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رسمقاله

دکتر علیرضا معینی
دبیر همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
رئیس دانشکده مهندسی صنایع و دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت ایران

داشته و یا باعث رکود تولید داخل میشود .همچنین به دلیل
به دنبال مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت امام
جریان نیافتن این مواد اولیه با ارزش در صنعت و کسب و کار،
خامنه ای مبنی بر لزوم بکارگیری اقتصاد مقاومتی ،دبیرخانه
منافع و بهره واقعی آن که ایجاد فناوری ،کارآفرینی و تولید
دائمی اقتصاد مقاومتی در دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه
محصوالتی با ارزش افزوده باالتر باشد رخ نداده و این عواید
علم و صنعت ایران در نیمه دوم سال  91شکل گرفت و به
بیشتر نصیب کشورهای وارد کننده نفت خام میشود .لذا طراحی
دنبال آن اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه
مدلی بهینه به منظورتولید مواد هیدوکربوری و تکمیل زنجیره
 1391برگزار گردید .در این همایش که با استقبال گروهی از
تولید مشتقات ارزشمند آن و نیز محصوالت پایین دستی و یا
اساتید ،صاحبنظران ،نخبگان جوان و دست اندرکاران اجرایی
ترکیبی ،از ضروریات اقتصاد مقاومتی است .همچنین با توجه به
کشور در حوزه اقتصاد مواجه شد عمدتا به تشریح ادبیات و
تجربیات کسب شده و فعالیتهای پژوهشی انجام شده و در حال
کلیت موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته شد .نیاز به تبیین بیشتر
انجام ،الزم است که سازوکارهای گذشته در خرید دانش فنی از
ابعاد این موضوع ،دبیرخانه را به این امر واداشت تا برنامه ای
خارج کشور تغییرات اساسی کرده و دانش فنی بومی جایگزین
برای برگزاری همایشها ،میزگردها و جلسات هم اندیشی فراهم
آنها شود.
نموده و از دیدگاه تخصصی به این مقوله بپردازد .لذا لیست
همچنین از طرفی کشور ما یکی از
اولیه ای از موضوعات آماده گردید تا
معدود کشورهایی است که شدت
بر اساس اولویت ،با برگزاری چندین
جمهوری اسالمی ایران از نظر امکان
مصرف انرژی بسیار باالیی داشته و
همایش و میزگرد ،بحث و بررسی
روی آنها ادامه یافته وعالوه بر تنوع پذیری در سبد انرژی جایگاه
علیرغم داشتن فرهنگ غنی اسالم
دستاوردهای علمی و عملی ،انشااهلل ویژه ای دارد .کشور ما در ذخایر
در توصیه به عدم اسراف و تبذیر،
ادبیات اقتصاد مقاومتی از این طریق نفتی مقام چهارم و در ذخایر گازی
متاسفانه درعمل به آن با ضعف های
فراوانی مواجهیم .همینطور به دلیل
ایجاد شده ،به تدریج در کالسهای مقام دوم را در جهان دارد .البته اگر
موقعیت جغرافیایی مناسب ،استعداد
درسی دانشگاهی و حتی در مدارس مجموع نفت و گاز مد نظر قرار گیرد،
تولید و استفاده از انرژیهای تجدید
این مقوله تدریس گردد و به گفتمان
مقام اول دارنده ذخایر هیدروکربوری
پذیر در کشور در مقایسه با بسیاری
جامعه تبدیل شود.
از جمله موضوعات تخصصی و در متعلق به ایران می باشد.
از کشورها از رتبه باالیی برخوردار
هستیم .برای غلبه بر فرهنگ
اولویت اقتصاد مقاومتی ،حوزه انرژی
پرمصرفی ،اولین گامی که طی دو سال اخیر برداشته شده
است .جمهوری اسالمی ایران از نظر امکان تنوع پذیری در
هدفمندی یارانه ها بوده است .اگر چه این کار اقدام خوبی بوده
سبد انرژی جایگاه ویژه ای دارد .کشور ما در ذخایر نفتی مقام
ولی قدمهای بیشتری باید برداشته شود که از جمله آنها تکمیل
چهارم و در ذخایر گازی مقام دوم را در جهان دارد .البته اگر
معقول هدفمندی یارانه ها ،فرهنگ سازی مصرف و استفاده از
مجموع نفت و گاز مد نظر قرار گیرد ،مقام اول دارنده ذخایر
فناوریهای جدید در کاهش شدت مصرف انرژی می باشد .اصالح
هیدروکربوری متعلق به ایران می باشد .اقتصاد کشور نیز به
سبد انرژی ،اقتصادی کردن و بومی سازی استفاده از انرژیهای
گونه ای رشد کرده که وابستگی آن به فروش یا مصرف این
تجدید پذیر ،تخصیص بخشی از یارانه ها به استفاده کنندگان
ذخایر بسیار باالست .داشتن این نعمتهای بی بدیل الهی جای
از وسایل مرتبط با انرژیهای نو و فناوریهای صرفه جویانه و نیز
شکرانه فراوان دارد و اولین قدم عملی در شکرگزاری ،تولید و
طراحی سبد انرژی مناسب برای هر اقلیم نیز از جمله فعالیت
مصرف بهینه آنهاست.
هایی است که به تدریج بایستی به آنها پرداخته شود.
در دهه های گذشته شاهد صادرات بخش عمده ای از ذخایر
این همایش که توسط دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی در
هیدروکربوری و فرآورده های مربوطه و همزمان تولید و تامین
دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و با
قسمت قابل توجهی از نیازهای داخلی بوده ایم .به نظر میرسد
همکاری بسیج وزارت نفت و سایر سازمانها و موسسات پشتیبان
که مدلی که تا کنون عمل شده است دارای مشکالت فراوانی
برگزار می گردد ،قدمی در ارائه راهکارهای مقاومتی کردن
بوده که بایستی مورد باز نگری جدی قرار گیرد .به عنوان
اقتصاد در حوزه انرژی است .امید آنکه با همکاری دانشگاهها
مثال خام فروشی عالوه بر اینکه کمترین عایدی را از این
و دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه ،هر چه زودتر در
ثروت خدادادی نصیب ما می کند ،باعث میشود تا بخش
راستای این اهداف و رسیدن به آنها حرکتهای اساسی داشته
زیادی از درآمدهای آن به ریال تبدیل شده و یا صرف واردات
باشیم انشااهلل.
کاالهای مصرفی شود .این دو کار یا افزایش تورم را به دنبال
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بیانات امام خمینی )ره(
حول محور منابع و ذخایر ملی

4

اين از عجايب است .اين مطلب از عجايب است
كه ثروت در دست شرق است ،اين ثروت مهم نفت
در دست شرق است ،در دست مسلمين است -اينكه
در ممالك اسالمى است -اين مخازن بسيار مهمى
كه دنيا به واسطه آن [و] هر مملكتى پيشرفت كرده
است به واسطه اين مخازن پيشرفت كرده است؛ هر
جنگى مقدم شده است ،هر مملكتى در جنگ مقدم
شده است ،به واسطه موجهاى نفت مقدم شده است؛
اينها در دست شماست ،عراق بحمد هَّ
الل نفت دارد،
ايران بحمد هَّ
الل نفت دارد ،كويت نفت دارد ،حجاز
نفت دارد ،نفت دست مسلمين است .آنها بايد بيايند
به شما تملق بگويند ،دست شما را ببوسند ،پاى شما
را ببوسند و اين ذخاير را به قيمتی باال بخرند؛ شما
هَّ
انشاءالل نمىگوييد
نبايد از آنها يك تملقى بگوييد.
آنها بايد تملق شما را بگويند؛ ثروت دست شماست.
مع ذلك انسان مىبيند كه مطلب اينطور نيست.
جورى مستعمرین اين مطلب را درست كردهاند كه
بعضی ممالك را بازى دادند و خيال مىكنند كه نه،
بايد از آنها هم يك تملقى بگويند ،به آنها هم يك
تعارفى بدهند ،تا اينكه ثروت آنها را هم ببرند .اين
تأسف دارد.

به هر [شئون] آن ،كه شما نگاه بكنيد مىبينيد
كه لنگ است .به اقتصادش نگاه كنيد كه مصيبت
است .اآلن احتياج مملكت ايران به خواربار بسیار
است .سى روز يا سى و سه روز ايران مىتواند
[خود را از نظر غذايى] اداره بكند .زراعتش يا
كشتش زايد بر سى روز يا سى و سه روز را بايد
از خارج بياورند ،و مىبينيد كه دارند از خارج
مىآورند« .اصالحات ارضى» آقا به اينجا منتهى
شد كه يك بازارى درست كرد براى امريكا ،كه
امريكا چيزهايى كه بايد بريزد دور ،به ما بفروشد!
نفت ما را كه دارند اينطور مىبرند كه بعد از سى
سال ديگر ،به قول شاه بعد از سى سال ديگر تمام
مىشود .نه اينكه نفت تمام مىشود ،نفت را تمام
دارند مىكنند .دارند با اين لولههاى بزرگ كه به
اندازه اين اتاق شايد بعضيهايشان بزرگىاش باشد،
به اندازه قامت انسان [يا] زيادتر  ...دورش هست،
قطرش هست ،دارند با اين [لولهها] نفتهاى ما را
درمى آورند و مىفرستند طرف امريكا .عوضش هم
كه بايد [پول] به ما بدهند ،عوضش هم اسلحهاى
مىآورند كه مىخواهد امريكا بيايد در ايران پايگاه
داشته باشد در مقابل شوروى! بايد يك چيزى
هم به ايران بدهد؛ اگر اجازهاش بدهند ،كه نبايد
هم اجازه بدهند ،لكن حاال اين خيانت را كردند
و خواستند اجازه بدهند ،بايد يك چيزى هم
بدهد به ما كه بيايد پايگاه درست كند .نفت ما
را مىگيرد پايگاه درست مىكند براى خودش،
عوض به ما مىدهد! عوض ،يعنى پايگاه درست
كردن براى امريكا با آن اسلحههاى بزرگ.
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رهنمودهای مقام معظم رهربی حول
محور اقتصاد مقاومتی و انرژی

مسئلهى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم
است .البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد .مردمى
كردن اقتصاد ،جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است .اين
سياستهاى اصل  ۴۴كه اعالم شد ،ميتواند يك تحول
به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد .البته
كارهائى انجام گرفته و تالشهاى بيشترى بايد بشود.
بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت
اقتصادى تشويق بشوند ،هم سيستم بانكى كشور،
دستگاههاى دولتى كشور و دستگاههائى كه ميتوانند
كمك كنند  -مثل قوهى مقننه و قوهى قضائيه -
كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند .كاهش
وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى
است .اين وابستگى ،ميراث شوم صد سالهى ماست.
ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد،
استفاده كنيم و تالش كنيم نفت را با فعاليتهاى
اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم ،بزرگترين
حركت مهم را در زمينهى اقتصاد انجام دادهايم.
من چند سال قبل از اين گفتم  -البته آن وقت
مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند
 ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطرقضاياى سياسى ،اقتضائات سياسى ،يا اقتضائات
اقتصادى در دنيا ،اراده كرديم كه صادرات خودمان
را مث ً
ال براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم،
بتوانيم .شما ببينيد اين كار چه قدرت عظيمى را
براى يك كشور توليد كنندهى نفت به وجود مىآورد
كه يك وقت اگر اراده كرد ،بگويد آقا من از امروز تا
بيست روز نفت صادر نميكنم .ببينيد چه حادثهاى
در دنيا به وجود مىآيد .امروز ما نميتوانيم اين كار
را بكنيم ،چون به اين درآمد احتياج داريم .اگر يك
روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت
بريده شود ،اين توان را ملت ايران و نظام اسالمى

در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارىاش در
دنيا فوقالعاده است .ما بايد به اينجا برسيم .خب ،اين
حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.
در قضيهى هستهاى آنچه كه ايران به دنبال آن
است ،دانش مورد نياز است؛ دانشى كه اگر امروز
ملت ايران آن را دنبال نكند ،فردا دير خواهد بود؛
فردائى كه نفتى به كار نباشد و همهى چرخهاى
اقتصادى دنيا بر اساس نيروى هستهاى حركت كند
و ملت ايران دستش خالى باشد؛ بنشيند منتظر كه
ديگران به او كمك كنند؛ آنها اين را ميخواهند.
مسئلهى هستهاى ما اين است؛ من بارها گفتهام.
ما امروز براى دانش هستهاى كه براى ما مهم است،
كار ميكنيم كه بيست سال ديگر ،سى سال ديگر،
فرزندان ما ،جوانان ما ،نسل آينده ،ملت بزرگ
ايران ،آن روز دستش به طرف غربيها دراز نباشد.
غربيها امروز كه نفت مال ماست ،از زمين ما نفت
استخراج ميشود و به آنها داده ميشود ،دارند براى
همين نفت به ما زور ميگويند!  -امروز اين نفتى كه
از چاههاى اين منطقه بيرون مىآيد ،سودش براى
دولتهاى غربى از سودش براى كشورهاى نفتخيز
بيشتر است!  -امروزى كه نفت مال ماست ،در
اختيار ماست ،دست ماست ،زورگوئى ميكنند ،فردا
كه ما بخواهيم انرژى هستهاى را از خود آنها بگيريم،
شما ببينيد چه بر سر ملتها مىآيد .نظام جمهورى
اسالمى فك ِر آن روز را ميكند .لذا امروز اصرار ميكند
كه ما بايستى اين علم را ،اين فناورى را ،اين دانائى
را ،اين تم ّكن را براى خودمان كسب كنيم .آن وقت
جنجال راه مىاندازند در دنيا كه چرا ميخواهيد شما
اين را كسب كنيد؟ و تهمت ميزنند ،افكار عمومى
را گمراه ميكنند كه اينها دنبال بمب اتمند ،اينها
فالنند.
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اقتصاد مقاومتی ،جبهه امروز

