنت ــب	400	ه ــا	نص ب
ــی	و	 ــدی،	صنعت ــت	مشــترکین	دیمان ــا	اولوی ــال	1395	)ب س

ــاورزی( کش
نصب	300	هزار	کنتور	هوشمند	برق	)طرح	فهام(	•

ــت	 ــدل	)IBT(	در	قیم ــق	م ــه	تحق ــه	منزل ــا	ب ــن	پروژه	ه ــه	ای البت
ــت	 ــام	قیم ــوع	نظ ــن	ن ــت	ای ــروری	اس ــت	و	ض ــرق	نیس ــذاری	ب گ
گــذاری	بــه	صــورت	مجــزا	و	تحــت	عنــوان	یــک	پــروژه	پیــاده	ســازی	

ــاده	 ــرای	پی ــه	ای	ب ــه	پیــش	زمین ــه	منزل ــوان	آن	را	ب ــا	می	ت شــود،	ام
ــت. ــدل	در	نظــر	گرف ــن	م ــردن	ای ک

ــی  ــذاران داخل ــرمایه گ ــه س ــی ب ــن دولت ــه تضامی 3- ارائ
ــروگاه ــاخت نی ــور س ــرق به منظ ــد ب ــرای خری ب

درحالی	کــه	بدهی	هــای	چنــد	ده	هــزار	میلیــارد	تومانــی	وزارت	نیــرو،	
مانعــی	بــرای	حضــور	بخــش	غیردولتــی	در	توســعه	ظرفیــت	نیروگاهی	
محســوب	می	شــود،	ایــن	وزارتخانــه	بــا	ارایــه	تضامینــی	باالتــر	
نســبت	بــه	تضامیــن	ارائــه	شــده	بــه	شــرکت	های	داخلــی،	قــراردادی	
را	بــرای	احــداث	5000	مــگاوات	نیــروگاه	جدیــد	بــا	شــرکت	یونیــت	

اینترنشــنال	ترکیــه	در	ســال	گذشــته	بــه	امضــا	رســاند.
تضمین	هــای	ارائــه	شــده	بــه	ایــن	شــرکت	بــر	اســاس	قانــون	
ــران	و	وزارت	نیــرو	اســتوار	 ــت	ای ســرمایه	گذاری	خارجــی	توســط	دول
ــی	برخــوردار	 ــت	باالی ــرای	شــرکت	خارجــی	از	مطلوبی ــذا	ب ــوده	و	ل ب
ــتن	 ــار	داش ــا	در	اختی ــه	ای	ب ــرکت	ترکی ــرایط	ش ــن	ش ــت.	در	ای اس
ــهیالت	 ــی	تس ــای	خارج ــد	از	بانک	ه ــران	می	توان ــت	ای ــن	دول تضامی

ــرا	درآورد. ــه	اج ــود	را	ب ــروژه	خ ــت	و	پ الزم	را	دریاف
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	شــرکت	های	داخلــی	ماننــد	شــرکت	مپنــا	
ــا	 ــن	تضمین	ه ــت	ای ــاال	از	دریاف ــه	ب ــی	و	تجرب ــی	فن ــود	توانای ــا	وج ب
ــه	علــت	بدهی	هــای	کالن	وزارت	نیــرو،	نمی	تواننــد	 ــوده	و	ب محــروم	ب
ــرکت	ها	 ــن	ش ــه	ای ــر	ب ــند.	اگ ــته	باش ــارکت	داش ــه	مش ــن	زمین در	ای
نیــز	تضامینــی	مشــابه	شــرکت	ترکیــه	ای	داده	شــود،	می	تواننــد	

ــد. ــده	بگیرن ــر	عه ــانی	ب ــا	را	به	آس ــی	پروژه	ه ــن	مال تامی
ــرای	 ــی	را	ب ــن	دولت ــرو	تضامی ــه	وزارت	نی ــی	ک ــن	در	صورت بنابرای
شــرکت	های	داخلــی	نیــز	در	نظــر	بگیــرد،	از	تــوان	داخلــی	در	توســعه	
ــد	شــد.	 ــن	شــکل	اســتفاده	خواه ــه	بهتری ــی	ب ــای	نیروگاه ظرفیت	ه
در	نتیجــه	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــود. ــرو	محســوب	می	ش ــرای	وزارت	نی ــی	ب اقتصــاد	مقاومت
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
4- واگــذاری پروژه هــای آب و بــرق کشــور بــه شــرکت های 
داخلــی از طریــق قراردادهــای BOT بــه منظــور اســتفاده از 

ــوان داخلی ــر ت حداکث
ــای	 ــا،	سدســازی	و	پروژه	ه ــاالی	کشــور	در	ســاخت	نیروگاه	ه ــوان	ب ت
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ــرای	 ــکان	را	ب ــن	ام ــرق،	ای ــا	آب	و	ب ــط	ب ــی	و	زیرســاختی	مرتب عمران
وزارت	نیــرو	ایجــاد	کــرده	کــه	بتوانــد	از	شــرکت	های	داخلــی	در	ایــن	

زمینــه	اســتفاده	نمایــد.	
ــژه	 ــی	به	وی ــرکت	های	داخل ــه	ش ــا	ب ــن	پروژه	ه ــذاری	ای ــن	واگ بنابرای
ــه	 ــات	مهمــی	اســت	ک ــه	اقدام ــای	BOT	از	جمل ــق	قرارداده از	طری
ــه	 ــدام	ب ــن	اق ــه	ای ــد.	در	نتیج ــت	می	کن ــی	را	تقوی ــوان	داخل ــن	ت ای
عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	

ــود. ــوب	می	ش ــرو	محس وزارت	نی
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــا	ای ــط	ب ــروژه	مرتب ــی،	4	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــت: اس
احــداث	10000	مــگاوات	ظرفیــت	اســمی	تولیــد	بــرق		•

توســط	بخــش	خصوصــی	
ــروگاه		• ــگاوات	نی ــداث	2000	م ــی	اح ــات	اجرای ــروع	عملی ش

ــی	وخصوصــی ــط	بخــش	دولت ــی	توس ــرق	حرارت ب
ــی		• ــش	خصوص ــه	بخ ــالب	ب ــروژه	آب	و	فاض ــذاری	23	پ واگ

ــا	ارزش	1700	 ــل	ب ــای	،BOO	BOT	و	بیع	متقاب ــه	روش	ه ب
میلیــارد	تومــان

ــه بخــش خصوصــي 	• ــروژه آب و فاضــاب ب ــذاري ۲۰ پ واگ
بــه روش هــاي ROT، BOT، BOO و بیع متقابــل

5- تجهیــز خطــوط انتقــال و توزیــع بــه ادوات کــم مصــرف 
ــه منظــور کاهــش تلفــات فنــی  ــا فناوری هــای جدیــد ب ب

اگرچــه	میــزان	تلفــات	شــبکه	انتقــال	و	توزیــع	در	کشــور	طــی	
ــده	ای	از	 ــش	عم ــا	بخ ــرده	ام ــدا	ک ــش	پی ــته	کاه ــال	های	گذش س
ــه	 ــده،	ب ــق	ش ــون	محق ــه	تاکن ــرق	ک ــبکه	ب ــن	ش ــات	ای ــش	تلف کاه
ــرق	دزدی	 ــری	از	ب ــل	جلوگی ــی	از	قبی ــات	غیرفن ــش	تلف ــر	کاه خاط

ــت. ــوده	اس ب
در	نتیجــه	بــرای	کاهــش	بیشــتر	ســطح	تلفــات	الزم	اســت	پروژه	هایــی	
ــتری	را	 ــان	بیش ــه	زم ــود	ک ــرا	ش ــی	اج ــات	فن ــش	تلف ــرای	کاه ب
می	طلبــد.	از	آنجــا	کــه	در	ســال	های	آتــی،	کاهــش	تلفــات	پیچیدگــی	
بیشــتری	خواهــد	داشــت،	بنابرایــن	اســتفاده	از	ادوات	کــم	مصــرف	و	
بــا	فناوری	هــای	نویــن	در	ایــن	زمینــه	امــری	اجتنــاب	ناپذیــر	اســت.
ــت	دار	در	 ــی	و	اولوی ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــدام	ب ــن	اق ــذا	ای ل

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	می	شــود.

در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	1	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــت: اس
کاهش	تلفات	شبکه	توزیع	برق	به	کمتر	از	10%		•

6- تامیــن یارانــه خریــد تجهیــزات بــا فنــاوری مــدرن بــه 
منظــور پیــک ســایی 

بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	در	صورتــی	کــه	بــه	جــای	احــداث	1000	
مــگاوات	نیــروگاه	کــه	هزینــۀ	خریــد	تضمینــی	بــرق	آن	بــرای	دولــت	
2500	میلیــارد	تومــان	اســت،	دولــت	نیمــی	از	هزینــۀ	خریــد	برخــی	
تجهیــزات	کــم		مصــرف	در	جهــت	پیــک	ســایی	را	بــه	صــورت	یارانــه	

تامیــن	کنــد،	نتیجــه	بســیار	بهتــری	دریافــت	خواهــد	گرفــت.
امــروزه	در	کشــورهای	صنعتــی	و	پیشــرفته،	اســتفاده	از	فناوری	هــای	
جدیــد	و	تجهیــزات	کــم	مصــرف	بــه	منظــور	مدیریــت	بهینــه	شــبکه	
قــدرت	و	پیــک	ســایی	متــداول	بــوده	و	هزینــه	کــردن	در	ایــن	زمینــه	

ــود. ــی	می	ش ــرمایه	گذاری	تلق ــه	س ــه	منزل ب
ــم	از	 ــران	ه ــرق	ای ــبکه	ب ــه	در	ش ــه	کار	رفت ــیاری	از	اداوات	ب بس
لحــاظ	قدمــت	و	هــم	از	لحــاظ	فنــاوری	فرســوده	هســتند	و	تعویــض	
آن	هــا	بــه	افزایــش	بهــره	وری	و	پیــک	ســایی	کمــک	شــایانی	

ــرد. ــد	ک خواه
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	می	شــود. اقتصــاد	مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــه  ــی ب ــیکل ترکیب ــه س ــای گازی ب ــل نیروگاه ه 7- تبدی

ــد ــازده تولی ــش ب ــور افزای منظ
یکــی	از	موضوعــات	مهــم	مــورد	تاکیــد	در	اقتصــاد	مقاومتــی،	افزایــش	
ــی	از	 ــز	یک ــرق	نی ــد	ب ــازده	تولی ــش	ب ــت.	افزای ــرژی	اس ــره	وری	ان به
موضوعاتــی	اســت	کــه	می	تــوان	آن	را	در	زمینــه	افزایــش	بهــره	وری	

انــرژی	مــورد	توجــه	قــرار	داد.	
ــی	کشــور	 ــت	اقلیم ــل	موقعی ــه	دلی ــی	ب ــای	حرارت ــاوری	نیروگاه	ه فن
ــی	 ــر	از	اســتانداردهای	جهان ــازده	پاییــن	ت ــه	طــور	طبیعــی	دارای	ب ب
اســت.	لــذا	یکــی	از	راه	هــای	افزایــش	بــازده	در	همیــن	شــرایط،	تبدیل	

ــی	اســت. ــه	ســیکل	ترکیب ــای	گازی	ب نیروگاه	ه
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ترکیبــی،	 ســیکل	 نیروگاه	هــای	 بــه	 گازی	 نیروگاه	هــای	 تبدیــل	
ــد	 ــه	60	درص ــد	ب ــا	از	30	درص ــان	نیروگاه	ه ــش	راندم ــث	افزای باع
می	شــود.	ایــن	کار	عــالوه	بــر	کاهــش	مصــرف	ســوخت	)گاز	طبیعــی	
و	گازوئیــل(	بــرای	تولیــد	بــرق	یکســان،	ظرفیــت	تولیــد	بــرق	کشــور	

ــد. ــش	می	ده ــز	افزای را	نی
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	می	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	2	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــت: اس
شــروع	عملیــات	اجرایــی	احــداث	بخــش	بخــار	نیروگاه	هــای		•

گازی	بــه	ظرفیــت	4000	مــگاوات
احــداث	بخــش	بخــار	نیروگاه	هــای	گازی	بــه	ظرفیــت	7000		•

مــگاوات	)شــروع	عملیــات	اجرایــی	ســال	95(
8- برنامه ریــزی جهــت صــادرات 10 هــزار مــگاوات ظرفیــت 

مــازاد بــرق در فصــل زمســتان بــه همســایگان شــمالی 
ــاری	کــه	از	شــبکه	بــرق	کشــور	 در	زمســتان	ســال	1395	حداکثــر	ب
دریافــت	شــد،	در	حــدود	33	هــزار	مــگاوات	بــودد.	ایــن	میــزان	تقریبــاً	
ــه	 ــود	ک ــال	1395	ب ــتان	س ــک	تابس ــر	از	پی ــگاوات	کمت ــزار	م 20	ه
بــه	معنــی	وجــود	ظرفیــت	مــازاد	20	هــزار	مگاواتــی	بــرق	در	کشــور	

اســت.
	در	ایــن	شــرایط	فــارغ	از	رویکــرد	احــداث	نیــروگاه	جدیــد	و	صــادرات	
ــال	 ــره	و	اوره ــرای	ذخی ــگاوات	ب ــزار	م ــر	10	ه ــی	اگ ــرق	آن،	حت ب
ــکان	صــادرات	10	 ــود،	ام ــه	ش ــا	در	زمســتان	در	نظــر	گرفت نیروگاه	ه

ــازاد	در	زمســتان	وجــود	دارد.	 ــرق	م ــگاوات	ب ــزار	م ه
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	سیســتم	گرمایشــی	کشــورهای	همســایه	شــمالی	
ــرق	اســت،	پیــک	مصــرف	آن	هــا	در	فصــل	ســرما	 ــه	ب ــر	پای ــاً	ب عمدت
ــران	 ــد	ای ــرق	تولی ــتری	ب ــد	مش ــورها	می	توانن ــن	کش ــذا	ای ــت.	ل اس
ــد	و	 ــن	مســیر	درآم ــام	اوج	مصــرف	خــود	باشــند	و	کشــور	از	ای در	ای

ــد.	 ــته	باش ارزآوری	داش
ــزی	 ــه	ری ــری	و	برنام ــد	پیگی ــدام	نیازمن ــن	اق ــق	ای ــه	تحق ــا	ک از	آنج
وزارت	نیــرو	اســت،	بنابرایــن	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	
ــوب	 ــه	محس ــن	وزارتخان ــرای	ای ــی	ب ــاد	مقاومت ــت	دار	در	اقتص اولوی

می	شــود.

در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
9- برنامه ریــزی جهــت افزایــش پروژه هــای آب و بــرق 

ــارد دالر ــه 8 میلی ــراق ب ــی در ع ــرکت های ایران ش
هــم	اکنــون	حجــم	مالــی	پروژه	هــای	آب	و	بــرق	کــه	در	عــراق	توســط	
ــارد	دالر	 ــدود	3	میلی ــت،	ح ــام	اس ــال	انج ــی	در	ح ــرکت	های	ایران ش

اســت.	
ــه	وجــود	ســازندگان	توانمنــد	 ــا	توجــه	ب بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	ب
ــرق	)ماننــد	شــرکت	 داخلــی	در	زمینــه	ســاخت	تجهیــزات	صنعــت	ب
ــی	و	 ــته	های	فن ــانی	رش ــروی	انس ــور	در	نی ــدی	کش ــا(	و	توانمن مپن
ــش	 ــیل	افزای ــراق،	پتانس ــور	ع ــای	کش ــن	نیازه ــی	و	همچنی مهندس
ــت	در	 ــن	صنع ــرای	ســرمایه	گذاری	در	ای ــارد	دالری	ب ــل	5	میلی حداق

ــود	دارد. ــی	وج ــرکت	های	ایران ــرای	ش ــراق	ب ع
ــزرگ	 ــرای	شــرکت	های	ب ــا	ب ــان،	دولت	ه ــف	جه در	کشــورهای	مختل
ــی	 ــای	داخل ــتا،	توانمندی	ه ــن	راس ــرده	و	در	ای ــازی	ک ــود	بازارس خ
ــتی	 ــز	بایس ــت	نی ــن	ظرفی ــذا	ای ــد؛	ل ــش	می	دهن ــز	افزای ــود	را	نی خ

ــال	شــود. ــری	و	فع ــرو	پیگی توســط	وزارت	نی
ــه	 ــر	ب ــراق،	منج ــا	ع ــط	ب ــعه	رواب ــر	توس ــالوه	ب ــنهادی	ع ــدام	پیش اق
ــرای	کشــور	و	همچنیــن	افزایــش	توانمنــدی	 ــی	ب ارزآوری	و	درآمدزای
شــرکت	های	داخلــی	می	شــود	و	لــذا	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	
و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	

می	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
10- برنامه ریــزی جهــت افزایــش مبــادالت برقــی با کشــورهای 

منطقــه به منظــور تبدیــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقه 
ــه	و	وابســته	شــدن	 ــرق	منطق ــه	قطــب	ب ــران	ب ــل	شــدن	ای ــا	تبدی ب
ــی	 ــه	زن ــدرت	چان ــران،	ق ــرق	ای ــه	ب ــه	ب کشــورهای	همســایه	و	منطق
ــاال	مــی	رود	 دســتگاه	دیپلماســی	کشــور	نیــز	در	عرصــه	بین	المللــی	ب
و	از	ایــن	مســیر،	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	بیــش	از	پیــش	امکانپذیــر	

می	شــود.
ــه	 ــرا	ک ــر	اســت.	چ ــی	امکانپذی ــرایط	فعل ــدف	در	ش ــن	ه حصــول	ای
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کشــور	مــا	از	همــه	خصوصیــات	الزم	بــرای	تبدیــل	شــدن	بــه	قطــب	
ــور	 ــچ	کش ــه	هی ــی	ک ــت.	خصوصیات ــد	اس ــره	من ــه	به ــرق	منطق ب
دیگــری	در	منطقــه	حســاس	جنــوب	غــرب	آســیا،	همزمــان	تمامــی	

ــت.	 ــا	را	دارا	نیس آنه
این	موارد	عبارتند	از:

انرژی	ارزان	و	وافر	برای	تولید	برق	رقابتی		•
موقعیــت	جغرافیایــی	ممتــاز	)دارای	اختــالف	دمــا	از	شــمال		•

بــه	جنــوب	و	اختــالف	افــق	از	شــرق	بــه	غــرب	اســت(
ــر		• ــون	نف ــا	500	میلی ــه	ای	ب ــز	منطق ــن	در	مرک ــرار	گرفت ق

ــت جمعی
ــرق		• ــت	ب ــی	صنع ــه	بخــش	خصوص ــل	توج ــای	قاب ظرفیت	ه

در	کشــور	
در	ســال	1395،	1250	مــگاوات	تبــادل	بــرق	بــا	کشــورهای	همســایه	
ــگاوات	آن	 ــادرات	و	381	م ــگاوات	آن	ص ــه	869	م ــت	ک ــورت	گرف ص
ــت	نصــب	 ــگاوات	ظرفی ــزار	م ــه	76	ه ــا	توجــه	ب ــود.	ب ــرق	ب واردات	ب
ــور،	1250	 ــرق	کش ــت	ب ــای	صنع ــا	و	توانمندی	ه ــده	و	ظرفیت	ه ش
مــگاوات	مبــادالت	بــرق	بــا	کشــورهای	همســایه	عــدد	بســیار	کوچکــی	

اســت.
ایــن	در	حالیســت	کــه	در	برنامه	هــای	باالدســتی،	بــه	موضــوع	تبدیــل	
شــدن	کشــور	بــه	قطــب	بــرق	منطقــه	بــه	عنــوان	نقطــه	ثقــل	مرکــز	

بــازار	بــرق	اشــاره	شــده	اســت.
ــورهای	 ــتان،	کش ــتان،	افغانس ــراق،	پاکس ــورهای	ع ــون	کش ــم	اکن ه
حاشــیه	خلیــج	فــارس	و	حتــی	لبنــان،	ســوریه	و	هندوســتان	از	
متقاضیــان	بــرق	ایــران	هســتند.	بــا	افزایــش	ســطح	صــادرات	بــرق	بــه	
ایــن	کشــورها	اهــداف	کشــور	در	خصــوص	تبدیــل	شــدن	بــه	قطــب	

ــه	تســریع	خواهــد	شــد. ــرق	منطق ب
بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	کــه	از	ایــن	مســیر،	ظرفیــت	ایجــاد	
ــاه	 ــا	ارزشــی	بیــش	10	میلیــارد	دالر	در	کوت کســب	و	کار	گســترده	ب

ــود	دارد.	 ــز	وج ــدت	نی م
بنابرایــن	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	

ــرای	وزارت	نیــرو	محســوب	می	شــود. اقتصــاد	مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نیــرو	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.

وضعیت	وزارت	نیرو	در	اقتصاد	مقاومتی
ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
10	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	بــا	وزارت	
ــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	 نیــرو،	متناســب	ب
ــن	 ــروژه	ای ــروژه	از	30	پ ــه	11	پ ــب	شــده	اســت	ک ــی	تصوی پروژه	های

ــد.	 ــکیل	می	ده ــال	های	1395	و	1396	را	تش ــتگاه	در	س دس
این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت 
نیرو، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

6

مطابــق	ایــن	نمــودار،	40	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
وزارت	نیــرو	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	

ــت. ــی	اس مقاومت
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	30	پ ــن	از	می همچنی
مقاومتــی	بــرای	وزارت	نیــرو	تعریــف	شــده	اســت،	19	پــروژه	را	
ــرار	داد.	 ــت	دار«	ق ــات	جهشــی	و	اولوی ــوان	در	چارچــوب	»اقدام نمی	ت
ایــن	19	پــروژه	همگــی	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	وزارت	

ــد	از: ــه	عبارتن ــوند	ک ــوب	می	ش ــرو	محس نی
ــد		• ــاه		فاق ــه	چ ــودن	20000	حلق ــه	نم ــر	و	مســلوب	المنفع پ

ــی ــح	عموم ــه	مصال ــه	و	مضــر	ب پروان
ــاه		• ــه	چ ــزار	حلق ــودن	15000	ه ــه	نم ــر	و	مســلوب	المنفع پ

ــح	عمومــی ــه	مصال ــه	و	مضــر	ب ــد	پروان فاق
آبگیــری	و	یــا	افتتــاح	10	ســد	بــا	ظرفیــت	تنظیــم	آب	1565		•

میلیــون	مترمکعــب	)آبهــای	مــرزی(
ــم	آب	400		• ــت	تنظی ــا	ظرفی ــاح	9	ســد	ب ــا	افتت ــری	و	ی آبگی
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ــرزی( ــر	مکعــب	)آب	هــای	م ــون	مت میلی
و		• آبیــاری	 هــزار	هکتــار	شــبکه	های	 از	50	 بهره	بــرداری	

ــرزی( ــای	م ــی	)آبه ــی	اصل زهکش
بهــره	بــرداری	از	70	هــزار	هکتــار	شــبکه	های	آبیــاری	و		•

ــرزی( ــای	م ــی	)آب	ه ــی	اصل زهکش
ــم		آب	500		• ــت	تنظی ــا	ظرفی ــاح	4	ســد	ب ــا	افتت ــری	و	ی آبگی

ــرب(	 ــن	آب	ش ــدف	تامی ــا	ه ــاً	ب ــب	)عمدت ــون	مترمکع میلی
ــرزی( ــای	م ــر	طرح	ه )غی

آبگیــری	و	یــا	افتتــاح	8	ســد	بــه	حجــم	مخــزن	855	میلیــون		•
متــر	مکعــب	)عمدتــا	بــا	هــدف	تامیــن	آب	شــرب(	)آب	هــای	

غیــر	مــرزی(
و		• آبیــاری	 شــبکه	های	 هکتــار	 هــزار	 	5 از	 بهره	بــرداری	

مــرزی( )غیــر	طرح	هــای	 اصلــی	 زهکشــی	
بهــره	بــرداری	از	10	هــزار	هکتــار	شــبکه	های	آبیــاری	و		•

ــرزی( ــر	م ــای	غی ــی	)آب	ه ــی	اصل زهکش
تامیــن	آب	شــرب	بیــش	از	2000	روســتا	بــا	جمعیتــی	بالــغ		•

بــر	2.1	میلیــون	نفــر
تامیــن	آب	شــرب	1000روســتا	بــا	جمعیتــي	بالــغ	بــر	800		•

هــزار	نفــر
ــروگاه		• ــگاوات	نی ــش	از	2500	م ــرداری	بی ــره	ب ــل	و	به تکمی

انرژی	هــای	 و	 	G.D آبــی،	 )حرارتــی،	 شــامل	 جدیــد	
تجدیدپذیــر(

ــروگاه		• ــگاوات	نی ــش	از	4219	م ــرداری	بی ــره	ب ــل	و	به تکمی
جدیــد	شــامل	)3000	مــگاوات	حرارتــی،	419	مــگاوات	
برقابــی،	300	مــگاوات	تولیــد	پراکنــده	و	600	مــگاوات	

انرژی	هــای	تجدیــد	پذیــر(
تکمیــل	و	بهــره	بــرداری	26	تصفیه	خانــه	فاضــالب	بــه		•

شــبانه	روز در	 مترمکعــب	 	420.000 ظرفیــت	
ــه		• ــالب	ب ــه	فاض ــرداري	از	23	تصفیه	خان ــره	ب ــل	و	به تکمی

ظرفیــت	421.000	مترمکعــب	در	شــبانه	روز
تکمیل	و	بهره	برداری	از	نیروگاه	پرند	•
اتمــام	عملیــات	بــرق	رســانی	بــه	کلیــه	روســتاهای	دارای	ده		•

تــا	بیســت	خانــوار
اصــالح	الگــوی	مصــرف		آب	در	بخــش	شــرب	)کاهــش	درصــد		•

ــب	در	 ــر	مکع ــاالی	20	مت ــرف	ب ــا	مص ــای	ب ــداد	واحده تع
ــه	22.5	درصــد( ســطح	کشــور	ب

در	میــان	پروژه	هــای	وزارت	نیــرو،	»اقدامــات	مبهــم	و	کلــی«	وجــود	
نــدارد.

ــرو	در	ســتاد	 ــن	اســاس	وضعیــت	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نی ــر	ای ب
ــده	 ــش	داده	ش ــر	نمای ــودار	زی ــی	در	نم ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

اســت:

وضعیت 30 پروژه مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
11

 جاری و معمولی
19

ــرو	 ــن	نمــودار،	36	درصــد	از	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	نی ــق	ای مطاب
ــی	و	 ــات	جهش ــزو	اقدام ــی	ج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده در	س

ــت	دار	اســت. اولوی
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ــاورزی	 ــاد	کش ــه	وزارت	جه ــن	وظیف ــی	مهمتری ــت	غذای ــن	امنی تامی
ــه	 ــن	وزارتخان ــن	رو	ای ــت؛	از	ای ــی	اس ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

ــده	دارد. ــر	عه ــوزه	ب ــن	ح ــدی	در	ای ــی	کلی نقش
از	میــان	سیاســت	هــای	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	مــاده	هــای	3،	5،	6،	

7،	8،	10	و	23	مرتبــط	بــا	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	اســت:
ــا		• ــره	وری	در	اقتصــاد	ب ــراردادن	رشــد	به ــاده 3:	محــور	ق م

ــِت	 ــروی	کار،	تقوی ــازی	نی ــد،	توانمندس ــل	تولی ــت	عوام تقوی
رقابت	پذیــری	اقتصــاد،	ایجــاد	بســتر	رقابــت	بیــن	مناطــق	و	
ــوع	در	 ــای	متن ــت	و	قابلیت	ه ــری	ظرفی ــه	کارگی ــتانها	و	ب اس

ــور ــق	کش ــای	مناط ــای	مزیت	ه جغرافی
ــا		• ــد	ت ــره		تولی ــل	در	زنجی ــه	عوام ــاده 5: ســهم	بری	عادالن م

مصــرف	متناســب	بــا	نقــش	آنهــا	در	ایجــاد	ارزش،	بویــژه	بــا	
ــوزش،	 ــاء	آم ــق	ارتق ــرمایه	انســانی	از	طری ــش	ســهم	س افزای

ــه مهــارت،	خالقیــت،	کارآفرینــی	و	تجرب
مــاده 6: افزایــش	تولیــد	داخلــی	نهاده	هــا	و	کاالهــای		•

اساســی	)بویــژه	در	اقــالم	وارداتــی(،	و	اولویــت	دادن	بــه	تولید	

محصــوالت	و	خدمــات	راهبــردی	و	ایجــاد	تنــوع	در	مبــادی	
ــه	 ــا	هــدف	کاهــش	وابســتگی	ب ــی	ب ــن	کاالهــای	واردات تأمی

کشــورهای	محــدود	و	خــاص
ــر		• ــاد	ذخای ــان	و	ایج ــذا	و	درم ــت	غ ــن	امنی ــاده 7: تأمی م

ــد	 ــی	تولی ــی	و	کیف ــش	کم ــر	افزای ــد	ب ــا	تأکی ــردی	ب راهب
)مــواد	اولیــه	و	کاال(

اجــرای		• بــر	 تأکیــد	 بــا	 مصــرف	 مدیریــت	  :8 مــاده 
سیاســت	های	کلــی	اصــالح	الگــوی	مصــرف	و	ترویــج	مصــرف	
ــاء	 ــرای	ارتق ــزی	ب ــه	ری ــا	برنام ــراه	ب ــی	هم ــای	داخل کااله

کیفیــت	و	رقابــت	پذیــری	در	تولیــد
مــاده 10:	حمایــت	همه	جانبــه		هدفمنــد	از	صــادرات	کاالهــا		•

ــص	ارزآوری	 ــا	خال ــزوده	و	ب ــه	تناســب	ارزش	اف ــات	ب و	خدم
مثبــت	از	طریــق:

o الزم	های	مشوق	گسترش	و	مقررات	تسهیل
o 	و	ترانزیــت	و	خارجــی	تجــارت	خدمــات	گســترش

نیــاز مــورد	 زیرســاخت	های	

بخش	ششم

»ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 24 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 10 اقدام جهشی و اولویت دار
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o صادرات	برای	خارجی	گذاری	سرمایه	تشویق
o 	نیازهــای بــا	 متناســب	 ملــی	 تولیــد	 برنامه	ریــزی	

تنــوع	 و	 بازارهــای	جدیــد،	 صادراتــی،	شــکل	دهی	
ــژه	 ــه	وی ــورها	ب ــا	کش ــادی	ب ــای	اقتص ــی	پیوند	ه بخش

ــه ــورهای	منطق ــا	کش ب
o 	تســهیل	بــرای	تهاتــری	مبــادالت	کار	و	ســاز	از	اســتفاده

مبــادالت	در	صــورت	نیاز
o 	ــا ــورد	صــادرات	ب ــررات	در	م ــه	و	مق ــات	روی ایجــاد	ثب

ــای	 ــران	در	بازاره ــهم	ای ــدار	س ــترش	پای ــدف	گس ه
ــدف ه

مــاده 23: شــفاف	و	روان	ســازی	نظــام	توزیــع	و	قیمت	گذاری		•
و	روزآمدســازی	شــیوه	های	نظــارت	بــر	بازار

ــا	در	ســال	 ــت	ه ــن	ماموری ــق	ای ــرای	تحق ــاد	کشــاورزی	ب وزارت	جه
ــروژه	 ــداد	14پ ــز	تع ــال	1396	نی ــروژه	و	در	س ــداد	14	پ 1395	تع
مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	داشــته	
اســت	کــه	4	مــورد	از	آنهــا	در	هــر	دو	ســال	تکــرار	شــده	اســت؛	لــذا	در	

مجمــوع	ایــن	وزارتخانــه	24	پــروژه	داشــته	اســت.	
در	جــدول	زیــر	عناویــن	ایــن	پــروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

ــده	است: ش

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستادردیف

1

تامین	داخلی	نهادهای	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	بذر	گندم	406	
هزارتن،	بذر	برنج	4725	تن،	بذر	چغندر	قند	17500یونیت،	بذر	
سیب	زمینی	بذری	در	سطح	3000	هکتار،	بذر	دانه	های	روغنی	
8360	تن،	بذر	حبوبات	3607	تن،	بذر	پنبه	4147	تن،	بذر	ذرت	

16200	تن،	بذر	جو	53000	تن

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

2

تامین	داخلی	نهادهای	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	بذر	گندم	432	
هزار	تن،	بذر	برنج	6100	تن،	بذر	چغندر	قند	27500	یونیت،	بذر	
سیب	زمینی	بذری	در	سطح	6000	هکتار،	بذر	دانه	های	روغنی	
9780	تن،	بذر	حبوبات	4279	تن،	بذر	پنبه	5384	تن،	بذر	ذرت	

16200	تن،	بذر	جو	64700	تن

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

احداث	و	تکمیل	شبکه	های	فرعی	آبیاری	و	زهکشی	به	میزان	150	3
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395	و	1396هزار	هکتار

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395	و	1396ایجاد	و	ساماندهی	180	تشکل	بهره	برداران	آب	و	زمین4
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	35	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395	و	1396توسعه	سامانه	های	نوین	آبیاری	در	250	هزار	هکتار5
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

6

افزایش	ضریب	خوداتکایی	محصوالت	راهبردی	اساسی	شامل:	گندم	
11800	هزار	تن،	شلتوک	2949	هزار	تن،	دانه	های	روغنی	497	

هزار	تن،	سیب	زمینی	5.06	میلیون	تن،	حبوبات	700	هزار	تن،	پنبه	
206	هزار	تن،	شیر	خام	9652	هزار	تن،	گوشت	قرمز	819	هزار	تن،	
گوشت	طیور	2179	هزار	تن،	تخم	مرغ	951	هزار	تن،	چغندر	قند	
5830	هزار	تن،	جو		3100	هزار	تن،	ذرت	دانه	ای	2200	هزار	تن

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

7

افزایش	ضریب	خوداتکایی	محصوالت	راهبردی	اساسی	شامل:	گندم	
12600	هزار	تن،	شلتوک	2984	هزار	تن،	دانه	های	روغنی	689	
هزار	تن،	سیب	زمینی	5137	هزار	تن،	حبوبات	715	هزار	تن،	پنبه	

234	هزار	تن،	شیر	خام	10183	هزار	تن،	گوشت	قرمز	838	هزار	تن،	
گوشت	طیور	2255	هزار	تن،	تخم	مرغ	987	هزار	تن،	چغندر	قند	
6126	هزار	تن،	جو		3254	هزار	تن،	ذرت	دانه	ای	2300	هزار	تن

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه
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تجهیز	و	نوسازی	ناوگان	ماشینی	بخش	کشاورزی	به	میزان	1.62	8
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395اسب	بخار	هر	هکتار

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

تجهیز	و	نوسازی	ناوگان	ماشینی	بخش	کشاورزی	به	میزان	1.74	9
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396اسب	بخار	هر	هکتار

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

تامین	داخلی	نهاده	های	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	نهال	های	اصالح	10
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395شده	)18.6میلیون	اصله(

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

تامین	داخلی	نهاده	های	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	نهال	های	اصالح	11
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396شده	)	22.4	میلیون	اصله(

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

تامین	داخلی	نهاده	های	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	آفت	کش	های	12
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395غیرشیمیایی	)735	هزار	هکتار(،	کود	)3295	هزار	تن(

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

تامین	داخلی	نهاده	های	مورد	نیاز	بخش	کشاورزی:	آفت	کش	های	13
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396غیرشیمیایی	)809	هزار	هکتار(،	کود)2200	هزار	تن(

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

توسعه	تولید	و	اصالح،	بازسازی	و	نوسازی	1777	هکتار	از	واحدهای	14
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395گلخانه	ای

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

توسعه	تولید	و	اصالح،	بازسازی	و	نوسازی	2613	هکتار	از	واحدهای	15
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396گلخانه	ای

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

16

اجرای	عملیات	آبخیزداری	و	حفاظت	خاک	در	حوزه	آبخیز	سدها	و	
حوزه	های	سایر	مناطق	به	میزان	650	هزار	هکتار	و	تهیه	و	اجرای	

طرح	کنترل	کانون	های	بحرانی،	فرسایش	بادی	و	مقابله	با	بیابان	زایی	
و	ریزگردها	به	میزان	90	هزار	هکتار

ماده	38	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395
148	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

17

اجرای	عملیات	آبخیزداری	و	حفاظت	خاک	در	حوزه	آبخیز	سدها	و	
حوزه	های	سایر	مناطق	به	میزان	800	هزار	هکتار	و	تهیه	و	اجرای	

طرح	کنترل	کانون	های	بحرانی،	فرسایش	بادی	و	مقابله	با	بیابان	زایی	
و	ریزگردها	به	میزان	220	هزار	هکتار

ماده	38	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396
148	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

توسعه	آبزی	پروری	و	پرورش	ماهی	در	قفس	به	میزان	20	هزار	تن	18
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395در	آبهای	شمال	و	جنوب	کشور

149	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

توسعه	آبزی	پروری	و	پرورش	ماهی	در	قفس	به	میزان	50	هزار	تن	19
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396در	آبهای	شمال	و	جنوب	کشور

149	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

مدیریت	ذخیره	سازی	محصوالت	راهبردی	کشاورزی	)گندم،	برنج،	20
ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395	و	1396شکر،	گوشت،	روغن	و	...(

143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395کاهش	ضایعات	از	طریق	فرآوری	197	هزار	تن	21
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396کاهش	ضایعات	از	طریق	فرآوری	268	هزار	تن22
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1395افزایش	جذب	ماده	خام	کشاورزی	به	میزان	1250	هزار	تن23
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

ماده	31	قانون	برنامه	ششم	توسعه	و	ماده	1396افزایش	جذب	ماده	خام	کشاورزی	به	میزان	2679	هزار	تن24
143	قانون	برنامه	پنجم	توسعه
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

ــه	 ــی	ب ــا	و	موانع ــش	ه ــاد	کشــاورزی،	چال در	حــوزه	کاری	وزارت	جه

ــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد: ــر	ب شــرح	زی

1- وابستگی به واردات محصوالت غذایی اساسی

ــا	کشــاورزی	کشــور	را	غذاهــای	 عمــده	واردات	کاالهــای	مرتبــط	ب

ــادرات	 ــه	ص ــت	ک ــی	اس ــن	درحال ــد	و	ای ــکیل	می	ده ــی	تش اساس

غــذای	کشــور	عمدتــاً	غــذای	غیراساســی	)عمدتــاً	میــوه(	اســت.	در	

نتیجــه،	کشــور	از	ناحیــه	واردات	غــذا	بــه	کشــورهای	صادرکننــده	

کــه	عمدتــاً	همســو	بــا	جمهــوری	اســالمی	ایــران	نیســتند،	وابســته	

بــوده	و	تامیــن	امنیــت	غذایــی	بــا	چالــش	مواجــه	اســت.

ــی	 ــن	برخ ــرف	در	تامی ــرانه	مص ــش	س ــل	افزای ــه	دلی ــن	ب همچنی

ــن	 ــه،	روغ ــج،	کنجال ــی،	برن ــه	ذرت	دام ــی	از	جمل ــای	اساس غذاه

ــد	 ــر	چن ــود	دارد؛	ه ــه	واردات	وج ــاز	ب ــز،	نی ــت	قرم ــام	و	گوش خ

ــوالت	 ــن	محص ــه	ای ــور	ب ــتگی	کش ــزان	وابس ــر	می ــالیان	اخی در	س

ــت. ــه	اس ــش	یافت کاه

در	ســال	1395	میــزان	صــادرات	محصــوالت	غذایــی	و	کشــاورزی	

ــزان	واردات	 ــه	می ــوده	درحالیک ــارد	دالر	ب ــا	1.5	میلی ــی	تنه اساس

ــن	 ــت؛	ای ــوده	اس ــارد	دالر	ب ــدود	7	میلی ــوالت	در	ح ــن	محص ای

ــاورزی	 ــی	و	کش ــران	در	محصــوالت	غذای ــاری	ای ــراز	تج ــئله	ت مس

ــت. ــانده	اس ــارد	دالر	رس ــی	5.4	میلی ــه	منف ــی	را	ب اساس

2- وابستگی به واردات نهاده های اصلی غذا و  دام

ــه	نهــاده	هــای	تولیــد	کــه	از	 وابســتگی	بخشــی	از	تولیــدات	کشــور	ب

دیگــر	کشــورها	وارد	می	شــود،	یکــی	از	چالــش	هایــی	اســت	کــه	بخــش	

ــه	عنــوان	مثــال	 کشــاورزی	ایــران	را	مــورد	هــدف	قــرار	داده	اســت.	ب

بخشــی	از	طیــور	و	علوفــه	مــورد	نیــاز	دام	کشــور	از	کشــورهای	دیگــر	

ــر	عــدم	وجــود	اطمینــان	 ــه	همیــن	دلیــل،	عــالوه	ب وارد	می	شــود	و	ب

در	تامیــن	آن،	تغییــرات	نــرخ	ارز	قیمــت	ایــن	محصــوالت	را	نیــز	تحــت	

ــد. ــرار	می	ده ــر	ق تاثی

ــه	ای	در	 ــالم	هزین ــن	اق ــور	از	مهمتری ــای	دام	و	طی ــاده	ه ــت	نه قیم

ــه	ای	 ــه	گون ــت،	ب ــور	اس ــای	دام	و	طی ــده	فرآورده	ه ــام	ش ــت	تم قیم

کــه	حــدود	74	درصــد	از	هزینــه	تولیــد	ایــن	فــرآورده	هــا	مربــوط	بــه	

هزینــه	نهــاده	هــای	دام	و	طیــور	اســت.

