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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 انقــاب ،عمــل در آن مصــداق عمل
صالــح اســت.
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و پیــاده ســازی ایــن الگــو در کشــور کــه کلیــد پیشــرفت و برون
رفــت از مشــکالت اقتصــادی اســت ،نیازمنــد بلــوغ جامعــه اعــم از مســئولین ،اســاتید
دانشــگاهی ،پژوهشــگران و تحلیلگــران اقتصــادی ،دانشــجویان ،دانــش آمــوزان و عمــوم
مــردم اســت .بــرای ایــن مهــم ،ضــروری اســت کــه تمــام اقشــار جامعــه ابتــدا اقتصــاد
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 مینمایــد 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 ابــاغ سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 29 ،بهمــن مــاه  ،1396کــه بــه «روز
اقتصــاد مقاومتــی» در تقویــم موســوم شــده اســت ،در ادامــه ایــن سلســله همایــش هــای
ســاالنه برگــزار مــی گــردد.
در کتابچــه ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی کــه ســال گذشــته برگــزار
شــد ،عملکــرد ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و  23دســتگاه و  9اســتان بررســی
گردیــد؛ رویکــرد آن کتابچــه ،بررســی پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی دســتگاه هــا ،در
«چارچــوب اقدامــات تعریــف شــده در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» و بــا توجــه بــه
پیشــفرضهای 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  7ســال 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  2ســال اخیــر مــورد نقد
و بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن فصــل ضمــن بررســی  3ماموریــت 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  3مــورد
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  10دســتگاه منتخــب  ،بــر اســاس سیاســت هــای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی ،اقدامــات پیشــنهادی رهبــر انقــاب ،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  95مــورد را شــامل می شــود.
ایــن رویکــرد ،بــر اســاس فرمــوده رهبــر انقــاب در شــهریورماه ســال  1395اتخــاذ شــده
اســت؛ ایشــان در ایــن زمینــه فرمودنــد:
«در اقتصــاد مقاومتــی آن چیــزی کــه مــورد انتظــار اســت ،یــک کار جهشــی اســت.
ببینیــد ،دســتگاه و دولــت ،خــب یک کارهــای متعارفــی دارد ،کارهــای معمولـیای دارد در
زمینههــای اقتصــاد در همـهی بخــش هــای مختلــف ایــن وزارتخانههــای چندینگانـهی
اقتصــادی کــه دارد انجــام میگیــرد؛ ایــن کارهــا کــه خــب بایــد انجــام بگیــرد؛ [ا ّمــا] از
جملـهی چیزهایــی کــه در اقتصــاد مقاومتــی مــورد نظــر اســت ،یــک کار فوقالعاده 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
 100اختصــاص داده شــده اســت؛ هرچــه ایــن نمره بــه  100نزدیکتر 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
کمــک بــه مجریــان امــور انجــام شــده اســت ،مــورد توجــه «ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی» بــه عنــوان «فرمانــده اقتصــاد ایــران» و «متولــی اقتصــاد مقاومتــی در کشــور»
قــرار گیــرد و «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار» ارائــه شــده ،در اصــاح 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» اصــاح شــده و بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه گذشــته طــی گــردد.
ان شــاءاهلل تــاش همــه کســانی کــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور فعالیــت
میکننــد ،بــه ثمــر نشســته و زمینــه را بــرای آبادانــی و پیشــرفت جمهــوری اســامی
ایــران فراهــم نمایــد.

ذين جاهَدوا فينا لَنَهدِ يَ َّن ُهم ُس ُب َلنا
َوال َّ َ
 29بهمن 1396
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فصل اول
اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز
در بخــش اول ایــن فصــل بــه بررســی تاریخچــه طــرح گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی در کشــور و
مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا طــی  7ســال اخیــر پرداختــه شــده اســت .در
بخــش دوم اصــول ،سیاس ـتهای ابالغــی و اقدامــات پیشــنهاد شــده توســط رهبــر انقــاب بــرای
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مطــرح گردیــده و در بخــش ســوم ،ایــن مباحــث در چارچوبــی تحــت
عنــوان «دکتریــن اقتصــاد مقاومتــی» ارائــه شــده اســت.
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بخش اول

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

کلیــدواژه اقتصــاد مقاومتــی بــرای اولیــن بــار در کشــور
در ســال  1389توســط رهبــر انقــاب آیـتاهلل خامنــه ای
مطــرح گردیــد و پــس از آن فعالیتهــا در ایــن خصوص
توســط گروههــای مختلــف رســمی و غیررســمی آغــاز
شــد؛ امــروز بعــد از حــدود  7ســال ،ایــن مهم بــه گفتمان
اصلــی کشــور در حــوزه اقتصــاد و رویکــرد اقتصــادی
جمهــوری اســامی ایــران تبدیــل شــده و مــورد اجمــاع
مســئولین و کارشناســان قــرار گرفتــه اســت.
در همــه کشــورهای جهــان ،یکــی از اقدامــات مهــم رهبــران

نیــاز جمهــوری اســامی ایــران بــه چنیــن اقتصــادی ،تنهــا متوجــه

بــرای ایجــاد انگیــزش در مســئولین ،سیاســتگذاران ،کارشناســان،

شــرایط تحریــم نبــوده و بــرای پیشــرفت و تقویــت کشــور از بعــد

دانشــگاهیان ،فعــاالن اقتصــادی و عمــوم مــردم ،جهــت حرکــت در

اقتصــادی ،تحقــق آن در هــر شــرایطی ضــروری و از اولویتهــای

راســتای منافــع ملــی ،طــرح یــک گفتمــان و ترســیم یــک چشــم

اصلــی اســت.

انــداز اســت .ایــن مهــم گاه در قالــب یــک کلیــدواژه ،گاه در قالــب

در ادامــه بــه تاریخچــه طــرح گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی در کشــور

یــک اقــدام ملــی و گاه در قالــب نهادســازی اتفــاق میافتــد.

پرداختــه خواهــد شــد:

گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی نیــز در کشــور بــه منظــور جهــت دهــی بــه
تمــام ارکان نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای حرکــت در مســیر

طرح کلیدواژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار

مقــاوم ســازی اقتصــاد مطــرح گردیــد و همانطــور کــه رهبــر انقــاب

رهبــر انقــاب طــی دیــداری کــه در شــهریورماه ســال  1389بــا

آیـتاهلل خامنــه ای بیــان فرمودنــد ،چنیــن رویکــردی در جهــان نیــز

جمعــی از کارآفرینــان داشــتند ،بــرای اولیــن بــار کلیــدواژه اقتصــاد

مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت.

مقاومتــی را مطــرح نمودنــد .ایشــان در ایــن دیــدار فرمودنــد:

در واقــع اقتصــاد مقاومتــی مطــرح شــد تــا مهمتریــن نیــاز کشــور در
حــال و آینــده یعنــی ایجــاد یــک اقتصــاد مقــاوم ،قدرتمنــد و پیشــرو،
بــا تــوان دوچنــدان نســبت بــه گذشــته دنبــال شــود؛ هدفــی کــه
بــدون حضــور همــه ارکان نظــام از مســئولین دســت انــدرکار گرفتــه
تــا عمــوم مــردم ،محقــق نخواهــد گردیــد.
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«از نظــر نظــام ســلطه ،گنــاه بــزرگ ملــت ایــران ایــن اســت کــه
خــودش را از زیــر بــار ســلطه آزاد کــرده؛ میخواهنــد مجــازات کننــد
بــه خاطــر ایــن گنــاه ،کــه چــرا خــودت را از زیــر بــار ســلطه ،اى 
ملــت! آزاد کــردهاى .ایــن ملــت راه را پیــدا کــرده .اصـ ً
ا محاسباتشــان
اشــتباه اســت؛ نمیفهمنــد چــه کار بایــد بکننــد و چــه کار دارنــد
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میکننــد .خــب ،امــا فشــار مىآورنــد؛ فشــار اقتصــادى از راه
مقاومتــى واقعــى در کشــور بــه
تحریمهــا .مــا بایــد یــک اقتصــاد
ِ
وجــود بیاوریــم .امــروز کارآفرینــى معنایــش ایــن اســت».

فعالیت دانشجویان ،اساتید و مسئوالن کشور
در پــی طــرح ایــن موضــوع از ســوی رهبــر انقــاب و همزمــان بــا
تشــدید تحریمهــای نفتــی ،بانکــی و تجــاری غــرب علیــه جمهــوری
اســامی ایــران ،جمعــی از دانشــجویان دغدغــه منــد در مقاطــع
کارشناســی ،ارشــد و دکتــری در رشــتههای اقتصــاد ،مدیریــت و
سیاســتگذاری ،بــا همــکاری تعــدادی از اســاتید و مســئوالن خــدوم
کشــور ،همــت خــود را روی مطالعــه پیرامــون الگــوی بومــی اقتصــاد
جهــت ارائــه راهکارهایــی بــه منظــور مقــاوم ســازی آن گذاشــتند.
نتایــج ایــن مطالعــات ،پژوهشهــا و پیگیریهــا ،در دیــداری کــه
رهبــر انقــاب در مردادمــاه ســال  1390بــا تشــکلهای دانشــجویی
داشــتند ،خدمــت ایشــان ارائــه شــد.
آیـتاهلل خامنـهای بــا اشــاره بــه ایــن فعالیتهــای دانشــجویان ،ایــن
حرکــت را مفیــد و موثــر دانســتند و دانشــجویان را بــه انجــام چنیــن
کارهایــی تشــویق نمودنــد:
«یکــى از دوســتان اطــاع دادنــد کــه یــک ســتاد دانشــجویى 
بــراى تحقیــق در اقتصــاد مقاومتــى تشــکیل شــده .کار بســیار
جالبــى اســت .اینجــور کارهــاى عمیــق ،همــان چیــزى اســت
کــه کشــور بــه آن احتیــاج دارد .شــما بایــد فکــر کنیــد ،مطالعــه
کنیــد ،تحقیــق کنیــد .ایــن تحقیقهــا اگــر بــه درد آن دســتگاه
مســئول هــم نخــورد یــا بــه کار او نیایــد یــا نپســندد ،قطع ـاً بــه
کار شــما مىآیــد و بــه درد شــما میخــورد .ایــن ،کار بســیار
جالبــى اســت».

برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در کشور
عنایــت و توجــه رهبــر انقــاب بــه ایــن حرکــت ،شــور و انگیــزهی
مضاعفــی جهــت ادامــه فعالیتهــا در کار ایجــاد کــرد و دانشــجویان
دانشــگاههای مختلــف ،حــول محــور اقتصــاد مقاومتــی تالشهــای
خــود را بــرای مطالعــه ،پژوهــش و مطالبــه در ایــن زمینه بیشــتر نمودند.
در پــی ایــن تالشهــا ،جمــع دانشــجویی مذکور بــا همــکاری
دانشــکده مهندســی پیشــرفت دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در

اردیبهشــت مــاه ســال  ،1391اولیــن همایــش ملــی اقتصــاد مقاومتــی
را در کشــور برگــزار کــرد.
در ایــن همایــش آقایــان دکتــر ســعید جلیلــی مســئول وقــت تیــم
مذاکــره کننــده هســته ای ،دکتــر مســعود درخشــان اســتاد دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی ،دکتــر غضنفــری وزیــر وقــت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و دکتــر محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ســخنرانی نمودنــد.
همچنیــن در ایــن همایــش ،نتایــج مطالعــات ،تحقیقــات و
پیگیریهــای گروههــای دانشــجویی فعــال در موضــوع اقتصــاد
مقاومتــی ،در قالــب مقاالتــی بــا موضوعــات نظــام بانکــی ،مســکن،
صنعــت ،تجــارت ،ارز ،تولیــد ،نفــت و انــرژی و  ...ارائــه گردیــد و پــس
از آن نیــز مــورد پیگیــری قــرار گرفــت.
(چهارمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی کــه هــم اکنــون در
حــال برگــزاری اســت و ایــن کتابچــه ویــژه آن تهیــه شــده ،در ادامــه
آن همایــش در ســال  1391اســت).

بازتاب همایش در رسانههای داخلی و خارجی
تقــارن اولیــن همایــش اقتصــاد مقاومتــی بــا مذاکــرات هســته ای و
حضــور مســئوالن وقــت کشــور در آن ،بازتــاب بســیار گســتردهای در
رســانهها داشــت؛ بــه طــوری کــه تــا چنــد روز تمــام رســانههای
داخلــی و خارجــی بــه پوشــش اخبــار ایــن همایــش و تحلیــل آن
میپرداختنــد.
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حــدس بزننــد کــه هــدف دشــمن ،فشــار اقتصــادى بــر کشــور اســت
 ...مســئلهى اقتصــاد مهــم اســت؛ اقتصــاد مقاومتــى مهــم اســت.
البتــه اقتصــاد مقاومتــى الزاماتــى دارد .مردمــى کــردن اقتصــاد ،جــزو
الزامــات اقتصــاد مقاومتــى اســت  ...بــه نظــر مــا طرحهــاى «اقتصــاد
مقاومتــى» جــواب میدهــد .همیــن مســئلهى ســهمیهبندى بنزیــن
کــه اشــاره کردنــد ،جــواب داد  ...مســئلهى مدیریــت مصــرف ،یکــى 
از ارکان اقتصــاد مقاومتــى اســت؛ یعنــى مصــرف متعــادل و پرهیــز
از اســراف و تبذیــر .هــم دســتگاههاى دولتــى ،هــم دســتگاههاى 
غیــر دولتــى ،هــم آحــاد مــردم و خانوادههــا بایــد بــه ایــن مســئله
توجــه کننــد؛ کــه ایــن واقع ـاً جهــاد اســت .امــروز پرهیــز از اســراف
و مالحظــهى تعــادل در مصــرف ،بالشــک در مقابــل دشــمن یــک
همچنیــن قســمتهای مهمــی از همایــش بــه صــورت زنــده از شــبکه
خبــر و پرستـیوی پخــش شــد .بعــد از همایــش نیــز در بخشهــای
مختلــف خبــری صداوســیما ،گــزارش برگــزاری آن انتشــار یافــت.
برخــی از خبرگزاریهــای خارجــی از جملــه رســانهی دولتــی انگلیــس
(بیبیســی) نیــز بــه بازتــاب و ارائــه تحلیلهــای خــود از برگــزاری ایــن
همایــش پرداختنــد و ایــن اقــدام جمهــوری اســامی ایــران کــه همزمــان
بــا مذاکــرات هســته ای و تشــدید تحریمهــا 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
رســانهای گســتردهی آن و همچنیــن ارائــه گزارشــی از خروجیهــای
آن خدمــت رهبــر انقــاب ،موجــی در زمینـهی اقتصــاد مقاومتــی در
کشــور بــه راه افتــاد.
آی ـتاهلل خامنــه ای نیــز در دیدارهایــی کــه پــس از آن همایــش بــا
مســئوالن نظــام و فعــاالن اقتصــادی و صنعتی و دانشــجویان داشــتند،
ضمــن تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی ،تــاش بــرای پیادهســازی
سیاســتهای مرتبــط بــا آن را بــه طــور جــدی از ایشــان مطالبــه
نمودنــد؛ بــرای مثــال ایشــان در  3مردادمــاه  1391در دیــدار بــا
کارگــزاران نظــام فرمودنــد:
«مــا چنــد ســال پیــش «اقتصــاد مقاومتــى» را مطــرح کردیــم.
همــهى کســانى کــه ناظــر مســائل گوناگــون بودنــد ،میتوانســتند
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حرکــت جهــادى اســت؛ انســان میتوانــد ادعــا کنــد کــه ایــن اجــر

جهــاد فىســبیل ّ
الل را دارد .یــک بُعــد دیگ ـ ِر ایــن مســئلهى تعــادل

در مصــرف و مدیریــت مصــرف ایــن اســت کــه مــا از تولیــد داخلــى 
اســتفاده کنیــم  ...کاهــش وابســتگى بــه نفــت یکــى دیگــر از الزامــات
اقتصــاد مقاومتــى اســت».
همچنیــن رهبــر انقــاب در دیــدار با جمعی از پژوهشــگران و مســئوالن
شــرکتهای دانــش بنیــان در تاریــخ  8مردادمــاه ســال  1391فرمودند:
«مــا بایــد هــر کــدام نقــش خودمــان را بشناســیم و آن را ایفــا کنیــم.
یکــى از بخشهــاى مــا ،اقتصــاد اســت و خاصیــت اقتصــاد در یــک
چنیــن شــرائطى ،اقتصــاد مقاومتــى اســت؛ یعنــى اقتصــادى کــه همراه
باشــد بــا مقاومــت در مقابــل کارشــکنى دشــمن ،خباثــت دشــمن؛
دشــمنانى کــه مــا داریــم .بــه نظــر مــن یکــى از بخشهــاى مهمــى که
میتوانــد ایــن اقتصــاد مقاومتــى را پایــدار کنــد ،همیــن کار شماســت؛
همیــن شــرکتهاى دانشبنیــان اســت؛ ایــن یکــى از بهتریــن مظاهــر
و یکــى از مؤثرتریــن مؤلفههــاى اقتصــاد مقاومتــى اســت؛ ایــن را بایــد
دنبــال کــرد  ...هــم دانشــگاهها ،هــم دســتگاههاى دولتــى ،هــم آحــاد
مردمــى کــه خوشــبختانه توانائــى و اســتعداد ایــن کار را دارنــد ،چــه از
لحــاظ علمــى ،چــه از لحــاظ توانائىهــاى مالــى ،بایــد تــاش کننــد
مســئولیت زمــان خــود و مقطــع تاریخــى حســاس خــود را بشناســند و
بــه آن عمــل کننــد .ایــن کــه مــا عــرض کردیــم «اقتصــاد مقاومتــى»،
ایــن یــک شــعار نیســت؛ ایــن یــک واقعیــت اســت».
ایشــان در دیــداری دیگــر بــا دانشــجویان در تاریــخ  16مردادمــاه
 1391فرمودنــد:

فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

«اقتصــاد مقاومتــى یعنــى آن اقتصــادى کــه بــه یــک ملــت امــکان

تشــخیص مصلحــت نظــام ،سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه

میدهــد و اجــازه میدهــد کــه حتّــى در شــرائط فشــار هــم رشــد

در ادامــه و تکمیــل سیاســتهای گذشــته ،خصوصــاً سیاســتهای

و شــکوفائى خودشــان را داشــته باشــند .ایــن یــک فکــر اســت ،یــک

کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی و بــا چنیــن نگاهــی تدویــن شــده

مطالبــهى عمومــى اســت .شــما دانشــجو هســتید ،اســتاد هســتید،

و راهبــرد حرکــت صحیــح اقتصــاد کشــور بــه ســوی ایــن اهــداف

اقتصــاددان هســتید؛ بســیار خــوب ،بــا زبــان دانشــگاهى ،همیــن

عالــی اســت ،ابــاغ میگــردد .الزم اســت قــوای کشــور بیدرنــگ

ایــدهى اقتصــاد مقاومتــى را تبییــن کنیــد؛ حــدودش را مشــخص

و بــا زمانبنــدی مشــخص ،اقــدام بــه اجــرای آن کننــد و بــا تهیــه

کنیــد؛ یعنــى آن اقتصــادى کــه در شــرائط فشــار ،در شــرائط تحریــم،

قوانیــن و مقــررات الزم و تدویــن نقشــه راه بــرای عرصههــای

در شــرائط دشــمنىها و خصومتهــاى شــدید میتوانــد تضمیــن

مختلــف ،زمینــه و فرصــت مناســب بــرای نقشآفرینــی مــردم و

کننــدهى رشــد و شــکوفائى یــک کشــور باشــد».

همــه فعــاالن اقتصــادی را در ایــن جهــاد مقــدس فراهــم آورنــد تــا
بــه فضــل الهــی حماسـه اقتصــادی ملــت بــزرگ ایــران نیــز همچــون

ابالغ سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی
بعــد از گفتمــان ســازی اقتصــاد مقاومتــی در ســطح کشــور ،در 29

حماســه سیاســی در برابــر چشــم جهانیــان رخ نمایــد .از خداونــد
متعــال توفیــق همــگان را در ایــن امــر مهــم خواســتارم».

بهمــن مــاه ســال  ،۱۳۹۲رهبــر انقــاب سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی را در  24مــاده پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

مصلحــت نظــام تهیــه و بــه رؤســای قــوای ســه گانــه و رئیــس مجمــع

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در  ۲۹شــهریور مــاه ســال ۱۳۹۴

تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ نمودنــد.

تشــکیل شــد .ایــن ســتاد پــس از مطالبــه رهبــر انقــاب در جلســه

ایشان در جریان ابالغ این سیاستها فرمودند:

هیئــت دولــت بــه تاریــخ  ۴شــهریور  ۱۳۹۴شــکل گرفــت.

«ایــران اســامی بــا اســتعدادهای سرشــار معنــوی و مــادی و ذخائــر

در ابتــدا نــام ایــن ســتاد «ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد

و منابــع غنــی و متنــوع و زیرســاختهای گســترده و مهمتــر از

مقاومتــی» بــود؛ امــا در ادامــه بــه دلیــل اینکــه رهبــر انقــاب وظیفــه

همــه ،برخــورداری از نیــروی انســانی متعهــد و کارآمــد و دارای عــزم

اصلــی آن را «فرماندهــی اقتصــاد» عنــوان نمودنــد ،بــه «ســتاد

راســخ بــرای پیشــرفت ،اگــر از الگــوی اقتصــادی بومــی و علمــی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» تغییــر نــام داد و موظــف بــه پیگیــری

برآمــده از فرهنــگ انقالبــی و اســامی کــه همــان اقتصــاد مقاومتــی

اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی شــد.

اســت ،پیــروی کنــد نــه تنهــا بــر هم ـه مشــکالت اقتصــادی فائــق
میآیــد و دشــمن را کــه بــا تحمیــل یــک جنــگ اقتصــادی تمــام
عیــار در برابــر ایــن ملــت بــزرگ صفآرایــی کــرده ،بــه شکســت
و عقبنشــینی وا مــیدارد ،بلکــه خواهــد توانســت در جهانــی
کــه مخاطــرات و بیاطمینانیهــای ناشــی از تحــوالت خــارج از
اختیــار ،ماننــد بحرانهــای مالــی ،اقتصــادی ،سیاســی و  ...در آن
رو بــه افزایــش اســت ،بــا حفــظ دســتاوردهای کشــور در زمینههــای
مختلــف و تــداوم پیشــرفت و تحقــق آرمانهــا و اصــول قانــون
اساســی و ســند چشـمانداز بیســت ســاله ،اقتصــاد متکــی بــه دانــش
و فنــاوری ،عدالــت بنیــان ،درونزا و برونگــرا ،پویــا و پیشــرو را
محقــق ســازد و الگوئــی الهامبخــش از نظــام اقتصــادی اســام را
عینیــت بخشــد .اکنــون بــا مداقــه الزم و پــس از مشــورت بــا مجمــع
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بــر اســاس فرمودههــای رهبــر انقــاب و ماموریتهــای محولــه

اســت؛ اینهــا چیزهائــی اســت کــه مــردم آنهــا را حــس میکننــد و

توســط ایشــان بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی« ،فرماندهــی

مطالبــه میکننــد؛ و آمارهــا و اظهــارات خــود مســئولین هــم نشــان

اقتصــاد از فکــر تــا عمــل»« ،انجــام کارهــای فــوق العــاده اقتصــادی»

میدهــد کــه ایــن مطالبــات مــردم و ایــن خواســتههای مــردم بجــا

و «پایــش گــری و نظــارت بــر اقدامــات دســتگاهها»  ۳ماموریــت

و بهمــورد اســت .اگــر مــا بخواهیــم مشــکل رکــود را حــل کنیــم،

مهــم ایــن ســتاد اســت.

مشــکل تولیــد داخلــی را حــل کنیــم ،بخواهیــم مســئلهی بیــکاری را
حــل کنیــم ،بخواهیــم گرانــی را مهــار کنیــم ،عــاج همـهی اینهــا در

نامگذاری سال  1395به نام «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل»
رهبــر انقــاب آیـتاهلل خامنــه ای بــه منظــور انجــام اقدامــات ســریع
و ریشــه ای در کشــور بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و سیاسـتهای
کلــی آن ،بــه طــوری کــه نتایــج آن در عمــل دیــده شــود و مــردم آن
را حــس کننــد ،ســال  1395را بــه نــام «اقتصــاد مقاومتــی ،اقــدام و
عمــل» نامگــذاری و از دســتگاهها و مســئوالن حرکــت گســترده در
ایــن زمینــه را مطالبــه نمودنــد.
ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود در این زمینه فرمودند:
«امیدهائــی وجــود دارد بــرای ســال  .۹۵انســان بــه مجموعــهی
اوضــاع کــه نــگاه میکنــد ،امیدهائــی را مشــاهده میکنــد .البتــه
بــرای تحقــق ایــن امیدهــا بایــد تــاش کــرد ،بایــد کار شــبانهروزی
کــرد و بایــد بیوقفــه ســعی و کوشــش کــرد .اصــل قضیــه ایــن
اســت کــه ملــت ایــران بایــد بتوانــد کاری بکنــد کــه خــود را در
مقابــل تهدیدهــای دشــمنان و دشــمنیهای آنهــا ،از آســیبپذیری
خــارج کنــد .مــا بایــد کاری کنیــم کــه در مقابــل تهدیــد دشــمنان،
آســیبپذیر نباشــیم .آســیبپذیری را بــه صفــر برســانیم .بــه گمــان
مــن مســئلهی اقتصــاد در اولویــت اول اســت .یعنــی وقتــی انســان
نــگاه میکنــد ،در میــان مســائل اولویــتدار ،از همــه فوریتــر و
نزدیکتــر ،مســئلهی اقتصــاد اســت .اگــر بــه توفیــق الهــی ،هــم
ملــت و هــم دولــت و مســئوالن گوناگــون ،بتواننــد در مســئلهی
اقتصــاد کارهــای درســت و بجــا و متقــن را انجــام دهنــد ،امیــد
ایــن هســت کــه در مســائل دیگــر ،مثــل مســائل اجتماعــی ،مثــل
آســیبهای اجتماعــی ،مثــل مســائل اخالقــی ،مثــل مســائل فرهنگــی
هــم تأثیرگــذار باشــند .در مســئلهی اقتصــاد ،آن چیــزی کــه مهــم
اســت و اصــل اســت ،مســئلهی تولیــد داخلــی اســت؛ مســئلهی
ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری اســت؛ مســئلهی تحــرک و رونــق
اقتصــادی و مقابل ـهی بــا رکــود اســت؛ اینهــا مســائل مبتالبــه مــردم
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مجموع ـهی مقاومــت اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی گنجانــده شــده
اســت .اقتصــاد مقاومتــی شــامل همــهی اینهــا اســت .میشــود بــا
اقتصــاد مقاومتــی بــه جنــگ بیــکاری رفــت؛ میشــود بــه جنــگ
رکــود رفــت؛ میشــود گرانــی را مهــار کــرد؛ میشــود در مقابــل
تهدیدهــای دشــمنان ایســتادگی کــرد؛ میشــود فرصتهــای
بســیاری را بــرای کشــور ایجــاد کــرد و از فرصتهــا اســتفاده کــرد؛
شــرطش ایــن اســت کــه بــرای اقتصــاد مقاومتــی کار و تــاش انجــام
بگیــرد .گزارشــی کــه بــرادران مــا در دولــت بــه مــن دادنــد ،نشــان
میدهــد کــه کارهــای وســیعی کردهانــد؛ منتهــا ایــن کارهــا کارهــای
مقدماتــی اســت؛ کارهائــی اســت در زمینـهی بخشــنامهها و دســتورها
بــه دســتگاههای مختلــف؛ اینهــا کارهــای مقدماتــی اســت؛ امــا آنچــه
کــه الزم اســت ادامــه پیــدا کنــد ،عبــارت اســت از اقــدام کــردن و
عمــل کــردن و روی زمیــن ،محصــول کار را بــه مــردم نشــان دادن؛
ایــن آن چیــزی اســت کــه وظیف ـهی مــا اســت؛ کــه مــن انشــاءاهلل
در ســخنرانی شــرحش را بــه آحــاد ملــت عزیزمــان عــرض خواهــم
کــرد .بنابرایــن آنچــه کــه مــن بــه عنــوان شــعا ِر امســال انتخــاب
میکنــم ،عبــارت اســت از «اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل» .ایــن،
راه و جــادهی مســتقیم و روشــنی اســت بــه ســمت آن چیــزی کــه
بــه آن احتیــاج داریــم .البتــه توقــع نداریــم کــه ایــن اقــدام و عمــل،
در ظــرف یـک ســال همـهی مشــکالت را حــل کنــد؛ امــا مطمئنیــم
کــه اگــر چنانچــه اقــدام و عمــل بــه صــورت برنامهریــزی شــده و
درســت انجــام بگیــرد ،مــا در پایــان ایــن ســال آثــار و نشــانههای آن
را مشــاهده خواهیــم کــرد .از همـهی کســانی کــه در ایــن راه تــاش
کردنــد و تــاش میکننــد ،تشــکر میکنــم».
پــس از ایــن پیــام نــوروزی ،رهبــر انقــاب در ســخنرانی خــود در
حــرم مطهــر امــام رضــا علیــه الســام همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد،
 10اقــدام عملــی در اقتصــاد مقاومتــی را بــه دولــت جهــت اجــرا
پیشــنهاد نمودنــد.

فصل اول

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسالمی
در مجلــس دهــم ،کمیتــه اقتصــاد مقاومتــی ذیــل کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در مهرمــاه  1395شــکل گرفــت
تــا قــوه مقننــه نیــز در ایــن زمینــه وارد عمــل شــود .بررســی دقیــق
و کارشناســی طرحهــا ،لوایــح و موضوعــات مرتبــط بــا اقتصــاد
مقاومتــی و ارائــه نظــرات مرتبــط بــه کمیســیون اقتصــادی ،از جملــه
اهــداف ایــن کمیتــه بــوده اســت.
در حــال حاضــر ایــن کمیتــه به صــورت مســتمر بــا حضــور نمایندگان
مرتبــط و مســئولین و کارشناســان تشــکیل جلســه میدهــد و مباحــث
مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی طــی آن طــرح و پیگیــری میشــود.
پیگیــری پیمانهــای پولــی دوجانبــه و تجــارت دوجانبــه ،تامیــن
مالــی قراردادهــای کالن نفتــی از طریــق بــورس و بــا ســرمایههای
داخلــی ،تولیــد غــذا بــدون آب ،بهبــود حمایتهــای کارآمــد از
بخــش کشــاورزی از جملــه خریــد تضمینــی ،کمــک بــه بهبــود
عملکــرد ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،شــفافیت در نظــام
بانکــی و اســتقالل بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی ،اصــاح نحــوه
تعرفــه گــذاری انــرژی ،حمایــت از لوکوموتیوهــای اقتصــادی و بهبــود
فضــای کســب و کار ،بهبــود وضعیــت مســکن در کشــور و اصــاح و
بازطراحــی پروژههــای عمرانــی و تامیــن مالــی آنهــا بــدون بودجــه
دولــت از مباحــث مهمــی اســت کــه در کمیتــه اقتصــاد مقاومتــی در
دســتور پیگیــری قــرار دارد.

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

نامگذاری ســال  1396به نام «اقتصاد مقاومتی،
تولید – اشتغال»
رهبــر انقــاب در ادامــه فعالیتهــای صــورت گرفتــه در راســتای
اقتصــاد مقاومتــی ،ســال  1396را بــه نــام «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد
 اشــتغال» نامگــذاری و از دســتگاهها و مســئوالن خواســتند نتایــجفعالیــت در ایــن حــوزه را در پایــان ســال بــه مــردم اطــاع دهنــد.
ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود در این زمینه فرمودند:
«مــن در ســال «اقــدام وعمــل» -کــه ســال  ۹۵بــود -از مســئولین
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 ،فاصلـهی زیــادی دارد ...
اقتصــاد مقاومتــی یــک مجموعــه اســت؛ ایــن مجموعــه اگر فقــط در زیر
توجــه قــرار بگیــرد ،ممکــن اســت چنــدان
نــام اقتصــاد مقاومتــی مــورد ّ
منشــأ اثــر نباشــد؛ مــن عــاج را در ایــن میبینــم کــه ایــن مجموعــه را
مهمــی
بــه نقــاط مهــم تقســیم کنیــم و بــرای هــر نقطـهی کلیــدی و ّ

یــک فصلــی از زمــان را قــرار بدهیــم ،و از مســئولین و افــراد شــاخص و
همــت خــود را بــر روی آن نقــاط
از آحــاد مــردم بخواهیــم کــه همـهی ّ

کلیــدی متمرکــز کننــد؛ بــه نظــر مــن عــاج در ایــن اســت کــه ایــن

نقط ـهی کلیــدی را امســال درســت شناســایی کنیــم .بــه اعتقــاد مــن
ایــن نقطـهی کلیــدی عبــارت اســت از تولیــد ،تولیــد داخلی؛ و اشــتغال
و عمدتـاً اشــتغال جوانــان؛ اینهــا آن نقــاط کلیــدی اصلــی اســت .اگــر ما
توانســتیم روی ایــن دو نقطــه متمرکــز بشــویم و کارهــا را بر این اســاس
برنامهریــزی و دســتهبندی بکنیــم ،تصـ ّور ایــن اســت کــه کار بهمیــزان

قیتهــای چشــمگیر و محسوســی
زیــادی جلــو خواهــد رفــت و مو ّف ّ

خصوصیاتــی را کــه بر
پیــش خواهــد آمــد .مــن در ســخنرانی انشــاءاهلل
ّ

ایــن دو نقطـهی کلیــدی و اساســی مترتّــب اســت توضیــح خواهــم داد؛
لــذا مــن شــعار امســال را «اقتصــاد مقاومتــی :تولیــد  -اشــتغال» قــرار
میدهــم؛ یعنــی اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کلّــی اســت ،بعــد تولیــد و
اشــتغال؛ ایــن مجمــوع نقاطــی اســت کــه بایســتی همــه بــر روی آن
متمرکــز بشــوند .مطالبـهی مــن و مطالبـهی مــردم از مســئولین عزیز و
محتــرم ایــن اســت کــه بــر روی ایــن دو نقطــه متمرکــز بشــوند و کارها
را بــا برنامهریــزی انجــام بدهنــد و انشــاءاهلل در پایــان ســال نتایــج آن
را بتواننــد بــه مــردم گــزارش کننــد».

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بخش دوم

« مبانی رسمی اقتصاد مقاومتی»

اصول ،سیاستها و اقدامات عملی در رابطه با الگوی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

در ایــن بخــش  5اصــل 24 ،مــاده سیاس ـتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و  10اقــدام عملــی
مطــرح شــده توســط رهبــر انقــاب بــرای
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بیــان شــده اســت کــه
میتــوان از آن ،بــه عنــوان مبانــی رســمی
اقتصــاد مقاومتــی یــاد کــرد.

رهبــر انقــاب در ســخنرانی ابتــدای ســال  1393در حــرم مطهــر  5اصل اقتصاد مقاومتی
رضــوی(ع) در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی دو نکتــه مهــم بیــان
فرمودنــد:
] -۱اقتصــاد مقاومتــی[ یــک الگــوی علمــی متناســب بــا نیازهــای

در ایــن راســتا ایشــان در ســخنرانی مذکــور  5اصــل مهــم و اساســی
اقتصــاد مقاومتــی را بــه شــرح زیــر ارائــه فرمودنــد:
اصــل  -1درونزایــی] :اقتصــاد مقاومتــی[ درونزا اســت .یعنــی از

کشــور مــا اســت ا ّمــا منحصــر بــه کشــور مــا هــم نیســت؛ یعنــی

ظرفیتهــای خــود کشــور ما و خــود مــردم مــا میجوشــد.
دل
ّ

و زیــر و روشــدنهای اقتصــادیای کــه در ایــن بیســت ســی ســال

خودمــان؛ درونزا بــه ایــن معنــا اســت.

توجــه بــه ایــن تکانههــای اجتماعــی
بســیاری از کشــورها ،امــروز بــا ّ
گذشــته اتّفــاق افتــاده اســت ،متناســب بــا شــرایط خودشــان بــه فکــر
یــک چنیــن کاری افتادهانــد.
] -۲اقتصــاد مقاومتــی[ بهتریــن راه حـ ّ
ـل مشــکالت اقتصــادی کشــور
اســت ا ّمــا معنــای آن ایــن نیســت کــه ناظــر بــه مشــکالت کنونــی

کشــور اســت ،نــه ،ایــن مــال همیشــه اســت .اقتصــاد مقاومتــی
یعنــی مقاومســازی ،محکمســازی پایههــای اقتصــاد؛ ایــن چنیــن
اقتصــادی چــه در شــرایط تحریــم ،چــه در شــرایط غیــر تحریــم،
بــارور خواهــد بــود و بــه مــردم کمــک میکنــد.
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رشــد ایــن نهــال و ایــن درخــت ،متّکــی اســت بــه امکانــات کشــور
اصــل  -2برونگرایــی :ایــن اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن معنــا نیســت

کــه مــا اقتصــاد خودمــان را محصــور میکنیــم و محــدود میکنیــم
در خــود کشــور؛ بــا اقتصادهــای جهانی تعامــل دارد ،بــا اقتصادهــای
کشــورهای دیگــر بــا قــدرت مواجــه میشــود.
اصــل  -3مــردم محــوری :اقتصــاد مقاومتــی مردمبنیــاد اســت.
یعنــی بــر محــور دولــت نیســت و اقتصــاد دولتــی نیســت ،اقتصــاد
مردمــی اســت؛ بــا ارادهی مــردم ،ســرمایهی مــردم ،حضــور مــردم
تحقّــق پیــدا میکنــد .دولتــی نیســت :بــه ایــن معنــا نیســت کــه

فصل اول

مســئولیت
مســئولیتی نــدارد؛ چــرا ،دولــت
دولــت در قبــال آن
ّ
ّ
ظرفیتســازی ،هدایــت و کمــک دارد.
برنامهریــزی ،زمینهســازی،
ّ

الیــت اقتصــادی دسـ ِ
ـت مــردم اســت ،مــال مــردم
کار اقتصــادی و ف ّع ّ
اســت؛ ا ّمــا دولــت بهعنــوان یــک مســئول عمومــی نظــارت میکنــد،

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

چشــمانداز بیستســاله و بــا رویکــردی جهــادی ،انعطــاف پذیــر،
فرصــت ســاز ،مولــد ،درونزا ،پیشــرو و برونگــرا بــه شــرح زیــر
توســط رهبــر انقــاب آیــتاهلل خامنــه ای ابــاغ گردیــد:
1 .1تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و منابــع مالــی

هدایــت میکنــد ،کمــک میکنــد .آن جایــی کــه کســانی بخواهنــد

و ســرمایههای انســانی و علمــی کشــور بــه منظــور توســعه

سوءاســتفاده کننــد و دســت به فســاد اقتصادی بزننــد ،جلــوی

کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت آحــاد جامعــه در

آنهــا را میگیــرد؛ آنجایــی کــه کســانی احتیــاج بــه کمــک دارنــد،

فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و تشــویق همکاریهــای

بــه آنهــا کمــک میکنــد .بنابرایــن آمادهســازی شــرایط ،وظیفــهی

جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات کــم درآمــد

دولــت اســت؛ تســهیل میکنــد.

و متوســط

اصــل  -4دانــش بنیانــی] :اقتصــاد مقاومتــی[ دانشبنیان اســت.

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

یعنــی از پیشــرفتهای علمی اســتفاده میکنــد ،بــه پیشــرفتهای

جامــع علمــی کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری بــه منظور

علمــی تکیــه میکنــد ،اقتصــاد را بــر محــور علــم قــرار میدهــد؛

ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات

اینکــه گفتــه میشــود دانشمحــور ،معنــای آن ایــن نیســت کــه

محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان و دســتیابی بــه رتبــه اول

عناصــر بــا تجرب ـهی صنعتگــر یــا کشــاورز کــه در طــول ســالهای

اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه

متمــادی کارهــای بزرگــی را بــر اســاس تجربــه انجــام دادهانــد ،اینهــا

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

مهمــی هــم بــه عهــدهی
نقــش ایفــا نکننــد؛ نخیــر ،نقــش بســیار ّ

عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی کار ،تقویــت رقابــت

اینهــا اســت.

پذیــری اقتصــاد ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و اســتانها

اصــل  -5عدالــت محــوری] :اقتصــاد مقاومتــی[ عدالتمحــور

و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیتهــای متنــوع در جغرافیــای

اســت .یعنــی تنهــا بــه شــاخصهای  اقتصــاد ســرمایهداری ـ [مثــل]

مزیتهــای مناطــق کشــور

رشــد ملّــی ،تولیــد ناخالــص ملّــی اکتفــا نمیکنــد؛ در حالــی کــه

4 .4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی یارانههــا در جهــت

تولیــد ناخالــص ملّــی یــک کشــوری خیلــی هــم بــاال م ـیرود ،ا ّمــا

افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــره وری ،کاهــش شــدت انــرژی و

کســانی هــم در آن کشــور از گرســنگی میمیرنــد! بنابرایــن شــاخص

ارتقــاء شــاخصهای عدالــت اجتماعــی

عدالــت عدالــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی در جامعــه یکــی از

5 .5ســهم بــری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا مصــرف،

شــاخصهای مهــم در اقتصــاد مقاومتــی اســت ،ا ّمــا معنــای آن ایــن

متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد ارزش بــه ویــژه بــا افزایــش

نیســت کــه بــه شــاخصهای علمــی موجــود دنیــا هــم بــی اعتنایــی
توجــه میشــود ،ا ّمــا بــر محــور
بشــود؛ نخیــر ،بــه آن شــاخصها هــم ّ

ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش ،مهــارت،
خالقیــت ،کارآفرینــی و تجربــه

«عدالــت» هــم کار میشــود .عدالــت در ایــن بیــان و در ایــن برنامــه

6 .6افزایــش تولیــد داخلــی نهادههــا و کاالهــای اساســی (بویــژه در

بــه معنــای تقســیم فقــر نیســت ،بلکــه بــه معنــای تولیــد ثــروت و

اقــام وارداتــی) و اولویــت دادن بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات

ثــروت ملّــی را افزایــش دادن اســت.

راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتــی بــا
هــدف کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای محــدود و خــاص

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

7 .7تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا
تأکیــد بــر افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد (مــواد اولیــه و کاال)
8 .8مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای سیاســتهای کلــی
اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی همــراه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بــا برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و رقابــت پذیــری در تولیــد
9 .9اصــاح و تقویــت همــه جانبــه نظــام مالــی کشــور بــا هــدف
پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی ،ایجــاد ثبــات در اقتصــاد
ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی
1010حمایــت همــه جانبــه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا و خدمــات بــه
تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارز آوری مثبــت از طریــق:
•تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم

•افزایش صادرات پتروشیمی
•افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
1414افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز کشــور بــه منظــور
اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و
توســعه ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز بهویــژه در میادیــن
مشــترک
1515افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت

•گســترش خدمــات تجــاري و ترانزيــت و زيرســاختهاي

نفــت و گاز ،توســعه تولیــد کاالهــای دارای بــازدی بهینــه

مــورد نيــاز

(براســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی) و بــاال بــردن صــادرات

•تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات

بــرق ،محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی بــا تأکیــد

•برنامــه ريــزي توليــد ملــي متناســب بــا نيازهــاي صادراتــي،

بــر برداشــت صیانتــی از منابــع

شــكل دهــي بازارهــاي جديــد و تنــوع بخشــي پيوندهــاي

1616صرفــه جویــی در هزینههــای عمومــی کشــور بــا تأکیــد بــر

اقتصــادي بــا كشــورها بــه ويــژه بــا كشــورهاي منطقــه

تحــول اساســی در ســاختارها ،منطقــی ســازی انــدازه دولــت و

•اســتفاده از ســازوكار مبــادالت تهاتــري بــراي تســهيل

حــذف دســتگاههای مــوازی و غیــر ضــرور و هزینههــای زایــد

مبــادالت در صــورت نيــاز
•ايجــاد ثبــات رويــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا هــدف
گســترش پايــدار ســهم ايــران در بازارهــاي هــدف
1111توســعه حــوزه عمــل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور بــه

1717اصــاح نظــام درآمدهــای دولــت بــا افزایــش ســهم درآمدهــای
مالیاتــی
1818افزایــش ســاالنه ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابــع حاصــل از
صــادرات نفــت و گاز تــا قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت

منظــور انتقــال فناوریهــای پیشــرفته ،گســترش و تســهیل

1919شــفاف ســازی اقتصــاد و ســالم ســازی آن و جلوگیــری از

تولیــد ،صــادرات کاالهــا و خدمــات و تأمیــن نیازهــای ضــروری و

اقدامــات ،فعالیتهــا و زمینههــای فســادزا در حوزههــای

منابــع مالــی از خــارج

پولــی ،تجــاری ،ارزی و ...

1212افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق:

2020تقویــت فرهنــگ جهــادی در ایجــاد ارزش افــزوده ،تولیــد ثــروت،

•توســعه پيوندهــاي راهبــردي و گســترش همكاري و مشــاركت

بهــره وری ،کارآفرینــی ،ســرمایهگذاری و اشــتغال مولــد و

بــا كشــورهاي منطقــه و جهــان بويژه همســايگان

اعطــای نشــان اقتصــاد مقاومتــی بــه اشــخاص دارای خدمــات

•اســتفاده از دیپلماســی در جهــت حمایــت از هدفهــای

برجســته در ایــن زمینــه

اقتصــادی

2121تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن بهویــژه

•اســتفاده از ظرفیتهــای ســازمانهای بینالمللــی و

در محیطهــای علمــی ،آموزشــی و رســانه ای و تبدیــل آن بــه

منطقــهای

گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی

1313مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز از طريق:

2222دولــت مکلــف اســت بــرای تحقــق سیاســتهای کلــی اقتصــاد

•انتخاب مشتریان راهبردی

مقاومتــی بــا هماهنــگ ســازی و بســیج پویــای همــه امکانــات

•ایجاد تنوع در روشهای فروش

کشــور ،اقدامــات زیــر را معمــول دارد:

•مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

•شناســایی و بهکارگیــری ظرفیتهــای علمــی ،فنــی و

•افزایش صادرات گاز

اقتصــادی بــرای دسترســی بــه تــوان آفنــدي و اقدامــات

•افزایش صادرات برق

مناســب
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فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

•رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

تمرکــز کننــد؛ آنهــا را بایــد شناســایی کنند و نقشـهی راه را مشــخّ ص

•مديريــت مخاطــرات اقتصــادي از طريــق تهيــه طرحهــاي

کننــد و تکلیــف همــه را معلــوم بکننــد.

واكنــش هوشــمند ،فعــال ،ســريع و بهنــگام در برابــر

اقــدام  -2احیــا کــردن تولیــد داخلــی :امــروز حــدود شــصت درصــد

مخاطــرات و اختاللهــاي داخلــي و خارجــي
2323شــفاف و روان ســازی نظــام توزیع و قیمــت گذاری و روزآمدســازی
شــیوههای نظــارت بــر بــازار
2424افزایــش پوشــش اســتاندارد بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی و
ترویــج آن

از امکانــات تولیــد مــا ّ
معطــل اســت ،تعطیــل اســت؛ بعضیهــا بــا
کمتــر از ظرفیــت کار میکنــد ،بعضیهــا کار نمیکنــد؛ بایســتی
مــا تولیــد را زنــده کنیــم ،تولیــد را احیــاء کنیــم.
اقــدام  -3خریدهــای خارجــی مــا ،قــدرت تولیــد داخلــی مــا را

تضعیــف نکنــد :فــرض بفرماییــد مــا میخواهیــم مثــ ً
ا هواپیمــا
وارد بکنیــم یــا خریــداری بکنیــم؛ بــه مــا گفتــه میشــود -خــود

اقدامــات عملی اقتصاد مقاومتی
رهبــر انقــاب در ســخنرانی ابتــدای ســال  1395در حــرم مطهــر
رضــوی (ع) 10 ،اقــدام عملــی جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را
بــه شــرح زیــر جهــت اجــرا توســط دولــت و دســتگاههای مرتبــط
پیشــنهاد فرمودنــد:
اقــدام  -1شناســایی ف ّعالیتهــا و زنجیرههــای اقتصــادی مزی ـتدار
کشــور و تمرکــز بــر آنهــا :بعضــی از ف ّعالیتهــای اقتصــادی در کشــور

اهمیــت دارد ،مثــل مــادر میمانــد و از آن ،بابهــای
اولویــتداردّ ،
متعــدد اقتصــادی و تولیــدی گشــوده میشــود؛ روی آنهــا بایســت
ّ

مســئولین دولتــی میگوینــد -کــه اگــر چنانچــه فــان درصــد از
ایــن قیمــت را مــا در صنایــع داخلــی هواپیمــا ســرمایهگذاری کنیــم،
بیشــتر از آنکــه از خــارج بخریــم اســتفاده خواهیــم کــرد و تولیــد
داخلــی هــم رشــد پیــدا میکنــد .اینکــه مــا همهچیــز را از خــارج
وارد کنیــم و نــگاه نکنیــم کــه ایــن خریــد مــا ،ایــن واردات مــا چــه
بالیــی ســر تولیــد داخلــی م ـیآورد خطــا اســت؛ پــس بنابرایــن در
خریدهــا کاری کنیــم کــه تولیــد داخلــی تضعیــف نشــود.
اقــدام  -4مدیریــت منابــع مالــی کــه از بانکهــا و مراکــز خارجــی
بــه کشــور وارد میشــود :مــا پولهایــی داریــم در خــارج از کشــور؛

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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[مث ـ ً
ا] نفــت فروختهایــم ،پولــش را بــه مــا ندادهانــد .وقتیکــه ایــن

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

پولهــای موجــود مــا در خــارج کــه حــاال هــر چنــد ده میلیــاردی

بشــود.

کــه هســت برگشــت ،در مصارفــی بــه کار نــرود کــه ایــن پــول هــدر

اقــدام  -7انتقــال فنــاوری در معامــات خارجــی :در همــهی

بشــود .ایــن پولــی اســت کــه وارد کشــور میشــود ،کشــور نیــاز دارد

معامــات خارجــیای کــه مــا انجــام میدهیــم ،انتقــال ف ّنــاوری را

و در درجــهی ا ّول مثــ ً
ا تولیــد اســت؛ مواظــب باشــند ایــن پولــی

کــه وارد میشــود ،هــدر نــرود ،از بیــن نــرودَ ،صــرف خریدهــای
بیمــوردَ ،صــرف کارهــای بیجــا ،صــرف اســرافها نشــود.

اقــدام  -5دانــش بنیــان شــدن بخشهــای مهــم کشــور :بخــش
نفــت و گاز یــا بخــش تولیــد موتــور کــه بــرای خــودرو ،بــرای هواپیما،

شــرط کنیــم .فــرض کنیــد [اگــر] یــک وســیلهای را یــا یــک ش ـیء
تولیــدی جدیــدی را میخواهنــد بخرنــد ،تولیدشــده را نخرنــد،
[بلکــه] آن شــیء را بــا ف ّنــاوری مخصــوص خــودش تهیــه کننــد و
بیاورنــد؛ ف ّنــاوری را داخــل کشــور کننــد.

ـدی
اقــدام  -8مبــارزه بــا فســاد و قاچــاق :بــا فســاد مبــارزهی جـ ّ

بــرای قطــار ،بــرای کشــتی مــورد اســتفاده اســت ،ایــن بخشهــای

ـدی بشــود ،بــا قاچــاق مبــارزهی
بشــود ،بــا ویژهخــواری مبــارزهی جـ ّ

حســاس و مهــم ،دانشبنیــان بشــود .اینکــه مــا میگوییــم اقتصــاد
ّ

جــدی بشــود؛ اینهــا دارد بــه اقتصــاد کشــور لطمــه میزنــد و
ّ

دانشبنیــان [ایــن اســت] .جوانهــای مــا ،دانشــمندان مــا نشــان

ضــررش را مــردم میبرنــد .اگــر مــا در مقابــل آن مجموعــهای کــه

دادهانــد کــه میتواننــد نــوآوری کننــد ،میتواننــد مــا را از آن

فــرض بفرماییــد بــا زدوبســتهایی در زمینــهی مســائل اقتصــادی

ســطحی کــه در ف ّنــاوری داریــم باالتــر ببرنــد .مثــ ً
ا فــرض کنیــد

ویژهخــواری میکننــد ،خودشــان را از امتیــازات ویــژه برخــوردار

کــه ســطح موتــور خــودرو را بــا یــک پیشــرفتی بــاال ببــرد کــه فــرض

میکننــد و یــا دچــار فســاد پولــی و مالــی و اقتصــادی میشــوند،

کنیــم مصرفــش کــم بشــود ،یــا موتــور قطــار را بــه فــان شــکل

ســهلانگاری کنیــم ،قطعــاً کشــور ضــرر خواهــد کــرد؛ نبایــد

بهوجــود بیــاورد؛ میتواننــد .همیــن االن در کشــور مــا بنگاههــای

ســهلانگاری بشــود .قاچــاق همیــن جــور اســت؛ مانــع قاچــاق

اقتصــادی و تولیــدیای وجــود دارنــد کــه کارهایــی کــه آنهــا انجــام

[بشــوند] .بایــد بــا قاچــاق ،بهمعنــای واقعــی کلمــه مبــارزه کننــد.

میدهنــد و تولیــد میکننــد ،یــا از مشــابه خارج ـیاش بهتــر اســت

اقــدام  -9بهــره وری انــرژی :گفتــه میشــود اگــر مــا بتوانیــم

یــا برابــر آنهــا اســت؛ همیــن االن داریــم؛ خــب اینهــا را بایــد تقویــت

بهــرهوری انــرژی را ارتقــا بدهیــم ،بــاال ببریــم و صرفهجویــی کنیــم،

کــرد.

 100میلیــارد دالر صرفهجویــی خواهــد شــد؛ مبلــغ کمــی نیســت،

اقــدام  -6بهــره بــرداری از ســرمایهگذاریهای گذشــته :مــا در

جــدی بگیرنــد .البتّــه شــنیدم ایــن،
مبلــغ زیــادی اســت؛ ایــن را
ّ

گذشــته روی بعضــی از بخشهــا ســرمایهگذاری کردهایــم؛ از آنهــا

مص ّوبــهی مجلــس هــم هســت؛ ارتقــای بهرهبــرداری از انــرژی،

بهرهبــرداری بشــود و اســتفاده بشــود .مــا در زمین ـهی نیروگاهســازی

مص ّوبــهی مجلــس شــورای اســامی اســت.