محمد امینی رعیا
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت
مسئول دانشجویی دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت

6

اگر نگاهی به طول تاریخ بشریت بیندازیم ،همواره با
مبارزات و جدالهایی مواجه می شویم که میان دو جبهه
حق و باطل صورت گرفته است .هم اکنون نیز جهان
در موقعیتی قرار دارد که در آن کشمکش هایی همه
جانبه میان جبهه حق و باطل صورت می گیرد با این
تفاوت که حوزه جنگ از نبردهای سخت و کشته شدن
انسانها در آن به سمت جنگ نرم و هدف قراردادن
افکار و عقاید و معیشت مردم تغییر کرده است.
در حال حاضر با نگاه به جهان پیشرفته قرن بیست
و یک در می یابیم که جبهه باطل در جنگ کنونی
توسط آمریکا به پشتوانه اسرائیل و چندی کشورهای
اروپایی پوشش داده شده است و در مقابل جبهه حق
توسط جمهوری اسالمی ایران هدایت می شود که یک
تنه در برابر ظلم ایستادگی می کند.
پس از جنگ تحمیلی و دوران هشت سال دفاع
مقدس ،قدرت های جبهه باطل به این نتیجه رسیدند
که دستیابی به ایران و جلوگیری از رشد و پیشرفت
این قدرت اسالمی با گلوله و تانک و جنگنده های
هوایی میسر نخواهد بود چرا که توان مقابله با نیروی
ایمان جوانان ایران برایشان دست نیافتنی بود .لذا پس
از سالها به این نتیجه رسیدند که مقابله با ایران تنها
از راه نفوذ به حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و مهمتر از همه اقتصادی امکان پذیر است .به همین
جهت تمامی نیروهای خود را گسیل کردند تا در این
حوزه ها فعالیت کنند و با نفوذ خود ایران را ضعیف و
ضعیف تر کنند.
نفوذ به حوزه های فرهنگی و اجتماعی مردم هر
کشوری و تغییر آن ،از آنجا که با آداب و رسوم مردم
در ارتباط است و به ویژه در ایران که با دین و فرهنگ
اسالمی عجین است بسیار دشوار می باشد و هر چند
امکان پذیر است اما نفوذ در آن از سرعت کمتری
برخوردار است و براحتی قابل دسترسی و تغییر نمی
باشد مگر در بلند مدت که البته چنین فعالیتهایی
نیز از جانب دشمن باطل به وفور در حال انجام است.
در حوزه های سیاسی نیز دشمن به ویژه در زمانهای

خاص سعی در اختالل در وضعیت کشور داشته است
که از جمله آن می توان به قضایای بعد از انتخابات 88
اشاره کرد که خوشبختانه بصیرت مردمی باعث شد از
پیشروی آن جلوگیری شود.
با این اوصاف و تفاسیر ،آنچه برای دشمن قابل
دسترسی تر و تاثیرگذارتر است حوزه اقتصادی می
باشد چرا که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط بوده
و می تواند براحتی کشور را با مشکالت بزرگ مواجه
کند .از جمله فعالیت های عدیده دشمن در این حیطه
را می توان به تحریم های پی در پی در حوزه های
مختلف به بهانه های گوناگون از جمله فعالیت های
هسته ای ایران که اخیرا نیز شدت گرفته است اشاره
کرد.
بنابراین دلیل و ریشه اصلی نوسانات در قیمت های
داخلی و تورم و عدم ثبات اقتصادی که امروز درگیر
آن هستیم ،وجود نداشتن ساختارها و سیاست های
مناسب جهت مقابله با حمالت دشمن در حوزه های
مختلف بویژه حوزه های اقتصادی می باشد .لذا
می توان نزدیکترین و سهل الوصول ترین و ضربه
پذیرترین قسمت کشور که دائما مورد حمله و هدف
آماج تیرهای دشمن قرار دارد را حوزه اقتصادی دانست
که متاسفانه نیروهای فعلی حاضر در این جبهه توان
مقابله با دشمن را ندارند چرا که متاسفانه در زمان
آسودگی خود را در این جهت آماده نکرده و ایجاد
ساختارهای مقاومتی را بویژه در حوزه های اقتصادی
دستور کار خود قرار نداده اند.
حال به نظر می رسد که ما به ساختارهایی نیازمندیم
که ماهیت پیشگیری کننده داشته باشد نه درمان و
در واقع بتوانیم رفتاری فعال در حوزه های اقتصادی
از خود نشان دهیم .این احساس نیاز که از جانب مقام
معظم رهبری به خوبی درک شده است ،با عنوان
اقتصاد مقاومتی توسط ایشان و تاکید چندباره معظم
له به گفتمان امروز جامعه تبدیل شده است و این
موضوع توسط نخبگان جامعه در حال پیگیری و تولید
محتواست.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
26

بهـــــــــمــــــــن

مــــــــــــــــــــاه

1391

ایم در همه جهات با استفاده از الگوهای اینچنینی پیشروی
اقتصاد مقاومتی از ابعاد مختلفی قابل تعریف است.
کنیم و همین باعث شده است که در مقابل فشارهای نظام
یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی استفاده از رویکرد
سلطه ،با مشکالتی روبرو شویم که عدم ثبات اقتصادی ما
فعال و پیشرو به جای رویکرد منفعل است .اقتصاد
را در پی داشته است اما این نکته نیز حائز اهمیت است که
مقاومتی یک نوع سیاستگذاری اقتصادی معطوف
دشمن تاکنون ،از همه توان خود جهت تحریم و فشار بر
به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه
ایران استفاده کرده است و حتی تحت این شرایط سخت
رقباست که با آینده پژوهی و حرکت فعال نسبت به
نیز ،نیروی ایمان جوانان و تالش جهادی آنان باعث شده
رقبا ،تمامی فرصت های آنان را شناسایی کرده و راه
است که به پیشرفت های مناسبی در حوزه های هسته ای،
حل های مقابله با آن را قبل از اقدام آنها اجرا می
هوافضا ،پزشکی و  ...برسیم.
کند .با این روش است که می توان تهدید دشمن
در آخر و با مشاهده این وضعیت می توان گفت جبهه
را به فرصت تبدیل کرده و از آن استفاده کرد.
امروز ،اقتصاد مقاومتیست و در این
البته باید به این موضوع نیز
شرایط نیز مانند جنگ تحمیلی و دوران
اشاره کرد که منظور از اقتصاد
که
گفت
توان
می
واقع
در
دفاع مقدس ،نیازمند جوانانی متعهد
مقاومتی یک اقتصاد ریاضتی
اقتصاد مقاومتی به ایجاد
هستیم تا با کسب تخصص و حرکتی
یا اقتصاد بسته نیست بلکه
ساختارهای اقتصادی
جهادی در حوزه های اقتصادی به ایجاد
منظور اقتصادی باز و مردمی
ای اشاره دارد که در
ساختار های مناسب و مقاومتی بپردازند
است که رفاه جامعه را نیز در
سخت ترین شرایط و
و با نیروی ایمان ،تعالی ایران اسالمی را
پی دارد.
بیشترین فشارها ،کامال
رقم زنند و پیروزی را به ارمغان آورند که
در واقع می توان گفت که
منعطف عمل کرده و
این مهم جز با حضور جوانان و نخبگان
اقتصاد مقاومتی به ایجاد
بدون تاثیرپذیری به راه
دغدغه مند در عرصه عمل و این اولویت
ساختارهای اقتصادی ای اشاره
خود ادامه دهد .در یک
حیاتی کشور صورت نخواهد پذیرفت.
دارد که در سخت ترین شرایط
بیان کلی تر می توان
با عنایت به این مسائل  ,یکی از حوزه
و بیشترین فشارها ،کامال
سیاستگذاری مقاومتی
هایی که ما باید حول آن هر چه سریعتر
منعطف عمل کرده و بدون
را بیان کرد که مفهوم
عمل کرده و راهکارهای مقاومتی را اتخاذ
تاثیرپذیری به راه خود ادامه
ایجاد ساز و کارهای
کنیم  ,حوزه نفت و انرژی می باشد که
دهد .در یک بیان کلی تر می
فعال در تمامی حوزه ها
باید به گونه ای به سیاستگذاری آن
توان سیاستگذاری مقاومتی
و ساختارهای کالن با
پرداخته شود که ماحصل آن اقتصادی
را بیان کرد که مفهوم ایجاد
قابلیت انعطاف در سخت
بدون وابستگی به نفت باشد و در واقع
ساز و کارهای فعال در تمامی
و
ترین شرایط
باعث شود که نفت  ,برای ما به عنوان
حوزه ها و ساختارهای کالن با
فشارها را پوشش می
برگ برنده ای باشد که در مواقع خاص
قابلیت انعطاف در سخت ترین
دهد.
از آن استفاده کنیم نه موجودیتی که
و فشارها را
شرایط
نبودش برای ما خطر ایجاد کند.
پوشش می دهد.
با توجه به این اولویت  ,دبیرخانه دائمی
نکته قابل اهمیت این است که
اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت نیز  ,برگزاری
ساختارهایی که در اقتصاد مقاومتی ایجاد می شود
دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی را با موضوع نفت و
باید عالوه بر تطابق با مفاهیم اسالمی و مالحظات
انرژی در دستور کار خود قرار داده است که امید است با
بومی ،مبتنی بر علم و فناوری و ایجاد ارزش افزوده
حضور نخبگان و تالش جهادی آنان در این زمینه بتوانیم
ناشی از فعالیت های دانش بنیان باشد چرا که در
اعتالی ایران اسالمی را نظاره گر باشیم.
جهان امروز ،بهترین ابزار پیشرفت و قدرت ،دانش
است.
آنچه روشن است این است که ما تا به حال نتوانسته

7
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مصاحبه با دکتر علی اصغر زارعی
نماینده مجلس و رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی

دشمنان با اعامل تحریم ها ما را وادار به یافنت
راه های میانرب می کنند که این راه ها هامن
راه اصلی اقتصاد ماست.

8

اشاره  :باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری در
رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی و ارتباطی که این
بحث با موضوع تحریم ها دارد ،به گونه ای که
به گفته ایشان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی
کاهش و حذف وابستگی اقتصادی یعنی مقاومت
در برابر خباثب ها و کارشکنی های دشمنان و
نهراسیدن از تحریم های آنان علیه ایران اسالمی
است،گفت و گویی با دکتر علی اصغر زارعی،
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی،
رییس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی کشور و عضو هیئت امنای موسسه
مطالعات بین المللی انرژی با موضوع فرصت های
تحریم در اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است که
در ذیل مشاهده می فرمایید:
به نظر شما تحریم های اخیر چه چالش ها و فرصت
هایی برای کشور به ویژه در حوزه انرژی به همراه
داشته است؟
مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی امروزه در
معادالت و صحنه جهانی حریم مشخصی را حفظ نکرده و
درتعامالت بین المللی مورد حمایت یا هجمه قرار گرفته
است .باالخص درمورد کشور ما و پدیده انقالب اسالمی
قابل تامل است .ابتدا هجمه به سرزمینمان و ممانعت از
پا گرفتن انقالب شروع شد و بعد به عرصه های فرهنگی
پس از جنگ و دوران دفاع مقدس رسید و چون در آنجا
موفقیتهایی برای دشمنان نداشت ،درگام بعدی در مسائل
اقتصادی فشارهایی را اضافه کردند .هرچند که برای کشور
ما هزینه هایی هم در پی داشت اما فرصت های جدیدی

را برایمان ایجاد کرد.
برای مثال در جنگ تحمیلی منابع انرژی ما مورد حمله
قرار گرفت .میادین نفتی و پاالیشگاه آبادان مورد حمله
ها بسیار سنگین بود ،اما همین پاالیشگاه آبادان بعد از
جنگ،بدون اتکا به خارجی ها و به دست توانای مهندسان
و کارکنان صنعت نفت دوباره بازسازی شد و فعالیت خود
را شروع کرد .چنین اقدامات ارزشمندی موجب بوجود
آمدن روحیه و اعتماد به نفس در نیروهای خالق کشور
شد.
در حال حاضر هم که در بحث اقتصادی مورد هدف قرار
گرفته ایم باز هم به نظر من همانند گذشته خواهد بود.
آمریکایی ها از اول انقالب تا االن ما را تحریم کرده اند
اما االن که این تحریم ها حجم بیشتری یافته آثار بلند
مدت و مفیدی را در امر تولید و شکل گیری توان داخلی
به همراه خواهد داشت.
به نظر من آنها ما را به نوعی وادار به پیدا کردن راه های
میانبر می کنند که این راه ها ،راه اصلی اقتصاد ماست.
دراقتصادمقاومتی ما ضمن پیداکردن راه های میانبر
درصدد کاهش هزینه های اقدامات دشمن علیه خودمان
هستیم.
مادر اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش تولیدات داخلی
هستیم که به نظر من مجموعه صنعت نفت در دولت و
بنگاه های خصوصی به آن رسیده اند .چون ما وابسته
بودیم آنها با اعمال تحریم ها انتظار داشتند ما دست
هایمان را باال بگیریم در حالیکه ما درتامین تجهیزات
و طراحی که بیشترین وابستگی مجموعه نفت درهمین
بخش بود ،شروع به ساخت بسیاری از قطعات در داخل
کردیم و همین باعث ایجاد و بروز خالقیت در نسل جدید
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شده است .البته به نظر من ما هنوز نتوانسته ایم از تمام
ظرفیت نسل جدید کشور در بحث انرژی استفاده بکنیم.
تنها نگرانی من این است که غربی ها چون احساس کرده
اند از اعمال تحریم نتیجه نگرفته اند ،مسیر خود را تغییر
دهند و این باعث شود که ما در مسیراصالحی اقتصاد
کشور و فعال سازی تولید داخل دچار سستی شویم و
احساس کنیم برای تالش زمان زیادی داریم فلذا دچار
غفلت گردیم.