3- پاییــن بــودن میــزان بهــره وری در منابــع، نهــاده هــا و 
دیگــر عوامــل اصلــی تولیــد غــذا در کشــور

نگاهــی	بــه	عرصــه	تولیــد	مــواد	غذایــی	در	کشــور	نشــان	می	دهــد	کــه	
بهــره	وری	نهــاده	هــا،	منابــع	و	دیگــر	عوامــل	تولیــد	غــذا	و	کشــاورزی	
ــه	همیــن	دلیــل	متوســط	عملکــرد	 ــران	بســیار	پاییــن	اســت؛	ب در	ای
تولیــد	ایــن	محصــوالت	نــه	تنهــا	نســبت	بــه	کشــورهای	پیشــرو،	بلکــه	

بــا	کشــاورزان	نمونــه	داخلــی	نیــز	اختــالف	چشــمگیر	دارد.
بررســی	هــا	نشــان	می	دهــد	علت	اصلی	نقصــان	بهــره	وری	در	کشــاورزی،	
عــدم	ورود	یافتــه	هــای	تحقیقاتــی	بــه	عرصــه	هــای	کشــاورزی	و	توســعه	
نیافتگــی	صنایــع	تبدیلــی	و	تکمیلــی	در	کشــور	اســت	که	تاثیــری	جدی	

بــر	عــدم	خودکفایــی	در	بســیاری	از	کاالهای	اساســی	داشــته	اســت.
4- فقدان شفافیت در زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی

یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	و	چالش	هــای	بخــش	کشــاورزی	در	تحقــق	
اقتصــاد	مقاومتــی،	نبــود	آمــار	و	اطالعــات	دقیــق	از	میــزان	تولیــدات	
ــزرگ	در	بخــش	کشــاورزی	 ــن	خــالء	ب و	موجــودی	انبار	هــا	اســت.	ای
باعــث	شــده	اســت	مســئولین	آمــار	و	ارقــام	مختلفــی	از	میــزان	نیــاز،	

موجــودی	انبارهــا	و	واردات	محصــوالت	کشــاورزی	ارائــه	دهنــد.	
ــازار	 ــم	ب ــرای	تنظی ــال	ب ــن	مســئله،	واردات	پرتق ــذاری	ای ــه	اثرگ نمون
ــد	و	 ــای	ض ــا	و	گزارش	ه ــه	آماره ــود	ک ــال	1396	ب ــد	س ــب	عی ش
ــای	 ــتگاه	ه ــه	دس ــور	ب ــود	در	کش ــات	موج ــزان	مرکب ــض	از	می نقی

ــود. ــال		ب ــه	آن،	واردات	پرتق ــد	و	نتیج ــه	ش ــئول	ارائ مس
5- فرســایش خــاک و افزایــش ریزگردهــا بــا تخریــب منابع 

ــع آبی ــه باالخــص مناب پای
ســاالنه	بیــش	از	40	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــه	منابــع	پایــه	ای	کشــور	
ــع	و	 ــا	و	مرات ــگل	ه ــب	جن ــوع	ســیل،	تخری ــر	وق )آب	و	خــاک(	در	اث
نیــز	افــت	آب	هــای	زیــر	زمینــی،	خســارت	وارد	می	شــود،	بــه	همیــن	
دلیــل	هــر	ســال	میــزان	غلظــت	ریزگردهــا	در	مناطــق	مختلــف	کشــور	

ــد. ــش	می	یاب ــی	افزای ــی	و	غرب ــتان	های	جنوب ــه	اس از	جمل
بــه	عنــوان	نمونــه	میــزان	برداشــت	از	منابــع	آبــی	زیرزمینــی	
در	کشــورهای	پیشــرفته	تنهــا	20	درصــد	اســت؛	امــا	ایــران	بــا	
ــی	زیرزمینــی	ســبب	تخریــب	 ــع	آب ــرداری	80	درصــدی	از	مناب بهره	ب
فــراوان	ایــن	منابــع	خــدادادی	و	تشــدید	ایــن	وضعیــت	شــده	اســت.

6- سوء مدیریت منابع آبی در کشور 
ــود	آب«	و	 ــی	از	»کمب ــه	ناش ــش	از	آن	ک ــور	بی ــئله	آب	در	کش مس
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ــح	 ــت«	و	عدم	نگــرش	صحی شــرایط	اقلیمــی	باشــد،	در	»ســوء	مدیری
بــه	آب	و	مدیریــت	نادرســت	منابــع	آب	ریشــه	دارد.	مدیریــت	منابــع	
ــرو	اســت	و	از	 ــار	وزارت	نی ــه	در	اختی ــا	مزرع ــن	ت ــی	از	محــل	تامی آب
مزرعــه	بــه	بعــد	در	اختیــار	وزرات	جهــاد	کشــاورزی	قــرار	دارد؛	ایــن	
مســئله	باعــث	شــده	اســت	کــه	هیــچ	یــک	از	دو	وزارتخانــه،	مســئولیت	
ــن	زمینــه	 ــد	و	نتــوان	در	ای ــر	عهــده	نگیرن ــی	را	ب ــع	آب مدیریــت	مناب

اقــدام	قابــل	توجهــی	انجــام	داد.
7- پراکندگی و خرد بودن اراضی کشاورزی در کشور

یکــی	از	موانــع	اصلــی	توســعه	کشــاورزی	در	کشــور	و	ســودآور	بــودن	
ــد	 ــه	موجــب	تولی ــی	اراضــی	اســت	ک ــودن	و	پراکندگ آن،	کوچــک	ب
ــاوری	و	 ــتفاده	از	فن ــکان	اس ــدم	ام ــاورزی	و	ع ــوالت	کش ــم	محص ک
ــی	 ــودن	اراض ــه	ب ــه	قطع ــن	قطع ــود.	همچنی ــن	می	ش ــات	نوی امکان
ــودن	ســطح	بهــره	وری	و	 کشــاورزی	یکــی	از	دالیــل	اصلــی	پاییــن	ب

ــاورزی	اســت. ــذاری	در	بخــش	کش ــرمایه	گ س
اجــرای	قانــون	اصالحــات	ارضــی	در	قبــل	از	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	
یکــی	از	عوامــل	مهــم	خردشــدن	اراضــی	کشــاورزی	بــوده	امــا	مهــم	
تریــن	عامــل	کوچــک	شــدن	زمیــن	هــای	کشــاورزی	در	چنــد	دهــه	
اخیــر،	قوانیــن	مربــوط	بــه	وراثــت	اســت؛	بــه	همیــن	دلیــل،	ســاالنه	
هــزاران	هکتــار	از	اراضــی	کشــاورزی	کوچــک	و	کوچــک	تــر	می	شــود.	

8- خام فروشی محصوالت کشاورزی
خــام	فروشــی	محصــوالت	کشــاورزی	نیــز	ماننــد	خــام	فروشــی	نفــت،	
ــه	 ــام	ک ــواد	خ ــران	از	م ــد	ای ــزوده	و	درآم ــود	ارزش	اف ــث	می	ش باع
صاحــب	آن	اســت،	بســیار	کمتــر	از	دیگــر	کشــورهایی	کــه	ایــن	مــواد	

ــد.	 ــد،	باش ــرآوری	می	کنن را	ف
ــه	ایــران	بزرگتریــن	تولیدکننــده	زعفــران	در	جهــان	 ــه	عنــوان	نمون ب
اســت	و	بــه	50	کشــور	از	جملــه	اســپانیا،	امــارات	و	هنگ	کنــگ	ایــن	
ــدار	 ــا	خری ــورها	عمدت ــن	کش ــا	ای ــد؛	ام ــادر	می	کن ــول	را	ص محص
زعفــران	فلــه	ای	هســتند	تــا	بتواننــد	بــا	بســته	بنــدی	مناســب،	آن	را	

ــه	کشــورهای	دیگــر	صــادر	کننــد.	 ب

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

و	 جهشــی	 اقدامــات	 کشــاورزی،	 جهــاد	 وزارت	 کاری	 حــوزه	 در	
ــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	می	شــود: ــر	ب اولویــت	دار	زی

1- افزایــش تولیــد داخلــی محصــوالت غذایــی اساســی بــا 
اســتفاده سیاســت هــای تضمیــن خریــد

بــه	منظــور	کاهــش	وابســتگی	بــه	واردات	غــذای	اساســی	از	کشــورهای	
مختلــف،	ضــروری	اســت	بــرای	تولیــد	محصوالتــی	چــون	گنــدم،	دانــه	
هــای	روغنــی،	شــیر	خــام،	گوشــت	قرمــز،	گوشــت	طیــور،	تخــم	مــرغ،	
ــام	 ــزی	منســجم	انج ــه	ری ــه	ای	و	...	برنام ــو،	ذرت	دان ــد،	ج چغندرقن
شــود	و	بــا	اســتفاده	از	سیاســت	هــای	تضمیــن	خریــد	و	اجــرای	قانــون	

مرتبــط	بــا	آن،	از	ایــن	حــوزه	حمایــت	شــود.
در	کشــورهای	مختلــف،	بخــش	کشــاورزی	از	بخــش	هــای	راهبــردی	
بــوده	و	کشــورها	هــر	ســاله	یارانــه	هــای	متعــددی	را	بــرای	حمایــت	از	

ــد. ایــن	بخــش	و	تامیــن	امنیــت	غذایــی	خــود	در	نظــر	می	گیرن
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	3	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
راهبــردی		• محصــوالت	 خوداتکایــی	 ضریــب	 افزایــش	

اساســی	در	ســال	1395	شــامل:	گنــدم	11800	هــزار	
تــن،	شــلتوک	2949	هــزار	تــن،	دانــه	هــای	روغنــی	497	
ــات	 ــن،	حبوب ــون	ت ــی	5.06	میلی ــیب	زمین ــن،	س ــزار	ت ه
700	هــزار	تــن،	پنبــه	206	هــزار	تــن،	شــیر	خــام	9652	
هــزار	تــن،	گوشــت	قرمــز	819	هــزار	تــن،	گوشــت	طیــور	
ــدر	 ــن،	چغن ــزار	ت ــرغ	951	ه ــم	م ــن،	تخ ــزار	ت 2179	ه
قنــد	5830	هــزار	تــن،	جــو		3100	هــزار	تــن،	ذرت	دانــه	

ــن ــزار	ت ای	2200	ه
افزایــش	ضریــب	خوداتکایــی	محصــوالت	راهبــردی	اساســی		•

در	ســال	1396	شــامل:	گنــدم	12600	هــزار	تــن،	شــلتوک	
ــن،	 ــزار	ت ــی	689	ه ــای	روغن ــه	ه ــن،	دان ــزار	ت 2984	ه
ســیب	زمینــی	5137	هــزار	تــن،	حبوبــات	715	هــزار	
تــن،	پنبــه	234	هــزار	تــن،	شــیر	خــام	10183	هــزار	تــن،	
گوشــت	قرمــز	838	هــزار	تــن،	گوشــت	طیــور	2255	هــزار	
تــن،	تخــم	مــرغ	987	هــزار	تــن،	چغنــدر	قنــد	6126	هــزار	
ــزار	 ــه	ای	2300	ه ــن،	ذرت	دان ــزار	ت ــو		3254	ه ــن،	ج ت

تــن
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ــاورزی		• ــردی	کش ــوالت	راهب ــازی	محص ــره	س ــت	ذخی مدیری
ــن	و	...( ــکر،	گوشــت،	روغ ــج،	ش ــدم،	برن )گن

2- افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــای اساســی محصــوالت 
یی ا غذ

عــالوه	بــر	محصــوالت	غذایــی	اساســی،	بعضــی	نهــاده	هــای	اساســی	
ــی	در	 ــود	خودکفای ــدم	وج ــه	ع ــتند	ک ــز	هس ــذا	و	دام	نی ــد	غ تولی
تولیــد	آنهــا،	تامیــن	ایــن	محصــوالت	را	در	داخــل	کشــور	بــا	مشــکل	
ــج،	 ــدم،	برن ــون	گن ــی	چ ــوالت	مختلف ــذور	محص ــد.	ب ــه	می	کن مواج
چغندرقنــد،	ســیب	زمینــی،	دانــه	هــای	روغنــی،	حبوبــات،	پنبــه،	ذرت	

ــه	ایــن	مــوارد	اســت. و	جــو	از	جمل
ــه	واردات	آن	نیازمنــد	 ــن	محصــوالت	و	کاهــش	وابســتگی	ب تولیــد	ای
برنامــه	ریــزی	منســجم	اســت؛	بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	

ــود. ــوب	می	ش ــاورزی	محس کش
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	6	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
ــاز	بخــش	کشــاورزی	در		• ــورد	نی ــای	م ــی	نهاده ــن	داخل تامی

ســال	1395:	بــذر	گنــدم	406	هــزار	تــن،	بــذر	برنــج	4725	
تــن،	بــذر	چغنــدر	قنــد	17500یونیــت،	بــذر	ســیب	زمینــی	
ــی	 ــای	روغن ــه	ه ــذر	دان ــار،	ب ــطح	3000	هکت ــذری	در	س ب
8360	تــن،	بــذر	حبوبــات	3607	تــن،	بــذر	پنبــه	4147	تــن،	

ــذر	جــو	53000	تــن ــذر	ذرت	16200	تــن،	ب ب
ــاز	بخــش	کشــاورزی	در		• ــورد	نی ــای	م ــی	نهاده ــن	داخل تامی

ســال	1396:	بــذر	گنــدم	432	هــزار	تــن،	بــذر	برنــج	6100	
تــن،	بــذر	چغنــدر	قنــد	27500	یونیــت،	بــذر	ســیب	زمینــی	
ــی	 ــای	روغن ــه	ه ــذر	دان ــار،	ب ــطح	6000	هکت ــذری	در	س ب
9780	تــن،	بــذر	حبوبــات	4279	تــن،	بــذر	پنبــه	5384	تــن،	

بــذر	ذرت	16200	تــن،	بــذر	جــو	64700	تــن
تامیــن	داخلــی	نهــاده	هــای	مــورد	نیــاز	بخــش	کشــاورزی	در		•

ســال	1395:	نهــال	هــای	اصــالح	شــده	)18.6میلیــون	اصلــه(
تامیــن	داخلــی	نهــاده	هــای	مــورد	نیــاز	بخــش	کشــاورزی	در		•

ســال	1396:	نهــال	هــای	اصــالح	شــده	)	22.4	میلیــون	اصلــه(
ــاز	بخــش	کشــاورزی		• ــورد	نی ــای	م ــاده	ه ــی	نه ــن	داخل تامی

در	ســال	1395:	آفــت	کــش	هــای	غیرشــیمیایی	)735	هــزار	
هکتــار(،	کــود	)3295	هــزار	تــن(

ــاز	بخــش	کشــاورزی		• ــورد	نی ــای	م ــاده	ه ــی	نه ــن	داخل تامی
در	ســال	1396:	آفــت	کــش	هــای	غیرشــیمیایی	)809	هــزار	

هکتــار(،	کــود)2200	هــزار	تــن(
ــتفاده از  ــش اس ــور کاه ــم به منظ ــت دی ــعه کش 3- توس

ــذا ــد غ ــر در تولی ــای تجدیدپذی آب ه
یکــی	از	بهتریــن	روش	هــا	بــرای	تامیــن	امنیــت	غذایی	کشور،	توســعه	
کشــت	دیم	اســت	کــه	از	طریــق	آن،	بــدون	هیچ	گونــه	مصــرف	
اضافــی	از	منابــع	آبــی	تجدیدپذیــر	کشــور،	ظرفیت	هــای	تولیــد	غــذا	

افزایــش	خواهــد	یافــت.
در	جهــان	70	درصــد	تولیــد	کشــاورزی	بــدون	هزینــه	آب	و	آبیــاری	
ــا	 ــم	انجــام	می	شــود؛	ام ــق	کشــت	دی ــر	و	از	طری ــع	تجدیدپذی از	مناب
ــر	 ــای	تجدیدپذی ــیله	آب	ه ــه	وس ــران	90	درصــد	محصــوالت	ب در	ای
ــا	10	 ــترده،	تنه ــای	گس ــت	ه ــود	ظرفی ــا	وج ــود	و	ب ــت	می	ش کش
ــم	کشــت	می	شــود.	 ــه	وســیله	دی درصــد	از	محصــوالت	کشــاورزی	ب
بررســی	هــا	نشــان	می	دهــد	کــه	در	مناطــق	مختلــف	کشــور،	امــکان	

ــرای	تامیــن	غــذای	اساســی	وجــود	دارد. ــم	ب توســعه	کشــت	دی
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
4- برنامه ریــزی جهــت تولیــد ســاالنه 200 هــزار تــن ماهــی 

تیالپیــا در مناطــق مرکزی کشــور
ــزه	خــوب،	 ــم	و	م ــاال،	داشــتن	طع ــل	رشــد	ب ــه	دلی ــا	ب ماهــی	تیالپی
ــت،	 ــودن	قیم ــان،	ارزان	ب ــری	آس ــه	پذی ــودن،	فیل ــتخوان	ب ــم	اس ک
مقــاوم	بــودن	در	برابــر	شــرایط	مختلــف	آب	و	هوایــی،	عــدم	اســتفاده	
از	آب	هــای	شــیرین	در	تولیــد	ایــن	ماهــی،	اقتصــادی	بــودن	پــرورش،	
ــن	 ــد	پایی ــه	تولی ــی،	هزین ــای	پرورش ــتم	ه ــری	در	سیس ــم	پذی تراک
نســبت	بــه	ســایر	گونه	هــا،	نیــاز	بــه	تعویــض	آب	کــم	در	طــول	دوره	
پــرورش	و	دوره	رشــد	کوتــاه	تــر	نســبت	بــه	ســایر	گونــه	هــای	آبزیــان	

ــل	توجهــی	برخــوردار	اســت. از	اهمیــت	قاب
همیــن	مســئله	باعــث	شــده	اســت	کــه	بیــش	از	140	کشــور	جهــان	
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بــرای	تولیــد	ایــن	ماهــی	برنامــه	ریــزی	نمــوده	و	گــردش	مالــی	آن	در	
جهــان	بــه	حــدود	5	میلیــارد	دالر	برســد.

بــه	گفتــه	کارشناســان،	اعطــای	مجــوز	بــرای	تولیــد	و	پــرورش	ماهــی	
تیالپیــا	در	مناطــق	مرکــزی	بــا	توجــه	بــه	ظرفیــت	50	تــا	200	هــزار	
ــارد	 ــزار	میلی ــا	4	ه ــدود	1	ت ــاالنه	ح ــد	س ــد	آن،	می	توان ــی	تولی تن
تومــان	بــرای	کشــور	درآمدزایــی	داشــته	باشــد.	درآمــدی	کــه	بخــش	
ــود	و	 ــد	ب ــراه	خواه ــا	ارزآوری	هم ــادرات	و	ب ــیر	ص ــده	آن	از	مس عم
ــز	 ــور	نی ــه	کش ــی	ب ــن	ماه ــش	واردات	ای ــه	کاه ــر	ب ــن	منج همچنی

می	شــود.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
5- برنامــه ریــزی جهــت تولیــد ســاالنه 1 میلیــون تــن ماهی 
در قفــس بــا فعــال ســازی ظرفیــت تولیــد از طریــق آب دریا
ــد	 ــت	تولی ــران	ســاالنه	ظرفی ــر	کشــاورزی،	ای ــی	وزی ــه	حجت ــه	گفت ب
ــه	 ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــس	را	دارد؛	ای ــی	در	قف ــن	ماه ــون	ت 1	میلی
ــا	 ــاالنه	تنه ــال	حاضــر	س ــازمان	شــیالت،	در	ح ــس	س ــه	رئی ــه	گفت ب
ــان	 ــار	نش ــن	آم ــود.	ای ــد	می	ش ــس	تولی ــی	در	قف ــن	ماه ــزار	ت 23	ه
می	دهــد	کــه	تنهــا	2.3	درصــد	از	ظرفیــت	کل	کشــور	در	ایــن	زمینــه	
فعــال	شــده	اســت	و	ضــروری	اســت	اقدامــات	الزم	بــرای	تولیــد	ماهــی	

از	ایــن	مســیر	فراهــم	شــود.
ــه،	 ــن	زمین ــا	در	ای ــری	آب	دری ــه	کارگی ــس	و	ب ــی	در	قف ــد	ماه تولی
ــرای	اســتفاده	 ــی،	شــرایط	را	ب ــر	ایجــاد	اشــتغال	و	درآمدزای ــالوه	ب ع
ــیرین	و	 ــای	ش ــه	آب	ه ــاز	ب ــدون	نی ــی	ب ــرورش	ماه ــا	و	پ از	آب	دری

ــد. ــم	می	کن ــور	فراه ــر	کش تجدیدپذی
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	دو	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
توســعه	آبــزی	پــروری	و	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	به	میــزان	20		•

هــزار	تــن	در	آبهــای	شــمال	و	جنــوب	کشــور	در	ســال	1395

توســعه	آبــزی	پــروری	و	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	بــه	میــزان		•
ــوب	کشــور	در	ســال	 ــای	شــمال	و	جن ــن	در	آبه ــزار	ت 50	ه

1396
ــازی  ــه س ــا یکپارچ ــاورزی ب ــع کش ــامانه جام ــاد س 5- ایج
ــه  ــی ب ــی عموم ــای دسترس ــود و اعط ــای موج ــامانه ه س

ــاورزان کش
ــاورزی	و	 ــوالت	کش ــه	روز	محص ــح	و	ب ــت	صحی ــور	مدیری ــه	منظ ب
انبارهــای	ذخیــره	محصــوالت	توســط	مســئولین	وزارت	جهــاد،	
ضــروری	اســت	ســامانه	هــای	موجــود	در	وزارت	کشــارزی	یکپارچــه	

ــرد. ــکل	بگی ــع	ش ــامانه	ای	جام ــده	و	س ش
همچنیــن	ایجــاد	دسترســی	عمومــی	بــرای	کشــاورزان	بــه	بخشــی	از	
اطالعــات	ایــن	ســامانه،	آنهــا	را	از	میــزان	تولیــد	محصــوالت	کشــاورزی	
و	موجــودی	انبارهــا	مطلــع	نمــوده	و	موجــب	می	شــود	بتواننــد	از	ایــن	
طریــق	بــرای	میــزان	و	نــوع	تولیــد	محصــول	کشــاورزی	خــود	برنامــه	

ریــزی	دقیــق	و	مناســبی	داشــته	باشــند.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
6- اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری بــه منظــور 

افزایــش بهــره وری در اســتفاده از منابــع آبــی و خاکــی
از	430	میلیــار	متــر	مکعــب	آب	ورودی	در	کشــور	تنهــا	5	درصــد	آن	
ــه	 ــردد؛	ب ــالف	می	گ ــی	ات ــه	محصــوالت	کشــاورزی	می	رســد	و	مابق ب
همیــن	دلیــل	ضــروری	اســت	بــرای	حفاظــت	هم	زمــان	از	منابــع	آب		
و	خــاک	و	بهره	بــرداری	صیانتــی	از	منابــع	طبیعــی،	نــگاه	ســازه	ای	در	
مدیریــت	منابــع	آب	بــه	نگاهــی	مبتنــی	بــر	آبخیــزداری	تغییــر	یابــد.
در	حــال	حاضــر	بــا	مصــرف	90	میلیــارد	متــر	مکعــب	آب	در	بخــش	
ــاورزی	 ــوالت	کش ــواع	محص ــن	ان ــون	ت ــدود	100	میلی ــاورزی	ح کش
ــرای	 ــق	اج ــره	وری	آب	از	طری ــش	به ــا	افزای ــه	ب ــود	ک ــد	می	ش تولی
ــم	 ــی	از	حج ــا	نیم ــوان	ب ــداری،	می	ت ــزداری	و	آبخوان ــات	آبخی عملی
ــرای	 ــاء	داد	و	ب ــر	ارتق ــش	از	2	براب ــه	بی ــرد	را	ب ــده	عملک ــاد	ش آب	ی
ــر	250	میلیــون	نفــر	در	کشــور	غــذا	تولیــد	نمــود. ــغ	ب جمعیتــی	بال
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
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اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود.
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	2	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
ــوزه		• ــاک	در	ح ــت	خ ــزداری	و	حفاظ ــات	آبخی ــرای	عملی اج

ــزان	 ــه	می ــق	ب ــایر	مناط ــای	س ــوزه	ه ــدها	و	ح ــز	س آبخی
ــون	 650		هــزار	هکتــار	و	تهیــه	و	اجــرای	طــرح	کنتــرل	کان
هــای	بحرانــی،	فرســایش	بــادی	و	مقابلــه	بــا	بیابــان	زایــی	و	

ــال	1395 ــار	در	س ــزار	هکت ــزان	90	ه ــه	می ــا	ب ریزگرده
اجــرای	عملیــات	آبخیــزداری	و	حفاظــت	خــاک	در	حــوزه		•

ــزان	 ــه	می ــق	ب ــایر	مناط ــای	س ــوزه	ه ــدها	و	ح ــز	س آبخی
800		هــزار	هکتــار	و	تهیــه	و	اجــرای	طــرح	کنتــرل	
کانــون	هــای	بحرانــی،	فرســایش	بــادی	و	مقابلــه	بــا	
ــار	 ــزان	220	هــزار	هکت ــه	می ــی	و	ریزگردهــا	ب ــان	زای بیاب

ــال	1396 در	س
7- تشــکیل نهادهــای تامیــن کننــده کشــاورزی بــه منظــور 

افزایــش بهــره وری در زمیــن هــای کوچــک
ــه	 ــوط	ب از	آنجــا	کــه	تجمیــع	اراضــی	کشــاورزی	بدلیــل	قوانیــن	مرب
وراثــت	بــه	ســادگی	امکانپذیــر	نیســت،	راهبــردی	تریــن	اقــدام	بــرای	
افزایــش	بهــره	وری	زمیــن	هــای	کوچــک،	تقویــت	نهادهــای	واســط	

خدمــت	محــور	یــا	نهادهــای	تامیــن	کننــده	اســت.
ــی	 ــه	خوب ــان	کشــاورزان	ب ــاد	نقــش	تســهیل	گــری	را	در	می ــن	نه ای
ــرار	دادن	نهــاده	هــای	ارزان	قیمــت	در	 ــه	دلیــل	ق ــد	و	ب ــا	می	کنن ایف
اختیــار	کشــاورزان،	معرفــی	ارقــام	پــر	بــازده	و	دیگــر	راهکارهــا	بــرای	
ــا	صــرف	هزینــه	پاییــن	بــه	 افزایــش	تولیــد	محصــوالت	کشــاورزی،	ب

ــد. ــای	کشــاورزی	کمــک	می	نمای ــن	ه ــاالی	زمی ــره	وری	ب به
ــد	 ــی	در	خری ــش	آفرین ــا	نق ــا	ب ــن	نهاده ــز	ای ــره	نی ــه	زنجی در	ادام
ــن	فعالیــت	را	 ــازار،	ای ــه	ب محصــوالت	تولیــدی	کشــاورزان	و	عرضــه	ب

ــد. ــره	ور	می	کنن ــه	و	به ــم	هزین ــاورزان	ک ــرای	کش ــز	ب نی
نهادهــای	تامیــن	کننــده	در	دنیــا	نمونه	هــای	مختلــف	دارنــد	و	
تشــکیل	آنهــا	در	کشــور،	بــرای	تقویــت	زنجیــره	محصــوالت	کشــاورزی	

ضــروری	اســت.
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود	

و	ضــروری	اســت	تشــکیل	ایــن	نهادهــا،	توســط	وزارت	راه	و	کشــاورزی	
پیگیــری	شــود.

ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
8- توســعه صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی بــه منظــور افزایــش 

بهــره وری در محصــوالت کشــاورزی
بــه	منظــور	کاهــش	خام	فروشــی	در	محصــوالت	کشــاورزی	و	همچنین	
ــعه	 ــات،	توس ــز	و	ضایع ــش	دورری ــق	کاه ــره	وری	از	طری ــش	به افزای

صنایــع	تکمیلــی	و	تبدیلــی	در	بخــش	کشــاورزی	ضــروری	اســت.
ــه	ســاالنه	30	درصــد	محصــوالت	کشــاورزی	بدلیــل	 ــه	عنــوان	نمون ب
ــه	 ــد	ک ــن	می	رون ــی	از	بی ــی	و	تکمیل ــع	تبدیل توســعه	نیافتگــی	صنای
ــا	 ــد؛	ب ــارد	دالر	می	رس ــش	از	5	میلی ــه	بی ــوالت	ب ــن	محص ارزش	ای
ــرای	 ــه	الزم	ب ــوان	ســاالنه	تغذی ــات،	می	ت ــزان	ضایع ــن	می ــرآوری	ای ف

حــدود	15	میلیــون	نفــر	را	تامیــن	کــرد.
بنابرایــن	توســعه	صنایــع	تبدیلــی	و	تکمیلــی،	بــه	عنــوان	یــک	
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	
ــن	 جهــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــود	و	ضــروری	اســت	توســط	ای

ــود. ــری	ش ــه	پیگی وزارتخان
ــتاد	 ــاورزی	در	س ــاد	کش ــوب	وزارت	جه ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	6	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
کاهــش	ضایعــات	از	طریــق	فــرآوری	197	هــزار	تــن	در	ســال		•
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کاهــش	ضایعــات	از	طریــق	فــرآوری	268	هــزار	تــن	در	ســال		•
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ــه		• ــاوگان	ماشــینی	بخــش	کشــاورزی	ب ــز	و	نوســازی	ن تجهی

ــار	در	ســال	1395 ــر	هکت ــزان	1.62	اســب	بخــار	ه می
ــه		• ــاوگان	ماشــینی	بخــش	کشــاورزی	ب ــز	و	نوســازی	ن تجهی

ــار	در	ســال	1396 ــر	هکت ــزان	1.74	اســب	بخــار	ه می
ــزان	1250		• ــه	می ــاورزی	ب ــام	کش ــاده	خ ــذب	م ــش	ج افزای

ــال	1395 ــن	در	س ــزار	ت ه
ــزان	2679		• ــه	می ــاورزی	ب ــام	کش ــاده	خ ــذب	م ــش	ج افزای

ــال	1396 ــن	در	س ــزار	ت ه
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وضعیت	وزارت	جهاد	کشاورزی	در	اقتصاد	مقاومتی
ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
ــا	وزارت	 ــط	ب ــی	مرتب ــت	دار	اقتصــاد	مقاومت ــدام	جهشــی	و	اولوی 8	اق
جهــاد	کشــاورزی،	متناســب	بــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
ــروژه	از	24	 ــه	19	پ ــب	شــده	اســت	ک ــی	تصوی ــروژه	های ــی	پ مقاومت
پــروژه	ایــن	دســتگاه	در	ســال	هــای	1395	و	1396	را	تشــکیل	

می	دهــد.	
این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با 
وزارت جهاد کشاورزی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای 

پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

4

مطابــق	ایــن	نمــودار،	50	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
وزارت	کشــاورزی	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	

مقاومتــی	اســت.
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	24	پ ــن	از	می همچنی
مقاومتــی	بــرای	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	تعریــف	شــده	اســت،	5	پروژه	
ــرار	 ــت	دار«	ق ــات	جهشــی	و	اولوی ــوان	در	چارچــوب	»اقدام را	نمــی	ت
ــی«	 ــات	جــاری	و	معمول ــه	»اقدام ــروژه	همگــی	از	جمل ــن	5	پ داد.	ای

ــد	از: ــه	عبارتن ــاد	کشــاورزی	محســوب	می	شــوند	ک وزارت	جه

توســعه	تولیــد	و	اصــالح،	بازســازی	و	نوســازی	1777	هکتــار		•
از	واحدهــای	گلخانــه	ای

توســعه	تولیــد	و	اصــالح،	بازســازی	و	نوســازی	2613	هکتــار		•
از	واحدهــای	گلخانــه	ای

احــداث	و	تکمیــل	شــبکه	هــای	فرعــی	آبیــاری	و	زهکشــی	بــه		•
میــزان	150	هــزار	هکتار

ایجاد	و	ساماندهی	180	تشکل	بهره	برداران	آب	و	زمین	•
توسعه	سامانه	های	نوین	آبیاری	در	250	هزار	هکتار	•

ــات	مبهــم	و	 ــاد	کشــاورزی،	»اقدام ــروژه	هــای	وزارت	جه ــان	پ در	می
ــدارد. کلــی«	وجــود	ن

بــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	جهاد	کشــاورزی	
در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	نمــودار	زیــر	نمایــش	داده	

شــده	اســت:

وضعیت 24 پروژه مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
19

 جاری و معمولی
5

مطابــق	ایــن	نمــودار،	79	درصــد	از	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	
ــات	 ــزو	اقدام ــی	ج ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــاورزی	در	س کش

ــت. ــت	دار	اس ــی	و	اولوی جهش
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ــاد	 ــی	از	اقتص ــای	مهم ــی	بخش	ه ــه	متول ــازی	ک وزارت	راه	و	شهرس
کشــور	از	جملــه	مســکن،	پروژه	هــای	عمرانــی	و	زیرســاختی	و	توســعه	
حمــل	و	نقــل	و	ترانزیــت	اســت،	بایــد	نقــش	مهمــی	در	تحقــق	اقتصــاد	

مقاومتــی	ایفــا	کنــد.	
از	میــان	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	مــاده	10	مرتبــط	بــا	

وزارت	راه	و	شهرســازی	اســت:
مــاده	10:	حمایــت	همــه	جانبــه	هدفمنــد	از	صــادرات	کاالهــا		•

ــا	خالــص	ارز	آوری	 ــه	تناســب	ارزش	افــزوده	و	ب و	خدمــات	ب
ــت	و	 ــاري	و	ترانزی ــات	تج ــترش	خدم ــق	گس ــت	از	طری مثب

ــاز ــورد	نی ــاخت	هاي	م زیرس

همچنیــن	از	میــان	10	اقــدام	اقتصــاد	مقاومتــی	کــه	رهبــر	انقــالب	در	
ــا	وزارت	 ابتــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودنــد،	اقــدام	1	مرتبــط	ب

راه	و	شهرســازی	اســت:	
اقــدام	1:	شناســایی	فّعالیت	هــا	و	زنجیره	هــای	اقتصــادی		•

ــا ــر	آنه ــز	ب ــور	و	تمرک ــت	دار	کش مزی
وزارت	راه	و	شهرســازی	بــرای	تحقــق	ایــن	ماموریت	هــا	در	ســال	
1395	تعــداد	6	پــروژه	و	در	ســال	1396	تعــداد	7	پــروژه	مصــوب	در	
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	داشــته	اســت.	در	
ــن	ایــن	پروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	 ــرو	عناوی جــدول	روب

شــده	اســت:

بخش	هفتم

»ارزیابی وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 13 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 10 اقدام جهشی و اولویت دار
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پروژه های مصوب وزارت راه و ردیف
سابقه در قوانینسال تصویبشهرسازی در ستاد

1
تکمیل	و	بهره		برداری	591	کیلومتر	خط	
راه	آهن	در	کریدورهای	شمالی-جنوبی	و	

شرقی-غربی
بودجه	سال	1395	1395

تکمیل	و	بهره		برداری	120	کیلومتر	آزادراه	2
بودجه	سال	13951395در	کریدورهای	شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

تکمیل	و	بهره		برداری	1070	کیلومتر	بزرگراه	3
بودجه	سال	13951395در	کریدورهای	شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

تکمیل	و	بهره		برداری	45	کیلومتر	راه	اصلی	4
بودجه	سال	13951395در	کریدورهای	شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

1395رونق		بخش	مسکن5

بهسازی	حاشیه	کالن	شهرها	و	بافت	های	6
ماده	171	و	172	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	1395فرسوده

ماده	59	قانون	برنامه	ششم	توسعه

7
تکمیل	و	بهره	برداری	از	516	کیلومتر	خط	
راه	آهن	درکریدورهای	شمالی-	جنوبی	و	

شرقی-	غربی
بودجه	سال	13961396

8
تکمیل	و	بهره	برداری	از	800	کیلومتر	خط	
راه	آهن	دوم	و	سوم	از	کریدورهای	شمالی-	

جنوبی	و	شرقی-	غربی
بودجه	سال	13961396

9
تکمیل	و	بهره	برداری	از	237	کیلومتر	
آزادراه	در	کریدورهای	شمالی-	جنوبی	و	

شرقی-	غربی
بودجه	سال	13961396

10
تکمیل	و	بهره	برداری	از	1100	کیلومتر	

بزرگراه	و	راه	اصلی	در	کریدورهای	شمالی-	
جنوبی	و	شرقی-	غربی

بودجه	سال	13961396

11
تکمیل	و	بهره	برداری	از	1000	کیلومتر	راه	

بودجه	سال	13961396روستایی

12

توسعه	و	نوسازی	ریلی	با	محوریت	و	مشارکت	
بخش	خصوصی	شامل	50	دستگاه	لکوموتیو،	
200دستگاه	سالن	مسافری	و	1500	دستگاه	

واگن	باری

ماده	الف-2	سیاست	های	کلی	اصل	44	قانون	1396
اساسی	و	ماده	164	قانون	برنامه	پنجم	توسعه

13

تکمیل	و	توسعه	بنادر	مهم	در	سواحل	دریای	
عمان،	خلیج	فارس	و	دریای	خزر	در	جهت	
ترانزیت	)با	اولویت	بنادر	شهید	بهشتی،	

چابهار	و	شهید	رجایی(
ماده	21	سیاست	های	کلی	برنامه	ششم	توسعه1396
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چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	راه	و	شهرســازی،	چالش	هــا	و	موانعــی	بــه	
ــود	دارد: ــی	وج ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ــر	ب ــرح	زی ش

ــیب  ــتایی و آس ــکونی روس ــای مس ــودگی واحده 1- فرس
ــه  ــر زلزل ــا در براب ــری آن ه پذی

طبــق	آمــار	بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	از	5.3	میلیون	واحد	مســکن	
روســتایی	بیــش	از	3.2	میلیــون	واحــد	غیرمقــاوم	هســتند؛	بــه	عبــارت	
ــن	 ــا	کوچک	تری ــور	ب ــتایی	کش ــکن	های	روس ــد	از	مس ــر	61	درص دیگ
زلزلــه	فــرو	می	ریزنــد	و	در	نتیجــه	جــان	13	میلیــون	روســتایی	در	خطــر	
اســت.	بــا	ایــن	وجــود،	بهســازی	و	نوســازی	مســکن	های	روســتایی	کــم		
تــر	مــورد	توجــه	دســتگاه	های	اجرایــی	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بنــد	»ب«	
مــاده	59	قانــون	برنامــه	ششــم	توســعه	مبنــی	بــر	مقاوم	ســازی	ســاالنه	
200	هــزار	مســکن	روســتایی،	مغفــول	مانــده	اســت.	علــت	ایــن	مســئله	
ــودن	مبلــغ	 عــدم	همــکاری	بانک	هــا	در	پرداخــت	تســهیالت،	پاییــن	ب

تســهیالت	و	ســخت	گیــری	آن	هــا	بــرای	پذیــرش	ضامــن	اســت.	
طبــق	آمــار	بنیــاد	مســکن	از	اعتبــار	الزم	برای	ســاخت	200	هزار	مســکن	
ــا	دی	 ــور،	ت ــی	مذک ــد	قانون ــرای	بن ــرای	اج ــال	1395	ب ــتایی	در	س روس
ــرای	حــدود	130	هــزار	واحــد	روســتایی	 مــاه	1396	تنهــا	اعتبــار	الزم	ب
توســط	بانک	هــا	ابــالغ	شــده	کــه	از	ایــن	تعــداد،	99	هــزار	واحــد	مســکن	
ــد	 ــزار	واح ــرای	64	ه ــا	ب ــده	اند	و	تنه ــا	معرفی	ش ــه	بانک	ه ــتایی	ب روس
آن	)معــادل	32	درصــد(	انعقــاد	قــرارداد	صــورت	پذیرفتــه	اســت؛	ایــن	در	