در کشــور ســرمایهگذاری خوبــی کردیــم؛ در زمینــهی پتروشــیمی

اقــدام  -10حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط :االن چندیــن

ســرمایهگذاری خوبــی کردیــم .امــروز کشــور بــه نیــروگاه احتیــاج

متوســط و کوچــک در کشــور هســت؛ آن
هــزار کارگاه و کارخان ـهی
ّ

دارد ،کشــورهای دیگــر هــم بــه نیــروگاه ارزانــی کــه مــا میســازیم
احتیــاج دارنــد .مــا دیگــر نرویــم از بیــرون نیــروگاه بخریــم وارد

ـرک ایجــاد
چیــزی کــه در متــن جامعــه اشــتغال ایجــاد میکنــد ،تحـ ّ
میکنــد و طبقــات پاییــن را بهرهمنــد میکنــد ،همیــن صنایــع

کنیــم ،یــا افــرادی بیاوریــم بــرای مــا نیــروگاه درســت کننــد .ایــن

متوســط اســت؛ اینهــا را تقویــت کننــد و پیــش ببرنــد.
کوچــک و
ّ

قســمتهایی کــه ســرمایهگذاری شــده اســت ،برایــش تــاش شــده
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فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

بخش سوم

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

در ایــن بخــش بــر اســاس اصــول  5گانــه،
سیاســتهای کلــی  24مــاده ای و  10اقــدام
عملــی پیشــنهاد شــده توســط رهبــر انقــاب
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی« ،دکتریــن
اقتصــاد مقاومتــی» بــه عنــوان یــک الگــوی
منســجم در  8بخــش و  40زیربخــش ارائــه شــده
اســت.
اقتصــاد مقاومتــی الگویــی اقتصــادی اســت کــه در آن ســازوکارها

ســازی ،نحــوه بســط و گســترش ایــن الگــو در الیههــای

و سیاســتهای اقتصــادی بــه نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه

مختلــف اجتماعــی بــه منظــور تبییــن و تکمیــل آن را تشــریح

در برخــورد بــا تکانههــای داخلــی و خارجــی ،سیســتم اقتصــادی

مینما یــد .

انعطــاف پذیــر عمــل کــرده و بتوانــد بــه اهــداف خــود اعــم از

در ادامــه ایــن  8بخــش و زیربخشهــای آن مــورد بررســی قــرار

رشــد اقتصــادی پایــدار ،برقــراری عدالــت اقتصــادی ،کاهــش

گرفتــه اســت:

وابســتگی اقتصــادی و افزایــش تــوان رقابــت پذیــری جهانــی
دســت یابــد.
بــر اســاس  ۵اصــل اساســی ۲۴ ،مــاده سیاســتهای کلــی و ۱۰
اقــدام عملــی پیشــنهادی رهبــر انقــاب کــه در بخــش قبــل ارائــه
گردیــد ،دکتریــن اقتصــاد مقاومتــی را میتــوان در  ۸بخــش و ۴۰
زیربخــش دســته بنــدی کــرد.
ایــن  8بخــش عبارتنــد از :دولــت و بودجــه ،نظــام مالــی ،تولیــد
داخلــی ،نفــت و انــرژی ،تجــارت خارجــی ،امنیــت اقتصــادی،
مدیریــت اقتصــادی و گفتمــان ســازی.
 7بخــش اول بــه طراحــی سیســتم اقتصــادی و ســازوکارهای
مرتبــط بــا آن پرداختــه و بخــش آخــر تحــت عنــوان گفتمــان

دولت و بودجه
یکــی از مســائل مهــم کــه مکاتــب مختلــف اقتصــادی بــه آن
پرداختــه انــد ،نقــش دولــت در اقتصــاد اســت .در حالــت حداکثــری ،
اندیشــههای اقتصــادی نقــش برنامــه ریــزی و مدیریــت متمرکــز
اقتصــاد را بــرای دولــت قائــل شــده انــد؛ در حالــت حداقلــی نیــز
دولــت بایــد از اقتصــاد خــارج شــده و هیچگونــه دخالتــی در امــور
اقتصــادی نداشــته باشــد .الگــوی اقتصــاد مقاومتــی امــا رویکــردی
متفــاوت و هوشــمندانه دارد و حالتــی میانــه را دنبــال میکنــد.
همچنیــن بــه تناســب وظایــف دولــت در اقتصــاد ،هزینههــا و
درآمدهایــی نیــز بــرای دولتهــا وجــود دارد کــه بایســتی بــه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بهتریــن شــکل مدیریــت شــود تــا دولــت و اقتصــاد را بــه اهــداف

مالــی بــه نحــو بهتــری بــه تولیــد و فضــای حقیقــی اقتصــاد تخصیــص

خــود برســاند.

یافتــه و در نتیجــه ،اقتصــاد بــا ســرعت بیشــتری رو بــه جلــو حرکــت

در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  ۳مــورد مرتبــط بــا نقــش

میکنــد.

دولــت در اقتصــاد و بازطراحــی مجــدد آن در الگــوی اقتصــاد مقاومتی

در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  ۳مــورد مرتبــط بــا نظــام

و همچنیــن مدیریــت هزینههــا و درآمدهــای دولــت اســتخراج نمــود.

مالــی و اصــاح آن بــا توجــه بــه الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســتخراج

ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح داده شــده اســت:

نمــود کــه پیــاده ســازی آن ،بــه ایجــاد نظــام مالــی مدنظــر در

1 .1نقــش دولــت :اینکــه دولــت چگونــه در اقتصــاد ورود داشــته

اقتصــاد مقاومتــی منجــر خواهــد شــد .ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح

باشــد  ،مســئله مهمــی اســت کــه در اصــل  ۳اقتصــاد

داده شــده اســت:

مقاومتــی بــه آن اشــاره شــده اســت .بــر ایــن اســاس،

1 .1بانــک :بانــک یکــی از شــریا نهای اصلــی اقتصــاد اســت کــه

ظرفیتســازی ،هدایــت ،کمــک،
برنامهریــزی ،زمینهســازی،
ّ

وظیفــه دارد منابــع را از طریــق ســپردههای مردمــی تجهیــز

تســهیل گــری و نظــارت در اقتصــاد و خــروج از تصــدی گــری

نمــوده و در اختیــار متقاضیــان در حــوزه تولیــد و بازرگانــی

و انجــام امــور غیرحاکمیتــی ،بــه عنــوان نقــش دولــت در

قــرار دهــد .مــوارد مرتبــط بــا بانــک و نظــام بانکــی ،در مــاده

الگــوی اقتصــاد مقاومتــی مدنظــر اســت.

 ۹و  ۱۹سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه

2 .2درآمدهــای دولــت :مدیریــت درآمدهــای دولــت بــا توجــه

قــرار گرفتــه اســت .اصــاح نظــام بانکــی کشــور و ایجــاد

بــه نقشــی کــه در اقتصــاد دارد ،از مــواردی اســت کــه در

شــفافیت اطالعاتــی در آن در تعامــل بــا بــازار ســرمایه و

مــاده  ۱۷و  ۱۸سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه

نظــام بیمــه بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد

آن اشــاره شــده اســت .افزایــش ســهم مالیــات از درآمدهــای

ملــی و ایجــاد ثبــات اقتصــادی جهــت تقویــت بخــش واقعــی،

دولــت و کاهــش وابســتگی بودجــه بــه درآمدهــای حاصــل از

موضــوع ایــن بخــش اســت.

نفــت و گاز ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

2 .2بــورس :بــورس نهــادی اســت کــه بایــد تامیــن مالــی

3 .3هزینههــای دولــت :مدیریــت هزینههــای دولــت بــا توجــه

بلندمــدت تولیــد را بــر عهــده داشــته باشــد و بتوانــد منابــع

بــه نقشــی کــه در اقتصــاد دارد ،از مــواردی اســت کــه در

عمومــی را بــه صــورت مســتقیم بــا کمتریــن هزینــه بــه

مــاده  ۱۶سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه آن

بخــش واقعــی اقتصــاد برســاند .مــوارد مرتبــط بــا بــورس و

اشــاره شــده اســت .کاهــش هزینههــای عمومــی دولــت

نهادهــای مرتبــط ،در مــاده  ۹سیاســتهای کلــی اقتصــاد

و کشــور و همچنیــن اصــاح ســاختار و انــدازه دولــت و

مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .اصــاح بــازار

نهادهــای حاکمیتــی و کوچــک ســازی آن ،در ایــن حــوزه

ســرمایه کشــور در تعامــل بــا نظــام بانکــی و بیمــه ای بــا

مدنظــر اســت.

هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی و ایجــاد ثبــات
اقتصــادی بــرای تقویــت بخــش واقعــی ،موضــوع ایــن بخــش
اســت.

نظام مالی
نظــام مالــی از بانــک ،بــورس ،بیمــه ،صندوقهــای اعتبــاری و
ضمانتــی و نهادهــای سیاســتگذار و حاکمیتــی در ایــن حــوزه تشــکیل
میشــود .ایــن نظــام یکــی از مهمتریــن نقشهــا را در اقتصــاد بــر
عهــده دارد چــرا کــه تعامــل میــان بــازار پــول و بــازار کاال را در
اقتصــاد مدیریــت میکنــد.
هــر چــه ایــن نظــام هماهنــگ تــر کار کنــد و کارآمدتــر باشــد ،منابــع
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3 .3بیمــه و ضمانــت :نهادهــای بیمــه ای و ضمانتــی در کشــور
ایــن نقــش را برعهــده دارنــد کــه ریســک تولیدکننــدگان،
مصــرف کننــدگان و ســرمایه گــذاران را کاهــش داده و
تقاضــای پولــی ایشــان را مدیریــت و تســهیل نماینــد .مــوارد
مرتبــط بــا بیمــه و ضمانــت ،در مــاده  ۹سیاســتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .اصــاح

فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

نظــام بیمــه ای و ضمانــت کشــور در تعامــل بــا نظــام بانکــی

و جلوگیــری از بــه حاشــیه رفتــن آنهــا ،در ایجــاد توانمنــدی

و بــازار ســرمایه بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد

بــرای تولیــد داخلــی ضــروری اســت .ایــن مهــم در اصــل  1و

ملــی و ایجــاد ثبــات اقتصــادی بــرای تقویــت بخــش واقعــی،

مــاده  22سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره

موضــوع ایــن بخــش اســت.

قــرار گرفتــه اســت .شناســایی ،بــه کارگیــری و حمایــت از
ظرفیتهــای داخلــی و درونــزای کشــور از جملــه صنایــع

تولید داخلی
ایجــاد و تقویــت توانایــی در کشــور بــرای تولیــد کاالهــا و خدمــات
متعــدد ،اقدامــی اســت کــه منجــر بــه افزایــش رقابــت پذیــری،
پایــداری و رشــد اقتصــاد خواهــد شــد .بنابرایــن اســتفاده از همــه
ظرفیتهــای کشــور در حمایــت از تولیــد داخلــی ،یکــی از مهمتریــن
راهبردهــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  10مــورد مرتبــط بــا تولیــد
داخلــی اســتخراج نمــود کــه نشــان از اهمیــت ایــن بخــش دارد .ایــن
مــوارد در ادامــه توضیــح داده شــده اســت:
1 .1مــردم محــوری :یکــی از مــواردی کــه موجــب افزایــش ظرفیــت
و تــوان تولیــد داخلــی خواهــد شــد ،اســتفاده از ظرفیــت مــردم
و نقــش آفرینــی مــردم اســت .ایــن مهــم در اصــل  3اقتصــاد
مقاومتــی و مــاده  1سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد
اشــاره قــرار گرفتــه اســت .طراحــی ســازوکارها ،فراهــم کــردن
شــرایط و امکانــات ،تســهیل گــری و تامیــن منابــع مالــی بــرای
نقــش آفرینــی مــردم در حوزههــای مختلــف اقتصــادی اعــم از
تولیــد ،ســرمایهگذاری و کارآفرینــی ،در ایــن حــوزه مدنظــر
اســت.
2 .2دانــش بنیانــی :دانــش بنیــان کــردن بخشهــای مختلــف اقتصــاد
و ایجــاد ارزش افــزوده اقتصــادی از طریــق دانــش بــه جــای منابع
دیگــر تولیــد ،در ایجــاد پایــداری و رشــد و تعالــی اقتصــادی
موثــر اســت .ایــن مهــم در اصــل  4اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده 2
سیاســتهای کلــی و اقــدام  5اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره
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 بخشهــای مهــم
اقتصــادی موضــوع ایــن بخــش اســت.
3 .3ظرفیتهــای داخلــی :اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــای داخلــی

دریایــی ،هوایــی ،دارویــی ،حمــل و نقــل ،ترانزیــت ،گردشــگری
و  ...بــه منظــور افزایــش درآمــد و اشــتغال و همچنیــن افزایــش
تــوان آفنــدی کشــور ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
4 .4صنایــع کوچــک و متوســط :صنایــع کوچــک و متوســط بــه عنوان
خــط مقــدم اقتصــاد و تولیــد داخلــی کشــور کــه در متــن جامعــه
اشــتغال ایجــاد میکنــد ،مطــرح اســت .حمایــت از ایــن صنایــع
بــه صــورت عــام در اقــدام  2و بــه صــورت خــاص در اقــدام 10
اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .حمایــت از
صنایــع کوچــک و متوســط ،احیــای ظرفیتهــای تولیــدی و
تقویــت آن ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
5 .5پیشــرانهای اقتصــادی :حمایــت از صنایعــی کــه میتواننــد
نقــش لوکوموتیــو اقتصــادی را ایفــا نمــوده و دیگــر صنایــع و
تولیــدات کشــور را بــه حرکــت درآورنــد ،در توانمنــد کــردن
تولیــد داخلــی حائــز اهمیــت اســت .ایــن مهــم در اقــدام 1
اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .شناســایی
و حمایــت از فعالیتهــای اقتصــادی مــادر و اولویــتدار از
جملــه بخــش مســکن ،بــه منظــور بــه حرکــت درآوردن دیگــر
بخشهــای تولیــدی کشــور ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
6 .6زنجیــره تامیــن :زنجیــره تامیــن از تهیــه مــواد اولیــه گرفتــه تــا
فــروش ،فرآینــدی اســت کــه در ایجــاد تســهیل بــرای تولیــدات
داخلــی موثــر اســت و نقــش اثرگــذاری دارد .در مــاده  5و 23
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره
شــده اســت .طراحــی زنجیــره تولیــد تــا مصــرف بــه منظــور
ســهم بــری عادالنــه عوامــل زنجیــره متناســب بــا نقــش آنهــا
در ایجــاد ارزش و همچنیــن ایجــاد شــفافیت در نظــام توزیــع و
قیمــت گــذاری محصــوالت و نظــارت هدفمنــد بــر بــازار ،موضــوع
ایــن بخــش اســت.
7 .7بهــره وری و کیفیــت :افزایــش بهــره وری در فرآینــد تولیــد و
همچنیــن افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی ،در افزایــش
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پایــداری و رقابــت پذیــری اقتصــاد نقــش حائــز اهمیتــی دارد.

حالــت ناپایــدار قــرار میدهــد و منجــر بــه شــرایطی مشــابه رکــود

در مــاده  3و  8و  24سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه

تورمــی در دورههــای مختلــف میشــود.

ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا

در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  5مــورد مرتبــط بــا حــوزه

تقویــت عوامــل تولیــد ،ارتقــای کیفیــت تولیــد و افزایــش پوشــش

نفــت و انــرژی را اســتخراج نمــود .ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح داده

اســتاندارد بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی ،در ایــن حــوزه مدنظر

شــده اســت:

اســت.

1 .1نفــت و گاز :نفــت و گاز از منابــع طبیعــی اصلــی کشــور اســت

8 .8آمایــش ســرزمین :طراحــی نقشــه تولیــدی کشــور مبتنــی بــر

کــه بایســتی بــه درســتی اســتخراج شــده و از درآمدهــای آن

شــرایط مناطــق مختلــف ،منجــر بــه صرفــه جویــی در منابــع

در جهــت افزایــش قــدرت اقتصــادی و ثــروت آفرینــی اســتفاده

و افزایــش بازدهــی تولیــد میشــود .ایــن مهــم در مــاده 3

شــود .در مــاده  13و  14سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی

سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه

بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .افزایــش ذخایــر راهبــردی

اســت .شناســایی مزیتهــای اقتصــادی مناطــق مختلــف کشــور

نفــت و گاز و توســعه ظرفیتهــای تولیــد بــه ویــژه در میادیــن

و بــه کارگیــری و اســتفاده از آنهــا ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

مشــترک و همچنیــن حراســت از پایــداری درآمدهــای نفتــی و

9 .9مدیریــت مصــرف :اســتفاده مــردم از تولیــدات داخلــی بــه جــای

گازی بــا انتخــاب مشــتریان راهبــردی ،ایجــاد تنــوع در روشهای

تولیــدات خارجــی ،حمایتــی بــی بدیــل از تولیــد اســت؛ بــا ایــن

فــروش و مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در فــروش ،در ایــن

حــال مصــرف بــی رویــه و خــارج از الگــوی صحیــح مــواد اولیــه،

حــوزه مدنظــر اســت.

واســطه ای و مصرفــی ،منابــع و تولیــدات داخلــی را بــا مشــکل

2 .2پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی :ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق

مواجــه میکنــد .مــاده  8سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی

منابــع طبیعــی کشــور ،درآمدزایــی از ایــن نعمتهــای خــدادادی

بــه ایــن مهــم پرداختــه اســت .مدیریــت مصــرف بــا اجــرای

را افزایــش داده و منجــر بــه افزایــش اشــتغال و رشــد اقتصــادی

سیاســتهای کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف

میشــود .در مــاده  13و  15سیاســتهای کلــی اقتصــاد

تولیــدات داخلــی ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .افزایــش تولیــد و

1010فرهنــگ ســازی :فرهنــگ کار و کارآفرینــی در جامعــه بایســتی

صــادرات پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی بــه منظــور افزایــش

محتــرم شــمرده شــده و ارج نهــاده شــود تــا تولیدکننــدگان

ارزش افــزوده حاصــل از نفــت و گاز و همچنیــن تکمیــل زنجیــره

داخلــی ،انگیــزه بیشــتری داشــته باشــند و مــردم نیــز بــه ســمت

ارزش آن ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

ایجــاد مشــاغل تولیــدی حرکــت کننــد .مــاده  20سیاس ـتهای

3 .3بــرق و نیــروگاه :اســتفاده از ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در تولیــد

کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره دارد .گســترش

بــرق و صــادرات آن ،در حــوزه انــرژی کشــور حائــز اهمیــت

فرهنــگ تولیــد ثــروت ،بهــره وری ،کارآفرینــی و اشــتغال مولــد،

اســت .ایــن مهــم در مــاده  13و  15سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد

در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

مقاومتــی و اقــدام  6اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت .افزایــش صــادرات بــرق و اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی
بــه ویــژه در حــوزه نیــروگاه ســازی ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

نفت و انرژی
یکــی از ظرفیتهــای خــدادادی اقتصــاد کشــور ،منابــع طبیعــی و
تــوان تولیــد انرژیهــای مختلــف از جملــه نفــت ،گاز و بــرق اســت.
اســتفاده صحیــح از ایــن ظرفیــت کــه کشــورهای زیــادی از آن
بــی بهــره انــد ،منجــر بــه رشــد و شــکوفایی قابــل توجــه اقتصــاد
میشــود؛ در مقابــل اســتفاده نادرســت از آن ،اقتصــاد کشــور را در
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4 .4هدفمنــدی یارانههــا :طــرح بــزرگ هدفمنــدی یارانــه بــا هــدف
کاهــش مصــرف انــرژی کشــور و واقعــی ســازی قیمــت آن و
همچنیــن توزیــع عادالنــه ایــن ثــروت اجــرا شــد .بــا ایــن حــال
ادامــه ایــن طــرح در رســیدن کامــل بــه اهــداف خــود نیازمنــد
اصــاح آن اســت .ایــن مهــم در مــاده  4سیاســتهای کلــی

فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .اســتفاده از

تولیــد داخلــی اســت کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد؛

ظرفیــت اجــرای طــرح هدفمندســازی یارانههــا و تکمیــل و

امــا ایــن حمایــت بایســتی هوشــمندانه و توانبخــش باشــد .در

بهبــود آن در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال ،بهــره وری ،کاهــش

مــاده  10سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم

شــدت انــرژی و ارتقــای شــاخصهای اجتماعــی ،موضــوع ایــن

اشــاره شــده اســت .حمایــت هدفمنــد از صــادرات بــه تناســب

بخــش اســت.

ارزش افــزوده و خالــص ارزآوری مثبــت بــا تســهیل مقــررات و

5 .5بهــره وری انــرژی :بهــره ور کــردن تولیــد و مصــرف انــرژی در

ثبــات رویــه در قانونگــذاری ،سیاســتهای تشــویقی ،گســترش

همــه حوزههــا ،ظرفیــت صرفــه جویــی بســیار باالیــی را در

خدمــات تجــاری و تامیــن زیرســاختهای مــورد نیــاز و همچنیــن

کشــور ایجــاد مینمایــد .ایــن مهــم در مــاده  15سیاســتهای

شــکل دهــی بازارهــای جدیــد صادراتــی بــه ویــژه در منطقــه،

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام  9اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره

موضــوع ایــن بخــش اســت.

قــرار گرفتــه اســت .توســعه تولیــد کاالهــای دارای بازدهــی بهینه

3 .3قراردادهــای خارجــی :مدیریــت قراردادهــای تجــاری و

بــر اســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی و ارتقــای بهــره وری

اقتصــادی کشــور بــا دیگــر کشــورها بــه گونــه ای کــه منجــر بــه

انــرژی در همــه حوزههــا ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

افزایــش قــدرت اقتصــادی و ارزش افــزوده بــرای ظرفیتهــای
داخلــی گــردد ،جهــت کاهــش وابســتگی اقتصــادی و

تجارت خارجی
تجــارت خارجــی بــه عنــوان مهمتریــن بســتر تعامــل اقتصــادی
کشــور بــا دیگــر کشــورها ،نیازمنــد طراحــی هوشــمندانه اســت؛
در واقــع طراحــی رژیــم تجــاری کشــور بــر اســاس الگــوی اقتصــاد
مقاومتــی بــه ایــن معنــا کــه تعامــات تجــاری بــا چــه کشــورهایی،
در چــه محصوالتــی ،در چــه ســطحی و بــا چــه سیاس ـتهایی بایــد
انجــام شــود ،بســیار مهــم و موثــر اســت و منجــر بــه افزایــش قــدرت
اقتصــادی کشــور و پایــداری اقتصــادی میگــردد.
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی 7 ،مــورد مرتبــط بــا تجــارت خارجــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن مــوارد در ادامــه توضیــح داده
شــده اســت:
1 .1رژیــم تجــاری :طراحــی رژیــم تجــاری کشــور بــه صــورت
هوشــمندانه ،تعامــات اقتصــادی کشــور بــا دیگــر کشــورها را
مدیریــت میکنــد .در اصــل  2اقتصــاد مقاومتــی و مــاده  6و
 12سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره
شــده اســت .طراحــی رژیــم تجــاری کشــور بــا ایجــاد تنــوع در
مبــادی تامیــن کاالهــای وارداتــی و صــدور کاالهــای صادراتــی
بــه منظــور کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای محــدود و خــاص
و توســعه پیوندهــای راهبــردی بــا کشــورها بــه ویــژه کشــورهای
منطقــه ،موضــوع ایــن بخــش اســت.
2 .2صــادرات و سیاســتهای حمایتــی :صــادرات موتــور محــرک

افزایــش توانمندیهــای داخلــی ضــروری اســت .در مــاده 10
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام  3و  7اقتصــاد
مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .برنامــه ریــزی بــرای
ســرمایهگذاری خارجــی بــا هــدف صــادرات و اســتفاده از فرصــت
خریدهــا و معامــات خارجــی بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی و
بــا شــرط انتقــال فنــاوری ضمــن آن ،موضــوع ایــن بخــش اســت.
4 .4مناطــق آزاد و ویــژه :مناظــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،یکــی از
ظرفیتهــای گســترش تجــارت خارجــی در کشــور اســت کــه
بایســتی بــه بهتریــن شــکل در جهــت افزایــش قــدرت اقتصــادی
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .در مــاده  11سیاســتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .توســعه
حــوزه عمــل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا هــدف انتقــال
فناوریهــای پیشــرفته و گســترش و تســهیل تولیــد و صــادرات
کاال و خدمــات و تامیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از
خــارج کشــور ،موضــوع ایــن بخــش اســت.
5 .5ارز 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.
در مــاده  10سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 4
اقتصــاد مقاومتــی ،بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .اســتفاده از
ســازوکارهایی از جملــه مبــادالت تهاتــری بــرای کاهــش نیــاز بــه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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ارز در تجــارت و ایجــاد شــفافیت در حــوزه ارزی کشــور ،موضــوع

رقابتــی ســالم و بــا میــزان اطالعــات یکســان ،بــه بهینهســازی رفتــار

ایــن بخــش اســت.

خــود بپــردازد.

6 .6شــفافیت تجــاری :ایجــاد شــفافیت در فرآیندهــای تجاری کشــور،

در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  ۵مــورد مرتبــط بــا امنیــت

عــاوه بــر جلوگیــری از فســاد منجــر بــه برنامــه ریــزی صحیــح و

اقتصــادی اســتخراج نمــود کــه اجــرای آنهــا ،بــه تحقــق اقتصــاد

گســترش رقابــت پذیــری و تســریع در امــور تجــاری میگــردد.

مقاومتــی و در نتیجــه امنیــت اقتصــادی منجــر خواهــد شــد .ایــن

در مــاده  19سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم

پنــج مــورد در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد:

اشــاره شــده اســت .افزایــش شــفافیت در حــوزه تجــاری کشــور و

1 .1نیازهــای اساســی :ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی در مــاده ۶

اســتفاده از ظرفیتهــای گمــرک و دیگــر نهادهــای مرتبــط در

سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه

ایــن زمینــه ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

اســت .افزایــش تولیــد داخلــی نهادههــا و کاالهــای اساســی بویــژه

7 .7قاچــاق کاال :جلوگیــری از قاچــاق کاال بــه منظــور حمایــت از

در اقــام وارداتــی و همچنیــن ایجــاد تنــوع در مبــادی وارداتــی

تولیــدات داخلــی و همچنیــن جلوگیــری از فســاد تجــاری ،حائــز

ایــن قبیــل محصــوالت (در صــورت عــدم وجــود تــوان تولیــد) بــه

اهمیــت اســت .ایــن مهــم در اقــدام  8اقتصــاد مقاومتــی مــورد

منظــور کاهــش مخاطــرات ناشــی از عــدم تامیــن آن در شــرایط

اشــاره قــرار گرفتــه اســت .طراحــی ســازوکارها و انجــام اقداماتــی

مختلــف ،کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای خــاص در تامیــن ایــن

بــرای مبــارزه جــدی بــا قاچــاق ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

نیازهــا و در نتیجــه افزایــش امنیــت اقتصــادی ،در ایــن حــوزه
مدنظــر اســت .از جملــه مصادیــق ایــن مــورد میتــوان بــه

امنیت اقتصادی
یکــی از مهمتریــن نتایــج اجــرای اقتصــاد مقاومتــی ،ایجــاد امنیــت
اقتصــادی اســت .امنیــت اقتصــادی بــه ایــن معناســت کــه خانوارهــا و
بنگاههــای اقتصــادی ،در تامیــن کاالهــا و خدمــات اساســی و مــورد
نیــاز خــود بــا مشــکل مواجــه نشــوند ،انجــام فعالیتهــای اقتصــادی
بــا مخاطــرات غیــر قابــل پیــش بینــی روبــرو نباشــد و فضــای اقتصــاد
از نوســان بیــش از حــد دور باشــد.
بــر اســاس مطالعــات علمــی ،امنیــت اقتصــادی عبــارت اســت از
آزادی از هــر نــوع تــرس ،شــک و ابهــام در بالاجــرا مانــدن تعهــدات و
مطالبــات و در عیــن حــال ،حصــول اطمینــان از برخــورداری از ثمــره
فعالیتهایــی کــه در زمینــه تولیــد ثــروت و توزیــع و مصــرف آن
صــورت میگیــرد.
امنیــت اقتصــادی ،وضعیــت باثباتــی از شــرایط و ســاختار فعلــی و
افــق معلــوم و روشــنی از آینــده اســت کــه در آن فــرد ،جامعــه،
ســازمان و دولــت احســاس رهایــی از خطــر کــرده و بهطــور بهینــه
میتواننــد بــه تولیــد ،توزیــع و مصــرف ثــروت بپردازنــد .بهعبــارت
دیگــر یــک جامعــه را زمانــی میتــوان از لحــاظ اقتصــادی ایمــن
دانســت کــه ثبــات در آن جامعــه وجــود داشــته و خانوارهــا و بنگاههــا
بهعنــوان مهمتریــن نهادهــای اقتصــاد و بــازار بتواننــد در محیــط
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نیازهــای اصلــی و اساســی خانــوار ماننــد غــذا و مســکن اشــاره
کــرد.
2 .2اقــام راهبــردی :ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی نیــز در مــاده
 ۶سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت .اولویــت دادن بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات
راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتــی
آن (در صــورت عــدم وجــود تــوان تولیــد) بــه منظــور کاهــش
مخاطــرات ناشــی از عــدم تامیــن آن در شــرایط مختلــف ،کاهــش
وابســتگی بــه کشــورهای خــاص در تامیــن ایــن نیازهــا و در
نتیجــه افزایــش امنیــت اقتصــادی ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
از جملــه مصادیــق ایــن مــورد میتــوان بــه مــواد اولیــه مــورد
نیــاز و فناوریهــای کلیــدی صنایــع اشــاره کــرد.
3 .3امنیــت غذایــی :ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی در مــاده ۷
سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت .تامیــن امنیــت غذایــی کشــور از طریــق ایجــاد ذخایــر
راهبــردی ،افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و فراهــم کــردن
زیرســاختهای مــورد نیــاز آن ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
4 .4امنیــت درمانــی :ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی نیــز در مــاده
 ۷سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار

فصل اول

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا امروز

گرفتــه اســت .تامیــن امنیــت درمانــی کشــور از طریــق ایجــاد

ایــن چهــار مــورد در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد:

ذخایــر راهبــردی ،افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و فراهــم کــردن

1 .1شــفافیت اطالعــات :دسترســی بــه اطالعــات شــفاف جهــت

زیرســاختهای مــورد نیــاز آن ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

برنامــه ریــزی در اقتصــاد و مدیریــت آن ،هــم نیــاز دولــت اســت

5 .5مفاســد اقتصــادی :ایــن مــورد از امنیــت اقتصــادی در اقــدام

و هــم نیــاز بنگاههــا .لــذا ضــروری اســت در بخشهــای مختلــف

 8اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .طراحــی

اقتصــاد ،اطالعــات بــه صــورت شــفاف تولیــد شــده و در اختیــار

ســازوکارها و انجــام اقداماتــی بــرای مبــارزه جــدی بــا فســادهای

عمــوم قــرار گیــرد .ایــن اقــدام موجــب جلوگیــری از فســادهای

پولــی و مالــی و زدوبســتهای اقتصــادی و ویــژه خــواری بــه

ناشــی از عــدم شــفافیت اطالعــات نیــز خواهــد شــد .در مــواد ۱۹

منظــور ایجــاد امنیــت عمومــی در فضــای اقتصــادی کشــور و

و  ۲۳سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره

بــازار و کســب و کار ،در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.

شــده اســت .راه انــدازی ســازوکارهای شــفافیت زا و ســامانههای
اطالعاتــی در حوزههــای مختلــف کــه زمینــه برنامــه ریــزی و

مدیریت اقتصادی
در ادبیــات مدیریــت ،تعاریــف متعــددی بــرای مفهــوم مدیریــت
اقتصــادی ارائــه شــده اســت .بــا ایــن حــال بــه طــور ســاده میتــوان
گفــت کــه مدیریــت ،تخصیــص منابــع یــک ســازمان اعــم از ســرمایه
انســانی ،مالــی ،تجهیــزات و  ...بــه کارهــای متفــاوت جهــت رســیدن
بــه اهــداف اســت .برنامــه ریــزی ،ســازماندهی ،رهبــری ،هماهنگــی
و کنتــرل ،از وظایــف اصلــی مدیریــت اســت کــه در ادبیــات علمــی
ایــن حــوزه بیــان میشــود و عمــده صاحــب نظــران ایــن حــوزه در
آن اتفــاق نظــر دارنــد.
بــا ایــن تعاریــف ،اقتصــاد نیــز از بعــد کالن نیازمنــد مدیریــت اســت؛
بــه ایــن معنــا کــه بایــد منابــع اقتصــادی اعــم از پولــی و غیرپولــی
و بــه ویــژه ســرمایههای انســانی ،بــه مهمتریــن کارهــا تخصیــص
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 خروجیهــای ایــن نظــام بــا
چــه شــاخصی ســنجیده شــود ،از مســائلی اســت کــه در ایــن حــوزه
مدنظــر اســت.
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  ۴مــورد مرتبــط بــا مدیریــت
اقتصــادی اســتخراج نمــود کــه اجــرای آنهــا ،بــه ایجــاد نظــام
مدیریــت اقتصــادی مدنظــر در اقتصــاد مقاومتــی منجــر خواهــد شــد.

کاهــش فســاد در اقتصــاد را فراهــم مــیآورد ،در ایــن حــوزه
مدنظــر اســت.
2 .2مدیریــت یکپارچــه :جلوگیــری از تعــدد نهــادی در تصمیــم
گیریهــای اقتصــادی و ایجــاد یــک فرماندهــی اقتصــادی واحــد
جهــت یکپارچــه ســازی تصمیمــات و رویکــرد اقتصــادی کشــور،
از مــوارد مهــم در مدیریــت اقتصــادی اســت کــه در مــاده ۲۲
سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت .مدیریــت یکپارچــه اقتصــادی بــه منظــور رصــد وضعیــت
کشــور ،برنامــه ریــزی بــرای واکنــش نســبت بــه مخاطــرات
احتمالــی داخلــی و خارجــی و تصمیــم گیــری در خصــوص آنهــا،
در ایــن حــوزه مدنظــر اســت.
3 .3ســازمانهای بینالمللــی :نحــوه تعامــل بــا ســازمانهای
خارجــی در حــوزه اقتصــاد و طراحــی نــوع تعامــات و ارســال
و دریافــت اطالعــات و دیگــر منابــع از آنهــا ،موضوعــی حائــز
اهمیــت در مدیریــت اقتصــادی اســت کــه عــدم توجــه بــه آن،
موجــب میشــود تــا کشــور در معــرض مخاطــرات مختلــف قــرار
گیــرد .در مــاده  ۱۲سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن
مهــم اشــاره شــده اســت .اســتفاده از ظرفیتهــای دیپلماســی و
ســازمانهای بینالمللــی و منطقـهای بــه منظــور کاهــش آســیب
پذیــری و افزایــش قــدرت اقتصــادی ،در ایــن حــوزه تاکیــد شــده
اســت.
4 .4شــاخصهای اقتصــادی :بــه منظــور کنتــرل و ارزیابــی حرکــت
اقتصــادی کشــور ،ضــروری اســت شــاخصهایی متناســب بــا
اهــداف ملــی تدویــن گــردد .ایــن مهــم در اصــل  ۵اقتصــاد

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .بررســی وضعیــت

آن در محیطهــای علمــی از طریــق همایشهــا و مقــاالت و

اقتصــادی کشــور و میــزان تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا اســتفاده

پژوهشهــای علمــی و  ...بــه منظــور تبدیــل بــه گفتمــان فراگیــر

از شــاخصهای مختلــف اقتصــادی ماننــد شــاخص عدالــت کــه

و رایــج ملــی ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

مبتنــی بــر چشــم اندازهــای کشــور اســت ،عــاوه بــر رصــد

2 .2گفتمــان آموزشــی :وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه

شــاخصهای متعــارف مثــل رشــد اقتصــادی ،در ایــن حــوزه

مفــاد دورههــای مختلــف آموزشــی در کشــور جهــت افزایــش

مدنظــر اســت.

آگاهــی عمومــی از ایــن الگــو و همراهــی بــا آن توســط عمــوم
جامعــه حائــز اهمیــت اســت .در مــاده  21سیاســتهای کلــی

گفتمان سازی
رویکــرد و الگــوی اقتصــادی کشــور ،بایســتی در همــه ســطوح ترویــج
و گفتمــان ســازی شــود تــا اقشــار مختلــف ضمــن شــناخت آن ،خــود
را در حــد تــوان و جایــگاه بــا آن تطبیــق دهنــد و در ایــن حــوزه
اثرگــذاری داشــته باشــند .بنابرایــن گفتمــان ســازی اقتصــاد مقاومتــی
بــه عنــوان الگــوی اقتصــادی کشــور ،در ایــن همراهــی عمومــی حائــز
اهمیــت اســت.
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ،میتــوان  3مــورد مرتبــط بــا گفتمــان
ســازی اقتصــاد مقاومتــی را اســتخراج نمــود .ایــن ســه مــورد عبارتنــد
از:
1 .1گفتمــان علمــی :وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه
مطالعــات و پژوهشهــای علمــی و دانشــگاهی ،در تدقیــق
و توســعه ایــن الگــو موثــر اســت .ایــن مهــم در مــاده 21
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت .تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی
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اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .تبییــن ابعــاد
اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن در محیطهــای آموزشــی
از طریــق برگــزاری برنامههــای آموزشــی و اصــاح مفــاد درســی
آمــوزش پایــه و عالــی و  ...بــه منظــور تبدیــل بــه گفتمــان
فراگیــر و رایــج ملــی ،موضــوع ایــن بخــش اســت.
3 .3گفتمــان رســانه ای :وارد کــردن الگــوی اقتصــاد مقاومتــی بــه
زمینههــای فعالیــت رســانه ای در کشــور جهــت پیگیــری
مســتمر اجــرای ایــن الگــو و ارزیابــی آن ،در رســیدن ایــن الگــو
بــه اهدافــش حائــز اهمیــت اســت .در مــاده  21سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .تبییــن
ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن در محیطهــای
رســانه ای از طریــق انتشــار مباحــث مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی
در رســانهها و جریــان ســازی رســانه ای و  ...بــه منظــور تبدیــل
بــه گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی ،موضــوع ایــن بخــش اســت.

فصل دوم

نقد و بررسی
اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ایــن فصــل اقدامــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی طــی  2ســال اخیــر مــورد نقــد و
بررســی قــرار گرفتــه اســت .در  3بخــش ابتدایــی فصــل ،ضمــن بررســی  3ماموریــت 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 گزارشهــای
عملکــرد ارائــه شــده مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه اســت .در  3بخــش پایانــی فصــل نیــز ،ســه مــورد
از مهمتریــن اقدمــات ســتاد عبــارت از بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،مصوبــات
اشــتغال و بســته رونــق تولیــد و اشــتغال ارزیابــی شــده اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

بخش اول

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

بــر اســاس فرمودههــای رهبــر انقــاب و ماموریتهــای محولــه توســط ایشــان بــه ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی« ،فرماندهــی اقتصــاد از فکــر تــا عمــل»« ،انجــام کارهــای فــوق العاده
اقتصــادی» و «پایــش گــری و نظــارت بــر اقدامــات دســتگاهها»  ۳ماموریــت مهــم ایــن ســتاد
اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در میــان دســتگاههای
اقتصــادی و نهادهــای موجــود ،تنهــا نهــادی اســت کــه از لحــاظ ماموریــت بایســتی مســئولیت
«فرماندهــی اقتصــاد ایــران» را بــر عهــده داشــته باشــد و زمینــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را از ایــن
طریــق فراهــم آورد.
دولــت یازدهــم در تابســتان ســال  1394ســتادی را تحــت عنــوان «ســتاد

•ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایــی مختلــف مجــری

راهبــری و مدیریــت اقتصاد مقاومتی» به ریاســت معــاون اول رئیسجمهور

سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای عملیاتــی کــردن

و عضویــت وزرای كابینــه و رؤســای ســازمانهای اصلــی تشــکیل نمــود.

برنامههــای مصــوب

اهداف این ستاد به این شرح تعیین شده بود:

•شناســایی و معرفــی موانــع اجرایــی یــا قوانیــن و مقــررات

•هماهنگــی جهــت تدویــن برنامههــای عملیاتــی دســتگاههای

مغایــر

اجرایــی ملــی و اســتانی در چارچــوب سیاســتهای کلــی

•ایجــاد ســاز و کار مناســب بــه منظــور تشــخیص و تعییــن

اقتصــاد مقاومتــی و راهبردهــای مربــوط و پیگیــری تأمیــن

اولویتهــا بــرای تخصیــص بهینــه منابــع محــدود

نیازهــای اجــرای برنامههــای مصــوب ســتاد

ایــن ســتاد بــه تبــع تأكیــدات رهبــر انقــاب در تاریــخ  31شــهریور

•دریافــت برنامههــای عملیاتــی دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای

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

عمومــی غیردولتــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و بررســی و
تصویــب آنها
•گزارش گیری منظم از اجرای برنامهها
•اعمــال نظــارت و مداخلــه جــدی در مــوارد قصــور و حــل و
فصــل مشــکالت بــرای تســهیل در امــور
•اطــاع رســانی مناســب از رونــد پیشــرفت برنامههــای
اقتصــاد مقاومتــی
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 3ماموریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
آی ـتاهلل خامنــه ای رهبــر انقــاب در دیدارهــای متعــدد ،انتظــارات
خــود از ایــن ســتاد و جایــگاه آن در نقشــه اقتصــادی کشــور را
گوشــزد فرمــوده انــد؛ در ایــن میــان ،بــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی  ۳ماموریــت مهــم تعریــف شــده کــه نشــان دهنــده نقــش
فرماندهــی ایــن ســتاد در اقتصــاد کشــور اســت.

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

بــر اســاس فرمودههــای رهبــر انقــاب و ماموریتهــای محولــه

فکــر کننــد و هــم مرکــز عمــل اســت؛ یعنــی بایــد دســتور داده

توســط ایشــان بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی« ،فرماندهــی

بشــود ،پیگیــری شــود ،نتایــج کار دیــده بشــود؛ ایــن کارهــا بایــد

اقتصــاد از فکــر تــا عمــل»« ،انجــام کارهــای فــوق العــاده اقتصــادی»

انشــاءاهلل انجــام بگیــرد».

و «پایــش گــری و نظــارت بــر اقدامــات دســتگاهها»  ۳ماموریــت

آیـتاهلل خامنــه ای در شــهریورماه  ۱۳۹۵نیــز در واکنــش بــه گالیــه

مهــم ایــن ســتاد اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ســتاد فرماندهی

مهنــدس جهانگیــری فرمانــده ســتاد در خصــوص عــدم افزایــش

اقتصــاد مقاومتــی در میــان دســتگاههای اقتصــادی و نهادهــای

اختیــارات وی متناســب بــا انتظــارات فرمودنــد:

موجــود ،تنهــا نهــادی اســت کــه از لحــاظ ماموریــت بایســتی

«خــب حــاال اینکــه ایشــان (جهانگیــری) میگوینــد «مــن اختیاراتــم

مســئولیت فرماندهــی اقتصــاد ایــران را بــر عهــده داشــته باشــد و

افزایــش پیــدا نکــرده» ،ایــن واقع ـاً خبــر خوبــی بــرای مــن نیســت،

زمینــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را از ایــن طریــق فراهــم آورد.

مــا تو ّقعمــان ایــن اســت کــه ایشــان بــه معنــای واقعــی کلمــه

در ادامــه ایــن  ۳ماموریــت مهــم بــر اســاس فرمودههــای رهبــر

«فرماندهــی» کننــد».

انقــاب تشــریح شــده اســت:

بــه عنــوان جمــع بنــدی از ایــن قســمت میتــوان گفــت از آنجــا کــه
هــدف کشــور در بخــش اقتصــاد ،تحقــق الگــوی اقتصــاد مقاومتــی

فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل
رهبــر انقــاب در  4شــهریورماه  ۱۳۹۴در خصــوص وظایــف ســتاد و
نســبت آن بــا سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی فرمودنــد:
ـی الزم در خصــوص هــر بند مشــخّ ص بشــود،
«بایســتی اقدامــات عملـ ِ

اســت ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی نیــز بایــد جایــگاه فرمانــده
اقتصــاد و نهــاد مرجــع در ایــن زمینــه را داشــته باشــد و بــرای
فعالیتهــای اقتصــادی بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی ،از فکــر تــا
عمــل برنامــه ریــزی و اقــدام داشــته باشــد.

متصدینــد معلــوم بشــوند ،در هــر
مجریهایــش دســتگاههایی کــه
ّ

بخشــی زمانبنــدی الزم انجــام بگیــرد ،امکانــات الزم و چگونگــی انجام کارهای فوق العاده اقتصادی
تأمیــن آن امکانــات بایســتی روشــن بشــود ،باالخــره ایــن سیاسـتها

رهبــر انقــاب در  ۲ســخنرانی خــود نســبت بــه فــوق العــاده بــودن

ـرک عملــی اســت و میدانــی اســت؛ وقتــی راهــکار فراهــم
یــک تحـ ّ

فعالیتهــای ســتاد و تفــاوت آن بــا اقدامــات معمــول تأکیــد

تحــرک میدانــی میخواهیــد بهوجــود
میکنیــد ،در واقــع یــک
ّ

بیاوریــد ،ایــن الزاماتــی دارد .الزاماتــش چیســت؟ چــه جــوری
میشــود تأمیــن کــرد؟ راه تأمیــن آن الزامــات بایــد مشــخّ ص بشــود.

نمودهانــد  ایشــان در شــهریورماه ســال  1394فرمودنــد:
«بعضــی از کارهایــی کــه گــزارش شــده ،مربــوط بــه بندهــای اقتصــاد
مقاومتــی نیســت ،اگرچــه حــاال ارتبــاط داده شــده ا ّمــا کارهــای

آنوقــت اگــر ایــن کارهــا شــد ،آنوقــت شــما میتوانیــد رصــد کنیــد،

جــاری دســتگاهها اســت؛ باالخــره دســتگاهها یــک کارهــای جــاری

میتوانیــد پیگیــری کنیــد ،ببینیــد شــد یــا نشــد ،فــان دســتگاه کار

دارنــد و اینهــا را بــه شــما گــزارش کردنــد کــه ایــن کارهــا را مــا

خــودش را انجــام داد یــا نــداد .کار پیــش م ـیرود».

کردیــم؛ اینهــا آمــده جــزو کارنامـهی دســتگاهها در زمینـهی اقتصــاد

همچنین ایشان در  18فروردین ماه  ۱۳۹۵فرمودند:

مقاومتــی؛ درحالیکــه ایــن نیســت .بعضــی از کارهــا هــم ارتباطــی

«خصوصیــت فرماندهــی ایــن اســت؛ یعنــی هــم فکــر اســت ،هــم
ّ

اصــ ً
ا بــه بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نــدارد؛ ایــن مقــدار کافــی

عمــل؛ فقــط یــک ســتاد هماهنگکننــده نیســت بلکــه مرکــز

نیســت».

فرماندهــی اســت ،قــرارگاه اســت .مــا در آن جلســهای کــه ایــن

آیــتاهلل خامنــه ای همچنیــن در شــهریورماه ســال  1395عنــوان

مســئله را بحــث کردیــم ،فــرق قــرارگاه و ســتاد را گفتیــم :قــرارگاه،

کردنــد:

عملیــات اســت ،مثــل قرارگاههــای نظامــی؛ یعنــی
مرکــز فرماندهــی
ّ

«در اقتصــاد مقاومتــی آن چیــزی کــه مــورد انتظــار اســت ،یــک

از دســتگاههای مختلــف بهــره میگیــرد بــرای اجــرای آن هدفــی
کــه ترســیم شــده .بنابرایــن هــم مرکــز فکــر اســت و بایــد بنشــینند

کار جهشــی اســت .ببینیــد ،دســتگاه و دولــت ،خــب یــک کارهــای
متعارفــی دارد ،کارهــای معمولــیای دارد در زمینههــای اقتصــاد
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در همــهی بخشــهای مختلــف ایــن وزارتخانههــای چندینگانــهی

دائــم رصــد کنــد ،نــگاه کنــد ،ببینــد کــدام دســتگاه توانســته و

اقتصــادی کــه دارد انجــام میگیــرد؛ ایــن کارهــا کــه خــب بایــد

پیــش رفتــه ،کجــا مشــکل وجــود دارد .چــون حــرف زدن آســان

انجــام بگیــرد؛ [ا ّمــا] از جملـهی چیزهایــی کــه در اقتصــاد مقاومتــی

اســت ،برنامهریــزی هــم خیلــی مشــکل نیســت[ ،ولــی] عملکــردن

مــورد نظــر اســت ،یــک کار فوقالعــاده اســت ،یــک کار جهشــی

بــا اینهــا فــرق دارد؛ خــب آدم بخواهــد در میــدان وارد بشــود و

اســت».

پیــش بــرود ،گاهــی اوقــات یــک موانعــی پیــش میآیــد کــه قب ـ ً
ا

بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه وظیفــه ســتاد بــه عنــوان

پیشبینــی نشــده ،بعضــی پیشبینــی هــم شــده لکــن موانعــی

فرمانــده اقتصــاد ،برنامــه ریــزی بــرای کارهــای فــوق العــاده و جهشــی

اســت کــه پیــش میآیــد؛ بایســتی آن ســتاد بتوانــد بهصــورت

دســتگاهها در اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ نــه کارهایــی کــه در شــرایط

ضربتــی آن موانــع را برطــرف کنــد ،راه را بــاز کنــد و پیــش بــرود؛ و

معمــول بایــد توســط هــر دســتگاه انجــام شــود.

نافذالکلمــه [باشــد]».
در ادامــه ایشــان در فروردیــن مــاه  1395پــس از تشــکیل ســتاد بــه

پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاهها
رهبــر انقــاب در ســخنرانیهای مختلــف خــود نســبت بــه نظــارت
بــر فعالیتهــای اقتصــادی دســتگاهها و مطابقــت آنهــا بــا اقتصــاد
مقاومتــی ،بــه عنــوان یکــی از ماموریتهــای ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد نمودهانــد  
ایشــان در ســال  1392و در دیــداری پــس از ابــاغ سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی در  ۲۰اســفندماه فرمودنــد:
«بایســتی مرکــز رصــد قــوی و بینایــی وجــود داشــته باشــد کــه
بهطــور 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 مرحلـهای انجــام بگیــرد
مشــخص کننــد ،بــرای هــر بخشــی شــاخص ســنجش معیــن کننــد،
و در نهایــت اطالعرســانی بــه مــردم انجــام بگیــرد».
ایشــان همچنیــن در شــهریورماه  ۱۳۹۴در پــی تاکیــد بــر ایجــاد
ســتاد بیــان داشــتند:
«[اقتصــاد مقاومتــی] یــک ســتاد فرماندهــی الزم دارد کــه بهطــور
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مــوارد زیــر در حــوزه نقــش نظارتــی و پایــش گــری اشــاره فرمودنــد:
«بنــده اصــرار بــر ایــن معنــا دارم کــه بهمعنــای واقعــی کلمــه،
فرماندهــی صــورت بگیــرد؛ [چــون] دســتگاهها ،خــب سیاس ـتهایی
دارنــد ،کارهایــی دارنــد ،کارهــای متعــارف و معمولــی دارنــد؛ نقــش
فرماندهــی ایــن اســت کــه مالحظــه کنــد ببینــد کدامیــک از ایــن
کارهــا در چهارچــوب سیاســت اقتصــادی میگنجــد ،و کــدام نســبت
ضــد اقتصــاد
بــه اقتصــاد مقاومتــی بیتفــاوت اســت ،و کــدام
ّ
مقاومتــی اســت .اینهــا بایــد ســنجیده بشــود؛ آن دســتهی ا ّول تقویــت

بشــود؛ دســتهی د ّوم ،ح ّتیالمقــدور کشــانده بشــود بــه ســمت

اقتصــاد مقاومتــی؛ دســتهی س ـ ّوم بهطــور کامــل جلوگیــری بشــود».

بــا توجــه بــه ایــن ماموریــت نیــز میتــوان گفــت کــه ســتاد عــاوه
بــر برنامــه ریــزی در خصــوص فعالیتهــای ویــژه و فــوق العــاده،
بایســتی اقدامــات دســتگاهها را نیــز مــورد بررســی قــرار داده و در
صــورت عــدم انطبــاق بــا اقتصــاد مقاومتــی ،از اجــرای آن ممانعــت
کنــد.

بخش دوم

« رصد اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»
بررسی مهمترین مصوبات ،بستهها و برنامههای اقتصاد مقاومتی

در ایــن بخــش بــه بررســی مهمتریــن فعالیتهــای صــورت گرفتــه توســط ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی اعــم از طراحــی و تصویــب پروژههــای اولویــتدار دســتگاهها ،برنامههــا
و بســتههای مصــوب از زمــان تشــکیل تاکنــون پرداختــه شــده اســت .در پایــان نیــز بــه طــور
مختصــر بــه گزارشهایــی کــه تاکنــون ســتاد از عملکــرد خــود ارائــه نمــوده ،اشــاره شــده
اســت .بررســیها نشــان میدهــد ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تاکنــون  13بــار در 5
حــوزه از عملکــرد خــود گــزارش عمومــی ارائــه نمــوده کــه البتــه همــه اینهــا در ســال 1395
انجــام شــده اســت.
در آغــاز ســال  ،1395ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه

زنجیــره پاییندســتی و توســعه بــازار

 ۱۲برنامــه ملــی ،مجموع ـهای از پروژههــای اولوی ـتدار را گزینــش و

•برنامه ملی هدفمندسازی یارانهها

بــرای اجــرا بــه دســتگاهها و ســازمانهای ذیربــط ابــاغ کــرد.

•برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

عناوین این  ۱۲برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارت بودند از:

•برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی

•برنامه ملی ارتقای بهرهوری

بنــا بــه گفتــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و مســئولین

•برنامــه ملــی پیشــبرد برونگرایــی اقتصــاد (توســعه صــادرات

مرتبــط ،گــروه کارشناســان ســازمان مدیریــت پــس از تحلیــل

غیــر نفتی)

محتــوای  ۲۴مــاده از سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــه ایــن

•برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درونزایی اقتصاد)

 ۱۲برنامــه ملــی دســت یافتهانــد .ذیــل هــر یــک از برنامههــای

•برنامــه ملــی عدالــت بنیــان کــردن اقتصــاد و توســعه عدالــت

ملــی ،چنــد طــرح و ذیــل هــر طــرح چندیــن پــروژه تعریــف شــده

ا جتما عی

اســت .تمــام اســناد و ضمائــم مرتبــط بــا « ۱۲برنامــه ملــی اقتصــاد

•برنامــه ملــی برقــراری انضبــاط مالــی در بخــش عمومــی و

مقاومتــی» نیــز بــر روی ســامانه اینترنتــی دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی

قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت

اقتصــاد مقاومتــی بارگــذاری شــده اســت.

•برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

پــس از تشــکیل ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،اســتانها نیــز

•برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی

موظــف بــه ایجــاد ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتانی شــدند و وظیفــه

•برنامه ملی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد

آنهــا ،انجــام پروژههــای اســتانی در راســتای پروژههــای اولویــت دار

•برنامــه ملــی توســعه ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز و تکمیــل

ســال و برنامههــای ملــی اقتصــاد مقاومتــی تعییــن شــد.
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تصویب پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی برای
دستگاهها
بــر اســاس برنامههــای ملــی  12گانــه ،ســاالنه پروژههایــی بــرای
دســتگاهها تعریــف میشــود .ایــن پروژههــا ،از مهمتریــن و جــدی
تریــن اقداماتــی اســت کــه در حــال حاضــر ،ســتاد آنهــا را پیگیــری
نمــوده و فرآینــد مشــخصی بــرای نظــارت بــر آن تعریــف کــرده

 5میلیــون متــر مکعــب در روز» در وزارت نفــت ،پــروژه «تکمیــل و
بهرهبــرداری  ۵۹۱کیلومتــر خــط راهآهــن در کریدورهــای شــمالی-
جنوبــی و شــرقی-غربی» در وزارت راه و شهرســازی و یــا پــروژه
«توســعه ســامانههای نویــن آبیــاری در  250هــزار هکتــار» در وزارت
جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد.
در مقابــل بعضــی دیگــر از پروژههــا در ســطوح کالن و بــدون

اســت؛ هــر چنــد تاکنــون گــزارش مشــخصی از وضعیــت آنهــا منتشــر

کمــی و قابــل انــدازه گیــری تعریــف شــدهاند  از
شــاخصهای ّ

رونــد گزینــش پروژههــا ذیــل برنامههــای ملــی بدیــن گونــه

ســازمان برنامــه و بودجــه ،پــروژه «تقویــت نقــش بــازار ســرمایه در

نشــده اســت.
بــوده کــه بــرای هــر برنامــه ،یــک کارگــروه تشــکیل شــده اســت؛
رئیــس هــر کارگــروه ،از اعضــای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
(مســئولین دســتگاهها بــه تناســب مســئولیت) انتخــاب گردیــده
اســت .مباحــث و پروژههــای مهــم در کارگروههــا مــورد بررســی
قــرار میگیــرد و پــس از تصویــب ،بــه دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی بــرای بررســی نهایــی ارســال میشــود .در صــورت
تاییــد دبیرخانــه نیــز پروژههــا در ســتاد مــورد بررســی قــرار گرفتــه
و تصویــب میشــود.
بــر ایــن اســاس در ســال  1395تعــداد  121پــروژه بــرای  23دســتگاه
و در ســال ( 1396ســال جــاری) تعــداد  96پــروژه بــرای  19دســتگاه
تعریف شــده اســت.
در ســال جــاری ،دو دســتگاه جدیــد یعنــی ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی و ســازمان اســتاندارد بــه دســتگاههای صاحــب پــروژه
در اقتصــاد مقاومتــی اضافــه شــدهاند و  ۶دســتگاه یعنــی وزارت
دادگســتری ،دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد (کــه بــه وزارت
اقتصــاد منتقــل شــد) ،وزارت فرهنــگ ،معاونــت اجرایــی رئیــس
جمهــور ،معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور و وزارت امــور خارجــه
دیگــر پــروژه ای در اقتصــاد مقاومتــی ندارنــد.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت یکــی از مــواردی کــه در پروژههــای
مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای هــر دســتگاه بــه
چشــم میخــورد ،تفــاوت در ســطوح پروژههــا و همســان نبــودن
آنهــا بــا هــم اســت.
در واقــع بعضــی پروژههــا در ســطوح پاییــن تــر و بــا شــاخصهای
کمــی ارائــه شــدهاند  از جملــه اینهــا میتــوان بــه پــروژه «احــداث
ّ

خــط لولــه و ایجــاد امــکان صــادرات گاز بــه کشــور عــراق بــه ظرفیــت
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جملــه اینهــا میتــوان بــه پــروژه «اصــاح ســاختار کالن دولــت» در
تامیــن مالــی بنگاههــا» در وزارت اقتصــاد و یــا پــروژه «اصــاح نظــام
بانکــی و پولــی» در بانــک مرکــزی اشــاره کــرد.
ایــن تفــاوت در ســطوح پروژههــا برآمــده از آن اســت کــه نظــام
مشــخص و یکپارچــه کننــده ای در تعریــف ایــن پروژههــا حاکــم
نبــوده و هــر دســتگاه ،بــه تناســب اقداماتــی کــه در دســت داشــته
و یــا مســائل مهــم کشــور ،عناوینــی را در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــه تصویــب رســانده اســت.
لــذا یکــی از مــوارد مهمــی کــه بایســتی در آینــده اصــاح شــود،
کمــی
همســان ســازی ســطوح پروژههــا و همچنیــن ایجــاد شــاخص ّ

بــرای همــه آنهــا جهــت ارزیابــی و نظــارت اســت.

در فصــل ســوم ایــن کتابچــه ،از میــان  25دســتگاه مذکــور کــه طــی
 2ســال اخیــر در ســتاد پــروژه داشــته انــد ،پروژههــای دســتگاههای
منتخــب بــر اســاس سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و ارتبــاط آنهــا بــا «الگــوی اقتصــاد
مقاومتــی» مشــخص شــده اســت.
در فصــل مذکــور ،پروژههــای دســتگاههای منتخــب در قالــب
عناویــن «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار»« ،اقدامــات جــاری و
معمولــی» و «اقدامــات مبهــم و کلــی» دســته بنــدی شــده اســت.

مصوبات کالن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
عــاوه بــر پروژههــای اولویــتدار دســتگاهها ،ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی تاکنــون  5مصوبــه کالن در ســالهای  1395و
 1396داشــته کــه هــر کــدام ،مرتبــط بــا چنــد دســتگاه مختلــف
بــوده اســت .در ایــن میــان  3مصوبــه مرتبــط بــا اشــتغال و  2مصوبــه
مرتبــط بــا صــادرات غیرنفتــی کشــور اســت.

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در ادامــه هــر یــک از ایــن مــوارد بــه طــور مختصــر توضیــح داده

رهبــری در خصــوص «شناســایی فعالیتهــا و زنجیرههــای

خواهــد شــد و در بخشهــای بعــدی از ایــن فصــل ،مــورد بررســی

اقتصــادی مزیـتدار كشــور»« ،خــودداری از خریدهــای خارجــی

دقیــق تــر قــرار خواهــد گرفــت.

تضعیــف كننــده تولیــد داخلــی»« ،دانشبنیــان كــردن

1 .1ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در  5خــرداد  1395اولیــن

بخشهــای مهــم اقتصــادی كشــور» و «مشــروط نمــودن انتقــال

بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی را بــه دســتگاهها

فنــاوری در معامــات خارجــی»  ،نظامنامــه «پیوســت فنــاوری

ابــاغ کــرد؛ در ادامــه نیــز دومیــن بســته حمایــت از صــادرات در

و توســعه توانمندیهــای داخلــی در قراردادهــای بینالمللــی

تاریــخ  21شــهریور  1396بــه دســتگاههای دولتــی ابــاغ شــد.

و طرحهــای مهــم ملــی» را بــا هــدف انتقــال و بومیســازی

نقــد و بررســی ایــن دو بســته در بخــش چهــارم ایــن فصــل انجــام

فنــاوری ،در تاریــخ  6شــهریورماه ســال  1395مــورد بررســی و

شــده اســت.

تصویــب قــرار داد .بــر اســاس مفــاد ایــن نظامنامــه و در راســتای

2 .2ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در آبــان مــاه ســال 1395

تحقــق اهــداف پیوســت فنــاوری ،بایــد شــرایط زیــر لحــاظ شــود:

«بســته حمایــت از توســعه اشــتغال پایــدار» را بــا اولویــت

•واگــذاری انجــام كار بــه شــركتهای ایرانــی بــا همــكاری

اشــتغالزایی در مناطــق روســتایی تصویــب و بــه دســتگاهها

بیــن شــركتهای ایرانــی و خارجــی (انتقــال دانــش طراحــی

ابــاغ نمــود؛ ایــن ســتاد همچنیــن در تیرمــاه ســال ،1396

و مدیریــت طــرح /محصــول)

«برنامــه اشــتغال فراگیــر» را بــا هــدف ایجــاد  970هــزار شــغل

•حداكثــر بكارگیــری منابــع انســانی متخصــص ایرانــی در

در ســطح کشــور بــه دســتگاهها ابــاغ کــرد .نقــد و بررســی

اجــرای طــرح و ارتقــاء دانــش تخصصــی و مهــارت نیــروی

ایــن دو مصوبــه مرتبــط بــا اشــتغال در بخــش پنجــم ایــن فصــل

انســانی

انجــام شــده اســت.

•انتقــال فنــاوری بــه شــركتهای داخلــی و حداكثــر تأمیــن

3 .3در اواخــر فروردیــن مــاه ســال جــاری ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

مــواد مــورد نیــاز پــروژه و اجــرای آنهــا از داخــل كشــور

مقاومتــی بســته رونــق تولیــد و اشــتغال را بــه دســتگاهها ابــاغ

•انتقال فناوری تعمیر ،نگهداری و بهره برداری

کــرد .بــر ایــن اســاس ۲۴ ،دســتگاه در مجمــوع صاحــب ۲۰۲

•صــادرات محــور بــودن همــكاری شــركت مجــری داخلــی

تکلیــف بــرای رونــق تولیــد و اشــتغال شــدند کــه بــر اســاس عمده

و خارجــی و ورود شــركتهای ایرانــی بــه زنجیــره تأمیــن

تکالیــف آن ،بایســتی تــا پایــان اردیبهشــت مــاه برنامههــای اقــدام

بینالمللــی شــركتهای خارجــی

خــود را بــه ســتاد ارائــه مینمودنــد .نقــد و بررســی ایــن بســته در

•مشاركت در فعالیتهای توسعه كارآفرینی دانشبنیان

بخــش ششــم ایــن فصــل انجــام شــده اســت.

•تحقیــق و توســعه مشــترك بــا مراكــز علمــی ،پژوهشــی
دارای مجــوز و شــركتهای دانشبنیــان داخلــی

مصوبات موردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
عــاوه بــر طراحــی و تصویــب پروژههــای اولویــتدار دســتگاهی و
ابــاغ مصوبــات کالن ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در 42
جلســه ای کــه از زمــان شــکل گیــری برگــزار نمــوده 5 ،مصوبــه
مــوردی نیــز در برهههایــی از زمــان داشــته اســت.
در ادامــه هــر یــک از ایــن مــوارد بــه طــور مختصــر توضیــح داده
خواهــد شــد:
1 .1ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در راســتای اجــرای بنــد
( )2سیاســتهای كلــی اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بــه تدابیــر

2 .2ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در تاریــخ  23اســفند
 1395بــه منظــور اعمــال مســاعدت در جهــت مرتفــع نمــودن
مشــكالت مالیاتــی واحدهــای كوچــك و متوســط ،ســازمان امــور
مالیاتــی كشــور را مکلــف نمــود تــا ترتیبــی اتخــاذ نمایــد كــه
اظهارنامههــا و صورتهــای مالــی تســلیمی واحدهــای موصــوف
بــه عنــوان بــرگ مالیــات قطعــی عملكــرد ســال  1394در نظــر
گرفتــه شــود.
3 .3ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در خردادمــاه ســال  1396از
کلیــه دانشــگاهها ،موسســات و مراكــز علمــی و پژوهشــی كشــور

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

33

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

خواســت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

•بازرســی مندرجــات دفاتــر قانونــی صرفـاً در بــازه یكســال قبل

•انجــام مطالعــات بــه منظــور تحقــق موثرتــر سیاســتهای

از ارایــه آخریــن لیســت ارســالی كارفرمایــان مجاز اســت.

كلــی اقتصــاد مقاومتــی در كشــور

•ســازمان تأمیــن اجتماعــی مكلــف اســت لیســت بیمــه

• ارائــه پیشــنهادات و راهكارهــای گشــودن گرههای علمی مســائل

شــدگان را بــه تفكیــك كارگاههــای محــل اشــتغال در یــك 

اقتصــادی كشــور در قالــب رویكردهــای پنجگانــه سیاس ـتهای

ســامانه الكترونیــك نگهــداری نمایــد .تمامــی طرفهــای

كلــی اقتصــاد مقاومتــی و برنامههــای ملــی ،طرحهــا و

قــرارداد مكلفنــد لیســت بیمهشــدگان و پیمانهــای خــود

پروژههــای مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی

را در ســامانه مزبــور ثبــت نماینــد.

•ارائــه نقطهنظــرات علمــی در خصــوص الگــوی مــورد توجــه
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی

5 .5ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی همچنیــن در تیرمــاه
ســال  ،1396در راســتای اجــرای سیاســتهای كلــی اقتصــاد

4 .4در تیرمــاه ســال  1396ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی

مقاومتــی ،بــا هــدف بهبــود محیــط كســب و كار كشــور و بــه

طــی مصوبــه ای ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی را موظــف نمــود

منظــور افزایــش بلــوغ تعاملپذیــری ،ترویــج فرهنــگ تبــادل

بــه منظــور رفــع مشــكالت فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی

برخــط اطالعــات در دســتگاههای اجرایــی و همچنیــن ارتقــای

بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مســاعدت در جهــت بهبــود

كاركــرد ســامانههای موجود« ،دســتورالعمل اســتقرار و توســعه

فضــای كســب و كار ،امنیــت ســرمایهگذاری و ایجــاد اشــتغال،

مركــز ملــی پایــش محیــط كســب و كار كشــور» را مــورد تصویب

در خصــوص رفــع مشــکالت بیمــه ای شــرکتها اقداماتــی را

قــرار داد و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و وزارت ارتباطــات و

انجــام دهــد .بــر ایــن اســاس مــوارد زیــر بایســتی انجــام شــود:

فنــاوری اطالعــات را ملــزم بــه پیــاده ســازی آن نمــود.

•ســازمان تأمیــن اجتماعــی مكلــف اســت لیســت حقــوق و

تاکنــون گزارش مشــخصی توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی

دســتمزد ارســالی كارفرمایــان را حداكثــر ظــرف مــدت شــش

و دســتگاههای زیربــط در خصــوص اجــرای ایــن مصوبــات ارائــه نشــده

مــاه از تاریــخ دریافــت ،مورد رســیدگی قــرار داده و در صورتی

و ایــن مــوارد ،صرفــا اقداماتــی بــوده کــه توســط ســتاد بــه انجــام

كــه از لحــاظ تعــداد بیمهشــدگان یــا میــزان دســتمزد یــا

رســیده اســت؛ در واقــع اطالعاتــی در خصــوص وضعیــت اجــرای آن

حقــوق یــا كار (مــدت اشــتغال) نقــص یــا اختالفــی مشــاهده

در دســت نیســت.

نمایــد ،مراتــب را بــه كارفرمــا ابــاغ و مابهالتفــاوت را وصــول

نمایــد .رســیدگی و بازرســی از دفاتــر و مــدارك كارفرمایــان گزارشهای عملکرد ارائه شده توسط ستاد فرماندهی
صرفـاً محــدود بــه آن بخــش از دفاتــر میباشــد كــه مرتبــط اقتصاد مقاومتی
بــا حقــوق و مزایــای كاركنــان و پیمانهــا اســت.
•ســازمان تأمیــن اجتماعــی مكلــف اســت در صــورت شــكایت
هــر یــك از كاركنــان كارگاه مبنــی بــر عــدم پرداخــت حــق
بیمــه در مــدت اشــتغال با اســتناد بــه مــاده  47قانــون تأمین
اجتماعــی و نظــر بازرســی یــا مندرجــات دفاتــر قانونــی ،حــق
بیمــه فــرد یــا افــراد شــاكی را مــورد مطالبــه قــرار دهــد.
•در مــوارد عــدم ارایــه پیمانهــا توســط كارفرمــا بــا رعایــت
مفــاد مــاده  38قانــون تأمیــن اجتماعــی ،بازرســی مندرجــات
دفاتــر قانونــی توســط بــازرس مــاك مطالبــات ســازمان
تأمیــن اجتماعــی خواهــد بــود.
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ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی از زمــان تشــکیل تاکنــون 6

گــزارش در خصــوص عملکــرد اعطــای تســهیالت رونــق تولیــد5 ،
گــزارش در خصــوص وضعیــت پروژههــای واگــذار شــده ملــی و
اســتانی 1 ،گــزارش در خصــوص عملکــرد خــود بــه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام و  1گــزارش دیگــر بــه مناســبت هفتــه دولت در ســال
 1395در خصــوص عملکــرد خــود در اجــرای یکســاله سیاس ـتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی در محضــر رهبــر انقــاب ارائــه نمــوده اســت.
بنابرایــن ایــن ســتاد در مجمــوع  13بــار بــه صــورت عمومــی گــزارش
عملکــرد ارائــه نمــوده اســت؛ نکتــه قابــل توجــه اینکــه ایــن 13
گــزارش همــه در ســال  1395ارائــه شــده و در ســال جــاری ،ســتاد

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی هیچگونــه گزارشــی تاکنــون از عملکــرد

مــاه  1395منتشــر شــده 251 ،پــروژه ملــی و  1071پــروژه اســتانی

خــود ارائــه نکــرده اســت.

واگــذار شــده اســت .در ســال  1396در ایــن خصــوص گزارشــی

در ادامــه بــه صــورت مختصــر بــه هــر یــک از ایــن گزارشهــا اشــاره

ارائــه نشــده اســت.

شــده اســت:

3 .3ارائــه گــزارش عملکــرد بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام:

1 .1ارائــه گــزارش عملکــرد کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در خصــوص

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در دو مرحلــه ،گزارشهایــی

پرداخــت تســهیالت رونــق :یکــی از اهــداف تشــکیل ســتاد

از عملکــرد خــود بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارائــه

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،تــاش بــرای رفــع موانــع تولیــد

نمــوده اســت .اولیــن جلســه ارائــه گــزارش عملکــرد بــه مجمــع

و احیــای واحدهــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل بــوده اســت .ایــن

در  22آبــان ســال  1395برگــزار شــد و طــی آن  12برنامــه ملــی

وظیفــه بــر عهــده کارگــروه رفــع موانــع تولیــد ســتاد قــرار گرفتــه

اقتصــاد مقاومتــی تشــریح و گزارش عملکــرد در  4بخش ســاختار

و ایــن کارگــروه تاکنــون  6گــزارش از تســهیالت پرداخــت شــده

و فرآینــد ،عملكــرد ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،عملكــرد

بــه تفکیــک اســتانی و بانکــی در  24شــهریور 17 ،مهــر 28 ،مهــر،

دســتگاههای اجرایــی مجــری پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی

 17آبــان 5 ،دی و  19بهمــن ســال  1395منتشــر نمــوده اســت.

در حــوزه فرابخشــی و بخشــی و نتایــج و دســتاوردها تبیین و

در ســال  1396در ایــن خصــوص گزارشــی ارائــه نشــده اســت.

تشــریح گردیــد .جلســه دوم نیــز در  6آذر  1395برگــزار شــد و

بــر اســاس آخریــن گــزارش منتشــر شــده توســط ایــن کارگــروه،

ادامــه گــزارش باقــی مانــده از جلســه قبــل ارائــه گردیــد.

حــدود  8.3هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه  11هــزار و

4 .4ارائــه گــزارش عملکــرد بــه رهبــر انقــاب :ســتاد فرماندهــی

 709واحــد تولیــدی اعطــا شــده اســت .طبــق جزئیــات آخریــن

اقتصــاد مقاومتــی در جلســه ای کــه بــه مناســبت هفتــه دولــت

گــزارش کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در تاریــخ  19بهمــن ،1395

در شــهریور ســال  1395برگــزار شــد ،گزارشــی از اقدامــات خــود

بیشــترین میــزان تســهیالت بــه ترتیــب مربــوط بــه اســتانهای

در خصــوص تصویــب پروژههــای اولویــتدار اقتصــاد مقاومتــی

اصفهــان بــا مبلــغ  717میلیــارد تومــان بــرای  924واحــد،

و اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص تولیــد ،اصــاح نظــام

اســتان فــارس بــا مبلــغ  517میلیــارد تومــان بــرای  379واحــد و

بانکــی ،قاچــاق ،مصوبــات مرتبــط بــا حــوزه نفــت و گاز ،واگــذاری

اســتان گیــان بــا مبلــغ  434میلیــارد تومــان بــرای  741واحــد

پروژههــای عمرانــی نیمــه تمــام ،اســتقرار گمــرک الکترونیــک،

بــوده اســت .همچنیــن بانــك كشــاورزی بــا تامیــن تســهیالت

کاهــش تلفــات شــبکه توزیــع بــرق ،تولیــد نفــت میادیــن غــرب

 5533واحــد بــه مبلــغ  1.9هــزار میلیــارد تومــان ،بانــك ملــی

کارون ،تکمیــل  12مجتمــع پتروشــیمی و رونــق بخــش مســکن

بــا تامیــن تامیــن تســهیالت  1373واحــد بــه مبلــغ  1.3هــزار

بــه رهبــر انقــاب ارائــه نمــود و متــن گــزارش مشــروح را نیــز بــه

میلیــارد تومــان و بانــك صنعــت و معــدن بــا تامیــن تســهیالت

صــورت عمومــی منتشــر کــرد.

 704واحــد بــه مبلــغ  1062میلیــارد تومــان بیشــترین میــزان

نکتــه ای کــه در خصــوص گزارشهــای عملکــرد ارائــه شــده توســط

تســهیالت را در اختیــار متقاضیــان قــرار دادهانــد.

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد ،ایــن اســت کــه

2 .2ارائــه گــزارش عملکــرد واگــذاری پروژههــای ملــی و اســتانی :ســتاد

تاکنــون از رونــد اجــرای پروژههــا بــه عنــوان مهمتریــن اقــدام ســتاد،

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی واگــذاری پروژههــای ملــی و اســتانی

گــزارش مشــخصی ارائــه نشــده اســت .حــال آنکــه مســئولین ســتاد

بــه بخــش غیردولتــی را در دســتور کار خــود قــرار داد و در ایــن

در اواخــر ســال گذشــته قــول ارائــه گــزارش عملکــرد را داده بودنــد.

راســتا ،تعــدادی از طرحهــای ســرمایه ای جدیــد ،نیمــه تمــام و

تنهــا گــزارش عمومــی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد ،کتابچــه

تکمیــل شــده و آمــاده بهــره بــرداری را بــه بخــش غیردولتــی واگذار

ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه توســط شــبکه

نمــود .ایــن ســتاد  5گــزارش از طرحهــای واگــذار شــده منتشــر

تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی در بهمــن مــاه ســال  1395ارائــه

کــرده اســت کــه بــر اســاس آخریــن گــزارش کــه در تاریــخ  26دی

گردیــده اســت.
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بخش سوم

« ساختار مدیریت و نظارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»
ستاد چگونه فعالیتهای انجام شده را ارزیابی میکند؟

در ایــن بخــش ســاختارهای نظــارت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــر پروژههــا و اقدامــات
دســتگاهها ارائــه شــده و شــاخصهای ارزیابــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نیــز کــه توســط ســتاد
تدویــن شــده ،مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت .هرچنــد ســازوکارهای مشــخصی بــرای
نظــارت بــر اقدامــات دســتگاهها در اقتصــاد مقاومتــی توســط ســتاد طراحــی شــده ،امــا تاکنــون
گزارشــی در خصــوص وضعیــت عملکــرد دســتگاهها بــر اســاس آن ارائــه نشــده اســت .در پایــان
ایــن بخــش ،ســازوکار مدیریــت ســتاد بــر اقدامــات اســتانها نیــز تشــریح و گــزارش عملکــرد
آن بررســی شــده اســت.
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای مدیریــت و نظــارت بــر

دبیرخانــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،رؤســای

فعالیــت دســتگاههای مســئول ،ســازوکارهایی را ایجــاد نمــوده

برنامههــای ملــی ،کارگــروه برنامههــای ملــی ،مســؤوالن طرحهــا،

و بــرای بررســی وضعیــت تحقــق هــر یــک از برنامههــای اقتصــاد

مجریــان پروژههــا و همــکاران پروژههــا بــه تفکیــک بیــان

مقاومتــی ،شــاخصهایی را تعریــف کــرده اســت.

شد هاســت.

همچنیــن از آنجــا کــه بــرای اســتانها نیــز فعالیتهایــی در اقتصــاد

در «نیپــا» بــا توجــه بــه پروژههــا و اقدامــات تعریــف شــده،

مقاومتــی تعریــف شــده ،یــک نظــام مدیریــت اســتانی نیــز توســط

مجموعــهای از بازههــای زمانبنــدی خــاص تعییــن شدهاســت؛ بــه

ســتاد ایجــاد شــده اســت.

عبــارت دیگــر از دســتگاههای مســئول خواســته شــده اســت کــه
رونــد پیشــرفت پروژههــای خــود را از طریــق ســامانه مذکــور و طــی

نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی
در اســناد منتشــر شــده دربــاره  ۱۲برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی،
ابــزاری تحــت عنــوان «نظــام یکپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد
مقاومتــی (نیپــا)» بــه منظــور نظــارت و ارزیابــی طراحــی شــده و بــه
گفتــه مســئولین ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،از اردیبهشــت
مــاه ســال  1395آغــاز بــه کار نمــوده اســت.
در ایــن نظامنامــه وظایــف ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی،
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زمانبندیهــای مشــخص ،بــه دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی گــزارش دهنــد.
در ایــن ســامانه ،مجــری منصــوب بــرای هــر پــروژه موظــف اســت در
ابتــدا فعالیتهــای مرتبــط بــا پــروژه را در چارچــوب منشــور پــروژه
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

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دســتگاه مجــری و بررســی مســتندات ،جلســات ســه جانبــه بیــن رئیس

•کلیــه فعالیتهــا و اقدامــات جدیــدی کــه در دســتگاه

ســتاد ،دســتگاه مجــری و دبیرخانــه ســتاد تشــکیل میشــود.

اجرایــی تعریــف میشــود و متضمــن جــذب نیــروی انســانی

در واقــع نیپــا بــرای آن ایجــاد شــده اســت کــه عملکــرد دســتگاهها

جدیــد و افزایــش بودجــه آن دســتگاه اســت

در انجــام اقدامــات تعریــف شــده را پایــش نمــوده و پیشــرفت آن

•طراحی و استقرار تشکیالت اداری جدید

را تســریع نمایــد .بــه گفتــه مســئولین ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

•مصوبات الزام آور شوراهای عالی

مقاومتــی ،دســتگاهها گزارشهــای عملکــرد خــود را در ایــن

بــر ایــن اســاس بــرای هــر یــک از سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی،

چارچــوب ارائــه مینماینــد؛ بعضــی پروژههــا پیشــرفت قابــل

شــاخصهایی تحــت عنــوان «مالکهــای ممیــزی» در نظــر گرفتــه

توجهــی داشــته و بعضــی کمــاکان در ابتــدای راه اســت .البتــه کــه

شــده اســت کــه بررســی اقدامــات دســتگاهها بــر اســاس آن صــورت

تاکنــون گزارشــی از میــزان پیشــرفت پروژههــا و اقدامــات مصــوب

خواهــد گرفــت.

ســتاد بــرای دســتگاهها طبــق ایــن ســازوکار منتشــر نشــده اســت.

تعدادی از این مالکهای ممیزی عبارتند از:
•تامین شرایط و فعال سازی امکانات و منابع مالی کشور

نظام انطباق اقدامات دستگاهها با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی
بــا توجــه بــه ضــرورت همســویی برنامههــا ،طرحهــا ،پروژههــا،
فعالیتهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی بــا سیاســتهای كلــی
اقتصــاد مقاومتــی ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اردیبهشــت
مــاه ســال « ،1395نظامنامــه ممیــزی (ســازگاری) انطبــاق برنامههــا،
طرحهــا ،پروژههــا ،فعالیتهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی بــا
سیاس ـتهای كلــی اقتصــاد مقاومتــی از طریــق معیارهــای مرجــع»
را مــورد تصویــب قــرار داد.
بــر اســاس ایــن نظــام نامــه ،دســتگاههای اجرایــی مكلفنــد منطبــق
بــر مفــاد ذکــر شــده اهتمــام خــود را در انطبــاق فعالیتهــای مهــم
و تاثیرگــذار بــر سیاس ـتهای كلــی اقتصــاد مقاومتــی بعمــل آورنــد.
دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی نیــز موظــف اســت
رونــد اجــرای ایــن دســتورالعمل را هــر شــش مــاه یكبــار بررســی
و گــزارش نمایــد.
ایــن نظــام نامــه نیــز در صورتــی کــه گزارشهــای مرتبــط بــا آن
بــه صــورت منظــم ارســال شــود و مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد ،اقــدام
مناســبی اســت؛ چــرا کــه از اقدامــات خــاف اقتصــاد مقاومتــی

•توسعه کارآفرینی
•کمک به تجاری سازی علم و فناوری
•توانمندسازی نیروی کار
•ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها
•افزایــش تولیــد داخلــی نهادههــا و کاالهــای اساســی بــه
ویــژه در اقــام وارداتــی
•تامین امنیت غذا و درمان
•هدایــت نقدینگــی و تســهیالت بانکــی بــه ســمت فعالیتهــای
مولــد اقتصادی
•گسترش مبادالت تهاتری
•شکل دهی بازارهای جدید
•تحول اساسی در ساختارها
•مبارزه با قاچاق کاال و ارز
•روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار
ایــن مالکهــای ممیــزی هــر یــک در جــای خــود نیازمنــد بحــث
و بررســی اســت؛ چــرا کــه بعضــا بــه صــورت کلــی تدویــن شــده
و بعضــا همــان عنــوان ذکــر شــده در سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی اســت؛ در واقــع رصــد مــاک مذکــور در فعالیتهــا،

جلوگیــری بــه عمــل آورده و اقدامــات منطبــق بــا اقتصــاد مقاومتــی

کمــی اســت.
نیازمنــد معیارهــای مشــخص کیفــی و ّ

کاربرد نظام نام مذکور در  4دسته فعالیت زیر است:

شاخصهای رصد وضعیت اقتصاد مقاومتی

را تقویــت مینمایــد.
•انعقــاد قراردادهــای مهــم دســتگاه اجرایــی ،بــه ویــژه بــا
طرفهــای خارجــی

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در پوشــهای تحــت عنــوان
«مســتندات اجرایــی سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ( »)۳کــه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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در ســایت دبیرخانــه ســتاد بارگــزاری شــده اســت ،شــاخصهایی را

•سهم افراد واقع در زیر خط فقر نسبی منطقهای

بــرای رصــد اقتصــاد مقاومتــی در دو بخــش کالن و برنامــه ای ،ارائــه

•ضریب جینی

نمــوده اســت.

•نسبت هزینههای دهک اول به دهک دهم

 3دســته شــاخص شــامل  18مــورد ذیــل  3عنــوان کالن «تحقــق

•فاصله دسترسی به زیر ساختها در مناطق مختلف

رشــد پویــا»« ،کاهــش آســیب پذیــری اقتصــاد» و «افزایــش انعطــاف

•شاخص توسعه انسانی

پذیــری اقتصــاد» تعریــف شــده و  12دســته شــاخص شــامل 137

•نسبت درآمدهای عمومی غیر نفتی به اعتبارات هزینه ای

مــورد نیــز ذیــل برنامههــای  12گانــه اقتصــاد مقاومتــی تعریــف

•نســبت تعــداد ســاعات برنامههــای تولیــدی صــدا و ســیما

شــده اســت.

در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــه کل

برخی از این شاخصها عبارتند از:

•ظرفیت تولید نفت خام

•ســهم ارزش افــزوده بخــش صنعــت (ســاخت) از تولیــد

•میزان تولید نفت خام

ناخالــص داخلــی کشــور بــه قیمــت پایــه

•ســهم تولیــد نفــت از میادیــن مشــترک نســبت بــه تولیــد

•واریانــس نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه

نفــت کشــور

قیمــت پایــه

•نســبت اعتبــارات طرحهــای مشــارکت عمومــی خصوصــی

•نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

بــه کل طرحهــای تملــک ســرمایهای

•سهم عوائد نفتی در بودجه کشور

•سهم روشهای نوین فروش نسبت به کل فروش نفت

•ترکیب صادرات کشور بر حسب کشور مقصد

•میزان صادرات گاز از طریق LNG

•رشــد تولیــد و تعــداد محصــوالت در صنایــع باالدســت و

•میزان صادرات فراوردههای نفتی

پاییــن دســت نفــت و گاز

•ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی (دالر) (بــا قیمــت

•رتبــه ایــران در شــاخص رقابــت پذیــری جهانــی بــه تفکیــک

ثابــت ســال )1394

اجــزای  12گانــه آن

•ســهم برندهــای جهانــی در ســرمایهگذاری در پاالیــش و

•سهم ایران در زنجیره بینالمللی (جهانی)

پتروشــیمی

•راندمان نیروگاهها

•سهم اشتغال بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور

•تلفات انتقال و توزیع مصرف انرژی برق

•نســبت تعــداد طرحهــای عمرانــی (طرحهــای تملــک دارایــی

•نســبت واردات کاالهــای ســرمایه ای (واســطه ای) بــه کل

ســرمایه ای) واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی بــه کل

واردات  -وزن/ارزش

•ضریب نفوذ بازار سرمایه

•نرخ رشد سرمایهگذاری مستقسم خارجی

•شاخص اقتصاد دانش بنیان KEI

•نســبت صــادرات محصــوالت (کاال و خدمــات) دانــش بنیــان

•شاخص نوآوری جهانی GII

بــه کل صــادرات

•سهم دانش بنیانی از رشد اقتصادی

•شاخص باز بودن اقتصاد کشور

•میزان ثبت اختراعات

•شــاخص ســهولت انجــام کســب و کار و رتبــه جهانــی کشــور

•رتبه ایران در شاخص بینالمللی حکمرانی به تفکیک اجزای آن

در ایــن شــاخص

•شاخص ادراک فساد و رتبه ایران به تفکیک اجزای آن

•درصد خودکفایی در تولید کاالهای اساسی

•نســبت منابــع هدفمنــدی ناشــی از اصــاح قیمتهــا بــه

•نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده

مصــارف کل

•نرخ بیکاری جوانان

•نسبت قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیج فارس
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فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بررســی و دقــت در ایــن شــاخصها نشــان میدهــد کــه شــاخصهای

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را شناســایی و متناســب بــا

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

اختیــارات تفویضــی ،نســبت بــه رفــع آنهــا اقــدام و الباقــی

کمــی هــر یــک از آنهــا ،فاقــد وزندهــی مناســب
عــدم امــکان رصــد ّ

را جهــت رفــع موانــع بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی

هستند .

ارجــاع و گــزارش آن را بــه صــورت ماهانــه بــه دبیرخانــه ســتاد

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

(ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی كشــور) ارســال نماینــد.

عوائــد نفتــی در بودجــه کشــور» دو مقولــه مجــزا و غیرهمگــون

•پروژههــای پیشــنهادی اســتانی خود را در چارچوب «نظــام

هســتند و بررســی چنیــن شــاخصهایی در یــک بســته تحــت عنــوان

یكپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد مقاومتــی (نیپــا)» تدوین

شــاخصهای اقتصــاد مقاومتــی ،نیازمنــد وزندهــی اســت.

و پــس از تأییــد ،در ســتاد اســتانی بــرای تصویــب در ســتاد

همچنیــن در بعضــی شــاخصها ماننــد «میــزان رشــد ضریــب

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه دبیرخانــه ســتاد (ســازمان

فزاینــده و پایــه پولــی» ،مشــخص نیســت کــه افزایــش آن مــورد

مدیریــت و برنامهریــزی كشــور) ارســال نماینــد.

توجــه اســت یــا کاهــش آن و ایــن تغییــرات بایــد بــه چــه شــکل

•ترتیبی اتخــاذ نماینــد تــا در اجــرای پروژههــای مصــوب

بــوده و چــه رونــدی داشــته باشــد.

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،كلیه واحدهــای اســتانی

از زمــان ارائــه ایــن شــاخصها ،تاکنــون گزارشــی از وضعیــت آنهــا

دســتگاههای اجرایــی هرگونــه همــكاری الزم را حســب

منتشــر نشــده اســت؛ هرچنــد بــه گفتــه مســئولین ســتاد ،ایــن

درخواســت دســتگاه مجــری بــه عمــل آورده و گــزارش آن را

گزارشهــا مرتبــا ارائــه میشــود .بنابرایــن ضــروری اســت ســتاد

بــه دبیرخانــه ســتاد (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی كشــور)

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی عــاوه بــر تدویــن شــاخصها بــا وزن

ارائــه دهنــد.

دهــی مناســب ،بــه صــورت دقیــق و واقــع بینانــه ،گــزارش وضعیــت

•گزارشــات تحلیلــی بــا اطالعــات الزم را در چارچوب «نظــام

آن را بــه صــورت منظــم منتشــر نمایــد.

یكپارچــه پیشــبرد و پایــش اقتصــاد مقاومتی(نیپــا)» تهیــه و
از طریــق دبیرخانــه اســتانی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

مدیریت اقدامات مرتبط با اقتصاد مقاومتی در استانها
پــس از تشــکیل ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،اســتانها نیــز
موظــف بــه ایجــاد ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتانی شــدند و وظیفــه
آنهــا ،انجــام پروژههــای اســتانی در راســتای پروژههــای الویــت دار
تعییــن شــد.
بــر ایــن اســاس ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا توجــه بــه
تجربــه واگــذاری مســئولیت اقتصــاد مقاومتــی اســتانهای کرمــان،
لرســتان و آذربایجــان شــرقی بــه وزارت کشــور و همچنیــن دریافــت
نتایــج مثبــت از ایــن اقــدام ،تصمیــم گرفــت در تاریــخ  6شــهریور
 1395بــرای ســایر اســتانها نیــز مســئوالنی انتخــاب نمایــد؛
مهنــدس جهانگیــری در نامــه ای ایــن مســئولیتها را ابــاغ نمــود و
وظایــف ایــن مســئوالن را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
•با برگــزاری جلســات منظــم هفتگی ســتاد اســتانی فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،موانــع اجرایــی پروژههــای مصــوب ســتاد

مقاومتــی كــه متناظــرا ً در ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
اســتان مســتقر میباشــد ،بــه دبیرخانــه ســتاد (ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی كشــور) ارســال نماینــد.
ایــن اقــدام ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،اگــر منتهــی بــه
پاســخگویی مســئولین هــر اســتان و ارائــه گزارشهــای منظــم
توســط ایشــان شــود ،اقــدام بســیار مناســبی بــوده و در صورتــی
کــه مســئولین هــر منطقــه ،دسترس ـیها و اختیــارات الزم را داشــته
باشــند ،در پیشــبرد و تســریع فعالیتهــا و پروژههــای مرتبــط بــا
اقتصــاد مقاومتــی در هــر اســتان اثرگــذار خواهــد بــود.
بــر اســاس ابالغیــه مذکــور مســئولیت اعضــای هیــات دولــت در
اســتانهای مختلــف كشــور بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد .در
ســتون آخــر جــدول صفحــه بعــد ،تعــداد جلســاتی کــه طــی یــک
ســال (تــا مهرمــاه  )1396بــا حضــور مســئولین اســتانی در ســتاد
اقتصــاد مقاومتــی اســتان تشــکیل شــده نیــز آمــده اســت:

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

ردیف

استان

دستگاه اجرایی

مسئول

تعداد جلسه

1

هرمزگان

وزارت راه و شهرسازی

آخوندی

1

2

سیستان و بلوچستان

وزارت راه و شهرسازی

آخوندی

2

3

خراسان جنوبی

وزارت نفت

زنگنه

1

4

گیالن

وزارت نفت

زنگنه

2

5

اصفهان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

طیب نیا

6

6

سمنان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

طیب نیا

3

7

كرمانشاه

وزارت جهاد كشاورزی

حجتی

2

8

ایالم

وزارت جهاد کشاورزی

حجتی

2

9

مازندران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

واعظی

4

10

البرز

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

واعظی

4

11

لرستان

وزارت كشور

رحمانی فضلی

5

12

آذربایجان شرقی

وزارت کشور

رحمانی فضلی

3

13

کرمان

وزارت کشور

رحمانی فضلی

3

14

خراسان شمالی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ربیعی

2

15

گلستان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ربیعی

4

16

فارس

وزارت دادگستری

پورمحمدی

1

17

یزد

وزارت دادگستری

پورمحمدی

2

18

اردبیل

وزارت نیرو

چیت چیان

2

19

خوزستان

وزارت نیرو

چیت چیان

1

20

تهران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

نعمت زاده

3

21

مرکزی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

نعمت زاده

4

22

چهارمحال و بختیاری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دهقان

2

23

زنجان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دهقان

1

24

بوشهر

سازمان برنامه و بودجه كشور

نوبخت

1

25

آذربایجان غربی

سازمان امور اداری و استخدامی كشور

انصاری

4

26

كردستان

سازمان امور اداری و استخدامی كشور

انصاری

2

27

خراسان رضوی

معاونت اجرایی رئیس جمهور

شریعتمداری

4

28

قم

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

احمدی پور

5

29

همدان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

احمدی پور

4

30

كهگیلویه و بویراحمد

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

ستاری

2

31

قزوین

بانك مركزی

سیف

3
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بخش چهارم

«بررسی بستههای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی»

دو بسته ابالغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاهها در سالهای  1395و 1396

در ایــن بخــش دو بســته ابــاغ شــده توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه دســتگاهها
بــرای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی در ســالهای  1395و  1396مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و ضمــن آن 3 ،نقطــه قــوت 5 ،نقطــه ضعــف و  7پیشــنهاد جهــت اصــاح بســتههای مذکــور
ارائــه گردیــده اســت .بــه دلیــل عــدم ارائــه شــدن گــزارش از عملکــرد و نتایــج بســتهها ،در ایــن
خصــوص بررســی صــورت نگرفتــه و تنهــا محتــوای منتشــر شــده از خــود بســتهها مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتــه اســت.
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در تاریــخ  5خردادمــاه 1395

یــک دســته بنــدی کلــی بــه ســه بخــش «مشــوق مســتقیم بــرای

اولیــن بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی را بــه دســتگاهها

کاالهــا و خدمــات صادراتــی»« ،مشــوق مســتقیم از طریــق یارانــه

ابــاغ نمــود؛ ایــن ســتاد در ادامــه نیــز دومیــن بســته را در تاریــخ 21

ســود تســهیالت بانکــی» و «رفــع موانــع صادراتــی و مشــوقهای

شــهریور  1396بــه دســتگاههای دولتــی ابــاغ کــرد.

غیــر مســتقیم» تقســیم شــدهاند

بســته اول حمایــت از توســعه صــادرات غیــر نفتــی در  23مــاده و ۱۴

در ایــن بخــش بــه برخــی از مهمتریــن نقــاط قــوت و ضعــف ایــن

تبصــره تنظیــم شــده بود .بســته دوم نیــز شــامل  25مــاده و  21تبصره

بســتهها اشــاره شــده و در پایــان پیشــنهادهایی بــرای اصــاح ارائــه

بــوده اســت .ایــن بســتههای حمایتــی یکســاله بــه طــور کلــی بــه ســه

گردیــده اســت.

بخــش «منابــع مالــی پیشبینــی شــده»« ،شــرایط بهرهمنــدی از
مشــوقها» و «دیگــر حمایتهــا» تقســیم بنــدی میشــوند.
الزم بــه ذکــر اســت در بســته اول ،بخشــی مجــزا بــرای «پرداخــت
جوایــز صادراتــی» در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا در بســته دوم ایــن
بخــش نیــز در داخــل بخــش «منابــع پیــش بینــی شــده» آورده شــده
اســت.
منابــع مالــی ایــن دو بســته از ســه محل«صنــدوق توســعه ملــی»،
«بانــک مرکــزی» و «منابــع بودجـهای» در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نحــوه ارائــه مشــوقها بــه صادرکننــدگان کاالهــای غیرنفتــی نیــز در

نقاط قوت بستههای توسعه حمایت از صادرات غیرنفتی
بــه طــور کلــی انتشــار چنیــن بســتههایی بــرای حمایــت از صــادرات
و عمــل بــه بندهــای آنهــا ،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
محســوب میشــوند:
 .1ارائه وام به خریداران خارجی کاالهای ایرانی
پرداخــت وام بــه خریــداران خارجــی کاالهــای ایرانــی یکــی از

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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روشهــای متــداول بــه منظــور افزایــش میــزان صــادرات اســت .در

منابــع در نظــر گرفتــه شــده در ایــن بســتهها بــا ابهاماتــی مواجــه

بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات نیــز بــه درســتی ایــن روش

اســت.

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

در ادامــه بــه برخــی از نقــاط ضعــف دو بســته حمایــت از توســعه

 .2توجه به مشوقهای غیرنقدی در حمایت از صادرات

صــادرات غیرنفتــی اشــاره میشــود:

حمایتهایــی نظیــر کمــک بــه شــرکت در نمایشــگاههای خارجــی،

 .1ابالغ دیرهنگام بستههای حمایتی

برقــراری خطــوط منظــم ریلــی ،دریایــی و پــروازی ،کمــک بــه

دو بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی مربــوط بــه ســالهای

تبلیغــات و بازاریابــی در کشــورهای هــدف و همچنیــن کمــک بــه

 1395و  1396بــوده انــد؛ ایــن درحالیســت کــه ابــاغ ایــن بســتهها

دریافــت ضمانــت نامــه و بیمــه نامههــای صادراتــی بــه مراتــب

بــه مراتــب دیرتــر از زمــان مناســب آن انجــام شــده اســت.

اثرگذارتــر از پرداخــت مشــوق نقــدی صادراتــی هســتند؛ چراکــه

بــه طــور مثــال بســته دوم حمایــت از صــادرات غیرنفتــی در شــرایطی

احتمــال انحــراف در منابــع آن کمتــر اســت و منافــع آن بــه طــور

ابــاغ شــد کــه نیمــی از ســال  1396گذشــته بــود .لــذا فرصــت بــرای

مســتقیم بــه صادرکننــدگان محصــوالت ایرانــی میرســد.

اجــرای دســتورالعملهای ایــن مصوبــه در  6مــاه باقــی مانــده از

در بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی نیــز بــه

ســال بســیار محــدود بــوده اســت.

مشــوقهای غیرنقــدی توجــه شــده اســت؛ گرچــه تمرکــز اصلــی

چنانچــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بخواهــد بســتههای

در ارائــه ایــن بســتهها ،مشــوقهای صادراتــی نقــدی و اعطــای

حمایــت از صــادرات ،اثرگــذاری قابــل توجهــی داشــته باشــند،

تســهیالت بــه صادرکننــدگان اســت.

بایــد پیــش از شــروع بــازه زمانــی اجــرا ،آنهــا را ابــاغ نمایــد.

 .3استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی

بــه طــور مثــال انتظــار مـیرود بســته حمایــت از توســعه صــادرات

در بســته اول حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ،تنهــا بــرای اســتفاده از

غیرنفتــی در ســال  ،1397پیــش از شــروع ســال ،نهایــی و ابــاغ

منابــع صنــدوق توســعه ملــی و بانــک مرکــزی چارچــوب مشــخصی

شــود.

در نظــر گرفتــه شــده بــود و در زمینــه اســتفاده از منابــع بانکــی بــرای

 .2عــدم انتشــار گــزارش عملکــرد و اطــاع رســانی نتایــج

پرداخــت تســهیالت بــه بخشهــای تولیــدی و صادراتــی ،تنهــا بــه

اجــرای بســته

توصیــه بســنده شــده بــود.

هــدف از انتشــار بســتههای حمایــت از صــادرات ،رفــع موانــع

درحالیکــه در بســته دوم ،ســرمایههای صنــدوق بــه صــورت - 50

صادرکننــدگان و حمایــت از آنهاســت .بنابرایــن الزم اســت بعــد

 50بــه بانکهــای تجــاری اختصــاص یافتــه اســت؛ بــه ایــن صــورت

از پایــان یافتــن بازههــای زمانــی هــر بســته ،گزارشــی از عملکــرد

کــه اگــر بانکهــای تجــاری بخواهنــد در اختصــاص ســرمایههای

اجرایــی و نتایــج آن ارائــه شــود؛ چراکــه بــدون ارائــه گــزارش

صنــدوق بــه فعالیتهــای صادراتــی مشــارکت نماینــد ،الزم اســت

عملکــرد ،امــکان رفــع نقایــص و برداشــتن گامهــای بیشــتر فراهــم

منابــع مالــی خودشــان را نیــز در ایــن امــر ســهیم نماینــد .بــر

نیســت.

ایــن اســاس ،میــزان اســتفاده از منابــع بانکــی بیشــتر خواهــد شــد.

عــدم انتشــار کارنامــه عملکــرد و مشــخص نبــودن نتایــج اجرایــی

همچنیــن شــرایط بــرای تخصیــص بهینــه تــر منابــع در نظــر گرفتــه

شــدن بســتههای حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ،موجــب شــده

شــده در ایــن بســتهها وجــود خواهــد داشــت.

اســت بســیاری از فعالیــن حــوزه بازرگانــی کشــور از عــدم کارایــی
ایــن بســتهها ســخن بــه میــان آورنــد.

نقاط ضعف بستههای توسعه حمایت از صادرات غیرنفتی
بــا وجــود مزیتهــای انتشــار بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات
غیرنفتــی ،ایــن بســتهها بــه تنهایــی بــرای بهبــود وضعیــت صــادرات
غیرنفتــی کشــور کفایــت نمیکنــد .بــه طــور خــاص نحــوه مصــرف
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 .3عدم بهبود بسته جدید نسبت به بسته قبلی
بســته دوم حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،در مقایســه بــا
بســته اول ،تغییــرات محــدودی داشــته اســت .در واقــع بســیاری از
مادههــای بســته دوم بــه طــور کامــل تکــراری و بــه ماننــد بســته اول

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

اســت .ایــن درحالیســت کــه انتظــار مــیرود بعــد از گذشــت یــک
ســال ،پیشــرفتهای بیشــتری در نحــوه حمایــت از صــادرات حاصــل
شــود و اقدامــات دقیــق تــر و عملیاتــی تــری در دســتور کار قــرار
بگیــرد.
 .4نداشتن ضمانت اجرا
بســیاری از فعــاالن حــوزه صــادرات کشــور ،مشــکل اصلــی قوانیــن
و مصوباتــی همچــون بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات
غیرنفتــی را عــدم اجرایــی شــدن آن میداننــد .در واقــع از آنجــا
کــه بنــای اصلــی ایــن بســتهها بــر تخصیــص منابــع از صنــدوق
توســعه ملــی و بانــک مرکــزی اســت ،عــدم همراهــی ایــن نهادهــا
موجــب میشــود در نهایــت ،مــواد مصــوب بســتهها عملیاتــی
نشــود.
از طــرف دیگــر بــه دلیــل برداش ـتهای ســلیقهای و نیــز اختالفــات
موجــود میــان دســتگاههای دولتــی ،سرنوشــت روشــنی در انتظــار
ایــن مصوبــات نیســت کــه اجــرای آن را بــا چالــش مواجــه کــرده
اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ارائــه بســتههای حمایــت از صــادرات در کشــور،
ســابقه ای بیشــتر از دو ســال دارد؛ بــه طوریکــه در ســالهای 1387
تــا  ،1390ســازمان توســعه تجــارت در چهــار ســال دســتورالعملهایی
را بــه منظــور حمایــت از صــادرات غیرنفتــی منتشــر نمــوده اســت .اما
بــه دلیــل عــدم اجرایــی شــدن مشــوقهای ایــن دســتورالعملها ،در
نهایــت انتشــار آنهــا نیــز بعــد از  4ســال متوقــف شــد.

پیشنهادهایی برای بهبود حمایت از صادرات غیرنفتی
بــرای رفــع نقــاط ضعــف موجــود و همچنیــن بهبــود عملکــرد
بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،اقدامــات زیــر بــه
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 .1ایجاد ضمانت اجرا برای بستهها
اثرگــذاری بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،مشــروط
بــه در نظــر گرفتــن ضمانتهایــی بــرای اجــرای آنهــا و نظــارت بــه
منظــور پیشــگیری از هــر گونــه انحــراف از برنامههــا اســت.
گرچــه در بســتههای حمایتــی ،بندهایــی بــرای ضمانــت اجــرا و
جلوگیــری از انحــراف منابــع در نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا الزم
اســت مشــکالت اجــرای مادههــای ایــن بســتهها در عمــل رصــد
شــود و ضمانتهــای اجرایــی مناســب تــری در نظــر گرفتــه شــود.
بــه طــور مثــال در بســتههای حمایتــی ،اســتفاده از منابــع بانکــی بــه
منظــور اختصــاص وام بــه فعالیتهــای تولیــدی و صادراتــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت بــا توصیــه بــه بانکهــا
نمیتــوان منابــع آنهــا را بــه ســمت فعالیتهــای مولــد ســوق داد
و الزم اســت در ایــن زمینــه ضمانتهــای اجرایــی همچــون افزایــش
یــا کاهــش نــرخ ذخیــره قانونــی بــرای بانکهــا در نظــر گرفتــه
شــود تــا توصیههــا عملیاتــی شــوند .در غیــر اینصــورت ،بانکهــا
تنهــا از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه صادرکننــدگان تســهیالت
میدهنــد و از منابــع خــود در مــوارد دیگــری بهرهبــرداری خواهنــد
کــرد.

از ایــن رو پیــش نیــاز اصلــی تصویــب چنیــن بســتههای ی ،اهتمــام

 .2اعطــای وام ریالــی بــه خریــداران خارجــی کاالهــای

هماهنگــی بیــن دســتگاهی بــرای تســریع در اجــرای آن اســت.

چنانچــه گفتــه شــد در بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات

همــه جانبــه دولــت بــرای اجرایــی نمــودن آن و همچنیــن ایجــاد
 .5عــدم توجــه بــه مشــکالت اصلــی صادرکننــدگان
کاالهــای ایرانــی

چنانچــه گفتــه شــد در بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات
غیرنفتــی ،بــه مشــوقهای غیرنقــدی توجــه شــده اســت؛ امــا تمرکــز
اصلــی بــر مشــوقهای صادراتــی نقــدی و همچنیــن پرداخــت
تســهیالت بــا نــرخ ســود کمتــر از حــد متعــارف اســت .ایــن
درحالیســت کــه مشــکالت اصلــی صادرکننــدگان کاال مــوارد اجرایــی
و عملیاتــی اســت کــه بــا پرداخــت مشــوق و وام مرتفــع نمیشــود.
ایــن مــوارد در بخــش پیشــنهادها ارائــه خواهــد شــد.

ایرانــی

غیرنفتــی ،بــه درســتی از ابــزار پرداخــت وام بــه خریــداران خارجــی
کاالهــای ایرانــی اســتفاده شــده اســت .امــا پرداخــت ایــن وامهــا بــه
صــورت دالری و از منابــع محــدود صنــدوق توســعه ملــی پیــش بینــی
شــده اســت .درحالیکــه ایــران میتوانــد بــه خریــداران خارجــی
کاالهــای ایــران بــه صــورت ریالــی وام پرداخــت نمایــد.
بخــش قابــل توجهــی از صادرکننــدگان کاالهــای ایرانــی میتواننــد
در ازای محصــوالت صادراتــی ،از داخــل منابــع ریالــی دریافــت نماینــد
و بــرای ایــن منظــور نیــازی بــه هزینــه کــرد منابــع دالری کشــور
نیســت.
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در ایــن صــورت پــول ملــی نیــز تقویــت میشــود و امــکان تأمیــن

میشــود کــه صندوقــی مخصــوص تأمیــن مالــی فعالیتهــای

منابــع مالــی الزم در ایــن طــرح ،از روشهــای دیگــری همچــون خــط

حمایــت از صــادرات غیرنفتــی در نظــر گرفتــه شــود و منابــع صنــدوق

اعتبــاری بانــک مرکــزی و یــا منابــع بانکــی نیــز فراهــم خواهــد شــد.

توســعه ملــی ،بانــک مرکــزی و بودجــه دولــت و همچنیــن دیگــر

 .3استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی

منابــع ،در ایــن صنــدوق تجمیــع شــده و تخصیــص یابــد.

بخــش عمــده منابــع در نظــر گرفتــه شــده در بســتههای حمایــت

بهتریــن راه بــرای حمایــت از صــادرات ،اســتفاده از منابــع حاصــل از

از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،از محــل صنــدوق توســعه ملــی اســت.

واردات کاالســت .در واقــع الزم اســت بخــش اصلــی منابــع صنــدوق

در عیــن حــال نحــوه هزینــه کــرد ایــن منابــع بــه نحــوی اســت کــه

حمایــت از صــادرات ،از محــل عــوارض و تعرفــه واردات کاالهــا تأمیــن

صــرف مــواردی همچــون اعطــای مشــوقهای صادراتــی و کاهــش

شــود .بــه ایــن ترتیــب عــاوه بــر آنکــه منبــع درآمــد دائمــی بــرای

نــرخ بهــره وامهــای پرداختــی میشــود.