دادند.آیا این تحریم روی خود اروپایی ها هم تاثیری
داشته است؟
باالخره این تحریم جزو مصوبات خود اروپایی ها بوده و آنها
برای این کار دچار مشکالت و هزینه هایی هم شده اند .زیرا
برخی پاالیشگاه های آنها با کیفیت نفت ایران سازگار بوده
و به همین دلیل مجبور به جایگزینی شده اند و همین کار
به نوعی باعث افزایش قیمت فرآورده های نفتی در زندگی
مردم اروپا شده هرچند همه این افزایش ها به دلیل تحریم
علیه ما نیست ولی اثر آن کامال روشن است.

آقای دکتر ،شما در بحث اقتصاد مقاومتی سخن از
دفاع در مقابل هجمه دشمنان آوردید در حالیکه
اقتصاد مقاومتی تنها بحث دفاع نیست و ما
رابطه دولت و مجلس در برخورد با تحریم ها چه بوده
درمواقعی هم باید در موضع حمله در مقابل دشمنان
و آیا برنامه ریزی مدونی توسط دولت و مجلس برای
قرار بگیریم .به عنوان مثال ،در اردیبهشت ماه
مقابله با این تحریم ها شده است؟
سال 90که سخن از تحریم نفتی
مشکلی میان دولت و
ایران توسط اروپا به میان آمد،
مجلس در این زمینه وجود
بحث
در
که
هم
حاضر
حال
در
بحث هایی از پیش دستی ایران در
ندارد واگر دولت بخواهد،
گرفته
قرار
هدف
مورد
اقتصادی
تحریم اروپا در فصل زمستان بود
ما قوانینی را اصالح می
همانند
من
نظر
به
هم
باز
ایم
تا جاییکه روزنامه فایننشال تایمز
کنیم .آمادگی مجلس در
ها
آمریکایی
بود.
خواهد
گذشته
در گزارشی بزرگترین نگرانی اروپا
این عرصه زیاد است زیرا
تحریم
را
ما
االن
تا
انقالب
اول
از
را پیش دستی ایران در تحریم
برخالف دوره های قبلی
تحریم
این
که
االن
اما
اند
کرده
دانست .چرا با وجود اینکه اتحادیه
مجلس ،کیفیت کمیسیون
بلند
آثار
یافته
بیشتری
حجم
ها
اروپا درباره تحریم ایران به
انرژی مجلس از نظر وجود
و
تولید
امر
در
را
مفیدی
و
مدت
توافق رسیده بود ،ما پیش دستی
افراد متخصص و دارای
همراه
به
داخلی
توان
گیری
شکل
نکردیم؟
ارتباط با مجموعه نفت
داشت.
خواهد
به نظرم میتوانستیم انجام دهیم ولی
خیلی خوب است و این
چون مبانی فکری انقالب اسالمی با
فرصت خوبی است که
مبانی تفکر غرب متفاوت است این کار را نکردیم .امروزه
دولت از این ظرفیت استفاده کند.
آمریکایی ها وغربی ها دم از مردم می زنند اما با اعمال
این تحریم ها بیش ترین فشار روی همین مردم است .ما
در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید.
باسردمداران غرب که حاکمیت اندیشه لیبرالیسم را پیش
به نظرمن وظیفه دانشگاه های ما نوعی نظریه پردازی در
می برند مشکل داریم وگرنه ما با مردم آنها خصومتی
مورد اقتصاد و اقتصادمقاومتی است و نیاز است از لحاظ
نداریم که بخواهیم با این اقدامات آنها را دچار مشکل
نظری راهکارهای عملیاتی را مدل سازی و قابل آموزش
کنیم .البته به نظرمن همین کار ما برای مردم اروپا
کنیم .متدولوژی ورود به بحث ها و پردازش شان رسالت
دارای پیام انسانی است که امید است از البالی تبلیغات
دانشگاه های ماست و این مهم تنها از دانشگاه برمی آید.
استکباری برایشان قابل تامل باشد.
با این وجود ،اروپایی ها تحریم نفتی علیه ما را انجام

9
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اقتصاد مقاومتی از آغاز تا کنون
آغاز گفتمان اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری در دیداری که در
شهریور ماه سال  ۸۹با جمعی از کارآفرینان
داشتند ،برای اولین بار موضوع اقتصاد
مقاومتی را مطرح نمودند:
«از نظر نظام سلطه ،گناه بزرگ ملت
ایران این است که خودش را از زیر بار
سلطه آزاد کرده .میخواهند مجازات کنند
به خاطر این گناه ،که چرا خودت را از زیر
بار سلطه ،اى ملت! آزاد کردهاى .این ملت
راه را پیدا کرده .اص ً
ال محاسباتشان اشتباه
است؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه
کار دارند میکنند .خب ،اما فشار مىآورند؛
فشار اقتصادى از راه تحریمها .ما باید یک
مقاومتى واقعى در کشور به وجود
اقتصاد
ِ
بیاوریم .امروز کارآفرینى معناش این است».

10

فعالیتهای دانشجویی در این زمینه
در پی طرح این موضوع از سوی مقام
معظم رهبری ،دانشجویان بسیجی همت
خود را روی مطالعه پیرامون الگوی بومی
و اسالمی اقتصاد گذاشتند .ماحصل این
مطالعات و پژوهشها ،در دیداری که
مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال ۹۰
با تشکلهای دانشجویی داشتند ،خدمت
ایشان ارائه شد .آقای خامنهای با اشاره
به کار ایشان این حرکت را مفید و موثر
دانستند و دانشجویان را به انجام چنین
کارهایی تشویق کردند:
«یکى از دوستان اطالع دادند که یک
ستاد دانشجوئى براى تحقیق در اقتصاد
مقاومتى تشکیل شده .کار بسیار جالبى
است .اینجور کارهاى عمیق ،همان چیزى
است که کشور به آن احتیاج دارد .شما باید
فکر کنید ،مطالعه کنید ،تحقیق کنید .این
تحقیقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم
نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد ،قطعاً به کار شما
مىآید و به درد شما میخورد .این ،کار بسیار جالبى

است».
برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی در
دانشگاه علم و صنعت ایران
عنایت و توجه مقام معظم رهبری به این حرکت
دانشجویان ،باعث شد شور و انگیزه مضاعفی در
بدنه قرارگاه جهاد اقتصادی دمیده شود و تالش
خود را برای مطالعه ،پژوهش و مطالبه در این
زمینه بیشتر کنند .در پی این تالشها ،قرارگاه
جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی با
همراهی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه
علم و صنعت ایران ،در اردیبهشت ماه سال ،۹۱
اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار
نمود .در این همایش آقایان دکتر سعید جلیلی،
دکتر مسعود درخشان ،دکتر غضنفری ،دکتر
محراب ،دکتر رزاقی و دکتر محسن رضایی
ایراد سخنرانی کردند .همچنین دو میز گرد
با حضور آقایان مهندس میرزایی ،مهندس
شاهمیرزایی ،مهندس ایزدخواه ،دکتر رزاقی،
دکتر معلمی ،و ....برگزار شد .همچنین در این
همایش دکتر جبل عاملی رئیس دانشگاه علم
و صنعت ایران و دکتر معینی رئیس دانشکده
مهندسی پیشرفت و دبیر این همایش به ایراد
سخنرانی پرداختند.
بازتاب همایش در رسانههای داخلی و
خارجی
این همایش با توجه به اهمیت موضوع و
سخنرانان آن بازتاب بسیار گستردهای در
رسانهها داشت ،به طوریکه تا چند روز تمام
رسانههای داخلی و خارجی به پوشش اخبار
ل آن پرداختند.
این همایش و تحلی 
صدا و سیما
بخشهای مهمی از همایش به صورت زنده از
شبکه خبر و شبکه پرستیوی پخش شد .پس
از آن هم در بخشهای مختلف خبری گزارش
برگزاری این همایش انتشار یافت .برنامه گفتوگوی
ویژه خبری هم در شب برگزاری همایش ،با دعوت از
دکتر معینی (دبیر همایش) و دکتر محسن کریمی،
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به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت .پس از آن هم
در برنامههای مختلفی از صدا و سیما موضوع اقتصاد
مقاومتی به تدریج مطرح شد.
خبرگزاریها
خبرگزاری فارس یکی از خبرگزاریهایی بود که
پوشش خبری گستردهای از همایش به عمل آورد و
خیلی از خبرگزاریها و روزنامهها اخبار خود راجع به
همایش را به نقل از فارس درج کرده بودند.
رسانههای خارجی
برخی از خبرگزاریهای خارجی از جمله رسانه
دولتی انگلیس (بیبیسی) نیز به بازتاب و ارائه
تحلیل خود از برگزاری همایش پرداختند.
جریان
سازی گفتمان
اقتصاد
مقاومتی در
سطح کشور
از
پس
برگزاری این
و
همایش
بازتاب رسانهای
گسترده آن،
موجی در زمینه
اقتصاد مقاومتی
در کشور به
افتاد.،
راه
معظم
مقام
نیز
رهبری
در دیدارهایی
که پس از این همایش با مسئوالن نظام و فعاالن
اقتصادی و صنعتی و دانشجویان داشتند ،ضمن
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی ،تالش برای پیادهسازی
سیاستهای آن را به طور جدی مطالبه نمودند:
« ...ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را
مطرح کردیم .همهى کسانى که ناظر مسائل گوناگون
بودند ،میتوانستند حدس بزنند که هدف دشمن،
فشار اقتصادى بر کشور است ...مسئلهى اقتصاد
مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است .البته اقتصاد
مقاومتى الزاماتى دارد .مردمى کردن اقتصاد ،جزو
الزامات اقتصاد مقاومتى است ...به نظر ما طرحهاى
«اقتصاد مقاومتى» جواب میدهد .همین مسئلهى