حالــی	اســت	کــه	هنــوز	اعتبــارات	ســال	1396	ابــالغ	نشــده	اســت.
ــاخت	 ــرای	س ــهمیه	ای	ب ــچ	س ــز	هی ــال	های	1392	و	1394	نی در	س
مســکن	روســتایی	تخصیــص	نیافتــه	و	در	ســال	جــاری	نیــز	کمــاکان	
ســهمیه	ســال	1395	در	حــال	انجــام	اســت.	بــر	ایــن	اســاس	طــی	5	
ــدود	60	 ــن	ح ــور	میانگی ــا	1395	به	ط ــال	1391	ت ــر	از	س ــال	اخی س
ــرارداد	شــده	اســت.	 ــد	ق ــرای	بهســازی	و	نوســازی	عق ــزار	واحــد	ب ه
ــال	1390	 ــا	س ــال	1384	ت ــه	از	س ــت	ک ــی	اس ــار	در	حال ــن	آم ای
میانگیــن	بهســازی	و	نوســازی	خانه	هــای	روســتایی	حــدود	200	

ــوده	اســت. هــزار	واحــد	ب
ــودن  ــاوم نب ــهری و مق ــوده ش ــای فرس ــود بافت ه 2- وج

ــه ــر زلزل ــا در براب آن ه
ــای	 ــام	بافت	ه ــه	ن ــئله	ای	ب ــا	مس ــور	ب ــهرهای	کش ــیاری	از	ش بس

در	 کشــور	 در	 نفــر	 میلیــون	 	11 و	 هســتند	 مواجــه	 فرســوده	
ایــن	بافت	هــا	ســکونت	دارنــد؛	بــه	گفتــه	آخونــدی	وزیــر	راه	
ــزار	 ــر	77	ه ــغ	ب ــور	بال ــوده	کش ــت	فرس ــطح	باف ــازی	س و	شهرس
ــر	ایجــاد	 ــالوه	ب ــای	فرســوده	ع ــن	بافت	ه ــار	اســت.	وجــود	ای هکت
معضــالت	فرهنگــی	و	اجتماعــی،	ســبب	وارد	آمــدن	خســارات	
ــد	 ــق	بن ــر	طب ــد.	ب ــد	ش ــه	خواه ــگام	زلزل ــی	در	هن ــی	و	مال جان
ــاالنه	 ــد	س ــعه	بای ــم	توس ــه	شش ــون	برنام ــاده	59	قان ــف«	م »ال
ــازی	 ــاوم	س ــازی،	مق ــازی،	نوس ــاء،	بهس ــه	احی ــل	270	محل حداق

ــود. ــی	ش ــاز	آفرین و	ب
ــال	1393	 ــر	س ــزی	در	اواخ ــک	مرک ــت	بان ــا	موافق ــت	ب ــت	دول هیئ
بــرای	بهبــود	وضعیــت	بافت	هــای	فرســوده	کشــور،	پرداخــت	ســاالنه	
ــب	 ــه	تصوی ــال	را	ب ــدت	5	س ــه	م ــازی	ب ــره	وام	نوس ــزار	فق 300	ه
ــی	 ــه	بیگدل ــه	گفت ــش	از	2	ســال،	ب ــس	از	گذشــت	بی ــا	پ ــاند؛	ام رس
ــره	شــرکت	عمــران	و	بهســازی	شــهری،	تنهــا	20	 عضــو	هیئــت		مدی
ــرح	 ــن	ط ــده	و	ای ــق	ش ــه	محق ــذاری	صــورت	گرفت درصــد	از	هدف	گ

ــوده	اســت. ــق	ب ناموف
3- عــدم راه انــدازی ســامانه ملــی امــالک و اســکان کشــور 

ــی  ــرای شناســایی خانه هــای خال ب
یکــی	از	مشــکالت	موجــود	در	بــازار	مســکن،	وجــود	خانه	هــای	خالــی	
ــازار	اســت.	در	حــال	حاضــر،	حــدود	2.6	 ــا	در	ب ــدم	عرضــه	آن	ه و	ع
میلیــون	واحــد	خانــه	خالــی	در	کشــور	وجــود	دارد	کــه	معــادل	250	

میلیــارد	دالر	ســرمایه	راکــد	و	بــدون	اســتفاده	اســت.	
ــق	 ــای	مســتقیم«	و	طب ــون	مالیات		ه ــتا،	در	»اصــالح	قان ــن	راس در	ای
تبصــره	7	مــاده	169	آن	کــه	در	تیرمــاه	1394	تصویــب	شــد،	فرصتــی	
ــی	 ــامانه	مل ــا	»س ــد	ت ــازی	داده		ش ــه	وزارت	راه		و		شهرس ــه	ب 6		ماه
امــالک	و	اســکان	کشــور«	را	ایجــاد	کنــد	و	در	اختیــار	ســازمان	امــور	
مالیاتــی	قــرار	دهــد؛	بــا	ایــن	وجــود،	هنــوز	از	راه		انــدازی	ایــن	ســامانه	

خبــری	نیســت.
ایــن	ســامانه	قــرار	اســت	اطالعــات	کلیــه	مالــکان	و	ســاکنان	امــالک	
مســکونی،	اداری،	تجــاری	و	هرگونــه	نقــل	و	انتقالــی	را	چــه	بــه	صورت	
ــن	 ــد.	مهم	تری ــط	کن ــت	و	ضب ــادی،	ثب ــه	صــورت	ع ــه	ب رســمی	و	چ
فعالیــت	ایــن	ســامانه	در	خصــوص	اخــذ	مالیــات	از	خانه	هــای	خالــی	
ــات	 ــتفاده	از	اطالع ــا	اس ــد	ب ــی	بای ــای	خال ــت	خانه	ه ــت.	وضعی اس
ســازمان	های	مربوطــه	ماننــد	اداره	ثبــت	اســناد	و	امــالک،	شــهرداری	



115

   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

و	ســازمان	امــور	مالیاتــی	مشــخص	و	بــر	اســاس	آن،	مالیــات	از	
ــود. ــذ	ش ــی	اخ ــای	خال خانه	ه

ــق		و	 ــذ	ح ــر	اخ ــم	از	نظ ــور،	ه ــکان	کش ــالک	و	اس ــی	ام ــامانه	مل س
حقوقــی	کــه	قانــون	در	حــوزه	مالیــات	بــرای	دولــت	تعییــن	کــرده	و	
ــن	و	مســکن	کشــور،	 ــت	زمی ــم	از	نظــر	ایجــاد	شــفافیت	در	وضعی ه
دارای	اهمیــت	اســت	و	می	توانــد	بــه	کاهــش	تعــداد	خانه	هــای	خالــی	

ــد.	 ــازار	کمــک	نمای ــه	ب موجــود	و	عرضــه	آنهــا	ب
4- وجود تقاضای سرمایه ای برای مسکن در کشور

مســکن	یکــی	از	نیازهــای	پایــه	و	اساســی	افــراد	و	خانوارهاســت	کــه	
تســهیل	تامیــن	آن،	نقــش	مســتقیمی	در	کیفیــت	زندگــی	دارد.	

بخــش	زمیــن	و	مســکن	در	بعضــی	از	دوره	هــای	زمانــی،	جــزو	
ــرخ	 ــترین	ن ــن	ریســک،	بیش ــا	کمتری ــه	ب ــوده	اســت	ک ــی	ب حوزه		های
بازگشــت	ســرمایه	را	داشــته	و	بــه	همیــن	دلیــل	مســتعد	فعالیت		هــای	
ــار،	 ــز	آم ــق	اعــالم	مرک ــه	طــوری	کــه	طب ــوده	اســت؛	ب ســوداگرانه	ب
70	درصــد	از	تقاضــای	مســکن	در	ایــران،	تقاضاهــای	غیــر	مصرفــی	و	

ــرمایه	ای	اســت.	 س
وجــود	تقاضــای	ســرمایه	ای	بــرای	کاالی	مصرفــی	مســکن،	منجــر	بــه	
ــرای	 افزایــش	قیمــت	ایــن	کاالی	اساســی	مــی	شــود	و	تهیــه	آن	را	ب

ــد. ــار	متوســط	ســخت	می	کن اقش
5- پروژه های عمرانی نیمه تمام متعدد در کشور

برآوردهــا	و	آمارهــای	ارائــه	شــده	از	جانــب	مســئولین	نشــان	می	دهــد	
کــه	حــدود	400	تــا	600	هــزار	میلیــارد	تومــان	پــروژه	عمرانــی	نیمــه	
تمــام	در	ســطح	کشــور	وجــود	دارد	کــه	ســاالنه	تنهــا	بــرای	10	درصــد	

از	آن،	در	بودجــه	تامیــن	اعتبــار	می	شــود.
بخــش	قابــل	توجهــی	از	ایــن	پروژه	هــا	مرتبــط	بــا	حــوزه	فعالیت	هــای	
ــرای	آن،	 ــار	ب ــن	اعتب ــدم	تامی ــه	ع ــوده	ک ــازی	ب وزارت	راه	و	شهرس
عــالوه	بــر	هدررفــت	منابــع	کشــور،	تکمیــل	زیرســاخت	های	اساســی	

ــد. ــه	می	نمای ــا	مشــکل	مواج را	ب
ــی در  ــی ریل ــوط ترانزیت ــعه خط ــن توس ــرعت پایی 6- س

ــردی ــای راهب محوره
ــور	 ــی	و	عب ــارراه	جهان ــن	در	مســیر	چه ــرار	گرفت ــا	ق ــران	ب کشــور	ای
کریدور	هــای	مهمــی	ماننــد	کریــدور	شــمال-	جنــوب	و	دسترســی	بــه	
ســواحل	طوالنــی	در	خلیــج	فــارس،	دریــای	عمــان،	ســواحل	مکــران	
ــاده	ای	 ــوق	الع ــی	ف ــای	ترانزیت ــزر،	از	مزیت	ه ــای	خ ــواحل	دری و	س

ــور	 ــی	کش ــای	ترانزیت ــه	از	ظرفیت	ه ــی	ک ــت.	در	صورت ــوردار	اس برخ
ــارد	دالر	 ــر	30	میلی ــغ	ب ــدی	بال ــود،	درآم ــتفاده	ش ــتی	اس ــه	درس ب

ســاالنه	عایــد	کشــور	خواهــد	شــد.	
همچنیــن	در	میــان	شــیوه	های	مختلــف	جابــه	جایــی،	حمــل	و	
نقــل	ریلــی	بــه	ســبب	مزایــای	متعــدد	ماننــد	مصــرف	یــک	هفتمــی	
ــاال،	 ــیار	ب ــی	بس ــاده	ای،	ایمن ــل	ج ــل	و	نق ــه	حم ــبت	ب ــوخت	نس س
ظرفیــت	جابــه	جایــی	بــاالی	بــار	و	مســافر	و	آلودگــی	کمتــر	محیــط	
ــن	 ــره	وری	پایی ــل	به ــه	دلی ــا	ب ــژه	ای	دارد؛	ام ــت	وی ــت،	اهمی زیس
شــبکه	ریلــی،	از	موقعیــت	ترانزیتــی	کشــور	بــه	خوبــی	اســتفاده	نشــده	

اســت.	
بــر	اســاس	ســند	چشــم	انــداز	20	ســاله	در	افــق	1404	کشــور	بایــد	
از	25	هــزار	کیلومتــر	خــط	ریلــی	برخــوردار	باشــد.	در	حــال	حاضــر،	
طــول	خطــوط	ریلــی	اصلــی	تنهــا	10	هــزار	کیلومتــر	اســت	و	بــرای	
رســیدن	بــه	هــدف	چشــم	انــداز	بایــد	15	هــزار	کیلومتــر	خــط	ریلــی	

جدیــد	احــداث	شــود.
ــی	در	دســت	احــداث	در	 ــر	خــط	ریل در	حــال	حاضــر	4700	کیلومت
کشــور	وجــود	دارد.	در	ایــن	میــان،	خــط	ریلــی	چابهــار-	ســرخس	جزو	
ــور	 ــود.	مح ــوب	می	ش ــه	محس ــن	زمین ــردی	در	ای ــای	راهب پروژه	ه
ــوب	 ــمال-	جن ــدور	ش ــرقی	کری ــاخه	ش ــرخس	ش ــار-	س ــی	چابه ریل
ــه	را	از	طریــق	 اســت	و	کشــورهای	محصــور	در	خشــکی	آســیای	میان
ــد.	احــداث	 ــه	آب	هــای	آزاد	متصــل	می	کن ــار	ب ــردی	چابه ــدر	راهب بن
ــس	از	گذشــت	7	ســال،	 ــاز	شــد	و	پ ــن	محــور	در	ســال	1389	آغ ای
کمتــر	از	20	درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	داشــته	اســت.	وابســتگی	ایــن	
ــبب	 ــی،	س ــره	چکان ــه	قط ــق	بودج ــت	و	تزری ــه	دول ــه	بودج ــروژه	ب پ

پیشــرفت	کنــد	ایــن	پــروژه	شــده	اســت.	
7- بهره وری پایین شبکه ریلی کشور

ــه	 ــت	ک ــده	اس ــث	ش ــور	باع ــی	کش ــبکه	ریل ــن	ش ــره	وری	پایی به
مســافران	و	صاحبــان	کاال،	اســتفاده	از	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	را	بــه	
ــا	 ــه	ت ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــد.	ای ــح	دهن ــی	ترجی ــل	ریل ــل	و	نق حم
پایــان	برنامــه	ششــم	توســعه	بایــد	30	درصــد	از	جابــه	جایــی	کاال	و	
ــی	 ــق	حمــل	و	نقــل	ریل ــی	مســافر	از	طری ــه	جای 20	درصــد	از	جــا	ب

انجــام	شــود.	
ــان	 ــودن	زم ــاال	ب ــی،	ب ــبکه	ریل ــره	وری	ش ــودن	به ــن	ب ــت	پایی عل
رســیدن	بــه	مقصــد	بــه	دلیــل	ســرعت	پاییــن	ســیر	قطارهــا	)بــه	ویــژه	
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ــت.	 ــی	اس ــای	ریل ــول	بالک	ه ــودن	ط ــی	ب ــاری(	و	طوالن ــای	ب قطاره
ــبکه	 ــره	وری	ش ــش	به ــرای	افزای ــرمایه	گذاری	ب ــه	س ــود	اینک ــا	وج ب
ریلــی	نســبت	بــه	احــداث	خطــوط	جدیــد	بــه	مراتــب	هزینــه	کمتــری	
ــبکه	 ــره	وری	ش ــش	به ــرای	افزای ــام	ب ــت	انج ــات	در	دس دارد،	اقدام

ــی	دارد.	 ــی	ســرعت	پائین ریل
ــل  ــد ری ــدن تولی ــکوت مان ــل و مس ــداوم واردات ری 8- ت

ــی مل
مذاکــرات	بیــن	شــرکت	راه	آهــن	جمهــوری	اســالمی	ایــران	و	شــرکت	
ــاز	 ــه	70	ب ــه	ده ــی	ب ــل	مل ــد	ری ــرای	تولی ــان	ب ــن	اصفه ذوب	آه
می	گــردد.	پــس	از	امضــای	3	تفاهــم	نامــه	در	3	دهــه	میــان	راه	آهــن	
و	ذوب	آهــن،	ســرانجام	در	آبــان	مــاه	ســال	1395	خــط	تولیــد	ریــل	
ــا	گذشــت	 ــه	ذوب	آهــن	اصفهــان	افتتــاح	شــد	امــا	ب ملــی	در	کارخان
ــد	و	 ــان	تولی ــد،	همچن ــط	تولی ــن	خ ــاح	ای ــال	از	افتت ــش	از	1	س بی
اســتفاده	از	ریــل	تولیــد	داخــل	انجــام	نپذیرفتــه	اســت	و	ریــل	مــورد	

ــود.	 ــن	می	ش ــق	واردات	تامی ــور	از	طری ــاز	کش نی
ــداث	 ــت	اح ــی	در	دس ــای	ریل ــل	پروژه	ه ــرای	تکمی ــون	ب ــم	اکن ه
حــدود	600	هــزار	تــن	ریــل	مــورد	نیــاز	اســت	کــه	در	صــورت	عــدم	
ــی،	بایســتی	از	مســیر	واردات	 ــدگان	داخل ــق	تولیدکنن ــن	از	طری تامی

ــداری	شــود. خری
همچنیــن	الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	قــرارداد	ســال	گذشــته	ذوب	آهــن	
و	راه	آهــن	بــرای	تولیــد	40	هــزار	تــن	ریــل	U33	اســت	کــه	مناســب	
خطــوط	فرعــی	و	ســرعت	پاییــن	اســت.	تولیــد	ایــن	ریــل	قدیمــی	بــه	
ــود.	در	 ــوب	نمی	ش ــدی	محس ــاق	جدی ــردد	و	اتف ــاز	می	گ ــه	70	ب ده
حــال	حاضــر،	اصلی	تریــن	نــوع	ریــل	مــورد	نیــاز	شــبکه	ریلــی	کشــور،	
ریــل	بــا	اســتاندارد	UIC60	اســت	کــه	مناســب	ســرعت	های	بــاال	تــا	

250	کیلومتــر	بــر	ســاعت	اســت.
9- عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت تولیــد واگــن ســازان 

خلی ا د
مطابــق	ســند	چشــم	انــداز	20	ســاله	در	افــق	1404	بــرای	رفــع	نیــاز	
کشــور	بــه	واگــن،	بایــد	ســاالنه	3750	واگــن	در	کشــور	تولیــد	شــود.	
ــد	 ــدی	در	تولی ــی	70	درص ــه	خودکفای ــه	ب ــی	ک ــازان	داخل ــن	س واگ
واگــن	بــاری	و	خــود	کفایــی	50	درصــدی	در	تولیــد	واگــن	مســافری	
ــا	25	درصــد	 ــی	ب ــع	مال ــه	دلیــل	مشــکل	تامیــن	مناب ــد،	ب رســیده	ان

ــد.	 ــود	کار	می	کنن ــت	خ ظرفی

ــی	تولیــد	واگــن	 ــی	اســت	کــه	قراردادهــای	شــبه	واردات ــن	در	حال ای
ــس،	 ــن	فاینان ــق	قوانی ــا	کشــورهای	خارجــی	امضــا	می	شــود	و	مطاب ب
ــس	 ــده	فاینان ــن	کنن ــات	واگــن	از	کشــور	تامی ــادی	از	قطع بخــش	زی
ــا	 ــرارداد	ب ــود.	ق ــاژ	می	ش ــا	مونت ــور	تنه ــل	کش ــده	و	در	داخ وارد	ش
ــه	و	 ــتوم	فرانس ــیه،	آلس ــگ	روس ــش	هلدین ــس	م ــرکت	های	ترن ش

ــت. ــن	قراردادهاس ــه	ای ــی	از	جمل ــره	جنوب ــم	ک ــی	روت هیوندای
10- سرعت پائین توسعه بندر چابهار

ــان	از	 ــردی	جه ــه	راهب ــی	از	14	نقط ــوان	یک ــه	عن ــار	ب ــدر	چابه بن
ــوب	 ــمال-	جن ــای	ش ــذرگاه	کریدوره ــی	و	گ ــادی،	ترانزیت ــر	اقتص نظ
ــت	 ــت	موقعی ــه	عل ــدر	ب ــن	بن ــود.	ای ــناخته	می	ش ــرب	ش ــرق-	غ و	ش
اســتراتژیک	و	دسترســی	بــه	آب	هــای	آزاد	بین	المللــی،	جایــگاه	
ــه	دارد.	 ــور	های	منطق ــایر	کش ــا	س ــران	ب ــادالت	ای ــژه	ای	در	مب وی

ــر	 ــه	کشــور	هایی	نظی ــی	ب ــت	نزدیک ــه	عل ــدر	ب ــن	بن ــر،	ای از	ســوی	دیگ
افغانســتان،	پاکســتان	و	آســیای	میانــه	در	صــورت	اتصــال	بــه	شــبکه	ریلی	
کشــور	اهمیــت	ویــژه	ای	در	ترانزیــت	کاال	بــه	ایــن	کشــور	ها	خواهد	داشــت.	
در	ســال	جــاری،	فــاز	اول	بنــدر	شــهید	بهشــتی	چابهــار	کــه	احــداث	
آن	در	ســال	1386	آغــاز	شــده	بــود،	پــس	از	10	ســال	افتتــاح	شــد	و	
ظرفیــت	ایــن	بنــدر	از	2.5	میلیــون	تــن	بــه	8.5	میلیــون	تــن	رســید.	
قــرار	اســت	بنــدر	شــهید	بهشــتی	چابهــار	در	5	فــاز	تکمیــل	شــود	و	

ظرفیــت	آن	بــه	80	تــا	85	میلیــون	تــن	برســد.	
تاکنــون	مذاکراتــی	بــا	کشــورهای	خارجــی	بــه	ویــژه	چیــن	و	هنــد	برای	
ــه	بنــدر	چابهــار	انجــام	شــده	اســت	کــه	در	 توســعه	فازهــای	پنــج	گان
ــرای	ســرمایه	گذاری	235	میلیــون	دالری	 ــا	هنــد	ب ایــن	میــان،	تنهــا	ب
ــی	و	 ــاخت	های	ریل ــود	زیرس ــر،	نب ــال	حاض ــت.	در	ح ــده	اس ــق	ش تواف
هوایــی	باعــث	شــده	اســت	کــه	از	ظرفیــت	بنــدر	چابهــار	بــه	طــور	کامــل	

اســتفاده	نشــود.	

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	راه	و	شهرســازی،	اقدامــات	جهشــی	و	اولویت	دار	
زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	می	شــود:

ــکن  ــد مس ــزار واح ــاالنه 200 ه ــازی س ــازی و بهس 1- نوس
ــتایی روس

ــتایی	 ــکن	روس ــد	مس ــزار	واح ــاالنه	200	ه ــازی	س ــازی	و	بهس نوس



117

   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

ــالوه	 ــه	ع ــرد	ک ــد	ک ــزار	شــغل	در	ســال	ایجــاد	خواه حــدود	400	ه
بــر	افزایــش	رفــاه	روســتاییان	و	همچنیــن	کاهــش	خســارات	احتمالــی	
ــل	توجهــی	در	اقتصــاد	روســتا	 ــر	قاب ناشــی	از	حــوادث	طبیعــی،	تاثی

دارد.	
بنابرایــن	بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی،	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	محســوب	می	شــود	
ــازی	و	 ــهیالت	نوس ــریع	آن،	تس ــور	تس ــه	منظ ــت	ب ــروری	اس ــه	ض ک
ــون	 ــه	300	میلی بهســازی	ســاالنه	200	هــزار	مســکن	روســتایی	را	ب
ریــال	بــه	ازای	هــر	واحــد	افزایــش	یابــد	و	اعطــای	آن	بــه	روش	هــای	

مختلــف	تســهیل	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
ــکن  ــد مس ــزار واح ــاالنه 500 ه ــازی س ــازی و بهس 2- نوس

ــهری ش
ــزار	واحــد	 ــر	راه	و	شهرســازی	ســاالنه	500	ه ــاون	وزی ــه	مع ــه	گفت ب
ــد	نوســازی	و	بهســازی	 ــای	فرســوده	بای مســکونی	شــهری	در	بافت	ه
ــارات	 ــه	و	خس ــود	یافت ــدت	بهب ــان	م ــا	در	می ــن	بافت	ه ــا	ای ــود	ت ش

ــد.	 ــی،	کاهــش	یاب ــی	ناشــی	از	حــوادث	طبیع احتمال
نوســازی	و	بهســازی	ســاالنه	500	هــزار	واحــد	مســکونی	در	بافت	هــای	
فرســوده	شــهری	حــدود	1	میلیــون	شــغل	در	ســال	ایجــاد	خواهد	کرد	
ــذا	 ــل	توجهــی	در	ایجــاد	اشــتغال	خواهــد	داشــت؛	ل ــر	قاب ــذا	تاثی و	ل
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

ــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــود. مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــک	پ ــی،	ی ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده
تعریــف	شــده	کــه	البتــه	مبهــم	و	کلــی	بــوده	و	فاقــد	هــدف	گــذاری	

ــت: مشــخص	اس
بهسازی	حاشیه	کالن	شهرها	و	بافت	های	فرسوده	•

3- راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
ــای	 ــور،	خانه	ه ــکان	کش ــالک	و	اس ــی	ام ــامانه	مل ــدازی	س ــا	راه	ان ب
ــع	مالیاتــی	 ــا	اخــذ	مالیــات	از	آن	هــا،	مناب خالــی	شناســایی	شــده	و	ب
ــارد	 ــت	250	میلی ــه	هدای ــن	زمین ــد؛	همچنی ــش	می	یاب ــت	افزای دول
ــای	 ــه	فعالیت	ه ــی	ب ــای	مســکونی	خال ــد	در	واحده دالر	ســرمایه	راک

ــود. ــم	می	ش ــتغال	زا	فراه ــد	و	اش مول
بنابرایــن	ایــن	اقــدام،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــود.	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
ــرمایه )CGT( و  ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــه الیح 4- ارائ

ــس ــق مجل ــب آن از طری ــری تصوی پیگی
ــازار	زمیــن	 ــازی	و	ســوداگری	در	ب ــه	منظــور	جلوگیــری	از	ســفته	ب ب
ــای	 ــمت	فعالیت	ه ــه	س ــی	ب ــت	نقدینگ ــن	هدای ــکن	و	همچنی و	مس
ــر	 ــات	ب ــه	مالی ــازی	الیح ــت	وزرات	راه	و	شهرس ــروری	اس ــد،	ض مول
ــورای	 ــس	ش ــه	مجل ــب	ب ــرای	تصوی ــرمایه	)CGT(	را	ب ــدی	س عای

ــد.	 ــری	کن ــب	آن	را	پیگی ــوده	و	تصوی ــه	نم ــالمی	ارائ اس
ــن	و	 ــه	قیمــت	زمی ــی	روی ــش	ب ــع	افزای ــه	مان ــا	ک ــدام	از	آنج ــن	اق ای
مســکن	خواهــد	شــد	و	مشــکل	تامیــن	مســکن	بــه	ویــژه	بــرای	اقشــار	
ــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	 کــم	درآمــد	را	کاهــش	خواهــد	داد،	ب
و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	

محســوب	می	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
ــه  ــی نیم ــای عمران ــذاری پروژه ه ــازوکار واگ ــاد س 5- ایج

BOT ــای ــق قرارداده ــام  از طری تم
بــا	توجــه	بــه	ایــن	کــه	تکمیــل	پروژه	هــای	عمرانــی	از	طریــق	بودجــه	
ــی	 ــرمایه	های	عموم ــت	از	س ــت،	الزم	اس ــر	نیس ــکان	پذی ــت	ام دول

ــا	اســتفاده	شــود.	 ــن	پروژه	ه ــل	ای ــرای	تکمی ب
در	ایــن	راســتا	ضــروری	اســت	وزارت	راه	و	شهرســازی	از	طریــق	
روش	هــای	مشــارکت	عمومــی	خصوصــی	)PPP(،	پروژه	هــای	عمرانــی	
ــی	 ــای	غیردولت ــا	نهاده ــی	ی ــه	بخــش	خصوص ــود	را	ب ــا	خ ــط	ب مرتب

ــد.	 واگــذار	نمای
	BOT روش	 خصوصــی	 عمومــی	 مشــارکت	 مدل	هــای	 از	 یکــی	
ــش	 ــن	روش،	بخ ــت.	در	ای ــال(	اس ــرداری	و	انتق ــره	ب ــاخت،	به )س
ــای	 ــرداری	پروژه	ه ــره	ب ــی	ســاخت	و	به ــاد	غیردولت ــا	نه خصوصــی	ی
عمرانــی	را	تــا	زمــان	بازگشــت	اصــل	ســرمایه	و	ســود	مــورد	توافــق	بــا	
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ــروژه	 ــدوق	پ ــدازی	صن ــق	راه	ان ــرد	و	از	طری ــده	می	گی ــر	عه ــت	ب دول
ــع	 ــق	مناب ــا	را	از	طری ــن	پروژه	ه ــی	ای ــن	مال ــرمایه،	تامی ــازار	س در	ب

ــد.	 ــام	می	ده ــی	انج عموم
ــی	در	 ــای	عمران ــی	پروژه	ه ــار	مال ــش	ب ــر	کاه ــالوه	ب ــدام	ع ــن	اق ای
ــی	و	افزایــش	اشــتغال	 بودجــه،	باعــث	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	داخل
نیــز	خواهــد	شــد	و	لــذا	بــه	عنوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	
ــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــود. اقتصــاد	مقاومتــی	ب
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
ــبکه  ــار در ش ــرل قط ــمند کنت ــامانه هوش ــدازی س 6- راه ان

ریلــی کشــور 
هزینه	هــای	 صــرف	 بــا	 می	تــوان	 را	 ریلــی	 شــبکه	 وری	 بهــره	
ــا	4	 ــرل	قطــار	)ATC(	2	ت ــق	ســامانه	هوشــمند	کنت ــدک	از	طری ان
ــا	4	 ــا	ت ــول	بالک	ه ــش	ط ــا	کاه ــامانه	ب ــن	س ــش	داد.	ای ــر	افزای براب
کیلومتــر،	تاثیــر	قابــل	توجهــی	در	افزایــش	ظرفیــت	خطــوط	ریلــی	

ــد	شــد.	 خواه
ــی	از	 ــاوگان	ریل ــی	ن ــش	ایمن ــامانه،	افزای ــن	س ــای	ای ــر	مزای از	دیگ
ــت	از	 ــاوگان	در	حــال	حرک ــه	ن ــه	لحظــه	کلی ــق	رصــد	لحظــه	ب طری
طریــق	مراکــز	کنتــرل	ترافیــک	)CTC(	اســت.	بنابرایــن	ایــن	اقــدام	
ــی	 ــاد	مقاومت ــت	دار	در	اقتص ــدام	جهشــی	و	اولوی ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ب

بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
7- تکمیل خط ریلی چابهار- سرخس

ــدور	 ــرخی	کری ــاخه	ش ــوان	ش ــه	عن ــرخس	ب ــار-	س ــن	چابه راه	آه
ترانزیتــی	شــمال-	جنــوب	می	توانــد	ظرفیــت	ترانزیتــی	شــرق	کشــور	
را	فعــال	کنــد.	ایــن	خــط		ریلــی	دارای	منافــع	متعــددی	نظیــر	رشــد	
ــور،	 ــرق	کش ــه	ش ــت	منطق ــای	امنی ــی،	ارتق ــتغال	زای ــادی،	اش اقتص
ممانعــت	از	مهاجــرت	و	توســعه	حاشــیه	نشــینی	در	شــهرهای	اصلــی	
اســتان	های	شــرقی،	توســعه	ترانزیــت	و	توســعه	روابــط	بــا	کشــورهای	

ــه	اســت.	 آســیای	میان
بــا	ایــن	اوصــاف	و	بــا	توجــه	بــه	آورده	هــای	متعــددی	کــه	احــداث	ایــن	

خــط	ریلــی	راهبــردی	بــرای	کشــور	دارد،	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	
ــرای	وزارت	راه	و	 ــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	ب ــدام	جهشــی	و	اولوی اق

شهرســازی	محســوب	می	شــود.	
وزارت	راه	و	شهرســازی	می	توانــد	ایــن	خــط	ریلــی	را	از	طریــق	
ــر	 ــش	غی ــه	بخ ــی	)PPP(	ب ــی	خصوص ــارکت	عموم ــای	مش روش	ه

ــد. ــریع	نمای ــداث	آن	را	تس ــد	و	اح ــذار	کن ــی	واگ دولت
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	دو	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	وجود	
دارد	کــه	البتــه	بــه	طــور	دقیــق	بــه	ایــن	مهــم	اشــاره	نــدارد،	امــا	بــه	
نظــر	می	رســد	در	راســتای	ایــن	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	تعریــف	

شــده	باشــد:
تکمیــل	و	بهــره	بــرداری	از	591	کیلومتــر	خــط	راه	آهــن	در		•

کریدورهــای	شــمالی-جنوبی	و	شــرقی-	غربــی
تکمیــل	و	بهــره	بــرداری	از	516	کیلومتــر	خــط	راه	آهــن	در		•

کریدورهــای	شــمالی-جنوبی	و	شــرقی-	غربــی
8- برنامــه ریــزی جهــت تولیــد ریــل پیشــرفته ملــی بــرای 

ــر ســاعت ــاالی 250 کیلومتــر ب ســرعت های ب
وزارتخانه	هــای	راه	و	شهرســازی	و	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	بــه	
عنــوان	متولیــان	اصلــی	تولیــد	و	اســتفاده	از	ریــل	ملــی،	بایــد	موانــع	
ــد.	 ــان	بردارن ــردی	را	از	می ــول	راهب ــن	محص ــد	ای ــش	روی	تولی پی

ــد	 ــه	تولی ــدام	ب ــان	اق ــن	اصفه ــه	ذوب	آه ــه	کارخان ــی	ک در	صورت
ریــل	ملــی	نکنــد،	وزارت	راه	و	شهرســازی	بایــد	از	ظرفیــت	ســایر	
تولیدکننــدگان	داخلــی	ماننــد	فــوالد	خوزســتان	اســتفاده	کــرده	و	
واردات	ریــل	را	متوقــف	نمایــد.	در	ایــن	راســتا،	نیــاز	اصلــی	کشــور	
ــی	 ــرای	خطــوط	اصل ــل	پیشــرفته	UIC60	اســت	کــه	ب ــد	ری تولی
ــر	ســاعت	مناســب	اســت. ــر	ب ــا	250	کیلومت ــاال	ت و	ســرعت	های	ب
بنابرایــن	ضــروری	اســت	تولیــد	ریلــی	پیشــرفته	ملــی	و	انجــام	
اقدامــات	الزم	بــرای	تحقــق	آن،	در	دســتور	کار	وزارت	راه	و	شهرســازی	
ــدام	جهشــی	 ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــدام	ب ــن	اق ــه	ای ــرد؛	چــرا	ک ــرار	گی ق
و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	

محســوب	می	شــود.
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	ای	در	راس ــی،	پ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت. ــده	اس ــف	نش تعری
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ــن  ــد واگ ــرای تولی ــی ب ــرکت های لیزینگ ــدازی ش 9- راه ان
در داخــل کشــور

ــرای	تولیــد	واگــن،	 ــع	مالــی	داخــل	کشــور	ب راهــکار	اســتفاده	از	مناب
فــروش	لیزینگــی	واگــن	بــه	خریــداران	داخلــی	اســت.	در	ایــن	مــدل،	
دولــت	منابــع	مالــی	بــرای	تولیــد	واگــن	توســط	واگن	ســازان	داخلــی	
را	فراهــم	می	کنــد	و	بــا	راه	انــدازی	شــرکت	های	تامیــن	مالــی	و	
لیزینگــی،	واگــن	را	بــه	صــورت	اقســاطی	به	خریــداران	داخلــی	واگــن	
ــی	 ــازان	داخل ــن	س ــی	واگ ــکالت	مال ــن	روش،	مش ــا	ای ــد.	ب می	فروش
رفــع	شــده	و	نیــازی	بــه	تامیــن	مالــی	از	خــارج	کشــور	نیــز	نخواهــد	

بــود.
ــور	 ــه	منظ ــی	ب ــرکت	های	لیزینگ ــدازی	ش ــت	از	راه	ان ــن	حمای بنابرای
ــی	و	 ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــور،	ب ــل	کش ــن	در	داخ ــد	واگ تولی
راه	و	شهرســازی	 بــرای	وزارت	 اقتصــاد	مقاومتــی	 اولویــت	دار	در	

می	شــود.	 محســوب	
در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــک	پ ــی،	ی ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
ــت	و	مشــارکت	بخــش		• ــا	محوری ــی	ب ــازی	ریل ــعه	و	نوس توس

خصوصــی	شــامل	50	دســتگاه	لکوموتیــو،	200	دســتگاه	
ــاری ــن	ب ــتگاه	واگ ــافری	و	1500	دس ــالن	مس س

 10- توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن
ــث	 ــار	باع ــتی	چابه ــهید	بهش ــدر	ش ــه	بن ــج	گان ــای	پن ــل	فازه تکمی
افزایــش	ظرفیــت	ایــن	بنــدر	بــه	80	تــا	85	میلیــون	تــن	خواهد	شــد	و	
زمینــه	افزایــش	درآمدهــای	کشــور	از	ایــن	طریــق	را	فراهــم	می	کنــد.	
ــوان	از	 ــار	را	می	ت ــدر	چابه ــل	بن ــرای	تکمی ــاز	ب ــورد	نی ــرمایه	م س
طریــق	ســرمایه	های	عمومــی	داخــل	کشــور	بــا	روش	هــای	مشــارکت	
عمومــی	خصوصــی	از	جملــه	روش	BOT	)ســاخت،	بهــره	بــرداری	و	

انتقــال(	تامیــن	کــرد.	
ایجــاد	زیرســاخت	های	مــورد	نیــاز	از	جملــه	تکمیــل	راه	آهــن	چابهــار-	
ســرخس	و	احــداث	فــرودگاه	چابهــار	بــرای	اســتفاده	از	ظرفیــت	بنــدر	

چابهــار	در	ایــن	راســتا	ضــروری	اســت.	
ــه	 ــاخت	های	آن	ب ــل	زیرس ــار	و	تکمی ــدر	چابه ــعه	بن ــن	توس بنابرای
عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	

وزارت	راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــود.	