ایــن صنــدوق بدســت میآیــد ،نیــاز بــه اســتفاده از منابــع صنــدوق

در حالیکــه الزم اســت منابــع بهگونـهای مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد

توســعه و بانــک مرکــزی نیــز کاهــش خواهــد یافــت .همچنیــن بــا

کــه اوال در گــذر زمــان مســتهلک نشــوند و هــر ســال بــر ایــن منابــع

ایــن شــیوه هرچــه واردات کاال بیشــتر شــود ،امــکان افزایــش صادرات

افــزوده شــود؛ دومــا تــا حــد ممکــن از آنهــا بــرای اهــرم کــردن

کاال از طریــق منابــع ایــن صنــدوق نیــز افزایــش مییابــد.

دیگــر منابــع موجــود در سیســتم بانکــی اســتفاده شــود .بــه ایــن

در حــال حاضــر منابــع حاصــل از تمامــی تعرفههــای واردات پرداختــی

ترتیــب در مجمــوع منابــع بیشــتری بــرای طرحهــای حمایــت از

بــه عنــوان درآمــد در بودجــه دولــت در نظــر گرفتــه میشــود .امــا

صــادرات تجهیــز خواهــد شــد.

میتــوان بخشــی از آن را از منابــع کلــی دولــت اســتثناء کــرد و بــه

در روش فعلــی ،منابــع در اختیــار بانکهــای تجــاری قــرار میگیــرد

عنــوان منابــع صنــدوق حمایــت از صــادرات در نظــر گرفــت .ایــن

تــا بــه عنــوان تســهیالت بــه صادرکننــدگان اعطــاء شــود؛ ولــی روش

اقــدام موجــب منظــم شــدن تأمیــن مالــی فعالیتهــای حمایــت از

مناســب تــر آن اســت کــه منابــع موجــود در بانکهــای تجــاری

صــادرات خواهــد شــد.

ســپردهگذاری شــود و در ازای ایــن ســپردهگذاری ،بانکهــای

بــه عنــوان نمونــه میتــوان تعرفــه دریافتــی از واردات محصولــی

تجــاری موظــف شــوند از منابــع مالــی خــود تســهیالت مدنظــر را

ماننــد مــوز را بــه عنــوان منابــع حمایــت از صــادرات دیگــر محصوالت

بپردازنــد.

کشــاورزی در نظــر گرفــت؛ یــا منابــع حاصــل از دریافــت تعرفــه از

در روش معمــول کــه در بســته نیــز آورده شــده ،در بعضــی مــوارد

محصوالتــی ماننــد خودروهــای لوکــس را بــرای حمایــت از صــادرات

وام گیرنــدگان اقســاط تســهیالت خــود را نمیپردازنــد و بانکهــای

خودروهــای تولیــد داخــل در نظــر گرفــت.

تجــاری نیــز انگیــزهای بــرای بازپــس گرفتــن منابــع صنــدوق توســعه

 .5اولویت بندی در حمایتهای صادراتی

ملــی ندارنــد و منابــع صنــدوق در عمل از دســت میرود؛ ولــی در روش

بــه طــور قطــع هــر نــوع صادراتــی بــرای کشــور مفیــد و مناســب

پیشــنهادی از آنجــا کــه بانکهــا منابــع خــود را بــه عنــوان تســهیالت

نیســت .در حــال حاضــر بخــش زیــادی از صــادرات «غیرنفتــی»

پرداخــت کردهانــد و منابــع صنــدوق تنهــا بــه عنــوان پشــتوانه در

کشــور را محصوالتــی همچــون میعانــات گازی ،فرآوردههــای ابتدایــی

بانکهــا ســپردهگذاری شدهاســت ،بانکهــا تــاش خــود را بــرای

از نفــت و گاز ،دیگــر گازهــای مایــع شــده ،محصــوالت کــم فــرآوری

بازپرداخــت اقســاط تســهیالت انجــام میدهنــد و در زمــان اعطــای

شــده پتروشــیمی ،محصــوالت خــام معدنــی ،محصــوالت کم فــرآوری

تســهیالت نیــز بــا دقــت عمــل بیشــتر ،بــه تولیدکنندگانــی وام

شــده فــوالدی و میــوه و ســبزیجات تشــکیل داده اســت.

میدهنــد کــه امــکان بازپرداخــت اقســاط آن را دارنــد.

مســئله مهــم دیگــر در ایــن زمینــه نحــوه صــادرات محصــوالت اســت.

 .4راه انــدازی «صنــدوق حمایــت از صــادرات» و تأمیــن

در واقــع ممکــن اســت صــادرات یــک محصــول اقدامــی مناســب

منابــع از محــل واردات

باشــد امــا صادرکننــدگان ایــن محصــول بهگونــهای محصــوالت را

بــه منظــور تامیــن منابــع پایــدار بــرای حمایــت از صــادرات ،پیشــنهاد

صــادر میکننــد کــه ســهم کمــی از زنجیــره ارزش آن محصــول

44

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بــه ایــران تعلــق میگیــرد .زعفــران بارزتریــن نمونــه از ایــن دســت

سیاســتهایی کــه میتوانــد بــه طــور مؤثــر در رفــع مشــکالت

اســت کــه بــا وجــود تولیــد بیــش از  95درصــدی آن در ایــران ،بــه

صادرکننــدگان مفیــد واقــع شــود عبارتنــد از« :بازاریابــی

دلیــل صــادرات فلـهای ایــن محصــول ،بخــش اصلــی ارزش افــزوده آن

محصــوالت تولیــد داخلــی در کشــورهای مقصــد»« ،انعقــاد

بــه کشــورهای دیگــر از جملــه اســپانیا میرســد.

قراردادهــای تجــاری دو یــا چندجانبــه بــا کشــورهای مقصــد

بنابرایــن الزم اســت پیــش از هــر نــوع اعطــای مشــوق و حمایــت

صادراتــی بــه منظــور کاهــش تعرفههــای وارداتــی از ایــران»،

خــاص صادراتــی ،ابتــدا حوزههــا و محصوالتــی کــه ارزش افــزوده

«انعقــاد پیمانهــای پولــی دوجانبــه و رفــع مشــکالت نقــل

بیشــتری نصیــب کشــور مینماینــد و امــکان افزایــش میــزان

و انتقــال پــول صادرکننــدگان»« ،تعییــن سیاســتهای

صــادرات آنهــا در صــورت حمایــت فراهــم اســت ،شناســایی شــوند و

ارزی مناســب و بــا ثبــات»« ،تســهیل حمــل و نقــل کاالهــای

در اولویــت حمایــت قــرار بگیرنــد.

صادراتــی»« ،حمایــت از برندســازی»« ،ضمانتهــای صادراتــی

در بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی در برخــی

مؤثــر و کارآمــد»« ،رفــع موانــع گمرکــی داخلــی و خارجــی»،

مــوارد محــدود و خــاص بــه ایــن مهــم توجــه شــده اســت .امــا انتظــار

«تســهیل رفــت و آمــد صادرکننــدگان بــه کشــورهای مقصــد

مـیرود در ایــن بســتهها ســازوکارهای حمایتــی بــه نحــوی طراحــی

صادراتــی» و «ثبــات در قوانیــن صادراتــی».

شــود کــه هرچــه تولیــد یــک محصــول ارزش افــزوده بیشــتری در

در واقــع مشــوق صادراتــی ،آخریــن راهــکار حمایــت از صادرات اســت

ایــران ایجــاد نمایــد ،از مشــوقهای بیشــتری بهرهمنــد گــردد.

و الزم اســت در بســتههای حمایــت از صــادرات بــرای رفــع مشــکالت

 .6توجــه بــه نیازهــای اساســی صادرکننــدگان کاال و رفــع

اصلــی صادرکننــدگان ،برنامههــای عملیاتــی در نظــر گرفتــه شــود.

موانــع آنهــا

 .7ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات

تمرکــز اصلــی در بســتههای حمایــت از توســعه صــادرات ،ارائــه

در دنیــای امــروز نمیتــوان از تولیدکننــدگان کاالهــا انتظــار داشــت

مشــوقهای مالــی اســت .ایــن درحالیســت کــه بــه گفتــه کارشناســان

بــر تمامــی فرآیندهــای صادراتــی از جملــه بازاریابــی ،بســته بنــدی،

تجــارت خارجــی و همچنیــن صادرکننــدگان کشــور ،مشــکالت اصلــی

برندســازی ،حمــل و نقــل ،انبــارداری در کشــورهای خارجــی و قیمــت

صادرکننــدگان مــواردی اســت کــه بــا ارائــه مشــوق صادراتــی مرتفــع

گــذاری در بــازار هــدف تســلط داشــته باشــند.

نمیشــود.

از ایــن رو در بســیاری از کشــورهای جهــان کــه توجهــی ویــژه

در حــال حاضــر مشــکالت اصلــی صــادرات غیرنفتــی کشــور عبارتنــد

بــه حــوزه صــادرات دارنــد ،شــرکتهایی بــا عنــوان شــرکتهای

از« :نقــل و انتقــال پــول» « ،حمــل و نقــل محصــوالت صادراتــی»،

مدیریــت صــادرات شــکل گرفتهانــد کــه بــه طــور خــاص بــر صــادرات

«موانــع گمرکــی»« ،بازاریابــی محصــوالت»« ،نبــود تضمیــن

یــک کاال و یــا محصــول بــه یــک بــازار خــاص متمرکــز شــدهاند  

صادراتــی مناســب»« ،بســتهبندی نامناســب محصــوالت صادراتــی»،

ایــن شــرکتها بــا تولیدکننــدگان داخلــی محصــوالت و همچنیــن

«عــدم مدیریــت بــازار کشــورهای هــدف»« ،اخــذ روادیــد» و «رفــت

خریــداران خارجــی قراردادهــای بلندمــدت منعقــد میکننــد و

و آمــد بــه شــهرهای هــدف صادراتــی».

شــرایط را بــرای صــادرات پایــدار کاال از داخــل بــه بــازار هــدف فراهــم

در بســتههای حمایــت از صــادرات غیرنفتــی بــه برخــی از مــوارد

مینماینــد.

فــوق توجــه شــده اســت؛ امــا الزم اســت بســتههای حمایــت از

راه انــدازی ایــن شــرکتها یکــی از نیازهــای اصلــی حــوزه صــادرات

صــادرات بــه نحــوی طراحــی شــوند کــه بــر رفــع مشــکالت و موانــع

کاال در کشــور اســت و الزم اســت در بســتههای حمایــت از توســعه

صادراتــی متمرکــز باشــند .رفــع موانــع صادراتــی و کمــک بــه رونــد

صــادرات غیرنفتــی نیــز ،مشــوقهایی بــرای شــکل گیــری ایــن نــوع

صــادرات کاال و خدمــات ،از انحــراف منابــع جلوگیــری میکنــد و در

شــرکتها در نظــر گرفتــه شــود.

عمــل بــه صادرکننــدگان کاال کمــک خواهــد کــرد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بخش پنجم

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

در ایــن بخــش بــه بررســی دو مصوبــه مرتبــط بــا اشــتغال در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
پرداختــه شــده اســت؛ مصوبــه اول کــه در ســال  1395ابــاغ شــده ،متمرکــز بــر اشــتغالزایی در
مناطــق روســتایی و مصوبــه دوم کــه در ســال  1396ابــاغ شــده ،بــا هــدف ایجــاد  970هــزار
شــغل در بخشهــای مختلــف اقتصــادی و از طریــق طرحهــای مختلــف در ســطح کشــور،
تصویــب شــده اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه مبنــای هــر دو مصوبــه ،اعطــای تســهیالت
اســت؛ مبنایــی کــه در طرحهــای اشــتغالزایی دولتهــای گذشــته نیــز وجــود داشــت و در
نهایــت در ایجــاد اشــتغال نتیجــه بخــش نبــود.

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در آبــان مــاه ســال « 1395بســته

مشــارکت اقتصــادی و بــرای بهــره بــرداری از مزیتهــای رقابتــی و

حمایــت از توســعه اشــتغال پایــدار» را بــا اولویــت اشــتغالزایی در

نســبی ایــران بــا اولویــت مناطــق روســتایی تصویــب گردیــد.

مناطــق روســتایی تصویــب و بــه دســتگاهها ابــاغ نمــود؛ ایــن ســتاد

بــر اســاس ایــن بســته ،در اســتانها کارگــروه تخصصــی مدیــرت و

همچنیــن در تیرمــاه ســال « ،1396برنامــه اشــتغال فراگیــر» را بــا

راهبــری توســعه اشــتغال پایــدار بــا وظایــف زیــر شــکل گرفــت:

هــدف ایجــاد  970هــزار شــغل در ســطح کشــور بــه دســتگاهها

•زمانبنــدی مراحــل مختلــف اجرایــی بســته و کاهــش زمــان

ابــاغ کــرد.

و مراحــل صــدور مجــوز دســتگاههای اجرایــی
•تبییــن و تصویــب پروژههــای اولویــتدار ســرمایهگذاری

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی آبــان مــاه ســال  1395بســته
حمایــت از توســعه اشــتغال پایــدار را بــه وزارتخانههــای تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ،وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی ،وزارت کشــور،
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزارت کشــور ،ســازمان برنامــه و
بودجــه ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،بانــک مرکــزی و معاونــت توســعه
روســتایی و مناطــق محــروم کشــور ابــاغ کــرد.
ایــن بســته در راســتای مردمــی کــردن اقتصــاد و حداکثرســازی
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شهرســتان بــه تفکیــک بخشــی و ایجــاد و مدیریــت بانــک
اطالعاتــی از طریــق توســعه دولــت الکترونیــک در تمامــی
مراحــل فراینــد ارزیابــی
•بررســی و تصویــب پــروژه در چارچــوب پروژههــای
اولویــتدار بــرای بهرهمنــدی از حمایتهــا و مشــوقها
•بررسی و تصویب حمایتها و مشوقهای مالی و سایر مشوقها
•اعمــال هماهنگــی الزم بیــن دســتگاههای اجرایــی و
موسســات عامــل

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

•پایش و ارزیابی فرایند اجرایی و عملکرد
مشوقها و حمایتهایی که در این بسته دیده شده عبارت است از:

تکمیل زنجیره تولید
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت اقدامــات الزم بــرای

حمایتهای تسهیل گری

لحــاظ کــردن ســرمایهگذاری ثابــت شــرکتهای بــاالی 100

دســتگاههای اجرایــی میتواننــد در صــورت لــزوم ،اقدامــات الزم را

کارکــن را بــه عنــوان هزینههــای قابــل قبــول مالیاتــی در جهــت

بــرای انتخــاب مشــاور و تســهیل گــر ،اصــاح کارکــردی یــا ظرفیــت

حمایــت از ایجــاد و یــا تکمیــل زنجیــره تولیــد ،بــه عمــل آورد.

ســازی نهــادی ،شــکل دهــی و توانمنــد ســازی جامعــه محلــی بــرای

منابع اعتباری ،مشوقها و حمایتهای مالی

فعالیتهــای اقتصــادی بــه انجــام رســانند.

تسهیالت مالی این بسته عبارتند از:

حمایتهای آموزشی

•تسهیالت اعطایی موسسات عامل

دســتگاههای اجرایــی متولــی ارائــه آموزشهــای فنــی و حرفــه

•تســهیالت اعطایــی توســط نهادهــای عمومــی ،دولتــی و

ای و مهــارت آمــوزی کشــور بــا همــکاری بخشهــای خصوصــی

غیردولتــی

و تعاونــی مکلفنــد ضمــن ســازماندهی آموزشهــای مهارتــی بــر

•تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی

اســاس مزیتهــای رقابتــی اســتانهای کشــور و جهــت گیریهــای

•کمکهای فنی و اعتباری (دستگاههای اجرایی ملی و استانی)

بخشــی مصــوب کارگــروه تخصصــی ملــی ،نســبت بــه تأمیــن نیازهای

تخفیفات سهم آورده متقاضی

آموزشــی و مهارتــی مــورد نیــاز پروژههــای مصــوب بــه صــورت

ســهم آورده متقاضــی در پروژههــای مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه

رایــگان اقــدام کننــد.

جــدول زیــر بــه صــورت تجمعــی میتوانــد مــورد تخفیــف قــرار گیــرد:
موارد اعمال تخفیف

کاهش سهم آورده متقاضی به نسبت مبلغ تسهیالت

اجرای پروژه در شهرکهای صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری و نواحی صنعتی

 5واحد درصد

پروژههای واقع در مناطق روستایی

 3واحد درصد

پروژههای واقع در مناطق مرزی

 5واحد درصد

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

حداکثر  10واحد درصد

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

 5واحد درصد

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:
موارد

یارانه تخصیصی برای سود تسهیالت

اجرای پروژه در شهرکهای صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری و نواحی صنعتی

 2واحد درصد

پروژههای واقع در مناطق روستایی

 2واحد درصد

پروژههای واقع در مناطق مرزی

 2واحد درصد

پروژه مشارکتی

به ازای هر خانوار  0.5واحد درصد ،حداکثر  4واحد درصد

پروژه دانش بنیان

 2واحد درصد

یارانه سود تسهیالت قابل تخصیص به هر پروژه حداکثر معادل دوسوم نرخ سود تسهیالت بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود.
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سایر مشوقها و حمایتها
پــس از طــی فرایندهــای مصــوب مربوطــه توســط دســتگاه اجرایــی
ذیربــط ،مشــوقها شــامل مــوارد زیــر خواهــد بــود:
•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
•کمــک بــه تأمیــن زیرســاخت پروژههــای مشــارکتی بــاالی
 200سرپرســت خانــوار
•تأمیــن بخشــی از هزینــه کارمــزد صندوقهــای ضمانــت
ســرمایهگذاری
•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  1396بــه
دســتگاهها ابــاغ شــد .ایــن برنامــه در ابتــدای ســال  ۱۳۹۶توســط
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و در چهــار بخش«کلیــات»،
«اهــداف ،راهبردهــا ،سیاســتهای اجرایــی ،رســتهها ،طرحهــا و
اقدامــات اساســی»« ،فرآیندهــای اجرایــی و تقســیم کار دســتگاهی»
و «ارزیابــی ،پایــش و ارزشــیابی و الزامــات اجرایــی» بــا هــدف ایجــاد
 ۹۷۱هــزار شــغل تدویــن گردیــد.
براســاس اهــداف کمــی کــه در ایــن برنامــه تعییــن شــده ،بخــش
صنعــت و معــدن لوکوموتیــو اصلــی اشــتغالزایی در ســالجاری بــا
ســهم  ۲۶درصــدی خواهــد بــود .در ایــن مصوبــه تامیــن  ۹۳درصــد
از کل منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اشــتغالزایی در ســالجاری ،بــر
عهــده شــبکه بانکــی اســت.
اهداف اشتغالزایی بخشی
در برنامــه مذکــور ،در  3قالــب اهــداف اشــتغالزایی تدویــن شــده
اســت .بــر ایــن اســاس در قالــب اول ،اهــداف کمــی در بخشهــای
مختلــف اقتصــادی تشــریح شــده اســت کــه مســئولیت مســتقیم هــر
قســمت بــر عهــده یــک وزارتخانــه خواهــد بــود .طبــق ایــن برنامــه،
در پایــان ســال  1396بــه تعــداد  ۶۵۱هــزار شــغل در بخشهــای
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مختلــف اقتصــادی هدفگــذاری شــده اســت.
در بیــن بخشهــای اقتصــادی ،ســهم «صنعــت ،معــدن و بازرگانــی»
از دیگــر بخشهــا بیشــتر اســت .هــدف کمــی ایجــاد تعــداد شــغل
در ایــن بخــش ۲۵۴ ،هــزار عــدد اســت کــه نزدیــک بــه  ۴۰درصــد از
هــدف کمــی قالــب اول را بــه خــود اختصــاص میدهــد .وزارتخانــه
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 اســت ۹۰هــزار شــغل در
ســال  1396ایجــاد کنــد .بخــش کشــاورزی و وزارت جهــاد کشــاورزی
نیــز رتبــه ســوم اهــداف کمــی اشــتغالزایی در ســال  1396را داراســت.
بهطــور کلــی قالــب اول کــه در بخشهــای مختلــف اقتصــادی
طرحریــزی شــده ،ســهم اصلــی رقــم اشــتغالزایی کل را دارد کــه
قریــب بــه  ۶۷درصــد آن را شــامل میشــود.
منابــع مالــی پیشبینــی شــده بــرای قالــب اول از  3محــل تامیــن
خواهــد شــد :اعتبــارات بودجــهای ،تســهیالت بانکــی و تســهیالت
صنــدوق توســعه ملــی .ســهم تســهیالت بانکــی در ایــن بیــن بــا
فاصلــه قابلتوجهــی از دو مــورد دیگــر قــرار دارد.
طرحهای اشتغالزایی
قالــب دوم ایــن برنامــه ،مربــوط بــه طرحهــای اشــتغالزایی اســت .کل
ایــن قالــب موظــف بــه ایجــاد  ۲۲۸هزار شــغل در ســال  1396اســت.
رتبــه نخســت در ایــن بخــش را نیــز طــرح کارورزی دانشآموختــگان
دانشــگاهی بــه خــود اختصــاص داده اســت .هــدف کمــی ایــن طــرح
در ســال  ،1396ایجــاد  ۱۰۵هــزار شــغل اســت.
وزارت کار در جایــگاه هماهنگکننــده و کلیــه دســتگاههای اجرایــی
نیــز بهعنــوان همــکار در طــرح کارورزی ســهیم هســتند .طــرح
مشــوقهای بیمــه ســهم کارفرمایــی رتبــه دوم را در بیــن طرحهــای
اشــتغالزایی دارد .ایــن طــرح بایــد در ســالجاری  ۷۵هــزار شــغل
را بــرای اقتصــاد ایــران بهوجــود بیــاورد .کلیــه دســتگاههای اجرایــی
نیــز در ایــن طــرح بایــد مشــارکت داشــته باشــند.
طراحهای اشتغال حمایتی
قالــب ســوم برنامــه اشــتغال فراگیــر در ســال  ،۱۳۹۶اهــداف کمــی
مربــوط بــه طرحهــای اشــتغال حمایتــی را در خــود جــا داده اســت .در
ایــن قالــب ،نهادهــای عمومــی نیــز بـه عنــوان مســئول اجــرای طــرح
حضــور دارنــد.

فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در ایــن قالــب قــرار اســت در ســال  1396حــدود  91هــزار شــغل

منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر

جدیــد بــه اقتصــاد تزریــق شــود .طــرح همافزایــی نهادهــای حمایتــی

منابــع مالــی پیشبینــی شــده بــرای ایــن طرحهــا از  3محــل تامیــن

و عمومــی غیردولتــی در ایجــاد اشــتغال بــه تنهایــی وظیفــه ایجــاد

خواهــد شــد :اعتبــارات بودجـهای ،تســهیالت بانکــی و صندوق توســعه

 ۶۰هــزار شــغل را در ســال جــاری در قالــب مذکــور دارد.

ملــی .ســهم تســهیالت بانکــی بــا فاصلــه قابــل توجــه از دو مــورد دیگر

دســتگاههای مســوول ایــن طــرح ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)،

در رتبــه اول قــرار دارد .طبــق پیشبینــی ۲۰ ،هــزار میلیــارد تومــان

بســیج ،بنیــاد برکــت ،بنیــاد مســتضعفان ،بنیــاد شــهید و ایثارگــران

از منابــع مــورد نیــاز بــرای اشــتغالزایی در بخشهــای مختلــف

هســتند .وزارت کار نیــز بهعنــوان دســتگاه همــکار بایــد انجــام

اقتصــادی ازســوی شــبکه بانکــی تامیــن خواهــد شــد.

وظیفــه کنــد.

رقــم منابــع پیشبینــی شــده از محــل صنــدوق توســعه ملــی نیــز

همچنیــن ســازمان بهزیســتی کشــور نیــز مســئول اجــرای دو طــرح

 1000میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت .قســمت بودجــه کمتریــن

در ایــن قالــب اســت؛ طــرح اول کس ـبوکار و اشــتغالزایی نهادهــای

ســهم را در تامیــن منابــع مالــی اشــتغالزایی دارا اســت .در ایــن برنامــه

حمایتــی بــا هــدف ایجــاد  20هــزار شــغل و طــرح دوم ایجــاد

رقــم پیشبینــی شــده بــرای ایــن محــل ۵۰۰ ،میلیــارد تومــان اســت.

کســبوکار در قالــب طــرح تامیــن مالــی خــرد بــا هــدف ایجــاد 4

بــر ایــن اســاس شــبکه بانکــی وظیفــه تامیــن  ۹۳درصــد از کل منابــع

هــزار شــغل.

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

میزان اشتغالزایی (هزار نفر)

دستگاه /دستگاههای مسئول

اجزای برنامه

کشاورزی

69

وزارت جهاد کشاورزی

صنعت ،معدن و بازرگانی

254

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ساختمان و بافتهای فرسوده

38.5

وزارت راه و شهرسازی

خدمات گردشگری و صنایع
دستی

70.1

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

حمل و نقل

9.1

وزارت راه و شهرسازی

ارتباطات و فناوری اطالعات

90

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

خدمات سالمت

60.2

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

خدمات فرهنگی و هنری

24

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سایر حوزههای خدماتی

37

وزارت خانههای مربوط

طرح مهارت آموزی در محیط
کار واقعی

40

کلیه دستگاههای اجرایی

طرح مشوقهای بیمه سهم
کارفرمایی

75

کلیه دستگاههای اجرایی

طرح کارورزی دانش آموختگان
دانشگاهی

105

کلیه دستگاههای اجرایی

ساماندهی اعزام نیروی کار به
خارج

8

وزارت امور خارجه؛ وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری؛ وزارت کشور

طرح روستا  -تعاون

65

کلیه دستگاههای اجرایی

کسب و کارهای اجتماعی

91.8

نهادهای عمومی غیردولتی؛ وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

بخشهای اقتصادی

طرحهای اشتغالزایی

طرحهای اشتغال حمایتی
مجموع

971.7
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مصوبات اشتغال به اشتغالزایی منجر میشود؟
بررســی طرحهــای اجراشــده توســط دولتهــای مســتقر در
جمهــوری اســامی ایــران طــی  3دهــه گذشــته بــرای حــل معضــل
بیــکاری و ایجــاد اشــتغال ،نشــان از آن دارد کــه بهرغــم تفــاوت
دیــدگاه ،در حــوزه اشــتغال رویکردهــا مشــابه هــم بــوده اســت.
در واقــع همــه دولتهــا بــه اشــتغال نگاهــی علــت محــور داشــتهاند
و آن را فینفســه دارای موضوعیــت دانســتهاند؛ حــال آنکــه ایــن
مســئله بــا مناســب ســازی محیــط کســب و کار و رونــق تولیــد ملــی
از طریــق فعــال شــدن لوکوموتیوهــای اقتصــادی حــل خواهــد شــد.
بــر اســاس نــگاه دولتهــا کــه در ایــن دو مصوبــه ســتاد نیــز خــود
را نشــان داده اســت ،مهمتریــن اقدامــی کــه بــرای اشــتغالزایی
صــورت خواهــد گرفــت ،اعطــای تســهیالت بــه بخشهــای مختلــف
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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 طرحهــای
«خوداشــتغالی»« ،اشــتغال ضربتــی» و «بنگاههــای 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.

بخش ششم

«بسته رونق تولید و اشتغال سال »1396

نقد و بررسی  202تکلیف ستاد برای  24دستگاه در تولید و اشتغال

در اواخــر فروردیــن مــاه ســال جــاری ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی  202تکلیــف بــرای
رونــق تولیــد و اشــتغال بــه  24دســتگاه ابــاغ نمــود .ایــن تکالیــف در قالــب  5بســته طراحــی شــده
و مــوارد قابــل توجهــی را شــامل میشــود؛ امــا عمــده تکالیــف تعییــن شــده ،نــه از جنــس «اقــدام
اجرایــی» بلکــه از جنــس «ارائــه برنامــه»« ،طراحــی ســازوکار»« ،تدویــن مــدل»« ،شناســایی مســائل
و راه حلهــا»« ،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 .بررسـیها نشــان میدهــد کــه در ســال جــاری ،ایــن تکالیــف
چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و دســتگاهها تاکنــون گزارشــی در خصــوص اقدامــات خــود
در ایــن زمینــه ارائــه نکردهانــد
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اواخــر فروردیــن مــاه ســال

اقتصــادی  ۸درصــدی ،تــداوم نــرخ تــورم تــك رقمــی ،افزایــش

جــاری ،تکالیــف دســتگاهها بــرای رونــق تولیــد و اشــتغال را بــه

ســرمایهگذاری ،توســعه صــادرات و افزایــش رشــد صــادرات غیرنفتــی

ایشــان ابــاغ نمــود .ایــن ابالغیــه در قالــب  ۵بســته عبــارت از «بســته

بــه میــزان  ۲۵درصــد ،مدیریــت هدفمنــد واردات ،ایجــاد فرصتهــای

ارتقــاء تــوان تولیــد ملــی»« ،بســته تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری»،

شــغلی جدیــد ،مقرراتزدایــی ،گســترش نقــش بخــش خصوصــی و

«بســته جــذب ،توســعه و تعمیــق تكنولــوژی»« ،بســته تجــارت

تعاونــی و اســتقرار مدیریــت كارآمــد ،بــا توجــه بــه رویكردهــای 5

خارجــی (توســعه صــادرات غیرنفتــی و مدیریــت هدفمنــد واردات)» گانــه اقتصــاد مقاومتــی (درونزایــی ،برونگرایــی ،دانشبنیانــی،
و «بســته اشــتغال و توانمندســازی نیــروی كار» ارائــه شــده و بــر

مردمــی بــودن و عدالــت بنیانــی) در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

اســاس آن در مجمــوع 202 ،تکلیــف بــرای  24دســتگاه تعییــن

مقاومتــی مــورد تصویــب قــرار گرفتــه اســت.

گردیــده اســت.

در جــدول صفحــه بعــد تعــداد تکالیــف هــر دســتگاه در هــر یــک از

بســته رونــق تولیــد و اشــتغال بــا هــدف رونــق تولیــد و ایجــاد رشــد

بســتهها آمــده اســت:

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

بسته تامین
مالی و
سرمایهگذاری

بسته جذب،
توسعه
و تعمیق
تکنولوژی

بسته تجارت
خارجی

بسته اشتغال و
توانمندسازی
نیروی کار

مجموع

4

17

3

44

3

0

21

0

19
18

دستگاه /بسته

بسته ارتقاء
توان تولید
ملی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

19

1

وزارت نفت

15

0

3

وزارت راه و شهرسازی

7

3

3

6

وزارت امور اقتصادی و دارایی

2

8

1

7

0

وزارت جهاد کشاورزی

6

2

2

6

1

17

بانک مرکزی

5

10

0

2

0

17

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0

0

0

0

12

12

سازمان برنامه و بودجه

6

1

0

1

1

9

دبیرخانه شورای عالی مناطق منطقه آزاد

1

0

1

6

0

8

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

0

0

0

5

0

5

وزارت نیرو

1

1

1

1

0

4

وزارت امور خارجه

0

1

0

3

0

4

صندوق توسعه ملی

0

1

0

2

0

3

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1

0

1

1

0

3

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

2

1

0

0

0

3

سازمان ملی استاندارد

2

0

0

1

0

3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

2

0

0

0

0

2

سازمان امور اداری و استخدامی

1

0

0

1

0

2

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

1

1

0

0

0

2

سازمان حفاظت محیط زیست

2

0

0

0

0

2

مرکز ملی رقابت

1

0

0

0

0

1

وزارت دادگستری

0

0

1

0

0

1

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

0

0

1

0

0

1

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات

0

0

0

0

1

1

مجموع

74

30

18

62

18

202
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فصل دوم نقد و بررســی اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در ایــن بســته نگاهــی متفــاوت بــه ایجــاد رونــق در تولیــد و اشــتغال

میادیــن مشــترك غــرب كارون (آزادگان شــمالی ،آزادگان

شــده و بــه جــای توجــه صــرف بــه اعطــای تســهیالت ،دیگــر مــوارد

جنوبــی ،یــادآوران ،یــاران شــمالی و جنوبــی) را بــه نحــوی تهیه

نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .از ایــن منظــر ،بســته رونــق

نمایــد كــه ایــن مقــدار بــه  ۳۱۰هــزار بشــكه در روز تــا پایــان

تولیــد و اشــتغال یــک قــدم رو بــه جلــو توســط ســتاد فرماندهــی

ســال جــاری افزایــش یابــد.

اقتصــاد مقاومتــی بــوده اســت.

در ایــن تکلیــف بــرای «افزایــش تولیــد از میادیــن مشــترک غــرب»
هدفگــذاری مشــخص شــده و وزارت نفــت ،مکلــف بــه ارائــه برنامــه جهت

عمده تکالیف بسته رونق تولید و اشتغال از جنس اقدام
اجرایی نیست
بررســی دقیــق تــر ایــن بســته نشــان میدهــد کــه عمــده مــوارد و
تکالیــف در نظــر گرفتــه شــده بــرای دســتگاهها بالــغ بــر حــدود 140
تکلیــف از  202تکلیــف ابالغــی ،نــه یــک «اقــدام مشــخص اجرایــی»
بلکــه تقاضــا بــرای «ارائــه برنامــه»« ،طراحــی ســازوکار»« ،تدویــن
مــدل»« ،شناســایی مســائل و راه حلهــا»« ،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 دســتگاهها خواســته شــده تــا در یــک مــدت
کوتــاه (اردیبهشــت یــا خــرداد) ،تکلیــف مــورد نظــر ســتاد را انجــام دهند
کــه ایــن نیــز امــکان انجــام تکلیــف را کاهــش میدهــد؛ کمــا اینکــه
تاکنــون گزارشــی نیــز در ایــن خصــوص ارائــه نشــده اســت.
تعــدادی از ایــن مــوارد در تکالیــف بســته ،بــه عنــوان مثــال در ادامــه
آمــده اســت:
•وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مکلــف اســت برنامــه اجرایــی
افزایــش تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای صادراتــی ،شــكل
دهــی بازارهــای جدیــد و تنــوع بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا
كشــورها بــه ویــژه بــا كشــورهای 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،
شــكل دهــی بازارهــای جدیــد و تنــوع بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا
كشــورها بــه ویــژه بــا كشــورهای منطقــه» بــه عنــوان یــک اقــدام کــه
ارائــه برنامــه اجرایــی آن از وزارت صنعــت خواســته شــده ،دقیقــا یکــی از
مــواد سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت .لــذا ماهیــت برنامــه و
نحــوه اقــدام مهــم اســت و نمیتــوان ایــن تکلیــف را فــی نفســه مــورد
ارزیابــی قــرار داد.
•وزارت نفــت مکلــف اســت برنامــه اجرایــی افزایــش تولیــد

تحقــق آن گردیــده اســت .در ایــن قبیــل مــوارد ارائــه شــده ،میتــوان
برنامــه را از منظــر اقتصــاد مقاومتــی مــورد ارزیابــی قــرار داد .هرچنــد
تحلیــل دقیــق تــر نیازمنــد ارائــه برنامــه خواهــد بــود.
•وزارت کشــاورزی مکلــف اســت ضمــن تهیــه فهرســت كاالهــای
اساســی ،ضــروری و حســاس كشــور در حــوزه فعالیتهــای
خــود ،برنامــه اجرایــی افزایــش تولیــد داخلــی ایــن كاالهــا را
بــا توجــه بــه مالحظــات اقتصــادی ،اجتماعــی و فنــی تهیــه و
حداكثــر 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 كامــل طــرح اصــاح نظــام
بانكــی را پیگیــری نمــوده و برنامــه اجرایــی شفافســازی و
سالمســازی صورتهــای مالــی بانكهــا و موسســات مالــی و
اعتبــاری غیربانكــی را تهیــه و تــا پایــان خــرداد مــاه ســال جاری
بــه دبیرخانــه ســتاد ارســال نمایــد.
در ایــن تکلیــف بحــث اصلــی ،بــر ســر نحــوه اصــاح نظــام بانکــی و
رویکردهایــی اســت کــه در آن مدنظــر قــرار میگیــرد .لــذا اینکــه چنیــن
اقدامــی بایــد انجــام شــود ،مــورد اتفــاق همــه اســت امــا کیفیــت و نحــوه
انجــام آن مــورد توجــه قــرار دارد تــا در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی
ارزیابــی شــود.
•وزارت نیــرو مکلــف اســت برنامه اجرایی توســعه زیرســاختهای
تولیــد و انتقــال بــرق و الزامــات تبدیــل كشــور 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.
ارزیابــی ایــن تکلیــف نیــز ماننــد دیگــر مــوارد مطــرح شــده ،بســتگی
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بــه نــوع و کیفیــت برنامــه ارائــه شــده دارد و نمیتــوان در خصــوص آن

•وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت بــا همــكاری

اظهارنظــر داشــت.

دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد ،تجــاری -صنعتــی و ویژه

بنابرایــن از آنجــا کــه اکثــر تکالیــف بســته بــه ایــن شــکل طراحی شــده،

اقتصــادی نســبت بــه اســتقرار گمــركات مجهز در كلیــه مناطق

ضــروری اســت تــا بعــد از ارائــه برنامــه توســط دســتگاهها در مــوارد

آزاد تجاری-صنعتــی تــا پایــان ســال جــاری اقــدام نمایــد.

مذکــور ،ارزیابیهــای الزم در خصــوص انطبــاق برنامههــا بــا اقتصــاد

•وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف اســت بــا تاكیــد بــر حفــظ توان

مقاومتــی صــورت گیــرد؛ همچنیــن بایســتی ایــن برنامههــا پــس از ارائــه

تولیــد داخــل؛ نظــام تعرفــهای مؤثــر بــر واردات محصــوالت

و تاییــد ،در قالــب پــروژه بــرای دســتگاههای متولــی تعریــف شــود تــا

كشــاورزی را طراحــی و زمینههــای اجــرای آن را فراهــم آورد.

در چارچــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،قابــل پیگیــری باشــد.

•بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت نســبت
بــه تســهیل نقــل و انتقــاالت ارزی و روانســازی جریــان

اقدامات اجرایی مهم در بســته رونق تولید و اشتغال
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده ،حــدود  60تکلیــف در بســته رونــق تولیــد
و اشــتغال از جنــس اقــدام اجرایــی مشــخص اســت؛ اقداماتــی کــه
میتوانســت در قالــب پــروژه بــرای دســتگاهها تعریــف شــود تــا بــه
حاشــیه نــرود و قابــل پیگیــری باشــد.
در واقــع بــه دلیــل در نظــر گرفتــه نشــدن الــزام اجــرا ،ایــن بســته در
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 میشــود:
• وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مکلــف اســت بســترهای الزم
بــه منظــور شناســایی و رهگیــری كاال از بــدو ورود تــا ســطح
عرضــه را در كاالهــای منتخــب تــا پایــان مــرداد مــاه ســال جاری

مبــادالت مالــی تجــارت كاال و خدمــات اقــدام نمایــد.
•ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلــف است بســتر الزم
بــرای افزایــش ســهم مشــاركت عمومــی  -خصوصــی در اجــرای
طرحهــای زیرســاختی و زیربنایــی كشــور را فراهــم آورده و حــل
مشــكالت و چالشهــای ایــن پروژههــا را در اولویــت قــرار دهــد.
•وزارت امــور خارجــه مکلــف اســت بــا همــكاری دســتگاههای
ذیربــط ،بــه منظــور ایجــاد زمینههــای الزم بــرای ایجــاد یــا
بهبــود پیمانهــای دوجانبــه و چندجانبــه بــا كشــورهای هــدف
و توســعه روابــط تجــاری در جهــت رشــد فزاینــده صــادرات
غیرنفتــی ،جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و انتقــال فنــاوری،
نســبت بــه تهیــه برنامــه اجرایــی (شــامل فهرســت كشــورهای
هــدف ،مراحــل توســعه پیمانهــا و ســایر فعالیتهــای مربــوط)
اقــدام و تــا پایــان خــرداد مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه ســتاد
ارائــه نمایــد.

ایجــاد نمایــد .فهرســت كاالهــای منتخــب ایــن بنــد تــا پایــان

اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه ســتاد ارائــه گــردد .لزوم تصویب مصوبات رونق تولید و اشتغال به پروژه
•وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مکلــف اســت بــا همــكاری

بنابرایــن بــه منظــور اجــرای بســته رونــق تولیــد و اشــتغال ،ضــروری

دیگــر دســتگاههای ذیربــط نســبت بــه توســعه و پیگیــری

اســت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســال آتــی ،تصویــب

توافقــات تجــارت ترجیحــی و تجــارت آزاد بــا اولویت كشــورهای

پروژههــای مشــخص در خصــوص اقدامــات اجرایــی ایــن بســته را

همســایه اقــدام نمایــد.

جایگزیــن ایــن مصوبــه عریــض نمایــد تــا ارزیابــی و نظــارت بــر آن

•وزارت نفــت مکلــف اســت تمهیــدات الزم را بــه منظــور اجــرای

امکانپذیــر باشــد.

عملیــات طرحهای توســعه نوســازی پاالیشــگاه آبــادان و تكمیل

همچنیــن الزم اســت ایــن ســتاد بــه جــای ارائــه بســتهها و مصوبــات

و بهســازی پاالیشــگاه بندرعبــاس را بــه نحــوی اتخــاذ نماید ،كه

مختلــف ،مــوارد مهــم و مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی در هــر دســتگاه

از فــرآورده نفــت كــوره كاســته و بــه تولیــد فرآوردههــای بنزیــن

را بــا تعــداد مشــخص و زمانبنــدی معقــول ،تصویــب نمایــد تــا امــکان

و میــان تقطیــر افزوده شــود.

اجرایــی شــدن آن توســط دســتگاهها وجــود داشــته باشــد.
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب
در تحقق اقتصاد مقاومتی
در ایــن فصــل  10دســتگاه کــه نقــش اثرگــذار و قابــل توجهــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی دارنــد،
بــه عنــوان منتخــب تعییــن شــده و پروژههــای مصــوب آنهــا در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن ارزیابــی ،بــر اســاس الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و
چالشهــای هــر دســتگاه در شــرایط فعلــی کشــور« ،اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار» بــرای هــر
یــک از  10دســتگاه مذکــور پیشــنهاد شــده و پروژههــای مصــوب آنهــا در ســتاد ،بــا آن مقایســه
شــده اســت .نتایــج ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه پروژههــای مصــوب هــر یــک از دســتگاهها
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،تــا چــه میــزان در جهــت اقتصــاد مقاومتــی قــرار دارد و
جــزو «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» محســوب میشــود .بــر ایــن اســاس بــه هــر یــک از
دســتگاهها ،یــک نمــره اختصــاص داده شــده اســت؛ هرچــه ایــن نمــره بــه  100نزدیکتــر باشــد،
تطابــق بیشــتر پروژههــای دســتگاه بــا اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بیشــتر بــه اولویتهــا در حــوزه
کاری دســتگاه را نشــان میدهــد.
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بخش اول

«روش ارزیابی دستگاههای منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی»
نحوه ارائه «اقدامات جهشی و اولویتدار» و شیوه مقایسه با پروژههای مصوب دستگاهها در ستاد

در ایــن بخــش بــه عنــوان مقدمــه فصــل ســوم ،ابتــدا دســتگاههای صاحــب پــروژه در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و تعــداد پروژههــای مصــوب آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
پــس از آن ،نحــوه تعییــن «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» بــرای هــر دســتگاه ،مطــرح شــده و
منطــق ارزیابــی و مقایســه پروژههــای مصــوب  10دســتگاه اصلــی اقتصــادی کشــور بــا «اقدامــات
جهشــی و اولوی ـتدار» ارائــه شــده اســت.
در ســال  1395تعــداد  121پــروژه بــرای  23دســتگاه و در ســال

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه بعضــی پروژههــای دســتگاهها ،دقیقــا

( 1396ســال جــاری) تعــداد  96پــروژه بــرای  19دســتگاه بــه

کمــی آنهــا
در هــر دو ســال تکــرار شــده و بعضــی نیــز تنهــا هــدف ّ

عنــوان پروژههــای اولویــتدار در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

تغییــر کــرده اســت.

مقاومتــی تعریــف شــده اســت.

از آنجــا کــه تاکنــون ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،گزارشــی از

بــر ایــن اســاس در ســال جــاری ،دو دســتگاه جدیــد یعنــی

عملکــرد پروژههــای مصــوب ارائــه ننمــوده اســت ،مشــخص نیســت

ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و ســازمان اســتاندارد بــه

کــه پروژههــای تکــراری ،پروژههــای حــذف شــده در ســال جدیــد و

دســتگاههای صاحــب پــروژه در اقتصــاد مقاومتــی اضافــه

کمــی آنهــا تغییــر کــرده اســت ،اکنــون در
پروژههایــی کــه اهــداف ّ

شــدهاند و  ۶دســتگاه یعنــی وزارت دادگســتری ،دبیرخانــه

چــه وضعیتــی قــرار دارنــد.

شــورای عالــی مناطــق آزاد ،وزارت فرهنــگ ،معاونــت اجرایــی

در جــدول زیــر تعــداد پروژههــای مصــوب هــر دســتگاه در ســتاد

رئیــس جمهــور ،معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور و وزارت امــور

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ســالهای  1395و  1396آمــده

خارجــه دیگــر پــروژه ای در اقتصــاد مقاومتــی ندارنــد.

اســت:
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   فصل سوم ارزیابی
فصل
سوم      ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

دستگاه

تعداد پروژههای سال 1395

تعداد پروژههای سال
1396

مجموع

وزارت نیرو

17

14

31

وزارت جهاد کشاورزی

14

14

28

وزارت امور اقتصادی و دارایی

12

15

27

وزارت نفت

11

11

22

وزارت راه و شهرسازی

6

7

13

سازمان برنامه و بودجه

6

6

12

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

5

11

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

7

2

9

وزارت ارتباطات

7

2

9

وزارت علوم

4

4

8

بانک مرکزی

5

1

6

معاونت اجرایی رئیس جمهور

6

0

6

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

3

2

5

سازمان ملی استاندارد

0

4

4

سازمان امور اداری و استخدامی

0

4

4

وزارت کشور

2

1

3

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

3

0

3

معاونت علمی رئیس جمهور

2

1

3

سازمان صدا و سیما

2

1

3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

2

0

2

وزارت دادگستری

2

0

2

صندوق توسعه ملی

1

1

2

وزارت امور خارجه

1

0

1

معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور

1

1

1

معاونت حقوقی رئیس جمهور

1

0

1

مجموع

121

96

217
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انتخاب  10دستگاه منتخب جهت ارزیابی
بــه منظــور ارزیابــی پروژههــای مصــوب هــر دســتگاه در الگــوی
اقتصــاد مقاومتــی 10 ،دســتگاه بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده
اســت .هرچنــد تمامــی دســتگاهها و قــوای نظــام بایــد در تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی نقــش آفرینــی کننــد ،امــا پــر واضــح اســت کــه
بعضــی دســتگاهها ،نقــش مهــم تــر و ویــژه تــری در ایــن زمینــه
دارنــد .همچنیــن الزم اســت کــه پروژههــای دســتگاههای اثرگــذار،
از میــان مهمتریــن و اولویتدارتریــن اقدامــات انتخــاب شــده باشــد.
بنابرایــن از میــان  25دســتگاه صاحــب پــروژه در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی 10 ،دســتگاه زیــر بــه عنــوان منتخــب جهــت
ارزیابــی انتخــاب شــده اســت کــه حــدود  75درصــد از پروژههــای
مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را دارا هســتند.

این  10دستگاه 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

نام دستگاه منتخب

تعداد پروژههای غیرتکراری در سالهای  1395و 1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

25

بانک مرکزی

5

وزارت نفت

19

وزارت نیرو

30

وزارت جهاد کشاورزی

24

وزارت راه و شهرسازی

13

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

9

سازمان برنامه و بودجه وسازمان امور اداری و استخدامی کشور

14

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

9

وزارت امور خارجه

1

ایــن  10دســتگاه در مجمــوع  149پــروژه غیرتکــراری در روش ارزیابی و تعیین وضعیت هر دســتگاه در اقتصاد
ســالهای  1395و  1396داشــتهاند .در واقــع در ارزیابیهــای مقاومتی
صــورت گرفتــه ،تعــداد پروژههــای هــر یــک از  10دســتگاه
منتخــب ،برابــر بــا تعــداد پروژههــای غیرتکــراری در نظــر گرفتــه
کمــی بــا هــم
شــده اســت( .پروژههایــی کــه حتــی در اهــداف ّ
متفــاوت هســتند نیــز بــه صــورت مجــزا در نظــر گرفتــه شــده
اســت).
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در  10بخــش آتــی کــه در هــر کــدام وضعیــت یکــی از  10دســتگاه

منتخــب در اقتصــاد مقاومتــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت4 ،
قســمت اصلــی وجــود دارد.
در قســمت ابتدایــی هــر بخــش بــه عنــوان مقدمــه ،ضمــن معرفــی
دســتگاه و ارائــه مادههــا و اقدامــات مرتبــط بــا آن در سیاس ـتهای

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بیانــات رهبــر انقــاب ،پروژههــای دســتگاه

اســت «اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار» مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.

در ســالهای  1395و  1396در جدولــی ارائــه شــده اســت .در

در این زمینه رهبر انقالب در شهریورماه سال  1394فرمودند:

جــدول مذکــور ،همچنیــن ســابقه هــر پــروژه در دیگــر قوانیــن کشــور

«بعضــی از کارهایــی کــه گــزارش شــده ،مربــوط بــه بندهــای اقتصــاد

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مقاومتــی نیســت ،اگرچــه حــاال ارتبــاط داده شــده ا ّمــا کارهــای جاری

در قســمت دوم ،چالشهــای اصلــی و موانــع هــر دســتگاه بــرای

دســتگاهها اســت؛ باالخــره دســتگاهها یــک کارهــای جــاری دارنــد

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه خــود ،برآمــده از مصاحبههــای

و اینهــا را بــه شــما گــزارش کردنــد کــه ایــن کارهــا را مــا کردیــم؛

متعــدد بــا کارشناســان و صاحــب نظــران بــه همــراه بررســی آمــار و

اینهــا آمــده جــزو کارنامـهی دســتگاهها در زمینـهی اقتصــاد مقاومتی؛

ارقــام مرتبــط ارائــه شــده اســت.

درحالیکــه ایــن نیســت .بعضــی از کارهــا هــم ارتباطــی اصــ ً
ا بــه

در قســمت ســوم ،بــر اســاس سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی

بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نــدارد؛ ایــن مقــدار کافــی نیســت».

و اقدامــات پیشــنهادی رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه در قســمت اول،

آیــتاهلل خامنــه ای همچنیــن در شــهریورماه ســال  1395عنــوان

و همچنیــن چالشهــا و موانــع مطــرح شــده بــرای هــر دســتگاه

کردنــد:

در قســمت دوم« ،اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار» اقتصــاد مقاومتــی

«در اقتصــاد مقاومتــی آن چیــزی کــه مــورد انتظــار اســت ،یــک

برآمــده از بررسـیهای کارشناســی و کســب نظــر از صاحــب نظــران،

کار جهشــی اســت .ببینیــد ،دســتگاه و دولــت ،خــب یــک کارهــای

بــه همــراه بیــان اســتدالل در خصــوص اهمیــت و ارتبــاط آن بــا

متعارفــی دارد ،کارهــای معمولــیای دارد در زمینههــای اقتصــاد در

اقتصــاد مقاومتــی ،پیشــنهاد شــده اســت .البتــه بــی شــک اقدامــات

همــهی بخشهــای مختلــف ایــن وزارتخانههــای چندینگانــهی

متعــددی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در هــر حــوزه وجــود دارد،

اقتصــادی کــه دارد انجــام میگیــرد؛ ایــن کارهــا کــه خــب بایــد انجــام

امــا در ایــن قســمت ســعی شــده اســت تــا اصلــی تریــن اقدامــات
اولویــتدار و مهــم هــر دســتگاه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی

بگیــرد؛ [ا ّمــا] از جمل ـهی چیزهایــی کــه در اقتصــاد مقاومتــی مــورد
نظــر اســت ،یــک کار فوقالعــاده اســت ،یــک کار جهشــی اســت».

مطــرح گــردد.

در قســمت چهــارم و پایانــی هــر بخــش نیــز ،بــه عنــوان جمــع بنــدی

همچنیــن ذیــل هــر یــک از «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» در

نشــان داده شــده اســت کــه هــر یــک از  10دســتگاه منتخــب ،چــه

قســمت ســوم ،پروژههــای مصــوب هــر دســتگاه در ســتاد کــه بــا آن

درصــدی از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار» اقتصــاد مقاومتــی را بــه

مرتبــط اســت نیــز قــرار گرفتــه اســت؛ تــا نشــان داده شــود هــر یــک

عنــوان پــروژه مصــوب ســتاد در دســتور کار داشــتهاند  

از دســتگاههای منتخــب ،تــا چــه میــزان در جهــت تحقــق اقتصــاد

همچنیــن ارزیابــی شــده اســت کــه چــه میــزان از پروژههــای هــر

مقاومتــی حرکــت کردهانــد

دســتگاه جــزو «اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار» ،چــه میــزان جــزو

در واقــع بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،ضــروری اســت بــرای هــر

«اقدامــات جــاری و معمولــی» و چــه میــزان بــه صــورت «اقدامــات

دســتگاه بــه جــای تعییــن اقداماتــی کــه طبــق فرمــوده رهبــر انقــاب

مبهــم و کلــی» اســت؛ مبهــم و کلــی بــه ایــن معنــا کــه در عنــوان

«اقدامــات جــاری و معمولــی» محســوب میشــود و بایــد در شــرایط

ارائــه شــده بــرای پــروژه مشــخص نیســت چــه رویکــردی دنبــال

عــادی انجــام شــود« ،اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» بــه عنــوان

شــده و آیــا بــا اقتصــاد مقاومتــی هــم جهــت اســت یــا خیــر.

پــروژه تعریــف شــده باشــد تــا در مقــاوم ســازی اقتصــاد تســریع گردد.