سهمیهبندى بنزین که اشاره کردند ،جواب داد...
مسئلهى مدیریت مصرف ،یکى از ارکان اقتصاد
مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف
و تبذیر .هم دستگاههاى دولتى ،هم دستگاههاى غیر
دولتى ،هم آحاد مردم و خانوادهها باید به این مسئله
توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است .امروز پرهیز
از اسراف و مالحظهى تعادل در مصرف ،بالشک
در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان
میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فىسبیلاللهّ را
دارد .یک بُعد دیگ ِر این مسئلهى تعادل در مصرف
و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلى
استفاده کنیم؛ ...کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر
از الزامات اقتصاد مقاومتى است( ».بیانات در دیدار
کارگزاران نظام)۱۳۹۱/۵/۳ ،
« ...ما باید هر
کدام نقش خودمان
را بشناسیم و آن را
ایفا کنیم .یکى از
بخشهاى ما ،اقتصاد
است و خاصیت
اقتصاد در یک
چنین شرائطى،
اقتصاد مقاومتى
یعنى
است؛
اقتصادى که همراه
باشد با مقاومت در
مقابل کارشکنى
خباثت
دشمن،
دشمن؛ دشمنانى
که ما داریم .به
نظر من یکى از
بخشهاى مهمى که
میتواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند ،همین
کار شماست؛ همین شرکتهاى دانشبنیان است؛ این
یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفههاى
اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد ...هم
دانشگاهها ،هم دستگاههاى دولتى ،هم آحاد مردمى
که خوشبختانه توانائى و استعداد این کار را دارند،
چه از لحاظ علمى ،چه از لحاظ توانائىهاى مالى ،باید
تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخى
حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند .اینکه
ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتى» ،این یک شعار
نیست؛ این یک واقعیت است( ».بیانات در دیدار
جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای دانش
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بنیان)۹۱/۵/۸ ،
«اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک
ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که ح ّتى در
شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته
باشند .این یک فکر است ،یک مطالبهى عمومى
است .شما دانشجو هستید ،استاد هستید ،اقتصاددان
هستید؛ بسیار خوب ،با زبان دانشگاهى ،همین ایدهى
اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص
کنید؛ یعنى آن اقتصادى که در شرائط فشار ،در
شرائط تحریم ،در شرائط دشمنىها و خصومتهاى
شدید میتواند تضمین کنندهى رشد و شکوفائى یک
کشور باشد( ».بیانات در دیدار دانشجویان)۹۱/۵/۱۶ ،
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تعریف اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی از ابعاد مختلفی قابل تعریف است.
یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی استفاده از رویکرد
فعال و پیشرو به جای رویکرد منفعل است .اقتصاد
مقاومتی یک نوع سیاستگذاری اقتصادی معطوف
به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه
رقباست که با آینده پژوهی و حرکت فعال نسبت
به رقبا ،تمامی فرصتهای آنان را شناسایی کرده و
راه حلهای مقابله با آن را قبل از اقدام آنها اجرا
میکند .با این روش است که میتوان تهدید دشمن
را به فرصت تبدیل کرده و از آن استفاده کرد .البته
باید به این موضوع نیز اشاره کرد که منظور از اقتصاد
مقاومتی یک اقتصاد ریاضتی یا اقتصاد بسته نیست
بلکه منظور اقتصادی باز و مردمی است که رفاه جامعه
را نیز در پی دارد.
ساختارهایی که در اقتصاد مقاومتی ایجاد میشود
باید عالوه بر تطابق با مفاهیم اسالمی و مالحظات
بومی ،مبتنی بر علم و فناوری و ایجاد ارزش افزوده
ناشی از فعالیتهای دانش بنیان باشد چرا که در
جهان امروز ،بهترین ابزار پیشرفت و قدرت ،دانش
است.
راه اندازی دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی در
دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم
و صنعت ایران به عنوان آغاز کننده این جریان با
هدف «تولید ادبیات اقتصاد مقاومتی و تهیه علم
بومی بر مبنای اصول اسالمی در حوزههای مدیریتی
و سیاستگذاری کشور جهت اعتالی جمهوری

بهـــــــــمــــــــن

مــــــــــــــــــــاه

1391

اسالمی ایران و الگوشدن برای جهان و متمرکز کردن
فعالیتهای در حال انجام در حوزه اقتصاد مقاومتی»،
به همت ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده
مهندسی پیشرفت این دانشگاه راه اندازی شده است.
برگزاری دومین همایش اقتصاد مقاومتی
یکی از حوزههایی که باید حول آن هر چه سریعتر
عمل کرده و راهکارهای مقاومتی را اتخاذ کنیم،
حوزه نفت و انرژی میباشد که باید به گونهای به
سیاستگذاری آن پرداخته شود که ماحصل آن
اقتصادی بدون وابستگی به نفت باشد و در واقع باعث
شود که نفت ،برای ما به عنوان برگ برندهای باشد که
در مواقع خاص از آن استفاده کنیم نه موجودیتی که
نبودش برای ما خطر ایجاد کند.
با توجه به این اولویت ،دبیرخانه دائمی اقتصاد
مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت ایران ،برگزاری
دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی را با موضوع
انرژی در زمستان امسال دستور کار خود قرار داده
است که امید است با حضور نخبگان و تالش جهادی
آنان در این زمینه بتوانیم اعتالی ایران اسالمی را
نظاره گر باشیم.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
26

بهـــــــــمــــــــن

مــــــــــــــــــــاه

1391

وضعیت نفت عراق
جايگزيني نفت ايران با نفت كشورهاي ديگري كه نفتي مشابه نفت ايران دارند ،يكي از موضوعات پر اهميت
تحريم نفت ايران است .اين موضوع ،از طرفي براي كشورهاي تحريم كننده مانند آمريكا و از طرف ديگر براي
كشورهاي مصرف كننده نفت ايران از نظر امنيت انرژي و تأمين تقاضاي سوخت يك موضوع كامال استراتژيك
است .مطابق با بررسي هاي انجام گرفته ،كشور عراق بهترين گزينه براي جايگزيني نفت ايران است .در اين
گزارش ،وضعيت نفت عراق و شاخص هاي مهم نفتي اين كشور مورد بررسي قرار گرفته است كه در جدول زير

13

به طور خالصه آمده است.
•منظور از تهديدهاي احتمالي عراق ،اجراي برنامه هايي است كه مي تواند به خروج كامل ايران و بدون هزينه
براي غرب بينجامد.
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جنگ نفتی در آیینه
بازارهای نفت
در این نوشتار ،تحریم نفتی ایران با رویکرد
تحلیل بازار نفت بررسی گردیده و مسئله
تحریم اخیر اتحادیه اروپا بعنوان یک نمونه
عینی مورد توجه قرار می گیرد .تحریم ابعاد
متفاوتی دارد اما در این مقاله تاثیر تحریم بر
قیمت نفت و نحوه مدیریت کشورهای غربی
برای جلوگیری از بروز بحران قیمت بررسی
می گردد .برای ورود به بحث ابتدا توضیحاتی
پیرامون اهمیت نفت و فضای حاکم بر قیمت
گذاری آن بیان می شود.

14

اهمیت نفت
نفت برای کشورهای نفت خیز به عنوان
یک ثروت عظیم و برای کشورهای مصرف
کننده بعنوان یک ماده اولیه بسیار ضروری
از اهمیت بسزایی برخوردار است .افزایش و
کاهش قیمت نفت اثرات چندگانه ای دارد
بعنوان مثال با افزایش قیمت نفت ،درآمد
کشورهای نفتی افزایش می یابد و در نقطه
مقابل هزینه واردات این کشورها نیز به مراتب
افزایش بیشتری
خواهد داشت .این
مساله باعث می
شود که تعیین
نقطه بهینه برای
قیمت نفت چندان
ساده نباشد ،با این
وجود بطور کلی می
توان گفت که طرف
تولید به قیمتهای
باالتر و طرف
مصرف به قیمت
های پایین تر عالقه
مند هستند.

عوامل اصلی موثر بر قیمت نفت را می توان به سه
دسته تقسیم بندی کرد :ا -عرضه و تقاضا-2 ،رسانه،
-3بورس بازان .در حقیقت عوامل بازار نفت با
استفاده از رسانه و بورس ،انتظارات بازار عرضه و
تقاضا را شکل می
دهند و در نتیجه
قیمت را متاثر می
سازند.

-1عرضه و تقاضا
المپیک پکن نمونه
ای از تاثیر عرضه و
تقاضا است .این واقعه سبب شد تا در سال  2008به
دلیل افزایش تقاضای نفت ،قیمت آن افزایش یافته
و به  140دالر برسد .و از سوی دیگر در انتهای سال
و اوایل سال بعد با شروع بحران اقتصادی و کاهش
تقاضا ،قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته
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و به کمتر از  40دالر رسید
-2رسانه
به منظور بررسی اثر رسانه ،تغییرات قیمت
نفت در سال  2011مورد توجه قرار می گیرد.
در ابتدای سال به دلیل کاهش قابل توجه
تولید لیبی ناشی از جنگ داخلی ،قیمت نفت
طی دو مرحله و در هر مرحله  12دالر افزایش

یافت .در ادامه کشورهای غربی و به خصوص
آمریکا با استفاده از اخبار ،این روند صعودی
را کنترل کرده و معکوس می نمایند .به این
ترتیب که با فاصله کمی از افزایش قیمت نفت
به بیش از  125دالر مخابره خبر کشته شدن

بن الدن از سرویس های خبری انجام گرفته و
قیمت نفت را  15دالر کاهش می دهد .پس از
آن نیز با اعالم خبر آزاد سازی ذخایر استراتژیک
آمریکا ،قیمت کاهش بیشتری یافته و درپی
آن اعالم خبر جبران مقادیر استفاده شده از
ذخایر استراتژیک آمریکا ،منجر به کاهش قابل
توجهی در قیمت نفت می گردد .زمان اعالم
این اخبار بسیار اهمیت دارد  .صحت سنجی
اخبار مربوط به
ذخایر آمریکا
بررسی
قابل
نمی باشد و
ممکن است این
اخبار از اساس
باشد.
کذب
بدین ترتیب با
استفاده از چند
خبر اثر کاهش
قابل
واقعی
توجه در عرضه
نفت کنترل می
شود و حتی روند
صعودی قیمت
جای خود را به
روند نزولی می
دهد.
حال به بررسی
تحریم
مسئله
نفتی ایران از
سوی اروپا بررسی
پردازیم.
می
اهمیت این مساله
به منظور بیان
نحوه استفاده از
تحلیل بازار برای
دست یابی به راهکار مناسب می باشد .در
اولین روز کاری سال  2012خبرگزاری رویترز
خبری مبنی بر تصمیم اتحادیه اروپا تحریم
نفتی ایران مخابره کرد.
پس از گذشت قریب به یک ماه این

15
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تصمیم جامه عمل به خود پوشید .به واسطه
این تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از
خرید نفت ایران و هر گونه سرمایه گذاری
و ارائه خدمات از جمله خدمات بیمه ای منع
گردیدند ،همچنین زمان اعمال این تحریم
شش ماه بعد از تصویب آن ،اعالم گردید .این
فرصت شش ماهه با توجه به کاهش مصرف
نفت در نیمه دوم سال میالدی و همچنین
جهت انجام تغییرات الزم در پاالیشگاهها برای
استفاده از نفت دیگر کشورها در نظر گرفته
شده بود .البته زمان اخذ این تصمیم مقارن
با فصل زمستان بود.که در صورت اجرای بی
درنگ این تصمیم ،افزایش تقاضا در فصل
زمستان زمینه نامساعدی را برای اقتصاد اروپا
و معیشت شهروندان اروپایی فراهم آورده و
زمینه اعتراضات فراگیر در اروپا فراهم می
گردید .بررسی روند تغییرات قیمت نشان می
دهد که در فاصله بین «اعالم تصمیم اتحادیه
اروپا» به تحریم و «تصویب» قانون تحریم،
کشورهای غربی توانستند با استفاده از ابزار
رسانه قیمت را کنترل نمایند .بعد از اعالم
تصویب تحریم ،بازار واکنش نشان داده و
قیمت در یک سیر صعودی قرار می گیرد ،در
خالل این سیر صعودی ،سخنرانی مقام معظم
رهبری در خطبه های نماز جمعه انجام می
شود که ایشان در بین سخنان خود نظام سلطه
را تهدید به واکنش متقابل در مسئله تحریم
می نمایند .بعد از این سخنرانی و
تهدید ایشان افزایش قابل توجهی
در حدود  8دالر بوجود می آید.
در مرحله بعد اخباری مبتنی بر
قطع صادرات نفت طی یک اقدام
پیش دستانه به شش کشور اروپایی
و دو کشور انگلستان و فرانسه
منتشر می شود ،این اخبار منجر
به التهاب بازار شده و قیمت را تا
حدود  130دالر افزایش می یابد.
متاسفانه عدم واقع بینی نسبت به
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تحریم ها و امید به لغو آنها و همچنین عدم
وجود سیاستگذاری واحد در مباحث نفتی
منجر به تکذیب این خبر از سوی مسئولین
می گردد .در نتیجه روند افزایشی ،متوقف
شده و تبدیل به یک روند کاهشی می شود.
بدین ترتیب یک فرصت مهم به منظور ضربه
زدن به دشمن و همچنین منع دیگر کشورها
از انجام هر گونه رفتار مشابه و همراهی با اروپا
از بین می رود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می شود که
تحلیل ها و بررسی های انجام شده حاکی از
قطعیت اعمال تحریم ها دارد .از جمله می
توان به مواردی از قبیل افزایش تولید و افزایش
توان تولید کشورهایی همچون لیبی ،عراق و
عربستان و همچنین روند کاهشی وابستگی
اروپا به نفت ایران اشاره کرد که از سال 85
روند کاهشی به خود گرفته بود.
در نتیجه ،رسانه به عنوان یکی از قویترین
ابزارهای غرب در کنترل بازارهای نفتی به کار
گرفته می شود و در مقابل ،ایران می تواند
با طراحی هوشمندانه برخی اقدامات از این
ابزار به نفع جمهوری اسالمی بهره برد .البته
این مهم نیازمند داشتن استراتژی مشخص و
منسجم و اعمال به موقع و هوشمندانه آن
است که نمونه آن را می توان در فرمایشات
مقام معظم رهبری(مدظله) مشاهده کرد.
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
دکرت علیرضا علی احمدی و حامد نجفی جزه