در	میــان	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ســتاد	
ــدام	 ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــک	پ ــی،	ی ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده

ــت: ــده	اس ــف	ش تعری
ــان،		• ــای	عم ــواحل	دری ــم	در	س ــادر	مه ــعه	بن ــل	و	توس تکمی

خلیــج	فــارس	و	دریــای	خــزر	در	جهــت	ترانزیــت	)بــا	اولویــت	
بنــادر	شــهید	بهشــتی،	چابهــار	و	شــهید	رجایــی(

وضعیت	وزارت	راه	و	شهرسازی	در	اقتصاد	مقاومتی
نتایــج	بررســی	های	انجــام	شــده	نشــان	می	دهــد	کــه	در	چارچــوب	
10	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	بــا	
وزارت	راه	و	شهرســازی،	متناســب	بــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	
ــروژه	 ــه	5	پ ــب	شــده	اســت	ک ــی	تصوی ــی	پروژه	های اقتصــاد	مقاومت
از	13	پــروژه	ایــن	دســتگاه	در	ســال	های	1395	و	1396	را	تشــکیل	

می	دهــد.	
این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت 
راه و شهرسازی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4
اقدامات جهشی و اولویت دار 

 بدون پروژه
6

مطابــق	ایــن	نمــودار،	40	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
ــی	 ــتاد	فرمانده ــوب	در	س ــروژه	مص ــازی	دارای	پ وزارت	راه	و	شهرس

اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	13	پ ــن	از	می همچنی
مقاومتــی	بــرای	وزارت	راه	و	شهرســازی	تعریــف	شــده	اســت،	8	پــروژه	
را	نمی	تــوان	در	چارچــوب	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	قــرار	داد.	
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در	ایــن	بیــن،	7	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	وزارت	
راه	و	شهرســازی	محســوب	می	شــوند	کــه	عبارتنــد	از:

تکمیل	و	بهره	برداری	از	800	کیلومتر	خط	راه	آهن	دوم	و		•
سوم	از	کریدورهای	شمالی-	جنوبی	و	شرقی-	غربی

تکمیل	و	بهره		برداری	120	کیلومتر	آزادراه	در	کریدورهای		•
شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

تکمیل	و	بهره		برداری	1070	کیلومتر	بزرگراه	در	کریدورهای		•
شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

تکمیل	و	بهره		برداری	45	کیلومتر	راه	اصلی	در	کریدورهای		•
شمالی-جنوبی	و	شرقی-غربی

تکمیل	و	بهره	برداری	از	237	کیلومتر	آزادراه	در	کریدورهای		•
شمالی-	جنوبی	و	شرقی-	غربی

تکمیل	و	بهره	برداری	از	1100	کیلومتر	بزرگراه	و	راه	اصلی		•
در	کریدورهای	شمالی-	جنوبی	و	شرقی-	غربی

تکمیل	و	بهره	برداری	از	1000	کیلومتر	راه	روستایی	•
ــه	»اقدامــات	مبهــم	و	کلــی«	وزارت	راه	و	 ــروژه	از	جمل همچنیــن	1	پ
شهرســازی	محســوب	می	شــود،	چــرا	کــه	رویکــرد،	نحــوه	اجــرا	و	یــا	

ــروژه	عبــارت	اســت	از:	 هــدف	کّمــی	آن	مشــخص	نیســت.	ایــن	پ
رونق	بخش	مسکن	•

بــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پروژه	هــای	مصــوب	وزارت	راه	و	شهرســازی	
در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	نمــودار	زیــر	نمایــش	داده	

شــده	اســت:

وضعیت 13 پروژه مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
5

 جاری و معمولی
7

مبهم و کلی
1

ــوب	وزارت	راه	 ــای	مص ــد	از	پروژه	ه ــودار،	38	درص ــن	نم ــق	ای مطاب
و	شهرســازی	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	جــزو	اقدامــات	

ــت	دار	اســت. جهشــی	و	اولوی
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وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	متولــی	اصلــی	تولیــد	و	تجــارت	در	
ــه	عنــوان	مهم	تریــن	جــزء	حقیقــی	اقتصــاد	کشــور	 کشــور	اســت	و	ب
ــه	نقــش	کلیــدی	و	 محســوب	می	شــود.	از	ایــن	منظــر،	ایــن	وزارتخان

قابــل	توجهــی	در	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	دارد.
ــاده	هــای	1،	2،	 ــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	م ــان	سیاســت	هــای	کل از	می
3،	4،	5،	6،	8،	10،	12	و	23	مرتبــط	بــا	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	

تجــارت	اســت:
مــاده	1:	تأمیــن	شــرایط	و	فعال	ســازی	کلیــه	امکانــات	و		•

ــه	 ــور	ب ــی	کش ــانی	و	علم ــرمایه	های	انس ــی	و	س ــع	مال مناب
منظــور	توســعه	کارآفرینــی	و	بــه	حداکثــر	رســاندن	مشــارکت	
آحــاد	جامعــه	در	فعالیت	هــای	اقتصــادی	بــا	تســهیل	و	
تشــویق	همکاری	هــای	جمعــی	و	تأکیــد	بــر	ارتقــاء	درآمــد	و	

ــط ــد	و	متوس ــات	کم	درآم ــش	طبق نق
ــازی	و		• ــاده	س ــان،	پی ــاد	دانش	بنی ــتازی	اقتص ــاده	2:	پیش م

اجــرای	نقشــه	جامــع	علمــی	کشــور	و	ســاماندهی	نظــام	ملــی	
نــوآوری	بــه	منظــور	ارتقــاء	جایــگاه	جهانــی	کشــور	و	افزایــش	

ســهم	تولیــد	و	صــادرات	محصــوالت	و	خدمــات	دانش	بنیــان	
ــه ــان	در	منطق ــه	اول	اقتصــاد	دانش	بنی ــه	رتب ــتیابی	ب و	دس

ــا		• ــاد	ب ــره	وری	در	اقتص ــد	به ــراردادن	رش ــور	ق ــاده	3:	مح م
ــِت	 ــروی	کار،	تقوی ــازی	نی ــد،	توانمندس ــل	تولی ــت	عوام تقوی
رقابت	پذیــری	اقتصــاد،	ایجــاد	بســتر	رقابــت	بیــن	مناطــق	و	
ــوع	در	 ــای	متن ــت	و	قابلیت	ه ــری	ظرفی ــه	کارگی ــتانها	و	ب اس

ــور ــق	کش ــای	مناط ــای	مزیت	ه جغرافی
هدفمند	ســازی		• اجــرای	 ظرفیــت	 از	 اســتفاده	 	:4 مــاده	

ــره		وری،	 ــتغال	و	به ــد،	اش ــش	تولی ــت	افزای ــا	در	جه یارانه	ه
عدالــت	 ارتقــاء	شــاخص	های	 و	 انــرژی	 کاهــش	شــدت	

اجتماعــی
ــا		• ــد	ت ــره		تولی ــل	در	زنجی ــه	عوام ــهم	بری	عادالن ــاده	5:	س م

مصــرف	متناســب	بــا	نقــش	آنهــا	در	ایجــاد	ارزش،	بویــژه	بــا	
ــوزش،	 ــاء	آم ــق	ارتق ــرمایه	انســانی	از	طری ــش	ســهم	س افزای

ــه ــی	و	تجرب ــت،	کارآفرین ــارت،	خالقی مه
مــاده	6:	افزایــش	تولیــد	داخلــی	نهاده	هــا	و	کاالهــای	اساســی		•

بخش	هشتم

»ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 9 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 10 اقدام جهشی و اولویت دار
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)بویــژه	در	اقــالم	وارداتــی(،	و	اولویــت	دادن	بــه	تولیــد	
محصــوالت	و	خدمــات	راهبــردی	و	ایجــاد	تنــوع	در	مبــادی	
ــه	 ــا	هــدف	کاهــش	وابســتگی	ب ــی	ب ــن	کاالهــای	واردات تأمی

ــاص ــدود	و	خ ــورهای	مح کش
مــاده	8:	مدیریــت	مصــرف	بــا	تأکیــد	بر	اجــرای	سیاســت	های		•

ــای	 ــرف	کااله ــج	مص ــرف	و	تروی ــوی	مص ــالح	الگ ــی	اص کل
ــت	و	 ــاء	کیفی ــرای	ارتق ــزی	ب ــه	ری ــا	برنام ــراه	ب ــی	هم داخل

ــد ــری	در	تولی ــت	پذی رقاب
مــاده	10:	حمایــت	همه	جانبــه		هدفمنــد	از	صــادرات	کاالهــا		•

ــص	ارزآوری	 ــا	خال ــزوده	و	ب ــه	تناســب	ارزش	اف ــات	ب و	خدم
مثبــت	از	طریــق:

o الزم	های	مشوق	گسترش	و	مقررات	تسهیل
o 	و	ترانزیــت	و	خارجــی	تجــارت	خدمــات	گســترش

نیــاز مــورد	 زیرســاخت	های	
o صادرات	برای	خارجی	گذاری	سرمایه	تشویق
o 	نیازهــای بــا	 متناســب	 ملــی	 تولیــد	 برنامه	ریــزی	

تنــوع	 و	 بازارهــای	جدیــد،	 صادراتــی،	شــکل	دهی	
بخشــی	پیوندهــای	اقتصــادی	بــا	کشــورها	بــه	ویــژه	بــا	

ــه ــورهای	منطق کش
o 	تســهیل	بــرای	تهاتــری	مبــادالت	کار	و	ســاز	از	اســتفاده

مبــادالت	در	صــورت	نیاز
o 	ــا ــادرات	ب ــورد	ص ــررات	در	م ــه	و	مق ــات	روی ــاد	ثب ایج

ــدف ــای	ه ــران	در	بازاره ــهم	ای ــدار	س ــترش	پای ــدف	گس ه
مــاده	12:	افزایــش	قــدرت	مقاومــت	و	کاهــش	آســیب	پذیری		•

اقتصــاد	کشــور	از	طریــق:

o 	همــکاری	گســترش	و	راهبــردی	پیوندهــای	ی	توســعه
ــژه	 ــان	بوی ــه	و	جه ــورهای	منطق ــا	کش ــارکت	ب و	مش

ــایگان همس
o 	هــای	هدف	از	حمایــت	جهــت	در	دیپلماســی	از	اســتفاده

اقتصادی
o 	و	المللــی	بین	های	ســازمان	هــای	ظرفیت	از	اســتفاده

منطقــه	ای
مــاده	23:	شــفاف	و	روان	ســازی	نظــام	توزیــع	و	قیمت	گــذاری		•

و	روزآمدســازی	شــیوه	های	نظــارت	بــر	بــازار
ــر	انقــالب	 ــه	رهب ــی	ک ــدام	اقتصــاد	مقاومت ــان	10	اق ــن	از	می همچنی
ــات	1،	2،	3	و	10	 ــد،	اقدام ــدای	ســال	1395	پیشــنهاد	فرمودن در	ابت

ــا	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســت:	 مرتبــط	ب
اقــدام	1:	شناســایی	فّعالیت	هــا	و	زنجیره	هــای	اقتصــادی		•

ــا ــر	آن	ه ــز	ب ــور	و	تمرک ــت	دار	کش مزی
اقدام	2:	احیا	و	به	حرکت	درآوردن	تولید	داخلی	•
اقــدام	3:	خــودداری	از	خریدهــای	خارجــی	کــه	قــدرت	تولیــد		•

داخلــی	را	تضعیــف	می	کنــد
ــط	و		• ــع	متوس ــه	صنای ــی	ب ــژه	و	حمایت ــگاه	وی ــدام	10:	ن اق

ــک کوچ
ــا	 ــورت	ه ــن	مام ــق	ای ــرای	تحق ــارت	ب ــدن	و	تج ــت،	مع وزارت	صنع
ــروژه	 ــداد	2	پ ــال	1396	تع ــروژه	و	در	س ــداد	7	پ ــال	1395	تع در	س
مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	داشــته	

اســت.	
در	جــدول	زیــر	عناویــن	ایــن	پــروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

ــده	است: ش

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستادردیف

ماده	81	سیاست	های	کلی	برنامه	1395ارتقای	رقابت	پذیری	واحدهای	تولیدی	کوچک	و	متوسط	با	هدف	افزایش	صادرات1
پنجم	توسعه

1395تکمیل	و	راه	اندازی	33	طرح	مهم	و	ملی2

ماده	80	سیاست	های	کلی	برنامه	1395رونق	تولید	و	تعیین	تکلیف	7500	واحد	تولیدی	مشکل	دار	با	هدف	فعال	کردن	آن	ها3
پنجم	توسعه

ایجاد	توازن	زنجیره	مواد	اولیه	مورد	نیاز	و	توسعه	صنعت	فوالد	و	مس	کشور	برای	تولید	4
مصوبه	سال	1385	شورای	اقتصاد1395پایدار
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   فصل سوم      ارزیابی مسیر 10 دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت،	چالــش	هــا	و	
موانعــی	بــه	شــرح	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد:
ــی در   ــای داخل ــت ه ــتفاده از ظرفی ــه اس ــه ب ــدم توج 1- ع

ــی ــای دولت ــتگاه ه ــط دس ــات« توس ــد کاال و خدم »خری
خریدهــای	دولتــی	در	تمامــی	کشــورهای	جهــان	یکــی	از	اصلــی	تریــن	
راه	هــای	توانمندســازی	تولیدکننــدگان	داخلــی	اســت.	بــا	ایــن	حــال	
ــه	 ــی	ب ــی	و	حاکمیت ــای	دولت ــی	بخش	ه ــام	کاف ــدم	اهتم ــران	ع در	ای
مصــرف	کاالهــای	داخلــی،	موجــب	هدررفــت	ایــن	ظرفیــت	بــزرگ	در	

توانمندســازی	و	حمایــت	از	تولیــدات	داخلــی	شــده	اســت.
در	حــال	حاضــر	بســیاری	از	نهادهــای	دولتــی	و	حاکمیتــی،	بــا	وجــود	
ــود	 ــکالت	خ ــع	مش ــرای	رف ــی	ب ــای	واردات ــی،	از	کااله ــابه	داخل مش

ــد.	 ــتفاده	می	کنن اس
ــت  ــای حمای ــه ج ــد ب ــور از تولی ــه مح ــت عرض 2- حمای

ــور تقاضامح
ــت	از	 ــرای	حمای ــارت	ب ــدن	و	تج ــت،	مع ــی	وزارت	صنع ــز	اصل تمرک
شــرکت	هــا	و	تولیدکننــدگان،	عمدتــا	از	طــرف	عرضــه	اســت؛	بدیــن	
ــه	 ــت	از	واحدهــای	تولیــدی	تنهــا	ب صــورت	کــه	حمایــت	اصلــی	دول
ارائــه	تســهیالت	بــه	منظــور	افزایــش	میــزان	تولیــد	خالصــه	می	شــود.	
ــدات	 ــت	از	تولی ــرای	حمای ــن	روش	ب ــه	بهتری ــت	ک ــن	درحالیس ای
داخلــی،	افزایــش	میــزان	تقاضــا	از	طریــق	بازارســازی	بــرای	آن	
ــت	از	 ــا	حمای ــه	ب ــری	در	مقایس ــج	بهت ــب	نتای ــه	مرات ــه	ب ــت	ک هاس

ســمت	عرضــه	دارد.	

3- افزایــش مونتــاژکاری در صنعــت خــودرو و کــم توجهــی 
بــه گســترش واحدهــای تحقیــق و توســعه

آفــت	مونتــاژکاری	در	صنعــت	کشــور	کــه	توســط	رهبــر	انقــالب	نیــز	
ــه	 ــازی	ب ــت	خودروس ــژه	در	صنع ــه	وی ــت،	ب ــده	اس ــاره	ش ــه	آن	اش ب
عنــوان	پیشــران	اقتصــاد	کشــور،	باعــث	شــده	اســت	نــوآوری	و	ارائــه	
محصــوالت	جدیــد،	کاهــش	یافتــه	و	تولیدکننــدگان	تنهــا	بــه	افزایــش	

تولیــدات	مونتــاژی	بســنده	نماینــد.
بــرای	نمونــه	رشــد	83	درصــدی	واردات	قطعــات	منفصلــه	خودرو	به	کشــور	
ــه	مــدت	مشــابه	ســال	گذشــته،	 طــی	هشــت	مــاه	ســال	جاری	نســبت	ب

نشــان	از	افزایــش	مونتــاژکاری	در	صنعــت	خودروســازی	کشــور	دارد.
از	عوامــل	مهــم	افزایــش	مونتــاژکاری	و	ارزش	افــزوده	پاییــن	در	
صنعــت	خــودرو	و	همچنیــن	دیگــر	صنایــع	می	تــوان	بــه	عــدم	ترویــج	

ــرد. ــاره	ک ــای	R&D	اش ــی	محصــول	و	گســترش	واحده طراح
4- پاییــن بــودن ارزش افــزوده کاالهــای صادراتــی غیرنفتی 

ــه دلیل خــام فروشــی ب
ــت	 ــی	نف ــای	ابتدای ــرآورده	ه ــور	را	ف ــی	کش ــای	صادرات ــده	کااله عم
ــر	 ــه	دیگ ــیار	ارزان	ب ــی	بس ــا	قیمت ــه	ب ــد؛	ک ــکیل	می	دهن و	گاز	تش
کشــورهای	جهــان	صــادر	می	شــوند	و	از	ارزش	افــزوده	پایینــی	
برخــوردار	هســتند؛	بــه	طوریکــه	حــدود	17	میلیــارد	دالر	و	در	واقــع	
ــی	 ــی«	کشــور	را	محصوالت ــادرات	»غیرنفت ــد	ص ــش	از	38	درص بی
ــع	 ــی	مای ــای	نفت ــات	گازی«،	»گاز	طبیعــی«،	»گازه همچــون	»میعان
و	 »قیرنفــت«	 خــام«،	 نفــت	 از	 ابتدایــی	 »فرآورده	هــای	 شــده«،	
ــد،	کــه	ذیــل	عنــوان	کلــی	 دیگــر	محصــوالت	مشــابه	تشــکیل	داده	ان

می	شــوند. دســته	بندی	 معدنــی«	 »ســوخت	های	

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستادردیف

افزایش	صادرات	کاال	و	خدمات	غیرنفتی	به	میزان	10	میلیارد	دالر	در	سال	95	نسبت	5
ماده	104	سیاست	های	کلی	1395به	سال	94

برنامه	پنجم	توسعه

1395تکمیل	طرح	های	با	پیشرفت	فیزیکی	باالی	60	درصد6

ماده	86	سیاست	های	کلی	برنامه	1395مدیریت	هدفمند	واردات	در	راستای	حفظ	تراز	مثبت	تجاری7
پنجم	توسعه

تقویت،	توانمندسازی	و	توسعه	بنگاه	های	خرد،	کوچک	و	متوسط	با	هدف	افزایش	8
ماده	104	سیاست	های	کلی	1396صادرات	غیرنفتی	آنها	به	میزان	2	میلیارد	دالر

برنامه	پنجم	توسعه	

1396تکمیل	و	راه		اندازی	50	طرح	ملی	و	مهم9
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ــب	 ــی	مناس ــیمیایی	جایگاه ــه	ش ــواد	اولی ــر	م ــران	از	منظ ــه	ای گرچ
ــکل	 ــه	ش ــران	ب ــیمیایی	ای ــوالت	ش ــر	محص ــال	حاض ــا	در	ح دارد،	ام
ــود	و	در	 ــادر	می	ش ــم	ص ــت	ک ــا	قیم ــده	و	ب ــرآوری	ش ــم	ف ــام	و	ک خ
مقابــل	محصــوالت	ســاخته	شــده	شــیمیایی	بــه	کشــور	وارد	می	شــود	
ــره	تولیــد	محصــوالت	 ــه	تکمیــل	زنجی کــه	نشــان	از	عــدم	اهتمــام	ب

ــور	دارد.	 ــیمیایی	در	کش ش
ــا	 ــده	بخــش	ه ــران	در	عم ــادرات	ای ــه	ص ــد	ک ــان	می	ده ــا	نش آماره
ــام	 ــی	از	خ ــه	ناش ــری	دارد	ک ــزوده	کمت ــه	واردات،	ارزش	اف نســبت	ب
فروشــی	اســت.	ایــران	امــروز	تنهــا	در	نفــت	و	گاز	خــام	فروشــی	نمــی	
کنــد	بلکــه	در	دیگــر	حــوزه	هــا	نیــز	ایــن	مســئله	وجــود	دارد	کــه	بایــد	

بــرای	آن	فکــری	شــود.
ــای  ــش ه ــت از بخ ــرای حمای ــزی ب ــه ری ــدم برنام 5- ع

ــاد ــران اقتص پیش
ــش	 ــود،	بخ ــعه	خ ــیر	توس ــا	در	مس ــه	عمدت ــعه	یافت ــورهای	توس کش
هایــی	را	بــه	عنــوان	پیشــران	انتخــاب	نمــوده	و	جهــت	ایجــاد	مزیــت،	
از	آن	حمایــت	کــرده	انــد.	بــا	ایــن	حــال	در	کشــور،	ایــن	مســئله	مــورد	
توجــه	قــرار	نگرفتــه	و	همیــن	باعــث	شــده	اســت	کــه	در	برنامــه	هــای	
ــورد	توجــه	و	 ــد	بخــش	اقتصــادی	مشــخص	م ــا	چن ــک	ی ــف،	ی مختل

حمایــت	قــرار	نگیــرد.
ــا	شــده	و	پیشــرفت	 ــع	کشــور	صــرف	همــه	حــوزه	ه در	نتیجــه	مناب
ــت	دار	ایجــاد	نشــده	 ــل	توجهــی	در	بخــش	هــای	اقتصــادی	اولوی قاب

اســت.
6- ناکارآمــدی در مدیریــت واردات محصــوالت دارای مشــابه 

تولیــد داخــل
هــم	اکنــون	تعرفه	گــذاری	بــر	کاالهــای	وارداتــی	در	بســیاری	از	کاالهای	
دارای	مشــابه	داخلــی،	متناســب	بــا	نیــاز	داخلــی	و	ظرفیت	هــای	
تولیــدی	کشــور	نیســت؛	بــه	طوریکــه	یــا	بیــش	از	حــد	بــاال	اســت	کــه	
ــد	 ــش	از	ح ــا	بی ــود،	و	ی ــل	می	ش ــای	داخ ــن	نیازه ــدی	تأمی ــع	ج مان

ــد. ــه	وارد	می	نمای ــی	ضرب ــدات	داخل ــه	تولی ــه	ب ــن	اســت	ک پایی
7- نداشتن برنامه منسجم در حوزه تجارت خارجی

در	اولویــت	بنــدی	بــرای	نظــام	وارداتــی	و	صادراتــی	کشــور،	با	شــرکای	
تجــاری	همســایه	و	همســو	اقدامــات	موثــری	انجام	نشــده	اســت.

ــه	 ــر	ب ــی	منج ــارت	خارج ــوزه	تج ــجم	در	ح ــه	منس ــتن	برنام نداش
ــورهای	 ــترده	کاال	از	کش ــه	واردات	گس ــور	ب ــاد	کش ــتگی	اقتص وابس

ــا	 ــادی	را	ب ــت	اقتص ــن	امنی ــود	و	تامی ــران	می	ش ــا	ای ــو	ب غیرهمس
ــد. ــه	می	کن ــدی	مواج ــای	ج ــش	ه چال

ــت از  ــهیالتی در حمای ــع غیرتس ــه موان ــه ب ــدم توج 8- ع
ــادرات ص

ــت	از	 ــت	در	حمای ــه	وزارت	صنع ــی	از	جمل ــای	دولت ــون	نهاده تاکن
صــادرات،	تنهــا	بــه	مشــوق	هــای	تســهیالتی	و	نقــدی	توجــه	نمــوده	
انــد	و	تمرکــز	خــود	را	بــر	ایــن	نــوع	حمایــت	هــا	گذاشــته	انــد؛	ایــن	
ــز	 ــری	نی ــکالت	دیگ ــع	و	مش ــدگان،	موان ــه	تولیدکنن ــت	ک درحالیس

ــع	صــادرات	آنهــا	شــده	اســت. ــد	کــه	مان دارن
ایــن	مــوارد	عبارتنــد	از	»مشــکالت	موجــود	در	نقــل	و	انتقــال	پــول«،	
»مشــکالت	موجــود	در	حمــل	و	نقــل	محصــوالت	صادراتــی«،	»اعمــال	
ناگهانــی	عــوارض	صــادرات«،	»مشــکالت	موجــود	در	بازاریابــی	
محصــوالت«،	»نبــود	تضمیــن	صادراتــی	مناســب«،	»مشــکالت	ناشــی	
از	بســته	بندی	نامناســب	محصــوالت	صادراتــی«،	»مشــکالت	موجــود	
ــازار	کشــورهای	هــدف«،	»مشــکالت	موجــود	در	 در	عــدم	مدیریــت	ب
ــه	شــهرهای	 ــد«	و	»مشــکالت	موجــود	در	رفــت	و	آمــد	ب اخــد	روادی

هــدف	صادراتــی«.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت،	اقدامــات	جهشــی	و	
اولویــت	دار	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	می	شــود:

1- ایجاد سامانه خرید کاال و خدمات دولتی
یکــی	از	مهــم	تریــن	الزامــات	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	توجــه	بخــش	
ــه	 ــی	اســت.	ب ــای	داخل ــد	کااله ــه	خری ــی	ب ــی	و	حاکمیت ــای	دولت ه
ــه	 ــبت	ب ــی	نس ــش	دولت ــر	بخ ــت	ت ــی	راح ــکان	جهت	ده ــل	ام دلی
ــش	 ــی	در	بخ ــوالت	داخل ــد	محص ــح	خری ــی،	ترجی ــش	خصوص بخ

ــت.	 ــوردار	اس ــتری	برخ ــت	بیش ــی	از	اولوی دولت
ــه	عنــوان	یــک	 ــد	دولتــی	ب ــدازی	ســامانه	جامــع	خری ــن	راه	ان بنابرای
اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	

ــود.	 ــوب	می	ش ــارت	محس ــدن	و	تج ــت،	مع صنع
الــزام	مدیــران	بــه	ثبــت	محصــوالت	مــورد	نیــاز	خــود	در	ایــن	ســامانه	
پیــش	از	اقــدام	بــه	واردات،	شناســایی	شــرکت	های	تولیدکننــده	داخلی	
و	ثبــت	اطالعــات	آن	هــا	در	ســامانه،	در	نظــر	گرفتــن	تســهیالت	بــرای	
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ــی	 ــالم	عموم ــت	و	اع ــه	دول ــروش	کاال	ب ــی	در	ف ــدگان	داخل تولیدکنن
محصــوالت	مــورد	نیــاز	ســال	هــای	آتــی	توســط	نهادهــای	دولتــی	و	
حاکمیتــی،	از	جملــه	مــواردی	اســت	کــه	بایــد	در	ایــن	ســامانه	وجــود	

داشــته	باشــد.
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
2- کاهــش صــادرات کاالهــای کــم فــرآوری شــده بــا قاعده 

ــورس کاال گذاری در ب
در	حــال	حاضــر	بخــش	زیــادی	از	تولیــدات	صنایعــی	همچــون	
پتروشــیمی،	فــوالد	و	مــس	بــه	شــکل	کــم	فــرآوری	شــده	و	بــا	قیمــت	
ــه	خــارج	از	کشــور	صــادر	می	شــود.	ایــن	درحالیســت	 هــای	ناچیــز	ب
ــن	 ــتی	ای ــن	دس ــای	پایی ــش	ه ــال	در	بخ ــدگان	فع ــه	تولیدکنن ک
محصــوالت،	بــا	کمبــود	مــواد	اولیــه	مواجــه	هســتند.	بــرای	رفــع	ایــن	
ــع	الزم	 ــن	صنای ــد	ای ــای	تولی ــره	ه ــوازن	در	زنجی ــاد	ت مشــکل	و	ایج
ــرآوری	شــده	و	 ــروش	و	صــادرات	محصــوالت	کــم	ف ــد	ف اســت	فرآین

ــن	بخــش	هــا	شــفاف	گــردد. ــی	در	ای میان
ــه	در	 ــت	را	دارد	ک ــن	ظرفی ــورس	کاالی	کشــور	ای ــر	ب ــال	حاض در	ح
ــوالد	و	 ــع	ف ــی	صنای ــده	و	میان ــرآوری	ش ــم	ف ــای	ک ــادرات	کااله ص
ــفافیت،	 ــاد	ش ــر	ایج ــالوه	ب ــا	ع ــود	ت ــه	ش ــه	کار	گرفت ــیمی،	ب پتروش
ــد	 ــی	در	خری ــداران	داخل ــه	خری ــت	دادن	ب ــرای	اولوی ــرایط	را	ب ش

ــد. ــا	نمای ــده	مهی ــرآوری	ش ــم	ف ــوالت	ک محص
عرضــه	صــادرات	کاالهــای	کــم	فــرآوری	شــده	در	بــورس	کاال	ســبب	
ــد	 ــود	و	رون ــخص	ش ــا	مش ــن	کااله ــن	ای ــت	پایی ــا	قیم ــود	ت می	ش
ــه	 ــکان	وجــود	دارد	ک ــن	ام ــن	ای ــد.	همچنی صــادرات	آن	کاهــش	یاب
ــل	 ــه	دلی ــتی،	ب ــن	دس ــال	در	بخــش	پایی ــی	فع ــده	داخل ــد	کنن تولی
مواجــه	شــدن	بــا	قیمــت	پاییــن	ایــن	کاالهــا	اشــتیاق	بیشــتری	بــرای	

ــرآوری	شــده	نشــان	دهــد. ــد	محصــوالت	کــم	ف خری
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	1	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	
ــا	 ــدارد	ام ــه	آن	اشــاره	ن ــه	مســتقیما	ب ــه	البت ــف	شــده	اســت	ک تعری

ــود: ــال	نم ــوان	در	آن	اعم ــرد	را	می	ت ــن	رویک ای

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

ــرای اعمــال تغییــرات  3- در نظــر گرفتــن زمــان 6 ماهــه ب
قوانیــن صادراتــی

یکــی	از	مشــکالت	بخــش	صــادرات	کشــور	عــدم	پیــش	بینــی	پذیــری	
ــر	صــادرات	 ــی	ب ــوارض	ناگهان ــال	ع ــی	اســت.	اعم ــن	صادرات در	قوانی
ــای	 ــی،	بازاره ــدگان	داخل ــه	تولیدکنن ــرر	ب ــل	ض ــر	تحمی ــالوه	ب ع

ــرد. ــن	می	ب ــور	را	از	بی ــی	کش صادرات
بنابرایــن	پیــش	بینــی	پذیــر	کــردن	قوانیــن	صادراتــی،	زمینــه	را	بــرای	
حمایــت	از	تولیــدات	پیشــروی	کشــور	و	انعقــاد	قراردادهــای	بلندمــدت	

صادراتــی	و	ارزآوری	از	ایــن	طریــق	را	فراهــم	می	کنــد.
ــب	 ــه	از	تصوی ــی	6	ماه ــازه	زمان ــک	ب ــت	ی ــروری	اس ــه	ض در	نتیج
ــا	 ــود	ت ــه	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــن	صادرات ــرات	قوانی ــرای	تغیی ــا	اج ت
تولیدکننــدگان	صادراتــی	کشــور	بتواننــد	بــر	اســاس	آن	برنامــه	ریــزی	

ــد. نماین
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
4- برنامــه ریــزی جهــت رفــع موانــع غیرتســهیالتی 
تولیدکننــدگان بــا هــدف افزایــش صــادرات غیرنفتی کشــور
ــای	 ــه	اعط ــاز	ب ــر	نی ــالوه	ب ــور	ع ــی	کش ــادرات	غیرنفت ــش	ص افزای
تســهیالت	الزم	بــه	تولیدکننــدگان،	نیازمنــد	رفــع	موانع	غیرتســهیالتی	

ــر	اســت. ــی	و	تســهیالت	مهمت اســت	کــه	بعضــا،	از	تامیــن	مال
ــه	 ــارت	برنام ــدن	و	تج ــت،	مع ــت	وزارت	صنع ــروری	اس ــن	ض بنابرای
ــن	 ــد.	»تعیی ــته	باش ــتور	کار	داش ــع	در	دس ــن	موان ــع	ای ــرای	رف ای	ب
ــل	 ــل	و	نق ــهیل	حم ــات«،	»تس ــا	ثب ــب	و	ب ــت	های	ارزی	مناس سیاس
کاالهــای	صادراتــی«،	»حمایــت	از	برنــد	ســازی«،	»ضمانت	هــای	
صادراتــی	مؤثــر	و	کارآمــد«،	»رفــع	موانــع	گمرکــی	داخلــی	و	
ــورهای	 ــه	کش ــدگان	ب ــد	صادرکنن ــت	و	آم ــهیل	رف ــی«،	»تس خارج
مقصــد	صادراتــی«،	و	»ثبــات	در	قوانیــن	صادراتــی«	از	جملــه	مــواردی	

ــود. ــده	ش ــه	دی ــن	برنام ــد	در	ای ــه	بای ــت	ک اس
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
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مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	1	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	
ــا	 ــدارد	ام ــه	آن	اشــاره	ن ــه	مســتقیما	ب ــه	البت ــف	شــده	اســت	ک تعری

ــود: ــال	نم ــوان	در	آن	اعم ــرد	را	می	ت ــن	رویک ای
ــزان	10		• ــه	می ــی	ب ــات	غیرنفت ــش	صــادرات	کاال	و	خدم افزای

ــه	ســال	94 ــارد	دالر	در	ســال	95	نســبت	ب میلی
5- حمایــت از تشــکیل شــرکت هــای مدیریــت صــادرات بــا 

هــدف توانمندســازی تولیدکننــدگان داخلــی
ــی	 ــر	تمام ــت	ب ــار	داش ــا	انتظ ــدگان	کااله ــوان	از	تولیدکنن ــی	ت نم
فرآیندهــای	صادراتــی	از	جملــه	بازاریابــی،	بســته	بنــدی،	برندســازی،	
حمــل	و	نقــل،	انبــارداری	در	کشــورهای	خارجــی	و	قیمــت	گــذاری	در	

ــازار	هــدف	تســلط	داشــته	باشــند. ب
از	ایــن	رو	در	بســیاری	از	کشــورهای	جهــان	کــه	توجهــی	ویژه	بــه	حوزه	
ــت	 ــای	مدیری ــوان	شــرکت	ه ــا	عن ــی	ب ــد،	شــرکت	های صــادرات	دارن
صــادرات	شــکل	گرفتــه	انــد	کــه	بــه	طــور	خــاص	بــر	صــادرات	یــک	

کاال	و	یــا	محصــول	بــه	یــک	بــازار	خــاص	متمرکــز	شــده	انــد.	
ــن	 ــی	محصــوالت	و	همچنی ــدگان	داخل ــا	تولیدکنن ــا	ب ــن	شــرکت	ه ای
خریــداران	خارجــی	قراردادهــای	بلندمــدت	منعقــد	می	کننــد	و	شــرایط	
را	بــرای	صــادرات	پایــدار	کاال	از	داخــل	بــه	بــازار	هــدف	فراهــم	می	کننــد.
راه	انــدازی	ایــن	شــرکت	هــا	یکــی	از	نیازهــای	اصلــی	حــوزه	صــادرات	
ــدن	و	 ــت،	مع ــت	وزارت	صنع ــروری	اس ــه	ض ــت	ک ــور	اس کاال	در	کش

تجــارت،	از	آن	در	برنامــه	ای	منســجم	و	مشــخص	حمایــت	نمایــد.
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	2	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	
ــا	 ــدارد	ام ــه	آن	اشــاره	ن ــه	مســتقیما	ب ــه	البت ــف	شــده	اســت	ک تعری

ــود: ــال	نم ــوان	در	آن	اعم ــرد	را	می	ت ــن	رویک ای
و		• کوچــک	 تولیــدی	 واحدهــای	 رقابت	پذیــری	 ارتقــای	

متوســط	بــا	هــدف	افزایــش	صــادرات
تقویــت،	توانمندســازی	و	توســعه	بنگاه	هــای	خــرد،	کوچــک		•

ــه	 ــا	ب ــی	آنه ــش	صــادرات	غیرنفت ــا	هــدف	افزای و	متوســط	ب
ــارد	دالر ــزان	2	میلی می

ــی  ــابه داخل ــای دارای مش ــه واردات کااله ــش تعرف 6- افزای
در یــک زمــان بنــدی یکســاله

واردات	کاالهــای	دارای	مشــابه	داخلــی	در	عمــل	تولیدکننــدگان	
ــه	از	بیــن	رفتــن	فرصــت	 داخلــی	را	بــه	شــدت	تضعیــف	می	کنــد	و	ب

ــود.	 ــر	می	ش ــور	منج ــل	کش ــغلی	در	داخ ــای	ش ه
از	ایــن	رو	الزم	اســت	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	شــرایط	را	بــرای	
تعییــن	کاالهــای	بــا	کیفیــت	تولیــد	داخلــی	فراهــم	نمایــد	و	در	یــک	
زمــان	بنــدی	مشــخص	در	عــرض	کمتــر	از	یــک	ســال،	تعرفــه	واردات	
ایــن	محصــوالت	را	دســت	کــم	بــه	میــزان	15	درصــد	افزایــش	دهــد.

ایــن	اقــدام	کــه	توســط	رهبــر	انقــالب	نیــز	بــه	آن	اشــاره	شــده	اســت،	
ــی	 ــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومت ــدام	جهشــی	و	اولوی ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ب

ــود.	 ــوب	می	ش ــارت	محس ــدن	و	تج ــت،	مع ــرای	وزارت	صنع ب
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	1	پــروژه	بــه	ایــن	در	راســتای	این	
اقــدام	تعریــف	شــده	کــه	البتــه	بــه	صــورت	دقیــق	بــه	آن	اشــاره	نــدارد	

امــا	می	تــوان	آن	را	بــا	ایــن	رویکــرد	اجــرا	نمــود:
مدیریت	هدفمند	واردات	در	راستای	حفظ	تراز	مثبت	تجاری	•

ــت از  ــرای حمای ــت واردات ب ــزار ممنوعی ــتفاده از اب 7- اس
ــت دار ــی اولوی ــای اساس ــی کااله ــد داخل تولی

یکــی	از	ابزارهــای	مدیریــت	واردات	کاال	بــه	کشــور،	ممنوعیــت	واردات	
ــا	 ــه	طــور	خــاص	در	مــورد	محصوالتــی	کــه	ب ــزار	ب ــن	اب کاالســت.	ای
امنیــت	اقتصــادی	کشــورها	در	ارتبــاط	اســت	یــا	بــه	میــزان	کافــی	و	
ــا	کیفیــت	مناســب	تولیــد	می	شــود،	از	ســوی	بســیاری	از	کشــورها	 ب

مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــدر	 ــی	کــه	در	داخــل	به	ق ــر	انقــالب،	واردات	کاالهای ــوده	رهب ــه	فرم ب
ــرعی	و	 ــرام	ش ــک	ح ــورت	ی ــتی	به	ص ــود،	بایس ــد	می	ش ــی	تولی کاف
قانونــی	شــناخته	بشــود؛	بــر	اســاس	ســخنان	ایشــان،	آن	وارداتــی	بایــد	

ــی	و	تولیــد	را	تعطیــل	می	کنــد. ــه	داخل متوقــف	شــود	کــه	کارخان
ــکاری	 ــا	هم ــدن	و	تجــارت	ب ــت،	مع ــن	رو	الزم	اســت	وزارت	صنع از	ای
ــی	کــه	مســئولیت	تولیــد	محصــوالت	در	داخــل	 ــه	های دیگــر	وزارتخان
ــادی	 ــت	اقتص ــا	امنی ــه	ب ــی	را	ک ــد،	کاالهای ــده	دارن ــه	عه ــور	را	ب کش
کشــور	مرتبــط	هســتند	و	یــا	بــه	میــزان	کافــی	و	بــا	کیفیت	مناســب	در	
کشــور	تولیــد	می	شــوند،	شناســایی	و	واردات	آن	هــا	را	ممنــوع	نمایــد.	
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
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مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــارت	در	 ــدن	و	تج ــت،	مع ــوب	وزارت	صنع ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
ــورهای  ــا کش ــه ب ــاری دو جانب ــای تج ــاد قرارداده 8- انعق

ــو  ــایه و همس همس
ــایه	 ــه	کشــورهای	همس ــادرات	کاال	ب ــبی	در	ص ــت	مناس ــران	ظرفی ای
ــتان،	 ــه،	افغانس ــوریه،	ترکی ــراق،	س ــورهای	ع ــاص	کش ــور	خ ــه	ط و	ب

ــیا	دارد.	 ــادی	اوراس ــه	اقتص ــو	اتحادی ــورهای	عض ــتان	و	کش پاکس
امــا	شــواهد	نشــان	از	آن	دارد	کــه	از	ظرفیــت	بازار	کشــورهایی	همچون	
ــی	اســتفاده	نشــده	اســت	و	کشــورهای	دیگــری	کــه	 ــه	خوب عــراق،	ب
ــن	 ــای	ای ــد،	بازاره ــراق	ندارن ــا	ع ــز	ب ــترکی	نی ــی	مش ــع	سیاس مناف

ــد. ــب	کرده	ان ــور	را	تصاح کش
بــرای	گســترش	تجــارت	خارجــی	بــا	کشــورهای	بیان	شــده،	الزم	اســت	
ــن	 ــن	کشــورها	و	همچنی ــاز	ای ــورد	نی ــق	محصــوالت	م ــا	رصــد	دقی ب
بررســی	موانــع	تجــاری	میــان	دو	کشــور،	یــک	توافــق	تجــارت	دوجانبه	
بــا	هریــک	از	آن	هــا	منعقــد	شــود	تــا	عــالوه	بــر	ثبــات	بخشــی	بــه	روند	
تجــارت	دوجانبــه،	مشــکالت	تعرفه	ای	و	گمرکــی	صادرکننــدگان	ایران	

در	صــادرات	کاال	بــه	ایــن	کشــورها	مرتفــع	گــردد.
ــا	 ــه	ب ــارت	دوجانب ــرارداد	تج ــت	ق ــی	و	تقوی ــال	بازبین ــوان	مث ــه	عن ب
ــادالت	اقتصــادی	و	تجــاری	دو	 ــه	افزایــش	تب ــه	منجــر	ب کشــور	ترکی
کشــور	می	شــود.	همچنیــن	اســتفاده	از	ظرفیــت	توافــق	تجــاری	
دوجانبــه	بــا	کشــور	عــراق	می	توانــد	بســیاری	از	موانــع	تجــارت	میــان	
دو	کشــور	را	مرتفــع	نمایــد	و	بــه	افزایــش	تبــادالت	تجــاری	بینجامــد.
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
9- برنامــه ریــزی بــرای شناســایی و حمایــت از حــوزه هــای 

پیشــران اقتصــادی
کشــورهای	جهــان	بــه	منظــور	ایجــاد	مزیــت	اقتصــادی،	حــوزه	هایــی	
را	بــه	عنــوان	پیشــران	بــا	توجــه	بــه	مزایــای	خــود	انتخــاب	نمــوده	و	

ــد. ــت	می	کنن ــه	صــورت	مســتمر	حمای از	آن	ب

از	جملــه	معیارهایــی	کــه	بــرای	گزینــش	ایــن	صنایــع	و	حــوزه	هــای	
ــرات	پیشــین	و	 ــد	از	اث ــه	شــود	عبارتن ــد	در	نظــر	گرفت اقتصــادی	بای
پســین	بیــن	صنایــع،	اثــرات	انگیزشــی	ارزش	افــزوده	دار	و	کمــک	بــه	
رشــد	تولیــد	ناخالــص	داخلــی،	اثــرات	درآمــد	ارزی	یــا	پــس	انــدازی،	
بهــره	بــرداری	از	منابــع	طبیعــی	داخلــی	و	در	دســترس	بــودن	ســرمایه	

خارجــی	بــرای	صنایــع	منتخــب.
بنابرایــن	ضــروری	اســت	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	نیــز	
بــرای	شناســایی	ایــن	حــوزه	هــای	پیشــران	در	کشــور	بــا	توجــه	بــه	
معیارهــای	ارائــه	شــده	برنامــه	ریــزی	نمــوده	و	یــک	ســند	حمایتــی	از	

ــد. ــه	کن ــان	مــدت	و	بلندمــدت	تهی ــن	حــوزه	هــا	در	می ای
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
10- حمایــت از راه انــدازی مراکــز مشــترک تحقیــق و 
توســعه در صنعــت خــودرو بــه منظــور کاهــش مونتــاژکاری
بــه	منظــور	خــروج	صنعــت	خــودرو	بــه	عنــوان	یکــی	از	پیشــران	هــای	
اقتصــادی	کشــور	از	مونتــاژکاری	و	تولیــد	محصــوالت	جدیــد	و	نــوآوری	و	
ارتقــای	محصــوالت	موجــود،	ضــروری	اســت	وزارت	صنعت	خودروســازان	

را	ملــزم	بــه	راه	انــدازی	مراکــز	مشــترک	تحقیــق	و	توســعه	نمایــد.
ایــن	مراکــز	مشــترک	هزینــه	کمتــری	نســبت	بــه	مراکــز	مختــص	هــر	
شــرکت	خواهــد	داشــت	و	زمینــه	را	بــرای	ســرمایه	گــذاری	مشــترک	
خودروســازان	نیــز	فراهــم	می	کنــد.	همچنیــن	کــه	افزایــش	تحقیــق	
و	توســعه	از	ایــن	مســیر،	بــه	رقابــت	پذیــری	خودروســازان	و	افزایــش	

ــد. ــدات	می	انجام ــت	تولی کیفی
ــد	 ــروژه	در	آن	می	توان ــف	پ ــز	و	تعری ــن	مراک ــدازی	ای ــه	راه	ان ــزام	ب ال
ــا	 ــه	اعطــای	تســهیالت	ی ــی	از	جمل ــن	مشــوق	های ــا	در	نظــر	گرفت ب

ــی،	انجــام	شــود. تخفیــف	هــای	مالیات
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــود.	
ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	 ــان	پ در	می
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

تعریــف	نشــده	اســت.
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وضعیت	وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت	در	اقتصاد	
مقاومتی

ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
ــا	وزارت	 ــط	ب ــی	مرتب ــت	دار	اقتصــاد	مقاومت ــدام	جهشــی	و	اولوی 10	اق
صنعــت،	معــدن	و	تجــارت،	متناســب	بــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی	پــروژه	هایــی	تصویــب	شــده	اســت	کــه	5	پــروژه	از	9	
پــروژه	ایــن	دســتگاه	در	ســال	هــای	1395	و	1396	را	تشــکیل	می	دهــد.		