بــه عنــوان مثــال «اصــاح ســاختار کالن دولــت» یــک اقــدام مبهــم و

البتــه انجــام «اقدامــات جــاری و معمولــی» نیــز قطعــا مهــم

کلــی اســت؛ چــرا کــه نــوع فعالیتهــا و نــوع رویکــرد در ایــن اقــدام

بــوده اســت و بــه زمینــه ســازی بــرای انجــام «اقدامــات جهشــی

اســت کــه مشــخص میکنــد تــا چــه میــزان در راســتای تحقــق

و اولویــتدار» اقتصــاد مقاومتــی میانجامــد .امــا بــرای ارزیابــی

اقتصــاد مقاومتــی قــرار دارد و فــی نفســه نمیتــوان در خصــوص آن

حرکــت دســتگاهها و ســتاد در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی الزم

اعــام نظــر کــرد.
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نتایج این ارزیابی چه چیزی را نشان میدهد؟
بــر اســاس نتایــج ارزیابــی دســتگاههای منتخــب در ایــن فصــل،
اینکــه هــر دســتگاه چــه میــزان پروژههــا را اجــرا کــرده ،در چــه
مرحلــه ای قــرار دارد و چــرا بعضــی از پروژههــا در ســال جدیــد
حــذف شــده اســت ،مــورد بررســی قــرار نگرفتــه و اصــل بــر پیشــبرد
کارهــا گذاشــته شــده اســت؛ هرچنــد تاکنــون گزارشــی در ایــن
خصــوص توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ارائــه نشــده
اســت.
نکتــه مــورد توجــه و تاکیــد در ایــن ارزیابــی ،میــزان انطبــاق
پروژههــای تعریــف شــده  10دســتگاه اصلــی اقتصــادی کشــور بــا
اقتصــاد مقاومتــی و جهشــی و اولویــتدار بــودن آن اســت.
بنابرایــن ،در قســمت پایانــی هــر بخــش مرتبــط بــا هــر دســتگاه،
دو عــدد بــه صــورت درصــد ارائــه شــده اســت .درصــد اول نشــان
میدهــد کــه چــه نســبتی از «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار»
اقتصــاد مقاومتــی ،بــه صــورت پــروژه مصــوب ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی در دســتور کار دســتگاه مــورد نظــر قــرار دارد و
در واقــع چنــد درصــد از اقدامــات اصلــی ،مــورد توجــه دســتگاه قــرار
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گرفتــه اســت؛ درصــد دوم نیــز نشــان میدهــد کــه ایــن پروژههــا
کــه در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» دســتگاه قــرار
میگیــرد ،چــه نســبتی از کل پروژههــای مصــوب هــر دســتگاه در
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را تشــکیل میدهــد و مشــخصا،
چنــد درصــد از اقدامــات دســتگاه بــه آن معطــوف شــده اســت.
در بخــش پایانــی ایــن فصــل نیــز بــه عنــوان جمــع بنــدی ،امتیــاز
هــر یــک از  10دســتگاه منتخــب ،برآمــده از حاصلضــرب دو عــدد
مذکــور بــه عنــوان نمــره اقتصــاد مقاومتــی (از  )100ارائــه شــده و
دســتگاهها بــا ایــن شــاخص رتبــه بنــدی شــدهاند .
ایــن نمــره نشــان میدهــد کــه پروژههــای مصــوب هــر یــک از
دســتگاهها در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،تــا چــه میــزان
در جهــت اقتصــاد مقاومتــی قــرار دارد و جــزو «اقدامــات جهشــی و
اولویـتدار» محســوب میشــود .هرچــه ایــن نمــره بــه  100نزدیکتــر
باشــد ،تطابــق بیشــتر پروژههــای دســتگاه بــا اقتصــاد مقاومتــی
و توجــه بیشــتر بــه اولویتهــا در حــوزه کاری دســتگاه را نشــان
میدهــد.

بخش دوم

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

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مســئول تنظیــم سیاســتهای

•مــاده  :1تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و

اقتصــادی و مالــی کشــور ،اجــرای سیاســتهای مالیاتــی و برنامــه

منابــع مالــی و ســرمایههای انســانی و علمــی کشــور بــه

همکاریهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا

منظــور توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت

کشــورهای دیگــر اســت .بــه طــور کلــی مهمتریــن مســائل حــوزه

آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را میتــوان ذیــل هشــت قســمت

تشــویق همکاریهــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و

دســته بنــدی کــرد.

نقــش طبقــات کــم درآمــد و متوســط

ایــن حوزههــا عبارتنــد از سیاســتگذاری پولــی و بانکــی،

•مــاده  :3محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا

سیاســتگذاری بیمــه ،سیاســتگذاری و نظــارت مالــی ،بــازار ســرمایه،

تقویــت عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی کار ،تقویــت

واگــذاری داراییهــای دولــت ،تجــارت و ســرمایهگذاری خارجــی،

رقابــت پذیــری اقتصــاد ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و

بهبــود شــرایط تولیــد و تحقیقــات اقتصــادی.

اســتانها و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیتهــای متنــوع در

بنابرایــن ایــن وزارتخانــه نقــش قابــل توجــه و مهمــی در تحقــق

جغرافیــای مزیتهــای مناطــق کشــور

اقتصــاد مقاومتــی بــر عهــده دارد و بــه نوعــی بــه عنــوان دســتگاه

•مــاده  :4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی یارانههــا

مــادر در ایــن زمینــه محســوب میشــود.

در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــره وری ،کاهــش

از میــان سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مادههــای ،4 ،3 ،1

شــدت انــرژی و ارتقــاء شــاخصهای عدالــت اجتماعــی

 17 ،11 ،10 ،9 ،5و  19مرتبــط بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی

•مــاده  :5ســهم بــری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا

اســت:

مصــرف متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد ارزش بــه ویــژه
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بــا افزایــش ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش،

نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از خــارج

مهــارت ،خالقیــت ،کارآفرینــی و تجربــه.

•مــاده  :17اصــاح نظــام درآمدهــای دولــت بــا افزایــش ســهم

•مــاده  :9اصــاح و تقویــت همــه جانبــه نظــام مالــی کشــور

درآمدهــای مالیاتی

بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی ،ایجــاد

•مــاده  :19شــفاف ســازی اقتصــاد و ســالم ســازی آن و

ثبــات در اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی

جلوگیــری از اقدامــات ،فعالیتهــا و زمینههــای فســادزا در

•مــاده  :10حمایــت همــه جانبــه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا

حوزههــای پولــی ،تجــاری و ارزی

و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارز آوری

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب در

مثبــت از طریــق:

ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقدامــات  7 ،4و  8مرتبــط

ooتسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم

بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اســت:
•اقــدام  :4مدیریــت منابــع مالــی کــه از بانکهــا و مراکــز

ooگســترش خدمــات تجــاری و ترانزیت و زیرســاختهای

خارجــی بــه کشــور وارد میشــود

مــورد نیاز

•اقــدام  :7مشــروط شــدن همـه معامــات خارجــی بــه انتقــال

ooتشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات

فنــاوری بــه داخــل ایــران

ooبرنامــه ریــزی تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای

•اقــدام  :8مبــارزهی جــدی و واقعــی بــا فســاد ،ویژهخــواری

صادراتــی ،شــکل دهــی بازارهــای جدیــد و تنــوع

و قاچــاق

بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه بــا

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای تحقــق ایــن ماموریتهــا

کشــورهای منطقــه
ooاســتفاده از ســازوکار مبــادالت تهاتــری بــرای تســهیل
مبــادالت در صــورت نیــاز

ooایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا
هــدف گســترش پایــدار ســهم ایــران در بازارهــای

در ســال  1395تعــداد  15پــروژه (بــا احتســاب  3پــروژه دبیرخانــه
شــورای عالــی مناطــق آزاد کــه بــه ایــن وزارتخانــه منتقــل شــد) و در
ســال  1396تعــداد  15پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته اســت؛ کــه  5مــورد از آنهــا بــه
طــور مشــترک در هــر دو ســال تعریــف شــده اســت.

هــدف
•مــاده  :11توســعه حــوزه عمــل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی

در جــدول زیــر عناویــن ایــن پروژههــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

کشــور بــه منظــور انتقــال فناوریهــای پیشــرفته ،گســترش

شــده اســت:

و تســهیل تولیــد ،صــادرات کاالهــا و خدمــات و تأمیــن

ردیف

پروژههای مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

عملیاتی کردن مقررات و بهبود  ۸پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار

1395

قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار مصوب 1390

2

ساماندهی سهام عدالت

1395

آییننامه اجرایی سهام عدالت مصوب
1385

3

جذب  ۷میلیارد دالر برای سرمایهگذاری خارجی

1395

4

تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاهها

1395
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

5

تدوین برنامه گسترش تعامالت اقتصادی بینالمللی و اجرای آن (با هماهنگی
وزارت امورخارجه)

1395

قانون برنامه ششم توسعه

6

استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه

1395

قانون دولت الکترونیک مصوب
1381

7

گسترش کامل بستر یکپارچه تبادالت الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)

1395

قانون دولت الکترونیک مصوب
1381

8

ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فن آوری پیشرفته در مناطق آزاد

1395

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

9

 ۳۰درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد

1395

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

10

 30درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد

1395

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

11

تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاههای باقی
مانده گروه  ۱و )۲

 1395و 1396

12

پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

 1395و 1396

13

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

 1395و 1396

14

طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی

 1395و 1396

15

مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت

 1395و 1396

16

عملیاتی کردن مقررات و بهبود  ۱۰پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار

1396

قانون بهبود مستمر فضای کسب و
کار مصوب 1390

17

تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

1396

اصل  44قانون اساسی و آیین نامه
اجرایی سهام عدالت مصوب 1385

18

معرفی ظرفیتها و فرصتهای متقابل اقتصادی و سرمایهگذاری ایران و خارج
برای جلب مشارکت فعاالن خارجی و داخلی

1396

19

طراحی سازوکارهای بهبود شاخصهای رقابت پذیری اقتصاد ایران

1396

20

شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد ،سهام و داراییهای شرکتهای
خارج از گروههای  ۱و  ۲و دستگاههای اجرایی

1396

21

توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت

1396

22

پیاده سازی و توسعه سامانههای هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه
اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون

1396

  قانون مبارزه با پولشویی 1386

23

طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن

1396

قانون هدفمندی یارانهها 1387

24

استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه)

1396

قانون دولت الکترونیک 1381

25

توانمندسازی صنعت بیمه کشور

1396

قانون دولت الکترونیک مصوب
1381

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور1394

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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چالشها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،چالشهــا و موانعــی
بــه شــرح زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1نگاه صرفا درآمدی دولتها به مالیات
در حالیکه ســالهای متمــادی از ســابقه مالیــات ســتانی در ایــران
میگــذرد ،امــا نظــام مالیاتــی ایــران نســبت بــه کشــورهای در حــال
توســعه بــه مراتــب عقــب تــر اســت.

 -3عدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای خارجی
بررســی قراردادهــای خارجــی کشــور در ســالهای اخیــر نشــان
میدهــد کــه بیــش از آنکــه بــه کیفیــت قــرارداد و ســرمایهگذاری
خارجیهــا در کشــور توجــه شــود ،کمیــت آن مدنظــر قــرار دارد.
ایــن نــگاه باعــث شــده عمومــا مصادیــق و قواعــد اصلــی مهــم در
ایــن حــوزه از جملــه انتقــال فنــاوری بــه شــرکتهای داخلــی مــورد
توجــه قــرار نگیــرد و تنهــا بــه حجــم ســرمایهگذاریها در واگــذاری
پروژههــای داخلــی توجــه شــود.

بــه رغــم اصالحــات متعــدد نظــام مالیاتــی ایــران ،در حــال حاضــر

 -4رشــد ک ّمــی مناطــق آزاد بــه جــای بهبــود کیفــی و عــدم

اســت و ســایر جنبههــای آن از جملــه هدایــت اقتصــاد ،اســتفاده بــه

در حــال حاضــر ایــران دارای مناطــق آزاد و ویــژه متعــددی اســت و برای

مالیــات صرفــا بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد بــرای دولــت مطــرح
عنــوان ابــزار سیاســتگذاری و ایجــاد انگیــزه و ســایر اهــداف ،مــورد
توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
بنابرایــن پایههــای مالیـــاتی تقریبــا بــه مالیاتهــای مســتقیم،
مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر درآمــد محــدود شــده اســت و
دیگــر پایههــای تنظیــم گــر مالیاتــی از قبیــل مالیــات بــر خانههــای
خالــی ،مالیــات بــر عایــدی ســرمایه ،مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی و  ...مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.
 -2روشهــای قدیمــی در تشــخیص و وصــول مالیــات بــه
دلیــل عــدم راه انــدازی ســامانههای جامــع مالیاتــی

در نظــام مالیاتــی ایــران هنــوز روش قدیمــی تشــخیص و وصــول
بــرای اخــذ مالیــات اجــرا میشــود کــه از نتایــج آن ،رواج یافتــن
فرهنــگ چانــه زنــی بیــن مــؤدی و مأمــور مالیاتــی ،ایجــاد فســاد مالی
در نظــام مالیاتــی ،امــکان اســتفاده غیرقانونــی از اختیــارات اداری و
قانونــی توســط برخــی مأمــوران مالیاتــی و عــدم تشــخیص مناســب
و دقیــق مالیــات اســت .بــه تبــع ایــن مســائل ،مشــکالت دیگــری
همچــون عــدم تمکیــن مناســب مالیاتــی توســط مؤدیــان ،افزایــش
تعــداد اعتراضــات و تأخیــر در وصــول مالیــات رخ میدهــد.
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 هزینههــای فــراوان در آن ،تاکنــون راه انــدازی و عملیاتــی نشــده
اســت .عــدم راه انــدازی طــرح جامــع مالیاتــی ایجــاد ســامانه اطالعــات
اقتصــادی و مالــی یکپارچــه را بــه تاخیــر انداختــه و تســهیل و تســریع
انجــام امــور را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه نمــوده اســت.
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دســتیابی بــه اهــداف مدنظر

افزایــش آن نیــز برنامــه ریزیهایــی در حــال انجــام اســت .امــا ایــن
مناطــق در تحقــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده موفــق عمــل نکردهانــد.
هــدف از راه انــداری مناطــق آزاد افزایــش تولیــد ،اشــتغال و صــادرات
از طریــق جــذب ســرمایهگذاری و بهبــود وضعیــت مــردم بومــی
بــوده اســت ،امــا ایــن مــوارد در عمــل محقــق نشــده اســت.
 -5قاچاق کاال از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی
وجــود معافیتهایــی همچــون «معافیتهــای مالیاتــی»« ،معافیــت
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
آزاد ،در مقایســه بــا واردات کاال بــه داخــل ســرزمین اصلــی ،بســیار
راحــت تــر باشــد  .گرچــه ایــن معافیتهــا بــرای افزایــش میــزان
تولیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا مــورد اســتفاده قاچاقچیــان
نیــز قــرار میگیــرد.
در نبــود معافیتهــای مناطــق آزاد ،قاچاقچیــان مجبــور بودنــد کاالی
قاچــاق خــود را از کشــور مبــدأ بــا جعــل اســناد خــارج نماینــد و
در مســیر ورود بــه ایــران نیــز خطــرات و ســختیهایی را متحمــل
گردنــد؛ امــا بــا وجــود مناطــق آزاد و عــدم نظــارت بــر آن ،دیگــر
خبــری از ایــن خطــرات نیســت و قاچاقچیــان بــه راحتــی کاالی خــود
را بــا اســناد رســمی بــه مناطــق آزاد وارد مینماینــد و تنهــا کار
دشوارشــان وارد کــردن کاال از مناطــق آزاد بــه ســرزمین اصلــی اســت.
طبــق آمــار مســئولین مناطــق آزاد ،ســاالنه دســت کــم  ۴۰۰میلیــون

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

دالر کاالی مشــکوک بــه قاچــاق از طریــق مناطــق آزاد وارد ســرزمین

امــور اقتصــادی و دارایــی اســت کــه وظیفــه نگهــداری و فــروش

اصلــی میگــردد.

امــوال دولتــی را بــه عهــده دارد .امــوال مکشــوفه قاچــاق نیــز از

 -6ســرعت پاییــن بــازار ســرمایه در جــذب نقدینگــی

طریــق ایــن ســازمان بــه فــروش میرســد.

ســرگردان ســایر بازارهــا

بــا ایــن حــال ســازوکارهای معیــوب ایــن ســازمان همچــون عــدم

بــا وجــود نقدینگــی بــاال در کشــور و میــل ســرمایههای خــرد و

شــفافیت ،صــدور مجوزهــای فــروش بــدون نظــارت ،جریمــه

صاحبــان آن بــه ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف و ســودآور،

ناچیــز قاچاقچیــان و تمرکــز بــر درآمدزایــی بیشــتر موجــب شــده

بــازار ســرمایه ســرعت پایینــی در اســتفاده از ایــن فرصــت داشــته

اســت کــه ایــن ســازمان بــه راهــی بــرای ورود کاالهــای قاچــاق

اســت.

بــه داخــل کشــور تبدیــل شــود.

از آنجــا کــه ســود ســپردههای بانکــی بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت،

بــه طــور مثــال ســازمان امــوال تملیکــی در بعضــی مــوارد ،تنهــا

بــازار ســرمایه میتوانــد جایگزیــن ســرمایههای مــردم باشــد امــا

بــه اخــذ جریمــه از صاحــب کاال (قاچاقچــی) بســنده میکنــد و

ابزارهــای الزم بــرای ایــن مســئله جهــت ســرمایهگذاری مطمئــن،

بــدون هیــچ مزایــده ای کاال را دوبــاره بــه وی بازمیگردانــد .ایــن

هنــوز توســعه الزم را نــدارد.

مســئله بــه طــور گســترده در خصــوص قاچاقچیــان تلفــن همــراه

 -7ورود گســترده کاالی قاچــاق بــه کشــور بــا وجــود

برقــرار بــوده اســت .ایــن شــیوه برخــورد بــا کاالی قاچــاق و قاچاقچــی

کاهــش میــزان قاچــاق در ســالهای اخیــر

دارای مشــکالتی اســت کــه بــه نوعــی شــرایط را بــرای بهــره بــرداری

مبــارزه بــا قاچــاق یکــی از چالشهــای مهــم پیــش روی کشــور

قاچاقچیــان فراهــم کــرده و منجــر بــه تقویــت رونــد قاچــاق شــده

در تحقــق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت .قاچــاق کاال در

اســت.

ســالهای اخیــر همــواره یکــی از معضــات جــدی پیــش روی کشــور

 -9فضای نامناسب کسب و کار برای کارآفرینی

بــوده و ضررهــای فراوانــی را بــه بخشهــای تولیــدی کشــور وارد

بــه دلیــل نامســاعد بــودن شــاخصههای فضــای کســب و کار و بــه

کــرده اســت

طــور کلــی بســترهای فعالیــت اقتصــادی ،وضعیــت کســب و کارهــا

اگــر نتــوان بــر بخــش زیــادی از کاالهایــی کــه بــه وارد میشــود

مناســب نیســت و بنگاههــای تولیــدی دائمــاً بــا مشــکالت مالــی

مدیریــت داشــت ،امــکان اعمــال سیاس ـتهایی چــون تقویــت تــوان

درگیــر هســتند؛ چــرا کــه تــوان فعالیــت ســودآور را ندارنــد.

تولیــد داخلــی و تعامــل هوشــمندانه بــا کشــورهای دیگــر جهــان

موانــع مالیاتــی ،بیمــه ای ،اســتخدام و بــه طــور کلــی قواعــد

وجــود نــدارد.

پرهزینــه در فضــای کســب و کار کشــور ،از ریشــههای نامناســب

آمــار رســمی قاچــاق کاال بــه کشــور در ســال گذشــته بــا وجــود

بــودن فضــای کســب و کار اســت .همچنیــن پیــش بینــی پذیــر

کاهــش در ســالهای اخیــر ،بیــش از  12میلیــارد دالر بــوده اســت

نبــودن قوانیــن و مقــررات از دیگــر مــواردی اســت کــه برنامــه

کــه ایــن آمــار تقریبــا برابــر بــا یــک ســوم میــزان واردات رســمی

ریــزی اقتصــادی بــرای فعــاالن کســب و کار را بــا مشــکل مواجــه

کاال بــه کشــور اســت .ایــن درحالیســت کــه میانگیــن قاچــاق کاال در

میکنــد .

کشــورهای پیشــرفته تنهــا  2.5درصــد از واردات رســمی آن اســت.

 -10ســودآوری بــاالی فعالیتهــای غیرمولــد در بانــک و

همچنیــن کــه در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از کاالهــای

بــورس

قاچــاق از طریــق گمــرکات رســمی وارد کشــور میشــوند و ایــن نیــز

فعالیتهــای غیرمولــد فعالیتهایــی هســتند کــه ســود کســب

از چالشهــای مهــم ایــن حــوزه اســت.

شــده از طریــق آن ،بیشــتر از ارزش افــزوده ایســت کــه در آن توســط

 -8ورود کاالهــای مکشــوفه قاچــاق بــه بــازار از طریــق

ســرمایه گــذار ایجــاد شــده اســت .در ایــن فعالیتهــا کــه معمــوال

ســازوکارهای معیــوب ســازمان امــوال تملیکــی

ســود زیــادی نیــز دارد ،افــراد بــدون ایجــاد ارزش جدیــد در اقتصــاد

ســازمان امــوال تملیکــی یکــی از ســازمانهای زیرمجموعــه وزارت

کســب ســود میکننــد و لــذا اگــر ایــن فعالیتهــا گســترش یابــد،

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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ســرمایهگذاری در حوزههــای تولیــدی و مولــد کــه ایجــاد ارزش

در سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،انتقــال فنــاوری ،گســترش

افــزوده در اقتصــاد میکنــد بــه حاشــیه مــیرود.

و تســهیل تولیــد ،صــادرات کاالهــا و خدمــات از اهــداف مناطــق آزاد

از جملــه فعالیتهــای غیرمولــد ،ســپرده گــذاری کوتــاه مــدت در

برشــمرده شــدهاند کــه بــا اجرایــی شــدن ایــن اقــدام میتــوان بــه

نظــام بانکــی اســت .در شــرایطی کــه ســپردههای کوتــاه مــدت در

تحقــق آنهــا امیــدوار بــود.

نظــام بانکــی ســود قابــل توجهــی داشــته باشــند ،مــردم و بنگاههــا

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

ترجیــح میدهنــد تــا منابــع خــود را بــه جــای ســرمایهگذاری در

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب

تولیــد بــه عنــوان ســپرده در اختیــار بانــک قــرار دهنــد و ســود

میشــود.

ســرمایه خــود را از بانــک دریافــت کننــد.

در میــان پروژههــای مصــوب ایــن وزارتخانــه در ســتاد فرماندهــی

ایــن مســئله دو مزیــت عمــده دارد .مزیــت اول ایــن اســت کــه ســپرده

اقتصــاد مقاومتــی ،ســه پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

گــذار بــدون هرگونــه ریســک پذیــری ،ســودی معــادل نــرخ ســود

کــه البتــه بایــد در ایــن راســتا اصــاح شــود:

بانکــی دریافــت میکنــد و هــر موقــع نیــز کــه بخواهــد بــه منابــع

•ایجــاد مراکــز ارتقــاء و انتقــال فــن آوری پیشــرفته در مناطق

خــود دسترســی پیــدا میکنــد .مزیــت دوم نیــز ایــن اســت کــه

آزاد

ســپرده گــذار بــه ازای ســودی کــه از ســپرده گــذاری کســب میکنــد،

• ۳۰درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد

ملــزم بــه پرداخــت هیچگونــه مالیاتــی نیســت و بنابرایــن افــراد بــه

• 30درصــد افزایــش صــادرات از طریــق ترانزیــت در مناطــق

جــای پذیرفتــن ریســک تولیــد مایــل بــه ســپرده گــذاری در بانــک

آزاد
 -2توســعه صندوقهــای پــروژه بــه منظــور تأمیــن مالــی

هســتند.
کســب ســودهای کالن در کوتــاه مــدت از بــازار بــورس نیــز از دیگــر

پروژههــای اولویــتدار از طریــق ســرمایههای عمومــی

مصادیــق فعالیتهــای غیرمولــد اقتصــادی اســت؛ ایــن ســودآوری

صنــدوق پــروژه یکــی از ابزارهــای جدیــد تامیــن مالــی اســت کــه طی

عمدتــا بــه دلیــل نوســانات ناشــی از عرضــه و تقاضــا و اخبــار و

ســالهای اخیــر ،در تامیــن مالــی چنــد پــروژه کالن بــه کار گرفتــه

شــایعاتی اســت کــه اثــری بــر ســوددهی واقعــی شــرکت صاحــب

شــده و در کســری از ثانیــه ،واحدهــای آن از ســوی مــردم خریــداری

ســهام نــدارد و لــذا غیرمولــد محســوب میشــود.

شــده اســت.
از طریــق صنــدوق پــروژه ،ســرمایهگذاریهای انجــام شــده

اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،اقدامــات جهشــی و
اولوی ـتدار زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 -1ایجــاد ســازوکار درآمدزایــی مناطــق آزاد بــر اســاس

میــزان تولیــد ،صــادرات و انتقــال فنــاوری

ضــروری اســت وزارت اقتصــاد بــا اصــاح قانــون مناطــق آزاد،
ســازوکاری را ایجــاد نمایــد کــه میــزان صــادرات ایــن مناطــق بــه
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
ایــن مناطــق درآمــد اختصــاص یابــد.
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مســتقیما بــه پــروژه مشــخص شــده اختصــاص مییابــد و
ســرمایه گــذار ،صاحــب آن پــروژه شــده و در ســود آن شــریک
میشــو د .
بــا تســهیل شــرایط ایجاد صنــدوق پــروژه و توســعه ابزارهــای ضمانتی
متناســب بــا آن ،پروژههایــی کــه بــه علــت مشــکل تامیــن مالــی و
نیــاز بــه ســرمایه متوقــف شــده انــد ،از طریــق ســرمایههای عمومــی
و نقدینگــی داخــل کشــور تامیــن مالــی میشــود.
ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود.
در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام
تعریــف نشــده اســت.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

 -3ایجــاد ســازوکار شــفاف بــرای ســرمایهگذاری خارجــی

د) در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،بایــد بخشهــای اولویــتدار

بــا در نظــر گرفتــن قواعــد مشــخص

انتخــاب شــود .بخشهایــی کــه مشــکالت تولیــد را مــورد توجــه

ســرمایه گــذاران خارجــی بــه منظــور بهــره منــدی از منابــع داخــل

قــرار داده و نیازهــای اساســی کشــور را رفــع نمایــد و جــذب فاینانــس

ایــران همچــون منابــع اولیــه و انــرژی ارزان قیمــت ،بــازار داخلــی،

تــا جــای ممکــن محــدود شــود.

نیــروی کار ارزان قیمــت و اســتفاده از شــرایط قانونــی بــه ایــران

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

میآینــد .از ایــن رو الزم اســت قواعــدی بــرای ســرمایهگذاری

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود.

خارجــی در نظــر گرفتــه شــود تــا اهــداف کشــور نیــز بــه درســتی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

محقــق شــود .ایــن قواعــد عبارتنــد از:

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

الــف) مهمتریــن شــرط بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی ،الــزام بــه

تعریــف نشــده اســت.

انتقــال فنــاوری بــه شــرکتهای داخلــی و توانمندســازی آنهاســت
کــه الزم اســت در قراردادهــای خارجــی ،بــه ایــن مهــم توجــه ویــژه

 -4افزایــش تعــداد دســتگاههای ایکــس ری پرســرعت در

گمــرکات ورودی کشــور

ای شــود .طــرح پیوســت فنــاوری بــرای همیــن منظــور در نظــر

در بســیاری از مــوارد قاچاقچیــان بــا سندســازی میتواننــد

گرفتــه شــده اســت و بــر اســاس آن تمامــی قراردادهــای خارجــی

محمولههــای خــود را غیرواقعــی گــزارش نماینــد و آنهــا را بــه مــرز

ملــزم بــه ارائــه پیوســت فنــاوری هســتند .بــا ایــن وجــود بعضــا ایــن

رســانده و از مرزهــای رســمی ،بــه داخــل کشــور وارد نماینــد.

پیوســت نادیــده گرفتــه میشــود و یــا بــه دلیــل کلــی بــودن ،اهــداف

در ایــن مــوارد چنانچــه گمــرکات و مبــادی ورودی بــه تجهیزاتــی

مدنظــر را محقــق نمیکنــد.

نظیــر دســتگاه اشــعه ایکــس و دیگــر امکانــات الزم همچــون امکانــات

در حالــت حداقلــی تجهیــزات و ماشــینآالتی کــه در نتیجــه  ســنجش دقیــق وزن کانتینرهــا مجهــز باشــند و بتواننــد حداقــل 10
ســرمایهگذاری خارجــی وارد کشــور میشــوند ،در کشــور مانــدگار

درصــد از کانتینرهــا را بــا ایــن امکانــات راســتی آزمایــی نماینــد،

خواهنــد شــد و در ســطوح پیشــرفتهتر میتــوان فنــاوری را

احتمــال کشــف محمولههــای قاچــاق بــاال مــیرود.

بهگونــهای بــه کشــور وارد کــرد کــه در پروژههــای بعــد از آن،

در حــال حاضــر اغلــب گمرکهــای ورودی کشــور از دســتگاههای

نیــازی بــه واردات دانــش فنــی نباشــد.

ایکــس ری بــی بهــره هســتند و تعــداد معــدود موجــود نیــز از

در صورتــی کــه بتــوان در قالــب مشــارکت و کنسرســیوم،

نــوع قدیمــی اســت کــه معطلــی زیــادی بــرای محمولههــا ایجــاد

شــرکتهای ایرانــی را نیــز در کنــار ســرمایهگذار خارجــی بــه کار

مینمایــد.

گمــارد ،زمینــه بــرای توانمندســازی ایــن شــرکتها فراهــم میشــود.

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

ایــن شــرکتها میتواننــد در حیــن همــکاری بــا شــرکتهای

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود.

خارجــی ،توانمندیهایــی در زمینههــای مختلــف ماننــد مدیریــت،

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

ســازماندهی ،کنتــرل پــروژه و  ...کســب نماینــد.

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

ب) دســتیابی بــه بــازار جهانــی و بــه کارگیــری نیــروی کار تحصیــل

تعریــف نشــده اســت.

کــرده ایرانــی نیــز از جملــه مــواردی هســتند کــه الزم اســت در
قراردادهــای خارجــی مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.

 -5اصــاح ســازوکارها بــه منظــور جلوگیــری از فــروش
کاالهــای مکشــوفه قاچــاق در بــازار داخلــی

ج) در ســرمایهگذاری خارجــی الزم اســت امتیازدهیهــا بــه ســرمایه

فــروش امــوال مکشــوفه قاچــاق در بــازار داخلــی در عمــل بــه منزلــه

گــذار خارجــی بــه شــکل معقــول و متناســب بــا آوردههــای آن باشــد.

عــدم جلوگیــری از رونــد ورود قاچــاق کاال بــه کشــور اســت کــه در

عــاوه بــر ایــن امتیازاتــی کــه بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی در نظــر

حــال حاضــر در بعضــی مــوارد ،بــا دور زدن مقــررات موجــود و بــه

گرفتــه میشــود بایــد بــرای ســرمایه گــذاران داخلــی نیــز لحــاظ گــردد.

دالیــل مختلــف ،انجــام میشــود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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از ایــن رو الزم اســت ســازمان امــوال تملیکــی بــا قاچاقچیــان بــه

•عملیاتــی کــردن مقــررات و بهبــود  ۱۰پلــه ای رتبــه کشــور

نحــوی ســختگیرانه تــر برخــورد کنــد و بعــد از کشــف محمولههــای

در ســهولت کســب و کار

قاچــاق ،از ورود آنهــا بــه بــازار داخلــی جلوگیــری نمایــد.

 -7ارائه الیحه دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی

بنابرایــن ضــروری اســت وزارت امــور اقتصــادی و دارایی ،ســازوکارهای

وضــع مالیــات بــر ســپردههای بانکــی ،راهحلــی اســت کــه در اکثــر

مرتبــط بــا ایــن مســئله در ســازمان ذیــل خــود را اصــاح نمایــد و از

کشــورهای مــورد مطالعــه بــا دو هــدف افزایــش درآمــد مالیاتــی

ورود محمولههــای قاچــاق بــه داخــل کشــور ،کــه مســتقیما تولیــد

دولــت و حمایــت از ســرمایهگذاری در بخــش واقعــی اقتصــاد اجــرا

داخلــی را بــا مشــکل مواجــه میکنــد ،جلوگیــری نمایــد.

شــده اســت .لــذا در مقطــع کنونــی کــه از طرفــی کشــور نیازمنــد

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

افزایــش درآمــد مالیاتــی اســت و از طــرف دیگــر نیازمنــد حمایــت از

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود.

ســرمایهگذاری در بخــش واقعــی اقتصــاد و ایجــاد رونــق اقتصــادی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

اســت ،افــزودن ســود ســپردههای بانکــی بــه دیگــر پایههــای

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

مالیــات بــر درآمــد سیاســت مناســبی خواهــد بــود.

تعریــف نشــده اســت.

عــاوه بــر ایــن ،وضــع ایــن مالیــات میتوانــد موجــب ایجــاد شــفافیت

 -6برنامــه ریــزی ویــژه بــرای اصــاح ســریع شــاخصهای

در ســپردههای بانکــی شــود کــه از لــوازم اصلــی توســعه اقتصــادی

بهبــود فضــای کســب و کار

و کاهــش فســاد اســت .یکــی دیگــر از مزایــای وجــود مالیــات بــر

برنامــه ریــزی مشــخص وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای بهبــود

ســود ســپرده آن اســت کــه ایــن مالیــات بــه خــودی خــود یــک ابــزار

فضــای کســب و کار از طریــق کاهــش فرآیندهــای زمانبــر و شــفاف

سیاســتگذاری اســت و دولــت میتوانــد در مواجهــه بــا وضعیتهــای

ســازی وضعیــت بیمــه و مالیــات ،اقــدام مهــم و قابــل توجهــی اســت.

مختلــف بــا تغییــر نــرخ آن و یــا ایجــاد معافیتهــای مالیاتــی ،از آن

در صورتــی کــه ایــن اقــدام بــا ســرعت بــاال و در مــدت زمــان کوتــاه

در جهــت اهــداف خــود اســتفاده کنــد.

انجــام شــود ،میتــوان آن را در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی و بــه

ایــن اقــدام از آنجــا کــه ســوددهی بازارهــای مــوازی تولیــد را کاهــش

عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار قلمــداد کــرد.

میدهــد ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــتدار در اقتصــاد

در واقــع بــه دلیــل اینکــه اصــاح فضــای کســب و کار و شــاخصهای

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود.

مرتبــط بــا آن بــه عنــوان یــک اقــدام جــدی در دســتور کار قــرار

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

نگرفتــه ،آثــار آن نیــز نمایــان نشــده اســت .لــذا ضــروری اســت در

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

یــک زمــان بنــدی مشــخص در کوتــاه مــدت و در قالــب یــک پــروژه

تعریــف نشــده اســت.

ویــژه اقتصــاد مقاومتــی ،ایــن اقــدام انجــام شــود.

 -8ارائــه الیحــه دریافــت مالیــات از معامــات کوتــاه در

بنابرایــن ایــن اقــدام به عنــوان یک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصاد

بــورس

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصادی و دارایی محســوب میشــود.

بــرای جلوگیــری از انجــام فعالیتهــای ســوداگرانه در بــورس کــه

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

ســبب ایجــاد نوســان در تقاضــا و عرضــه ســهام و تغییــر هیجانــی

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

قیمتهــا میشــود ،الزم اســت تــا ســازوکاری توســط وزارت امــور

تعریــف شــده اســت کــه البتــه ویژگــی اصــاح ســریع را در خــود

اقتصــادی و دارایــی و ســازمان بــورس کــه ذیــل آن اســت ،طراحــی

نــدارد و همچنیــن هــدف گــذاری نامناســبی دارد ،امــا میتــوان آن

گــردد.

را در ایــن چارچــوب قلمــداد کــرد:

در ایــن ســازوکار بایــد هرچــه زمــان فــروش ســهم نســبت بــه زمــان

•عملیاتــی کــردن مقــررات و بهبــود  ۸پلــه ای رتبــه کشــور در

خریــد آن کمتــر باشــد ،مالیــات بیشــتری متوجــه فروشــنده ســهم

ســهولت کســب و کار

باشــد تــا هزینــه انجــام اقدامــات ســوداگرانه کــه صرفــا بــرای کســب
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ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

ســود در کوتــاه مــدت از نوســانات بــازار انجــام میشــود ،افزایــش

 -10اصــاح طــرح هدفمنــدی یارانههــا بــه منظــور واقعــی

یافتــه و در نتیجــه انجــام آن کاهــش یابــد.

ســازی قیمــت حاملهــای انــرژی

ایــن ســازوکار باعــث میشــود افــراد بــه ســمت برنامــه ریــزی بــرای

بــه منظــور اصــاح طــرح هدفمنــدی یارانههــا مطابــق بــا

خریــد و فــروش ســهام در مقاطــع میــان مــدت و بلندمــدت و بــا

سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،ضــروری اســت وزارت امــور

توجــه بــه ارزش واقعــی و ذاتــی آن در اقتصــاد برونــد.

اقتصــادی و دارایــی در ایــن زمینــه اقــدام نمایــد.

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

اصــاح ایــن طــرح بــا رویکــرد کاهــش یارانــه پنهــان حاملهــای

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب

انــرژی اعــم از بنزیــن ،بــرق و گاز و ایجــاد تفــاوت قیمتــی در الگــوی

میشــود کــه نتیجــه آن ،کاهــش نوســانات بــازار بــورس و کاهــش

کــم مصــرف – پرمصــرف ،زمینــه را بــرای بهبــود نظــام یارانــه ای

ســوددهی بازارهــای مــوازی تولیــد اســت.

کشــور ،عادالنــه شــدن آن و همچنیــن افزایــش درآمدهــای دولــت از

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در

ایــن مســیر فراهــم میکنــد.

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

درآمدهــای حاصــل از ایــن اقــدام بایســتی بــرای بهبــود

تعریــف نشــده اســت.

زیرســاختهای حملونقــل در گســترش حملونقــل عمومــی و

 -9ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف دستگاههای

ریلــی ،افزایــش جایگاههــای مخصــوص ســی.ان.جی در کالنشــهرها

دولتی

و بهبــود راههــای روســتایی و شــهری هزینــه شــود و بــه بهــره وری

بــه منظــور مدیریــت منابــع و مصــارف دولــت و دســتگاهها از طریــق

مصــرف انــرژی در ســطح خانگــی بیانجامــد.

یــک ســامانه واحــد و رصــد مســتمر هزینــه کــرد دســتگاهها و

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

مدیریــت آن ،ضــروری اســت ســامانه جامعــی ایجــاد شــود کــه در

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب

آن ،پرداختهــا و دریافتهــای خزانــه مشــخص باشــد و منابــع و

میشــود.

مصــارف دســتگاهی نیــز قابــل پایــش شــود .همچنیــن در این ســامانه

در میــان پروژههــای مصــوب ایــن وزارتخانــه در ســتاد فرماندهــی

بایــد بدهیهــا و تعهــدات آینــده دولــت نیــز قابــل رویــت و برنامــه

اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده کــه

ریــزی باشــد.

البتــه بایــد ایــن رویکــرد در آن وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان آن را

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بایســتی ایجــاد ایــن ســامانه جامــع

در راســتای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد:

را در دســتور کار قــرار دهــد و بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه شــفافیت در

•طراحــی و تدویــن الگــو و بازتوزیــع منابــع حاصــل از

ایــن حــوزه و کاهــش هزینههــای دولــت ناشــی از عــدم شــفافیت را

هدفمنــدی و نظــام اجــرای آن

فراهــم آورد.
بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد
مقاومتی

میشــود.

نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب
در میــان پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام
تعریــف شــده اســت:
•طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی
•توســعه و اســتقرار نظــام جامــع مدیریــت بدهیهــا و
تعهــدات عمومــی دولــت

 10اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی پروژههایــی تصویــب شــده اســت کــه  8پــروژه از
 25پــروژه ایــن دســتگاه در ســالهای  1395و  1396را تشــکیل
میدهــد.
این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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•ساماندهی سهام عدالت

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویتدار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه
مصوب است؟

•تکمیل طرح توزیع سهام عدالت
•پیــاده ســازی و توســعه ســامانههای هوشــمند مبــارزه بــا
پولشــویی در گســتره کلیــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی
مشــمول قانــون
•معرفــی ظرفیتهــا و فرصتهــای متقابــل اقتصــادی و

اقدامات جهشی و اولویتدار
بدون پروژه

ســرمایهگذاری ایــران و خــارج بــرای جلــب مشــارکت

اقدامات جهشی و

اولویتدار دارای پروژه

6

4

فعــاالن خارجــی و داخلــی
همچنیــن  5پــروژه از جملــه «اقدامــات مبهــم و کلــی» وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــود ،چــرا کــه رویکــرد ،نحــوه
کمــی آن مشــخص نیســت .ایــن پروژههــا عبارتنــد
اجــرا و یــا هــدف ّ
از:

مطابــق ایــن نمــودار 40 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی دارای پــروژه مصــوب در ســتاد

•مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت
•جذب  ۷میلیارد دالر برای سرمایهگذاری خارجی
•طراحی سازوکارهای بهبود شاخصهای رقابت پذیری اقتصاد ایران

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســت.

•توانمندسازی صنعت بیمه کشور

همچنیــن از میــان  25پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

•تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاهها

مقاومتــی بــرای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تعریــف شــده اســت،

بــر ایــن اســاس وضعیــت پروژههــای مصــوب وزارت امــور اقتصــادی

 17پــروژه را نمیتــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»

و دارایــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر

قــرار داد .در ایــن بیــن 12 ،پــروژه از جملــه «اقدامــات جــاری و

نمایــش داده شــده اســت:

معمولــی» وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی محســوب میشــوند کــه
بایــد در شــرایط عــادی نیــز انجــام شــود .ایــن مــوارد عبارتنــد از:
•شناســایی و احصــاء و واگــذاری اموال مــازاد ،ســهام و داراییهای

وضعیت  25پروژه مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شــرکتهای خــارج از گروههــای  ۱و  ۲و دســتگاههای اجرایــی

مبهم و کلی

•تکمیــل فراینــد واگــذاری ســهام بنگاههــای مشــمول

5

واگــذاری (بنگاههــای باقــی مانــده گــروه  ۱و )۲
•اســتقرار کامــل ســنهاب (ســامانه نظــارت و هدایــت
الکترونیــک بیمــه)

جاری و معمولی
12

•استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه

جهشی و اولویتدار
8

•گســترش کامــل بســتر یکپارچــه تبــادالت الکترونیکــی و
اقتصــادی (بیتــا)
•پیاده سازی طرح جامع مالیاتی
•پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده
•تدویــن برنامــه گســترش تعامــات اقتصــادی بینالمللــی و
اجــرای آن (بــا هماهنگــی وزارت امورخارجــه)
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مطابــق ایــن نمــودار 32 ،درصــد از پروژههــای مصــوب وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو
اقدامــات جهشــی و اولویــتدار اســت.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

بخش سوم

«ارزیابی بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی»

بررسی  5پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  12اقدام جهشی و اولویتدار

اقتصــاد ایــران بــه واســطه تحریمهــای طوالنــی و همــه جانبــه و افــق

جلوگیــری از اقدامــات ،فعالیتهــا و زمینههــای فســادزا در

نامطمئــن تعامــات سیاســی بــا دیگــر کشــورها ،بیــش از هــر زمانــی

حوزههــای پولــی ،تجــاری و ارزی

بایــد امــور خــود را بــه گونــه ای تنظیــم نمایــد کــه مقــاوم ســازی

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب در

اقتصــاد بــه حداکثــر ممکــن برســد .در ایــن میــان بانــک مرکــزی

ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقــدام  3مرتبــط بــا بانــک

جمهــوری اســامی بــه دلیــل مدیریــت فضــای ارزی کشــور در خــارج

مرکــزی اســت:

و فضــای پولــی در داخــل ،نقشــی برجســته و مهــم در تحقــق اقتصــاد

•اقــدام  :3مدیریــت پولهــا و منابــع مالــی ایــران کــه از

مقاومتــی بــه عهــده دارد.

خــارج وارد کشــور میشــود

از میــان سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مادههــای  9و 19

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــرای تحقــق ایــن

مرتبــط بــا بانــک مرکــزی اســت:

ماموریتهــا در ســال  1395تعــداد  5پــروژه و در ســال  1396تعــداد

•مــاده  :9اصــاح و تقویــت همــه جانبــه نظــام مالــی کشــور

 1پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور

بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی ،ایجــاد

کار داشــته اســت .در جــدول صفحــه بعــد عناویــن ایــن پروژههــا و

ثبــات در اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی

ســوابق آن در قوانیــن آورده شــده اســت:

•مــاده  :19شــفاف ســازی اقتصــاد و ســالم ســازی آن و

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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ردیف

پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)

 1395و 1396

دستورالعمل اجرایی صدور و راهبردی (کارت خرید
اعتباری) ،مصوب 1387

2

انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات
غیرمجاز

1395

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383
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چالشها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری بانــک مرکــزی ،چالشهــا و موانعــی بــه شــرح زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1عدم استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی
اثرگــذاری و نقــش بیــش از پیــش بانکهــا در خلــق پــول ،چــه
خصوصــی و چــه دولتــی ،نظــارت دقيــق و كارآمــد در ایــن حــوزه
را ضــروري مــي ســازد .پيــش نيــاز تحقــق نظــارت كارآمــد،
اســتقالل مقــام ناظــر از مجموعــه تحــت نظــارت اســت ،بــه گونــه
اي كــه از بــروز پدیــده تعــارض منافــع در امــر نظــارت جلوگيــري
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؛
حــال آنکــه بایــد اینگونــه باشــد .پدیــده درب گــردان و جابجایــی
مدیــران میــان بانکهــای خصوصــی و بانــک مرکــزی و همچنیــن
تعییــن تکلیــف سیاس ـتهای پولــی بانکــی توســط بانکهــا و عــدم

قانون بودجه سال  ،1377تبصره  29قانون بودجه سالهای
 1378و  ،1379جزء  1بند ج ماده  13قانون برنامه چهارم
توسعه ،تبصره  3بودجه سنواتی سال  1396و ماده  4قانون
برنامه ششم توسعه

 -2نظارت ناکارآمد بر بانکها توسط بانک مرکزی
یکــی از مســائلی کــه باعــث شــکل گیــری بانکهــای مرکــزی در
کشــورهای مختلــف شــد ،مســئله نیــاز بــه نظــارت بــر بانکهــا
جهــت حفــظ ثبــات و ســامت نظــام مالــی بــوده اســت.
بررســی صورتهــای مالــی و شــاخصهای عملكــرد بانكهــا نشــان
میدهــد كــه بســياری از مقــررات نظارتــی در بانكهــا رعایــت
نمیشــود و ایــن تخلفــات در بســياری مــوارد ،هرســاله تكــرار
میگــردد کــه بیانگــر عــدم نظــارت موثــر بانــک مرکــزی بــر شــبکه
بانکــی اســت.
بــه عنــوان نمونــه بانکهــا از ســال  1393ملــزم بــه اجــرای مصوبــه
شــفافیت شــورای پــول و اعتبــار شــدهاند تــا بــر اســاس آن ،آمارهــا و
اطالعــات خــود را ارائــه نماینــد .امــا تقریبــا هیــچ یــک از بانکهــا بــه
طــور کامــل ایــن مصوبــه را اجرایــی ننمــوده و گزارشهــای ســه مــاه
یکبــار را منطبــق بــر اســتانداردهای تعییــن شــده ارائــه نمیکنــد.
عــدم توجــه بــه قوانیــن در حــوزه اعطــای تســهیالت بــه اشــخاص
مرتبــط از دیگــر مثالهــای ناکارآمــدی نظــارت بانــک مرکــزی بــر
بانکهاســت.

توجــه بــه بعضــی قوانیــن و دســتورالعملهای بانــک مرکــزی ،از

 -3نبــود نظــام رتبــه بنــدی بانکهــا و موسســات اعتبــاری

نتیجــه عــدم اســتقالل بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی ،ارجحیــت

در ایــران تاکنــون رتبــه بنــدی مشــخصی بــرای بانکهــا و موسســات

جملــه مصادیــق ایــن حــوزه اســت.
منافــع بخشهــا و افــراد خــاص بــه منافــع عمومــی و بــه حاشــیه
رفتــن اصالحــات اقتصــادی الزم اســت.
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و جریمــه و تشــویق بــر اســاس آن

اعتبــاری انجــام و منتشــر نشــده اســت و بــا گذشــت ســالیان ســال
از عمــر نظــام بانکــی ،هیــچ ســازمان و نهــاد مســتقل و ذیصــاح بــه

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

رتبــه بنــدی بانکهــا و انتشــار عمومــی نتایــج آن نپرداختــه اســت   .گرفتــه کــه ایــن خــود محــل ایــراد اســت ،زیــرا مقولــه ورشکســتگی
تنهــا رتبــه بنــدی جامــع انجــام شــده  ،مرتبــط بــا پایــگاه خبــری

و توقــف بانکهــا و موسســات اعتبــاری نبایــد در چارچــوب قوانیــن

تحلیلــی اقتصــاد مقاومتــی (مقاومتــی نیــوز) اســت کــه بــرای ســال

و مقــررات قضایــی قــرار گیــرد و ایــن پدیــده عمدتــا مشــتمل بــر

 1394انجــام شــده اســت.

قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر نظــام پولــی و بانکــی اســت.

بــا ایــن وجــود در مهرمــاه  ،1396بانــک مرکــزی رتبــه بنــدی بانکها

همچنیــن بررســی مفــاد مرتبــط بــا ایــن قانــون مشــخص میســازد

را بــه شــرکت «مشــاوره رتبــه بنــدی اعتبــاری ایــران» واگــذار نمــود.

کــه بــه ماهیــت تخصصــی فعالیتهــای بانکــی در آن توجهــی نشــده

شــرکتی کــه نــه تنهــا تخصــص اصلــی آن رتبــه بنــدی بانکهــا

اســت.

نیســت ،بلکــه خــود بانکهــا و موسســات اعتبــاری ســهامدار آن

 -5هزینــه بــاالی انجــام مبــادالت ارزی از کانالهــای

شــرکت هســتند کــه ایــن خــاف قواعــد منطقــی سیاســت گــذاری

رســمی در تجــارت

اســت.

بــه دلیــل وابســتگی مبــادالت بینالمللــی بــه نظــام دالری و بانکداری

رتبــه بنــدی منتشــر شــده توســط ایــن شــرکت علیرغــم اینکــه

بینالمللــی تحــت ســلطه آمریــکا ،انجــام تجــارت و تبــادالت مالــی

بــه ســال  1393مرتبــط بــود و کارکــردی نداشــت ،بــا اشــکاالت،

بینالمللــی از طریــق کانــال رســمی بانکــی بــرای ایــران ،بــه دلیــل

کاســتیها و انتقــادات فراوانــی نیــز روبــرو بــود.

تحریمهــا و فشــارهای سیاســی و اقتصــادی آمریــکا ،بــه دشــواری

عــدم وجــود نظــام رتبــه بنــدی باعــث شــده اســت کــه هیــچ جریمــه

صــورت میپذیــرد و بــا هزینــه بیشــتر از حالــت معمــول همــراه

و تشــویقی متوجــه بانکهــای متخلــف و بانکهــای پیشــرو نباشــد

اســت.

و ســازوکاری بــرای ایــن مهــم در نظــر گرفتــه نشــده باشــد؛ نظــام

حتــی در صورتــی کــه امــکان اســتفاده از ایــن سیســتم وجــود داشــته

ناکارآمــد جریمــه بانکهــا نیــز باعــث شــده اســت کــه بانکهــای

تجــار بتواننــد دالر و یــورو را در مبــادالت خــود بــه کار گیرند،
باشــد و ّ

بــد تمایلــی بــه عــدم تخلــف نداشــته باشــند و بــه تخلفــات خــود

تمامــی مبــادالت تحــت نظــارت و رصــد آمریــکا در سیســتمهایی

ادامــه دهنــد.

چــون ســوئیفت انجــام میگیــرد و ایــن کشــور میتوانــد بــا تحــت

 -4رویــه نامناســب و غیرشــفاف در رابطــه بــا انحــال،

فشــار قــرار دادن کشــورهای طــرف تجــاری ایــران ،از انجــام مبــادالت

ادغــام و بــه طــور کلــی ورشکســتگی بانکهــا

جلوگیــری نمایــد.

یکــی از مباحــث مهــم در نظــام بانکــی ،مســئله توقــف و ورشکســتگی

 -6مدیریت ناصحیح قیمت نرخ ارز

بانکهاســت .شــیوه برخــورد بــا ایــن مســئله در جهــان کــه از آن

در حــال حاضــر قیمــت ارز آزاد بــا خریــد و فــروش نقــدی توســط

بــه عنــوان «حــل و فصــل» نیــز یــاد میشــود ،غالبــا بــر خــاف

صرافیهــا تعییــن میشــود .تعییــن قیمــت ارز در بــازار نقــدی،

ورشکســتگی ،چارچوبــی غیرقضایــی و مبتنــی بــر قوانیــن و مقرراتــی

هزینههــای زیــادی را بــه بانــک مرکــزی تحمیــل میکنــد کــه در

دارد کــه بــا محوریــت تنظیــم گــر بــازار پــول صــورت میپذیــرد.

نهایــت منجــر بــه هدررفــت منابــع و داراییهــای کشــور میگــردد.

مســئله توقــف و ورشکســتگی در خصــوص بانکهــا را نمیتــوان

امــکان رصــد و جلوگیــری از ســوداگری در بــازار نقــدی بــه مراتــب

هماننــد ســایر کســب و کارهــا تلقــی نمــود .لــذا ایــن اقــدام در نظــام

ســخت تــر اســت و اعمــال موثــر سیاســتهایی همچــون اخــذ

بانکــی بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود کــه کمتریــن آســیب و نوســان

مالیــات از ســوداگری ارزی ،متوقــف بــر اصــاح ســاختار قیمــت

را بــرای نظــام اقتصــادی بــه همــراه داشــته باشــد.

گــذاری ارز اســت.

بــا ایــن وجــود نظام حــل و فصل و رســیدگی بــه توقف و ورشکســتگی

قیمــت گــذاری ارز در بــازار داخلــی در شــرایطی بــه طــور عمــده

بانکهــا در ایــران ،بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .در

در بــازار نقــدی انجــام میشــود کــه ســهم بــازار نقــدی در حجــم

قانــون تجــارت ،صرفــا موضــوع ورشکســتگی درخصــوص بانکهایــی

مبــادالت حــدود  10درصــد اســت .بنابرایــن واضــح اســت کــه ایــن

کــه بــه نوعــی در قالــب شــرکت اداره میشــوند ،مــورد توجــه قــرار

کشــف قیمــت بــه درســتی انجــام نمیشــود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بــه طــور طبیعــی بخــش عمــده عرضــه کننــدگان و تقاضاکننــدگان

برداشــت بانکهــا جریمــه  34درصــدی اخــذ مینمــود امــا هــم

ارز در بــازار ،صادرکننــدگان و واردکننــدگان کاال هســتند کــه عمدتــا

اکنــون عنــوان اضافــه برداشــت را بــه خــط اعتبــاری تغییــر داده و

نیــازی بــه تهیــه نقــدی ارز ندارنــد و از طریــق حوالــه ارزی اقــدام

جریمــه آن را نیــز بــه  18درصــد کاهــش داده اســت.

بــه واردات و صــادرات مینماینــد .در نتیجــه در ســازوکار فعلــی

همانطــور کــه آمارهــا نشــان میدهــد ،ســهم بانکهــا از خلــق پــول

حاکــم بــر بــازار ارز ،عرضــه کننــدگان و تقاضاکننــدگان واقعــی ارز

 60درصــد بیشــتر از بخــش مرتبــط بــا دولــت و بانــک مرکــزی اســت.

نمیتواننــد در تعییــن قیمــت اثرگــذار باشــند.

ایــن در حالــی اســت کــه دولــت از پایــه پولــی در راســتای تــداوم

 -7ترکیب نامناسب داراییهای خارجی

فعالیــت هــای مرتبــط بــا امــور کالن و منافــع عمومــی و فعالیتهــای

بــه لطــف منابــع نفتــی سرشــار در کشــور ،تــا قبــل از شــروع

مولــد اســتفاده مــی کنــد.

تحریمهــا ایــران همــواره تــراز تجــاری مثبــت را تجربــه میکــرده

در مقابــل بانکهــا ســعی میکننــد منابــع خــود را بــه ســمتی ســوق

اســت؛ در نتیجــه داراییهــای خارجــی خــود را بــه شــکل ارز در

دهنــد کــه ســود بیشــتری عایدشــان گــردد و در واقــع بــا تحمیــل

حســابهای بانــک مرکــزی در خــارج از کشــور ذخیــره مینمــوده

هزینههــا بــه عمــوم جامعــه ،منافــع بخشــی خــود را حداکثــر کننــد.