فلسفه ،رضورت وراهربد های اصلی اقتصاد مقاومتی

این مقاله در پی پاسخ به فلسفه ،ضرورت و راهبرد های اصلی اقتصاد مقاومتی است .در بخش اول مقاله و در
پی پاسخ به ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی مباحثی عنوان می گردد .استدالل می شود که طراحی
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزه های اسالم در باب جدال پایان ناپذیر حق و باطل تا زمان ظهور منجی،
یک ضرورت تاریخی است و به جهت ویژگی های جمهوری اسالمی ایران و تشدید تحریم ها در پارادایم
جنگ نرم یک ضرورت مقطعی می باشد .پس از آن در پی پاسخ به راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی،
انواع و تاریخچه تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران با نگاهی تحلیلی و از طریق روش
مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد تا نقاط تمرکز و محورهای اصلی دنیای غرب در جنگ
اقتصادی روشن شود .جهت یافتن ابعاد و مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی ،به کمک روش رویش نظریه
ها ،محورهای اصلی در طراحی اقتصاد مقاومتی از منظر فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین می گردد .این
مقاله در پی پاسخ به پایه های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی به  14محور اصلی اشاره می نماید.
ذیل هر محور ،چالش ها و راهکارهای موجود مورد بررسی قرا گرفته است.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
تحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و بررسی سناریوهای برون رفت

دکرت علیرضا علی احمدی و حامد نجفی جزه
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دول غربی با هدف تضعیف و ایجاد ناهنجاری های عمیق در اقتصاد ایران و در نتیجه تغییر رفتار و نرمش
جمهوری اسالمی در مواجهه با نظام سلطه جهانی تا سرحد تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران ،اقدام به
طراحی و اعمال تحریم نفتی گسترده علیه ایران نموده اند .در این مقاله پس از رویدادنگاری تحریم های
نفتی اعمال شده بر ایران ،منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های نفتی بر اساس رویکرد تئوری بازی
ها تبیین می گردد و پس از آن با بررسی اثرات تحریم نفت ایران بر اقتصاد جهانی ،آمریکا و ایران سناریو
های رویارویی با این پدیده تهدید آور مورد واکاوی قرار می گیرد .سناریوی اول اتخاذ سیاست های مذاکره و
سازش به منظور لغو تحریم ها می باشد که بر همین اساس شرایط حقوقی لغو اصلی ترین تحریم های نفتی
علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است در سناریوی دوم با فرض حفظ سهم ایران در بازار صادراتی جهان،
راهکارهای دور زدن تحریم ها به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد و در سناریوی سوم بر اساس مقاوم
سازی اقتصاد و تالش در جهت لغو واقعی تحریم ها ،از یک منظر سیاست های مناسب به منظور کاهش
اثرات شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی ،حاصل از تحریم نفت و کاهش صادرات نفت ایران ارائه می
گردد و از منظر دیگر اقدامات الزم به منظور افزایش حداکثری فشار بر قیمت نفت به جهت افزایش هزینه
های آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
استقالل اقتصادی زیر بنای استقالل سیاسی ) با رویکرد اقتصاد مقاومتی(

حسین تقی نژاد ،احمد مومنی

این مقاله در پی پاسخ به فلسفه ،ضرورت و راهبرد های اصلی اقتصاد مقاومتی است .در بخش اول مقاله و در
پی پاسخ به ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی مباحثی عنوان می گردد .استدالل می شود که طراحی
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزه های اسالم در باب جدال پایان ناپذیر حق و باطل تا زمان ظهور منجی،
یک ضرورت تاریخی است و به جهت ویژگی های جمهوری اسالمی ایران و تشدید تحریم ها در پارادایم
جنگ نرم یک ضرورت مقطعی می باشد .پس از آن در پی پاسخ به راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی،
انواع و تاریخچه تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران با نگاهی تحلیلی و از طریق روش
مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد تا نقاط تمرکز و محورهای اصلی دنیای غرب در جنگ
اقتصادی روشن شود .جهت یافتن ابعاد و مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی ،به کمک روش رویش نظریه
ها ،محورهای اصلی در طراحی اقتصاد مقاومتی از منظر فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین می گردد .این
مقاله در پی پاسخ به پایه های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی به  14محور اصلی اشاره می نماید.
ذیل هر محور ،چالش ها و راهکارهای موجود مورد بررسی قرا گرفته است.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
احسان نورالهی ،سید محمدرضا سعیدی ،هادی میرمحرابی

اقتصاد مقاومتي از ایده تا اجرا؛ در منطقه چهار عمليات انتقال گاز
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چندی است که واژه اقتصاد مقاوتی به تواتر و از زبان افراد گوناگون شنیده می شود .اینکه این واژه چه
مفاهیمی را در خود نهفته دارد و چه نوع راهبردهای اقتصادی را در پس خود همراه دارد ،از موضوعاتی است
که شاید کمتر به طور ملموس به آن پرداخته شده باشد و به خصوص شرکتهای دولتی پایین دستی چندان
خود را درگیر آن ندانسته و چنین مفاهیمی را تنها در سطوح باالی مدیریتی دارای کاربرد می انگارند.
لذا در این فرصت تالش گردیده ضمن بیان تاريخچه تحريم ها و فشارهاي اقتصادي بر كشورمان ،تعاريف
دقيق تري از اقتصاد مقاومتي و حوزه هاي آن به طور اجمالی ارایه گردیده و در ادامه به آنچه در منطقه
چهار عملیات انتقال گاز به عنوان یکی از مناطق شرکت انتقال گاز ایران ،به انجام رسیده پرداخته می شود.
اقدامات این منطقه در حوزه های گوناگون قابل بررسی می باشد که در اینجا به سه بخش کمیته خودکفایی،
نظام مشارکت و مشاوان جوان مدیریت منطقه اکتفا می شود.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
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بررسی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ایران و مصادیق آن در رشکت
ملی پخش فرآورده های نفتی

اعمال تحريم هاي يك جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري ،همواره يكي از ابزارهاي غيرقانوني نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام
جمهوري اسالمي ايران در طول سي و دو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم اين تحريم ها افزوده است.
اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریمهای بینالمللی مطرح شده است .هم اکنون اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام
نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریمهای بینالمللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند.
تبدیل نفت به محصوالت و خدمات مبتنی بر نفت یکی از راهبردهای اساسی است که هم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد
و هم باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق توسعه زنجیره ارزش افزوده و صادرات میشود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت یکی دیگر از راهبردهای مقابله با تحریم نفت می تواند مدنظر قرار گیرد .این موضوع برای
متقاضیان اروپایی نیز خوشایند خواهد بود ،چراکه آنها نیز به دنبال راه های دور زدن تحریم ها هستند و در حال حاضر برخی از صاحبان
پاالیشگاههای اروپایی حاضرند برای نجات خود ،با بخش خصوصی ایران برای واردات نفت ،قرارداد امضا کنند.
مدیریت مصرف از مسائل اساسی مطروحه در اقتصاد مقاومتی است .اتخاذ الگوی صحیح مصرف -علی الخصوص در مصرف فرآورده های
نفتی -و تعیین حد مطلوب مصرف ،باید مورد توجه جدی قرار گیرد .صرفهجویی شامل بخش دولتی ،بخش خصوصی و مردم می شود و تمام
ن های جامعه می باید الگوی مصرف بهینه را در پیش گیرند.
افراد و ارگانها و سازما 
نقش و تاثیر شرکت ملی پخش در اجرای سیاست های اقتصادی دولت یک نقش بسیار حساس می باشد .اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه
ها برای ساماندهی به مصرف بی رویه سوخت و تدوین راهکارهای متعدد برای جلوگیری از قاچاق سوخت ،نقش این شرکت را در مرحله
دوم طرح تحول اقتصادی دولت باتوجه به گستره عظیم فعالیتی آن در کشور ،بسیار حساس تر از قیل نموده است .تدوین و ارائه راهکارهای
صحیح برای تغییر مصرف بنگاه های تولیدی و تشویق آنها به استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی و همچنین برنامه ریزی برای
حمایت از طریق یارانه در بخش های حساس تولیدی مثل کشاورزی یا کاالهای استراتژیک باید بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران
این شرکت قرار بگیرد.

بررسی تاثیر تقویت مهارت کارآفرینی بر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی
وحامیت از اقتصاد مقاومتی :مطالعهای در بین دانشجویان فنی

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت

ماريا حميدیان ،سحرحميديان ،حجت الله نوری
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در نیای رقابتی امروز مهارتهای نیروی انسانی خبره و اندیشه و تفکر این عامل ،محرک اقتصادی و تولیدی هر
جامعه ای به شمار می آید .پس از تشدید تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر این شیوه توسط حکومت ایران
بین حکومتها تبلیغ و ترویج میشود و دراقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل
تحریمها با ایجاد کمترین بحران است .اقتصاد مقاومتي چگونه در خدمت مقاومت ملي باشد؟ از چندي پيش،
رهبر انقالب اسالمي با طرح موضوع اقتصاد مقاومتي ،توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات يك نظام
اقتصاد مطلوب از نگاه نظام جمهوري اسالمي ايران جلب نموده اند؛ اما اقتصاد مقاومتي به چه معناست؟ در
عرصه ي سياست گذاري ،چه تصميم هايي ما را به اقتصاد مقاومتي نزديك و چه سياست هايي از آن دور مي
كند؟ دراین میان آنچه برای اقتصاد مبتنی بر نفت ما اهمیت دارد کاهش وابستگی به صادرات نفتی و افزایش
ابعاد اقتصادی می باشد .افزایش مهارتهای کارآفرینی با رویکرد ایجاد کسب و کار های کوچک و با سرمایه
اندک می تواند مفری برای این موضوع درنظر گرفته شود .هدف این مقاله بررسی تاثیر تقویت مهارتهای
کارآفرینی دانشجویان سا آخر بر کاهش وابستگی به اقتصاد تک بعدی وحمایت اقتصاد مقاومتی بوده است
نتایج تحقیق حاکی از تاثیر کلی این مهارتها باالخص مهارتهای فنی -تخصصی و مدیریتی می باشد.
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بررسی نقش کیفیت بر اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی
مبتنی بر آرا مقام معظم رهربی

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
مرتضی باقرپور ،محمد حسن کامفیروزی ،زهرا
کامفیروزی

اخیرا اهمیت طرح بحث اقتصاد مقاومتی و طراحی سیستم اقتصادی پویایی که بتواند ایران اسالمی را از این
دوره حساس تاریخی عبور دهد به وضوح در بیانات رهبر معظم انقالب خود را نمایان ساخته است .با توجه
به لزوم نگاه سیستماتیک به مقوله اقتصاد در افکار رهبر انقالب  ,این مقاله در پی آنست تا نسبتی منطقی و
سیستماتیک بین مقوله کیفیت و نقش آن در بین شاخصه های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت برقرار
سازد.
در این مقاله ابتدا با مروری بر ادبیات پژوهش های انجام شده ی مرتبط با این حوزه ,و معرفی مبحث اقتصاد
مقاومتی به بدنه اصلی مقاله که متدولوژی پژوهش است پرداخته میشود .در این راستا ابتدا با استفاده از
روش داده بنیاد به استخراج مقوالت اقتصاد مقاومتی از دل بیانات رهبری که از اهمیت و ارتباط بیشتری با
این موضوع برخوردار است مبادرت ورزیده شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی و با استفاده از بحث بین
خبرگان به بررسی چگونگی تاثیر و نقش هر شاخصه در فرایند تاثیر گذاری پرداخته شده و در نهایت مدلی
مفهومی برای این منظور ارائه شده است.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
سید محسن اقبالی و علی بنیادی نائینی