این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه 

مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4 اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

6

ــت	 ــی	و	اولوی ــات	جهش ــد	از	»اقدام ــودار،	40	درص ــن	نم ــق	ای مطاب
دار«	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.
ــاد	 ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــه	در	س ــروژه	ای	ک ــان	9	پ ــن	از	می همچنی
ــده	 ــف	ش ــارت	تعری ــدن	و	تج ــت،	مع ــرای	وزارت	صنع ــی	ب مقاومت
ــی	و	 ــات	جهش ــوب	»اقدام ــوان	در	چارچ ــی	ت ــروژه	را	نم ــت،	4	پ اس
اولویــت	دار«	قــرار	داد	کــه	هــر	4	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	

ــی«	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	محســوب	می	شــوند	و	 و	معمول
ــد	از: عبارتن
تکمیل	طرح	های	با	پیشرفت	فیزیکی	باالی	60	درصد	•
تکمیل	و	راه	اندازی	33	طرح	ملی	و	مهم	•
تکمیل	و	راه	اندازی	50	طرح	ملی	و	مهم	•
رونــق	تولیــد	و	تعییــن	تکلیــف	7500	واحــد	تولیــدی		•

مشــکل	دار	بــا	هــدف	فعــال	کــردن	آن	هــا
هیــچ	یــک	از	پــروژه	هــای	ایــن	وزارتخانــه	جــزو	»اقدامــات	مبهــم	و	

کلــی«	قــرار	نمــی	گیــرد.
بــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	صنعــت،	معــدن	
ــر	 ــودار	زی ــی	در	نم ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــارت	در	س و	تج

نمایــش	داده	شــده	اســت:

وضعیت 9 پروژه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
5

 جاری و معمولی
4

مطابــق	ایــن	نمــودار،	55	درصــد	از	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	
ــی	 ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــارت	در	س ــدن	و	تج ــت،	مع صنع

ــت. ــت	دار	اس ــی	و	اولوی ــات	جهش ــزو	اقدام ج
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ــر	اســاس	اصــل	 ــه	و	ب ــه	عنــوان	رئیــس	قــوه	مجری رئیــس	جمهــور	ب
126	قانــون	اساســی،	مســئولیت		امــور	برنامــه		و	بودجــه		و	امــور	اداري		
و	اســتخدامي		کشــور	را	مســتقیما	بــر	عهــده		دارد	و	مــي		توانــد	اداره		آن	

هــا	را	بــه		عهــده		دیگــري		بگــذارد.	
ــه	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	وســازمان	 ــن	وظایــف	را	ب وی	اکنــون	ای
ــن	 ــه	همی ــرده	اســت؛	ب ــض	ک ــور	اداری	و	اســتخدامی	کشــور	تفوی ام
ــزی	 ــه	ری ــون	برنام ــی	چ ــف	مهم ــا	وظای ــا	ب ــازمان	ه ــن	س ــل	ای دلی
توســعه	کشــور،	تخصیــص	بودجــه	ســاالنه	و	طراحــی	ســاختار	اداری	
کشــور،	در	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	اثرگــذای	قابــل	توجهــی	دارنــد.
بــه	دلیــل	همپوشــانی	مســائل	مرتبــط	بــا	ایــن	دســتگاه	هــا	و	پــروژه	
ــرار	 ــا	هــم	مــورد	بررســی	ق ــن	دو	دســتگاه	همزمــان	ب هــای	آنهــا،	ای

گرفتــه	اســت.
از	میــان	سیاســت	هــای	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	مــاده	هــای	16،	17	
ــور	 ــازمان	ام ــه	و	س ــه	و	بودج ــای	برنام ــازمان	ه ــا	س ــط	ب و	22	مرتب

اداری	و	اســتخدامی	اســت:
ــا		• ــور	ب ــی	کش ــای	عموم ــی	در	هزینه	ه ــاده	16:	صرفه	جوی م

ــازی	 ــاختارها،	منطقی	س ــی	در	س ــول	اساس ــر	تح ــد	ب تأکی
ــوازی	و	غیرضــرور	 ــت	و	حــذف	دســتگاه	های	م ــدازه	ی	دول ان

و	هزینه	هــای	زایــد
ــا	افزایــش	ســهم		• مــاده	17:	اصــالح	نظــام	درآمــدی	دولــت	ب

درآمدهــای	مالیاتــی
مــاده	22:	دولــت	مکلــف	اســت	بــرای	تحقــق	سیاســت	هــای		•

کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــا	هماهنگ	ســازی	و	بســیج	پویــای	
همــه	ی	امکانــات	کشــور،	اقدامــات	زیــر	را	معمــول	دارد:

o 	فنــی	علمــی،	هــای	ظرفیت	بکارگیــری	و	شناســایی
و	اقتصــادی	بــرای	دسترســی	بــه	تــوان	آفنــدی	و	

ــب ــات	مناس اقدام
o 	بــرای	هزینــه	افزایــش رصد برنامه	هــای	تحریــم و	

ــمن دش
o 	های	طرح	تهیــه	طریــق	از	اقتصــادی	مخاطــرات	مدیریــت

واکنــش	هوشــمند،	فعــال،	ســریع	و	بــه	هنــگام	در	برابــر	
مخاطــرات	و	اختالل	هــای	داخلــی	و	خارجــی

بخش	نهم

»ارزیابی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
اداری و استخدامی در اقتصاد مقاومتی«

بررسی 14 پروژه مصوب دو دستگاه در چارچوب 8 اقدام جهشی و اولویت دار

سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	کشور	به	دو	سازمان	برنامه	و	
بودجه	و	سازمان	امور	اداری	و	استخدامی	تبدیل	شده	است.
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ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	وســازمان	امــور	اداری	و	اســتخدامی	بــرای	
ــروژه	و	در	 ــداد	6	پ ــال	1395	تع ــا،	در	س ــت	ه ــن	ماموری ــق	ای تحق
ســال	1396	تعــداد	10	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
ــر	 ــا	در	ه ــورد	از	آنه ــه	2	م ــد	ک ــته	ان ــتور	کار	داش ــی،	در	دس مقاومت
ــن	دو	ســازمان	14	 ــوع	ای ــذا	در	مجم ــرار	شــده	اســت؛	ل دو	ســال	تک

ــال	1396	 ــتخدامی	س ــور	اداری	و	اس ــازمان	ام ــته	اند.	)س ــروژه	داش پ
ــروژه	ســازمان	 ــه	شــد	و	4	پ ــروژه	اضاف ــه	دســتگاه	هــای	صاحــب	پ ب

ــت( ــر	عهــده	گرف ــه	و	بودجــه	را	ب برنام
در	جــداول	زیــر	عناویــن	ایــن	پــروژه	هــا	و	ســوابق	آن	در	قوانیــن	آورده	

ــده	است: ش

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب دو سازمان در ستادردیف

ماده	32	سیاست	های	کلی	برنامه	پنجم	توسعه1395طراحي	مدل	جامع	استقرار	نظام	بودجه	ریزي	مبتني	بر	عملکرد1

ماده	26	قانون	برنامه	ششم	توسعه1395اصالح	نظام	درآمد-	هزینه	استان	ها2

واگذاري2500	طرح	ملي	و	استاني	نیمه	تمام	عمراني	به	بخش	غیر	3
مصوبه	سال	1394	شورای	اقتصاد1395دولتي

اجراي	چرخه	مدیریت	بهبود	بهره	وري	در	10	بنگاه	بزرگ	اقتصادي	4
1395منتخب

ماده		31	قانون	مدیریت	خدمات	کشوری1395	و	1396اصالح	ساختار	کالن	دولت5

ماده	46	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1395	و	1396اصالح	نظام	اداري	و	استقرار	دولت	الکترونیک6

واگذاري	3000	طرح	ملي	و	استاني	نیمه	تمام	عمراني	به	بخش	غیر	7
مصوبه	سال	1394	شورای	اقتصاد1396دولتي

همسان	سازي	توزیع	فرصت	هاي	عمومي	در	مقیاس	مناطق	و	8
1396گروه	هاي	درآمدي

طراحي	مدل	افزایش	قابلیت	جذب	مازاد	تولیدکننده	در	مناطق	کمتر	9
1396توسعه	یافته	و	توسعه	نیافته

ماده	46	قانون	برنامه	پنجم	توسعه1396استقرار	کامل	نظام	اطالعات	پایه	مکاني10

11
پیاده	سازي	سامانه	یکپارچه	و	برخط	بودجه	عمومي	کشور	)تدوین،	
ابالغ،	تخصیص،	پرداخت،	نظارت(	با	تاکید	بر	بودجه	ریزي	مبتني	بر	

عملکرد
ماده	32	سیاست	های	کلی	برنامه	پنجم	توسعه1396

12
طراحي	الگوي	اعطاي	یارانه	هاي	تولیدي	بین	بنگاه	ها	و	تدوین	

نظام	اجرایي	براي	توزیع	منابع	یارانه	اي	در	بخش	صنعت	و	معدن،	
کشاورزي،	حمل	و	نقل،	انرژي

قانون	هدفمندی	یارانه	ها1396

ظرفیت	سازي	براي	افزایش	مشارکت	و	نظارت	نظام	مند	مردم،	13
1396سازمان	هاي	مردم	نهاد	و	نهادهاي	جامعه	مدني	در	ارتقا	سالمت	اداري

استقرار	و	بهینه	سازي	سامانه	سنجش	ادراک	سالمت	اداري	و	فساد	14
1396اداري،	رضایت	مردم	و	پاسخگویي	نظام	اداري
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چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دو	سازمان

ــر	 ــرح	زی ــه	ش ــی	ب ــا	و	موانع ــش	ه ــازمان،	چال ــوزه	کاری	دو	س در	ح
ــود	دارد: ــی	وج ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــرای	تحق ب

1- ســرعت پاییــن توســعه فنــاوری اطالعــات جهــت 
افزایــش خدمــت رســانی دولــت و ایجــاد شــفافیت

ــگاه	 ــک	جای ــت	الکترونی ــر	شــاخص	دول ــران	از	نظ ــال	2016	ای در	س
106	را	در	جهــان	و	رتبــه	17	در	منطقــه	را	از	آن	خــود	کــرد	و	نســبت	

بــه	ســال	2014	یــک	رتبــه	نــزول	داشــت.	
ایــن	آمــار	از	وضعیــت	نامناســب	توســعه	دولــت	الکترونیــک	در	ایــران	
ــش	از	15	 ــت	بی ــود	گذش ــا	وج ــد	ب ــان	می	ده ــد	و	نش ــر	می	ده خب
ســال	از	زمــان	تصویــب	طــرح	دولــت	الکترونیــک،	همچنــان	وضعیــت	

ایــران	در	ایــن	شــاخص	مناســب	نیســت.
از	طــرف	دیگــر	عمــده	فســادهایی	کــه	در	دولــت	و	نهادهــای	مرتبــط	
ــری	و	 ــم	گی ــام	تصمی ــفافیت	در	نظ ــود	ش ــی	از	نب ــد،	ناش رخ	می	ده

اداری	کشــور	اســت.
ــدی	 ــا	و	ناکارآم ــه	ه ــش	هزین ــر	افزای ــالوه	ب ــادهایی	ع ــن	فس چنی
ــی	در	 ــه	کاهــش	ســرمایه	اجتماع ــد	ب سیســتم	اداری	کشــور،	می	توان

ــود.	 کشــور	منجــر	ش
2- نظام ناکارآمد بودجه ریزی در کشور

	در	نظــام	فعلــي	بودجــه	ریــزي	کشــور	بــه	کارایــي	هزینــه	هــا	کمتــر	
توجــه	مــي	شــود	و	در	تخصیــص	اعتبــارات،	کارایــي	بخــش	هایــي	کــه	
هزینــه	هــا	بــه	آن	اختصــاص	مــي	یابــد،	مدنظــر	قــرار	نمــي	گیــرد.	

ــی	نظــام	بودجــه	 ــن	مشــکالت	ســاختار	کنون ــر	از	مهمتری یکــی	دیگ
ــه	 ــون	بودج ــت.	اکن ــع	اس ــص	مناب ــوه	تخصی ــور	در	نح ــزی	کش ری
ــه	 ــا	توجــه	ب دســتگاه	هــا	مشــخص	اســت	و	هــر	ســاله	بودجــه	هــا	ب
ــت	در	 ــه	الزم	اس ــی	ک ــد؛	در	حال ــش	می	یاب ــی	افزای ــورم	مبلغ ــرخ	ت ن
ابتــدا	نحــوه	هزینــه	کــرد	بودجــه	پایــه	بــه	خوبــی	مــورد	بررســی	قــرار	
گیــرد	و	هــر	چــه	بیشــتر	کاراتــر	شــود.	پــس	از	آن	بودجــه	دســتگاه	

ــد. ــه	عملکــرد	و	اهــداف	افزایــش	یاب ــا	توجــه	ب هــا	ب
ــودن	 ــخص	نب ــور	مش ــزی	کش ــه	ری ــام	بودج ــر	در	نظ ــکل	دیگ مش
ــذا	بررســی	 ــم	بودجــه	اســت؛	ل ــد	نظــر	از	طراحــی	و	تنظی اهــداف	م
ــرف	 ــت.	از	ط ــر	نیس ــال	امکانپذی ــه	عم ــن	بودج ــج	قوانی ــار	و	نتای آث
دیگــر	نماینــدگان	مجلــس	نیــز	در	همــه	مــوارد	صالحیــت	کافــی	در	

رســیدگی	بــه	بودجــه	را	ندارنــد	و	بــه	همیــن	خاطــر	برخــورد	ســلیقه	
ــرای	کشــور	را	تشــدید	می	کنــد.	 ای،	تصویــب	بودجــه	ای	نامناســب	ب
مســئله	دیگــری	کــه	نظــام	بودجــه	ریــزی	بــا	آن	مواجــه	اســت،	حجــم	
بــاالی	قوانیــن	و	مقــررات	الزم	االجــرا	در	بودجــه	هــای	ســالیانه	اســت.	
ــت	 ــادی	را	جه ــن	زی ــه،	قوانی ــه	بودج ــل	الیح ــاله	ذی ــر	س ــت	ه دول
تصویــب	بــه	مجلــس	ارائــه	می	دهــد	کــه	بــه	ســبب	تناقــض	برخــی	از	
آن	هــا	بــا	دیگــر	قوانیــن	و	مقــررات	کشــور،	نارســایی	هایــی	را	در	رونــد	

اجــرای	بودجــه	و	فعالیــت	دســتگاه	هــای	اجرایــی	ایجــاد	می	کنــد.
3- باال بودن هزینه جاری دولت ها در بودجه

بودجــه	جــاری	از	166	هــزار	میلیــارد	تومــان	در	ســال	1394	بــه	276	
هــزار	میلیــارد	تومان	در	ســال	1397	رســیده	اســت	و	از	ســرعت	رشــد	
ــدید	 ــور	را	تش ــع	کش ــت	مناب ــه	محدودی ــت	ک ــوردار	اس ــی	برخ باالی
ــد	11	 ــت	از	رش ــه	دول ــاری	در	بودج ــارف	ج ــزان	مص ــد.	می می	کن
ــال	1397	 ــدی	در	س ــد	18	درص ــه	رش ــال	1394	ب ــدی	در	س درص

رســیده	اســت.
در	صــورت	ادامــه	ایــن	رونــد،	بخــش	غیرقابــل	تصمیــم	گیــری	بودجــه	
ــی	 ــتگذاری	مال ــرای	سیاس ــت	ب ــع	دول ــش	و	مناب ــال	افزای ــر	س در	ه

ــد. ــش	می	یاب کاه
4- ناکارآمدی اجرای پروژه های عمرانی در کشور

ــی	در	 ــای	طوالن ــا	تاخیره ــور،	ب ــی	کش ــای	عمران ــروژه	ه ــواره	پ هم
ــه	 ــن	زمین ــدی	در	ای ــخص	جدی ــار	مش ــتند.	آم ــه	هس ــاخت	مواج س
ــای	 ــال	ه ــه	شــده	از	س ــای	ارائ ــق	آماره ــا	طب ــه	نشــده	اســت	ام ارائ
ــد	 ــعه،	62.5	درص ــارم	توس ــه	چه ــالهای	برنام ــول	س ــته،	در	ط گذش
ــی	 ــای	عمران ــروژه	ه ــد	پ ــی	و	25.4	درص ــی	مل ــای	عمران ــروژه	ه پ
اســتانی	نســبت	بــه	برنامــه	زمانــی	تعییــن	شــده،	تاخیــر	داشــته	انــد.
همچنیــن	طــی	ســالهای	1388-1384،	متوســط	درصــد	تحقــق	
پــروژه	هــای	عمرانــی	ملــی	و	اســتانی	بــه	ترتیــب	44.6	و	81.5	درصــد	

بــوده	اســت.
ــود	 ــی	کمب ــای	عمران ــروژه	ه ــرای	پ ــر	در	اج ــل	تأخی ــن	عام مهمتری
ــا	 ــادل	20	ت ــن	مع ــور	میانگی ــه	ط ــاله	ب ــر	س ــت.	ه ــی	اس ــع	مال مناب
ــاص	 ــی	اختص ــای	عمران ــروژه	ه ــه	پ ــور	ب ــه	کش ــد	از	بودج 30	درص
می	یابــد؛	بــه	عنــوان	مثــال	در	ســال	جــاری	حــدود	60	هــزار	میلیــارد	
ــده	و	 ــه	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــروژه	عمران ــرای	پ ــه	ب ــان	در	بودج توم
ایــن	درحالــی	اســت	کــه	طبــق	گفتــه	مســئولین،	معــادل	500	هــزار	
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ــا	 ــود	دارد؛	ب ــور	وج ــام	در	کش ــی	ناتم ــروژه	عمران ــان	پ ــارد	توم میلی
ایــن	حســاب	در	صورتــی	کــه	هیــچ	پــروژه	عمرانــی	جدیــدی	از	ســال	
ــا	 ــید	ت ــد	کش ــول	خواه ــال	ط ــش	از	8	س ــورد،	بی ــد	نخ ــاری	کلی ج

ــه	اتمــام	برســد.	 ــروژه	هــای	موجــود	ب پ
البتــه	کــه	نحــوه	تخصیــص	بودجــه	در	ســال	هــای	گذشــته	نیــز	نشــان	
داده	اســت	کــه	رقــم	مصــوب	هیــچ	گاه	بــه	صــورت	کامــل	تخصیــص	
ــا	کســری	بودجــه	 نیافتــه	اســت	و	مخصوصــا	در	زمانــی	کــه	دولــت	ب
مواجــه	بــوده،	اولیــن	ردیفــی	کــه	حــذف	شــده	پــروژه	هــای	عمرانــی	

بــوده	اســت.
از	دیگــر	مشــکالت	پــروژه	هــای	عمرانــی	در	کشــور،	کیفیــت	پاییــن	
ــروژه،	در	 ــک	پ ــرای	ی ــس	از	اج ــه	پ ــوری	ک ــه	ط ــرای	آنهاســت؛	ب اج

ــر	و	اصــالح	دارد. ــا	تعمی ــاز	ب ــان	کوتاهــی	نی مــدت	زم
ــا	 ــل	عمدت ــا	دالی ــادی	ب ــای	غیراقتص ــروژه	ه ــف	پ ــن	تعری همچنی
ــد	 ــام	ناکارآم ــل	نظ ــه	دلی ــه		ب ــت	ک ــواردی	اس ــر	م ــی،	از	دیگ سیاس

ــت. ــا،	رخ	داده	اس ــروژه	ه ــن	پ ــف	ای تعری
ــص  ــل تخصی ــه دلی ــا ب ــتان ه ــوازن اس ــعه نامت 5- توس

ــه ــب بودج نامتناس
ــع	 ــوازن	توزی ــه	صــورت	غیرمت در	ســالیان	گذشــته،	بودجــه	کشــور	ب
شــده	و	بخــش	قابــل	توجــه	آن	در	اســتان	تهــران	و	دیگــر	اســتان	های	
بــزرگ	متمرکــز	شــده	اســت.	ایــن	اتفــاق	موجــب	شــده	اســتان	هــای	
دیگــر	بــه	درســتی	توســعه	نیابنــد	و	مــردم	ســاکن	در	آن	هــا	مجبــور	

بــه	مهاجــرت	بــه	شــهرهای	دیگــر	شــوند.	
بــر	اســاس	الیحــه	بودجــه	1397،	ســهم	بودجــه	اســتانی	در	مجمــوع	
رقمــی	برابــر	بــا	610	هــزار	میلیــارد	ریــال	اســت	کــه	بــر	اســاس	ایــن	
رقــم،	تمــام	اســتان	هــا	بــه	غیــر	از	تهــران	تنهــا	16	درصــد	از	بودجــه	

اســتانی	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	انــد.	
6- نبود سازوکار مشخص برای نظارت مردم بر دستگاه های 

اداری و سازمان های دولتی
نــوع	نظــارت	بــر	دولــت	در	ســاختار	کنونــی	کشــور	از	بــاال	بــه	پاییــن	
ــا	نهــادی	 ــر	هــر	ســازمان	دولتــی،	تنه ــن	معنــی	کــه	ب ــه	ای اســت؛	ب

ــرار	دارد.	 ــر	ق ــی	در	ســطحی	باالت نظــارت	دارد	کــه	از	نظــر	قانون
ایــن	نــوع	نظــارت	دو	مشــکل	اساســی	را	ایجــاد	مــی	کنــد؛	اول	اینکــه	
تعــداد	ناظریــن	محــدود	اســت	و	دوم	اینکــه	ناظریــن	امــکان	نظــارت	

در	تمــام	حــوزه	هــا	را	ندارنــد.

طبــق	آمــار	هــای	یــک	موسســه	بیــن	المللــی	در	ســال	2016	کــه	بــه	
بررســی	2140	مــورد	کالهبــرداری	حرفــه	ای	در	114	کشــور	جهــان	
پرداختــه	اســت،	39.1	درصــد	از	مــوارد	کشــف	اولیــه	فســاد	بر	اســاس	
ــی	صــورت	 ــات	مردم ــق	گزارش ــده،	از	طری ــه	دســت	آم ــرنخ	های	ب س
ــی	 ــی	خارج ــهم	بازرس ــه	س ــت	ک ــی	اس ــن	درحال ــت؛	ای ــه	اس گرفت

)نظــارت	از	بــاال	بــه	پاییــن(	تنهــا	3.4	درصــد	اســت.	
همچنیــن	ســهم	گزارش	هــای	مــردم	در	کشــف	فســاد	شــرکت	هــای	
ــد(،	43.5	درصــد	و	در	شــرکتهای	 ــر	کارمن ــش	از	100	نف ــزرگ	)بی ب
کوچــک	)کمتــر	از	100	نفــر	کارمنــد(،	29.6	درصــد	اســت.	طبــق	این	
ــزرگ	و	کوچــک	 ــرای	شــرکت	های	ب ــار،	ســهم	نظــارت	خارجــی	ب آم
ــن	آمارهــا	نشــان	دهنده	 ــه	ترتیــب	2.6	و	6.4	درصــد	اســت.	ای نیــز	ب
اثرگــذاری	بــاالی	گزارش	هــای	مردمــی	در	کشــف	مــوارد	فســاد	

اســت؛	ســازوکاری	کــه	در	کشــور	مــا	وجــود	نــدارد.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دو	سازمان

ــور	اداری	 ــازمان	ام ــه	و	س ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــوزه	کاری	س در	ح
ــق	 ــرای	تحق ــر	ب ــت	دار	زی ــی	و	اولوی ــات	جهش ــتخدامی،	اقدام و	اس

اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	می	شــود:
ــترش  ــا گس ــط ب ــای مرتب ــامانه ه ــریع س ــدازی س 1- راه ان

ــک ــت الکترونی دول
ــاد	 ــا،	فس ــریع	فراینده ــر	تس ــالوه	ب ــک	ع ــت	الکترونی ــترش	دول گس
اداری	را	نیــز	کاهــش	داده	و	می	توانــد	بــه	کاهــش	هزینــه	هــا	منجــر	

شــود.
ــد	 ــی	مانن ــای	مهم ــرح	ه ــک،	ط ــت	الکترونی ــای	دول ــود	مزای ــا	وج ب
ــاخت	 ــور،	زیرس ــالک	کش ــات	ام ــع	اطالع ــه	و	جام ــامانه	یکپارچ س
داده	هــای	مکانــی	و	کارت	هوشــمند	ســالمت	کــه	در	قوانیــن	هــم	بــر	

ــد. ــده	ان ــی	نش ــت،	اجرای ــده	اس ــد	ش ــا	تأکی ــرای	آن	ه اج
اســتخدامی	 و	 اداری	 امــور	 ســازمان	 اســت	 ضــروری	 بنابرایــن	
ســامانه	های	مرتبــط	را	بــه	ســرعت	در	یــک	زمــان	بنــدی	مشــخص	و	

ــد. ــدازی	نمای ــدود	راه	ان مح
ایــن	اقــدام	در	صورتــی	کــه	بــا	قیــد	فوریــت	در	یک	بــازه	زمانی	مشــخص	
انجــام	شــود،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	ســازمان	امــور	اداری	و	اســتخدامی	محســوب	می	شــود.	
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ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــوب	دو	س ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	2	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــت: اس
اصالح	نظام	اداري	و	استقرار	دولت	الکترونیک	•
استقرار	کامل	نظام	اطالعات	پایه	مکاني	•

ــات،  ــفاف مناقص ــط و ش ــار برخ ــامانه انتش ــاد س 2- ایج
ــی ــای دولت ــدات و قرارداده مزای

فســاد	در	عقــد	قراردادهــای	دولتــی	یکــی	از	عواملــی	اســت	کــه	عــالوه	
بــر	افزایــش	هزینــه	انجــام	پــروژه	هــا	و	هزینــه	هــای	دولــت،	موجــب	

ــروژه	هــا	می	شــود.	 تأخیــر	و	کاهــش	کیفیــت	در	اجــرای	پ
برخــط	 انتشــار	 منظــور	 بــه	 یکپارچــه	 ای	 ســامانه	 ایجــاد	
ــریع	در	 ــفافیت	و	تس ــش	ش ــر	افزای ــالوه	ب ــی،	ع ــای	دولت قرارداده
اجــرای	فرایندهــا،	می	توانــد	از	فســاد	در	قراردادهــای	دولتــی	

نمایــد.	 جلوگیــری	
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
ــان	پروژه	هــای	یکــی	 ــد	در	می مقاومتــی	محســوب	می	شــود	و	می	توان

از	دو	ســازمان	قــرار	بگیــرد.
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	ایــن	دو	ســازمان	در	ســتاد	فرماندهــی	
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
3- اصــالح نظــام مدیریــت اســتانی بــا اختصــاص درصــدی 

از درآمــد اســتان هــا بــه همــان اســتان
یکــی	از	مشــوق	هایــی	کــه	می	توانــد	اســتان	هــا	را	بــه	ایجــاد	
ســازوکارهایی	بــرای	تولیــد	ثــروت	ســوق	دهــد،	اختصــاص	درصــدی	
ــان	 ــرد	در	هم ــه	ک ــرای	هزین ــتان،	ب ــود	اس ــه	خ ــتان	ب ــد	اس از	درآم

ــت.	 ــتان	اس اس
ــد	توســعه	متــوازن	منطقــه	ای	را	 ــن	اتفــاق	از	طــرف	دیگــر	می	توان ای
بــه	همــراه	داشــته	باشــد	و	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	
ــه	و	بودجــه	محســوب	 ــرای	ســازمان	برنام ــی	ب دار	در	اقتصــاد	مقاومت

می	شــود.	
ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــن	س ــوب	ای ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	1	پ ــاد	مقاومت اقتص

ــود: ــرد	در	آن	لحــاظ	ش ــن	رویک ــد	ای ــه	بای اســت	ک
اصالح	نظام	درآمد-	هزینه	استان	ها		•

ــق  ــی از طری ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــام اج ــاد نظ 4- ایج
ــروژه ــدوق پ ــب صن ــای BOT در قال قرارداده

اصلــی	تریــن	دلیــل	تأخیــر	در	اجــرای	پــروژه	هــای	عمرانــی،	کمبــود	
ــه	 ــای	ک ــروژه	ه ــن	پ ــت	ای ــروری	اس ــن	ض ــت.	بنابرای ــارات	اس اعتب
ــد	و	 ــور	دارن ــان	در	کش ــارد	توم ــزار	میلی ــش	از	500	ه ــی	بی حجم

ــر	نیســت.	 ــکان	پذی ــت	ام ــه	دول ــق	بودج ــا	از	طری ــل	آنه تکمی
بهتریــن	روش	تامیــن	مالــی	پــروژه	هــای	عمرانــی	بــه	گونــه	ای	اســت	
کــه	دولــت	بــار	مالــی	کمتــری	را	در	تامیــن	مالــی	ایــن	پــروژه	هــا	بــر	
عهــده	گیــرد	و	بخــش	خصوصــی	و	مــردم	در	اجــرای	ایــن	پــروژه	هــا	

ســرمایه	گــذاری	نماینــد.	
ــام	 ــرای	انج ــان	اج ــت	و	زم ــت	کیفی ــود	وضعی ــت	بهب ــن	جه همچنی
پــروژه	و	ایجــاد	انگیــزه	در	بخــش	خصوصــی	و	مــردم	جهــت	ســرمایه	
گــذاری	در	پــروژه،	بایســتی	امتیــاز	بهــره	بــرداری	تــا	زمــان	مشــخصی	

بــه	پیمانــکار	و	مجــری	طــرح	ســپرده	شــود.
بــرای	مثــال	اعطــای	حــق	ســاخت	و	دریافــت	عــوارض	عبــور	از	یــک	
جــاده	بــه	مــدت	پنــج	ســال	بــه	پیمانــکار	ســبب	می	شــود	پیمانــکار	
ــت	کار	را	 ــد	و	کیفی ــریع	کار	ببین ــان	دادن	س ــود	را	در	پای ــع	خ مناف
ــنهاد	 ــن	پیش ــا	ای ــد.	ب ــش	ده ــش	افزای ــه	های ــش	هزین ــت	کاه جه
عــالوه	بــر	عــدم	نیــاز	بــه	تامیــن	مالــی	پــروژه،	زمــان	اجــرای	آن	نیــز	

ــد. ــش	می	یاب ــت	آن	افزای ــه	و	کیفی ــش	یافت کاه
ــار	 ــدزا	نیســتند	را	در	کن ــی	کــه	درآم ــروژه	های ــوان	پ همچنیــن	می	ت
ــروژه	 ــته	پ ــک	بس ــورت	ی ــه	ص ــرار	داده	و	ب ــدزا	ق ــای	درآم ــروژه	ه پ
ــه	همــراه	 ــروژه	ســاخت	یــک	مدرســه	ب ــرای	مثــال	پ واگــذار	کــرد.	ب
پــروژه	ســاخت	یــک	مجتمــع	تجــاری	بــه	یــک	پیمانــکار	واگــذار	کــرد	
و	جهــت	اقتصــادی	کــردن	پــروژه،	حــق	بهــره	بــرداری	از	مجتمــع	را	به	

مــدت	چنــد	ســال	بــه	پیمانــکار	واگــذار	نمــود.
ــق	 ــی	از	طری ــه	بخــش	خصوص ــا	ب ــروژه	ه ــذاری	پ ــام	واگ ــاد	نظ ایج
ــع	مشــکل	 ــروژه،	ضمــن	رف ــدوق	پ ــب	صن ــای	BOT	در	قال قرارداده
ــردم	 ــش	م ــا،	نق ــروژه	ه ــع	پ ــه	موق ــرای	ب ــی	و	اج ــع	مال ــن	مناب تأمی
ــوارد	 ــد	و	م ــترش	می	ده ــاد	گس ــز	در	اقتص ــی	را	نی ــش	خصوص و	بخ

ــد. ــق	می	نمای ــور	را	محق مذک
ــت	دار	 ــدام	جهشــی	و	اولوی ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــدام	ب ــن	اق ــن	ای بنابرای
ــوب	 ــه	محس ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــرای	س ــی	ب ــاد	مقاومت در	اقتص

می	شــود.	
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ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــن	س ــوب	ای ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	2	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	شــده	کــه	
البتــه	الزم	اســت	بــه	یــک	نظــام	و	ســازوکار	مشــخص	تبدیــل	شــود:

واگــذاري2500	طــرح	ملــي	و	اســتاني	نیمــه	تمــام	عمرانــي		•
بــه	بخــش	غیــر	دولتــي	

واگــذاري	3000	طــرح	ملــي	و	اســتاني	نیمــه	تمــام	عمرانــي		•
بــه	بخــش	غیــر	دولتــي	

5- ایجــاد ســامانه برخــط پــروژه هــای عمرانــی بــه همــراه 
طــرح توجیهــی و درصــد پیشــرفت

ــروژه	 ــده	پ ــم	و	باقیمان ــداد،	حج ــق	تع ــزان	دقی ــر	می ــال	حاض در	ح
ــط	 ــامانه	برخ ــاد	س ــورت	ایج ــت.	در	ص ــفاف	نیس ــی	ش ــای	عمران ه
ــش	 ــس	و	بخ ــدگان	مجل ــردان،	نماین ــی،	دولتم ــای	عمران ــروژه	ه پ
خصوصــی	می	تواننــد	شــناخت	واقعــی	تــری	از	پــروژه	هــا	و	ظرفیــت	
ــع	را	 ــا،	مناب ــت	ه ــاس	اولوی ــر	اس ــند	و	ب ــته	باش ــود	داش ــای	موج ه

ــد.	 ــص	دهن تخصی
ــت	دار	در	 ــی	و	اولوی ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــدام	ب ــن	اق ای
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	محســوب	

	. د می	شــو
ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــن	س ــوب	ای ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.
ــا  ــه ای ب ــزی هزین ــه ری ــام بودج ــریع نظ ــی س 6- جایگزین

ــی  ــزی عملیات ــه ری ــام بودج نظ
بســیاري	از	کشــورهاي	توســعه	یافتــه	و	درحــال	توســعه	در	تالشــند	
ــر،	 ــا	تغیی ــود	ی ــد	بهب ــک	فرآین ــود	را	در	ی ــزي	خ ــام	بودجه	ری نظ
ــن	 ــاط	بی ــه	در	آن	ارتب ــي	ک ــا	عملیات ــور	ی ــرد	مح ــي	عملک ــه	نظام ب
ــفاف	و	 ــي	ش ــتگاه	هاي	اجرای ــرد	دس ــه	اي	و	عملک ــارات	بودج اعتب
مفهــوم	اســت،	نزدیک	تــر	ســازند	و	از	ایــن	طریــق	اطالعاتــي	معتبــر	
ــس	 ــت	و	مجل ــه	اي	دول ــاي	بودج ــراي	تصمیم	ه ــان	ب ــل	اطمین و	قاب

ــد. فراهــم	آورن
ــي	 ــتگاه	هاي	اجرای ــزام	دس ــا	ال ــرد	ب ــاي	عملک ــر	مبن ــدي	ب بودجه	بن
ــج	برنامه	هــا	باعــث	بهبــود	اثربخشــي،	کارایــي	و	 ــر	نتای ــه	تمرکــز	ب ب

پاســخ	گویي	برنامه	هــاي	دولــت	مي	شــود.
ــود	 ــي،	بهب ــزي	عملیات ــتم	بودجه	ری ــتقرار	سیس ــي	از	اس ــدف	اصل ه

بودجــه	و	 برابــر	فرآینــد	 برنامــه	اي	در	 مســئولیت	پاســخ	گویي	
ــت. ــص	آن	اس تخصی

در	صــورت	اجــرای	بودجــه	ریــزی	مبتنــی	بــر	عملکــرد،	بودجــه	تمــام	
نهادهایــی	کــه	از	بیــت	المــال	اســتفاده	می	نماینــد،	بررســی	می	شــود	
ــن	 ــردد.	ای ــن	می	گ ــن	شــده	تعیی ــداف	تعیی ــر	اســاس	اه و	مجــددا	ب
اقــدام	می	توانــد	بــه	کاهــش	هزینــه	هــای	جــاری	دولــت	نیــز	منجــر	
شــود	و	در	صــورت	انجــام	ســریع	و	بــا	اولویــت،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	
جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	ســازمان	برنامــه	و	

ــود.	 ــوب	می	ش ــه	محس بودج
ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــن	س ــوب	ای ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
ــده	 ــف	ش ــدام	تعری ــن	اق ــتای	ای ــروژه	در	راس ــی،	2	پ ــاد	مقاومت اقتص

اســت:
طراحــي	مــدل	جامــع	اســتقرار	نظــام	بودجــه	ریــزي	مبتنــي		•

بــر	عملکــرد
ــي		• ــه	عموم ــط	بودج ــه	و	برخ ــامانه	یکپارچ ــازي	س پیاده	س

ــا	 ــارت(	ب ــت،	نظ ــص،	پرداخ ــالغ،	تخصی ــن،	اب ــور	)تدوی کش
ــرد ــر	عملک ــي	ب ــزي	مبتن ــر	بودجه	ری ــد	ب تاکی

البتــه	مــدت	هاســت	کــه	دولــت	هــا	ایــن	بحــث	را	مطــرح	می	کننــد	
ــدام	 ــزی	و	اق ــه	ری ــک	برنام ــت	در	ی ــن	فعالی ــت	ای ــروری	اس ــا	ض ام

ســریع	محقــق	گــردد.
7- ارائــه الیحــه قانــون بودجــه ریــزی عمومــی طبــق اصــل 

52 قانــون اساســی
از	جملــه	مســائلی	کــه	جــای	آن	در	نظــام	بودجــه	ریــزی	کشــور	خالــی	
ــن	 ــت.	قوانی ــی	اس ــزی	عموم ــه	ری ــون	بودج ــد،	قان ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــون	برنامــه	و	 ــون	محاســبات	عمومــی	کشــور	و	قان موجــود	ماننــد	قان
بودجــه،	قدیمــی	هســتند	و	تــوان	رفــع	مشــکالت	نظــام	بودجــه	ریــزی	

کشــور	را	ندارنــد.
ــزی	 ــه	ری ــون	بودج ــوان	»قان ــت	عن ــی	تح ــا	قانون ــت	ت ــذا	الزم	اس ل
عمومــی«	تصویــب	گــردد	تــا	بــا	نگاهی	علمــی	به	نحــوه	سیاســتگذاری	
ــت	کشــور	و	شــرایط	اقتصــادی	و	 ــه	وضعی ــزی	را	ب ــی،	بودجــه	ری مال
ــای	 ــگاه	ه ــا	ن ــذارد	ت ــد	و	نگ ــره	بزن ــای	گذشــته	گ ــرد	ســال	ه عملک
ــزی	 ــه	ری ــد	بودج ــه	ای	در	رون ــی	خدش ــع	سیاس ــلیقه	ای	و	مناف س

ــد. ایجــاد	کن
ــه	 الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	طراحــی	و	تصویــب	چنیــن	قانونــی	و	ارائ
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ــر	 ــز	ذک ــون	اساســی	نی ــاده	52	قان ــب	آن	در	م الیحــه	بودجــه	در	قال
شــده	اســت؛	امــا	تاکنــون	اقدامــی	جهــت	طراحــی	ایــن	قانــون	توســط	

هیــچ	نهــادی	صــورت	نپذیرفتــه	اســت.
این	قانون	باید	شامل	دو	قسمت	باشد:

ــط،	 ــق	ضواب ــن	دقی ــه،	تدوی ــه	بودج ــوب	ارائ در	قســمت	اول	چارچ
ــس	 ــه	مجل ــت	ب ــط	دول ــه	توس ــه	بودج ــه	الیح ــوه	ارائ ــاد	و	نح ابع
ــرات	 ــت	تغیی ــاله	دول ــه	هرس ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــت.	ب ــروری	اس ض
تــا	 اســت	 الزم	 می	کنــد،	 ایجــاد	 بودجــه	 الیحــه	 در	 زیــادی	
ــردد	و	 ــی	گ ــون	طراح ــب	قان ــی	در	قال ــوب	مشــخص	و	مدون چارچ
ــه	مجلــس	 ــا	طبــق	آن،	الیحــه	بودجــه	را	ب ــت	موظــف	شــود	ت دول

ــد. ــم	کن تقدی
در	قســمت	دوم	ایــن	قانــون،	نحــوه	تصویــب	الیحــه	بودجــه	و	تبدیــل	
آن	بــه	قانــون	بودجــه	کشــور	قــرار	دارد.	بــا	توجــه	بــه	برخــورد	ســلیقه	
ای	نماینــدگان	مجلــس،	نــگاه	بخشــی	و	منافــع	شــخصی	و	همچنیــن	
نداشــتن	صالحیــت	کافــی	در	نماینــدگان	جهــت	بررســی	بودجــه	کــه	
ســبب	می	شــود	بودجــه	ریــزی	از	مســیر	درســت	خــود	خــارج	گــردد،	
الزم	اســت	تــا	شــاخص	هایــی	بــا	توجــه	بــه	برنامــه	هــای	پنجســاله،	
وضعیــت	اقتصــادی	کشــور	و	عملکــرد	ســال	گذشــته	دولــت	طراحــی	
ــا	 ــا	مجلــس	موظــف	باشــد	ب ــرد	ت ــون	جــای	گی ــن	قان گــردد	و	در	ای
ــا،	 ــاخص	ه ــن	ش ــاس	ای ــر	اس ــه	ب ــه	بودج ــل	الیح ــی	و	تحلی بررس
الیحــه	بودجــه	را	تصویــب	یــا	رد	کنــد.	همچنیــن	بایــد	میــزان	دخالــت	
ــون	مشــخص	گــردد	 ــن	قان ــل	ای مجلــس	در	تغییــر	مفــاد	بودجــه	ذی
ــر	مبنــای	عملکــرد	 ــزی	ب ــه	بودجــه	ری ــه	ارائ ــز	موظــف	ب ــت	نی و	دول

شــود.
ــبب	 ــی	س ــن	قانون ــده،	طراحــی	چنی ــر	ش ــائل	ذک ــه	مس ــه	ب ــا	توج ب
ــر	اســاس	ســند	 ــی	در	کشــور	ب ــا	سیاســتگذاری	هــای	مال می	شــود	ت
چشــم	انــداز	و	برنامــه	هــای	بلندمــدت	صــورت	پذیــرد	و	مهمتــر	اینکــه	
ــه	 ــه	و	بودج ــش	یافت ــه	کاه ــب	بودج ــانی	در	تصوی ــط	انس ــر	رواب تاثی
ریــزی	نظــام	منــد	شــود.	ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	
ــه	و	بودجــه	 ــرای	ســازمان	برنام ــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومتــی	ب و	اولوی

ــود.	 ــوب	می	ش محس
ــی	 ــتاد	فرمانده ــازمان	در	س ــن	س ــوب	ای ــای	مص ــروژه	ه ــان	پ در	می
اقتصــاد	مقاومتــی،	پــروژه	ای	در	راســتای	ایــن	اقــدام	تعریــف	نشــده	

اســت.