اســت.

همچنیــن در نظــام پولــی فعلــی ،ایــن بانکهــا هســتند کــه عــاوه

امــا زمانــی کــه بانــک مرکــزی ایــران جــزو لیســت تحریمهــا قــرار

بــر کســب ســودهای کالن بــه واســطه قــدرت خلــق پــول ،تعییــن

گرفــت ،منابــع و حســابهای ارزی آن بلوکــه شــد و دسترســی بانــک

میکننــد کــه نقدینگــی بــه ســمت کدامیــک از بخشهــای اقتصــادی

مرکــزی بــه داراییهــای خارجــی از دســت رفــت؛ در نتیجــه ایــن

کشــور هدایــت شــود تــا بیشــترین ســود و عایــدی نصیبشــان گــردد.

نهــاد بــه دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح داراییهــای خارجــی خــود،

 -9انجماد داراییهای سیستم بانکی

نتوانســت در ایــن ســالها بحــران ارزی کشــور را مدیریــت کنــد.

در ســالهای اخیــر بــا رشــد قیمــت امــاک و مســتغالت ،بانکهــا

در آبــان مــاه ســال  1396داراییهــای خارجــی بانــک مرکــزی معــادل

نقدینگــی خــود را بــه ایــن ســمت هدایــت کردنــد و بخــش بزرگــی از

 362هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه  64درصــد از کل داراییهــای

داراییهــای خــود را بــه ایــن بخــش تخصیــص دادنــد و هــم اکنــون

بانــک مرکــزی را دربــر میگیــرد و بخــش اعظمــی از ایــن دارایــی

کــه کشــور بــا رکــود در ایــن بــازار مواجــه شــده اســت ،امــاک و

بــه صــورت دالر و یــا یــورو نگهــداری میشــود.

مســتغالت بــه عنــوان داراییهــای منجمــد بانکهــا ،قفــل شــدهاند  

 -8خلــق پــول گســترده بانکهــا و عــدم هدایــت منابــع

در حــال حاضــر مقــدار نقدینگــی کــه گــزارش میشــود ،تنهــا در

بانکــی بــه ســمت فعالیتهــای مولــد

صورتهــای مالــی بانکهــا ظاهــر میشــود و عمــا کاربــردی

نــگاه غالــب در سیســتم بانکــی ،خلــق پــول از طریــق پایــه پولــی را

نــدارد و از چرخــه اقتصــاد خــارج شــده اســت و نمیتــوان آن را

امــری ناخوشــایند میدانــد و همــواره بــر اســتقالل بانــک مرکــزی

بــه ســمت فعالیتهــای مولــد هدایــت کــرد .در نتیجــه قــدرت

از دولــت تاکیــد میکنــد .از طــرف دیگــر تســلط دولــت بــر بانــک

تســهیالت دهــی بانکهــا کاهــش پیــدا کــرده اســت.

مرکــزی و خلــق پــول بــرای دولــت نیــز یکــی از مشــکالت اساســی

بنابــر گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی حــدود  60درصــد از

شــمرده میشــود.

داراییهــای بانکهــا منجمــد شــده اســت و از  450هــزار میلیــارد

بــا ایــن وجــود در ســال  1395از حــدود  26هــزار میلیــارد تومــان

تومــان دارایــی منجمــد بانکهــا نزدیــک بــه  200تــا  250هــزار

افزایــش پایــه پولــی ،ســهم دولــت و بانــک مرکــزی تنهــا  10هــزار

میلیــارد تومــان از آن مربــوط بــه امــاک و مســتغالت اســت.

میلیــارد تومــان و ســهم بانکهــا  16هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه

 -10باال بودن میزان چکهای برگشتی در نظام بانکی

مشــخص نیســت در چــه مســیری هزینــه شــده اســت.

چــک بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای نظــام پرداخــت ،نقــش مهمــی در

بانکهــا بــا اضافــه برداشــت از بانــک مرکــزی در واقــع اقــدام بــه

تســویه معامــات تجــاری و تامیــن ســرمایه در گــردش بنگاههــای

خلــق پایــه پــول نمودهانــد  ســابق بــر ایــن بانــک مرکــزی از اضافــه

اقتصــادی دارد .طبــق آمــار منتشــر شــده در مهرمــاه  ،1396تعــداد
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

 9.9میلیــون فقــره چــک مبادلــه ای بــه ارزش  61.4هــزار میلیــارد

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

تومــان صــادر شــده کــه از ایــن مقــدار تعــداد  1.5میلیــون چــک

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

مبادلــه ای بــه ارزش  13هــزار میلیــارد تومــان برگشــت خــورده

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

اســت.

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

تنهــا در مهرمــاه ســال جــاری بیــش از  21درصــد ارزش چکهــای

اســت.

صــادر شــده ،برگشــت خــورده اســت؛ میــزان بــاالی چکهــای

 -2ایجــاد ســازوکار نظــارت موثــر بــر بانکهــا بــه منظــور

برگشــتی ،اعتمــاد مــردم نســبت بــه ابــزار چــک را کاهــش داده و بــه

کاهــش تخلفــات بانکــی

عنــوان یــک مانــع مهــم رونــق کســب و کار مطــرح اســت.

ضــروری اســت بــه منظــور ســالم ســازی نظــام بانکــی مطابــق بــا

بــه گفتــه شــهریاری معــاون رئیــس قــوه قضاییــه در تیرمــاه ســال

مــاده  19سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،بانــک مرکــزی

 ،۱۳۹۵مطالبــه وجــه چــک در میــان  ۱۰خواســته اول کشــور در

ســازوکار نظارتــی مشــخص و مســتقلی را ایجــاد نمایــد کــه در آن بــا

نظــام قضایــی ،بــه عنــوان دومیــن خواســته مطــرح اســت .همچنیــن

دریافــت گزارشهــای منظــم از نظــام بانکــی ،زمینــه را بــرای کاهــش

بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس در مــورد پایــش

تخلفــات بانکــی فراهــم آورد.

محیــط کســب و کار ایــران در تابســتان ســال  ،۱۳۹۵برگشــت چــک

ایــن اقــدام پیــش زمینــه بهبــود نظــام بانکــی کشــور بــوده و بــه

بــه عنــوان ششــمین مســئله بنگاههــای اقتصــادی بیــان شــده اســت.

عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای
بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حــوزه کاری بانــک مرکــزی ،اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 -1ایجــاد ســازوکار مقابلــه بــا پدیــده درب گــردان بــه

منظــور افزایــش اســتقالل بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی
در قوانیــن کشــور محدودیتــی بــرای فعالیــت پــس از خدمــت
نیــروی انســانی شــاغل در بانــک مرکــزی در نظــر گرفتــه نشــده
اســت .ارتبــاط آزاد میــان بازنشســتگان بانــک مرکــزی و شــبکه
بانکــی و جابجایــی مدیــران میــان آنهــا ،اســتقالل مقــام ناظــر و
نقــش نظارتــی آن را خدشــه دار کنــد و ضــروری اســت بــه منظــور
جلوگیــری از انحــراف فعالیتهــای نظــام بانکــی ،بــرای ایــن مهــم
قاعــده گــذاری شــود.
بنابرایــن ضــروری اســت بانــک مرکــزی ســازوکاری را ایجــاد نمایــد
کــه بــه موجــب آن ،شــاغالن بانــک مرکــزی تــا مــدت مشــخصی
نتواننــد در بخــش خصوصــی نظــام مالــی کشــور مشــغول بــه کار
شــوند؛ همچنیــن شــاغالن بخــش خصوصــی نظــام مالــی نیــز نتواننــد
تــا یــک زمــان مشــخص ،در بانــک مرکــزی و نهادهــای سیاســتگذار
پولــی دارای پســت و مقــام شــوند.

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده
اســت.
 -3ایجــاد نظــام رتبــه بنــدی در نظــام بانکــی و اعمــال

سیاســتهای تنبیهــی و تشــویقی بــر اســاس آن

رتبــه بنــدی بانکهــا و موسســات اعتبــاری بــر اســاس شــاخصهای
مالــی و ســایر شــاخصها و تمایــز بیــن بانکهــای خــوب و بــد و
رفتــار بانــک مرکــزی بــا آنهــا متناســب بــا رتبــه ،اقدامــی اســت کــه
بایســتی توســط نهادهــای اعتبارســنجی (مســتقل از شــبکه بانکــی
و دارای صالحیــت) و بخــش نظــارت بانــک مرکــزی انجــام بگیــرد.
ایجــاد ایــن ســازوکار و تعییــن جریمههــا و تشــویقهای اثرگــذار بــر
فعالیــت بانکهــای متخلــف و بانکهــای پیشــرو ،زمینــه را بــرای
اصــاح نظــام بانکــی و اجــرای سیاس ـتها و دســتورالعملهای بانــک
مرکــزی فراهــم میکنــد.
ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد
مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.
در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده
اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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 -4طراحی فرآیندی شفاف برای ادغام و انحالل بانکها

ایــن اقــدام مصــداق مهــم و اصلــی از یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار

راه انــدازی نظــام حــل و فصــل و فراهــم ســازی امــکان ادغــام و

در اقتصــاد مقاومتــی بــرای بانــک مرکزی اســت.

انحــال بانکهــای بــد ،نبایــد بــه عنــوان پدیــده ای نامطلــوب بــرای

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

یــک نظــام پولــی و مالــی تلقــی شــود؛ بلکــه در حقیقــت وجــود چنین

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

امکاناتــی نشــانه ای از یــک نظــام ســالم و پویــای پولــی و مالــی اســت.

اســت.

بــر ایــن اســاس ضــروری اســت بــرای رســیدگی بــه مســئله انحــال
و ادغــام و بــه طــور کلــی ورشکســتگی بانکهــا ،فرآیندهــا و

ن داخلــی بــه جــای ســوئیفت در
 -6اســتفاده از پیامرســا 

مبــادالت بینالمللــی

دســتورالعملهای شــفاف و مشــخص تدویــن گــردد تــا ایــن مهــم بــا

یکــی از راهکارهــای آمریــکا بــرای اعمــال تحریــم و فشــار علیــه

کمتریــن هزینــه در نظــام بانکــی انجــام شــود و بانکهــای بــد ،بــه

ایــران و کشــورهای طــرف تجــاری ایــران ،رصــد کانالهــای نقــل

افزایــش هزین ـه بــرای اقتصــاد ادامــه ندهنــد.

و انتقــاالت بینالمللــی دالر و یــورو از جملــه ســوئیفت اســت .در

یــک بانــک بــد بــا انجــام اقدامــات ریســکی و ســرمایهگذاری در

ایــن راســتا بــرای جلوگیــری از آگاهــی و نظــارت آمریــکا بــر نقــل و

بخشهــای غیرمولــد ،میتوانــد هدایــت منابــع بــه ســمت بخــش

انتقــاالت ارزی ایــران ،ضــروری اســت اســتفاده از پیامرســان داخلــی و

واقعــی اقتصــاد را بــه خطــر بیانــدازد و زمینههــای ایجــاد فســاد

دوجانبــه بــه جــای ســوئیفت در دســتور کار قــرار بگیــرد.

را بــه وجــود بیــاورد .در ایــن زمینــه ادغــام و یــا انحــال بانکهــا،

هــم اکنــون کشــورهایی همچــون روســیه و چــون بــرای تبــادالت

بانکهــای بــد را از عرصــه نظــام بانکــی خــارج میکنــد و از بــروز

مالــی خــود پیــام رســانهایی بــه عنــوان جایگزیــن ســوئیفت

خطــرات فــوق جلوگیــری مینمایــد .بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان

طراحــی کردهانــد کــه میتــوان از آنهــا الگــو بــرداری نمــود و

یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای بانــک

یــا بــه جــای ســوئیفت ،از ایــن پیــام رســانها در مبادلــه بــا ایــن

مرکــزی محســوب میشــود.

کشــورها اســتفاده کــرد.

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

در حــال حاضــر پیــام رســان داخلــی ســپام کــه پــس از تحریمهــا

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

بــرای انجــام مبــادالت داخلــی طراحــی شــد ،ایــن ویژگــی را دارد کــه

اســت.

بتوانــد بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات الزم ،ایــن نقــش را در مبــادالت

 -5انعقــاد پیمــان پولــی بــا کشــورهای طــرف تجــاری بــرای

دوجانبــه ایــران بــا دیگــر کشــورها برقــرار نمایــد.

انجــام مبــادالت ارزی بــا کمتریــن هزینــه

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

یکــی از راهکارهــای رهایــی از تحریمهــای متعــدد و مســتمر آمریــکا

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

و بــی اثــر کــردن آن ،کاهــش وابســتگی بــه نظــام دالری اســت .بــرای

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی اقتصاد

تحقــق ایــن مهــم ،ضــروری اســت از ارزهــای ملــی جهــت انجــام

مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریف نشــده اســت.

تجــارت اســتفاده کــرد.

 -7راه اندازی بورس ارز به منظور مدیریت صحیح نرخ ارز

بانــک مرکــزی بایــد بهعنــوان یــک اقــدام مهــم ،بــا کشــورهای

بــرای مدیریــت صحیــح نــرخ ارز ،تعییــن قیمــت ارز بــه جــای بــازار

طــرف تجــاری اصلــی ایــران همچــون روســیه ،چیــن ،ترکیــه ،عــراق،

نقــدی ،بایــد در بــازار عرضــه و تقاضــای حوالــه ارز انجــام شــود؛

هنــد ،برزیــل ،پاکســتان ،افغانســتان و ژاپــن پیمــان پولــی دوجانبــه

چراکــه کمتــر از  10درصــد مبــادالت ارز بــه صــورت نقــدی انجــام

و یــا چندجانبــه منعقــد نمایــد .در ایــن صــورت در تجــارت خارجــی

میپذیــرد .در واقــع بایســتی همچــون دیگــر کشــورهای جهــان،

دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ارزهایــی همچــون دالر نیســت .انعقــاد

فعالیــن بــازار نقــدی ارز تابــع و پیــرو قیمــت تعییــن شــده در بــازار

پیمــان پولــی بــا ایــن کشــورها  60درصــد از نیــاز کشــور بــه دالر و

غیرنقــدی باشــند .در حالیکــه در حــال حاضــر معکــوس ایــن رونــد در

یــورو در مبــادالت بینالمللــی را کاهــش میدهــد.

بــازار ارز ایــران حاکــم اســت.
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

راه انــدازی بــورس ارز میتوانــد بســتر الزم بــرای تعییــن قیمــت

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

شــفاف و قابــل نظــارت ارز ،متناســب بــا عرضــه و تقاضــای واقعــی

اســت.

بــازار را فراهــم نمایــد .وجــود بــورس ارز ایــن امــکان را بــرای بانــک

 -9ایجاد سازوکار هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد

مرکــزی و دیگــر عرضــه کننــدگان ارز در کشــور فراهــم میکنــد کــه

و پیشران اقتصادی

بــدون نیــاز بــه تهیــه اســکناس و از طریــق حوالــه ،منابــع ارزی خــود

بــا توجــه بــه اینکــه ایــران کشــوری در حــال توســعه اســت و بــه

را عرضــه نماینــد.

ســرمایهگذاری در بخشهــای مولــد و واقعــی اقتصــاد نیــاز دارد،

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

بانــک مرکــزی میتوانــد از طریــق قاعــده گــذاری و مشــخص

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

کــردن حوزههــای پیشــران بــه کمــک دیگــر دســتگاهها ،هدایــت

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

نقدینگــی را در مســیر درســت و در راســتای پیشــرفت کشــور قــرار

اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

دهــد.

اســت:

در واقــع ضــروری اســت بانــک مرکــزی ســازوکاری ایجــاد نمایــد
•یکسان سازی نرخ ارز

کــه بــر اســاس آن ،بخــش عمــده پایــه پولــی مــورد اســتفاده

البتــه ایــن اقــدام جــزو اقدامــات جــاری و معمولــی بانــک مرکــزی

توســط دولــت یــا شــبکه بانکــی ،بــه ســمت فعالیتهــای مولــد و

محســوب میشــود و لزومــا بــا هــدف راه انــدازی بــورس ارز تعریــف

پیشــران اقتصــادی حرکــت کنــد یــا بــه تامیــن مالــی در بخــش

نشــده ،امــا بــه عنــوان پیــش زمینــه ای بــرای ایــن اقــدام میتوانــد

ســرمایهگذاری عمرانــی و پروژههــای زیرســاختی اختصــاص

مدنظــر قــرار بگیــرد.

یابــد.

 -8کاهش سهم دالر از دارایهای خارجی

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

هــم اکنــون کــه شــرایط فــروش نفــت مهیــا شــده اســت ،بــا افزایــش

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

صــادرات نفــت ،میــزان ذخایــر ارزی کشــور نیــز افزایــش پیــدا خواهــد

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

کــرد .بنابرایــن الزم اســت تــا راهکارهایــی بــرای نگهــداری و مدیریــت

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

منابــع ارزی ارائــه شــود تــا نــه تنهــا از ارزش آن کاســته نشــود ،بلکــه

اســت.

امــکان بلوکــه کــردن مجــدد آن توســط کشــورهای غربــی فراهــم

 -10قاعــده گــذاری بــرای واگــذاری داراییهــای منجمــد

نباشــد.

توســط بانکهــا

ایــران میتوانــد بــا تبدیــل منابــع ارزی خــود بــه طــا و حتــی فلــزات

بــرای نقــد شــدن و بــه جریــان افتــادن داراییهــای منجمــد در

گرانبهــای دیگــر و یــا خریــد ســایر ارزهــای معتبــر بینالمللــی،

نظــام بانکــی ،ضــروری اســت بانــک مرکــزی بــه ارزش گــذاری

امــکان بلوکــه شــدن آن را از بیــن ببــرد .مســیری کــه طــی ســالهای

مناســب داراییهــای بانکهــا (امــاک و مســتغالت) بپــردازد و

گذشــته توســط کشــورهای مختلــف از جملــه آلمــان ،هنــد ،ترکیــه و

بانکهــا را ملــزم بــه فــروش ایــن داراییهــای منجمــد نمایــد.

چیــن نیــز پیمــوده شــده اســت.

در ایــن زمینــه الزم اســت از ابزارهــای جریمــه ای بــه منظــور مکلــف

کاهــش ســهم دالر از ذخایــر خارجــی کشــور ،از بلوکــه شــدن ذخایــر

نمــودن بانکهــا بــه فــروش داراییهــای منجمــد اســتفاده شــود تــا

بانــک مرکــزی جلوگیــری میکنــد و بــه تقویــت و ثبــات اقتصــاد

هزینــه نقــد کــردن آنهــا بــا قیمــت پاییــن بــرای بانکهــا ،کمتــر از

ملــی کمــک خواهــد کــرد؛ در نتیجــه ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک

هزینــه نگهــداری آنهــا بــه امیــد افزایــش قیمــت باشــد.

اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای بانــک مرکزی

نقــد شــدن قســمتی از داراییهــای منجمــد بانکهــا موجــب

محســوب میشــود.

میشــود بخشــی از نقدینگــی بــه چرخــه اقتصــاد بازگــردد و صــرف

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

تســهیالت دهــی بــه بخشهــای واقعــی اقتصــاد گــردد.
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ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

یکــی از راه هــای مبــارزه بــا قاچــاق ،توجــه بــه نقــل و انتقــاالت

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

مالــی مرتبــط بــا قاچــاق اســت .بنابرایــن بانــک مرکــزی میتوانــد

در میــان پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

بــا رصــد ایــن کانــال هــا ،جلــوی انتقــال منابــع مالــی بــرای انجــام

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

پذیرفتــن فعالیــت هــای مجرمانــه و بــه طــور خــاص قاچــاق را

اســت.

بگیــرد.

 -11تکمیــل ســامانه صیــاد و ایجــاد نظــام اعتبارســنجی بــه

ایجــاد ســامانه هــای جامــع مالــی و اســتفاده مؤثــر از ارتباطــات

منظــور افزایــش اطمینــان اســتفاده از چــک

بینالمللــی ،میتوانــد محمولههــای قاچــاق را پیــش از ورود بــه

راه انــدازی ســامانه صیــاد هــر چنــد یــک قــدم مثبــت در

کشــور ،رهگیــری و شناســایی کنــد .در ایــن زمینــه ایجــاد ســامانه

راســتای مبــارزه بــا چــک بــی محــل بــوده اســت امــا «عــدم

جامــع ارزی و ســامانه جامــع گمرکــی نیــز میتوانــد مفیــد واقــع

تقــارن اطالعــات» را بــه طــور کامــل برطــرف نمــی کنــد .بــه

شــود.

همیــن منظــور الزم اســت تــا عــاوه بــر تعــداد چــک هــای

بنابرایــن در شــرایط کنونــی ،اســتفاده هدفمنــد از ســامانههای

برگشــتی« ،تعــداد چکــی کــه فــرد تاکنــون صــادر کــرده» و

مالــی و بانکــی بــه منظــور بررســي و نظــارت بــر منشــأ پولــي و

همچنیــن «مانــده تعهــدات جــاری صادرکننــده چــک» نیــز بــه

ارزي قاچــاق و چرخــه مالــي آن ،یکــی از اقدامــات اساســی مبــارزه

اطــاع گیرنــده چــک برســد تــا او را از معاملــه بــا صاحــب چــک

بــا قاچــاق کاالســت کــه میتوانــد نقشــی مؤثــر در کاهــش میــزان

مطمئــن نمایــد.

قاچــاق بــه کشــور داشــته باشــد؛ چراکــه اوال تأثیــری قابــل توجــه

همچنیــن برقــراری نظــام اعتبارســنجی مشــتریان و دارنــدگان

در پیشــگیری از وقــوع ایــن فعالیــت مجرمانــه و هــدر رفــت منابــع

چــک ،میتوانــد بــه عنــوان راه حــل بازدارنــده بــرای صــدور چــک

مالــی کشــور دارد و دومــا میتوانــد مســئولین مبــارزه بــا قاچــاق

بــی محــل اســتفاده شــود و بــا از بیــن بــردن عــدم تقــارن اطالعــات

کاال را بــه ســمت سرشــاخههای اصلــی قاچــاق کاال رهنمــون

طرفیــن معاملــه ،اعتمــاد و آگاهــی را افزایــش دهــد.

ســازد.

ایجــاد تقــارن اطالعــات و اعتبارســنجی ،در راســتای شــفاف ســازی

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

و ســالم ســازی اقتصــاد و جلوگیــری از ایجــاد زمینــه هــای فســادزا

مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب میشــود.

خواهــد بــود .بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی محســوب

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

میشــود.

اســت..

در میــان پــروژه هــای مصــوب بانــک مرکــزی در ســتاد فرماندهــی

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده وضعیت بانــک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
اســت.

 -12ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی
فعالیت آنها

قاچــاق کاال و ارز یکــی از مســائلی اســت کــه مشــکالت متعــددی را
بــرای بخــش تولیــد و تولیدکننــدگان داخلــی ایجــاد کــرده اســت.
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نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 12اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا بانــک
مرکــزی ،متناســب بــا  1اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی
پــروژهای تصویــب شــده اســت کــه  1پــروژه از  5پــروژه ایــن دســتگاه
در ســالهای  1395و  1396را تشــکیل میدهــد.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

همچنیــن  2پــروژه از جملــه «اقدامــات مبهــم و کلــی» بانــک مرکزی

این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:
چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویتدار اقتصاد مقاومتی مرتبط
با بانک مرکزی ،در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه
مصوب است؟
اقدا
مات
اول
وی 
تد
ار دا
رای
پ
روژه
جهش

یو

1

کمــی
محســوب میشــود ،چــرا کــه رویکــرد ،نحــوه اجــرا و یــا هــدف ّ

آن مشــخص نیســت .ایــن پروژههــا عبارتنــد از:
•اصالح نظام بانکی و پولی

•جذب  10میلیارد دالر منابع مالی خارجی (فاینانس)
بــر ایــن اســاس وضعیــت پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی در
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر نمایــش داده
شــده اســت:

اقدامات جهشی و اولویتدار

وضعیت  5پروژه مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بدون پروژه
11

جهشی و اولویتدار
1

مبهم و کلی

مطابــق ایــن نمــودار 8 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولوی ـتدار»

2

بانــک مرکــزی دارای پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
جاری و معمولی

مقاومتــی اســت.

2

همچنیــن از میــان  5پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــرای بانــک مرکــزی تعریــف شــده اســت 4 ،پــروژه را
نمیتــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» قــرار داد.
در ایــن بیــن 2 ،پــروژه از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی» بانــک
مرکــزی محســوب میشــوند کــه عبارتنــد از:
•مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)
•انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز

مطابــق ایــن نمــودار 20 ،درصــد از پروژههــای مصــوب بانــک مرکــزی
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات جهشــی و
اولوی ـتدار اســت.
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بخش چهارم

«ارزیابی وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی»

بررسی  19پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  14اقدام جهشی و اولویتدار

مدیریــت منابــع نفــت و گاز کشــور و توســعه فرآوردههــای نفتــی و

از میــان سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مادههــای ،13 ،4

صنعــت پتروشــیمی و تبدیــل آنهــا بــه ثــروت و ســرمایههای جدیــد،

 14و  15مرتبــط بــا وزارت نفــت اســت:

از جملــه وظایــف مهــم وزارت نفــت جمهــوری اســامی ایــران اســت

•مــاده  :۴اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی

کــه نقــش ایــن وزارتخانــه را در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،پررنــگ

یارانههــا در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــرهوری،

میکنــد .در ذیــل وزارت نفــت  4شــرکت ملــی وجــود دارد کــه هــر

کاهــش شــدت انــرژی و ارتقــاء شــاخصهای عدالــت

کــدام بخشــی از وظایــف ایــن وزارتخانــه را بــر عهــده دارنــد:

اجتماعــی

•شــرکت ملــی نفــت ایــران (وظیفــه اکتشــاف و تولیــد نفــت

•مــاده  :13مقابلــه بــا ضربــه پذیــری درآمــد حاصــل از

خــام ،گاز طبیعــی و میعانــات گازی)

صــادرات نفــت و گاز از طریــق:

•شــرکت ملــی گاز ایــران (فــراورش ،انتقــال و توزیــع گاز

ooانتخاب مشتریان راهبردی

•شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران (توســعه صنایــع

ooمشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

•شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراوردههــای نفتــی ایــران

ooافزایش صادرات برق

پمــپ بنزیــن فعــال در کشــور)

ooافزایش صادرات فرآوردههای نفتی

طبیعــی در کشــور)
پتروشــیمی ایــران)
(نظــارت بــر فعالیــت پاالیشــگاهها و کلیــه جایگاههــای
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ooایجاد تنوع در روشهای فروش
ooافزایش صادرات گاز

ooافزایش صادرات پتروشیمی

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

•مــاده  :14افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز کشــور بــه
منظــور اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر

•اقــدام  :1شناســایی ف ّعالیتهــا و زنجیرههــای اقتصــادی
مزیــتدار کشــور و تمرکــز بــر آنهــا

حفــظ و توســعه ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز ،بویــژه در

•اقــدام  :6احیــای بخشهــای اقتصــادی کــه قب ـ ً
ا در آنهــا

میادیــن مشــترک

ســرمایهگذاری شــده اســت

•مــاده  :15افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره

•اقدام  :9ارتقای بهرهوری انرژی

ارزش صنعــت نفــت و گاز ،توســعه تولیــد کاالهــای دارای

وزارت نفــت بــرای تحقــق ایــن ماموریتهــا در ســال  1395تعــداد

بازدهــی بهینــه (بــر اســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی)

 11پــروژه و در ســال  1396نیــز تعــداد  11پــروژه مصــوب در ســتاد

و بــاال بــردن صــادرات بــرق ،محصــوالت پتروشــیمی و

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته اســت 3 .مــورد

فرآوردههــای نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از منابــع

از ایــن پروژههــا در هــر دو ســال تکــرار شــده اســت.

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب در

در جــدول زیــر عناویــن ایــن پروژههــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقدامــات  6 ،1و  9مرتبــط

شــده اســت:

بــا وزارت نفــت اســت:
ردیف

پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد

سال
تصویب

سابقه در قوانین

1

 ۴۵۰۰میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز
و گازخیز محروم کشور

1396

قوانین برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه

2

افزایش  ۱۰۰هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون
و رسیدن به ظرفیت  ۳۵۰هزار بشکه در روز

1396

مصوبه شورای اقتصاد در خرداد 1393

3

بیع متقابل جایگزینی  ۳۰۰۰دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه
گازسوز

1396

قانون هدفمندی یارانه ها  -قانون توسعه حمل
و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،
مصوب سال 1386

4

بیع متقابل نوسازی  ۵۰۰۰دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی ۱۰
تن

1396

قانون هدفمندی یارانه ها  -قانون توسعه حمل
و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،
مصوب سال 1386

5

بیع متقابل جایگزینی  ۲۰۰۰۰تاکسی و ون فرسوده با تاکسب پایه
گازسوز با پیمایش باال

1396

قانون هدفمندی یارانه ها  -قانون توسعه حمل
و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،
مصوب سال 1386

6

بیع متقابل افزایش کارایی  ۴۰۰۰۰موتور خانه و سامانه گرمایشی
ساختمان های کشور

1396

قانون اصالح الگوی مصرف مصوب سال 1389

7

بیع متقابل برق دار کردن  ۱۰۰۰۰حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی

1396

قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی
مصوب سال  1378و بند  3ماده  18قانون
بودجه سال 1393

8

بیع متقابل گازرسانی به  ۹۰۰هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای
کوچک و مرزی

1396

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های
توسعه و عمران مصوب سال  ،1378ماده 11
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن مصوب سال  1387و  بند  3ماده 18
قانون بودجه سال 1393

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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ردیف

پروژه های مصوب وزارت نفت در ستاد

سال
تصویب

سابقه در قوانین

9

کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

 1395و
1396

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های
توسعه و عمران مصوب سال  1378و ماده 11
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن مصوب سال 1387

10

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

 1395و
1396

شروع مذاکرات از  15سال پیش و امضای
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در سال
 1388مبنی بر صادرات روزانه  60میلیون
مترمکعب گاز به پاکستان

11

انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل بهبود تولید و ازدیاد
برداشت (  )EOR/IORدر  ۲۰میدان نفتی و گازی شامل  ۵۲مخزن با
 ۹دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیادی فناوری از
طریق ارتباط با شرکت های  E&Pدر راستای انتقال و توسعه فناوری

 1395و
1396

12

راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر
دولتی در لرستان(خرمآباد) ،کردستان(سنندج) ،مهاباد ،شهدای
مرودشت(شیراز) ،کارون(ماهشهر) ،کاوه(دیر) ،و کاویان ،۲پردیس ،۳
مروارید ،انتخاب ،تخت جمشید ،داالهو ،در عسلویه

1395

13

بیع متقابل گازرسانی  ۱۲۰۰۰۰۰مشترک جدید روستایی و شهرهای
کوچک و مرزی

1395

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های
توسعه و عمران مصوب سال  ،1378ماده 11
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن مصوب سال  1387و  بند  3ماده 18
قانون بودجه سال 1393

14

 ۳۴۰۰میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز
و گاز خیز و محروم کشور

1395

قوانین برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه

15

بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون
به میزان  ۹۰هزار بشکه در روز

1395

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 ( )IPCبرای 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&Pبرای
بخش باالدست و شرکت های پیمانکار عمومی ( )GCبرای بخش پائین
دست صنعت نفت و انعقاد قرارداد مهم نفتی و گازی

1395

17

بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به
 ۵۶۷میلیون متر مکعب در روز

1395

18

احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به طرفیت ۵
میلیون متر مکعب در روز

1395

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
 ۵با خوراک  ۱۲۰هزار بشکه در روز

1395
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طرح موضوع و مذاکرات در سال  ،89قرارداد
صادرات گاز به بغداد در سال  1392و به بصره
در سال  1394منعقد گردید

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

چالشها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت نفــت ،چالشهــا و موانعــی بــه شــرح زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1نامطمئن بودن مسیر فروش نفت
مســئله تحریــم از ابتــدای انقــاب اســامی وجــود داشــته اســت امــا در
ســالهای اخیــر بــا جــدی شــدن دشــمنی کشــورهای غربــی علیــه
ایــران ،تحریمهــا علــی الخصــوص در حــوزه نفــت ،اهمیــت بیشــتری
پیــدا کــرده اســت.
تولیــد نفــت در ایــران تا قبــل از تحریم بیــش از  4میلیون بشــکه در روز
بــود کــه نزدیــک بــه  2میلیــون بشــکه از آن مصــرف داخلــی میشــد و
حــدود  2میلیــون بشــکه از آن نیــز بــه صــادرات اختصاص پیــدا میکرد.
پــس از اعمــال تحریمهــا ،صــادرات نفــت ایــران بــه  1میلیــون بشــکه و
میــزان تولیــد کشــور بــه حــدود  3میلیــون بشــکه در روز کاهــش یافت.
بــا وجــود اینکــه در زمــان اوج تحریمهــا ،صــادرات نفــت خــام کشــور
بــه کمتــر از  1میلیــون 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
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود کــه حتــی در صــورت دشــمنیهای
محتمــل غــرب ،منجــر بــه کاهــش درآمدهــای کشــور نشــود.
 -2عــدم متنــوع ســازی روشهــای فــروش نفــت و نداشــتن
تاثیــر در تعییــن قیمــت آن

فــروش نفــت ایــران بــه دیگــر کشــورها کمــاکان بــا روشهــای قدیمی
انجــام میشــود؛ ســازوکاری کــه در زمــان تحویــل گرفتــن نفــت از
انگلســتان تعریــف شــده و هنــوز هــم ادامــه دارد .ایــن درحالیســت
کــه شــیوههای تجــارت نفــت در دنیــا و در شــرکتهای بــزرگ
نفتــی تغییــر کــرده اســت.
مســئله دیگــر در ایــن زمینــه نحــوه قیمــت گــذاری نفــت اســت کــه
تابعــی از بورسهــای بینالمللــی مثــل  Brentو  WTIاســت و
اساســا قیمــت گــذاری ایــن کاال از دســت کشــورهای اصلــی تولیــد
کننــده آن خــارج شــده اســت.
 -3مشــکالت مالــی و بدهــی انباشــته در شــرکتهای
تابعــه وزارت نفــت

بدهــکاری شــرکت ملــی نفــت در حــدود  60میلیــارد دالر بــرآورد

میشــود .ایــن بدهــی تعهــد مالــی  ایــن شــرکت در قبــال
ســرمایهگذاریهای انجــام شــده توســط شــرکتهای داخلــی یــا
شــرکتهای خارجــی اســت و طبــق قراردادهــای منعقــد شــده بایــد
نســبت بــه بازپرداخــت آنهــا اقــدام شــود.
ایــن بدهیهــای انباشــته عمدتــا بــه دلیــل عــدم مدیریــت درســت
منابــع و همچنیــن تحریمهــا کــه منجــر بــه عــدم تکمیــل پروژههــا
در زمــان مقــرر گردیــد ،ایجــاد شــده اســت .همیــن مســئله باعــث
شــده اســت تــا پروژههــا بــه ســرانجام نرســد و نتــوان از عایــدات
تولیــد ،بدهیهــا را بازپرداخــت نمــود.
 -4ضعــف شــرکتهای داخلــی توســعه دهنــده (پیمانــکاران

عمومــی) میادین نفــت و گاز

یکــی از مســائل مهــم در مجموعــه صنعــت نفــت ،عــدم شــکل
گیــری شــرکتهای کاردان در حــوزه مدیریــت پروژههــای کالن،
علــی الخصــوص در حــوزه اکتشــاف و تولیــد ( )E&Pاســت.
شــرکتهای متعــدد خصوصــی و نیمــه خصوصــی در ایــن حــوزه
حضــور دارنــد امــا مهمتریــن بازیگــر در ایــن زمینــه ،شــرکت ملــی
نفــت ایــران اســت کــه ســهم عمــده ای در تولیــد منابــع درآمــدی
کشــور را داراســت .امــا ایــن شــرکت در طــی ایــن ســالها نــه
تنهــا در قامــت شــرکتهای معتبــر و برنــد دنیــا بــرای تصاحــب
پروژههــای بینالمللــی قــرار نگرفتــه اســت ،بلکــه از مدیریــت همــه
جانبــه پروژههــای داخلــی نیــز شــانه خالــی میکنــد.
 -5نداشــتن برنامــه بــرای تامیــن مالــی پروژههــای نفــت و
گاز از طریــق بــازار ســرمایه

مجموعــه توانمندیهــای مــورد نیــاز بــرای مدیریــت پروژههــای
کالن نفــت و گاز در کشــور را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد.
دســته اول مربــوط بــه توانمندیهــای فنــی و مهندســی اســت کــه
علیرغــم محدودیتهــای موجــود ،در ســالهای پــس از انقــاب
اســامی بــه مــرور و بــا انجــام پروژههــای کوچــک و بــزرگ بــه
صــورت مجــزا و یــا همــکاری مشــترک بــا شــرکتهای خارجــی،
شــکل گرفتــه اســت و البتــه ،کمــاکان نیــاز بــه پیشــرفت و ارتقــا در
آن دیــده میشــود .دســته دوم مربــوط بــه تامیــن ســرمایههای بــا
حجــم بــاال و همچنیــن مدیریــت پروژههــای کالن نفتــی اســت.
پروژههــای مربــوط بــه حــوزه نفــت و گاز ،نیــاز بــه ســرمایههای
کالن دارد .طبــق برنامــه ششــم توســعه نیــز ،کشــور بــه  130میلیــارد

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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دالر ســرمایهگذاری داخلــی در حــوزه باالدســت نفــت و گاز نیــاز دارد.

ســال از زمــان مقــرر بهــره بــرداری تنهــا چنــد درصــد پیشــرفت

بــا ایــن وجــود در ایــن زمینــه برنامــه ریــزی مشــخصی انجــام نشــده

داشــتهاند و ایــن رونــد کنــد پیشــرفت حاصــل از تعریــف اشــتباه

اســت و پروژههــا عمومــا بــه طــور کامــل بــه شــرکتهای خارجــی

آنهــا از نظــر اقتصــادی و محیــط زیســتی اســت.

ســپرده میشــود.

بــا توجــه بــه پیــش بینــی رونــد کمبــود اتــان از پنــج ســال آینــده،

 -6وجود نظام کارفرمایی  -پیمانکاری ناکارآمد در صنعت نفت

میــزان کنونــی تولیــد اتــان در ایــران صرفــا کفــاف واحدهــای الفینــی

مشــکل دیگــر در صنعــت نفــت برخــورد متفــاوت شــرکت ملــی

احــداث شــده را میدهــد و ایــن هشــداری اســت کــه نــه تنهــا

نفــت (وزارت نفــت) بــا شــرکتهای ایرانــی و خارجــی در واگــذاری

تمــام پتروشــیمیهای کنونــی وابســته بــه ایــن خــط لولــه را درگیــر

پروژههاســت .ایــن تفــاوت بــه نحــوی بــوده اســت کــه ضمانــت

میکنــد ،بلکــه اتمــام حجتــی بــرای جلوگیــری از ســاخت واحدهــای

نامههــای متعــدد رســمی دولتــی بــرای پروژههــای خارجــی داده

جدیــد بــر ســر راه ایــن خــط لولــه اســت.

شــده امــا از دادن همــان ضمانــت نامههــا بــه پیمانــکاران داخلــی،

 -9عدم توسعه ظرفیت پاالیشگاهی در کشور

اجتنــاب شــده اســت.

بیــش از  20ســال اســت کــه هیــچ پــروژه جدیــد پاالیشــگاهی نفــت

 -7عدم تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در پتروشیمی و

در کشــور راه انــدازی نشــده اســت و ظرفیــت پاالیشــی نفــت خــام

اکتفا به صادرات مواد پتروشیمی تقریبا خام

کشــور در حــدود  1.8میلیــون بشــکه در روز مانــده اســت .علیرغــم

علیرغــم توســعه ظرفیــت صنایــع باالدســت پتروشــیمی در

اینکــه پروژههــای پاالیشــگاهی متعــددی در برنامــه چهــارم توســعه

ســالهای پــس از انقــاب و رســیدن تولیــد بــه بیــش از 50

و بــا اصالحاتــی در برنامــه پنجــم توســعه تعریــف شــده اســت ،امــا

میلیــون تــن ،مشــاهده آمارهــای مربــوط بــه ارزش محصــوالت

هیــچ کــدام از آنهــا بــا گذشــت بیــش از  10ســال از تصویــب ،بــه

صادراتــی پتروشــیمی نشــان میدهــد کــه ایــران بــه تولیــد

ســرانجام نرســیدهاند

کــم ارزش تریــن محصــوالت پتروشــیمی اکتفــا نمــوده اســت.

یکــی از موانعــی کــه در ایــن راه وجــود دارد ،تفــاوت ســهم شــرکت

یکــی از دالیــل مهــم ایــن مســئله ،نــرخ پاییــن خــوراک تحویلــی بــه

ملــی نفــت از فــروش داخلــی و فــروش خارجــی نفــت اســت کــه از

پتروشــیمیها اســت کــه موجــب میشــود بــه دلیــل توجیــه پذیــری

ســال  1389در بودجههــای ســالیانه ایجــاد شــده اســت .ایــن تغییــر

اقتصــادی ،بــه وضعیــت موجــود اکتفــا شــود و افزایــش بهــره وری در

بــه نحــوی بــوده اســت کــه بــه طــور میانگیــن ،درآمــد شــرکت ملــی

دســتور کار قــرار نگیــرد.

نفــت از فــروش نفــت بــه پاالیشــگاههای داخــل کشــور ،یــک ســوم

 -8بحران اتیلن غرب و پتروشیمیهای وابسته به آن

درآمــد ناشــی از صــادرات نفــت خــام بــوده اســت.

خــط لولــه اتیلــن غــرب بــا مشــکالت متعــددی روبروســت و همیــن

ایــن تفــاوت موجــب میشــود شــرکت ملــی نفــت بیشــتر بــه

موضــوع ،آینــده بســیاری از طرحهــای تعریــف شــده در امتــداد آن

فــروش نفــت بــه خــارج متمایــل باشــد .عامــل دیگــر عــدم گســترش

را بــه خطــر انداختــه اســت .در تعریــف پــروژه اتیلــن غــرب ،چهــار

پاالیشــگاههای نفتــی در کشــور واقعــی نبــودن قیمــت ســوخت و

پتروشــیمی تولیــد الفیــن بــرای تامیــن خــوراک آن ذکــر شــده اســت

اعطــای یارانــه بــه عمــده تولیــدات پاالیشــگاههای کشــور اســت کــه

کــه از ایــن چهــار پتروشــمی ،دو مجتمــع کاویــان و مرواریــد عملیاتی

موجــب شــده وضعیــت ایــن صنعــت از یــک بنــگاه و شــرکت تجــاری،

هســتند و ظرفیــت اســمی آنهــا  ۱.۵میلیــون تــن تولیــد اتیلــن اســت؛

بــه یــک پیمانــکار تغییــر کنــد و صرفــا بــه ازای تبدیــل خــوراک

امــا دو مجتمــع دیگــر یعنــی واحدهــای الفیــن گچســاران و ایــام بــا

دریافتــی بــه فرآوردههــای نفتــی ،حــق العمــل مربــوط بــه آن را

ظرفیــت  ۱.۱۵میلیــون تــن نیمــه تمــام رهــا شــدهاند  ایــن در حالــی

دریافــت نمایــد.

اســت کــه پتروشــیمیهای مصــرف کننــده خــوراک اتیلــن از خــط
لولــه اتیلــن مجموعـاً نیازمنــد ســه میلیــون تــن اتیلــن خواهنــد بــود.

 -10ضعــف در تأمیــن بهینــه ،پایــدار و بلندمــدت انــرژی

کشــور

بســیاری از پتروشــیمیهای تصویــب شــده بعــد از گذشــت چندیــن

دالیــل متعــددی در کشــور موجــب شــده اســت تــا تامیــن انــرژی
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پایــدار بــرای بخشهــای مختلــف کشــور بــا چالشهایــی مواجــه

کــه اســتانداردهای الزم را ندارنــد و همچنیــن عــدم رعایــت اصــول و

باشــد .یکــی از ایــن مســائل شــدت بــاالی مصــرف انــرژی در کشــور

اســتانداردهای بهــره وری اســت.

اســت کــه موجــب شــده همیشــه تولیــد بــه دنبــال مصــرف باشــد

همــه ایــن عوامــل نشــات گرفتــه از قیمــت پاییــن انــرژی و اعطــای

و از برنامــه ریــزی بــرای طرحهــای توســعه ای جهــت صــادرات و

یارانــه بــه آن اســت کــه موجــب میشــود جذابیتــی بــرای افزایــش

افزایــش ارزش افــزوده در گاز ،بــاز بمانــد.

بهــره وری و کاهــش شــدت مصــرف بــه وجــود نیایــد.

مســئله دیگــر کامــل نبــودن خطــوط فعلــی انتقــال گاز در ســطح

 -12عــدم تزریــق آب و گاز مــورد نیــاز مخــازن جهــت

کشــور در کنــار نبــود ذخایــر اطمینــان بخــش اســتراتژیک رو و

تولیــد صیانتــی و جلوگیــری از افــت فشــار

زیرزمینــی انــرژی (گاز) در کشــور اســت کــه باعــث میشــود هــر

تولیــد صیانتــی از میادیــن نفتــی و حفــظ منافــع بین نســلی ،مســتلزم

ســاله و بهخصــوص در فصــل ســرما ،وزارت نفــت مجبــور بــه واردات

اجــرای موثــر پروژههــای افزایــش ضریــب بازیافــت میادیــن اســت.

گاز از ترکمنســتان گــردد تــا بتوانــد پاســخگوی نیــاز کشــور باشــد .در

یکــی از اقداماتــی کــه میشــود در راســتای افزایــش ضریــب برداشــت

نتیجـه ایــن واردات ،انــرژی کشــور وابســته بــه کشــور خارجــی بــوده

مخــازن انجــام داد ،تزریــق گاز طبیعــی بــه داخــل مخــزن اســت .ایــن

و هــر لحظــه ممکــن اســت بــه دالیلــی همچــون اختالفــات حقوقــی

در حالــی اســت کــه در ایــران ،بــه دلیــل افزایــش بیرویـهی مصــرف

در قــرارداد ،تنشهــای سیاســی بیــن دو کشــور و یــا تحریمهــای

گاز ،گاز مــورد نیــاز بــرای تزریــق وجــود نــدارد و اقدامــات وزارت

بینالمللــی ،امنیــت انــرژی کشــور بــه خطــر بیفتــد.

نفــت نســبت بــه برنامههــای مشــخص شــده در اســناد بــاال دســتی

ماننــد اتفاقــی کــه در زمســتان  1395افتــاد و در اوج فصــل ســرما،

(برنامــه پنجــم و ششــم توســعه) فاصلـهی بســیاری دارد.

ترکمنســتان صــادرات گاز بــه ایــران را قطــع کــرد و تأمیــن امنیــت

در طــول برنامــه پنجــم توســعه بــه دلیــل رشــد مصــرف گاز خانگــی

انــرژی در شــهرهای شــمالی کشــور بــا خطــر جــدی روب ـهرو شــد.

کشــور ،تعهــد صــادرات گاز بــه ترکیــه و افزایــش ســهم نیروگاههــا از

در نتیجــه دولــت مجبــور شــد بــرای پاســخگویی بــه نیــاز خانوارهــا،

گاز طبیعــی ،عمــا برنامههــای تزریــق گاز محقــق نشــد.

گاز بعضــی از نیروگاههــای کشــور را قطــع کنــد تــا مشــکلی بابــت

علیرغــم اینکــه ایــن کار بــرای ادامــه فعالیــت یــک مخــزن و چــاه

تأمیــن آســایش مــردم ایجــاد نشــود.

نفــت ،حیاتــی محســوب میشــود امــا مســئوالن همیشــه وضعیــت

 -11بــاال بــودن شــدت مصــرف انــرژی کشــور در بخــش

فعلــی را در نظــر میگیرنــد ،غافــل از اینکــه اثــر تزریــق نکــردن ِگاز

خانگــی و اداری و صنعتــی

مــورد نیــاز مخــازن ،در ســالهای آتــی خــودش را نشــان میدهــد

یکــی از معضــات مهــم و اساســی در کشــور ،بــاال بــودن شــدت

و کشــور را بــا افــت تولیــد مواجــه خواهــد کــرد.

مصــرف انــرژی بــه خصــوص در حــوزه مربــوط بــه مصــرف مــردم
اســت .ایــن مســئله باعــث شــده اســت وضعیــت کشــور در مصــرف

اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

قیمــت پاییــن انــرژی در ایــران و فرهنــگ نادرســت مصــرف انــرژی،

در حــوزه کاری وزارت نفــت ،اقدامــات جهشــی و اولویــتدار زیــر

تمــام حاملهــای انــرژی از اســتانداردهای جهانــی باالتــر باشــد.
عــدم اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان بــرای کاهــش شــدت انــرژی
و اســتفاده از وســایل و تجهیــزات بــا مصــرف بــاال و عــدم رعایــت
اســتانداردها 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 میشــود .دلیــل بــاال بــودن شــدت مصــرف انــرژی در حــوزه
صنعــت و حمــل و نقــل ،اســتفاده از تجهیــزات بــا عمــر بــاال و قدیمــی

بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 -1راه انــدازی بــورس نفــت بــه منظــور روزآمــد کــردن
روشهــای فــروش و اثرگــذاری در تعییــن قیمــت

عرضــه و فــروش نفــت در بــورس ،مدتهاســت کــه در میــان
کارشناســان و مســئولین ،مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد .بــه
عنــوان مثــال بــورس نفــت در حــدود  10ســال قبــل تــا چنــد قدمــی
اجرایــی شــدن نیــز پیــش رفــت و حتــی بــا تاســیس دفاتــر آن در

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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کیــش ،عرضــه و فــروش نفــت در بــورس در حــال محقــق شــدن بــود

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

امــا بــه ناگهــان متوقــف شــد .هــم اکنــون نیــز مدتهاســت مســئله

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

شــروع بــه کار ایــن بــورس مطــرح اســت و صحبــت از راه انــدازی آن

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

میشــود ،امــا اتفاقــی نمیافتــد.

مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریف نشــده اســت.

راه انــدازی بــورس نفــت بــه علــت مزایــای متعــددی کــه دارد ماننــد

 -3یکســان ســازی ســهم شــرکت ملــی نفــت از فــروش

کشــف قیمــت ،افزایــش شــفافیت در معامــات ،تنــوع بخشــی در

داخلــی و خارجــی

روشهــای فــروش نفــت خــام و کاهــش ریســک معامــات ،ضــروری

یکــی از اقداماتــی کــه بــه توســعه صنعــت پاالیشــی کشــور منجــر

اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد .همچنیــن بــا فــروش ریالــی نفــت در

خواهــد شــد ،یکســان ســازی ســهم شــرکت ملــی نفــت از فــروش

بــورس ،مشــکالت ناشــی از عــدم انتقــال دالر و نقــد شــوندگی آن نیــز

نفــت بــه داخــل هماننــد ســهم صادراتــی آن اســت .در حــال حاضــر

حــل خواهــد شــد.

ســهم شــرکت ملــی نفــت ایــران از صــادرات نفــت خــام  14.5درصــد

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

از قیمــت فــروش نفــت اســت ،در حالــی کــه درآمــد آن از فــروش

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

نفــت بــه پاالیشــگاههای داخلــی یــک ســوم ایــن مقــدار اســت.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

یکســان ســازی و یــا حتــی بیشــتر کــردن ســهم درآمــد شــرکت ملــی

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

نفــت از فــروش داخلــی نســبت بــه صــادرات آن ،گزینــه ای اســت کــه

اســت.

موجــب تحــرک در صنعــت پاالیشــی کشــور خواهد شــد.

 -2افزایــش ظرفیــت پاالیشــی نفــت در کشــور تــا رســیدن

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

بــه نقطــه عــدم صــادرات نفــت خــام

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

یکــی از راهکارهــای حــذف خــام فروشــی و بــی اثــر کــردن تحریــم

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

فــروش نفــت ،تولیــد فرآوردههــای نفتــی و پتروشــیمی بــا ارزش

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

افــزوده باالتــر از طریــق پاالیــش و فــرآوری نفــت خــام اســت .ایــن

اســت.

اقــدام ،عــاوه بــر اینکــه تحریــم صــادرات نفــت خــام را بــی اثــر

 -4افزایــش ظرفیــت پاالیشــی گاز در کشــور تــا رســیدن

میکنــد ،میــزان درآمدهــای کشــور را نیــز افزایــش خواهــد داد.

بــه نقطــه عــدم صــادرات میعانــات گازی

در حــال حاضــر ،میــزان تولیــد نفــت خــام کشــور در حــدود 4

میــزان تولیــد میعانــات گازی در کشــور طبــق آمــار ســال 1395

میلیــون بشــکه در روز اســت ،در حالــی کــه ظرفیــت پاالیــش نفــت

نزدیــک بــه  700هــزار بشــکه در روز اســت کــه ایــن میــزان بــا

خــام کشــور کمتــر از  2میلیــون بشــکه در روز اســت.

تکمیــل فازهــای باقیمانــده پــارس جنوبــی تــا  1میلیــون بشــکه در

نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه بــا وجــود تهدیدهــا و

روز نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

تحریمهــای مختلفــی کــه متوجــه جمهــوری اســامی ایــران بــوده

بنابرایــن در ایــن راســتا ،تکمیــل فازهــای دوم و ســوم پاالیشــگاه

اســت ،از  20ســال گذشــته ،هیــچ پاالیشــگاه نفتــی جدیــدی در

 360هــزار بشــکه ای ســتاره خلیــج فــارس و همچنیــن ســاخت و راه

کشــور راه انــدازی نشــده اســت.

انــدازی مجتمــع پاالیشــی  480هــزار بشــکه ای ســیراف و مجتمــع

در ایــن راســتا بــه طــور خــاص ضــروری اســت تکمیــل پاالیشــگاههای

 120هــزار بشــکه ای پــارس شــیراز بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

نفــت خــام کاســپین گــرگان ،شــهریار تبریــز ،آناهیتــا کرمانشــاه و

ایــن اقــدام در راســتای فــرآورش و تبدیــل کامــل میعانــات گازی

پاالیشــگاههای نفــت خــام ســنگین هرمــز (جاســک) و خوزســتان

تولیــد شــده در کشــور بــه فرآوردههــای نفتــی خواهــد بــود و لــذا

بــا مجمــوع ظرفیــت  1.08میلیــون بشــکه در روز در دســتور کار

بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد مقاومتــی

قــرار گیــرد.

بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

خــط اتیلــن غــرب ،تعــدادی از طرحهــا بــا درصــد پیشــرفت بــاالی

اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

 80درصــد وجــود دارنــد کــه نیــاز بــه اهتمــام ویــژه و تســریع بــرای

اســت:

تکمیــل و راه انــدازی آنهــا وجــود دارد.
•راه انــدازی اولیــن خــط تولیــد فرآوردههــای (نفــت و گاز و

بنابرایــن ضــروری اســت تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام بــا

بنزیــن) مجتمــع پاالیشــگاهی غیــر دولتــی میعانــات گازی

درصــد پیشــرفت بــاال جهــت رســیدن بــه تولیــد و بازپراخــت

ســتاره خلیــج فــارس بــا اســتاندارد یــورو  ۵بــا خــوراک ۱۲۰

بدهیهــا از عایــدات آن و همچنیــن واگــذاری داراییهــای

هــزار بشــکه در روز

پروژههــای نیمــه تمــام بــا پیشــرفت کــم جهــت آزادســازی

 -5واقعــی ســازی قیمــت خــوراک جهــت افرایــش تولیــدات

منابــع حاصــل از آن ،در دســتور کار قــرار گیــرد و در انجــام آن

پتروشــیمی بــا ارزش افــزوده بــاال در کشــور

تســریع شــود.