تحریم های نفتی غرب ،فرصت دستیابی به آرزوی رهایی از بالی اقتصاد
نفتی
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اقتصاد مقاومتی به ایجاد ساختارهای اقتصادیی اشاره دارد که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها ,کام ً
ال منعطف عمل کرده و
بدون تاثیرپذیری به راه خود ادامه دهد .تحقق اقتصاد مقاومتی با تبیین و به کارگیری راهبردهای عینی آن در عرصه های مختلف
ممکن خواهد بود .از آنجا که حوزه انرژی یکی از مهم ترین و پرچالش ترین عرصه های اقتصادی کشورایران است و بخش مهمی
از تحریم های استکبـــار جهانـــی در شرایط کنونی نیز متوجه این بخش از اقتصـــاد است ،لذا شناسایی ،تبیین و به کار گیری
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه ی انرژی یکی از مهم ترین و اصلی ترین موضوعاتی است که باید بدان پرداخته شود .یکی از
حوزه هایی که باید حول آن هرچه سریعتر عمل کرده و راهکارهای مقاومتی را اتخاذ کنیم ،حوزه نفت ،گاز و انرژی می باشد که باید
به گونه ای به سیاستگذاری آن پرداخته شود که ماحصل آن ،اقتصادی بدون وابستگی به نفت باشد و در واقع باعث شود که نفت ،
برای کشور به عنوان برگ برنده ای باشد که در مواقع خاص از آن استفاده کنیم نه موجودیتی که نبودش برای ما خطر ایجاد کند.
پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کتابخانه ای-پیمایشی می باشد و با توجه به شیوه ی جمع آوری اطالعات پژوهش حاضر ازنوع
تحقیقات توصیفی وکتابخانه ای ،پرسشنامه ای -پیمایشی می باشد .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :مصاحبه و نرم
افزارهای تحلیل آماری .در این پژوهش ابتدا با مراجعه به اسناد و مراجع کتابخانه ای و آخرین مقاالت منتشر شده در زمینه های
اقتصاد ایران و تحریم های غرب و نیز با جستجوی کلمات کلیدی همچون چالش های اقتصاد ایران ،تحریم های نفتی ایران ،تجربیات
تحریم دیگر کشورها ...به یافتن ریشه های ناکارآمدی سیاست های اقتصادی حال حاضر پرداخته ،سپس با توزیع پرسشنامه درمیان
خبرگان سیاسی ،اقتصاددانان ،اساتید دانشگاهی و تعدادی از بازرگانان به رتبه بندی راه حل های پیشنهادی اقتصادی بمنظور تبدیل
تهدید تحریم های نفتی براقتصاد نفتی ایران به فرصت دستیابی به آرزوی رهایی از بالی اقتصاد نفتی کشور ایران ،پرداخته ایم و سپس
بمنظور اعتباردهی به نتایج بدست آمده حاصل از کارپرسشنامه ای ،با  5نفر از اساتید حوزه های اقتصاد و سیاست گذاری مصاحبه
نمودیم .تعداد پرسشنامه های توزیع شده  50مورد می باشد که ازاین تعداد 41پرسشنامه بصورت تکمیل شده مورد استفاده قرار
گرفت .در پایان نیز به ارائه الگویی جهت تبدیل تهدید تحریم هابه ایجاد فرصت ها پرداخته ایم.
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
ارسالن ظاهری بیرگانی و رضا محسنی

لزوم تدوین اسرتاتژی انـرژی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

به سبب ماهیت نظام اسالمی و چالش های آن با نظام سلطه ،ما امروز در يك ميدان وسيعى در مقابلهى با
جبههى دشمن قرار گرفتهايم؛ اقتصاد كشوري كه داراي جهانبيني خاصي است و اين جهانبيني با منافع
ي با چنين كشوري پايدار بوده
ابرقدرتهاي روز دنيا در تضاد است ،اقتصاد خاصي خواهد بود ،چرا كه دشمن 
و در هر دورهاي به شكلي بروز مييابد .از اين روي بايد همه راهبردها و سياستهاي كشوري مثل ايران به
گونهاي طراحي شود كه از كيان آن در برابر تهديدها حفاظت كند ،جمهوري اسالمي ايران كه هميشه در
معرض دشمني قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضع داشته باشد
كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير ميشود .انرژی ،پیش نیاز رشد اقتصادی ملت ها محسوب می شود ،از این
رو به موازات رشد جمعیتی کشورها و همچنین توسعه اقتصادی آنها ،نیاز به انرژی نیز بیشتر خواهد شد .این
امر کشورها را بر آن داشته است تا در گام نخست ،تولید منابع داخلی خود را برای دستیابی به خودبسندگی
انرژی افزایش دهند .ايران نیز سرشار از منابع انرژي تجديدپذير و تجديدناپذير است و باید در حوزه انرژي،
سياستهاي راهبردي خود را به سمت و سوي تعدد و تنوع در استفاده از انرژيهاي روز جهان سوق دهد،
ما امروز باید فكر روزى را بكنيم كه كشور ما نفت نداشته باشد؛ اگر نكنيم ،آن روزى كه نفت تمام مي شود،
ما نيستيم ،اما اثر سوء اين عمل ما آن روز خواهد بود .وابستگی اقتصاد ما به نفت یک میراث شوم صد ساله
و یک نقطه ضعف اساسی است ،که در این رویارویی و این نبرد اقتصادی دشمن بصورت جدی بر روی آن
حساب باز کرده است ،راهبرد و استراتژی ما در زمینه انرژی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی تدوین گردد تا
در کنار فائق آمدن بر این نقاط ضعف ،مسیر رشد و بالندگی را نیز در پیش بگیریم.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
ممیزی انرژی ساختامن اداری رشکت گاز ناحیه  2مشهد

سمیه کاراندیش ،حسام الهی ،نیام امین ،مهدیه
کنعانی

22

در دنياي امروز مديريت و بهينه سازي مصرف اين حامل انرژي هم از نقطه نظر حفظ و سيادت از منابع
انرژي و هم از نظر كاهش آلودگي هاي محيط زيست بسيار حائز اهميت مي باشد .با توجه به مصرف باالي
انرژي در کشور ،مطالعه اي در رابطه با مصرف انرژي در ساختمان اداري مجموعه گاز ناحيه  2شرکت گاز
استان خراسان رضوي صورت گرفته است .پس از انجام مميزي و استقرار نظام مديريت انرژي ،در نهايت
راهکارهاي مديريتي کاهش مصرف انرژي در اين ساختمان به شرح گزارش ارائه گرديده است .در اين راستا
پس از جمع آوري کليه داده هاي مورد نياز در رابطه با ساختمان هاي مذکور و تجزيه و تحليل اطالعات
بدست آمده روند کلي مصرف انرژي مورد ارزيابي قرار گرفته است .همچنين راهکارهاي بهينه سازي مصرف
انرژي ارائه و از ديدگاه اقتصادي در سه سناريوي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت دسته بندي شده است.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
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نظام اقتصادى اسالم از نظر حرضت امام خمینى و بایدها و نبایدهای
اقتصاد مقاومتی

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
حجه االسالم واملسلمین دکرت سید علی رضا حجازی

مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسالم در سه محور خداشناسى ،جهانشناسى و انسانشناسى از دیدگاه حضرت
امام خمینى قابل بیان است  .در این نوشتار به بحث خداشناسى و اقتصاد از دیدگاه آن حضرت مىپردازیم،
و تاکید ما بر مباحثى است که به نوعى در نظام اقتصادى تاثیرگذار است
در اين مجال چند ویژگی و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی را مطرح ميکنيم :مواردي مانند ضرورت
تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی گری و يا سادهزیستی ،نتراشیدن هزینه و کم خرج بودن مدیران و همين
طور مشارکت مردمی و نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه ظرفیتهای کشور و نگاه مولد
به درون ،خوداتکایی ،خودکفایی و ...

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
جواد حسین زاده

اقتصاد مقاومتی با تاكيد بررضورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

23

در هر جامعه ای ،ساختارها و نهادهای قانونی و غیرقانونی ،آشکار یا پنهان ،روابط و عملکرد اقتصاد را به
گونه ای که تضمین کننده ادامه حیات آن باشد شکل می دهند .این ساختارها و نهادها در طول دوره
های تاریخی شکل می گیرند و در کشورهای مختلف ،متفاوت هستند .تاریخ ایران با یک دوره طوالنی از
نظام های اقتدارگرا ،رفتار اقتصادی ایرانیان را در قالب خاصی شکل داده و این نوع از رفتار با کشف نفت
و شباهت دولت های نفتی به نظام های اقتدارگرا در تخصیص و توزیع منابع و درآمدها ،تداوم یافته است.
و اکنون شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه ای است که وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی،
اهرم فشاری برای کشورهای بیگانه جهت رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی آنان شده است .این موضوع
ضرورتی به عنوان اقتصاد مقاومتی را در ایران ایجاب کرده است .در این مقاله ضمن تبیین ساختار و ماهیت
اقتصادی جامعه ،اثر نوسانات نرخ ارز و تغییر در نرخ بهره را که در نتیجه تحریم ها روی می دهد ،بر اقتصاد
ایران تحلیل می کنیم .مطالعه به روش اسنادی و با دیدی انتقادی انجام گرفته است .نتیجه این نوشتار،
اثرگذاری تحریم ها را نتیجه ساختار و رفتار اجتماعی و اقتصادی می داند؛ که ناشی از اقتصاد نفتی است.
در پایان لزوم اصالح برخی رفتارها و نهادهای قانونی در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد
شده است.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
محمود مویدی ،عامدالدین مسافری ،علی بنیادی،
میالدهامیونی زاده

الگوی اقتصاد مقاومتي در صنايع باالدستي نفت

با توجه به شرایط حساس کشور و فشارهای همهجانبه دول غربی و هدف قرار دادن شریان اصلی اقتصاد
کشور (صنعت نفت) در شرایط فعلی ،وجود برنامهریزی منعطف و هدفمند با رویکرد گذر از تحریم امری
حیاتی است .شاید مدیریت در شرایط حاضر را بتوان به نوعی مدیریت بحران نامید که مطمئناً کارکردن
در آن تفاوتهای فاحشی با روند معمول داشته و به تبع به مدیرانی منعطف و عملگرا نیز نیازمند است.
به کارگیری نوعی خاص از مدیریت که رهبری انقالب آن را در حوزه اقتصاد با عنوان « اقتصاد مقاومتی» نام
نهادند ،شاید نگرشی نو به برخوردی عمل گرایانه با مقوله تحریم باشد .در این بین صنعت نفت همان گونه
که در باال بیان شد ،به عنوان سکاندار اقتصاد مقاومتی می تواند مورد توجه قرار گیرد .این مقاله بر آن است
تا با تعريف اقتصاد مقاومتي و توجه به اهميت آن ،الگويي مهم در اين زمينه را در حوزه صنايع باالدستي
نفت و گاز ارائه نمايد.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
بررسی وضعیت انرژی در ایران و جهان وجایگاه بورس انرژی ایران در
وضعیت کشور

حسین احمدی مقدم

24

با مروری بر وضعیت انرژی ایران و جهان مشخص می شود که کل جریان انرژی داخلی کشور 168.6میلیون
بشکه معادل نفت خام است که بخش خانگی تجاری عمومی بیشترین سهم راازاین جریان انرژی دارد.بزرگترین
میدان نفتی در عربستان واقع است و ایران با151.2میلیارد بشکه ذخایرنفتی دارای سهم9.1درصد از ذخایر
جهان می باشد.میدان گازی پارس جنوبی که میدان مشترک ایران و قطر است،بزرگترین میدان گازی دنیاست
.ایران 16درصد کل ذخایر گازی دنیا را دارا می باشد.ذخایرذغالسنگ کل دنیادرسال2011حدود861میلیاردتن
برآورد شده که بیشترین آن در اروپاواوراسیا واقع است.ایران عالرغم دارابودن پتانسیل باالی ذغالسنگ ،سهم
ناچیری در تولید ذغالسنگ دارد.این مقاله باهدف شناسایی بهترپتانسیلها،ظرفیتها و وضع موجود حوزه انرژی
در ایران و جهان صورت گرفته است تاسیاست گذاران باشناخت این حوزه بهتر عمل کنند.باروش توصیفی-
تحلیلی و با بهره گیری از شیوه اسنادی درصددآنیم که نشان دهیم و جود بورس انرژی در کناربورس کاال
با توجه به وضعیت کشورها چه تاثیری بر اقتصاد کشور و منطقه دارد .وجود بورس در کشور باعث افزایش
مبادالت نفت و گاز در منطقه می شود،افزایش مبادالت نفت و در کنار آن مبادالت کاالیی در بورس ایران
باعث افزایش وابستگی کشورهای جهان به این منطقه بخاطروجود بورس انرژی برای تامین انرژی مورد نیاز
و بورس کاال برای فروش کاالهای تولیدی به این منطقه ،خواهند شد.درچنین شرایطی اعمال تحریمهای
علیه کشورمان درحقیقت هزینه ی بسیارسنگینی برای کشورهای جهان و به ویژه برای کشورهای اعمال
کننده تحریم به همراه خواهدداشت،ضمن اینکه وجود چنین بازاری در ایران باعث افزایش کارایی صنابع
داخل،بهبودحمل و نقل،رونق صنایع مرتبط با پتروشیمی وافزایش اشتغال خواهد شد.بدیهی است که شکل
گیری بورس کاالیی در کنار بورس انرژی درصورتی صنایع تولیدی داخلی را تقویت کرده وباعث رشد و
توسعه پایدارکشوردربلندمدت خواهدشدکه از درامدهای نفتی صرفا برای ایجاد زیرساختها بکاررود به عبارتی
دربخش مولد اقتصاد سرمایه گذاری شود.