8- ایجــاد ســازوکار نظــارت مــردم بــر دســتگاه هــای اداری 
و ســازمان هــای دولتــی و حاکمیتــی

ــمت	 ــه	س ــاد	اداری،	ب ــش	فس ــور	کاه ــه	منظ ــف	ب ــورهای	مختل کش
ــر	دولــت	و	کشــف	فســاد	 ــرای	نظــارت	ب تقویــت	اســتفاده	از	مــردم	ب
حرکــت	کــرده	انــد	و	در	ایــن	زمینــه	مشــوق	هــا	و	قوانینــی	را	وضــع	

ــد.	 نمــوده	ان
بــه	عنــوان	مثــال	کشــورهایی	ماننــد	آمریــکا،	کانــادا،	انگلســتان،	کــره	
ــتان،	 ــروژ،	مجارس ــترالیا،	ن ــی،	اس ــای	جنوب ــک،	آفریق ــی،	بلژی جنوب
هنــد،	پــرو،	نیوزلنــد	و	...	قوانینــی	وضــع	کــرده	انــد	تــا	از	گزارشــگران	

مردمــی	فســاد	حمایــت	نماینــد.
ــت	 ــرای	حمای ــز	ســازوکاری	ب ــران	نی ــن	ضــروری	اســت	در	ای بنابرای
ــی	 ــال	م ــور	مث ــه	ط ــود.	ب ــاد	ش ــاد	ایج ــی	فس ــگران	مردم از	گزارش
تــوان	افــرادی	کــه	فســادی	گــزارش	مــی	دهنــد	را	در	عایــدی	کشــف	
آن	فســاد	ســهیم	کــرد؛	اگــر	فــردی	یــک	فســاد	را	گــزارش	کــرد	و	
ــه	ســود	کشــور	 کشــف	آن	فســاد	در	نهایــت	100	میلیــون	تومــان	ب
ــه	 ــزان	ب ــن	می ــان	از	ای ــون	توم ــم	10	میلی ــت	ک ــد،	دس ــام	ش تم
ــازوکاری،	 ــن	س ــد.	چنی ــاد	اختصــاص	یاب ــده	فس ــزارش	دهن ــرد	گ ف
ــل	توجــه	 ــه	طــور	قاب ــی	را	ب ــات	اداری	و	دولت ــال	انجــام	تخلف احتم

کاهــش	مــی	دهــد.
ــه	ســالمت	نظــام	اداری	و	بهبــود	عملکــرد	 از	آنجــا	کاهــش	فســاد	ب
آن	مــی	انجامــد،	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	بــرای	

ســازمان	امــور	اداری	و	اســتخدامی	معرفــی	مــی	شــود.
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	ســتاد	بــرای	ایــن	ســازمان،	پــروژه	ای	

در	ایــن	راســتا	تعریــف	نشــده	اســت.

وضعیت	سازمان	برنامه	و	بودجه	و	سازمان	امور	اداری	و	
استخدامی	در	اقتصاد	مقاومتی

در	 کــه	 می	دهــد	 نشــان	 شــده	 انجــام	 بررســی	های	 نتایــج	
چارچــوب	8	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــور	اداری	و	 ــازمان	ام ــه	و	س ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــا	س ــط	ب مرتب
ــی	اقتصــاد	 ــدام،	در	ســتاد	فرمانده ــا	4	اق اســتخدامی،	متناســب	ب
مقاومتــی	پــروژه	هایــی	تصویــب	شــده	اســت	کــه	7	پــروژه	از	14	
پــروژه	ایــن	دو	ســازمان	در	ســال	هــای	1395	و	1396	را	تشــکیل	

می	دهــد.	
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این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، در ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

4

مطابــق	ایــن	نمــودار،	50	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	و	ســازمان	امــور	اداری	و	اســتخدامی،	دارای	

پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.
ــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	 ــروژه	ای	ک ــان	14	پ ــن	از	می همچنی
ــروژه	را	نمــی	 ــف	شــده	اســت،	7	پ ــرای	دو	ســازمان	تعری مقاومتــی	ب
ــرار	داد.	در	 ــت	دار«	ق ــات	جهشــی	و	اولوی ــوان	در	چارچــوب	»اقدام ت
ــی«	دو	 ــاری	و	معمول ــات	ج ــه	»اقدام ــروژه	از	جمل ــن،	5	پ ــن	بی ای

ــد	از: ــه	عبارتن ــوند	ک ــوب	می	ش ــازمان	محس س
ــگاه		• ــره	وري	در	10	بن ــود	به ــت	بهب ــه	مدیری ــراي	چرخ اج

ــب	 ــادي	منتخ ــزرگ	اقتص ب
همسان	ســازي	توزیــع	فرصت	هــاي	عمومــي	در	مقیــاس		•

مناطــق	و	گروه	هــاي	درآمــدي
ــا		• ــن	بنگاه	ه ــدي	بی طراحــي	الگــوي	اعطــاي	یارانه	هــاي	تولی

ــه	اي	در	 ــع	یاران ــع	مناب ــراي	توزی ــي	ب ــام	اجرای ــن	نظ و	تدوی
ــرژي بخــش	صنعــت	و	معــدن،	کشــاورزي،	حمــل	و	نقــل،	ان

ظرفیت	ســازي	بــراي	افزایــش	مشــارکت	و	نظــارت	نظام	منــد		•

مــردم،	ســازمان	هاي	مــردم	نهــاد	و	نهادهــاي	جامعــه	مدنــي	
در	ارتقــا	ســالمت	اداري

اســتقرار	و	بهینه	ســازي	ســامانه	ســنجش	ادراک	ســالمت		•
ــام	 ــخگویي	نظ ــردم	و	پاس ــت	م ــاد	اداري،	رضای اداري	و	فس

اداري
همچنیــن	2	پــروژه	از	جملــه	»اقدامــات	مبهــم	و	کلــی«	دو	ســازمان	
محســوب	می	شــود،	چــرا	کــه	رویکــرد،	نحــوه	اجــرا	و	یــا	هــدف	کّمــی	

آن	مشــخص	نیســت.	ایــن	پــروژه	هــا	عبارتنــد	از:	
اصالح	ساختار	کالن	دولت	•
طراحــي	مــدل	افزایــش	قابلیــت	جــذب	مــازاد	تولیدکننــده	در		•

مناطــق	کمتــر	توســعه	یافتــه	و	توســعه	نیافتــه
ــه	و	 ــازمان	برنام ــای	مصــوب	س ــروژه	ه ــت	پ ــاس،	وضعی ــن	اس ــر	ای ب
ــی	 ــتاد	فرمانده ــتخدامی	در	س ــور	اداری	و	اس ــازمان	ام ــه	و	س بودج

ــت: ــده	اس ــش	داده	ش ــر	نمای ــودار	زی ــی،	در	نم ــاد	مقاومت اقتص

وضعیت 14 پروژه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و 
استخدامی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
7

 جاری و معمولی
5

مبهم و کلی
2

مطابــق	ایــن	نمــودار،	50	درصــد	از	پــروژه	هــای	دو	ســازمان	در	ســتاد	
ــت	دار	 ــات	جهشــی	و	اولوی ــی	جــزو	اقدام فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اســت.
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سیاســتگذاری	و	برنامــه	ریــزی،	اعمــال	نظــارت	و	انجــام	اقدامــات	قانونی	
بــه	منظــور	تنظیــم	روابــط	کار،	حــل	و	فصل	مســائل	و	مشــکالت	جامعه	
کارگــری،	حفــظ	و	صیانــت	از	نیــروی	کار،	افزایــش	ســهم	بخــش	تعاونی	
در	اقتصــاد	کشــور	و	حمایــت	از	توســعه	اشــتغال	و	نیــز	برقــراری	نظــام	
جامــع	رفــاه	و	تامیــن	اجتماعــی	از	جملــه	وظایــف	مهمــی	اســت	کــه	
بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	تعریــف	شــده	و	نقــش	مهــم	

ایــن	وزارتخانــه	را	در	اقتصــاد	مقاومتــی	نشــان	می	دهــد.
از	میــان	سیاســت	هــای	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	مــاده	هــای	1،	3،	4	

و	5	مرتبــط	بــا	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	اســت:
ــات	و		• ــه	امکان ــازی	کلی ــال	س ــرایط	و	فع ــن	ش ــاده	1:	تأمی م

ــه	 ــور	ب ــی	کش ــانی	و	علم ــای	انس ــرمایه	ه ــی	و	س ــع	مال مناب
منظــور	توســعه	کارآفرینــی	و	بــه	حداکثــر	رســاندن	مشــارکت	
آحــاد	جامعــه	در	فعالیتهــای	اقتصــادی	بــا	تســهیل	و	تشــویق	
ــد	و	نقــش	 ــاء	درآم ــر	ارتق ــد	ب همــکاری	هــای	جمعــی	و	تأکی

ــد	و	متوســط ــم	درآم ــات	ک طبق
ــا		• ــاد	ب ــره	وری	در	اقتص ــد	به ــرار	دادن	رش ــور	ق ــاده	3:	مح م

ــت	 ــروی	کار،	تقوی ــازی	نی ــد،	توانمندس ــل	تولی ــت	عوام تقوی
رقابــت	پذیــری	اقتصــاد،	ایجــاد	بســتر	رقابــت	بیــن	مناطــق	و	
ــه	کارگیــری	ظرفیــت	و	قابلیــت	هــای	متنــوع	در	 اســتانها	و	ب

ــای	مناطــق	کشــور ــت	ه ــای	مزی جغرافی
مــاده	4:	اســتفاده	از	ظرفیــت	اجــرای	هدفمندســازی	یارانــه	هــا		•

در	جهــت	افزایــش	تولیــد،	اشــتغال	و	بهــره	وری،	کاهش	شــدت	
انــرژی	و	ارتقــاء	شــاخص	هــای	عدالــت	اجتماعــی

ــا		• ــد	ت ــره	تولی ــل	در	زنجی ــه	عوام ــری	عادالن ــهم	ب ــاده	5:	س م
ــژه	 ــه	وی ــاد	ارزش	ب ــا	در	ایج ــش	آنه ــا	نق ــب	ب مصــرف	متناس
بــا	افزایــش	ســهم	ســرمایه	انســانی	از	طریــق	ارتقــاء	آمــوزش،	

ــه ــی	و	تجرب ــت،	کارآفرین ــارت،	خالقی مه
وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	بــرای	تحقــق	ایــن	ماموریــت	هــا،	
ــروژه	 ــداد	5	پ ــال	1396	تع ــروژه	و	در	س ــداد	6	پ ــال	1395	تع در	س
مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	داشــته	
اســت	کــه	2	مــورد	از	آنهــا	در	هــر	دو	ســال	تکــرار	شــده	اســت؛	لــذا	در	

مجمــوع	ایــن	وزارتخانــه	9	پــروژه	داشــته	اســت.	

بخش	دهم

»ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 9 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 8 اقدام جهشی و اولویت دار
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در	جدول	زیر	عناوین	این	پروژه	ها	و	سوابق	آن	در	قوانین	آورده	شده	است:

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

ــا	و	 ــش	ه ــی،	چال ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــوزه	کاری	وزارت	تع در	ح
موانعــی	بــه	شــرح	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد:
1- افزایــش بیــکاری عمومــی و عــدم تناســب مقــدار شــغل 

ایجــاد شــده بــا میــزان نیــاز بــه اشــتغال
افزایــش	بیــکاری	در	کل	کشــور	و	مطالبــه	ایجــاد	اشــتغال،	از	اصلــی	
تریــن	دغدغــه	هــای	مــردم	اســت.	طبــق	جدیدتریــن	آمارهــای	مرکــز	
آمــار	ایــران	از	نتایــج	نیــروی	کار	تــا	پایــان	تابســتان	1396،	از	مجمــوع	
جمعیــت	فعــال	اقتصــادی،	3	میلیــون	و	156	هــزار	نفــر	را	بیــکاران	و	

23	میلیــون	و	827	هــزار	نفــر	را	شــاغالن	تشــکیل	می	دهنــد.	
ــا	مشــکل	 ــور	ب ــکاری،	کش ــی	بی ــزان	کنون ــودن	می ــاال	ب ــر	ب ــالوه	ب ع
ــاد	 ــغل	ایج ــا	ش ــغل	ب ــد	ش ــراد	نیازمن ــزان	ورود	اف ــب	می ــدم	تناس ع
شــده	روبــرو	اســت.	بــه	طــور	متوســط	میــزان	اشــتغال	خالــص	ســاالنه	
از	تابســتان	1392	تــا	تابســتان	1395،	280	هــزار	نفــر	بــوده	اســت؛	
ایــن	در	حالیســت	کــه	طبــق	پیــش	بینــی	هــا	در	4	ســال	آینــده،	بــر	
جمعیــت	فعــال	کشــور	و	نیازمنــد	بــه	اشــتغال	5	میلیــون	نفــر	افــزوده	
ــکاری،	 ــدید	بی ــری	از	تش ــور	جلوگی ــه	منظ ــن	ب ــد.	بنابرای ــد	ش خواه

ــروری	 ــال	ض ــری	در	س ــون	نف ــش	از	1.25	میلی ــتغال	بی ــاد	اش ایج
اســت.

2- وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی
ــداد	 ــش	تع ــه	افزای ــه	ب ــا	توج ــور	ب ــی	کش ــای	آت ــی	از	دغدغه	ه یک
کســری	 اســت.	 بازنشســتگی	 صندوق	هــای	 بحــث	 ســالمندان،	
بودجــه	صنــدوق	هــای	بازنشســتگی	در	آخــر	هــر	مــاه	نشــان	دهنــده	

ــت.	 ــدوق	هاس ــن	صن ــی	در	ای ــتباهات	مدیریت اش
ــرا	 ــت؛	زی ــده	اس ــده	ش ــتگی	نگران	کنن ــای	بازنشس ــران	صندوق	ه بح
ــش	از	86	 ــال	1395	بی ــی	در	س ــن	اجتماع ــازمان	تامی ــدات	س تعه
هــزار	میلیــارد	تومــان	و	منابــع	نقــدی	بیمــه	ای	در	دســترس	53	هــزار	
ــکیل	 ــدات	را	تش ــد	تعه ــه	61	درص ــت	ک ــوده	اس ــان	ب ــارد	توم میلی

می	دهنــد.	
در	همیــن	ســال	مصــارف	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	نیــز	بیــش	از	62	
هــزار	میلیــارد	تومــان	بــوده	کــه	حاصــل	آن،	کســری	9	هــزار	میلیــارد	
تومانــی	و	معــادل	حــدود	15	درصــد	کســری	نســبت	بــه	منابــع	اســت.	
ایــن	درحالیســت	کــه	کســری	نقدینگــی	ســازمان	یک	دهــه	پیــش	در	

ســال	1384	تنهــا	حــدود	200	میلیــارد	تومــان	بــوده	اســت.

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستادردیف

ماده	112	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	مواد	2	و	80	و	83	1395	و	1396طراحی،	تدوین	و	اجرای	برنامه	جلوگیری	از	نسلی	شدن	فقر1
قانون	برنامه	ششم	توسعه

بند	»و«	ماده	194	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	و	ماده	4	و	65	1395ارتقاء	مهارت	های	فنی	و	حرفه	ای	و	کسب	و	کار	بازار	محور2
قانون	برنامه	ششم	توسعه

ماده	81	قانون	برنامه	ششم	توسعه1395	و	1396ایجاد	پنجره	واحد	حمایت	های	اجتماعی3

ماده	80	و	194	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	1395تامین	مالی	خرد	و	کارآفرینی	اجتماعی4

طراحی	و	پیاده	سازی	الگوی	ایجاد	اشتغال	فراگیر	با	اتصال	5
1395بنگاه	های	محلی-		منطقه	ای	به	شرکت	های	بزرگ

طراحی	و	پیاده	سازی	الگوهای	توسعه	رشته	های	پر	اشتغال	6
1395منطقه	ای

ماده	26	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	کشور1396پایدار	سازی	منابع	صندوق	های	باز	نشستگی7

1396تدوین	استاندارهای	اخالق	حرفه	ای	و	فرهنگ	کار8

ماده	19	قانون	برنامه	ششم	توسعه	کشور1396توسعه	و	توانمندسازی	تعاونی	های	فراگیر	ملی	و	سهامی	عام9
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ــر	 ــدی	ب ــت	درآم ــوء	مدیری ــن	س ــه	ای ــا،	چنانچ ــاس	ارزیابی	ه براس
ــال	 ــدود	8	س ــی	ح ــال	1404	یعن ــد،	در	س ــه	یاب ــن	روال	ادام همی
دیگــر،	ایــن	کســری	نقدینگــی	بــه	118	هــزار	میلیــارد	تومــان	خواهــد	
رســید	کــه	66	هــزار	میلیــارد	تومــان	آن	کســری	در	تعهــدات	ســازمان	

اســت.
ــتیبانی	در	 ــب	پش ــاخص	ضری ــه	ش ــد	ک ــان	می	ده ــا	نش ــی	ه بررس
صنــدوق	هــای	بازنشســتگی	کشــوری	کمتــر	از	یــک	اســت	کــه	ایــن	
ــه	 ــدوق	هاســت.	درنیم ــن	صن شــاخص	نشــان	دهنده	ورشکســتگی	ای
ــای	 ــوق	و	مزای ــته	حق ــار	نتوانس ــدوق	دو	ب ــن	صن ــال	جاری	ای اول	س
بازنشســتگان	خــود	را	پرداخــت	کنــد	و	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	نیــز	
در	ایــن	زمینــه	بودجــه	ای	را	بــه	ایــن	صنــدوق	اختصــاص	نــداده	اســت.	
همچنیــن	صنــدوق	بازنشســتگی	تامیــن		اجتماعــی	نیــز	طــی	ماه	هــای	
اخیــر	موفــق	نشــده	اســت	بدهــی	خــود	را	بــه	بیمارســتان	ها،	مراکــز	
کلینیکــی	و	پاراکلینیکــی	و	همچنیــن	مراکــز	دولتــی	پرداخــت	کنــد.	
ــاب	 ــه	ارب ــات	ب ــه	خدم ــز	از	ارائ ــن	مراک ــن	راســتا	بســیاری	از	ای در	ای
ــن	 ــه	ای ــده	ب ــاران	مراجعه	کنن ــد	و	بیم ــاز	می	زنن ــر	ب ــود	س ــوع	خ رج

ــادی	شــده	اند.	 ــز	دچــار	مشــکالت	زی مراک
ــت	از	 ــر،	حکای ــای	اخی ــالم	شــده	طــی	ماه	ه ــار	اع ــان،	آم ــن	می در	ای
ایــن	دارنــد	کــه	دولــت	110هــزار	میلیــارد	تومــان	بــه	ســازمان	تامیــن	
اجتماعــی	بدهــکار	اســت.	ایــن	مســئله	درحالــی	عنــوان	می	شــود	کــه	
ســایر	ادارات	و	ســازمان	هــا	نیــز	بدهی	هــای	پرداخــت	نشــده	ای	را	بــه	

ایــن	ســازمان	دارنــد.
بحــران	در	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	بــا	مشــخص	شــدن	اینکــه	42	
میلیــون	نفــر	در	کشــور	تحــت	پوشــش	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	قرار	
ــن	 ــه	ای ــی	آینده	شــان	ب ــه	قول ــا	ب ــا	ی ــی	آنه ــد	و	سرنوشــت	رفاه دارن
ســازمان	وابســته	اســت،	پررنــگ	تــر	و	نگــران	کننــده	تــر	می	شــود.

ــه  ــق بیم ــذ ح ــل اخ ــه دلی ــکاران ب ــی پیمان 3- نارضایت
ــه ناعادالن

ــرر	 ــی،	مق ــن	اجتماع ــون	تامی ــاده	41	قان ــب	م ــه	موج ــذار	ب قانون	گ
کــرده	اســت	در	مــواردی	کــه	نــوع	کار	ایجــاب	کنــد،	ســازمان	تامیــن	
اجتماعــی	می	توانــد	نســبت	مــزد	را	بــه	کل	کار	انجــام	شــده	تعییــن	و	
حــق	بیمــه	متعلــق	را	بــه	همــان	نســبت	محاســبه،	مطالبــه	و	وصــول	
کنــد.	ایــن	نــوع	دریافــت	حــق	بیمــه	بــه	نوعــی	ماننــد	مالیــات	علــی	

الــراس	اســت.

ــا	 ــکاری	ه ــاده،	پیمان ــن	م ــر	ای ــداق	منحص ــاید	مص ــایع	ترین	و	ش ش
هســتند	کــه	در	آنهــا	حــق	بیمــه،	کســری	از	کل	مبلــغ	پیمــان	
ــق	 ــبه	ح ــن	روش	محاس ــود.	ای ــه	می	ش ــن	و	مطالب ــص(	تعیی )ناخال
بیمــه	هرچنــد	مــورد	توجــه	و	اصــرار	مســئولین	ســازمان	اســت،	طــی	
3	دهــه	گذشــته	همــواره	محــل	اختــالف	ســازمان	و	پیمانــکاران	بــوده	
بــه		گونــه	ای	کــه	شــکایات	متعــددی	را	در	عمــل	نــزد	مراجــع	قانونــی	

موجــب	شــده	اســت.
ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	از	ســال	1370	بــه	موجــب	بخشــنامه	هــای	
ــه	 ــق	بیم ــوان	ح ــه	عن ــرارداد	را	ب ــی	از	کل	ق ــد	مقطوع ــدد	درص متع
ــه	 ــی	اســت	ک ــن	مســئله	اجحاف ــد.	مشــکل	ای ــه	می	کن ــن	مطالب معی
ــه	 ــود.	ب ــاد	می	ش ــر	ایج ــم	در	حــق	کارگ ــکار	و	ه ــم	در	حــق	پیمان ه
عنــوان	مثــال	اگــر	درصــد	مقطــوع	حــق	بیمــه	16.67	درصــد	باشــد،	
حــق	بیمــه	بیــن	دو	پیمــان	کــه	درصــد	حقــوق	کارگــران	50	درصــد	
ــود.	در	 ــه	می	ش ــر	گرفت ــاوی	در	نظ ــری	10	درصــد	اســت،	مس و	دیگ
پیمــان	اول	بــه	کارگــر	ظلــم	شــده	و	در	پیمــان	دوم	در	حــق	پیمانــکار	

اجحــاف	شــده	اســت.	
ــور،	 ــی	مذک ــاده	قانون ــورد	م ــده	در	م ــرح	ش ــص	و	مشــکالت	مط نواق
آثــار	و	پیامدهایــی	در	فضــای	کســب	و	کار	کشــور	ایجــاد	کــرده	کــه	
باعــث	شــده	اســت	ایــن	محیــط	پرهزینــه	شــود.	ایــن	مــوارد	عبارتنــد	

از:
تغییر	ماهیت	حق	بیمه	به	مالیات	پروژه	ها	•
ایجاد	رقابت	نابرابر	در	حوزه	مناقصات	•
ایجــاد	رویــه	هــای	تصنعــی	بــرای	فــرار	از	پرداخــت	مطالبــات		•

ســازمان	تامیــن	اجتماعــی
ایجاد	فساد	در	کسب	و	کار	•

ــرای  ــل ب ــاد معض ــون کار و ایج ــب قان ــت نامناس 4- وضعی
ــران ــان و کارگ کارفرمای

قانــون	کار	فعلــی	در	ســال	1368	و	بــا	رویکــرد	احقــاق	حقــوق	
ــا	اینحــال	از	 ــید.	ب ــب	رس ــه	تصوی ــان	ب ــل	کارفرمای ــران	در	مقاب کارگ
ــه	 ــران	ب ــوق	کارگ ــق	و	حق ــا	ح ــه	تنه ــون	ن ــرای	آن	تاکن ــان	اج زم
نحــوی	کــه	شایسته	اســت	محقــق	نشــده،	بلکــه	زمینــه	شــکل	گیــری	
رابطــه	ای	مناســب	بیــن	کارفرمایــان	و	کارگــران	از	بیــن	رفتــه	اســت.	
نتیجــه		ایــن	رویکــرد	حاکــم	بــر	قانــون	کار	کشــور،	ایــن	بــوده	اســت	
ــه	دلیــل	عــدم	اســتخدام،	 کــه	از	طرفــی	بخــش	عمــده		نیــروی	کار	ب
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از	ابتدایــی	تریــن	حقــوق	کارگــری	محــروم	هســتند؛	از	طــرف	دیگــر	
ــد	و	در	 ــتخدام	نکرده	ان ــی	اس ــروی	کار	دائم ــا	نی ــز،	ی ــان	نی کارفرمای
ــب	در	صــورت	اســتخدام	 ــا	اغل ــد	و	ی ــرار	دارن ــات	ق ــدم	ثب شــرایط	ع
ــران	 ــی	کارگ ــتفاده	برخ ــوء	اس ــل	س ــه	دلی ــروی	کار،	ب ــترده	نی گس
ــه	 ــددی	مواج ــکالت	متع ــا	مش ــون	کار،	ب ــود	در	قان ــرایط	موج از	ش

هســتند.	
ــوده	 ــا	ب ــر	و	کارفرم ــد	کار	و	کارگ ــل	ض ــور	در	عم ــون	کار	کش قان
ــت؛	 ــده	اس ــی	نش ــترده	عملیات ــور	گس ــه	ط ــل	ب ــن	دلی ــه	همی و	ب
ــردد	و	 ــی	می	گ ــه	عملیات ــی	در	جامع ــون	در	صورت ــن	قان ــه	ای چراک
موجبــات	تســهیل	شــرایط	تولیــد	و	کار	کشــور	را	فراهــم	مــی	آورد	
کــه	در	آن	بــه	حقــوق	کارگــر	و	کارفرمــا	بــه	نحــوی	عادالنــه	توجــه	

شــود.
ــالح	 ــل	اص ــدید	در	مقاب ــی	ش ــات	مقاومت ــوارد،	موجب ــن	م ــع	ای جمی
قانــون	کار	توســط	کارگــران	را	فراهــم	آورده	اســت؛	کارفرمایــان	
ــی	 ــا	)عل ــرار	آن	ه ــای	ف ــی	راه	ه ــون	کار	تمام ــه	قان ــی	ک ــا	جای ــز	ت نی
الخصــوص	قراردادهــای	کوتــاه	مــدت(	را	محــدود	نســاخته،	بــا	
ــن	 ــد	در	ای ــون	کار	بخواه ــه	قان ــی	ک ــا	زمان ــد،	ام ــالح	آن	موافقن اص
مــورد	محدودیتــی	بــرای	کارفرمایــان	فراهــم	آورد،	آنــان	نیــز	در	کنــار	
ــن	 ــه	صــف	معترضی ــاوت(	ب ــال	متف ــی	کام ــا	دالیل ــه	ب ــران	)البت کارگ

ــت. ــد	پیوس خواهن
بنابرایــن	در	عمــل	قانــون	کار	موجــود	نــه	تنهــا	بــه	دلیــل	
ــی	 ــور	اجرای ــازار	کار	کش ــادی	از	ب ــش	زی ــودن	در	بخ ــه	ب ناعادالن
و	 کارگــران	 بــر	 ذهنــی	حاکــم	 فضــای	 بلکــه	 اســت،	 نشــده	
ــل	 ــه	نوعــی	شــکل	داده	کــه	هــر	دو	در	مقاب ــز	ب ــان	را	نی کارفرمای
ــت	 ــه	شــدن،	مقاوم ــت	عادالن ــر	اساســی	و	جــدی	آن	در	جه تغیی
ــه	هــای	مســتقیم	 ــواع	هزین ــا	تحمیــل	ان ــون	ب ــن	قان ــد.	ای می	ورزن
ــیر	 ــزرگ	در	مس ــی	ب ــادی،	مانع ــاالن	اقتص ــه	فع ــتقیم	ب و	غیرمس

ــت. ــب	و	کار	اس ــای	کس فض
ــهیالت و  ــای تس ــای اعط ــت ه ــی سیاس ــدم کارآی 5- ع

ــتغال ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــع مال ــع مناب توزی
ــود	 ــتغالزایی،	نب ــم	اش ــی	از	مشــکالت	مه ــته	یک ــه	گذش ــی	دو	ده ط
ــه	پیشــرفت	اقتصــادی	و	ایجــاد	اشــتغال	 ــزی	محــور	ب ــگاه	برنامه	ری ن

ــوده	اســت.	 ــه	صــورت	توامــان	ب ب
ــای	 ــت	گیری	ه ــفتگی	هایی	در	جه ــا	آش ــده	ت ــث	ش ــئله	باع ــن	مس ای

ــر	 ــدن	ه ــا	آم ــه	ب ــوری	ک ــه	ط ــود	ب ــاهده	ش ــور	مش ــادی	کش اقتص
دولــت،	تغییراتــی	کالن	در	سیاســت	های	کلــی	اقتصــادی	کشــور	
ــتغال	زایی	 ــت	های	اش ــود	در	سیاس ــن	وج ــا	ای ــا	ب ــاد،	ام ــاق	افت اتف

ــد. ــده	نش ــده	ای	دی ــرات	عم تغیی
ــه	 ــرای	اشــتغالزایی	طــی	ده ــی	ب ــای	مختلف ــع	گرچــه	روش	ه در	واق
ــک	خــط	 ــت	همگــی	ی ــا	در	نهای ــال	شــده	اســت	ام ــر	دنب ــای	اخی ه
ــور	از	 ــت	عب ــریع	جه ــتغال	س ــاد	اش ــد	و	آن،	ایج ــرده	ان ــال	ک را	دنب
بحــران	بیــکاری	فزاینــده	در	کشــور،	از	طریــق	توزیــع	منابــع	و	اعطــای	

ــوده	اســت.	 تســهیالت	ب
تاکنــون	مســئله	اشــتغال	زایی	از	ســوی	دولت	هــای	گذشــته	بــه	
اجــرای	طرح	هــای	»خوداشــتغالی«،	»اشــتغال	ضربتــی«،	»بنــگاه	
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــر	ش ــد«	منج ــق	تولی ــرح	رون ــازده«	و	»ط ــای	زودب ه
ــا	 در	عمــل،	تعــداد	اشــتغال	ایجــاد	شــده	از	طریــق	آنهــا،	متناســب	ب
هزینــه	هــای	انجــام	شــده	نبــوده	و	اهــداف	طراحــان	را	بــرآورده	نکــرده	

اســت.

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی،	اقدامــات	
جهشــی	و	اولویــت	دار	زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	

می	شــود:
1- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی 

در پروژه های زیربنایی و اختصاص سهام به افراد
ــوه	 ــت	نح ــروری	اس ــی،	ض ــن	اجتماع ــام	تامی ــول	در	نظ ــرای	تح ب
ــن	 ــد.	بدی ــر	کن ــات	دهــی	تامیــن	اجتماعــی	تغیی ــی	و	خدم درآمدزای
ــکل	 ــه	ش ــتگی	ب ــع	بازنشس ــازی	مناب ــدف	پایدارس ــا	دو	ه ــور	ب منظ
دارایــی	و	تضمیــن	دارایــی	پایــدار	بازنشســتگان	و	مســتمری	بگیــران،	
ــذاری	و	 ــرمایه	گ ــخص	و	س ــر	ش ــرای	ه ــردی	ب ــدوق	ف ــاد	صن ایج
ــتگان	 ــه	بازنشس ــخص	ب ــر	ش ــهم	ه ــادل	س ــی	مع ــاص	دارای اختص

می	شــود.	 پیشــنهاد	
بنابرایــن	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	بایــد	ســازوکاری	
ایجــاد	نمایــد	تــا	پرداختــی	هــای	اعضــا	و	بیمــه	شــدگان	بــه	صــورت	
ماهیانــه	وارد	یــک	صنــدوق	شــده	و	تبدیــل	بــه	ســهام	پــروژه	هــای	
ــامان	 ــی	س ــر	بنای ــور	زی ــم	ام ــورت	ه ــن	ص ــود.	بدی ــی	ش زیربنای
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ــردد.	 ــع	می	گ ــی	رف ــن	اجتماع ــی	تامی ــم	مشــکالت	مال ــد	و	ه می	یاب
ــری	در	 ــد	براب ــت	بازدهــی	و	ســود	چن ــه	عل ــی	ب ــروژه	هــای	زیربنای پ
تامیــن	آتیــه	بازنشســتگان	تاثیرگــذار	اســت.	فــرد	بازنشســته	نیــز	در	
ــود	 ــه	و	از	س ــار	گرفت ــهام	را	در	اختی ــد	کل	س ــرر	می	توان ــد	مق موع

ــد	شــود.	 ســالیانه	آن	بهــره	من
ــای	بازنشســتگی	 ــدوق	ه ــات	صن ــه	نج ــه	ب ــدام	ک ــن	اق ــه	ای در	نتیج
ــدام	جهشــی	 ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــد،	ب ــا	می	انجام ــدن	آنه ــد	ش و	کارام
ــاه	 ــاون،	کار	و	رف ــرای	وزارت	تع ــی	ب ــت	دار	در	اقتصــاد	مقاومت و	اولوی

ــود.	 ــوب	می	ش ــی	محس اجتماع
ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	مرتبــط	بــا	ایــن	
اقــدام	تعریــف	شــده	اســت	کــه	البتــه	الزم	اســتاقدام	پیشــنهادی	در	

ــده	شــود:	 آن	گنجان
پایدار	سازی	منابع	صندوق	های	باز	نشستگی	•

ــدوق  ــی از صن ــن اجتماع ــه تامی ــدوق بیم ــک صن 2- تفکی
ــتگی بازنشس

طبــق	قانــون	تامیــن	اجتماعــی	بــه	منظــور	بیمــه	کــردن	کارگــر،	30	
درصــد	از	کل	حقــوق	کارگــر	بــه	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	پرداخــت	
می	شــود.	23	درصــد	از	30	درصــد	حقــوق،	ســهم	کارفرمــا	و	7	درصــد	

باقــی	مانــده	ســهم	کارگــر	اســت	کــه	پرداخــت	می	شــود.
23	درصــد	حقــوق،	صــرف	هزینــه	هــای	درمانــی	بیمــه	شــده	
می	گــردد	و	7	درصــد	دیگــر	بــه	منظــور	بازپرداخــت	مســتمری	
ــی	 ــک	مال ــن	تفکی ــود.	ای ــره	می	ش ــده،	ذخی ــه	ش ــتگی	بیم بازنشس
ــه	صنــدوق	 ــز	ب ــا	هنــگام	واری ــع	وجــود	دارد.	ام هنــگام	دریافــت	مناب

ــدارد.	 ــود	ن ــی	وج ــه	تفکیک ــچ	گون هی
ــت	و	 ــت	نادرس ــث	هدای ــفافیت،	باع ــدم	ش ــک	و	ع ــدم	تفکی ــن	ع ای
ــات	 ــاالی	خدم ــای	ب ــه	ه ــود.	هزین ــی	می	ش ــع	مال ــه	مناب ــر	بهین غی
ــود	 ــث	کمب ــرده	و	باع ــود	ب ــمت	خ ــه	س ــع	را	ب ــتر	مناب ــی،	بیش درمان

ــت. ــده	اس ــتگی	ش ــع	بازنشس مناب
بنابرایــن	تفکیــک	منابــع	مالــی	صنــدوق	هــای	بازنشســتگی،	موجــب	
عــدم	ایجــاد	کمبــود	در	منابــع	بــرای	پاســخگویی	بــه	تعهــدات	
ــی	و	 ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــه	ب ــود.	در	نتیج ــازمان	می	ش س
ــاه	 ــاون،	کار	و	رف ــرای	وزارت	تع ــی	ب ــاد	مقاومت ــت	دار	در	اقتص اولوی

اجتماعــی	محســوب	می	شــود.	

ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
ــن	 ــروژه	ای	در	راســتای	ای ــی،	پ در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اقــدام	تعریــف	نشــده	اســت.
3- اصــالح قواعــد بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری در قانــون 

تامیــن اجتماعــی
تعییــن	حــق	بیمــه	ثابــت	بــا	وجــود	تفــاوت	میــان	پیمــان	هــای	کاری،	
دریافــت	حــق	بیمــه	قبــل	از	انجــام	کار	و	دریافــت	حــق	بیمــه	مضاعــف	
از	جملــه	مشــکالت	و	نواقــص	مــاده	41	قانــون	تامیــن	اجتماعــی	بــوده	

کــه	باعــث	پایمــال	شــدن	حقــوق	پیمانــکاران	شــده	اســت.	
نواقــص	و	مشــکالت	مطــرح	شــده	در	مــورد	مــاده	41	قانــون	تامیــن	
ــار	و	 ــت،	آث ــکاران	اس ــه	پیمان ــق	بیم ــا	ح ــط	ب ــه	مرتب ــی	ک اجتماع
پیامدهایــی	بــرای	فضــای	کســب	و	کار	کشــور	دارد	کــه	باعــث	شــده	

ــه	شــود.	 ــن	محیــط	پرهزین ای
لــذا	ضــروری	اســت	وزارت	کار	اقدامــات	قانونــی	مقتضــی	بــه	منظــور	
حــذف	مــاده	41	را	انجــام	دهــد.	حــذف	مــاده	41	باعــث	از	بیــن	رفتــن	
ابهامــات	و	ســوء	اســتفاده	مجریــان	از	قانــون	تامیــن	اجتماعــی	خواهــد	
شــد.	از	دیگــر	بــرکات	حــذف	ایــن	مــاده،	کاهــش	هزینــه	هــای	پنهــان	
و	غیــر	مســتقیم	فعــاالن	اقتصــادی	خواهــد	بــود.	بنابرایــن	حرکــت	در	
ایــن	راســتا	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	محســوب	

می	شــود.	
ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
ــن	 ــروژه	ای	در	راســتای	ای ــی،	پ در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اقــدام	تعریــف	نشــده	اســت.
ــای  ــود فض ــدف بهب ــا ه ــون کار ب ــالح قان ــری اص 4- پیگی

ــان ــران و کارفرمای ــع کارگ ــش مناف ــب و کار و افزای کس
اصــالح	قانــون	کار	لزومــا	بــه	معنــی	کاهــش	منافــع	کارگــران	نیســت؛	
برخــالف	تصــور	رایــج،	اصــالح	جــدی	و	اساســی	قانــون	کار،	اقدامــی	
ــازار	کار	 در	جهــت	منافــع	کارگــران	و	کارفرمایــان	و	بــه	طــور	کلــی	ب

کشــور	اســت.
ــی	از	 ــای	ناش ــام	هزینه	ه ــل	تم ــه	تقب ــا	ب ــودن	کارفرم ــزم	نم مل
تســهیالت	اجبــاری	قانــون	کار،	موجــب	شــده	اســت	شــرایط	
بــرای	کارفرمایــان	دشــوار	شــود	و	بــه	اســتخدام	هــای	موقــت	روی	

ــد. آورن
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ــه	 ــت	از	کارگــران	ب ــی	حمای ــون	کار	فعل ــع	گرچــه	رویکــرد	قان در	واق
ــوارد	 ــا	در	برخــی	م ــان	اســت،	ام ــه	کارفرمای قیمــت	فشــار	بیشــتر	ب
حقــوق	ابتدایــی	و	اصلــی	کارگــران	در	ایــن	قانــون	دیــده	نشــده	اســت.	
مــواردی	چــون	»تســهیل	شــرایط	ثبــت	ســندیکاهای	کارگــری	بــرای	
ــزان	 پیگیــری	حقــوق	کارگــران«،	»تســهیل	در	نحــوه	پرداخــت	و	می
ــران	در	 ــودن	کارگ ــهیم	ب ــان«،	»س ــران	و	کارفرمای ــه	کارگ ــق	بیم ح
ــر	 ــد«	و	دیگ ــه	در	آن	کار	می	کنن ــرکت	هایی	ک ــدت	ش ــد	بلندم عوای
ــون	 مــوارد	مشــابه،	از	جملــه	حقوقــی	هســتند	کــه	الزم	اســت	در	قان

ــرای	کارگــران	در	نظــر	گرفتــه	شــود. کار	ب
ــا	پیگیــری	 بنابرایــن	ضــروری	اســت	ایــن	قانــون	بعــد	از	ســال	هــا،	ب
وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	بــه	گونــه	ای	اصــالح	شــود	کــه	
ــتغال	 ــش	اش ــب	و	کار	و	افزای ــت	کس ــود	وضعی ــرای	بهب ــرایط	را	ب ش

ــم	آورد.	 فراه
ــدام	جهشــی	و	 ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــن	راســتا	ب ــن	حرکــت	در	ای بنابرای
ــاه	 ــاون،	کار	و	رف ــرای	وزارت	تع ــی	ب ــاد	مقاومت ــت	دار	در	اقتص اولوی

اجتماعــی	محســوب	می	شــود.	
ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
ــن	 ــروژه	ای	در	راســتای	ای ــی،	پ در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اقــدام	تعریــف	نشــده	اســت.
5- ایجاد سازکار بیمه کردن کارگران در سایر صندوق های 

بیمه ای
ــی	از	 ــواره	یک ــا،	هم ــران	توســط	کارفرم ــردن	کارگ ــه	ک ضــرورت	بیم
ــن	مســئله،	 ــر	از	ای ــوده	و	هســت؛	بدت ــان	ب ــی	کارفرمای معضــالت	اصل
ــق	 ــی«	طب ــن	اجتماع ــازمان	تأمی ــران	در	»س ــه	کارگ ــرورت	بیم ض

ــت.	 ــون	کار	اس قان
بــر	طــرف	کــردن	ایــن	انحصــار	می	توانــد	قــدرت	چانــه	زنــی	
ــا	بیمه	هــا	و	ایجــاد	شــرایط	بهتــر	بــرای	 کارفرمایــان	را	در	مذاکــره	ب
کارگــران	خــود	افزایــش	دهــد	و	از	ایــن	منظــر،	رفــع	انحصــار	بیمــه	
تأمیــن	اجتماعــی	اقدامــی	مناســب	اســت؛	گرچــه	الزم	اســت	بــرای	
ــا	 ــدد	بیمه	ه ــا	تع ــت	ب ــن	اس ــه	ممک ــی	ک ــردن	مخاطرات ــرف	ک برط
ــه	وجــود	آیــد،	تدابیــری	اندیشــیده	 ــرای	کارفرمایــان	و	کارگــران	ب ب

شــود.	
ــی	و	 ــن	اجتماع ــازمان	تامی ــاد	س ــار	زی ــدام،	ب ــن	اق ــن	ای همچنی
صنــدوق	هــای	بازنشســتگی	را	نیــز	کاهــش	می	دهــد	و	بحــران	

پیــش	رو	را	تــا	حــدی	مدیریــت	می	کنــد.	بنابرایــن	حرکــت	در	ایــن	
ــاد	 ــت	دار	در	اقتص ــی	و	اولوی ــدام	جهش ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــتا	ب راس
ــوب	 ــی	محس ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــرای	وزارت	تع ــی	ب مقاومت

می	شــود.	
ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
ــن	 ــروژه	ای	در	راســتای	ای ــی،	پ در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت

اقــدام	تعریــف	نشــده	اســت.
ــرای توانمندســازی اجتماعــی از مســیر  6- برنامــه ریــزی ب

ایجــاد بــازار بــرای مشــاغل دهــک هــای پائیــن
ایجــاد	اشــتغال	و	حمایــت	از	دهــک	هــای	پائیــن	نــه	بــا	اعطــای	وام،	
ــا	 ــا	توانمندســازی	محقــق	می	شــود.	فراهــم	کــردن	شــرایط	ب بلکــه	ب
ــق	 ــه	از	طری ــن	جامع ــای	پائی ــک	ه ــرای	ده ــد	ب ــاد	درآم ــدف	ایج ه
ــدی	 ــروش	محصــوالت	تولی ــازار	ف ــه	ب ــازار	و	دسترســی	ب گســترش	ب
ــزرگ،	برنامــه	ای	 ــی	و	ب ــه	شــرکت	هــای	محل خــود	و	اتصــال	آنهــا	ب
اســت	کــه	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	بــه	صــورت	مســتقیم	
ــرای	کاهــش	 ــق	آن،	زمینــه	را	ب ــد	از	طری ــوده	و	می	توان مســئول	آن	ب

فقــر	فراهــم	کنــد.
ــجم	و	 ــای	منس ــه	ه ــه،	برنام ــن	وزارتخان ــت	ای ــروری	اس ــن	ض بنابرای
متعــددی	بــا	ایــن	رویکــرد	تــدارک	دیــده	و	اجرایــی	نمایــد.	حرکــت	در	
ایــن	راســتا	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	محســوب	

می	شــود.	
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	در	
ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	دو	پــروژه	در	راســتای	ایــن	اقــدام	

و	بــا	رویکــرد	مذکــور	تعریــف	شــده	اســت:
ــلی		• ــری	از	نس ــه	جلوگی ــرای	برنام ــن	و	اج ــی،	تدوی طراح

ــر ــدن	فق ش
ــا		• ــر	ب ــتغال	فراگی ــاد	اش ــوی	ایج ــازی	الگ ــی	و	پیاده	س طراح

اتصــال	بنــگاه	هــای	محلــی-		منطقــه	ای	بــه	شــرکت	هــای	
ــزرگ ب

ــاد  ــرای ایج ــق ب ــت مناط ــع ظرفی ــامانه جام ــاد س 7- ایج
ــه ــر منطق ــای ه ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــتغال ب اش

ــه	 ــازمانی	ک ــوان	س ــه	عن ــی	ب ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف وزارت	تع
متولــی	شناســایی	وضعیــت	اشــتغال	و	کار	در	کشــور	و	برنامــه	هــای	
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ــوده	اســت،	بایســتی	شــرایطی	را	فراهــم	آورد	کــه	 ــا	آن	ب مرتبــط	ب
تمامــی	دســتگاه	هــای	کشــور،	از	وضعیــت	کّمــی	و	کیفــی	اشــتغال	
و	فعالیــت	هــای	شــغلی	پرکاربــرد	در	مناطــق	مختلــف	اطــالع	یابنــد	

و	برنامــه	ریــزی	هــای	خــود	را	بــر	اســاس	آن	انجــام	دهنــد.	
بنابرایــن	ضــروری	اســت	ایــن	وزارتخانــه،	ســامانه	ای	را	ایجــاد	نمایــد	
ــرد	و	پرمتقاضــی	در	 ــای	پراشــتغال	و	پرکارب ــق	آن،	رشــته	ه ــه	طب ک
ــر	اســاس	آن	 هــر	منطقــه	شناســایی	شــده	و	تمامــی	حمایــت	هــا،	ب

انجــام	شــود.	
ــکان	 ــاد	ام ــون	ایج ــواردی	چ ــا	م ــد	ب ــامانه	می	توان ــن	س ــل	ای تکمی
ــد	و	 ــای	خری ــاد	فض ــی	ایج ــاغل	و	حت ــان	مش ــاط	می ــی،	ارتب کاریاب

ــود. ــام	ش ــک،	انج ــرد	و	کوچ ــاغل	خ ــرای	مش ــروش	ب ف
ــت	دار	 ــدام	جهشــی	و	اولوی ــک	اق ــوان	ی ــه	عن ــدام	ب ــن	اق ــن	ای بنابرای
در	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	

می	شــود.	 محســوب	
ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	
ــنهادی	 ــدام	پیش ــا	اق ــد	ب ــه	بای ــه	البت ــت	ک ــده	اس ــف	ش ــدام	تعری اق

تکمیــل	گــردد:
طراحــی	و	پیــاده	ســازی	الگوهــای	توســعه	رشــته	هــای	پــر		•

اشــتغال	منطقــه	ای
8- ایجاد سامانه واحد برای کلیه خدمات اجتماعی

ــرد	از	 ــک	ف ــه	ی ــی	ب ــات	حمایت ــه	خدم ــی	و	ارائ ــز	حمایت ــدد	مراک تع
ــی	و	انســانی(	 ــع	)مال ــت	مناب ــدر	رف ــث	ه ــد	دســتگاه،	باع ســوی	چن

خواهــد	شــد.
لــذا	ضــروری	اســت	ســامانه	ای	بــه	منظــور	یکپارچــه	ســازی	
پیشــخوان	خدمــات	رفــاه	اجتماعــی	و	جلوگیــری	از	تعــدد	درگاه	هــای	
ــی،	 ــت	اجتماع ــای	حمای ــه	ه ــی	برنام ــم	افزای ــت،	ه درخواســت	خدم
ــکان	 ــی،	ام ــای	فیزیک ــه	پیشــخوان	ه ــان	ب ــه	متقاضی ــش	مراجع کاه
ردیابــی	مراحــل	ارائــه	خدمــت،	پایــش	بودجــه	تخصیصــی	و	ارزیابــی	

ــای	اجــرا	شــده	ایجــاد	شــود. ــه	ه اثربخشــی	برنام
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	
مقاومتــی	بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	محســوب	

می	شــود.	

ــاه	اجتماعــی	 ــاون،	کار	و	رف ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تع ــان	پ در	می
در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	یــک	پــروژه	در	راســتای	ایــن	

اقــدام	تعریــف	شــده	اســت:
ایجاد	پنجره	واحد	حمایت	های	اجتماعی	•

وضعیت	وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	در	اقتصاد	
مقاومتی

ــوب	 ــه	در	چارچ ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــام	ش ــی	های	انج ــج	بررس نتای
ــا	وزارت	 ــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	ب 8	اق
تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی،	متناســب	بــا	4	اقــدام،	در	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	پــروژه	هایــی	تصویــب	شــده	اســت	کــه	
5	پــروژه	از	9	پــروژه	ایــن	دســتگاه	در	ســال	هــای	1395	و	1396	را	

ــد.	 ــکیل	می	ده تش
این	وضعیت	در	نمودار	زیر	نمایش	داده	شده	است:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

4

اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

4

مطابــق	ایــن	نمــودار،	50	درصــد	از	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	
وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	دارای	پــروژه	مصــوب	در	ســتاد	

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.



144

مسیر فرمانده اقتصاد ایران    

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی - بهمن ماه 1396

همچنیــن	از	میــان	9	پــروژه	ای	کــه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	تعریــف	شــده	اســت،	4	
پــروژه	را	نمــی	تــوان	در	چارچــوب	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	قــرار	داد	کــه	ایــن	مــوارد	از	جملــه	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	وزارت	

تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	محســوب	می	شــوند	و	عبارتنــد	از:
ارتقاء	مهارت	های	فنی	و	حرفه	ای	و	کسب	و	کار	بازار	محور	•
تامین	مالی	خرد	و	کارآفرینی	اجتماعی	•
تدوین	استاندارهای	اخالق	حرفه	ای	و	فرهنگ	کار	•
توسعه	و	توانمندسازی	تعاونی	های	فراگیر	ملی	و	سهامی	عام	•

وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	در	میان	پروژه	های	خود	»اقدامات	مبهم	و	کلی«	ندارد.
ــر	ایــن	اســاس	وضعیــت	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	نمــودار	زیــر	 ب

نمایــش	داده	شــده	اســت:

وضعیت 9 پروژه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
5

 جاری و معمولی
4

ــاه	اجتماعــی	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	جــزو	 ــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	تعــاون،	کار	و	رف ــق	ایــن	نمــودار،	55	درصــد	از	پ مطاب
اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار	اســت.
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وزارت	امــور	خارجــه	یکــی	از	مهمتریــن	نقش	آفرینــان	در	تحقــق	
ــت. ــی	آن	اس ــر	برونگرای ــی	و	عنص ــاد	مقاومت اقتص

ــوان	 ــت	عن ــال	1364	تح ــه	در	س ــی	ک ــه،اد	در	قانون ــن	ن ــف	ای وظای
»وظایــف	وزارت	امــور	خارجــه«	بــه	تصویــب	مجلــس	شــورای	اســالمی	

رســید،	شــرح	داده	شــده	اســت.	
بخــش	هایــی	از	ایــن	قانــون	کــه	بــه	طــور	مســتقیم	بــه	وظایــف	ایــن	
ــاده		2	و	 ــد	7	از	م ــد،	بن ــاره	دارن ــاد	اش ــوزه	ی	اقتص ــه	در	ح وزارتخان

ــون	وظایــف	ایــن	نهــاد	هســتند. همچنیــن	مــاده		3	از	قان
ــه،	 ــور	خارج ــف	وزارت	ام ــون	وظای ــاده	2	قان ــد	7	از	م ــاس	بن ــر	اس ب
ــات	الزم	 ــه	نظری ــور	و	ارائ ــی	کش ــتگاه	های	اجرای ــا	دس ــکاری	ب هم
ــه	 ــت	مالحظــات	سیاســی	خارجــی	در	جهــت	بررســی	و	تهی ــا	رعای ب
ــراری	و	گســترش	مناســبات	اقتصــادی،	 ــه		برق ــوط	ب طــرح	هــای	مرب

ــاد	اســت. ــن	نه ــده	ای ــره	برعه ــی	و	غی ــی،	علمــی،	فن فرهنگ
همچنیــن	مطابــق	مــاده	3	از	ایــن	قانــون،	کلیــه	نهادهــا	و	ارگان	هــای	
جمهــوری	اســالمی	مکلفنــد	در	تنظیــم	مناســبات	و	برقــراری	هــر	نــوع	

ــی،	 ــای	فن ــرارداد	و	همــکاری	ه ــاد	ق ــا	دول	خارجــی	و	انعق ــاط	ب ارتب
اقتصــادی،	فرهنگــی	علمــی	و	نظامــی	بــا	کشــورهای	خــارج	و	ســازمان	
هــای	بین	المللــی،	هماهنگــی	سیاســی	الزم	را	بــا	وزارت	امــور	خارجــه	

بــه	عمــل	آورنــد.	
ــم	آوردن	 ــه	فراه ــبت	ب ــت	نس ــف	اس ــز	مکل ــه	نی ــور	خارج وزارت	ام
ــر	 ــهیالت	الزم	ب ــاط	و	تس ــاد	ارتب ــی	و	ایج ــن	هماهنگ ــات	تأمی موجب
ــوری	 ــح	جمه ــظ	مصال اســاس	اصــول	و	سیاســت	های	خارجــی	و	حف

ــد. ــام	ده ــدام	الزم	را	انج ــران	اق اســالمی	ای
از	میــان	سیاســت	هــای	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	مــاده	12	بــه	طــور	

مســتقیم	مرتبــط	بــا	وزارت	امــور	خارجــه	اســت:
مــاده	12:	افزایــش	قــدرت	مقاومــت	و	کاهــش	آســیب	پذیری		•

اقتصــاد	کشــور	از	طریــق:
o 	همــکاری	گســترش	و	راهبــردی	پیوندهــای	ی	توســعه

ــژه	 ــان	بوی ــه	و	جه ــورهای	منطق ــا	کش ــارکت	ب و	مش
ــایگان همس

بخش	یازدهم

»ارزیابی وزارت امور خارجه در اقتصاد مقاومتی«
بررسی 1 پروژه مصوب دستگاه در چارچوب 5 اقدام جهشی و اولویت دار
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o 	هــای	هدف	از	حمایــت	جهــت	در	دیپلماســی	از	اســتفاده
اقتصادی

o 	المللــی و	بین ظرفیت	های ســازمان	های	 از	 اســتفاده	
منطقــه	ای

ــال	 ــا	در	س ــت	ه ــن	ماموری ــق	ای ــرای	تحق ــه	ب ــور	خارج وزارت	ام

ــروژه	مصــوب	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	 ــک	پ 1395	ی
در	دســتور	کار	داشــته	اســت.	ایــن	درحالیســت	کــه	در	ســال	1396	

ــت.	 ــده	اس ــه	نش ــر	گرفت ــه	در	نظ ــن	وزارتخان ــرای	ای ــروژه	ای	ب پ
در	جدول	زیر	عنوان	این	پروژه	آورده	شده	است:

چالش	ها	و	موانع	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	در	حوزه	
کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	امــور	خارجــه،	چالــش	هــا	و	موانعــی	بــه	شــرح	
زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	وجــود	دارد:

1- ضعــف در دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی بــرای 
تقویــت برونگرایی

از	نظــر	بســیاری	از	اقتصاددانــان،	دســتگاه	دیپلماســی	کشــور	در	چنــد	
دهــه	اخیــر	فــارغ	از	اینکــه	چــه	کســانی	مســئولیت	آن	را	بــه	عهــده	
داشــته	انــد،	در	حــوزه		اقتصــاد	ضعیــف	عمــل	کــرده	اســت.	بــا	نگاهــی	
ــه	وضعیــت	کشــور	در	صــادرات،	بازاریابــی،	ترانزیــت،	گردشــگری	و	 ب
ــرد	 ــد	ک ــوان	تایی ــه،	می	ت ــا	چندجانب ــاری	دو	ی ــی	و	تج ــات	پول توافق
کــه	دیپلماســی	اقتصــادی	در	ایــن	زمینــه،	اثرگــذاری	قابــل	توجهــی	

نداشــته	اســت.
عــده	ای	ایــن	ضعــف	را	بــر	اثــر	نگــرش	و	میــزان	اهتمــام	وزارت	خارجــه	
ــاختار	وزارت	 ــی	از	س ــز	آن	را	ناش ــده	ای	نی ــاد	و	ع ــوع	اقتص ــه	موض ب
خارجــه	می	داننــد.	در	مجمــوع	بــه	نظــر	مــی	رســد	هــر	دو	عامــل	در	
رســیدن	بــه	وضعیــت	کنونــی	نقــش	داشــته	انــد	و	الزم	اســت	بــرای	

اصــالح	هــر	دو	مــورد	اقداماتــی	در	دســتور	کار	قــرار	بگیــرد.	
2- فعال نبودن سفارتخانه ها در حوزه ی بازرگانی 

ــارج	از	کشــور	دو	 ــران	در	خ ــان	ای ــی	مشــکالت	بازرگان ــر	حقوق از	نظ
نــوع	هســتند.	نــوع	اول	مشــکالتی	اســت	کــه	از	ســوی	مراجــع	قانونــی	
کشــور	میزبــان	ایجــاد	می	شــوند	کــه	از	جملــه	آن	هــا	مــی	تــوان	بــه	
افزایــش	نــرخ	تعرفــه	یــا	تغییــر	در	اســتانداردها	و	یــا	ممنوعیــت	ورود	

برخــی	کاالهــا	اشــاره	کــرد.	
ــه	طــور	 ــه	مشــاهده	شــده	اســت	کــه	یــک	کشــور	ب ــه	عنــوان	نمون ب

مثــال	تعرفــه	واردات	یــک	کاال	از	ایــران	را	افزایــش	داده	اســت	
ــا	 ــت؛	ام ــوده	اس ــع	نم ــارت	وض ــختگیرانه	ای	در	تج ــن	س ــا	قوانی و	ی
ســفارتخانه	هــا	ی	ایــران	در	آن	کشــور	هیــچ	اطالعــی	از	ایــن	موضــوع	

ــد. نداشــته	ان
امــا	نــوع	دوم	مشــکالت	عبــارت	اســت	از	مشــکالتی	کــه	بــه	صــورت	
غیــر	قانونــی	و	غیــر	حاکمیتــی	از	ســوی	عناصــری	در	کشــور	میزبــان	
بــرای	بازرگانــان	ایرانــی	ایجــاد	مــی	شــود	کــه	در	بســیاری	از	مــوارد	
ــان	 ــی،	از	ســازوکار	حــل	مشــکل	خــود	در	کشــور	میزب ــازرگان	ایران ب

آگاه	نیســت.	
ــن	 ــری	ای ــد	پیگی ــران	می	توانن ــواردی	ســفارتخانه	های	ای ــن	م در	چنی
ــد.	 ــع	نماین ــان	را	رف ــکالت	بازرگان ــد	و	مش ــده	بگیرن ــه	عه ــور	را	ب ام
لکــن	فقــدان	وجــود	قوانیــن	و	ســازوکار	مشــخص	کــه	ســفارتخانه	ها	
را	ملــزم	بــه	پیگیــری	ایــن	امــور	کنــد،	منجــر	بــه	افزایــش	خطرپذیری	
و	زیــان	بازرگانــان	کشــور	شــده	و	در	نتیجــه	بــه	فعالیــت	هــای	تجــاری		

آســیب	رســانده	اســت.
3- ایجــاد اختــالل در روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهای 

همســایه و همســو از ســوی کشــورهای متخاصــم
آمریــکا	در	ســال	هــای	اخیــر	بــه	کــرات	شــرکای	تجــاری	ایــران	را	بــه	
جــرم	تعامــل	بــا	ایــران	تنبیــه	و	یــا	تحریــم	کــرده	اســت.	ابــزار	اصلــی	
آمریــکا	بــرای	کشــف	کــم	و	کیــف	روابــط	ایــران	بــا	ســایر	کشــورها،	
تســلط	ایــن	کشــور	بــر	ســازمان	هــای	اقتصــادی	جهانــی	و	همچنیــن	

ســامانه	پیــام	رســان	بانکــی	ســوئیفت	بــوده	اســت.	
بــرای	تمامــی	ایــن	ابزارهــای	فشــار	کــه	در	دســت	کشــورهای	
ــون	 ــم	اکن ــه	ه ــی	طراحــی	شــده	ک ــن	های متخاصــم	اســت،	جایگزی
دیگــر	کشــورها	نیــز	بــه	طــور	گســترده	از	آن	هــا	اســتفاده	می	کننــد.	

سابقه در قوانینسال تصویبپروژه مصوب وزارت امور خارجه در ستادردیف

1395شناسایي	و	تدوین	برنامه	رفع	موانع	سیاسي	مشارکت	با	اقتصاد	جهاني1
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ــا  ــی ب ــت خارج ــان سیاس ــخص می ــاط مش ــود ارتب 4- نب
ــاری ــت تج سیاس

ــه	 ــت	ک ــوان	گف ــی	کشــور	می	ت ــالم	عمــده	واردات ــه	اق ــا	نگاهــی	ب ب
ــدا	واردات	 ــورهای	مب ــاب	کش ــاری،	در	انتخ ــی	تج ــبات	سیاس مناس
ــورهای	 ــه	در	آن	کش ــی	ک ــت.	در	دنیای ــده	اس ــه	نش ــر	گرفت در	نظ
ــه	چنــگ	آوردن	 ــال	ب ــه	دنب ــه	ب ــه	و	بعضــا	خصمان صنعتــی	حریصان
ســهم	بهتــر	و	بیشــتری	از	بــازار	هســتند،	الزم	اســت	انتخــاب	
ــه	 ــد	ک ــتورالعملی	باش ــاس	دس ــی	براس ــی	و	واردات ــرکای	صادرات ش
ــی	در	آن	 ــادی	و	سیاس ــی،	اقتص ــی،	فرهنگ ــبات	سیاس ــواع	مناس ان

لحــاظ	شــده	باشــد.	
ــود	 ــن	ش ــه	تدوی ــد	در	وزارت	خارج ــتورالعمل	بای ــن	دس ــا	ای طبع
ــون	وزارت	 ــر	همچ ــای	دیگ ــه	ه ــوی	وزارت	خان ــس	از	آن	از	س و	پ
صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	مــورد	اســتفاده	قــرار	بگیــرد.	امــا	واردات	
ــع	 ــوح	مواض ــه	وض ــه	ب ــورها	ک ــی	کش ــی	از	بعض ــای	مصرف کااله
ــه	ای	در	وزارت	 ــن	برنام ــه	چنی ــد	ک ــد،	نشــان	می	ده ــی	دارن ضدایران
ــورد	 ــا	م ــه	ه ــر	وزارتخان ــوی	دیگ ــده	و	از	س ــن	نش ــه	تدوی خارج

ــت. ــه	اس ــرار	نگرفت ــتفاده	ق اس
5- عدم تبدیل تفاهم نامه های اقتصادی به توافقنامه عملیاتی

ــادی	در	گســترش	صــادرات	 ــای	تجــاری	نقــش	بســیار	زی توافقنامه	ه
ــود	50	 ــه	می	ش ــه	گفت ــوری	ک ــه	ط ــد؛	ب ــان	دارن ــورها	در	جه کش
ــق	 ــه	مطاب ــی	اســت	ک ــه	مقصــد	بازارهای ــی	ب ــادرات	جهان درصــد	ص
ــا	 ــه	ی ــش	یافت ــه	آن	کاه ــای	تعرف ــرخ	ه ــاری،	ن ــای	تج ــه	ه توافقنام
حــذف	شــده	یــا	بــه	طــور	کلــی،	تســهیالتی	در	تجــارت	فــی	مابیــن	

ایجــاد	شــده	اســت.	
ایــن	رقــم	بــرای	اتحادیــه	ی	اروپــا	بــه	67	درصــد	مــی	رســد	امــا	بــرای	
ایــران	کمتــر	از	3	درصــد	اســت.	ایــن	مســئله	علــی	رغــم	ایــن	واقعیــت	
ــای	اقتصــادی	خارجــی	 ــت	ه ــر،	هیئ ــای	اخی ــال	ه ــه	در	س اســت	ک
ــز	 ــادی	نی ــبتا	زی ــای	نس ــد	و	تفاهم	نامه	ه ــور	آمدن ــه	کش ــادی	ب زی
ــه	 ــفر	ب ــران	در	س ــه	ای ــن	وزارت	خارج ــد	شــده		اســت.	همچنی منعق
کشــورهای	مختلــف،	تفاهــم	نامــه	هــای	متعــددی	را	منعقــد	نمــوده	

اســت.
ایــن	 بــه	نظــر	می	رســد	کــه	ضعــف	بــزرگ	 ایــن	حــال،	 بــا	
تفاهمنامه	هــا	عــدم	تبدیــل	آن	هــا	بــه	قــرارداد	و	بــه	مرحلــه	ی	اجــرا	

نرســیدن	بســیاری	از	آن	هاســت.	

6- عــدم هماهنگــی منســجم وزارت امــور خارجــه بــا ســایر 
وزارتخانه هــا و دســتگاه هــای اقتصــادی

ــه	هــا	در	 ــا	ســایر	وزارتخان ــل	وزارت	خارجــه	ب عــدم	هماهنگــی	متقاب
ــف	 ــای	مختل ــتگاه	ه ــه	دس ــود	ک ــبب	می	ش ــی	س ــات	خارج ارتباط
ــرای	 ــه	ب ــن	عرص ــود	در	ای ــای	موج ــت	ه ــد	از	ظرفی ــور،	نتوانن کش

ــد.	 ــتفاده	کنن ــود	اس ــی	خ ــداف	خارج ــبرد	اه پیش
ــه	و	در	 ــورت	وزارت	خارج ــا	مش ــد	ب ــور	بای ــاری	کش ــای	تج راهبرده
نظــر	گرفتــن	تمــام	امکانــات	سیاســی،	فرهنگــی،	امنیتــی	و	اقتصــادی	
طراحــی	شــود	کــه	الزمــه	تحقــق	ایــن	امــر	هماهنگــی	گســترده	بیــن	

وزارت	امــور	خارجــه	و	دیگــر	وزارتخانــه	هــای	کشــور	اســت.
بــه	فرمــوده		رهبــر	انقــالب	»مــا	شــنیده	ایم	و	دیده	ایــم	مــواردی	را	کــه	
یــک	وزارتخانــه	ای،	در	یــک	کشــوری	دارد	مذاکــره	ی	اقتصــادی	میکند،	
]اّمــا[	وزارت	خارجــه	اصــاًل	خبــر	نــدارد!	ایــن	ضــرر	اســت،	ایــن	زیــان	
محــض	اســت.	البّتــه	ایــن	وظیفــه	ای	اســت	دوطرفــه،	هــم	وظیفــه	ی	
دســتگاه	ها	اســت	کــه	بــا	وزارت	خارجــه	همــکاری	و	همراهــی	داشــته	
باشــند	در	ایــن	زمینــه،	هــم	وظیفــه	ی	وزارت	خارجــه	اســت	کــه	بــرای	
ایــن	کار	بنشــینند	برنامه	ریــزی	کننــد؛	یعنــی	در	یــک	بخــش	ویــژه	ای	
-	البّتــه	در	وزارت	خارجــه	یــک	بخــش	اقتصــادی	علی	الّظاهــر	هســت،	
یعنــی	از	ســابق	کــه	بــوده	-	بایــد	برنامه	ریــزی	کننــد،	فّعــال	کننــد«

اقدامات	جهشی	و	اولویت	دار	برای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	حوزه	کاری	دستگاه

در	حــوزه	کاری	وزارت	امــور	خارجــه،	اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار	
زیــر	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پیشــنهاد	مــی	شــود:

1- ایجــاد ســازوکار پیگیــری و بــه نتیجــه رســاندن مذاکرات 
و تفاهــم نامــه هــای مالــی و تجــاری بیــن المللی

وزارت	امــور	خارجــه	نقشــی	اساســی	در	بــه	ثمــر	نشســتن	مذاکــرات	
مربــوط	بــه	قراردادهــای	مالــی	و	تجــاری	کشــور	و	اجرایــی	شــدن	آنهــا	
ــه	 ــور	خارج ــف	وزارت	ام ــن	وظای ــم	تری ــی	از	مه ــن	رو	یک دارد.	از	ای
ــی	در	 ــاری	و	مال ــای	تج ــه	ه ــل	در	زمین ــه	درک	متقاب ــتیابی	ب دس
ارتبــاط	بــا	کشــورهای	همســایه	و	همســو	و	حضــور	فعــال	و	اثرگــذار	

ــه	آن	هاســت. ــوط	ب ــه	پیشــبرد	مذاکــرات	مرب در	زمین
ــرای	تحقــق	ایــن	هــدف،	الزم	اســت	وزارت	امــور	خارجــه	ارتباطــی	 ب
گســترده	بــا	دیگــر	وزارتخانــه	هــا	و	دســتگاه	هــای	مســئول	همچــون	
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ــرای	 ــد	و	ب ــته	باش ــارت	داش ــعه	تج ــازمان	توس ــزی	و	س ــک	مرک بان
ــمندانه	 ــی	هوش ــات	و	طراح ــیدن	توافق ــه	رس ــه	نتیج ــریع	در	ب تس
ــان	 ــاد	پیم ــه	و	انعق ــاری	دوجانب ــات	تج ــه	توافق ــای	آن،	از	جمل بنده

ــد. ــزی	نمای ــه	ری ــه،	برنام ــی	دوجانب پول
ــه	 ــی	ک ــه	های ــم	نام ــیدن	تفاه ــه	رس ــه	نتیج ــرای	ب ــن	ب همچنی
وزارت	امــور	خارجــه	مســتقیما	منعقــد	مــی	کنــد	و	معمــوال	
بــه	فراموشــی	ســپرده	مــی	شــود،	ایــن	وزارتخانــه	بایــد	در	
ــه	 ــا	ب ــاری،	م ــه	تج ــر	تفاهم	نام ــه	ه ــوط	ب ــتیبان	مرب ــناد	پش اس
ــت	 ــه	دق ــز	ب ــه	را	نی ــای	تفاهم	نام ــک	از	بنده ــر	ی ــادی	ه ازای	نه
مشــخص	نمایــد	تــا	یــک	نهــاد	یــا	مجموعــه	یــا	بخــش،	ملــزم	بــه	

ــود. ــری	آن	ش پیگی
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	خارجــه	محســوب	مــی	شــود.
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	امــور	خارجــه	در	ســتاد	
ــف	 ــروژه	ای	تعری ــدام	پ ــن	اق ــرای	ای ــی،	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت فرمانده

ــت. ــده	اس نش
ــکایات  ــکالت و ش ــه مش ــیدگی ب ــامانه  رس ــاد س 2- ایج

ــی ــورهای خارج ــران در کش ــان ای بازرگان
یکــی	از	مهــم	تریــن	وظایــف	ســفارتخانه	هــای	هر	کشــور،	پاســخگویی	
بــه	مطالبــات	و	رفــع	نیازهــای	بازرگانــان	و	تجــار	آن	کشــور	اســت؛	امــا	
در	حــال	حاضــر	ایــن	وظیفــه	بــه	درســتی	از	ســوی	ســفارتخانه	هــای	

ایــران	اجرایــی	نمــی	شــود.
بــرای	حــل	ایــن	مشــکل	الزم	اســت	بســترهایی	ایجــاد	شــود	
ــتقیم	 ــور	مس ــه	ط ــا،	ب ــتفاده	از	آن	ه ــا	اس ــد	ب ــان	بتوانن ــه	بازرگان ک
مشکالتشــان	را	بــا	ســفارتخانه	هــای	ایــران	در	میــان	بگذارنــد.	
ــوع	مســتقیم	و	 ــرای	رج ــی	ب ــه	محل ــد	ب ــران	بای ــای	ای ــفارتخانه	ه س
بــدون	دردســر	بازرگانــان	ایرانــی	تبدیــل	شــوند	و	پیــش	از	هــر	نهــاد	
ــرای	 ــوند	و	ب ــع	ش ــی	مطل ــدگان	ایران ــری،	از	مشــکالت	صادرکنن دیگ

ــد. ــزی	نماین حــل	آن	برنامــه	ری
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	خارجــه	محســوب	مــی	شــود.
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	امــور	خارجــه	در	ســتاد	
ــف	 ــروژه	ای	تعری ــدام	پ ــن	اق ــرای	ای ــی،	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت فرمانده

ــت. ــده	اس نش

3- استفاده از ظرفیت تعامالت گسترده  سیاسی با کشورهای 
عراق و سوریه به منظور ارتقاء همکاری های اقتصادی

جــوالن	کاالهــای	مصرفــی	خارجــی	غیــر	ایرانــی	در	کشــورهای	عراق	و	
ســوریه	نشــان	دهنــده	ی	ضعــف	دســتگاه	دیپلماســی	در	بهــره	بــرداری	
از	همبســتگی	سیاســی،	امنیتــی	و	دینــی	ایــران	بــا	ایــن	کشــورها،	در	

جهــت	تحقــق	اهــداف	اقتصــادی	اســت.	
در	ســال	هــای	اخیــر	صداقــت	و	پایــداری	ایــران	در	حمایــت	از	
ــورهای	 ــز،	در	کش ــراد	نی ــن	اف ــن	تری ــرای	بدبی ــو	ب ــورهای	همس کش
ــت.	 ــده	اس ــات	ش ــوریه	اثب ــراق	و	س ــون	ع ــایه	همچ ــت	و	همس دوس
ــط	 ــم	رواب ــرای	تحکی ــبی	ب ــیار	مناس ــی	بس ــرایط	سیاس ــن	ش بنابرای
تجــاری	ایــران	بــا	ایــن	دو	کشــور	و	نقــش	آفرینــی	در	بــازار	آن	فراهــم	

اســت.
از	ایــن	رو	الزم	اســت	وزارت	امــور	خارجــه	بــا	دیپلماســی	فعــال،	از	بــاال	
بــودن	ســطح	روابــط	سیاســی	اســتفاده	کنــد	و	ســطح	روابــط	تجــاری	

و	اقتصــادی	ایــران	بــا	ایــن	دو	کشــور	را	نیــز	گســترش	دهــد.	
الزم	اســت	جایــگاه	شــرکت	هــا	و	کاالهــای	ایرانــی	مــورد	نیــاز	عــراق	
ــرای	 ــا	شــرایط	ب ــردد	ت ــت	گ ــن	کشــورها	تثبی ــازار	ای و	ســوریه،	در	ب
بهبــود	روابــط	اقتصــادی	ایــران	بــا	ایــن	کشــورها	فراهــم	گــردد.	دیگــر	
ــدام	 ــدی	اق ــه	بع ــد	در	مرحل ــی	توان کشــورهای	همســایه	و	همســو	م

قــرار	بگیــرد.
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	خارجــه	محســوب	مــی	شــود.
در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	امــور	خارجــه	در	ســتاد	
ــف	 ــروژه	ای	تعری ــدام	پ ــن	اق ــرای	ای ــی،	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت فرمانده

ــت. ــده	اس نش
4- تدویــن ســند دیپلماســی اقتصــادی کشــور و نقشــه راه 
ــرف  ــورهای ط ــدی کش ــته بن ــور دس ــه منظ ــی آن ب عملیات

تجــاری
ــعه	 ــازمان	توس ــون	س ــادی	همچ ــا	اقتص ــای	صرف ــوان	از	نهاده نمی	ت
تجــارت	و	یــا	بانــک	مرکــزی	انتظــار	داشــت	کــه	بــه	تمــام	مناســبات	
سیاســی	و	امنیتــی	کشــور	در	ارتبــاط	بــا	کشــورهای	خارجــی	اشــراف	

داشــته	باشــند.	
بــه	همیــن	دلیــل	در	بســیاری	از	مــوارد	مشــاهده	می	شــود	امتیازاتــی	
ــه	کشــورهای	صادرکننــده	 کــه	در	قالــب	واردات	کاالهــای	مصرفــی	ب
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داده	می	شــود،	بــدون	برنامــه		اســت	و	نمی	تــوان	در	ازای	آن	امتیازاتــی	
ــن	 ــا	تدوی ــن	الزم	اســت	وزارت	امــور	خارجــه	ب دریافــت	کــرد.	بنابرای
ــا	 ــا	و	نبایده ــا،	بایده ــت	ه ــور	اولوی ــادی	کش ــی	اقتص ــند	دیپلماس س
ــاط	کشــورهای	خارجــی	 ــای	اقتصــادی	در	ارتب ــایر	نهاده ــرای	س را	ب

معیــن	کنــد.
بــه	طــور	خــاص	از	وزارت	امــور	خارجــه	انتظــار	مــی	رود	یــک	دســته	
ــن	و	در	آن	 ــران	تدوی ــاری	ای ــرف	تج ــورهای	ط ــی	از	کش ــدی	کل بن
ــیم	 ــن	تقس ــد.	ای ــدی	نمای ــیم	بن ــی	تقس ــروه	های ــه	گ ــورها	را	ب کش
بنــدی	مــی	توانــد	در	ادامــه	از	ســوی	نهادهــای	دیگــر	مــورد	اســتفاده	

ــرد.	 ــرار	بگی ق
ــرای	 ــوان	ب ــی	ت ــا	م ــه	واردات	کااله ــن	تعرف ــال	در	تعیی ــور	مث ــه	ط ب
ــی	 ــد،	تخفیفات ــران	دارن ــا	ای ــری	ب ــه	رابطــه	مناســب	ت کشــورهایی	ک
ــرای	کشــورهای	غیرهمســو	جریمــه	وارداتــی	در	نظــر	 ــل	شــد	و	ب قائ

ــت. گرف
ایــن	اقــدام	بــه	عنــوان	یــک	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	در	اقتصــاد	

مقاومتــی	بــرای	وزارت	امــور	خارجــه	محســوب	مــی	شــود.