رونــد توليــد محصــوالت پتروشــيمي طــي ســالهاي گذشــته ،عمدتــا

ایــن اقــدام باعــث میشــود ضمــن اســتفاده از تولیــد و عایــدات

صعــودي بــوده و فقــط در ســال  1392بــه دليــل شــرايط تحريــم و

ناشــی از راه انــدازی ایــن پروژههــا ،ســرمایههای مســدود شــده

مشــكالت ناشــي از آن ،توليــد محصــوالت پتروشــيمي كشــور كاهــش

کشــور نیــز در مــدار تولیــد قــرار گیرنــد.

يافتــه اســت.

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

در بخــش صــادرات نيــز رونــد فــروش محصــوالت كشــور بــه خــارج

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

افزايشــي بــوده اســت ،امــا ايــن رونــد افزايشــي ،محصــوالت بــا

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

ارزش افــزوده بــاال را شــامل نمیشــود .درحالــي كــه میــزان تولیــد

اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

محصــوالت پتروشــیمی کشــور از ســال  1391تــا  1395از 41.1

اســت:

میلیــون تــن بــه  50.6میلیــون تــن در ســال رســیده و صــادرات

•راه انــدازی دوازده مجتمــع بــزرگ پتروشــیمی بــا

آن نیــز از  15میلیــون تــن بــه  20میلیــون تــن در ســال رســیده

ســرمایهگذاری غیــر دولتــی در لرســتان(خرمآباد)،

اســت امــا ،تغييــرات ارزش هــر تــن محصــوالت صادراتــي كشــور طــي

کردستان(ســنندج) ،مهابــاد ،شــهدای مرودشت(شــیراز)،

ســالهاي  1391تــا  1395نزولــي بــوده و از  765دالر بــه ازای هــر

کارون(ماهشــهر) ،کاوه(دیــر) ،و کاویــان ،۲پردیــس ،۳

تــن بــه  468دالر رســیده اســت.

مرواریــد ،انتخــاب ،تخــت جمشــید ،داالهــو ،در عســلویه

بنابرایــن پیشــنهاد میشــود در ایــن راســتا ،قیمــت خــوراک تحویلــی

 -7ســرمایهگذاری در پروژههــای جدیــد تولیــد نفــت و

بــه پاالیشــگاهها تعدیــل گــردد تــا مدیــران ایــن صنعــت بــه ســمت

گاز از میادیــن مشــترک

تولیــدات بــا ارزش افــزوده باالتــر و بــه طــور کلــی افزایــش بازدهــی و

یکــی از روشهــای افزایــش درآمدهــا و بــه تبــع آن کاهــش

بهــره وری ســوق پیــدا کننــد.

بدهیهــای وزارت نفــت ،افزایــش ســرمایهگذاری در میادیــن

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

نفــت و گاز کشــور بــا اولویــت میادیــن مشــترک از جملــه میادیــن

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

نفتــی غــرب کارون بــا عــراق و میــدان گازی پــارس جنوبــی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

بــا قطــر اســت .ایــن اقــدام عــاوه بــر درآمدزایــی ،بــه افزایــش

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

ســهم ایــران از میادیــن مشــترک منجــر خواهــد شــد و بــه

اســت.

طــور مســتقیم در راســتای اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد

 -6تعییــن تکلیــف ســریع پروژههــای نیمــه تمــام خــط

مقاومتــی قــرار دارد.

اتیلــن غــرب و بخشهــای مرکــزی و شــمالی کشــور

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

در میــان  35طــرح پتروشــیمی موجــود در ســطح کشــور مرتبــط بــا

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

87

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

عمــان ،اقــدام دیگــری اســت کــه بایــد بــا ســرعت و جدیــت بیشــتری

اقتصــاد مقاومتــی ،ســه پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

اســت:

طــرح ســاخت خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه عمــان در دو بخــش
•افزایــش  ۱۰۰هــزار بشــکه ای تولیــد نفــت خــام میادیــن

خشــکی و دریایــی تعریــف شــده اســت؛ بــر اســاس مذاکــرات صــورت

مشــترک غــرب کارون و رســیدن بــه ظرفیــت  ۳۵۰هــزار

گرفتــه بیــن ایــران و عمــان ،قــرارداد فــروش گاز ایــران بــه عمــان در

بشــکه در روز

ســال  ٢٠١٣امضــا شــد؛ ایــن قــرارداد  ٦٠میلیــارد دالری ،بــرای ٢٥

•بیــع متقابــل افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت خــام میادیــن

ســال اعتبــار دارد بــه طــوری کــه بــرای  ١٥ســال روزانــه  ٢٨میلیــون

مشــترک غــرب کارون بــه میــزان  ۹۰هــزار بشــکه در روز

مترمکعــب (حــدود  10میلیــارد متــر مکعــب در ســال) گاز ایــران

•بیــع متقابــل افزایــش ســطح تولیــد گاز در میــدان مشــترک

از طریــق یــک خــط لولــه از بســتر خلیــج فــارس بــه عمــان صــادر

پــارس جنوبــی بــه  ۵۶۷میلیــون متــر مکعــب در روز

میشــود.

 -8انعقاد قراردادهای بلند مدت گازی و اجرای قراردادهای

بنابرایــن صــادرات پیوســته گاز بــه کشــورهای همســایه بــه عنــوان

موجود به منظور صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه

یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت

تحقــق صــادرات گاز طبیعــی از طریــق خــط لولــه بــه کشــورهای

نفــت محســوب میشــود.

هــدف در منطقــه بایســتی بــدون کــم و کاســت انجــام شــود؛ در

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

مرحلــه بعــد نیــز بایــد بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت صــادرات گاز

اقتصــاد مقاومتــی ،دو پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

بــه ایــن کشــورها بــود .ایــن اقــدام بــه ارزآوری پایــدار و افزایــش

اســت:

درآمدهــای گازی کشــور منجــر خواهــد شــد و کشــورهای منطقــه را

•احــداث خــط لولــه و صــادرات گاز بــه پاکســتان (ادامــه خــط

بــه ایــران وابســته خواهــد کــرد.

لولــه هفتــم سراســری)

در ایــن راســتا قراردادهــای منعقــد شــده بــرای صــادرات گاز بــه

•احــداث خــط لولــه و ایجــاد امــکان صــادرات گاز بــه کشــور

پاکســتان کــه یکــی از قراردادهــای موجــود در ایــن زمینــه اســت،

عــراق بــه طرفیــت  ۵میلیــون متــر مکعــب در روز

بایســتی هرچــه ســریعتر اجرایــی شــود .همچنیــن در حــال حاضــر

 -9فعــال ســازی ظرفیــت ترانزیــت (ســوآپ) نفــت و گاز

میــزان صــادرات گاز ایــران بــه کشــور عــراق در حــدود  10میلیــون

جهــت تقویــت جایــگاه کشــور بــه عنــوان قطــب انــرژی

متــر مکعــب در روز اســت ،در حالــی کــه مطابــق بــا قراردادهــا

منطقــه

امــکان افزایــش ایــن ظرفیــت تــا  60میلیــون متــر مکعــب در روز

جهــت اســتفاده از ظرفیــت ســوآپ گازی ،میتــوان از کشــورهای

(حــدود  20میلیــارد متــر مکعــب در ســال) وجــود دارد .از ســوی

ترکمنســتان و آذربایجــان کــه تولیــد و صادرکننــده گاز بــه ایــران

دیگــر در حــال حاضــر ســاالنه  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب (حــدود 30

هســتند بهــره بــرد .ایــران روزانــه حــدود  2میلیــون متــر مکعــب گاز

میلیــون متــر مکعــب در روز) بــه ترکیــه گاز صــادر میشــود کــه

از جمهــوری آذربایجــان دریافــت کــرده و بــه ازای آن گاز خــود را

ظرفیــت افزایــش آن وجــود دارد و در ایــن رابطــه مذاکراتــی هــم

بــه نخجــوان ارســال میکنــد .صــادرات گاز روســیه و ترکمنســتان

صــورت گرفتــه اســت.

بــه ارمنســتان از طریــق ایــران و همچنیــن صــادرات گاز ترکمنســتان

کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس نیــز هــدف دیگــر بــرای صــادرات

بــه هنــد بــه واســطه ایــران ،در بحــث ســوآپ گاز مطــرح اســت کــه

گاز ایــران هســتند کــه  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب در ســال بــرای آن

نیازمنــد پیگیــری جــدی اســت.

برنامــه ریــزی شــده اســت.

همچنیــن در حــوزه ســوآپ نفــت ،ایــران توافــق کــرده اســت کــه

همچنیــن تــاش بــرای نهایــی ســازی قراردادهــا و شــروع عملیــات

روزانــه تــا ســقف 60هــزار بشــکه از نفــت برداشــت شــده در میــدان

اجرایــی آنهــا در حــوزه کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس نظیــر

نفتــی کرکــوک در شــمال ایــن کشــور را بــا نفــت ایــران ســواپ کنــد.
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

بــه موجــب ایــن قــرارداد کــه بــه امضــای دو کشــور رســیده ،ایــران

نیــاز بــه افزایــش فشــار مخــزن در آنهــا دیــده میشــود.

موظــف اســت نفتــی بــا همــان ویژگیهــا و همــان مقــدار کــه از

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

کرکــوک دریافــت میکنــد ،در بنــادر جنوبــی عــراق در خلیــج

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

فــارس ،تحویــل ایــن کشــور دهــد.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

جهــت صــادرات نفــت خــام روســیه نیــز هماکنــون خطــوط لولــه،

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

تاسیســات و مخــازن ذخیرهســازی بــه منظــور از ســرگیری ســوآپ

اســت.

روزانــه  ۱۲۰هــزار بشــکه نفــت آمــاده بهرهبــرداری هســتند و بــا

 -11اصالح نظام قیمتگذاری گاز با استفاده از مدل IBT

تغییراتــی کــه در پاالیشــگاه نفــت تهــران انجــام گرفتــه ،صرفــا

شــدت مصــرف انــرژی در ایــران بــه دلیــل ارزان بــودن و تعلــق

در ایــن پاالیشــگاه امــکان پاالیــش و فــرآورش روزانــه تــا ســقف

گرفتــن یارانــه بــه آن ،بــه یکــی از معضــات کشــور تبدیــل شــده

 ۲۵۰هــزار بشــکه نفــت ســوآپ وجــود دارد .در مقابــل روســیه،

اســت؛ بــه نحــوی کــه نــه تنهــا موجــب رشــد مصــرف بــی رویــه

نفــت و فرآوردههــای نفتــی را در خلیــج فــارس از ایــران تحویــل

حاملهــای انــرژی از جملــه گاز شــده بلکــه یارانــه تعلــق گرفتــه

میگیــرد.

بــه ایــن بخــش نیــز از روال عدالــت خــارج شــده و هــر کــس کــه

مزیــت اســتفاده از ســواپ ایــن اســت کــه بخشهــای شــمالی و

انــرژی بیشــتری مصــرف کنــد ،یارانــه پنهــان بیشــتری را دریافــت

شــمال غربــی ایــران از نفــت روســیه و عــراق ،بــرای پاالیشــگاههای

خواهــد کــرد.

کشــور اســتفاده خواهنــد کــرد و در عــوض بــه جــای انتقــال نفــت

بــه عنــوان نمونــه بــر اســاس تعرفــه موجــود در قبــوض گاز ســال

جنــوب کشــور تــا بخشهــای شــمالی ،در همــان محــل تولیــد از

 ۱۳۹۵و در یــک اقلیــم معمولــی ماننــد تهــران و در فصــل ســرد،

محصــوالت موردنظــر اســتفاده خواهــد شــد .همیــن شــرایط در حــوزه

محاســبات نشــان میدهــد کــه میــزان یارانــه پرداختــی دولــت

گاز نیــز صــادق اســت.

بــه پلــه اول مصرفــی (کــم مصرفهــا) حــدود  ۵۳هــزار تومــان و

بنابرایــن از طریــق ســوآپ نفــت و گاز ،در هزینههــای انتقــال انــرژی

میــزان یارانــه پرداختــی بــه مشــترکین موجــود در پلــه آخــر مصرفــی

از جنــوب بــه شــمال بــرای ایــران و همچنیــن هزینههــای انتقــال

(پرمصرفهــا) حــدود  ۴۸۰هــزار تومــان اســت.

انــرژی از شــمال بــه جنــوب بــرای کشــورهای صادرکننــده مثــل

راهــکار قیمتــی بــرای کنتــرل مصــرف در ایــن بخــش بــه ایــن

ترکمنســتان و روســیه صرفــه جویــی خواهــد شــد.

صــورت اســت کــه قیمــت حاملهــای انــرژی بــرای  80درصــد مــردم

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

کــه کــم مصــرف هســتند ،بــدون تغییــر باقــی بمانــد؛ امــا بــرای آن

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

دســته از مشــتریان کــه بیــش از الگــو مصــرف میکننــد ،بایســتی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

بــه صــورت پلکانــی و تــا نــرخ آزاد و بــدون یارانــه (حتــی بیشــتر از

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

نــرخ تمــام شــده) افزایــش یابــد.

اســت.

بــا آزاد شــدن منابــع مصرفــی گاز در ایــن بخــش ،نــه تنهــا یارانــه

 -10تزریــق گاز و آب بــه مخــازن جهــت حفــظ و توســعه

پنهــان کمتــری توزیــع میشــود ،بلکــه بــا ظرفیــت آزاد شــده

ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز کشــور بــه صــورت صیانتــی

میتــوان صــادرات گاز بیشــتر بــه مشــتریان ،تزریــق بیشــتر گاز بــه

مطابــق بــا قوانیــن مختلــف توســعه کشــور ،تزریــق آب و گاز بــه

میادیــن و پروژههــای مختلــف افزایــش ارزش افــزوده گاز طبیعــی را

عنــوان متــداول تریــن روشهــای حفــظ فشــار مخــازن و افزایــش

عملیاتــی کــرد.

برداشــت شــناخته شــده اســت .در واقــع جهــت برداشــت صیانتــی

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

از میادیــن نفتــی ،تزریــق آب و گاز امــری ضــروری اســت چــرا کــه

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

همــه مخــازن دنیــا دارای نیمــه عمــری هســتند کــه پــس از آن

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

موفــق تامیــن ســرمایه از طریــق منابــع داخلــی ،ضــروری اســت وزارت

اســت.

نفــت بــه عنــوان یــک اقــدام مهــم و اولوی ـتدار ،ســازوکارهای الزم

 -12اجــرای طــرح فــرآورش کامــل گازهــای همــراه و

بــرای تامیــن مالــی قراردادهــای کالن نفتــی از طریــق بــازار ســرمایه

جلوگیــری از ســوزانده شــدن آن

را ایجــاد نمایــد.

گازهــای همــراه نفــت ،یکــی از محصــوالت جانبــی تولیــد نفــت

ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

هســتند و همــراه بــا نفتخــام از میدانهــای نفتــی برداشــت

مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

میشــوند و از مهمتریــن منابــع اتــاف انــرژی در بخــش نفــت و

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

گاز کشــور ،محســوب میگــردد .براســاس آمارهــای جهانــی ،ایــران

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

بعــد از روســیه و نیجریــه بیشــترین اتــاف انــرژی بــه ایــن شــکل را

اســت.

در جهــان دارد بــه گونـهای کــه در حــال حاضــر ،حــدود  40میلیــون
متــر مکعــب در روز گازهــای همــراه نفــت (معــادل  1.5فــاز پــارس

 -14ایجــاد ســازوکار انتقــال فنــاوری در پــروژه هــای
مشــترک نفــت و گاز بــا شــرکت هــای خارجــی

جنوبــی) در میادیــن نفتــی کشــور بــدون اســتفاده ســوزانده میشــود

ضــروری اســت بــه منظــور افزایــش تجربیــات اجرایــی و توانمنــدی

کــه ارزش اقتصــادی آن حــدود  2تــا  3میلیــارد دالر تخمیــن زده

هــای کشــور در انجــام پــروژه هــای کالن نفــت و گاز ،وزارت نفــت

میشــود.

ســازوکار مشــخصی بــرای انتقــال فنــاوری در قراردادهــای مشــترک

بــرای کاهــش ســوزانده شــدن گازهــای فلــر ،تکنولــوژی FLNG

بــا شــرکت هــای خارجــی ایجــاد نمایــد.

کــه یــک تکنولــوژی جدیــد جهانــی اســت و بــه کمــک آن پاالیــش

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

و مایعســازی گاز بــر روی کشــتی بــدون نیــاز بــه خشــکی انجــام

مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

میگیــرد ،میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نفــت محســوب میشــود.

اســت:

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی

•اصــاح ســاختار قراردادهــای جدیــد  IPCبــرای انتقــال

اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

فنــاوری بــا هــدف اجــرای راهبــرد معاوضــه بــازار کشــور

اســت:

در حــوزه هــای نفتــی و گازی بــا دانــش فــی عملیاتــی و
•کاهــش نیــم واحــد درصــد هدررفــت گاز طبیعــی از گاز

بنیادیــن از طریــق شــرکت هــای اکتشــاف و تولیــد E&P

فــرآورش شــده

بــرای بخــش باالدســت و شــرکت هــای پیمانــکار عمومــی

 -13ایجــاد ســازوکار تامیــن مالــی قراردادهــای کالن نفتــی

از طریــق بــازار ســرمایه

 GCبــرای بخــش پائیــن دســت صنعــت نفــت و انعقــاد
قــرارداد مهــم نفتــی و گازی

شــرکتهای تامیــن ســرمایه بــا ظرفیــت باالیــی کــه دارنــد و بــا
توجــه بــه نقدینگــی بــاالی کشــور ،میتواننــد بخــش اعظمــی از
نیــاز پروژههــای نفتــی بــه منابــع مالــی را برطــرف کننــد .ایــن
ظرفیــت از طریــق بــازار بــورس کشــور نیــز میتوانــد فعــال شــود و
صندوقهــای پــروژه ،امــکان جدیــدی در بــازار ســرمایه هســتند کــه
بــرای ایــن مهــم کاربــرد دارد.
بنابرایــن بــا وجــود ســرمایههای کالن در کشــور و همچنیــن تجربــه
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وضعیت وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی
نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 14اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
نفــت ،متناســب بــا  6اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
پروژههایــی تصویــب شــده اســت کــه  9پــروژه از  19پــروژه ایــن
دســتگاه در ســالهای  1395و  1396را تشــکیل میدهــد.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

•بیــع متقابــل گازرســانی بــه  ۹۰۰هــزار مشــترک جدیــد

این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:

روســتایی و شــهرهای کوچــک و مــرزی

چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویتدار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت
نفت ،در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

•بیــع متقابــل گازرســانی  ۱۲۰۰۰۰۰مشــترک جدیــد
روســتایی و شــهرهای کوچــک و مــرزی
• ۳۴۰۰میلیــارد ریــال کمــک بــه پروژههــای عــام المنفعــه
در مناطــق نفــت خیــز و گاز خیــز و محــروم کشــور
•انتقــال و توســعه فنــاوری بخــش باالدســت شــامل بهبــود

اقدامات جهشی و

اقدامات جهشی و

اولویتدار دارای پروژه

اولویتدار بدون پروژه

تولیــد و ازدیــاد برداشــت در  ۲۰میــدان نفتــی و گازی شــامل

6

 ۵۲مخــزن بــا  ۹دانشــگاه و مرکــز تحقیقاتــی بــا هــدف

8

ایجــاد بســتر دانــش بنیــادی فنــاوری از طریــق ارتبــاط بــا
شــرکتهای  E&Pدر راســتای انتقــال و توســعه فنــاوری
(مطالعاتــی بــوده و بــه عنــوان اقــدام جــاری محســوب
مطابــق ایــن نمــودار 42 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»
وزارت نفــت دارای پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی اســت.
همچنیــن از میــان  19پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت نفــت تعریــف شــده اســت 10 ،پــروژه را
نمیتــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» قــرار داد
کــه همــه آنهــا از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی» وزارت نفــت

میشــود)
در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی «اقدامــات مبهــم و کلــی» وجــود نــدارد.
بــر ایــن اســاس وضعیــت پروژههــای مصــوب وزارت نفــت در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده
اســت:
وضعیت  19پروژه مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

محســوب میشــوند و عبارتنــد از:
• ۴۵۰۰میلیــارد ریــال کمــک بــه پروژههــای عــام المنفعــه
در مناطــق نفــت خیــز و گازخیــز محــروم کشــور
•بیــع متقابــل جایگزینــی  ۳۰۰۰دســتگاه اتوبــوس فرســوده بــا
اتوبــوس پایه گازســوز

جهشی و اولویتدار
9

جاری و معمولی
10

•بیــع متقابــل نوســازی  ۵۰۰۰دســتگاه کامیــون و کشــنده
فرســوده بــاالی  ۱۰تــن
•بیــع متقابــل جایگزینــی  ۲۰۰۰۰تاکســی و ون فرســوده بــا
تاکســب پایــه گازســوز بــا پیمایــش بــاال
•بیــع متقابــل افزایــش کارایــی  ۴۰۰۰۰موتــور خانــه و ســامانه
گرمایشــی ســاختمانهای کشــور
•بیــع متقابــل بــرق دار کــردن  ۱۰۰۰۰حلقــه چــاه و تلمبــه
آب کشــاورزی

مطابــق ایــن نمــودار 47 ،درصــد از پروژههــای مصــوب وزارت نفــت
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات جهشــی و
اولویــتدار اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بخش پنجم

«ارزیابی وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی»

بررسی  30پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  10اقدام جهشی و اولویتدار

وزارت نیــرو در کشــور عهــده دار تولیــد ،انتقــال و توزیــع انــرژی

•مــاده  :13مقابلــه بــا ضربــه پذیــری درآمــد حاصــل از

الکتریکــی و تأسیســات مرتبــط بــا آن و همچنیــن مدیریــت منابــع

صــادرات نفــت و گاز از طریــق افزایــش صــادرات بــرق

آبــی اســت؛ البتــه کــه بخــش بــرق در ایــن وزارتخانــه پررنــگ تــر

•مــاده  :15افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره

اســت .نیروگاههــای بــرق ،ســدهای برقابــی ،شــبکههای بــرق

ارزش صنعــت نفــت و گاز ،توســعه تولیــد کاالهــای دارای

رســانی ،شــبکههای آبرســانی و  ...تحــت مدیریــت ایــن وزارتخانــه

بازدهــی بهینــه (براســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی)

قــرار دارنــد و لــذا وزارت نیــرو ،نقــش قابــل توجــه و مهمــی در تحقــق

و بــاال بــردن صــادرات بــرق ،محصــوالت پتروشــیمی و

اقتصــاد مقاومتــی دارد.

فرآوردههــای نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از

از میــان سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مادههــای 13 ،8 ،4

منابــع

و  15مرتبــط بــا وزارت نیــرو اســت:

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب

•مــاده  :4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی یارانههــا

در ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقــدام  6و  9مرتبــط بــا

در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــرهوری ،کاهــش

وزارت نیــرو اســت:

شــدت انــرژی و ارتقــاء شــاخصهای عدالــت اجتماعــی

•اقــدام  :6بهــره بــرداری از ســرمایهگذاریهای انجــام شــده

•مــاده  :8مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای سیاسـتهای

در نیروگاههــا

کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف کاالهــای

•اقدام  :9ارتقای بهره وری انرژی

داخلــی همــراه بــا برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و

وزارت نیــرو بــرای تحقــق ایــن ماموریتهــا در ســال  1395تعــداد

رقابــت پذیــری در تولیــد

 17پــروژه و در ســال  1396نیــز تعــداد 14پــروژه مصــوب در ســتاد
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته اســت کــه 1

تغییراتــی نمــوده اســت.

مــورد از آنهــا در هــر دو ســال تکــرار شــده اســت؛ لــذا در مجمــوع

در جــدول زیــر عناویــن ایــن پروژههــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

کمــی
ایــن وزارتخانــه  30پــروژه داشــته کــه البتــه بعضــا در اهــداف ّ

شــده اســت:

ردیف

پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱0
درصد

 1395و 1396

تبصره  11بودجه سال  1393و
ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه

2

نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها (50
هزار دستگاه کنتور فهام و  ۷۰۰۰دستگاه کنتور
حجمی مکمل آن) و نصب ابزارهای اندازهگیری
مناسب در منابع آبهای سطحی بر روی ۱۰۰۰
ایستگاه

1395

3

نصب  ۵۰هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق
(طرح فهام) و  ۷۰۰۰دستگاه کنتور حجمی بر
روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب
در منابع آب های سطحی بر روی  ۷۰۰ایستگاه

1396

ماده  47قانون اصالح الگوی مصرف (مصوب سال  ،)1389تبصره 11
بودجه سال  ،1394تبصره  8بودجه سال  ،1395تبصره  8بودجه سال
 ،1396ماده  140قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  35قانون برنامه
ششم توسعه

4

پر و مسلوب المنفعه نمودن  ۲۰۰۰۰حلقه چاه 
فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

1395

ماده  140قانون برنامه پنجم توسعه

5

پر و مسلوب المنفعه نمودن  ۱۵۰۰۰هزار حلقه
چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

1396

ماده  140قانون برنامه پنجم توسعه

6

احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت
 ۷۰۰۰مگاوات (شروع عملیات اجرایی سال
)1395

1395

تبصره  11بودجه سال  1393و
ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه

7

شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه
های گازی به ظرفیت  ۴۰۰۰مگاوات

1396

تبصره  11بودجه سال  1393و
ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه

8

آبگیری و یا افتتاح  ۱۰سد با ظرفیت تنظیم آب
 ۱۵۶۵میلیون مترمکعب (آبهای مرزی)

1395

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

9

آبگیری و یا افتتاح  ۹سد با ظرفیت تنظیم آب
 ۴۰۰میلیون متر مکعب (آب های مرزی)

1396

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

ماده  47قانون اصالح الگوی مصرف (مصوب سال  ،)1389تبصره 11
بودجه سال  ،1394تبصره  8بودجه سال  ،1395تبصره  8بودجه سال
 ،1396ماده  140قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  35قانون برنامه
ششم توسعه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

ردیف

پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

10

بهرهبرداری از  50هزار هکتار شبکههای آبیاری و
زهکشی اصلی (آبهای مرزی)

1395

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

11

بهره برداری از  ۷۰هزار هکتار شبکه های آبیاری
و زهکشی اصلی (آب های مرزی)

1396

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

12

آبگیری و یا افتتاح  ۴سد با ظرفیت تنظیم آب
 ۵۰۰میلیون مترمکعب (عمدتاً با هدف تامین
آب شرب) (غیر طرحهای مرزی)

1395

ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه

13

آبگیری و یا افتتاح  ۸سد به حجم مخزن ۸۵۵
میلیون متر مکعب (عمدتا با هدف تامین آب
شرب) (آب های غیر مرزی)

1396

ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه

14

بهرهبرداری از  5هزار هکتار شبکههای آبیاری و
زهکشی اصلی (غیر طرحهای مرزی)

1395

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

15

بهره برداری از  ۱۰هزار هکتار شبکه های آبیاری
و زهکشی اصلی (آب های غیر مرزی)

1396

تبصره  11بودجه سال  ،1393تبصره  11بودجه سال  ،1394تبصره
 13بودجه سال  ،1396ماده  141قانون برنامه پنجم توسعه و ماده
 31قانون برنامه ششم توسعه

16

تامین آب شرب بیش از  ۲۰۰۰روستا با جمعیتی
بالغ بر  ۲,۱میلیون نفر

1395

تبصره  7بودجه سال  ،1393تبصره  9بودجه سال  ،1394تبصره 6
بودجه سال  1395و تبصره  6بودجه سال 1396

17

تامين آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعيتي بالغ بر
 ۸۰۰هزار نفر

1396

تبصره  7بودجه سال  ،1393تبصره  9بودجه سال  ،1394تبصره 6
بودجه سال  1395و تبصره  6بودجه سال 1396

18

واگذاری  ۲۳پروژه آب و فاضالب به بخش
خصوصی به روشهای  BOO، BOTو
بیعمتقابل با ارزش  ۱۷۰۰میلیارد تومان

1395

تبصره  11بودجه سال 1394
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

ردیف

پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

19

واگذاري  ۲۰پروژه آب و فاضالب به بخش
خصوصي به روشهايROT، BOT،
BOOو بيعمتقابل

1396

تبصره  11بودجه سال 1394

20

تکمیل و بهره برداری بیش از  ۲۵۰۰مگاوات
نیروگاه جدید شامل (حرارتی ،آبیG.D ،و
انرژیهای تجدیدپذیر)

1395

تبصره  6بودجه سال  ،1393تبصره  6بودجه سال  ،1394تبصره 5
بودجه سال  1395و تبصره  5بودجه سال 1396

21

تکمیل و بهره برداری بیش از  ۴۲۱۹مگاوات
نیروگاه جدید شامل ( ۳۰۰۰مگاوات حرارتی،
 ۴۱۹مگاوات برقابی ۳۰۰ ،مگاوات تولید پراکنده
و  ۶۰۰مگاوات انرژی های تجدید پذیر)

1396

تبصره  6بودجه سال  ،1393تبصره  6بودجه سال  ،1394تبصره 5
بودجه سال  1395و تبصره  5بودجه سال 1396

22

تکمیل و بهره برداری  ۲۶تصفیهخانه فاضالب به
ظرفیت  ۴۲۰,۰۰۰مترمکعب در شبانهروز

1395

تبصره  6بودجه سال  ،1393تبصره  6بودجه سال  ،1394تبصره 5
بودجه سال  1395و تبصره  5بودجه سال 1396

23

تكميل و بهره برداري از  ۲۳تصفيهخانه فاضالب
به ظرفيت  ۴۲۱۰۰۰مترمكعب در شبانهروز

1396

تبصره  6بودجه سال  ،1393تبصره  6بودجه سال  ،1394تبصره 5
بودجه سال  1395و تبصره  5بودجه سال 1396

24

احداث  ۱۰۰۰۰مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق
توسط بخش خصوصی (شروع عملیات اجرایی
سال )۹۵

1395

ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه

25

شروع عملیات اجرایی احداث  ۲۰۰۰مگاوات
نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و
خصوصی

1396

ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه

26

اجرای سیستم   AMIIو شروع هوشمندسازی
شبکه با نصب  ۴۰۰هزار کنتور هوشمند (طرح
فهام) در سال ( ۱۳۹۵با اولویت مشترکین
دیماندی ،صنعتی و کشاورزی)

1395

ماده  47قانون اصالح الگوی مصرف (مصوب )1389و ماده  134قانون
برنامه پنجم توسعه

27

نصب  ۳۰۰هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

1396

ماده  47قانون اصالح الگوی مصرف (مصوب )1389و ماده  134قانون
برنامه پنجم توسعه

28

تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند

1395

29

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای
دارای ده تا بیست خانوار

1395

تبصره  9بودجه سال  1394و تبصره  6بودجه سال 1395

30

اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب (کاهش
درصد تعداد واحدهای با مصرف باالی  ۲۰متر
مکعب در سطح کشور به  ۲۲,۵درصد)

1395

ماده  17قانون برنامه چهارم توسعه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

چالشها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت نیــرو ،چالشهــا و موانعــی بــه شــرح زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1بدهی باالی وزارت نیرو به پیمانکاران
یکــی از مهمتریــن چالشهــای وزارت نیــرو بــرای تحقــق اقتصــاد
مقاومتــی ،بدهیهــای انباشــته و ناکارآمــدی اقتصــادی ایــن
وزارتخانــه اســت .اقتصــاد نامتــوازن صنعــت بــرق بــه انباشــته شــدن

پنهــان دریافــت کــرده انــد ،در حالــی کــه مشــترکین کــم مصــرف
تنهــا  ۱۴۰هــزار تومــان یارانــه پنهــان بــرق دریافــت کردهانــد.
ارزان بــودن بــرق عــاوه بــر اینکــه چــراغ ســبزی بــه افــراد پرمصــرف
در عــدم کنتــرل مصــرف اســت ،وزارت نیــرو را نیــز بــرای تامیــن بــرق
مــورد نیــاز ،مخصوصــا در زمــان اوج مصــرف ،بــا مشــکالت فــراوان
مواجــه کــرده اســت .تــاش بــی وقفــه وزارت نیــرو بــرای افزایــش
ظرفیــت تولیــد بــرق بــه میــزان مصــرف آن (مخصوصــا در فصــول
گــرم ســال) نمونــه ای از ایــن مشــکالت اســت.

مطالبــات بخــش خصوصــی منجــر شــده اســت ،بــه طــوری کــه بــر

 -3بــازده پاییــن نیروگاههــا بــه دلیــل قدیمــی و غیربومــی

نیــرو بیــش از  30هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی بدهــکار

بســیاری از نیروگاههــای کشــور بــا بازدهــی کمتــر از میــزان

اســاس گزارشهــای رســمی تــا پایــان مهــر مــاه ســال  ،1396وزارت
اســت.
بدهــی وزارت نیــرو بــه پیمانــکارن داخلــی و خارجــی ،در بســیاری
از مــوارد انگیــزه ادامــه فعالیــت و ســرمایهگذاری را از آنهــا ســلب
کــرده و رونــد توســعه صنعــت بــرق کشــور را بــا چالــش جــدی
مواجــه میکنــد .در حــال حاضــر وزارت نیــرو بدهکارتریــن وزارت
خانــه دولــت اســت و یافتــن روشــی بــرای پرداخــت بدهیهــای ایــن
وزارتخانــه ،جــزء مهمتریــن چالشهــای آن اســت.
 -2نظام 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
نیــرو بــا نرخهایــی پاییــن بــه فــروش میرســد کــه نــه تنهــا از
محــل آنهــا ،ایــن وزارتخانــه نمیتوانــد اقتصــاد خــود را اداره کنــد،
بلکــه باعــث شــکل گیــری الگــوی ناصحیــح مصــرف نیــز شــده اســت.

بــودن فنــاوری تولیــد بــرق

اســتاندارد کار میکننــد .ایــن موضــوع دالیــل متعــددی دارد.
یکــی از ایــن دالیــل ،قدیمــی بــودن فنــاوری و فرســوده بــودن
تجهیــزات برخــی از نیروگاههــا اســت؛ هــم اکنــون  ۶۰۰۰مــگاوات
نیــروگاه بــا ســن حــدود  ۴۰ســال بــه بــاال در کشــور فعــال هســتند.
علــت دیگــر بــازده پاییــن ،غیــر بومــی بــودن فنــاوری تولیــد بــرق
اســت؛ برخــی از نیروگاههــا بــا وجــود اینکــه تــازه تاســیس شــدهاند
بــه دلیــل عــدم تناســب فنــاوری بــا شــرایط اقلیمــی کشــور ،عمــا 
بــازده کمتــری نســبت بــه اســتانداردهای بینالمللــی دارنــد و بــرق
تولیــدی توســط آنهــا نســبت بــه ایــن اســتانداردها گرانتــر اســت.
بــه طــور مثــال نیروگاههــای بخــار کــه در کشــورهای بــا آب و
هــوای معتــدل (مثــا کشــورهای اروپایــی) دارای بازدهــی بیــش از
 50درصــد هســتند ،در کشــورهایی ماننــد ایــران کــه دارای آب و
هــوای گــرم و خشــک هســتند و عمومــا دچــار کمبــود منابــع آبــی

مشــکل دیگــر نظــام قیمــت گــذاری فعلــی ناعادالنــه بــودن آن اســت.

بازدهــی پایینــی دارنــد.
هســتند،
ِ

نســبت بــه طبقــات کمتــر برخــودار جامعــه مصــرف میکننــد و در

در زمینــه انتقــال و توزیــع بــرق مســئله ای بــه نــام تلفــات خطــوط

بررس ـیهای آمــاری نشــان میدهنــد افــراد متمــول بــرق بیشــتری
نتیجــه بــه دلیــل وجــود یارانــه پنهــان ،یارانــه بیشــتری نســبت بــه
افــراد کــم مصــرف دریافــت میکننــد.
بــه عنــوان نمونــه بــا افزایــش میــزان مصــرف بــرق مشــترکین،
میــزان بهــره منــدی آنهــا از یارانــه پنهــان نیــز افزایــش مییابــد.
بررس ـیهای آمــاری نشــان میدهــد مشــترکینی کــه مصــرف بــرق
آنهــا بیــش از الگــوی مصــرف بــوده و جــزو مشــترکین پرمصــرف بــه
حســاب میآینــد ،ســالیانه بیــن  800تــا  ۹۰۰هــزار تومــان یارانــه
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 -4تلفات باالی خطوط انتقال و توزیع برق
مســئله بــا اهمیتــی اســت .کاهــش تلفــات بــرق از لحــاظ بــاال
بــردن بهــره وری انــرژی و جلوگیــری از هدررفــت منابــع کشــور
حائــز اهمیــت اســت .همچنیــن کاهــش تلفــات ،کاهــش هزینــه
تمــام شــده تولیــد بــرق را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت بــه
طــوری کــه کاهــش هــر یــک درصــد تلفــات ،ســاالنه  2،6میلیــارد
کیلــووات ســاعت معــادل  1000میلیــارد تومــان صرفــه جویــی بــه
همــراه دارد.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

بــه عبــارت دیگــر بــا کاهــش یــک درصــد از ایــن تلفــات میتــوان

اســت ،میتــوان بــه ازای ایــن بدهــکاری ،آن شــرکت را از پرداخــت

یــک نیــروگاه ماننــد نیــروگاه ســیکلترکیبی شــهید ســلیمی

مالیــات معــاف کــرد و بــه ایــن صــورت وزارت نیــرو را در پرداخــت

مازنــدران را در طــول ســال خامــوش کــرد.

بدهیهــای خــود یــاری نمــود.

اســتاندارد جهانــی تلفــات شــبکه بــرق  8.3درصــد اســت و در صورتی

ایــن شــیوه میتوانــد عــاوه بــر کاهــش بدهیهــای وزارت نیــرو ،از

کــه تلفــات بــرق در کشــور برابــر بــا متوســط جهانــی باشــد ،ســاالنه

بــی انگیزگــی ســرمایه گــذاران صنعــت بــرق نیــز جلوگیــری نمایــد.

 17میلیــارد کیلوواتســاعت بــرق (معــادل مصــرف بــرق یــک ســال

البتــه ایــن اقــدام در الیحــه بودجــه ســال  1397نیــز در دســتور کار

شــهر تهــران) صرفهجویــی خواهــد شــد.

بررســی بــوده امــا ضــروری اســت جهــت تســریع ،بــه عنــوان یــک

بــر اســاس اظهــار نظــر رســمی وزارت نیــرو در فاصلــه زمانــی نیمــه

اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو

دوم ســال  1392تــا پایــان ســال  1395تلفــات شــبکه از از 15.2

در نظــر گرفتــه شــود.

درصــد بــه  10.7درصــد کاهــش یافتــه اســت؛ امــا همچنــان ایــن

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

مقــدار بیــش تــر از اســتانداردهای جهانــی اســت.

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

 -5افزایش مداوم میزان اوج (پیک) مصرف

اســت.

یکــی از مشــکالت اساســی صنعــت بــرق افزایــش مــداوم و بــا ســرعت

 -2اصــاح نظــام قیمتگــذاری بــرق بــا اجــرای مــدل IBT

اوج (پیــک) مصــرف بــرق در کشــور اســت؛ بــه طــوری کــه از ســال

بــه منظــور حــذف یارانــه پرمصرفهــا

 1357تــا  1396پیــک بــرق بــه طــور متوســط ســاالنه  7.4درصــد

اصلیتریــن مانــع افزایــش تعرفههــای بــرق و جبــران فاصلــه میــان

رشــد داشــته اســت .مســئولین نیــز در واکنــش بــه ایــن مســئله،

قیمــت فــروش بــا قیمــت تمامشــده را میتــوان در فشــارهای

همــواره بــه دنبــال تولیــد بــرق بیشــتر بــرای پاســخگویی بــه پیــک

اجتماعــی وارد بــر دولــت ارزیابــی کــرد؛ زیــرا افزایــش قیمــت فــروش

مصــرف بودهانــد  

ایــن حامــل انــرژی ،توســط آحــاد جامعــه رصــد میشــود و مخالفــت

بــا ایــن رونــد ،بایــد کل تاسیســات بخــش بــرق ایــران هــر  ۱۰ســال

بــا آن ،دســت دولــت را در اعمــال تعرفههــای جدیــد میبنــدد.

یــک بــار  2برابــر شــود تــا بتوانــد پیــک مــورد نیــاز را تامیــن کنــد.

بــا ایــن حــال راه گریــز از تنگنــای اقتصــادی صنعــت بــرق را

در صــورت در نظــر گرفتــن اســتهالک و بازنشســتگی تجهیــزات عــدد

میتــوان در افزایــش هدفمنــد و هوشــمندانه قیمــت بــرق دنبــال

 ۱۰ســال کمتــر نیــز خواهــد شــد .لــذا مســئولین وزارت نیــرو بایــد

کــرد .درحــال حاضــر هــر چنــد نظــام قیمــت گــذاری فعلــی پلکانــی

رویکــرد خــود را تغییــر داده و بــه دنبــال پیــک ســایی باشــند.

اســت ،امــا پلکانهــای مصرفــی طــوری طراحــی شــده اســت کــه
اهــداف قیمــت گــذاری پلکانــی در آن محقــق نمیشــود.

اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت نیــرو ،اقدامــات جهشــی و اولویــتدار زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
-1ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهیهای وزارت نیرو
بســیاری از طلبــکاران وزارت نیــرو ،دارای داد و ســتد مالــی بــا
بخشهــای مختلــف دولــت هســتند و در بســیاری از مــوارد بایــد
عــوارض یــا مالیــات بــه دولــت بپردازنــد .بنابرایــن وزارت نیــرو
میتوانــد بــا ایجــاد یــک بــازار بدهــی ،بــه تهاتــر ایــن بدهیهــا
بپــردازد .بــه طــور مثــال اگــر وزارت نیــرو بــه شــرکتی بدهــکار

نظــام قیمــت گــذاری فعلــی همچنــان شــامل یارانــه پنهــان بــرای
پرمصرفهــا اســت ،بــه طــوری کــه تمایــز و تفــاوت ملموســی بیــن
مشــترکین پرمصــرف و کــم مصــرف در آن وجــود نــدارد و جالــب
اســت کــه مشــترکین پرمصــرف هرچــه بیشــتر مصــرف میکننــد،
از مزیــت یارانــه بــرق بیشــتر اســتفاده میکننــد؛ موضوعــی کــه
بایســتی در نظــام قیمــت گــذاری پلکانــی ،عکــس آن صــادق باشــد.
تجربــه کشــورهای پیشــرفته نشــان میدهــد کــه بــا وجــود آزاد
بــودن قیمــت انــرژی ،تعرفــه بــرق مشــترکین کممصــرف بــا
مشــترکین پرمصــرف متفــاوت اســت.
نتایــج حاصــل از بــه کارگیــری نظــام تعرفــه گــذاری پلکانــی افزایشــی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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( )IBTکــه در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته مــورد اســتفاده قــرار

شــود ،امــا میتــوان آن را بــه منزلــه پیــش زمینــه ای بــرای پیــاده

گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه میتــوان بــا تعریــف میزانــی از

کــردن ایــن مــدل در نظــر گرفــت.

مصــرف (مثــا متوســط مصــرف عمــوم مــردم) بــه عنــوان الگــوی

 -3ارائــه تضامیــن دولتــی بــه ســرمایه گــذاران داخلــی

مجــاز ،تعرفــه را بــرای گروهــی کــه مصرفــی بیــش از آن دارنــد

بــرای خریــد بــرق بهمنظــور ســاخت نیــروگاه

افزایــش داد و بــرای دیگــر مشــترکینی کــه طبــق الگــوی ارائــه شــده

درحالیکــه بدهیهــای چنــد ده هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو،

مصــرف میکننــد ،ثابــت نگــه داشــت.

مانعــی بــرای حضــور بخــش غیردولتــی در توســعه ظرفیــت نیروگاهی

در ایــن صــورت عمــوم مــردم از افزایــش قیمــت مصــون میماننــد و

محســوب میشــود ،ایــن وزارتخانــه بــا ارایــه تضامینــی باالتــر

مشــترکین پرمصــرف یــا الگــوی مصرفــی خــود را اصــاح میکننــد

نســبت بــه تضامیــن ارائــه شــده بــه شــرکتهای داخلــی ،قــراردادی

و یــا هزینــه الگــوی نامتعــارف خــود را میپردازنــد .در نتیجــه در

را بــرای احــداث  ۵۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد بــا شــرکت یونیــت

ایــن روش مخالفتهــای اجتماعــی بــرای افزایــش تعرفههــا و

اینترنشــنال ترکیــه در ســال گذشــته بــه امضــا رســاند.

جبــران فاصلــه میــان قیمــت تمامشــده بــا متوســط قیمــت فــروش،

تضمینهــای ارائــه شــده بــه ایــن شــرکت بــر اســاس قانــون

بــه حداقــل میرســد و هزینــه دولــت در ایــن زمینــه نیــز کاهــش

ســرمایهگذاری خارجــی توســط دولــت ایــران و وزارت نیــرو اســتوار

مییابــد.

بــوده و لــذا بــرای شــرکت خارجــی از مطلوبیــت باالیــی برخــوردار

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

اســت .در ایــن شــرایط شــرکت ترکیــهای بــا در اختیــار داشــتن

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

تضامیــن دولــت ایــران میتوانــد از بانکهــای خارجــی تســهیالت

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

الزم را دریافــت و پــروژه خــود را بــه اجــرا درآورد.

اقتصــاد مقاومتــی 4 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

ایــن در حالــی اســت کــه شــرکتهای داخلــی ماننــد شــرکت مپنــا

اســت:

بــا وجــود توانایــی فنــی و تجربــه بــاال از دریافــت ایــن تضمینهــا
•نصــب کنتورهــای هوشــمند بــر روی چاههــا (۵۰۰۰۰

محــروم بــوده و بــه علــت بدهیهــای کالن وزارت نیــرو ،نمیتواننــد

دســتگاه کنتــور فهــام و  ۷۰۰۰دســتگاه کنتــور حجمــی

در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته باشــند .اگــر بــه ایــن شــرکتها

مکمــل آن) و نصــب ابزارهــای اندازهگیــری مناســب در

نیــز تضامینــی مشــابه شــرکت ترکیــهای داده شــود ،میتواننــد

منابــع آبهــای ســطحی بــر روی  ۱۰۰۰ایســتگاه

تامیــن مالــی پروژههــا را بهآســانی بــر عهــده بگیرنــد.

•نصــب  ۵۰هــزار دســتگاه کنتــور هوشــمند آب و بــرق (طــرح

بنابرایــن در صورتــی کــه وزارت نیــرو تضامیــن دولتــی را بــرای

فهــام) و  ۷۰۰۰دســتگاه کنتــور حجمــی بــر روی چاههــا و

شــرکتهای داخلــی نیــز در نظــر بگیــرد ،از تــوان داخلــی در توســعه

نصــب ابزارهــای انــدازه گیــری مناســب در منابــع آبهــای

ظرفیتهــای نیروگاهــی بــه بهتریــن شــکل اســتفاده خواهــد شــد.

ســطحی بــر روی  ۷۰۰ایســتگاه

در نتیجــه ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

•اجــرای سیســتم  AMIIو شــروع هوشمندســازی شــبکه

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

بــا نصــب  ۴۰۰هــزار کنتــور هوشــمند (طــرح فهــام) در

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

ســال ( ۱۳۹۵بــا اولویــت مشــترکین دیمانــدی ،صنعتــی و

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

کشــاورزی)

اســت.

•نصب  ۳۰۰هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

 -4واگــذاری پروژههــای آب و بــرق کشــور بــه شــرکتهای

البتــه ایــن پروژههــا بــه منزلــه تحقــق مــدل ( )IBTدر قیمــت

داخلــی از طریــق قراردادهــای  BOTبــه منظــور اســتفاده از

گــذاری بــرق نیســت و ضــروری اســت ایــن نــوع نظــام قیمــت

حداکثــر تــوان داخلی

گــذاری بــه صــورت مجــزا و تحــت عنــوان یــک پــروژه پیــاده ســازی

تــوان بــاالی کشــور در ســاخت نیروگاههــا ،سدســازی و پروژههــای
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

عمرانــی و زیرســاختی مرتبــط بــا آب و بــرق ،ایــن امــکان را بــرای

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

وزارت نیــرو ایجــاد کــرده کــه بتوانــد از شــرکتهای داخلــی در ایــن

اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

زمینــه اســتفاده نمایــد.

اســت:
•کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰%

بنابرایــن واگــذاری ایــن پروژههــا بــه شــرکتهای داخلــی بهویــژه
از طریــق قراردادهــای  BOTاز جملــه اقدامــات مهمــی اســت کــه

 -6تامیــن یارانــه خریــد تجهیــزات بــا فنــاوری مــدرن بــه

ایــن تــوان داخلــی را تقویــت میکنــد .در نتیجــه ایــن اقــدام بــه

منظــور پیــک ســایی

عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای

بررس ـیها نشــان میدهــد در صورتــی کــه بــه جــای احــداث ۱۰۰۰

وزارت نیــرو محســوب میشــود.

مــگاوات نیــروگاه کــه هزینــۀ خریــد تضمینــی بــرق آن بــرای دولــت

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

 ۲۵۰۰میلیــارد تومــان اســت ،دولــت نیمــی از هزینــۀ خریــد برخــی

اقتصــاد مقاومتــی 4 ،پــروژه مرتبــط بــا ایــن اقــدام تعریــف شــده

تجهیــزات کــم مصــرف در جهــت پیــک ســایی را بــه صــورت یارانــه

اســت:

تامیــن کنــد ،نتیجــه بســیار بهتــری دریافــت خواهــد گرفــت.
•احــداث  ۱۰۰۰۰مــگاوات ظرفیــت اســمی تولیــد بــرق

امــروزه در کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته ،اســتفاده از فناوریهــای

توســط بخــش خصوصــی

جدیــد و تجهیــزات کــم مصــرف بــه منظــور مدیریــت بهینــه شــبکه

•شــروع عملیــات اجرایــی احــداث  ۲۰۰۰مــگاوات نیــروگاه

قــدرت و پیــک ســایی متــداول بــوده و هزینــه کــردن در ایــن زمینــه

بــرق حرارتــی توســط بخــش دولتــی وخصوصــی

بــه منزلــه ســرمایهگذاری تلقــی میشــود.

•واگــذاری  ۲۳پــروژه آب و فاضــاب بــه بخــش خصوصــی

بســیاری از اداوات بــه کار رفتــه در شــبکه بــرق ایــران هــم از

بــه روشهــای  BOT ،BOOو بیعمتقابــل بــا ارزش ۱۷۰۰

لحــاظ قدمــت و هــم از لحــاظ فنــاوری فرســوده هســتند و تعویــض

میلیــارد تومــان

آنهــا بــه افزایــش بهــره وری و پیــک ســایی کمــک شــایانی

•واگــذاري  ۲۰پــروژه آب و فاضــاب بــه بخــش خصوصــي

خواهــد کــرد.

بــه روشهــاي  ROT، BOT، BOOو بيعمتقابــل

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

 -5تجهیــز خطــوط انتقــال و توزیــع بــه ادوات کــم مصــرف

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

بــا فناوریهــای جدیــد بــه منظــور کاهــش تلفــات فنــی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

اگرچــه میــزان تلفــات شــبکه انتقــال و توزیــع در کشــور طــی

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

ســالهای گذشــته کاهــش پیــدا کــرده امــا بخــش عمــدهای از

اســت.

کاهــش تلفــات ایــن شــبکه بــرق کــه تاکنــون محقــق شــده ،بــه

 -7تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی بــه

خاطــر کاهــش تلفــات غیرفنــی از قبیــل جلوگیــری از بــرق دزدی

منظــور افزایــش بــازده تولیــد

بــوده اســت.

یکــی از موضوعــات مهــم مــورد تاکیــد در اقتصــاد مقاومتــی ،افزایــش

در نتیجــه بــرای کاهــش بیشــتر ســطح تلفــات الزم اســت پروژههایــی

بهــره وری انــرژی اســت .افزایــش بــازده تولیــد بــرق نیــز یکــی از

بــرای کاهــش تلفــات فنــی اجــرا شــود کــه زمــان بیشــتری را

موضوعاتــی اســت کــه میتــوان آن را در زمینــه افزایــش بهــره وری

میطلبــد .از آنجــا کــه در ســالهای آتــی ،کاهــش تلفــات پیچیدگــی

انــرژی مــورد توجــه قــرار داد.

بیشــتری خواهــد داشــت ،بنابرایــن اســتفاده از ادوات کــم مصــرف و

فنــاوری نیروگاههــای حرارتــی بــه دلیــل موقعیــت اقلیمــی کشــور

بــا فناوریهــای نویــن در ایــن زمینــه امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.

بــه طــور طبیعــی دارای بــازده پاییــن تــر از اســتانداردهای جهانــی

لــذا ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــتدار در

اســت .لــذا یکــی از راههــای افزایــش بــازده در همیــن شــرایط ،تبدیل

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی،

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

باعــث افزایــش راندمــان نیروگاههــا از  ۳۰درصــد بــه  ۶۰درصــد

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

میشــود .ایــن کار عــاوه بــر کاهــش مصــرف ســوخت (گاز طبیعــی

اســت.

و گازوئیــل) بــرای تولیــد بــرق یکســان ،ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور

 -9برنامهریــزی جهــت افزایــش پروژههــای آب و بــرق

را نیــز افزایــش میدهــد.

شــرکتهای ایرانــی در عــراق بــه  8میلیــارد دالر

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

هــم اکنــون حجــم مالــی پروژههــای آب و بــرق کــه در عــراق توســط

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

شــرکتهای ایرانــی در حــال انجــام اســت ،حــدود  3میلیــارد دالر

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

اســت.

اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

بررس ـیها نشــان میدهــد بــا توجــه بــه وجــود ســازندگان توانمنــد

اســت:

داخلــی در زمینــه ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق (ماننــد شــرکت
•شــروع عملیــات اجرایــی احــداث بخــش بخــار نیروگاههــای

مپنــا) و توانمنــدی کشــور در نیــروی انســانی رشــتههای فنــی و

گازی بــه ظرفیــت  ۴۰۰۰مــگاوات

مهندســی و همچنیــن نیازهــای کشــور عــراق ،پتانســیل افزایــش

•احــداث بخــش بخــار نیروگاههــای گازی بــه ظرفیــت ۷۰۰۰

حداقــل  5میلیــارد دالری بــرای ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت در

مــگاوات (شــروع عملیــات اجرایــی ســال )۹۵

عــراق بــرای شــرکتهای ایرانــی وجــود دارد.

 -8برنامهریــزی جهــت صــادرات  10هــزار مــگاوات ظرفیــت

در کشــورهای مختلــف جهــان ،دولتهــا بــرای شــرکتهای بــزرگ

مــازاد بــرق در فصــل زمســتان بــه همســایگان شــمالی

خــود بازارســازی کــرده و در ایــن راســتا ،توانمندیهــای داخلــی

در زمســتان ســال  1395حداکثــر بــارى کــه از شــبکه بــرق کشــور

خــود را نیــز افزایــش میدهنــد؛ لــذا ایــن ظرفیــت نیــز بایســتی

دریافــت شــد ،در حــدود  33هــزار مــگاوات بــودد .ایــن میــزان تقریبـاً

توســط وزارت نیــرو پیگیــری و فعــال شــود.