ویژه نامه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
پوشش نااطميناين و تعیین نرخ پس انداز بهینه راهکار دستیابی به اقتصاد
مقاومتی در حوزه مدیریت دریافتی های نفتی

دکرت روح اله شهنازي

جهت مقاومتی شدن اقتصاد ،باید بگونه ای سیاست گذاری کرد که اقتصاد در مقابل شوکها و نوسانات دچار بیثباتی نشود.
جهت بی ثبات نشدن در حوزه سیاست گذاری اقتصادی باید مدیریت کارا و اثر بخشی اعمال شود .يکي از ويژگي هاي ذاتي
قيمت نفت و به دنبال آن دريافتي هاي نفتي ،نوسانات و نااطميناني آن مي-باشد .از آنجا که اجتناب از انتقال بيثباتي قيمت
نفت در اقتصاد ،خارج از كنترل سياست گذاران است خاصيتهاي بيثباتي و نااطميناني دريافتي نفتي ،مديريت اقتصاد
كالن و برنامهريزي مالي را دشوار ميكند .بنابراين سياست گذاري کاراي مالي در فضایی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی
از اهميت ويژه اي برخوردار است .از اين رو در اين مقاله هدف محاسبه نرخ پس انداز بهينه براي پوشش نااطميناني قيمت
و دريافتي هاي نفتي در ايران جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت دریافتی های نفتی است.
جهت دستيابي به اين هدف ابتدا ماهيت بي ثباتي قيمت هاي نفت و مدلي که قيمت هاي نفت از آن پيروي مي کنند
شناسايي مي شود .سپس بر اساس آن با استفاده از بسط تيلور مدلي طراحي مي شود که نرخ پس انداز احتياطي بهينه براي
پوشش نوسانات قيمت نفت را محاسبه کند.
نتيجه نشان مي دهد قيمت هاي نفت از يک فرايند گام تصادفي پيروي مي کنند .همچنين نتيجه محاسبه نرخ هاي بهينه
پس انداز احتياطي جهت پوشش نااطميناني مرتبط با قيمت نفت نشان داد در صورتي که دولت ساالنه  10درصد از دريافتي
هاي نفتي در دوره قبل را پس انداز کند مسير بهينه پس انداز احتياطي کمي بيش از  1درصد مي باشد و در صورتي که
دولت ساالنه  20درصد از دريافتي هاي نفتي در دوره قبل را پس انداز کند مسير بهينه پس انداز احتياطي حدود  0/3درصد
است.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
محمد علی شفیعا ،علیرضا معینی ،علیرضا باباخان

طراحی یک مدل مبتنی بر توسعه منابع انسانی برای اقتصاد مقاومتی

25

توسعه اقتصادی کشورها و ارائه مدل های توسعه ای مناسب و بومی ،همواره یکی از زمینه های مورد بحث
در عرصه مدیریت توسعه در سالیان اخیر بوده است .برخی از کشورها با اتخاذ رویکردهای بومی برای توسعه
اقتصادی ،توفیقات زیادی را عاید خود کرده اند .نظریه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام ّ
معظم رهبری برای
اولین بار مطرح شد ،تالش دارد تا ضمن طراحی یک چارچوب اقتصادی بومی برای ایران ،ع ّزت و استقالل
اقتصادی کشور را نیز ارتقا بخشد .در این مقاله ،با استفاده از تحلیل نظرات مقام ّ
معظم رهبری به عنوان
نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی ،و نیز با در نظر گرفتن تحقیقات سایر محققین ،عوامل موثر بر رشد اقتصادی و
صنعتی کشورها استخراج شده اند .سپس ،یک مدل مفهومی برای پیاده سازی موفق فرهنگ اقتصاد مقاومتی
با تکیه بر نقش توسعه نیروی انسانی معرفی شده است .برای محک زدن اعتبار مدل پیشنهادی ،از نظر
خبرگان شرکت کننده در پژوهش و به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد.
کلمات کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،جریان فکری ،نیروی انسانی
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مميزي روشنايي اداره گاز ناحيه  2مشهد با استفاده از نرم افزار
Dialux

در دنياي امروز مديريت و بهينه سازي مصرف اين حامل انرژي هم از نقطه نظر حفظ و سيادت از منابع
انرژي و هم از نظر كاهش آلودگي هاي محيط زيست بسيار حائز اهميت مي باشد .با توجه به مصرف باالي
انرژي در کشور ،مطالعه اي در رابطه با مصرف انرژي در ساختمان اداري مجموعه گاز ناحيه  2شرکت گاز
استان خراسان رضوي صورت گرفته است .پس از انجام مميزي و استقرار نظام مديريت انرژي ،در نهايت
راهکارهاي مديريتي کاهش مصرف انرژي در اين ساختمان به شرح گزارش ارائه گرديده است .در اين راستا
پس از جمع آوري کليه داده هاي مورد نياز در رابطه با ساختمان هاي مذکور و تجزيه و تحليل اطالعات
بدست آمده روند کلي مصرف انرژي مورد ارزيابي قرار گرفته است .همچنين راهکارهاي بهينه سازي مصرف
انرژي ارائه و از ديدگاه اقتصادي در سه سناريوي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت دسته بندي شده است.

شناسایی عوامل موثر بر خصوصی سازي صنایع پاالیش گاز ایران با رویکرد
دلفی  :مورد کاوي رشکت پاالیش گاز پارسیان

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
رضا اشگرف ،دکرتسعید میرزا محمدي ،دکرت سید
جعفر سجادي
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در این نوشتار ،نتایج بررسی عوامل کلیدي موثر بر خصوصی سازي صنایع پاالیش گاز ایران در راستاي
مردمی کردن بخشی از اقتصاد نفت و انرژي ،با رویکرد دلفی ،ارائه شده است .به این منظور پس از مروري
کوتاه بر تعاریف ،مبانی و اصول نظري خصوصی سازي و ارائه شواهدي از تاریخچه خصوصی سازي صنایع
نفت و گاز در سطح جهانی ،مساله پژوهش تعریف خواهد شد .مرور پژوهش ها و مطالعات پیشین در زمینه
عوامل موفقیت و شکست خصوصی سازي و جمع بندي آن ها ،بخش بعدي مقاله را تشکیل می دهد .در
ادامه روش پژوهش تبیین و در پایان نیز یافته هاي این پژوهش ،توصیف و تحلیل می گردند .بر اساس یافته
هاي این پژوهش بر مبناي تکنیک دلفی ،خبرگان ،در مجموع  39عامل را در خصوصی سازي شرکت هاي
پاالیش گاز ،کلیدي تشخیص داده اند.
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نقش نفت در تحقق مولفه هاي اقتصاد مقاومتي

احمد قضاتلو و آيدا متني

ما در پي «اقتصاد ايدهآلي» هستيم كه هم اسالمي باشد و هم ما را به جايگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛
اقتصادي كه براي جهان اسالم الهامبخش و كارآمد بوده و زمينهساز تشكيل «تمدن بزرگ اسالمي» باشد.
بدين معنا اساساً در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،يكي از مولفههاي مهم الگو ميبايد متضمن مقاومت
و تحقق آن باشد .در اين مقوله است كه اقتصاد مقاومتي مشتمل بر اقتصاد كارآفريني و ريسكپذيري و
نوآوري ميشود.
اقتصاد مقاومتي يک نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشدآفرين نيست.
منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يک اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه
مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و کوشش در مسير حرکت و پيشرفت تعريف ميشود.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
مجتبی کریمی و داود فراهانی

تجلی اقتصاد مقاومتی در آرمان اقتصاد بدون نفت و مدیریت درآمدهای
نفتی با نگاه به ادبیات قتصاد بدون نفت
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باتوجه به تشدید تحریمها به خصوص در بخش انرژی ،بزرگان و مدیران ارشد نظام ،یگانه راه مقابله با اینگونه
تنگ نظریهای بیگانگان را در رشد و تعالی اقتصاد داخلی که در ادبیات اقتصاد مقاومتی تجلی یافته است
دیده اند .مفهوم اقتصاد مقاومتی درباره مدیریت درآمدهای نفتی را میتوان مدیریت اقتصاد بدون نفت تعریف
کرد؛ چراکه يكي از آرمان هاي انقالب اسالمي اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي نفت است .با اینحال ،این
آرمان و آرزو هنوز تحقق پیدا نکرده است .اقتصاد برپایه درآمدهای نفتی مصائبی به دنبال دارد که نابودی
تولید داخلی و افزایش بی رویه مصرفگرایی از جمله آن است .این مقاله میکوشد تا ضمن برشمردن مصائب
اقتصاد نفتی ،به دالیل اجرایی نشدن این آرمان اصلی انقالب بپردازد و راهکارهای مدیریت درآمدهای نفتی
برپایه اقتصاد غیر نفتی از نقطه نظر کارشناسان را ارائه نماید .حسن مطلع مقاله بیانات رهبری نظام درباره
اقتصاد غیر نفتی است.
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روح اله قابيض و محمد باقر ارشفی

اقتصاد مقاومتي و مديريت مرصف نفت و گاز و فراورده اي نفتي

مقام معظم رهبري درچند سال اخير با نامگذاري سالها با عناوين اقتصادي اهميت مسايل اقتصادي وبرنامه
ريزي دشمن براي تضعيف نظام جمهوري اسالمي از اين طريق را ياد اوري کرده اند.طرح موضوع اقتصاد
مقاومتي از سوي معظم له نشان دهنده عمق نگاه رهبري به موضوع است.صنعت نفت ايران با توجه به نقش
و جايگاه استراتژيکي که در اقتصاد کشور دارد و به تبع ان مسئاله مديريت مصرف نفت و گاز و فراوردهاي
وابسته به عنوان  ،يکى از ارکان اقتصاد مقاومتى مطرح است.در اين نوشتار با نگاهي اجمالي به ذخاير نفت و
گاز در دنيا و ترسيم جايگاه جمهوري اسالمي در عرصه نفت و گاز جهاني توليد و مصرف فراورده اي نفتي در
کشور مورد برسي و مقايسه قرار گرفته است .با عنايت به شدت پنج برابري مصرفي انرژي در کشور موضوع
مديريت مصرف انرژي به ويژه مصرف نفت و گاز و فراورده هاي وابسته مي تواند نقش مهم و تعيين کنندهاي
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبر معظم انقالب داشته باشد.براين اساس راهبردهايي نظير
توايد صيانتي نفت،کاهش واستگي اقتصاد کشور به نفت،اصالح نظام مالياتي،اجراي صحيح قانون هدفمندي
يارانه ها ،توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي،حداکثر استفاده از فرصت تحريمها و بهينه سازي
الگوي مصرف به عنوان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح شده است.

راهربد سازماندهي تحقيق و توسعه در صنعت نفت ،گامي مهم در
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
هادي فرمهيني فراهاين
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طي ساليان گذشته و بر حسب تجارب بدست آمده و نيز مباحث علمي مطروحه در فضاي کشور ،براي مديران و تصميمگيران
سطوح ملي و بنگاهي ما مسجل شده که دستيابي به فناوري روز يک ضرورت حياتي است و هر بنگاه و حتي ملتي که نتواند
به سطح فناوري مناسبي دست يابد ،از چرخه معامالت جهاني حذف خواهد شد .اکنون سوال ديگري که براي مسئولين
ذيربط مطرح است چگونگي دستيابي به فناوري است .به عبارت بهتر آيا بايد در مورد کليه فناوريهاي مورد نياز ،به تحقيق
و پژوهش پرداخت و آن را از مرحله پايه تا کاربرد ،توسعه داد يا اينکه ميتوانيم فناو ريهاي مورد نظر را از خارج خريداري
کنيم و فقط به بهرهبرداري از آن بپردازيم؟ کام ً
ال آشکار است که در فاصله دو حالت فوق ،طيف وسيعي از راه حلها وجود
دارد که در تمام آنها ،نوع و سطح خاصي از «تحقيق و توسعه ( »)R&Dمورد نياز است .اما به سوال مهم ديگري هم در
اينجا بايد پاسخ داد :آيا صر ف دستيابي به يک فناوري ،کفايت ميکند و يا چگونگي بهرهبرداري بنگاه از آن نيز اهميت
دارد ،و در اين صورت چه نوع سازماندهي براي بهرهبرداري کارآمد و اثربخش از هر فناوري الزم ميباشد ،بويژه آنکه عمده
استراتژيهاي طراحي شده براي فناوري ،به نوعي ،مشارکت ساير شرکتها (بويژه شرکت هاي خارجي) را در بر دارد و لذا
ي و سه ساله انقالب اسالمي حاکي از فشارهاي هر روزه جبهه استکبار در
نحوه اين مشارکت امري پيچيده است .تاريخ س 
جهت کاهش نفوذ و قدرت جمهوري اسالمي ايران بعنوان پرچمدار واقعي جهان اسالم و مظلومان جهان است .اين فشارها
در هر برههاي از تاريخ با صورتي متفاوت خود را نمايان ميسازد؛ گاهي سياسي ،گاهي اجتماعي  -فرهنگي و در سالهاي
اخير اقتصادي .کشور ما ايران و نظام مقدس ما امروز در يک جنگ تمامعيار اقتصادي به سر ميبرد و البته در تاريخ اقتصادي
ايران ثبت است که رهبرمعظم انقالب از سالها پيش اقتصاد مقاومتي را مطرح کرده و بر ضرورت بازبيني در نظامهاي کنوني
تأکيد کرده بودند .همچنين خودداري از خامفروشي نفت و حرکت به سمت اقتصاد غيرنفتي ،استفاده حداکثري از کاالهاي
داخلي و نهراسيدن از تحريمهاي اقتصادي نيز از ديگر نکاتي است که سالها پيش ،از آغاز تحريم نفتي ،از سوي مقاممعظم
رهبري مورد تأکيد قرار گرفته بود .اين تحقيق به بررسي راهبرد تحقيق و توسعه در صنعت نفت (به عنوان موتور اصلي
محرکه صنايع کشور) و چگونگي نقشآفريني بسيج علمي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ميپردازد.
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بررسی تحریمها در حوزهی نفت و گاز