در	میــان	پــروژه	هــای	مصــوب	وزارت	امــور	خارجــه	در	ســتاد	
ــف	 ــروژه	ای	تعری ــدام	پ ــن	اق ــرای	ای ــی،	ب ــی	اقتصــاد	مقاومت فرمانده

ــت. ــده	اس نش

وضعیت	وزارت	امور	خارجه	در	اقتصاد	مقاومتی
نتایــج	بررســی	های	انجــام	شــده	نشــان	مــی	دهــد	کــه	در	چارچــوب	
ــا	وزارت	 ــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	مرتبــط	ب 4	اق
امــور	خارجــه،	پــروژه	ای	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	

ایــن	وزارتخانــه	بــه	تصویــب	نرســیده	اســت.
همچنیــن	1	پــروژه	تعریــف	شــده	از	ســوی	ایــن	ســتاد	نیــز	از	جملــه	
ــی	 ــه	محســوب	م ــور	خارج ــی«	وزارت	ام ــاری	و	معمول ــات	ج »اقدام

شــود	کــه	عبــارت	اســت	از:	
ــع	سیاســي	مشــارکت		• شناســایي	و	تدویــن	برنامــه	رفــع	موان

بــا	اقتصــاد	جهانــي
ــور	 ــرای	وزارت	ام ــره	مشــخصی	را	ب ــوان	نم ــی	ت ــاس	نم ــن	اس ــر	ای ب

ــت. ــر	گف ــه	در	نظ خارج
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ــای	مصــوب	 ــروژه	ه ــار	در	کشــور،	پ ــن	ب ــرای	اولی ــن	کتابچــه	ب در	ای
ــودن	و	 ــت	دار	ب ــر	اولوی ــی	از	منظ ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س

ــه	اســت.	 ــرار	گرفت ــی	ق ــورد	ارزیاب ــودن	م جهشــی	ب
ــوی	 ــتگاه	در	الگ ــر	دس ــای	مصــوب	ه ــروژه	ه ــی	پ ــور	ارزیاب ــه	منظ ب
ــه	انتخــاب	 اقتصــاد	مقاومتــی،	10	دســتگاه	منتخــب	بــه	عنــوان	نمون
شــده	انــد	کــه	75	درصــد	از	پــروژه	های	مصــوب	ســتاد	را	دارا	هســتند	

و	در	مجمــوع،	149	پــروژه	غیرتکــراری	دارنــد.
هرچنــد	تمامــی	دســتگاه	هــا	و	قــوای	نظــام	بایــد	در	تحقــق	اقتصــاد	
ــه	بعضــی	 ــر	واضــح	اســت	ک ــا	پ ــد،	ام ــی	کنن ــش	آفرین ــی	نق مقاومت
ــد.	 ــه	دارن ــن	زمین ــری	در	ای ــژه	ت ــر	و	وی ــم	ت ــا،	نقــش	مه دســتگاه	ه
همچنیــن	کــه	ایــن	انتظــار	نیــز	وجــود	داشــته	اســت	کــه	پــروژه	هــای	
ــن	 ــت	دارتری ــن	و	اولوی ــان	مهمتری ــر،	از	می ــای	اثرگذارت ــتگاه	ه دس

اقدامــات	انتخــاب	شــده	باشــد.	

چارچوب	ارزیابی	و	رتبه	بندی	دستگاه	ها
ــی	 ــای	کل ــت	ه ــاس	سیاس ــر	اس ــتگاه	ب ــک	از	10	دس ــر	ی ــرای	ه ب
اقتصــاد	مقاومتــی،	اقدامــات	پیشــنهادی	رهبــر	انقــالب،	چالــش	هــای	
حــوزه	کاری،	بررســی	هــای	کارشناســی	و	همچنیــن	کســب	نظــر	از	
صاحــب	نظــران،	اقداماتــی	تحــت	عنــوان	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	

دار«	پیشــنهاد	شــده	اســت	کــه	95	مــورد	را	شــامل	مــی	شــود.
در	واقــع	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	ضــروری	اســت	بــرای	هــر	
دســتگاه	بــه	جــای	تعییــن	اقداماتــی	کــه	طبــق	فرمــوده	رهبــر	انقــالب	
»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	محســوب	مــی	شــود	و	بایــد	در	شــرایط	
ــوان	 ــه	عن ــت	دار«	ب ــات	جهشــی	و	اولوی ــود،	»اقدام ــام	ش ــادی	انج ع
ــریع	 ــاد	تس ــازی	اقتص ــاوم	س ــا	در	مق ــد	ت ــده	باش ــف	ش ــروژه	تعری پ
ــه	 ــا	ایــن	رویکــرد	ارائ گــردد.	95	اقــدام	جهشــی	و	اولویــت	دار	نیــز	ب

شــده	اســت.

بخش	دوازدهم

»رتبه بندی 10 دستگاه منتخب کشور در اقتصاد مقاومتی«
در چارچوب 95 اقدام جهشی و اولویت دار

بــر	اســاس	95	اقــدام	»جهشــی	و	اولویــت	دار«	اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	10	دســتگاه	منتخــب	و	مقایســه	آن	

بــا	پــروژه	هــای	مصــوب	هــر	دســتگاه	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	رتبــه	بنــدی	انجــام	گرفتــه	

اســت.	نتایــج	نشــان	مــی	دهــد	کــه	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	بــه	عنــوان	شــاگرد	اول	اقتصــاد	مقاومتــی	

بــا	نمــره	43.4	از	100	در	صــدر	جــدول	قــرار	دارد	و	پــروژه	هــای	تعریــف	شــده	بــرای	ایــن	دســتگاه	در	

ســتاد،	بیشــترین	انطبــاق	را	بــا	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	اقتصاد	مقاومتــی	دارد.	همچنیــن	میانگین	

نمــره	اقتصــاد	مقاومتــی	10	دســتگاه	منتخــب	برابــر	18.3	اســت.	بنابرایــن	ضــروری	اســت	ســتاد	فرماندهی	

اقتصــاد	مقاومتــی،	اقداماتــی	بــرای	بازتعریــف	پــروژه	هــای	تعریــف	شــده	و	فعالیت	هــای	در	دســت	انجام	

در	دســتور	کار	داشــته	باشــد؛	در	غیــر	اینصــورت،	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	بــا	چالــش	مواجــه	خواهــد	بود.	
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البتــه	انجــام	»اقدامــات	جــاری	و	معمولــی«	نیــز	قطعــا	مهــم	بــوده	

ــت	 ــی	و	اولوی ــات	جهش ــام	»اقدام ــرای	انج ــازی	ب ــه	س ــه	زمین و	ب

دار«	اقتصــاد	مقاومتــی	مــی	انجامــد	و	در	عمــده	مــوارد	بایــد	هــم	

ــتاد	 ــا	و	س ــتگاه	ه ــت	دس ــی	حرک ــرای	ارزیاب ــا	ب ــود،	ام ــام	ش انج

فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	مســیر	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی،	

»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	حائــز	اهمیــت	و	الزمــه	بررســی	

اســت.

در	این	زمینه	رهبر	انقالب	در	شهریورماه	سال	1394	فرمودند:	

»بعضــی	از	کارهایــی	کــه	گــزارش	شــده،	مربــوط	بــه	بندهــای	اقتصــاد	

ــای	 ــا	کاره ــده	اّم ــاط	داده	ش ــاال	ارتب ــه	ح ــت،	اگرچ ــی	نیس مقاومت

جــاری	دســتگاه	ها	اســت؛	باالخــره	دســتگاه	ها	یــک	کارهــای	جــاری	

ــا	 ــا	را	م ــن	کاره ــه	ای ــد	ک ــزارش	کردن ــما	گ ــه	ش ــا	را	ب ــد	و	اینه دارن

کردیــم؛	اینهــا	آمــده	جــزو	کارنامــه	ی	دســتگاه	ها	در	زمینــه	ی	اقتصــاد	

ــا	هــم	ارتباطــی	 ــن	نیســت.	بعضــی	از	کاره ــه	ای ــی؛	درحالی	ک مقاومت

ــی	 ــدار	کاف ــن	مق ــدارد؛	ای ــی	ن ــاد	مقاومت ــای	اقتص ــه	بنده ــاًل	ب اص

نیســت.«	

ــوان	 ــال	1395	عن ــهریورماه	س ــن	در	ش ــه	ای	همچنی ــت	اهلل	خامن آی

ــد: کردن

ــک	 ــار	اســت،	ی ــورد	انتظ ــه	م ــزی	ک ــی	آن	چی »در	اقتصــاد	مقاومت

کار	جهشــی	اســت.	ببینیــد،	دســتگاه	و	دولــت،	خــب	یــک	کارهــای	

متعارفــی	دارد،	کارهــای	معمولــی	ای	دارد	در	زمینه	هــای	اقتصــاد	در	

ــه	ی	 ــای	چندین	گان ــن	وزارتخانه	ه ــف	ای ــای	مختل ــه	ی	بخــش	ه هم

ــد	 ــه	خــب	بای ــا	ک ــن	کاره ــرد؛	ای ــه	دارد	انجــام	می	گی اقتصــادی	ک

اقتصــاد	 در	 کــه	 از	جملــه	ی	چیزهایــی	 ]اّمــا[	 بگیــرد؛	 انجــام	

ــک	کار	 ــاده	اســت،	ی ــک	کار	فوق	الع ــورد	نظــر	اســت،	ی مقاومتــی	م

جهشــی	اســت.«	

بنابرایــن	بــر	اســاس	ایــن	چارچــوب،	پــروژه	هــای	مصــوب	هر	دســتگاه	

ســنجیده	شــده	و	در	ســه	دســته	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«،	

ــرار	 ــی«	ق ــم	و	کل ــات	مبه ــی«	و	»اقدام ــاری	و	معمول ــات	ج »اقدام

ــر	 ــودار	زی ــتگاه	منتخــب	در	نم ــرای	10	دس ــج	آن	ب ــه	نتای ــه	ک گرفت

نمایــش	داده	شــده	اســت:

وضعیت 149 پروژه مصوب 10 دستگاه منتخب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 جهشی و اولویت دار
70

 جاری و معمولی
69

مبهم و کلی
10

همچنیــن	میــزان	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	کــه	دارای	پــروژه	
ــی	 ــورد	بررس ــتگاه	م ــر	دس ــرای	ه ــز	ب ــتند	نی ــتاد	هس مصــوب	در	س
ــرای	10	دســتگاه	منتخــب	در	نمــودار	 ــج	آن	ب ــه	نتای ــه	ک ــرار	گرفت ق

زیــر	مشــخص	شــده	اســت:

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با 10 دستگاه 
منتخب، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

اقدامات جهشی و 
 اولویت دار دارای پروژه

36 اقدامات جهشی و اولویت دار 
 بدون پروژه

59
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نحوه	بررسی	میزان	انطباق	پروژه	های	مصوب	هر	
دستگاه	با	اقتصاد	مقاومتی

در	ایــن	ارزیابــی،	میــزان	انطبــاق	پــروژه	هــای	تعریــف	شــده	10	
ــت	دار	 ــی	و	جهشــی	و	اولوی ــا	اقتصــاد	مقاومت دســتگاه	منتخــب	ب

بــودن	آن	بررســی	شــده	اســت.
ــب	 ــای	منتخ ــتگاه	ه ــی	دس ــج	ارزیاب ــاس	نتای ــر	اس ــع	ب در	واق
ــا	را	 ــروژه	ه ــزان	پ ــه	می ــتگاه	چ ــر	دس ــه	ه ــل،	اینک ــن	فص در	ای
ــی	از	 ــرا	بعض ــرار	دارد	و	چ ــه	ای	ق ــه	مرحل ــرده،	در	چ ــرا	ک اج
ــورد	بررســی	 ــد	حــذف	شــده	اســت،	م ــا	در	ســال	جدی ــروژه	ه پ
ــر	پیشــبرد	کارهــا	گذاشــته	شــده	اســت؛	 ــرار	نگرفتــه	و	اصــل	ب ق
هرچنــد	تاکنــون	گزارشــی	در	ایــن	خصــوص	توســط	ســتاد	

ــت.	 ــده	اس ــه	نش ــی	ارائ ــاد	مقاومت ــی	اقتص فرمانده
بنابرایــن،	در	قســمت	پایانــی	هــر	بخــش	مرتبــط	بــا	هــر	دســتگاه،	

دو	عــدد	بــه	صــورت	درصــد	ارائــه	شــده	اســت.	
ــات	 ــبتی	از	»اقدام ــه	نس ــه	چ ــد	ک ــی	ده ــان	م ــد	اول	نش درص
ــروژه	 ــورت	پ ــه	ص ــی،	ب ــاد	مقاومت ــت	دار«	اقتص ــی	و	اولوی جهش
مصــوب	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی،	در	دســتور	کار	
دســتگاه	مــورد	نظــر	قــرار	دارد	و	در	واقــع	چنــد	درصــد	از	
اقدامــات	اصلــی،	مــورد	توجــه	دســتگاه	و	ســتاد	در	تعریــف	

ــت.	 ــه	اس ــرار	گرفت ــروژه	ق پ
ــه	در	 ــا	ک ــروژه	ه ــن	پ ــه	ای ــد	ک ــی	ده ــز	نشــان	م درصــد	دوم	نی
چارچــوب	»اقدامــات	جهشــی	و	اولویــت	دار«	دســتگاه	قــرار	مــی	
ــتگاه	 ــر	دس ــوب	ه ــای	مص ــروژه	ه ــبتی	از	کل	پ ــه	نس ــرد،	چ گی
ــد	 ــی	ده ــکیل	م ــی	را	تش ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده در	س
ــوف	 ــه	آن	معط ــتگاه	ب ــات	دس ــد	از	اقدام ــد	درص ــخصا،	چن و	مش

شــده	اســت.
بــر	ایــن	اســاس،	امتیــاز	هــر	یــک	از	10	دســتگاه	منتخــب،	

برآمــده	از	حاصلضــرب	دو	عــدد	مذکــور	بــه	عنــوان	نمــره	اقتصــاد	
مقاومتــی	)از	100(	در	جدولــی	کــه	در	ادامــه	آمــده	اســت	ارائــه	
ــد. ــه	بنــدی	شــده	ان ــن	شــاخص	رتب ــا	ای ــا	ب شــده	و	دســتگاه	ه

ایــن	نمــره	نشــان	مــی	دهــد	کــه	پــروژه	هــای	مصــوب	هــر	یــک	
ــا	چــه	 ــی،	ت ــا	در	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت از	دســتگاه	ه
میــزان	در	جهــت	اقتصــاد	مقاومتــی	قــرار	دارد	و	جــزو	»اقدامــات	

جهشــی	و	اولویــت	دار«	محســوب	مــی	شــود.	
هرچــه	ایــن	نمــره	بــه	100	نزدیکتــر	باشــد،	تطابــق	بیشــتر	
ــه	 ــی	و	توجــه	بیشــتر	ب ــا	اقتصــاد	مقاومت ــروژه	هــای	دســتگاه	ب پ

ــد.	 ــی	ده ــان	م ــتگاه	را	نش ــوزه	کاری	دس ــا	در	ح ــت	ه اولوی

رتبه	بندی	10	دستگاه	منتخب
ارزیابــی	 اســاس	 بــر	 منتخــب	 دســتگاه	 	10 نمــره	 میانگیــن	
ــت	و	 ــوده	اس ــا	18.3	ب ــر	ب ــل،	براب ــن	فص ــه	در	ای ــورت	گرفت ص
لــذا،	5	دســتگاه	باالتــر	از	حــد	میانگیــن	و	5	دســتگاه	پاییــن	تــر	

ــد.	 ــوده	ان ــن	ب ــد	میانگی از	ح
اول	 شــاگرد	 عنــوان	 بــه	 کشــاورزی	 جهــاد	 وزارت	 همچنیــن	
اقتصــاد	مقاومتــی	بــا	نمــره	43.4	از	100	در	صــدر	جــدول	قــرار	

دارد.
بــر	اســاس	ایــن	نتایــج،	ضــروری	اســت	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	
ــود	 ــای	خ ــت	ه ــف	فعالی ــه	منظــور	بازتعری ــی	ب ــی،	اقدامات مقاومت
انجــام	داده	و	پــروژه	هــای	مهــم	و	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــتگاه	 ــر	دس ــرای	ه ــی	ب ــای	فعل ــروژه	ه ــی	پ ــن	بعض را	جایگزی

ــد. نمای
اقتصــاد	 تحقــق	 هــا،	 فعالیــت	 بازتعریــف	 عــدم	 صــورت	 در	

بــود. خواهــد	 مواجــه	 چالــش	 بــا	 مقاومتــی	
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شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

نام دستگاه منتخبرتبه

ر«
 دا

ت
وی

اول
 و 

شی
جه

ت 
اما

قد
 »ا

داد
تع

13
96

 و 
13

95
ی 

ها
ل 

سا
در 

ی 
رار

تک
یر

ی غ
ها

ژه 
رو

د پ
دا

تع

در 
ب 

صو
ه م

وژ
پر

ی 
ارا

« د
دار

ت 
وی

اول
 و 

شی
جه

ت 
اما

قد
 »ا

داد
تع

تی
وم

مقا
اد 

تص
 اق

هی
ند

رما
د ف

ستا

ر«
 دا

ت
وی

اول
 و 

شی
جه

ت 
اما

قد
 »ا

ا با
ست

مرا
ی ه

ها
ژه 

رو
د پ

دا
تع

ی«
مول

مع
 و 

ری
جا

ت 
اما

قد
 »ا

 به
ب

س
منت

ی 
ها

ژه 
رو

د پ
دا

تع

ی«
 کل

م و
به

ت م
اما

قد
 »ا

 به
ب

س
منت

ی 
ها

ژه 
رو

د پ
دا

تع

به 
ب 

صو
ه م

وژ
پر

ی 
ارا

« د
دار

ت 
وی

اول
 و 

شی
جه

ت 
اما

قد
 »ا

ت
سب

ن
د(

رص
)د

ر« 
 دا

ت
وی

اول
 و 

شی
جه

ت 
اما

قد
 »ا

کل

به 
ر« 

 دا
ت

وی
اول

 و 
شی

جه
ت 

اما
قد

 »ا
ا با

ست
مرا

ی ه
ها

ژه 
رو

ت پ
سب

ن
د( 

رص
)د

ب 
صو

ی م
ها

ژه 
رو

ل پ
ک

د(
رص

)د
ی 

های
ه ن

مر
ن

92451950557943.4وزارت	جهاد	کشاورزی1

894540505527.5وزارت	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی2

سازمان	برنامه	و	بودجه	و	سازمان	3
8144752505025امور	اداری	و	استخدامی	کشور

1094540405522وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت4

141969100424719.7وزارت	نفت5

10134571403815.2وزارت	راه	و	شهرسازی6

1030411190403614.4وزارت	نیرو7

102548125403212.8وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی8

12511228201.6بانک	مرکزی9

-41001000وزارت	امور	خارجه10

18.3نمره کل 10 دستگاه منتخب )میانگین وزنی بر اساس تعداد اقدامات جهشی و اولویت دار(
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95	اقدام	جهشی	و	اولویت	دار	پیشنهادی	به	ستاد	
فرماندهی	اقتصاد	مقاومتی

ــی	 ــتاد	فرمانده ــه	س ــنهادی	ب ــت	دار	پیش ــی	و	اولوی ــات	جهش اقدام
اقتصــاد	مقاومتــی	بــرای	هــر	یــک	از	10	دســتگاه	منتخــب،	در	ادامــه	

ــه	صــورت	تیتــروار	آمــده	اســت. ب
وزارت جهاد کشاورزی:

ــا	اســتفاده	 1-	افزایــش	تولیــد	داخلــی	محصــوالت	غذایــی	اساســی	ب
سیاســت	هــای	تضمیــن	خریــد

2-	افزایش	تولید	داخلی	نهاده	های	اساسی	محصوالت	غذایی
ــای	 ــتفاده	از	آب	ه ــش	اس ــور	کاه ــه	منظ ــم	ب ــت	دی ــعه	کش 3-	توس

ــذا ــد	غ ــر	در	تولی تجدیدپذی
4-	تولیــد	ســاالنه	200	هــزار	تــن	ماهــی	تیالپیــا	در	مناطــق	مرکــزی	

کشــور
5-	تولیــد	ســاالنه	1	میلیــون	تــن	ماهــی	در	قفــس	بــا	فعــال	ســازی	

ظرفیــت	تولیــد	از	طریــق	آب	دریــا
ــامانه	 ــازی	س ــه	س ــا	یکپارچ ــاورزی	ب ــع	کش ــامانه	جام ــاد	س 6-	ایج

ــاورزان ــه	کش ــی	ب ــی	عموم ــای	دسترس ــود	و	اعط ــای	موج ه
ــه	منظــور	افزایــش	 ــداری	ب 7-	اجــرای	عملیــات	آبخیــزداری	و	آبخوان

ــی	و	خاکــی ــع	آب بهــره	وری	در	اســتفاده	از	مناب
8-	تشــکیل	نهادهــای	تامیــن	کننــده	کشــاورزی	بــه	منظــور	افزایــش	

بهــره	وری	در	زمیــن	هــای	کوچــک
9-	توســعه	صنایــع	تکمیلــی	و	تبدیلــی	بــه	منظــور	افزایــش	بهــره	وری	

ــاورزی در	محصوالت	کش
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
ــت	 ــترش	دول ــا	گس ــط	ب ــای	مرتب ــامانه	ه ــریع	س ــدازی	س 1-	راه	ان

ــک الکترونی
ــدات	و	 ــات،	مزای ــفاف	مناقص ــط	و	ش ــار	برخ ــامانه	انتش ــاد	س 2-	ایج

ــی ــای	دولت قرارداده
3-	اصــالح	نظــام	مدیریــت	اســتانی	بــا	اختصــاص	درصــدی	از	درآمــد	

اســتان	هــا	بــه	همــان	اســتان
4-	ایجــاد	نظــام	اجــرای	پــروژه	هــای	عمرانــی	از	طریــق	قراردادهــای	

BOT	در	قالــب	صنــدوق	پــروژه

ــرح	 ــراه	ط ــه	هم ــی	ب ــای	عمران ــروژه	ه ــط	پ ــامانه	برخ ــاد	س 5-	ایج
ــرفت ــد	پیش ــی	و	درص توجیه

ــام	 ــا	نظ ــه	ای	ب ــزی	هزین ــه	ری ــام	بودج ــریع	نظ ــی	س 6-	جایگزین
ــی	 ــزی	عملیات ــه	ری بودج

7-	ارائه	الیحه	قانون	بودجه	ریزی	عمومی	طبق	اصل	52	قانون	اساسی
ــای	اداری	و	 ــتگاه	ه ــر	دس ــردم	ب ــارت	م ــازوکارهای	نظ ــاد	س 8-	ایج

ــی ــی	و	حاکمیت ــای	دولت ــازمان	ه س
وزارت صنعت، معدن و تجارت:

1-	ایجاد	سامانه	خرید	کاال	و	خدمات	دولتی
2-	کاهــش	صــادرات	کاالهــای	کــم	فــرآوری	شــده	بــا	قاعــده	گــذاری	

در	بــورس	کاال
ــن	 ــرات	قوانی ــرای	اعمــال	تغیی ــه	ب ــان	6	ماه ــن	زم 3-	در	نظــر	گرفت

ــی صادرات
ــع	غیرتســهیالتی	تولیدکننــدگان	 4-	برنامــه	ریــزی	جهــت	رفــع	موان

ــا	هــدف	افزایــش	صــادرات	غیرنفتــی	کشــور ب
ــا	هــدف	 5-	حمایــت	از	تشــکیل	شــرکت	هــای	مدیریــت	صــادرات	ب

ــی ــدگان	داخل ــازی	تولیدکنن توانمندس
ــک	 ــی	در	ی ــابه	داخل ــای	دارای	مش ــه	واردات	کااله ــش	تعرف 6-	افزای

ــان	بنــدی	یکســاله زم
7-	اســتفاده	از	ابــزار	ممنوعیــت	واردات	بــرای	حمایــت	از	تولیــد	

ــت	دار ــی	اولوی ــای	اساس ــی	کااله داخل
ــا	کشــورهای	همســایه	و	 8-	انعقــاد	قراردادهــای	تجــاری	دو	جانبــه	ب

همســو	
9-	برنامــه	ریــزی	بــرای	شناســایی	و	حمایــت	از	حــوزه	هــای	پیشــران	

قتصادی ا
ــعه	در	 ــق	و	توس ــترک	تحقی ــز	مش ــدازی	مراک ــت	از	راه	ان 10-	حمای

ــاژکاری ــش	مونت ــور	کاه ــه	منظ ــودرو	ب ــت	خ صنع
وزارت نفت:

ــه	منظــور	روزآمــد	کــردن	روش	هــای	 1-	راه	انــدازی	بــورس	نفــت	ب
فــروش	و	اثرگــذاری	در	تعییــن	قیمــت

2-	افزایــش	ظرفیــت	پاالیشــی	نفــت	در	کشــور	تــا	رســیدن	بــه	نقطــه	
عــدم	صــادرات	نفــت	خــام	

ــی	و	 ــروش	داخل ــت	از	ف ــی	نف ــرکت	مل ــهم	ش ــازی	س ــان	س 3-	یکس
خارجــی

ــه	نقطــه	 ــا	رســیدن	ب 4-	افزایــش	ظرفیــت	پاالیشــی	گاز	در	کشــور	ت
ــات	گازی	 عــدم	صــادرات	میعان
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تولیــدات	 افرایــش	 واقعــی	ســازی	قیمــت	خــوراک	جهــت	 	-5
بــاال	در	کشــور افــزوده	 بــا	ارزش	 پتروشــیمی	

6-	تعییــن	تکلیــف	ســریع	پــروژه	هــای	نیمــه	تمــام	خــط	اتیلــن	غــرب	
و	بخــش	هــای	مرکــزی	و	شــمالی	کشــور	

ــت	و	گاز	از	 ــد	نف ــد	تولی ــای	جدی ــروژه	ه ــذاری	در	پ ــرمایه	گ 7-	س
ــترک ــن	مش میادی

8-	انعقــاد	قراردادهــای	بلندمــدت	گازی	و	اجــرای	قراردادهــای	موجود	
بــه	منظــور	صــادرات	پیوســته	گاز	بــه	کشــورهای	همســایه

ــت	 ــت	و	گاز	جه ــوآپ(	نف ــت	)س ــت	ترانزی ــازی	ظرفی ــال	س 9-	فع
ــه ــرژی	منطق ــب	ان ــوان	قط ــه	عن ــور	ب ــگاه	کش ــت	جای تقوی

ــه	مخــازن	جهــت	حفــظ	و	توســعه	ظرفیــت	 ــق	گاز	و	آب	ب 10-	تزری
ــه	صــورت	صیانتــی تولیــد	نفــت	و	گاز	کشــور	ب

	IBT	مدل	از	استفاده	با	گاز	گذاری	قیمت	نظام	اصالح	11-
12-	اجــرای	طــرح	فــرآورش	کامــل	گازهــای	همــراه	و	جلوگیــری	از	

ســوزانده	شــدن	آن
13-	ایجــاد	ســازوکار	تامیــن	مالــی	قراردادهــای	کالن	نفتــی	از	طریــق	

بــازار	ســرمایه	
14-	ایجــاد	ســازوکار	انتقــال	فنــاوری	در	پــروژه	هــای	مشــترک	نفــت	

و	گاز	بــا	شــرکت	هــای	خارجــی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

هــای	 صنــدوق	 منابــع	 گــذاری	 ســرمایه	 ســازوکار	 ایجــاد	 	-1
بازنشســتگی	در	پــروژه	هــای	زیربنایــی	و	اختصــاص	ســهام	بــه	افــراد

2-	تفکیک	صندوق	بیمه	تامین	اجتماعی	از	صندوق	بازنشستگی
ــن	 ــون	تامی ــکاری	در	قان ــای	پیمان ــه	قرارداده ــد	بیم 3-	اصــالح	قواع

ــی اجتماع
4-	پیگیــری	اصــالح	قانــون	کار	بــا	هــدف	بهبــود	فضــای	کســب	و	کار	

و	افزایــش	منافــع	کارگــران	و	کارفرمایــان
ــای	 ــایر	صندوق	ه ــران	در	س ــردن	کارگ ــه	ک ــازوکار	بیم ــاد	س 5-	ایج

بیمــه	ای
ــاد	 ــیر	ایج ــی	از	مس ــازی	اجتماع ــرای	توانمندس ــزی	ب ــه	ری 6-	برنام

ــن ــای	پائی ــک	ه ــاغل	ده ــرای	مش ــازار	ب ب
ــا	 7-	ایجــاد	ســامانه	جامــع	ظرفیــت	مناطــق	بــرای	ایجــاد	اشــتغال	ب

توجــه	بــه	ویژگــی	هــای	هــر	منطقــه
8-	ایجاد	سامانه	واحد	برای	کلیه	خدمات	اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی:
1-	نوسازی	و	بهسازی	ساالنه	200	هزار	واحد	مسکن	روستایی
2-	نوسازی	و	بهسازی	ساالنه	500	هزار	واحد	مسکن	شهری

3-	راه	اندازی	سامانه	ملی	امالک	و	اسکان	کشور
4-	ارائــه	الیحــه	مالیــات	بــر	عایــدی	ســرمایه	و	پیگیــری	تصویــب	آن	

از	طریــق	مجلــس
ــام	از	 ــه	تم ــی	نیم ــای	عمران ــروژه	ه ــذاری	پ ــازوکار	واگ ــاد	س 5-	ایج

BOT	ــای ــق	قرارداده طری
6-	راه	اندازی	سامانه	هوشمند	کنترل	قطار	در	شبکه	ریلی	کشور		

7-	تکمیل	خط	ریلی	چابهار-	سرخس
8-	برنامــه	ریــزی	جهــت	تولیــد	ریــل	پیشــرفته	ملــی	بــرای	ســرعت	

هــای	بــاالی	250	کیلومتــر	بــر	ســاعت
9-	راه	اندازی	شرکت	های	لیزینگی	برای	تولید	واگن	در	داخل	کشور

10-	توسعه	بندر	چابهار	و	تکمیل	زیرساخت	های	آن
وزارت نیرو:

1-ایجاد	بازار	بدهی	به	منظور	تهاتر	بخشی	از	بدهی	های	وزارت	نیرو
ــه	 ــدل	IBT	ب ــرای	م ــا	اج ــرق	ب ــذاری	ب ــت	گ ــام	قیم 2-	اصــالح	نظ

ــا	 ــه	پرمصــرف	ه ــور	حــذف	یاران منظ
3-	ارائــه	تضامیــن	دولتــی	بــه	ســرمایه	گــذاران	داخلــی	بــرای	خریــد	

BOT	قراردادهــای	طریــق	از	نیــروگاه	ســاخت	منظــور	بــه	بــرق
4-	واگــذاری	پــروژه	هــای	آب	و	بــرق	کشــور	بــه	شــرکت	هــای	داخلــی	

بــه	منظــور	اســتفاده	از	حداکثــر	تــوان	داخلی
ــا	 ــرف	ب ــم	مص ــه	ادوات	ک ــع	ب ــال	و	توزی ــوط	انتق ــز	خط 5-	تجهی

ــی	 ــات	فن ــش	تلف ــور	کاه ــه	منظ ــد	ب ــای	جدی ــاوری	ه فن
ــه	منظــور	 ــدرن	ب ــاوری	م ــا	فن ــزات	ب ــد	تجهی ــه	خری ــن	یاران 6-	تامی

پیــک	ســایی	
ــور	 ــه	منظ ــی	ب ــیکل	ترکیب ــه	س ــای	گازی	ب ــروگاه	ه ــل	نی 7-	تبدی

ــد ــازده	تولی ــش	ب افزای
8-	برنامــه	ریــزی	جهــت	صــادرات	10	هــزار	مــگاوات	ظرفیــت	مــازاد	

بــرق	در	فصــل	زمســتان	بــه	همســایگان	شــمالی	
ــرق	شــرکت	 ــای	آب	و	ب ــروژه	ه ــش	پ ــت	افزای ــزی	جه ــه	ری 9-	برنام

ــارد	دالر ــه	8	میلی ــراق	ب ــی	در	ع ــای	ایران ه
ــا	کشــورهای	 ــی	ب ــادالت	برق ــش	مب ــت	افزای ــزی	جه ــه	ری 10-	برنام

ــرق	منطقــه ــه	قطــب	ب ــل	شــدن	ب ــه	منظــور	تبدی ــه	ب منطق
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وزارت امور اقتصادی و دارایی:
1-	ایجــاد	ســازوکار	درآمدزایــی	مناطــق	آزاد	بــر	اســاس	میــزان	تولیــد،	

صــادرات	و	انتقــال	فناوری
ــروژه	 ــی	پ ــن	مال ــه	منظــور	تأمی ــروژه	ب ــای	پ ــدوق	ه 2-	توســعه	صن

ــی ــای	عموم ــرمایه	ه ــق	س ــت	دار	از	طری ــای	اولوی ه
ــا	در	 ــی	ب ــذاری	خارج ــرمایه	گ ــرای	س ــفاف	ب ــازوکار	ش ــاد	س 3-	ایج

ــد	مشــخص ــن	قواع نظــر	گرفت
4-	افزایــش	تعــداد	دســتگاه	هــای	ایکــس	ری	پرســرعت	در	گمــرکات	

ورودی	کشــور
ــه	منظــور	جلوگیــری	از	فــروش	کاالهــای	 5-	اصــالح	مقــررات	الزم	ب

ــازار	داخلــی مکشــوفه	قاچــاق	در	ب
ــرای	اصــالح	ســریع	شــاخص	هــای	بهبــود	 ــژه	ب 6-	برنامــه	ریــزی	وی

فضــای	کســب	و	کار
7-	ارائه	الیحه	دریافت	مالیات	از	سود	سپرده	های	بانکی

8-	ارائه	الیحه	دریافت	مالیات	از	معامالت	کوتاه	مدت	در	بورس
9-	ایجــاد	ســامانه	جامــع	مدیریــت	منابــع	و	مصــارف	دســتگاه	هــای	

دولتــی
10-	اصــالح	طــرح	هدفمنــدی	یارانــه	هــا	بــه	منظــور	واقعــی	ســازی	

قیمــت	حامــل	هــای	انــرژی
بانک مرکزی:

ــور	 ــه	منظ ــردان	ب ــده	درب	گ ــا	پدی ــه	ب ــازوکار	مقابل ــاد	س 1-	ایج
اســتقالل	بانــک	مرکــزی	از	شــبکه	بانکــی

2-	ایجــاد	ســازوکار	نظــارت	موثــر	بــر	بانــک	هــا	بــه	منظــور	کاهــش	
تخلفــات	بانکــی

3-	ایجــاد	نظــام	رتبــه	بنــدی	در	نظــام	بانکــی	و	اعمــال	سیاســت	هــای	
تنبیهــی	و	تشــویقی	بــر	اســاس	آن

4-	طراحی	فرآیندی	شفاف	برای	ادغام	و	انحالل	بانک	ها
ــرای	انجــام	 ــا	کشــورهای	طــرف	تجــاری	ب 5-	انعقــاد	پیمــان	پولــی	ب

ــا	کمتریــن	هزینــه مبــادالت	ارزی	ب
6-	اســتفاده	از	پیــام	رســان	داخلــی	بــه	جــای	ســوئیفت	در	مبــادالت	

بیــن	المللــی
7-	راه	اندازی	بورس	ارز	به	منظور	مدیریت	صحیح	نرخ	ارز

8-	کاهش	سهم	دالر	از	دارایی	های	خارجی
9-	ایجــاد	ســازوکار	هدایــت	نقدینگــی	بــه	ســمت	فعالیــت	هــای	مولــد	

و	پیشــران	اقتصــادی
ــی	هــای	منجمــد	توســط	 ــرای	واگــذاری	دارای 10-	قاعــده	گــذاری	ب

بانــک	هــا
11-	تکمیــل	ســامانه	صیــاد	و	ایجــاد	نظــام	اعتبارســنجی	بــه	منظــور	

افزایــش	اطمینــان	اســتفاده	از	چــک	در	معامــالت
ــی	 ــا	و	رصــد	و	ارزیاب ــی	ه ــی	صراف ــات	مال 12-	ایجــاد	ســامانه	اطالع

فعالیــت	آن	هــا
وزارت امور خارجه:

1-	ایجــاد	ســازوکار	پیگیــری	و	بــه	نتیجــه	رســاندن	مذاکــرات	و	تفاهم	
نامــه	هــای	مالــی	و	تجــاری	بیــن	المللــی

ــان	 ــه	مشــکالت	و	شــکایات	بازرگان ــامانه	ی	رســیدگی	ب 2-	ایجــاد	س
ــران	در	کشــورهای	خارجــی ای

ــا	کشــورهای	 ــالت	گســترده		سیاســی	ب ــت	تعام 3-	اســتفاده	از	ظرفی
ــادی ــای	اقتص ــاء	همکاری	ه ــور	ارتق ــه	منظ ــوریه	ب ــراق	و	س ع

4-	تدویــن	ســند	دیپلماســی	اقتصــادی	کشــور	و	نقشــه	راه	عملیاتــی	
آن	بــه	منظــور	دســته	بنــدی	کشــورهای	طــرف	تجــاری
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