سید علی روحانی ،امیرعباس ساالرکیا
سید علی فاطمی ،سید مهدی بنی طبا ،میرهادی رهگشای

دولت آمریکا در راستای مقابله با انقالب اسالمی ایران و جلوگیری از گسترش آن ،از ابتدای پیروزی انقالب
تحریمهایی را علیه ایران وضع نموده است .از حدود  6سال گذشته ،همراهی شورای امنیت سازمان ملل و
اتحادیهی اروپا باعث شده این تحریمها وارد مرحلهی جدیدی شده و بسیار شدیدتر شوند ،تا جایی که حتی
رئیس جمهور آمریکا تحریمها علیه ایران را بی سابقه میخواند .نوک پیکان تحریمها ،درآمدهای کشور در
حوزهی نفت و گاز را هدف گرفته است.
در این مقاله ،ضمن بررسی قوانین تحریم مصوب علیه ایران ،یک دستهبندی مفهومی از حوزههای مختلف
اقتصادی و تحریمهای اعمال شده در هر حوزه ارائه میدهیم .سپس بر اساس این دستهبندی ،برخی از
تحریمهایی که در آینده ممکن است اعمال شود را پیشبنی میکنیم .در پایان به برخی از راه حلهای مقابله
با تحریمها خصوصا در حوزهی نفت و گاز اشاره شده است.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
سید علی روحانی

فرصتهای ایجاد شده برای اصالحات اقتصادی در اثر تحریم نفت و گاز
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تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران ،عمری به قدمت انقالب اسالمی دارد .اما در سالهای اخیر ،تحریمهای به مراتب
گستردهتر و شدیدتری علیه کشورمان به تصویب رسیده است؛ به گونهای که به اذعان مقامات غربی ،تحریمهای فعلی علیه
جمهوری اسالمی ،شدیدترین تحریمهایی است که در طول تاریخ علیه یک کشور اعمال شده است .گستردگی این تحریمها
به گونهای است که کلیه عرصههای تجاری ،مالی ،سرمایهگذاری ،انرژی ،حمل و نقل ،زیرساختهای ارتباطی و علم و فناوری
را شامل میشود.
این تحریمها از یک سو به دلیل محدودیتهای فراوان تحمیلی ،شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور و خصوصاً صنایع مختلف
ایجاد کردهاند؛ اما از سوی دیگر به دلیل همین محدودیتها ،فرصتهای بسیار مناسبی برای اصالحات زیرساختی در اقتصاد
کشور و خصوصاً در صنایع نفت و گاز بوجود آورده است .در این مقاله با تحلیل اثرات تحریمها (خصوصاً تحریمهای سه سال
اخیر) بر خرید تجهیزات نفتی برای شرکت نفت ،امکان فروش نفت و کسب درآمد برای دولت ،خروج شرکتهای خارجی از
پروژههای نفتی و همچنین تأمین مالی پروژههای صنعت نفت ،بخشی از فرصتهای مذکور تشریح خواهد شد.
بر این اساس ،ایجاد فرصت بسیار مناسب برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ،اصالحات نهادی و قانونی برای
توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز ،اتکا بر توان تولید داخل در تأمین مواد و تجهیزات پیشرفته صنایع نفت و گاز ،تغییر
نقش ایران در بازار جهانی نفت وگاز ،ورود شرکتهای بزرگ داخلی به عرصه مدیریت پروژههای نفتی ،اصالح سازوکارهای
فروش نفت و ورود بخش خصوصی به عرصه تجارت نفت ،توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای پروژههای نفتی و الزام
تسریع در هدفمندسازی یارانههای انرژی ،مهمترین فرصتهایی هستند که تشدید تحریمها در اختیار نظام اقتصادی و به
طور خاص صنعت نفت کشور قرار میدهد.
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يارس کنعانی مامن

جایگاه توسعه پاالیشگاه های کوچک برای تحقق اقتصاد مقاومتی

ایران ،اولین کشور دارنده ذخایر هیدروکربوری و یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت جهان است .صادرات نفت خام
برای ایران از دو جهت تأمین درآمد مورد نیاز کشور و حفظ امنیت ملی حائز اهمیت است .اما پرسشی که وجود دارد این
است که آیا خام فروشی نفت خام بهترین گزینه انتخابی برای نفت ایران است .در این مقاله پس از بررسی وضعیت نفت در
بخش های تولید ،پاالیش ،صادرات و مصرف ایران ،به ارزیابی توسعه ظرفیت پاالیشی در چارچوب بررسی مسائل اقتصادی،
امنیتی -سیاسی و زیست محیطی پرداخته می شود .در این چارچوب ،ایجاد ارزش افزوده بیشتر از نفت و تکمیل زنجیره
ارزش افزوده آن ،تأمین امنیت کشور از طریق تجارت فراورده با کشورهای منطقه و تامین نیاز داخلی به فراورده های نفتی،
مبین ضرورت توسعه ظرفیت پاالیشی هستند .سپس ،با نشان دادن مزایای پاالیشگاه های مدرن کوچک در مقابل پاالیشگاه
های مقیاس بزرگ ،این گزینه به عنوان پاالیشگاه های برتر در شرایط حاضر ،پیشنهاد می-گردد.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
نقد و بررسی شبکه برق ایران باتوجه به اقتصاد مقاومتی و ارائه
راهکارها

سید علی فاطمی خوراسگانی ،سید مهدی بنیطبا
کوپایی ،محمد مهدی پاکپرور
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در شرایط فعلی کشور که عرصه جنگ حوزه اقتصاد است ،دستیابی به اقتصاد مقاومتی الویت اول کشور به حساب میآید.
اقتصاد مقاومتی مجموعه از اصول و راهبردهاست که در همه زمینه ها قابل تسری دادن است .در میان انرژی شاید
استراتژیک ترین کاالی قرن حاضر هم باشد .در این مقاله سعی بر آن داریم تا از نگاه اقتصاد مقاومتی شبکه برق کشور را
مورد آسیب شناسی قرار داده و راهکاری را برای مقاوم سازی آن و ایفای نقش بیشتر آن در عرصه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد
دهیم.
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چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
فرصت راهربدي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت

محمد محمدي پور

اقتصاد مقاومتي اصلي ترين راهبرد نظام اسالمي در حوزه اقتصاد است .در واقع اقتصاد در الگوي اسالمي-ايراني
پيشرفت ،دو مبنا و بنيان اساسي دارد )1( :مردمي سازي و ( )2مقاومت در برابر سلطه اقتصادي .در دين اسالم ،مردمي
سازي و سپردن امور به مردم امري راهبردي است و نه تاكتيكي؛ وظيفه حاكم و واليت امر ،هدايت و راهبري و وظيفه
مردم قيام به قسط در همه امور اعم از اقتصادي ،فرهنگي ،نظامي و سياسي است .نمونه بارز آن ،حضور همه جانبه و
مشاركت توده هاي مردمي درحوزه نظامي و جنگ تحميلي و در حوزه هاي سياسي و انتخاباتي است كه منجر به تحقق
پيشرفت و تعالي نظام اسالمي شده است .در حوزه اقتصادي انفال (منابع نفت و گاز) و صنايع نفت و گاز نيز تصدي ها
اصالتاً بر عهده مردم و متعلق به آنهاست و سياست هاي كلي اصل  44قانون اساسي بايد بطور بومي ،گام بگام و دقيق
پياده سازي گردد .اين حوزه داراي منافع اقتصادي كالن است كه با مردمي سازي آن بصورت واقعي عالوه بر انتفاع
عموم مردم در منافع آن و توزيع ثروت ،مقاومت اسالمي هم حاصل خواهد شد .البته مقاومتي نمودن اقتصاد در حوزه
نفت و انرژي ،مستلزم اجراي متوازن همه اركان اقتصاد مقاومتي ،برنامهريزي دقيق و همه جانبه دستگاه ها و وزارتخانه
هاي ذيربط است .آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده است تبيين دقيق فرصت هاي اجراي اركان اقتصاد مقاومتي
در صنعت نفت و وظايف و راهكارهايي براي بخش هاي مختلف اين صنعت مي باشد.

چــــــــــــکـــــــــیده مـــــــقـــــاالت
مجید صحراگرد

جایگاه اسرتاتژی ملی در اقتصاد مقاومتی

با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،انتظار می رود که استراتژی اقتصاد مقاومتی به گونه ای رقم بخورد که ضمن
تقویت رشد و توسعه ی اقتصادی ،با اهداف تهدیدهای دشمن نیز مقابله نماید .از این منظر ،بهترین گزینه جهت ایجاد رشد و توسعه
ی اقتصادی ،دست یابی به توسعه ی صنعتی است .توسعه ی صنعتی در شرایط مقابله با تهدیدات دشمن می-بایست بر اساس پایه
ای استوار گردد که در شرایط سخت و دشوار مانند تحریم ،توان مقابله و مقاومت داشته باشد و دچار خدشه نگردد .به طور کلی ،چهار
پارادایم برای توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن وجود دارد که می توان از طریق هر یک از این پارادایم ها ،به این مهم دست یافت .در
توسعه ی صنعتی ،یک صنعت به عنوان «صنعت پایه» مبنای صنعتی شدن قرار می گیرد ،و با توجه به شرایطی که یک صنعت پایه
دارد ،تنها چهار صنعت (شامل کشاورزی و تغذیه ،حمل و نقل ،نظامی ،و انرژی) می-تواند مبنای توسعه ی صنعتی باشد .بنابراین ،با مبنا
قرار گرفتن هر یک از این چهار «صنعت پایه» و جهت گیری برای صنعتی شدن ،چهار «پارادایم توسعه ی صنعتی» شکل می گیرد .لذا
ابتدا می بایست «صنعت پایه»ی مناسب و بومی کشور را انتخاب و سپس بر اساس آن توسعه ی صنعتی را دنبال نمود.
با شرایط بومی و موقعیت جمهوری اسالمی ایران ،قرار دادن هر یک از صنایع کشاورزی ،نظامی ،و حمل و نقل به عنوان صنعت پایه در
توسعه ی صنعتی در شرایط تهدید ،فشار و تحریم می تواند مشکالت و مخاطرات زیادی را به دنبال داشته باشد ،اما قرار گرفتن صنعت
انرژی به عنوان «صنعت پایه» در توسعه ی صنعتی ،بهترین گزینه در انتخاب پارادایم توسعه ی صنعتی کشور است .بنابراین ،مناسب
ترین پارادایم در دست یابی به توسعه ی اقتصادی در اقتصاد مقاومتی ،پارادایم توسعه ی صنعتی انرژیپایه است .در صورت انتخاب این
پارادایم ،استراتژی ملی صنعتی و همچنین توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن کشور بر مبنای توسعه ی صنعت انرژی شکل می گیرد.
برای تحقق صنعتی شدن بر مبنای توسعه ی صنعت انرژی ،می بایست که استراتژی ملی انرژی به گونه ای طراحی گردد که تمامی
سطوح کشور و جامعه برای این منظور ،هم گام و هم آهنگ حرکت کنند .از این جهت ،استفاده از مدل «شاتل استراتژی» به عنوان یک
استراتژی رفت و برگشتی ،تحقق اهداف را طی یک حرکت رفت و برگشت میسر می سازد که مبنای طرح ریزی استراتژی ملی انرژی
قرار گرفته است .هدف این استراتژی تبدیل شدن کشور ایران به «صادرکننده ی انرژی ،فرآورده های انرژی ،دانش انرژی و همچنین
تکنولوژی انرژی» می باشد ،که از طریق حرکت رفت و برگشت در سطوح استراتژیکی ،عملیاتی ،تاکتیکی و تکنیکی محیط استراتژی
ملی انرژی در طیف مختلفی از انواع انرژی فسیلی و هسته ای و تجدیدپذیر ،و نیز فعال سازی سطوح مختلف محیط استراتژی ملی انرژی
بدست می آید .لذا اتخاذ شاتل استراتژی در صنعت انرژی و فعال سازی و گسترش این صنعت در ابعاد مختلف ،ضمن ایجاد اشتغال و
رونق در تولید ،با افزایش نفوذ صنعت در سطوح مختلف کشور ،موجب توسعه ی صنعتی و صنعتی شدن کشور می شود .این توسعه
می تواند در اقتصاد مقاومتی ،وجه آفندی و تهاجمی علیه تهدیدهای دشمن باشد و عالوه بر خنثی نمودن فشارها و تهدید ها ،رشد و
شکوفایی اقتصادی کشور را به ارمغان آورد.
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