 20هــزار مــگاوات کمتــر از پیــک تابســتان ســال  1395بــود کــه

اقــدام پیشــنهادی عــاوه بــر توســعه روابــط بــا عــراق ،منجــر بــه

بــه معنــی وجــود ظرفیــت مــازاد  20هــزار مگاواتــی بــرق در کشــور

ارزآوری و درآمدزایــی بــرای کشــور و همچنیــن افزایــش توانمنــدی

اســت.

شــرکتهای داخلــی میشــود و لــذا بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی

در ایــن شــرایط فــارغ از رویکــرد احــداث نیــروگاه جدیــد و صــادرات

و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب

بــرق آن ،حتــى اگــر  10هــزار مــگاوات بــرای ذخیــره و اورهــال

میشــود.

نیروگاههــا در زمســتان در نظــر گرفتــه شــود ،امــکان صــادرات 10

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

هــزار مــگاوات بــرق مــازاد در زمســتان وجــود دارد.

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم گرمایشــى کشــورهای همســایه شــمالى  اســت.
عمدت ـاً بــر پایــه بــرق اســت ،پیــک مصــرف آنهــا در فصــل ســرما

 -10برنامهریــزی جهــت افزایــش مبــادالت برقــی با کشــورهای

اســت .لــذا ایــن کشــورها میتواننــد مشــتری بــرق تولیــد ایــران

منطقــه بهمنظــور تبدیــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقه

در ایــام اوج مصــرف خــود باشــند و کشــور از ایــن مســیر درآمــد و

بــا تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب بــرق منطقــه و وابســته شــدن

ارزآوری داشــته باشــد.

کشــورهاى همســایه و منطقــه بــه بــرق ایــران ،قــدرت چانــه زنــی

از آنجــا کــه تحقــق ایــن اقــدام نیازمنــد پیگیــری و برنامــه ریــزی

دســتگاه دیپلماســى کشــور نیــز در عرصــه بینالمللــی بــاال م ـیرود

وزارت نیــرو اســت ،بنابرایــن بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و

و از ایــن مســیر ،تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بیــش از پیــش امکانپذیــر

اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای ایــن وزارتخانــه محســوب

میشــود.

میشــود.

حصــول ایــن هــدف در شــرایط فعلــی امکانپذیــر اســت .چــرا کــه
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

کشــور مــا از همــه خصوصیــات الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه قطــب
بــرق منطقــه بهــره منــد اســت .خصوصیاتــی کــه هیــچ کشــور
دیگــرى در منطقــه حســاس جنــوب غــرب آســیا ،همزمــان تمامــی
آنهــا را دارا نیســت.
این موارد عبارتند از:
•انرژى ارزان و وافر براى تولید برق رقابتى 
•موقعیــت جغرافیایــی ممتــاز (دارای اختــاف دمــا از شــمال
بــه جنــوب و اختــاف افــق از شــرق بــه غــرب اســت)
•قــرار گرفتــن در مرکــز منطقــهای بــا  500میلیــون نفــر
جمعیــت

وضعیت وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی
نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 10اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
نیــرو ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
پروژههایــی تصویــب شــده اســت کــه  11پــروژه از  30پــروژه ایــن
دســتگاه در ســالهای  1395و  1396را تشــکیل میدهــد.
این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:
چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویتدار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت
نیرو ،در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

•ظرفیتهــای قابــل توجــه بخــش خصوصــی صنعــت بــرق
در کشــور
در ســال  1250 ،1395مــگاوات تبــادل بــرق بــا کشــورهای همســایه
صــورت گرفــت کــه  869مــگاوات آن صــادرات و  381مــگاوات آن

اقدامات جهشی و اولویتدار

اقدامات جهشی و

6

4

بدون پروژه

واردات بــرق بــود .بــا توجــه بــه  76هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب

اولویتدار دارای پروژه

شــده و ظرفیتهــا و توانمندیهــاى صنعــت بــرق کشــور1250 ،
مــگاوات مبــادالت بــرق بــا کشــورهای همســایه عــدد بســیار کوچکــی
اســت.
ایــن در حالیســت کــه در برنامههــای باالدســتی ،بــه موضــوع تبدیــل
شــدن کشــور بــه قطــب بــرق منطقــه بــه عنــوان نقطــه ثقــل مرکــز

مطابــق ایــن نمــودار 40 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»

بــازار بــرق اشــاره شــده اســت.

وزارت نیــرو دارای پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

هــم اکنــون کشــورهای عــراق ،پاکســتان ،افغانســتان ،کشــورهاى  مقاومتــی اســت.
حاشــیه خلیــج فــارس و حتــى لبنــان ،ســوریه و هندوســتان از

همچنیــن از میــان  30پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

متقاضیــان بــرق ایــران هســتند .بــا افزایــش ســطح صــادرات بــرق بــه

مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو تعریــف شــده اســت 19 ،پــروژه را

ایــن کشــورها اهــداف کشــور در خصــوص تبدیــل شــدن بــه قطــب

نمیتــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» قــرار داد.

بــرق منطقــه تســریع خواهــد شــد.

ایــن  19پــروژه همگــی از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی» وزارت

بررســیها نشــان میدهــد کــه از ایــن مســیر ،ظرفیــت ایجــاد

نیــرو محســوب میشــوند کــه عبارتنــد از:

کســب و کار گســترده بــا ارزشــی بیــش  ١٠میلیــارد دالر در کوتــاه

•پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن  ۲۰۰۰۰حلقــه چــاه فاقــد

مــدت نیــز وجــود دارد.

پروانــه و مضــر بــه مصالــح عمومــی

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

•پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن  ۱۵۰۰۰هــزار حلقــه چــاه

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت نیــرو محســوب میشــود.

فاقــد پروانــه و مضــر بــه مصالــح عمومــی

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد فرماندهــی

•آبگیــری و یــا افتتــاح  ۱۰ســد بــا ظرفیــت تنظیــم آب ۱۵۶۵

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

میلیــون مترمکعــب (آبهــای مــرزی)

اســت.

•آبگیــری و یــا افتتــاح  ۹ســد بــا ظرفیــت تنظیــم آب ۴۰۰
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میلیــون متــر مکعــب (آبهــای مــرزی)

ظرفيــت  421.000مترمكعــب در شــبانهروز

•بهرهبــرداری از  50هــزار هکتــار شــبکههای آبیــاری و

•تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند

زهکشــی اصلــی (آبهــای مــرزی)

•اتمــام عملیــات بــرق رســانی بــه کلیــه روســتاهای دارای ده

•بهــره بــرداری از  ۷۰هــزار هکتــار شــبکههای آبیــاری و

تــا بیســت خانــوار

زهکشــی اصلــی (آبهــای مــرزی)

•اصــاح الگــوی مصــرف آب در بخــش شــرب (کاهــش درصــد

•آبگیــری و یــا افتتــاح  ۴ســد بــا ظرفیــت تنظی ـم آب ۵۰۰

تعــداد واحدهــای بــا مصــرف بــاالی  ۲۰متــر مکعــب در

میلیــون مترمکعــب (عمدتــاً بــا هــدف تامیــن آب شــرب)

ســطح کشــور بــه  ۲۲,۵درصــد)

(غیــر طرحهــای مــرزی)

در میــان پروژههــای وزارت نیــرو« ،اقدامــات مبهــم و کلــی» وجــود

•آبگیــری و یــا افتتــاح  ۸ســد بــه حجــم مخــزن  ۸۵۵میلیــون

نــدارد.

متــر مکعــب (عمدتــا بــا هــدف تامیــن آب شــرب) (آبهــای

بــر ایــن اســاس وضعیــت پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو در ســتاد

غیــر مــرزی)

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده

•بهرهبــرداری از  5هــزار هکتــار شــبکههای آبیــاری و

اســت:

زهکشــی اصلــی (غیــر طرحهــای مــرزی)
•بهــره بــرداری از  ۱۰هــزار هکتــار شــبکههای آبیــاری و

وضعیت  30پروژه مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

زهکشــی اصلــی (آبهــای غیــر مــرزی)
•تامیــن آب شــرب بیــش از  ۲۰۰۰روســتا بــا جمعیتــی بالــغ
بــر  ۲,۱میلیــون نفــر
•تاميــن آب شــرب ۱۰۰۰روســتا بــا جمعيتــي بالــغ بــر ۸۰۰
هــزار نفــر
•تکمیــل و بهــره بــرداری بیــش از  ۲۵۰۰مــگاوات نیــروگاه

جاری و معمولی
جهشی و اولویتدار

19

11

جدیــد شــامل (حرارتــی ،آبــی G.D ،و انرژیهــای
تجدیدپذیــر)
•تکمیــل و بهــره بــرداری بیــش از  ۴۲۱۹مــگاوات نیــروگاه
جدیــد شــامل ( ۳۰۰۰مــگاوات حرارتــی ۴۱۹ ،مــگاوات
برقابــی ۳۰۰ ،مــگاوات تولیــد پراکنــده و  ۶۰۰مــگاوات
انرژیهــای تجدیــد پذیــر)
•تکمیــل و بهــره بــرداری  ۲۶تصفیهخانــه فاضــاب بــه
ظرفیــت  420.000مترمکعــب در شــبانهروز
•تكميــل و بهــره بــرداري از  ۲۳تصفيهخانــه فاضــاب بــه
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مطابــق ایــن نمــودار 36 ،درصــد از پروژههــای مصــوب وزارت نیــرو
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات جهشــی و
اولویــتدار اســت.

بخش ششم

«ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی»
بررسی  24پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  10اقدام جهشی و اولویتدار

تامیــن امنیــت غذایــی مهمتریــن وظیفــه وزارت جهــاد کشــاورزی

محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی

بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ از ایــن رو ایــن وزارتخانــه

تأمیــن کاالهــای وارداتــی بــا هــدف کاهــش وابســتگی بــه

نقشــی کلیــدی در ایــن حــوزه بــر عهــده دارد.

کشــورهای محــدود و خــاص

از میــان سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده هــای ،6 ،5 ،3

•مــاده  :7تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر

 10 ،8 ،7و  23مرتبــط بــا وزارت جهــاد کشــاورزی اســت:

راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد

•مــاده  :3محــور قــراردادن رشــد بهــرهوری در اقتصــاد بــا

(مــواد اولیــه و کاال)

ِ
تقویــت
تقویــت عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی کار،

•مــاده  :8مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بــر اجــرای

رقابتپذیــری اقتصــاد ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و

سیاسـتهای کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف

اســتانها و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیتهــای متنــوع در

کاالهــای داخلــی همــراه بــا برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء

جغرافیــای مزیتهــای مناطــق کشــور

کیفیــت و رقابــت پذیــری در تولیــد

•مــاده  :5ســهمبری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا

•مــاده  :10حمایــت همهجانب ـه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا

مصــرف متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد ارزش ،بویــژه بــا

و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری

افزایــش ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش،

مثبــت از طریــق:

مهــارت ،خالقیــت ،کارآفرینــی و تجربــه
•مــاده  :6افزایــش تولیــد داخلــی نهادههــا و کاالهــای
اساســی (بویــژه در اقــام وارداتــی) ،و اولویــت دادن بــه تولید

ooتسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم

ooگســترش خدمــات تجــارت خارجــی و ترانزیــت و
زیرســاختهای مــورد نیــاز
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•مــاده  :23شــفاف و روانســازی نظــام توزیــع و قیمتگذاری

ooتشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

ooبرنامهریــزی تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای

و روزآمدســازی شــیوههای نظــارت بــر بازار

صادراتــی ،شــکلدهی بازارهــای جدیــد ،و تنــوع

وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تحقــق ایــن ماموریــت هــا در ســال

بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه

 1395تعــداد  14پــروژه و در ســال  1396نیــز تعــداد 14پــروژه

بــا کشــورهای منطقــه

مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته

ooاســتفاده از ســاز و کار مبــادالت تهاتــری بــرای تســهیل
مبــادالت در صــورت نیاز

ooایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا
هــدف گســترش پایــدار ســهم ایــران در بازارهــای

اســت کــه  4مــورد از آنهــا در هــر دو ســال تکــرار شــده اســت؛ لــذا در
مجمــوع ایــن وزارتخانــه  24پــروژه داشــته اســت.
در جــدول زیــر عناویــن ایــن پــروژه هــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده
شــده است:

هــدف
ردیف

پروژه مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد

سال تصویب

1

تامین داخلی نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی :بذر گندم 406
هزارتن ،بذر برنج  4725تن ،بذر چغندر قند 17500یونیت ،بذر
سیب زمینی بذری در سطح  3000هکتار ،بذر دانه های روغنی
 8360تن ،بذر حبوبات  3607تن ،بذر پنبه  4147تن ،بذر ذرت
 16200تن ،بذر جو  53000تن

1395

2

تامین داخلی نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی :بذر گندم 432
هزار تن ،بذر برنج  6100تن ،بذر چغندر قند  27500یونیت ،بذر
سیب زمینی بذری در سطح  6000هکتار ،بذر دانه های روغنی
 9780تن ،بذر حبوبات  4279تن ،بذر پنبه  5384تن ،بذر ذرت
 16200تن ،بذر جو  64700تن

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

3

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان 150
هزار هکتار

 1395و 1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

4

ایجاد و ساماندهی  180تشکل بهره برداران آب و زمین

 1395و 1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

 1395و 1396

ماده  35قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

5

توسعه سامانه های نوین آبیاری در  ۲۵۰هزار هکتار

6

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی شامل :گندم
 11800هزار تن ،شلتوک  2949هزار تن ،دانه های روغنی 497
هزار تن ،سیب زمینی  5.06میلیون تن ،حبوبات  700هزار تن ،پنبه
 206هزار تن ،شیر خام  9652هزار تن ،گوشت قرمز  819هزار تن،
گوشت طیور  2179هزار تن ،تخم مرغ  951هزار تن ،چغندر قند
 5830هزار تن ،جو   3100هزار تن ،ذرت دانه ای  2200هزار تن

1395

7

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی شامل :گندم
 12600هزار تن ،شلتوک  2984هزار تن ،دانه های روغنی 689
هزار تن ،سیب زمینی  5137هزار تن ،حبوبات  715هزار تن ،پنبه
 234هزار تن ،شیر خام  10183هزار تن ،گوشت قرمز  838هزار تن،
گوشت طیور  2255هزار تن ،تخم مرغ  987هزار تن ،چغندر قند
 6126هزار تن ،جو   3254هزار تن ،ذرت دانه ای  2300هزار تن

1396
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سابقه در قوانین

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

8

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان 1.62
اسب بخار هر هکتار

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

9

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان 1.74
اسب بخار هر هکتار

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

10

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی :نهال های اصالح
شده (18.6میلیون اصله)

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

11

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی :نهال های اصالح
شده (  22.4میلیون اصله)

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

12

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی :آفت کش های
غیرشیمیایی ( 735هزار هکتار) ،کود ( 3295هزار تن)

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

13

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی :آفت کش های
غیرشیمیایی ( 809هزار هکتار) ،کود( 2200هزار تن)

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

14

توسعه تولید و اصالح ،بازسازی و نوسازی  1777هکتار از واحدهای
گلخانه ای

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

15

توسعه تولید و اصالح ،بازسازی و نوسازی  2613هکتار از واحدهای
گلخانه ای

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

16

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و
حوزه های سایر مناطق به میزان  650هزار هکتار و تهیه و اجرای
طرح کنترل کانون های بحرانی ،فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی
و ریزگردها به میزان  90هزار هکتار

1395

17

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و
حوزه های سایر مناطق به میزان  800هزار هکتار و تهیه و اجرای
طرح کنترل کانون های بحرانی ،فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی
و ریزگردها به میزان  220هزار هکتار

1396

ماده  38قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 148قانون برنامه پنجم توسعه

18

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان  20هزار تن
در آبهای شمال و جنوب کشور

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 149قانون برنامه پنجم توسعه

19

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان  50هزار تن
در آبهای شمال و جنوب کشور

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 149قانون برنامه پنجم توسعه

20

مدیریت ذخیره سازی محصوالت راهبردی کشاورزی (گندم ،برنج،
شکر ،گوشت ،روغن و )...

 1395و 1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

21

کاهش ضایعات از طریق فرآوری  197هزار تن

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

22

کاهش ضایعات از طریق فرآوری  268هزار تن

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

23

افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان  1250هزار تن

1395

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

24

افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان  2679هزار تن

1396

ماده  31قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 143قانون برنامه پنجم توسعه

ماده  38قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 148قانون برنامه پنجم توسعه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه

 -3پاییــن بــودن میــزان بهــره وری در منابــع ،نهــاده هــا و

در حــوزه کاری وزارت جهــاد کشــاورزی ،چالــش هــا و موانعــی بــه

نگاهــی بــه عرصــه تولیــد مــواد غذایــی در کشــور نشــان میدهــد کــه

شــرح زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1وابستگی به واردات محصوالت غذایی اساسی

دیگــر عوامــل اصلــی تولیــد غــذا در کشــور

بهــره وری نهــاده هــا ،منابــع و دیگــر عوامــل تولیــد غــذا و کشــاورزی
در ایــران بســیار پاییــن اســت؛ بــه همیــن دلیــل متوســط عملکــرد

عمــده واردات کاالهــای مرتبــط بــا کشــاورزی کشــور را غذاهــای

تولیــد ایــن محصــوالت نــه تنهــا نســبت بــه کشــورهای پیشــرو ،بلکــه

اساســی تشــکیل میدهــد و ایــن درحالــی اســت کــه صــادرات

بــا کشــاورزان نمونــه داخلــی نیــز اختــاف چشــمگیر دارد.

غــذای کشــور عمدتـاً غــذای غیراساســی (عمدتـاً میــوه) اســت .در

بررســی هــا نشــان میدهــد علت اصلی نقصــان بهــره وری در کشــاورزی،

نتیجــه ،کشــور از ناحیــه واردات غــذا بــه کشــورهای صادرکننــده

عــدم ورود یافتــه هــای تحقیقاتــی بــه عرصــه هــای کشــاورزی و توســعه

کــه عمدتـاً همســو بــا جمهــوری اســامی ایــران نیســتند ،وابســته

نیافتگــی صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در کشــور اســت که تاثیــری جدی

بــوده و تامیــن امنیــت غذایــی بــا چالــش مواجــه اســت.

بــر عــدم خودکفایــی در بســیاری از کاالهای اساســی داشــته اســت.

همچنیــن بــه دلیــل افزایــش ســرانه مصــرف در تامیــن برخــی
غذاهــای اساســی از جملــه ذرت دامــی ،برنــج ،کنجالــه ،روغــن
خــام و گوشــت قرمــز ،نیــاز بــه واردات وجــود دارد؛ هــر چنــد
در ســالیان اخیــر میــزان وابســتگی کشــور بــه ایــن محصــوالت
کاهــش یافتــه اســت.
در ســال  ۱۳۹۵میــزان صــادرات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی
اساســی تنهــا  ۱.۵میلیــارد دالر بــوده درحالیکــه میــزان واردات
ایــن محصــوالت در حــدود  ۷میلیــارد دالر بــوده اســت؛ ایــن
مســئله تــراز تجــاری ایــران در محصــوالت غذایــی و کشــاورزی
اساســی را بــه منفــی  ۵.۴میلیــارد دالر رســانده اســت.
 -2وابستگی به واردات نهاده های اصلی غذا و دام
وابســتگی بخشــی از تولیــدات کشــور بــه نهــاده هــای تولیــد کــه از
دیگــر کشــورها وارد میشــود ،یکــی از چالــش هایــی اســت کــه بخــش
کشــاورزی ایــران را مــورد هــدف قــرار داده اســت .بــه عنــوان مثــال
بخشــی از طیــور و علوفــه مــورد نیــاز دام کشــور از کشــورهای دیگــر
وارد میشــود و بــه همیــن دلیــل ،عــاوه بــر عــدم وجــود اطمینــان
در تامیــن آن ،تغییــرات نــرخ ارز قیمــت ایــن محصــوالت را نیــز تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد.
قيمــت نهــاده هــای دام و طيــور از مهمتریــن اقــام هزینــه ای در
قيمــت تمــام شــده فرآوردههــای دام و طيــور اســت ،بــه گونــه ای
کــه حــدود  74درصــد از هزینــه توليــد ایــن فــرآورده هــا مربــوط بــه
هزینــه نهــاده هــای دام و طيــور اســت.

106

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

 -4فقدان شفافیت در زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی
یکــی دیگــر از مشــکالت و چالشهــای بخــش کشــاورزی در تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی ،نبــود آمــار و اطالعــات دقیــق از میــزان تولیــدات
و موجــودی انبارهــا اســت .ایــن خــاء بــزرگ در بخــش کشــاورزی
باعــث شــده اســت مســئولین آمــار و ارقــام مختلفــی از میــزان نیــاز،
موجــودی انبارهــا و واردات محصــوالت کشــاورزی ارائــه دهنــد.
نمونــه اثرگــذاری ایــن مســئله ،واردات پرتقــال بــرای تنظیــم بــازار
شــب عیــد ســال  1396بــود کــه آمارهــا و گزارشهــای ضــد و
نقیــض از میــزان مرکبــات موجــود در کشــور بــه دســتگاه هــای
مســئول ارائــه شــد و نتیجــه آن ،واردات پرتقــال بــود.
 -5فرســایش خــاک و افزایــش ریزگردهــا بــا تخریــب منابع
پایــه باالخــص منابــع آبی

ســاالنه بیــش از  40هــزار میلیــارد تومــان بــه منابــع پایــه ای کشــور
(آب و خــاک) در اثــر وقــوع ســیل ،تخریــب جنــگل هــا و مراتــع و
نیــز افــت آبهــای زیــر زمینــی ،خســارت وارد میشــود ،بــه همیــن
دلیــل هــر ســال میــزان غلظــت ریزگردهــا در مناطــق مختلــف کشــور
از جملــه اســتانهای جنوبــی و غربــی افزایــش مییابــد.
بــه عنــوان نمونــه میــزان برداشــت از منابــع آبــی زیرزمینــی
در کشــورهای پیشــرفته تنهــا  20درصــد اســت؛ امــا ایــران بــا
بهرهبــرداری  80درصــدی از منابــع آبــی زیرزمینــی ســبب تخریــب
فــراوان ایــن منابــع خــدادادی و تشــدید ایــن وضعیــت شــده اســت.
 -6سوء مدیریت منابع آبی در کشور
مســئله آب در کشــور بیــش از آن کــه ناشــی از «کمبــود آب» و

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شــرایط اقلیمــی باشــد ،در «ســوء مدیریــت» و عدمنگــرش صحیــح

 -1افزایــش تولیــد داخلــی محصــوالت غذایــی اساســی بــا

بــه آب و مدیریــت نادرســت منابــع آب ریشــه دارد .مدیریــت منابــع

اســتفاده سیاســت هــای تضمیــن خریــد

آبــی از محــل تامیــن تــا مزرعــه در اختیــار وزارت نیــرو اســت و از

بــه منظــور کاهــش وابســتگی بــه واردات غــذای اساســی از کشــورهای

مزرعــه بــه بعــد در اختیــار وزرات جهــاد کشــاورزی قــرار دارد؛ ایــن

مختلــف ،ضــروری اســت بــرای تولیــد محصوالتــی چــون گنــدم ،دانــه

مســئله باعــث شــده اســت کــه هیــچ یــک از دو وزارتخانــه ،مســئولیت

هــای روغنــی ،شــیر خــام ،گوشــت قرمــز ،گوشــت طیــور ،تخــم مــرغ،

مدیریــت منابــع آبــی را بــر عهــده نگیرنــد و نتــوان در ایــن زمینــه

چغندرقنــد ،جــو ،ذرت دانــه ای و  ...برنامــه ریــزی منســجم انجــام

اقــدام قابــل توجهــی انجــام داد.

شــود و بــا اســتفاده از سیاســت هــای تضمیــن خریــد و اجــرای قانــون

 -7پراکندگی و خرد بودن اراضی کشاورزی در کشور

مرتبــط بــا آن ،از ایــن حــوزه حمایــت شــود.

یکــی از موانــع اصلــی توســعه کشــاورزی در کشــور و ســودآور بــودن

در کشــورهای مختلــف ،بخــش کشــاورزی از بخــش هــای راهبــردی

آن ،کوچــک بــودن و پراکندگــی اراضــی اســت کــه موجــب تولیــد

بــوده و کشــورها هــر ســاله یارانــه هــای متعــددی را بــرای حمایــت از

کــم محصــوالت کشــاورزی و عــدم امــکان اســتفاده از فنــاوری و

ایــن بخــش و تامیــن امنیــت غذایــی خــود در نظــر میگیرنــد.

امکانــات نویــن میشــود .همچنیــن قطعــه قطعــه بــودن اراضــی

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

کشــاورزی یکــی از دالیــل اصلــی پاییــن بــودن ســطح بهــره وری و

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی اســت.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

اجــرای قانــون اصالحــات ارضــی در قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 3 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

یکــی از عوامــل مهــم خردشــدن اراضــی کشــاورزی بــوده امــا مهــم

تعریــف شــده اســت:

تریــن عامــل کوچــک شــدن زمیــن هــای کشــاورزی در چنــد دهــه

•افزایــش ضریــب خوداتکایــی محصــوالت راهبــردی

اخیــر ،قوانیــن مربــوط بــه وراثــت اســت؛ بــه همیــن دلیــل ،ســاالنه

اساســی در ســال  1395شــامل :گنــدم  11800هــزار

هــزاران هکتــار از اراضــی کشــاورزی کوچــک و کوچــک تــر میشــود.

تــن ،شــلتوک  2949هــزار تــن ،دانــه هــای روغنــی 497

 -8خام فروشی محصوالت کشاورزی

هــزار تــن ،ســیب زمینــی  5.06میلیــون تــن ،حبوبــات

خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی نیــز ماننــد خــام فروشــی نفــت،

 700هــزار تــن ،پنبــه  206هــزار تــن ،شــیر خــام 9652

باعــث میشــود ارزش افــزوده و درآمــد ایــران از مــواد خــام کــه

هــزار تــن ،گوشــت قرمــز  819هــزار تــن ،گوشــت طیــور

صاحــب آن اســت ،بســیار کمتــر از دیگــر کشــورهایی کــه ایــن مــواد

 2179هــزار تــن ،تخــم مــرغ  951هــزار تــن ،چغنــدر

را فــرآوری میکننــد ،باشــد.

قنــد  5830هــزار تــن ،جــو   3100هــزار تــن ،ذرت دانــه

بــه عنــوان نمونــه ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده زعفــران در جهــان

ای  2200هــزار تــن

اســت و بــه  50کشــور از جملــه اســپانیا ،امــارات و هنگکنــگ ایــن

•افزایــش ضریــب خوداتکایــی محصــوالت راهبــردی اساســی

محصــول را صــادر میکنــد؛ امــا ایــن کشــورها عمدتــا خریــدار

در ســال  1396شــامل :گنــدم  12600هــزار تــن ،شــلتوک

زعفــران فلــه ای هســتند تــا بتواننــد بــا بســته بنــدی مناســب ،آن را

 2984هــزار تــن ،دانــه هــای روغنــی  689هــزار تــن،

بــه کشــورهای دیگــر صــادر کننــد.

ســیب زمینــی  5137هــزار تــن ،حبوبــات  715هــزار
تــن ،پنبــه  234هــزار تــن ،شــیر خــام  10183هــزار تــن،

اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت جهــاد کشــاورزی ،اقدامــات جهشــی و
اولوی ـتدار زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:

گوشــت قرمــز  838هــزار تــن ،گوشــت طیــور  2255هــزار
تــن ،تخــم مــرغ  987هــزار تــن ،چغنــدر قنــد  6126هــزار
تــن ،جــو   3254هــزار تــن ،ذرت دانــه ای  2300هــزار
تــن
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•مدیریــت ذخیــره ســازی محصــوالت راهبــردی کشــاورزی

در ســال  :1395آفــت کــش هــای غیرشــیمیایی ( 735هــزار

(گنــدم ،برنــج ،شــکر ،گوشــت ،روغــن و )...

هکتــار) ،کــود ( 3295هــزار تــن)

 -2افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــای اساســی محصــوالت

•تامیــن داخلــی نهــاده هــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی

غذ ا یی

در ســال  :1396آفــت کــش هــای غیرشــیمیایی ( 809هــزار

عــاوه بــر محصــوالت غذایــی اساســی ،بعضــی نهــاده هــای اساســی

هکتــار) ،کــود( 2200هــزار تــن)

تولیــد غــذا و دام نیــز هســتند کــه عــدم وجــود خودکفایــی در

 -3توســعه کشــت دیــم بهمنظــور کاهــش اســتفاده از

تولیــد آنهــا ،تامیــن ایــن محصــوالت را در داخــل کشــور بــا مشــکل

آبهــای تجدیدپذیــر در تولیــد غــذا

مواجــه میکنــد .بــذور محصــوالت مختلفــی چــون گنــدم ،برنــج،

یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای تامیــن امنیــت غذایی کشور ،توســعه

چغندرقنــد ،ســیب زمینــی ،دانــه هــای روغنــی ،حبوبــات ،پنبــه ،ذرت

کشــت دیم اســت کــه از طریــق آن ،بــدون هیچگونــه مصــرف

و جــو از جملــه ایــن مــوارد اســت.

اضافــی از منابــع آبــی تجدیدپذیــر کشــور ،ظرفیتهــای تولیــد غــذا

تولیــد ایــن محصــوالت و کاهــش وابســتگی بــه واردات آن نیازمنــد

افزایــش خواهــد یافــت.

برنامــه ریــزی منســجم اســت؛ بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک

در جهــان  ۷۰درصــد تولیــد کشــاورزی بــدون هزینــه آب و آبیــاری

اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد

از منابــع تجدیدپذیــر و از طریــق کشــت دیــم انجــام میشــود؛ امــا

کشــاورزی محســوب میشــود.

در ایــران  ۹۰درصــد محصــوالت بــه وســیله آب هــای تجدیدپذیــر

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

کشــت میشــود و بــا وجــود ظرفیــت هــای گســترده ،تنهــا 10

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 6 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

درصــد از محصــوالت کشــاورزی بــه وســیله دیــم کشــت میشــود.

تعریــف شــده اســت:

بررســی هــا نشــان میدهــد کــه در مناطــق مختلــف کشــور ،امــکان

•تامیــن داخلــی نهادهــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی در

توســعه کشــت دیــم بــرای تامیــن غــذای اساســی وجــود دارد.

ســال  :1395بــذر گنــدم  406هــزار تــن ،بــذر برنــج 4725

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

تــن ،بــذر چغنــدر قنــد 17500یونیــت ،بــذر ســیب زمینــی

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

بــذری در ســطح  3000هکتــار ،بــذر دانــه هــای روغنــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

 8360تــن ،بــذر حبوبــات  3607تــن ،بــذر پنبــه  4147تــن،

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

بــذر ذرت  16200تــن ،بــذر جــو  53000تــن

تعریــف نشــده اســت.

•تامیــن داخلــی نهادهــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی در

 -4برنامهریــزی جهــت تولیــد ســاالنه  200هــزار تــن ماهــی

ســال  :1396بــذر گنــدم  432هــزار تــن ،بــذر برنــج 6100

تیالپیــا در مناطــق مرکزی کشــور

تــن ،بــذر چغنــدر قنــد  27500یونیــت ،بــذر ســیب زمینــی

ماهــی تیالپیــا بــه دلیــل رشــد بــاال ،داشــتن طعــم و مــزه خــوب،

بــذری در ســطح  6000هکتــار ،بــذر دانــه هــای روغنــی

کــم اســتخوان بــودن ،فیلــه پذیــری آســان ،ارزان بــودن قیمــت،

 9780تــن ،بــذر حبوبــات  4279تــن ،بــذر پنبــه  5384تــن،

مقــاوم بــودن در برابــر شــرایط مختلــف آب و هوایــی ،عــدم اســتفاده

بــذر ذرت  16200تــن ،بــذر جــو  64700تــن

از آبهــای شــیرین در تولیــد ایــن ماهــی ،اقتصــادی بــودن پــرورش،

•تامیــن داخلــی نهــاده هــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی در

تراکــم پذیــری در سیســتم هــای پرورشــی ،هزینــه تولیــد پاییــن

ســال  :1395نهــال هــای اصــاح شــده (18.6میلیــون اصلــه)

نســبت بــه ســایر گونههــا ،نیــاز بــه تعویــض آب کــم در طــول دوره

•تامیــن داخلــی نهــاده هــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی در

پــرورش و دوره رشــد کوتــاه تــر نســبت بــه ســایر گونــه هــای آبزیــان

ســال  :1396نهــال هــای اصــاح شــده (  22.4میلیــون اصلــه)

از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت.

•تامیــن داخلــی نهــاده هــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی

همیــن مســئله باعــث شــده اســت کــه بیــش از  140کشــور جهــان
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

بــرای تولیــد ایــن ماهــی برنامــه ریــزی نمــوده و گــردش مالــی آن در

•توســعه آبــزی پــروری و پــرورش ماهــی در قفــس بــه میــزان

جهــان بــه حــدود  5میلیــارد دالر برســد.

 50هــزار تــن در آبهــای شــمال و جنــوب کشــور در ســال

بــه گفتــه کارشناســان ،اعطــای مجــوز بــرای تولیــد و پــرورش ماهــی

1396

تیالپیــا در مناطــق مرکــزی بــا توجــه بــه ظرفیــت  50تــا  200هــزار
تنــی تولیــد آن ،میتوانــد ســاالنه حــدود  ۱تــا  ۴هــزار میلیــارد

 -5ایجــاد ســامانه جامــع کشــاورزی بــا یکپارچــه ســازی
ســامانه هــای موجــود و اعطــای دسترســی عمومــی بــه

تومــان بــرای کشــور درآمدزایــی داشــته باشــد .درآمــدی کــه بخــش

کشــاورزان

عمــده آن از مســیر صــادرات و بــا ارزآوری همــراه خواهــد بــود و

بــه منظــور مدیریــت صحیــح و بــه روز محصــوالت کشــاورزی و

همچنیــن منجــر بــه کاهــش واردات ایــن ماهــی بــه کشــور نیــز

انبارهــای ذخیــره محصــوالت توســط مســئولین وزارت جهــاد،

میشــود.

ضــروری اســت ســامانه هــای موجــود در وزارت کشــارزی یکپارچــه

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

شــده و ســامانه ای جامــع شــکل بگیــرد.

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

همچنیــن ایجــاد دسترســی عمومــی بــرای کشــاورزان بــه بخشــی از

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

اطالعــات ایــن ســامانه ،آنهــا را از میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

و موجــودی انبارهــا مطلــع نمــوده و موجــب میشــود بتواننــد از ایــن

تعریــف نشــده اســت.

طریــق بــرای میــزان و نــوع تولیــد محصــول کشــاورزی خــود برنامــه

 -5برنامــه ریــزی جهــت تولیــد ســاالنه  1میلیــون تــن ماهی

ریــزی دقیــق و مناســبی داشــته باشــند.

در قفــس بــا فعــال ســازی ظرفیــت تولیــد از طریــق آب دریا

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

بــه گفتــه حجتــی وزیــر کشــاورزی ،ایــران ســاالنه ظرفیــت تولیــد

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

 ۱میلیــون تــن ماهــی در قفــس را دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیالت ،در حــال حاضــر ســاالنه تنهــا

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

 ۲۳هــزار تــن ماهــی در قفــس تولیــد میشــود .ایــن آمــار نشــان

تعریــف نشــده اســت.

میدهــد کــه تنهــا  ۲.۳درصــد از ظرفیــت کل کشــور در ایــن زمینــه

 -6اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری بــه منظــور

فعــال شــده اســت و ضــروری اســت اقدامــات الزم بــرای تولیــد ماهــی

افزایــش بهــره وری در اســتفاده از منابــع آبــی و خاکــی

از ایــن مســیر فراهــم شــود.

از  ۴۳۰میلیــار متــر مکعــب آب ورودی در کشــور تنهــا  ۵درصــد آن

تولیــد ماهــی در قفــس و بــه کارگیــری آب دریــا در ایــن زمینــه،

بــه محصــوالت کشــاورزی میرســد و مابقــی اتــاف میگــردد؛ بــه

عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی ،شــرایط را بــرای اســتفاده

همیــن دلیــل ضــروری اســت بــرای حفاظــت همزمــان از منابــع آب 

از آب دریــا و پــرورش ماهــی بــدون نیــاز بــه آب هــای شــیرین و

و خــاک و بهرهبــرداری صیانتــی از منابــع طبیعــی ،نــگاه ســازهای در

تجدیدپذیــر کشــور فراهــم میکنــد.

مدیریــت منابــع آب بــه نگاهــی مبتنــی بــر آبخیــزداری تغییــر یابــد.

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

در حــال حاضــر بــا مصــرف  ۹۰میلیــارد متــر مکعــب آب در بخــش

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

کشــاورزی حــدود  ۱۰۰میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

تولیــد میشــود کــه بــا افزایــش بهــرهوری آب از طریــق اجــرای

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،دو پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری ،میتــوان بــا نیمــی از حجــم

تعریــف شــده اســت:

آب یــاد شــده عملکــرد را بــه بیــش از  2برابــر ارتقــاء داد و بــرای

•توســعه آبــزی پــروری و پــرورش ماهــی در قفــس به میــزان 20

جمعیتــی بالــغ بــر  ۲۵۰میلیــون نفــر در کشــور غــذا تولیــد نمــود.

هــزار تــن در آبهــای شــمال و جنــوب کشــور در ســال 1395

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود.

و ضــروری اســت تشــکیل ایــن نهادهــا ،توســط وزارت راه و کشــاورزی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

پیگیــری شــود.

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

تعریــف شــده اســت:

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

•اجــرای عملیــات آبخیــزداری و حفاظــت خــاک در حــوزه

تعریــف نشــده اســت.

آبخیــز ســدها و حــوزه هــای ســایر مناطــق بــه میــزان

 -8توســعه صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی بــه منظــور افزایــش

  650هــزار هکتــار و تهیــه و اجــرای طــرح کنتــرل کانــون

بهــره وری در محصــوالت کشــاورزی

هــای بحرانــی ،فرســایش بــادی و مقابلــه بــا بیابــان زایــی و

بــه منظــور کاهــش خام فروشــی در محصــوالت کشــاورزی و همچنین

ریزگردهــا بــه میــزان  90هــزار هکتــار در ســال 1395

افزایــش بهــره وری از طریــق کاهــش دورریــز و ضایعــات ،توســعه

•اجــرای عملیــات آبخیــزداری و حفاظــت خــاک در حــوزه

صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی در بخــش کشــاورزی ضــروری اســت.

آبخیــز ســدها و حــوزه هــای ســایر مناطــق بــه میــزان

بــه عنــوان نمونــه ســاالنه  30درصــد محصــوالت کشــاورزی بدلیــل

  800هــزار هکتــار و تهیــه و اجــرای طــرح کنتــرل

توســعه نیافتگــی صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی از بیــن میرونــد کــه

کانــون هــای بحرانــی ،فرســایش بــادی و مقابلــه بــا

ارزش ایــن محصــوالت بــه بیــش از  5میلیــارد دالر میرســد؛ بــا

بیابــان زایــی و ریزگردهــا بــه میــزان  220هــزار هکتــار

فــرآوری ایــن میــزان ضایعــات ،میتــوان ســاالنه تغذیــه الزم بــرای

در ســال 1396

حــدود  ۱۵میلیــون نفــر را تامیــن کــرد.

 -7تشــکیل نهادهــای تامیــن کننــده کشــاورزی بــه منظــور

بنابرایــن توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی ،بــه عنــوان یــک

افزایــش بهــره وری در زمیــن هــای کوچــک

اقــدام جهشــی و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت

از آنجــا کــه تجمیــع اراضــی کشــاورزی بدلیــل قوانیــن مربــوط بــه

جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود و ضــروری اســت توســط ایــن

وراثــت بــه ســادگی امکانپذیــر نیســت ،راهبــردی تریــن اقــدام بــرای

وزارتخانــه پیگیــری شــود.

افزایــش بهــره وری زمیــن هــای کوچــک ،تقویــت نهادهــای واســط

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی در ســتاد

خدمــت محــور یــا نهادهــای تامیــن کننــده اســت.

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 6 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

ایــن نهــاد نقــش تســهیل گــری را در میــان کشــاورزان بــه خوبــی

تعریــف شــده اســت:

ایفــا میکننــد و بــه دلیــل قــرار دادن نهــاده هــای ارزان قیمــت در

•کاهــش ضایعــات از طریــق فــرآوری  197هــزار تــن در ســال

اختیــار کشــاورزان ،معرفــی ارقــام پــر بــازده و دیگــر راهکارهــا بــرای

1395

افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،بــا صــرف هزینــه پاییــن بــه

•کاهــش ضایعــات از طریــق فــرآوری  268هــزار تــن در ســال

بهــره وری بــاالی زمیــن هــای کشــاورزی کمــک مینمایــد.

1396

در ادامــه زنجیــره نیــز ایــن نهادهــا بــا نقــش آفرینــی در خریــد

•تجهیــز و نوســازی نــاوگان ماشــینی بخــش کشــاورزی بــه

محصــوالت تولیــدی کشــاورزان و عرضــه بــه بــازار ،ایــن فعالیــت را

میــزان  1.62اســب بخــار هــر هکتــار در ســال 1395

نیــز بــرای کشــاورزان کــم هزینــه و بهــره ور میکننــد.

•تجهیــز و نوســازی نــاوگان ماشــینی بخــش کشــاورزی بــه

نهادهــای تامیــن کننــده در دنیــا نمونههــای مختلــف دارنــد و

میــزان  1.74اســب بخــار هــر هکتــار در ســال 1396

تشــکیل آنهــا در کشــور ،بــرای تقویــت زنجیــره محصــوالت کشــاورزی

•افزایــش جــذب مــاده خــام کشــاورزی بــه میــزان 1250

ضــروری اســت.

هــزار تــن در ســال 1395

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

•افزایــش جــذب مــاده خــام کشــاورزی بــه میــزان 2679

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــود

هــزار تــن در ســال 1396
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وضعیت وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی
نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 8اقــدام جهشــی و اولویــتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
جهــاد کشــاورزی ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی پــروژه هایــی تصویــب شــده اســت کــه  19پــروژه از 24
پــروژه ایــن دســتگاه در ســال هــای  1395و  1396را تشــکیل
میدهــد.
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؟

•توســعه تولیــد و اصــاح ،بازســازی و نوســازی  1777هکتــار
از واحدهــای گلخانــه ای
•توســعه تولیــد و اصــاح ،بازســازی و نوســازی  2613هکتــار
از واحدهــای گلخانــه ای
•احــداث و تکمیــل شــبکه هــای فرعــی آبیــاری و زهکشــی بــه
میــزان  150هــزار هکتار
•ایجاد و ساماندهی  180تشکل بهره برداران آب و زمین
•توسعه سامانه های نوین آبیاری در  ۲۵۰هزار هکتار
در میــان پــروژه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی« ،اقدامــات مبهــم و
کلــی» وجــود نــدارد.
بــر ایــن اســاس وضعیــت پــروژه هــای مصــوب وزارت جهاد کشــاورزی
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر نمایــش داده
شــده اســت:

اقدامات جهشی و

اولویتدار دارای پروژه
4

اقدامات جهشی و اولویتدار

وضعیت  24پروژه مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی

بدون پروژه
4

جاری و معمولی
5

مطابــق ایــن نمــودار 50 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»
وزارت کشــاورزی دارای پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

جهشی و اولویتدار
19

مقاومتــی اســت.
همچنیــن از میــان  24پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی تعریــف شــده اســت 5 ،پروژه
را نمــی تــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــتدار» قــرار

مطابــق ایــن نمــودار 79 ،درصــد از پــروژه هــای مصــوب وزارت

داد .ایــن  5پــروژه همگــی از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی»

کشــاورزی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات

وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب میشــوند کــه عبارتنــد از:

جهشــی و اولویــتدار اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بخش هفتم

«ارزیابی وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی»
بررسی  13پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  10اقدام جهشی و اولویتدار

وزارت راه و شهرســازی کــه متولــی بخشهــای مهمــی از اقتصــاد

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب در

کشــور از جملــه مســکن ،پروژههــای عمرانــی و زیرســاختی و توســعه

ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقــدام  1مرتبــط بــا وزارت

حمــل و نقــل و ترانزیــت اســت ،بایــد نقــش مهمــی در تحقــق اقتصــاد

راه و شهرســازی اســت:

مقاومتــی ایفــا کنــد.
از میــان سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده  10مرتبــط بــا
وزارت راه و شهرســازی اســت:

•اقــدام  :1شناســایی ف ّعالیتهــا و زنجیرههــای اقتصــادی
مزیــتدار کشــور و تمرکــز بــر آنهــا

وزارت راه و شهرســازی بــرای تحقــق ایــن ماموریتهــا در ســال

•مــاده  :10حمایــت همــه جانبــه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا

 1395تعــداد  6پــروژه و در ســال  1396تعــداد  7پــروژه مصــوب در

و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارز آوری

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته اســت .در

مثبــت از طریــق گســترش خدمــات تجــاري و ترانزيــت و

جــدول روبــرو عناویــن ایــن پروژههــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

زيرســاختهاي مــورد نيــاز

شــده اســت:
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ردیف

پروژه های مصوب وزارت راه و
شهرسازی در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

تکمیل و بهره برداری  ۵۹۱کیلومتر خط
راهآهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و
شرقی-غربی

1395

بودجه سال 1395

2

تکمیل و بهره برداری  ۱۲۰کیلومتر آزادراه
در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

1395

بودجه سال 1395

3

تکمیل و بهره برداری  ۱۰۷۰کیلومتر بزرگراه
در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

1395

بودجه سال 1395

4

تکمیل و بهره برداری  ۴۵کیلومتر راه اصلی
در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

1395

بودجه سال 1395

5

رونق بخش مسکن

1395

6

بهسازی حاشیه کالنشهرها و بافتهای
فرسوده

1395

ماده  171و  172قانون برنامه پنجم توسعه و
ماده  59قانون برنامه ششم توسعه

7

تکمیل و بهره برداری از  ۵۱۶کیلومتر خط
راه آهن درکریدورهای شمالی -جنوبی و
شرقی -غربی

1396

بودجه سال 1396

8

تکمیل و بهره برداری از  ۸۰۰کیلومتر خط
راه آهن دوم و سوم از کریدورهای شمالی-
جنوبی و شرقی -غربی

1396

بودجه سال 1396

9

تکمیل و بهره برداری از  ۲۳۷کیلومتر
آزادراه در کریدورهای شمالی -جنوبی و
شرقی -غربی

1396

بودجه سال 1396

10

تکمیل و بهره برداری از  ۱۱۰۰کیلومتر
بزرگراه و راه اصلی در کریدورهای شمالی-
جنوبی و شرقی -غربی

1396

بودجه سال 1396

1396

بودجه سال 1396

11

12

13

تکمیل و بهره برداری از  ۱۰۰۰کیلومتر راه
روستایی
توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشارکت
بخش خصوصی شامل  ۵۰دستگاه لکوموتیو،
۲۰۰دستگاه سالن مسافری و  ۱۵۰۰دستگاه
واگن باری
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)

1396

1396

ماده الف 2-سیاست های کلی اصل  44قانون
اساسی و ماده  164قانون برنامه پنجم توسعه

ماده  21سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

چالشها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت راه و شهرســازی ،چالشهــا و موانعــی بــه
شــرح زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1فرســودگی واحدهــای مســکونی روســتایی و آســیب

پذیــری آنهــا در برابــر زلزلــه

طبــق آمــار بنیــاد مســکن انقــاب اســامی از  ۵.۳میلیون واحد مســکن
روســتایی بیــش از  ۳.۲میلیــون واحــد غیرمقــاوم هســتند؛ بــه عبــارت
دیگــر  ۶۱درصــد از مســکنهای روســتایی کشــور بــا کوچکتریــن

فرســوده مواجــه هســتند و  11میلیــون نفــر در کشــور در
ایــن بافتهــا ســکونت دارنــد؛ بــه گفتــه آخونــدی وزیــر راه
و شهرســازی ســطح بافــت فرســوده کشــور بالــغ بــر  77هــزار
هکتــار اســت .وجــود ایــن بافتهــای فرســوده عــاوه بــر ایجــاد
معضــات فرهنگــی و اجتماعــی ،ســبب وارد آمــدن خســارات
جانــی و مالــی در هنــگام زلزلــه خواهــد شــد .بــر طبــق بنــد
«الــف» مــاده  59قانــون برنامــه ششــم توســعه بایــد ســاالنه
حداقــل  270محلــه احیــاء ،بهســازی ،نوســازی ،مقــاوم ســازی
و بــاز آفرینــی شــود.

زلزلــه فــرو میریزنــد و در نتیجــه جــان  ۱۳میلیــون روســتایی در خطــر

هیئــت دولــت بــا موافقــت بانــک مرکــزی در اواخــر ســال 1393

مــاده  ۵۹قانــون برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر مقاومســازی ســاالنه

رســاند؛ امــا پــس از گذشــت بیــش از  2ســال ،بــه گفتــه بیگدلــی

اســت .بــا ایــن وجــود ،بهســازی و نوســازی مســکنهای روســتایی کـم  بــرای بهبــود وضعیــت بافتهــای فرســوده کشــور ،پرداخــت ســاالنه
تــر مــورد توجــه دســتگاههای اجرایــی قــرار گرفتــه اســت و بنــد «ب»  ۳۰۰هــزار فقــره وام نوســازی بــه مــدت  ۵ســال را بــه تصویــب
 ۲۰۰هــزار مســکن روســتایی ،مغفــول مانــده اســت .علــت ایــن مســئله
عــدم همــکاری بانکهــا در پرداخــت تســهیالت ،پاییــن بــودن مبلــغ
تســهیالت و ســخت گیــری آنهــا بــرای پذیــرش ضامــن اســت.
طبــق آمــار بنیــاد مســکن از اعتبــار الزم برای ســاخت  ۲۰۰هزار مســکن
روســتایی در ســال  1395بــرای اجــرای بنــد قانونــی مذکــور ،تــا دی
مــاه  1396تنهــا اعتبــار الزم بــرای حــدود  ۱۳۰هــزار واحــد روســتایی
توســط بانکهــا ابــاغ شــده کــه از ایــن تعــداد ۹۹ ،هــزار واحــد مســکن
روســتایی بــه بانکهــا معرفیشــدهاند و تنهــا بــرای  ۶۴هــزار واحــد
آن (معــادل  ۳۲درصــد) انعقــاد قــرارداد صــورت پذیرفتــه اســت؛ ایــن در
حالــی اســت کــه هنــوز اعتبــارات ســال  1396ابــاغ نشــده اســت.
در ســالهای  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۴نیــز هیــچ ســهمیهای بــرای ســاخت
مســکن روســتایی تخصیــص نیافتــه و در ســال جــاری نیــز کمــاکان
ســهمیه ســال  ۱۳۹۵در حــال انجــام اســت .بــر ایــن اســاس طــی ۵
ســال اخیــر از ســال  ۱۳۹۱تــا  ۱۳۹۵بهطــور میانگیــن حــدود ۶۰
هــزار واحــد بــرای بهســازی و نوســازی عقــد قــرارداد شــده اســت.
ایــن آمــار در حالــی اســت کــه از ســال  1384تــا ســال 1390
میانگیــن بهســازی و نوســازی خانههــای روســتایی حــدود ۲۰۰
هــزار واحــد بــوده اســت.
 -2وجــود بافتهــای فرســوده شــهری و مقــاوم نبــودن
آنهــا در برابــر زلزلــه

بســیاری از شــهرهای کشــور بــا مســئلهای بــه نــام بافتهــای

114

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ،تنهــا ۲۰
درصــد از هدفگــذاری صــورت گرفتــه محقــق شــده و ایــن طــرح
ناموفــق بــوده اســت.
 -3عــدم راه انــدازی ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور
بــرای شناســایی خانههــای خالــی

یکــی از مشــکالت موجــود در بــازار مســکن ،وجــود خانههــای خالــی
و عــدم عرضــه آنهــا در بــازار اســت .در حــال حاضــر ،حــدود 2.6
میلیــون واحــد خانــه خالــی در کشــور وجــود دارد کــه معــادل ۲۵۰
میلیــارد دالر ســرمایه راکــد و بــدون اســتفاده اســت.
در ایــن راســتا ،در «اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم» و طبــق
تبصــره  ۷مــاده  ۱۶۹آن کــه در تیرمــاه  1394تصویــب شــد ،فرصتــی
 ۶ماهــه بــه وزارت راه و شهرســازی داده شــد تــا «ســامانه ملــی
امــاک 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 امــاک
مســکونی ،اداری ،تجــاری و هرگونــه نقــل و انتقالــی را چــه بــه صورت
رســمی و چــه بــه صــورت عــادی ،ثبــت و ضبــط کنــد .مهمتریــن
فعالیــت ایــن ســامانه در خصــوص اخــذ مالیــات از خانههــای خالــی
اســت .وضعیــت خانههــای خالــی بایــد بــا اســتفاده از اطالعــات
ســازمانهای مربوطــه ماننــد اداره ثبــت اســناد و امــاک ،شــهرداری

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

و ســازمان امــور مالیاتــی مشــخص و بــر اســاس آن ،مالیــات از

برخــوردار اســت .در صورتــی کــه از ظرفیتهــای ترانزیتــی کشــور

خانههــای خالــی اخــذ شــود.

بــه درســتی اســتفاده شــود ،درآمــدی بالــغ بــر  30میلیــارد دالر

ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور ،هــم از نظــر اخــذ حــق و

ســاالنه عایــد کشــور خواهــد شــد.

حقوقــی کــه قانــون در حــوزه مالیــات بــرای دولــت تعییــن کــرده و

همچنیــن در میــان شــیوههای مختلــف جابــه جایــی ،حمــل و

هــم از نظــر ایجــاد شــفافیت در وضعیــت زمیــن و مســکن کشــور،

نقــل ریلــی بــه ســبب مزایــای متعــدد ماننــد مصــرف یــک هفتمــی

دارای اهمیــت اســت و میتوانــد بــه کاهــش تعــداد خانههــای خالــی

ســوخت نســبت بــه حمــل و نقــل جــاده ای ،ایمنــی بســیار بــاال،

موجــود و عرضــه آنهــا بــه بــازار کمــک نمایــد.

ظرفیــت جابــه جایــی بــاالی بــار و مســافر و آلودگــی کمتــر محیــط

 -4وجود تقاضای سرمایه ای برای مسکن در کشور

زیســت ،اهمیــت ویــژه ای دارد؛ امــا بــه دلیــل بهــره وری پاییــن

مســکن یکــی از نیازهــای پایــه و اساســی افــراد و خانوارهاســت کــه

شــبکه ریلــی ،از موقعیــت ترانزیتــی کشــور بــه خوبــی اســتفاده نشــده

تســهیل تامیــن آن ،نقــش مســتقیمی در کیفیــت زندگــی دارد.

اســت.

بخــش زمیــن و مســکن در بعضــی از دورههــای زمانــی ،جــزو

بــر اســاس ســند چشــم انــداز  ۲۰ســاله در افــق  ۱۴۰۴کشــور بایــد

حوزههایــی بــوده اســت کــه بــا کمتریــن ریســک ،بیشــترین نــرخ

از  ۲۵هــزار کیلومتــر خــط ریلــی برخــوردار باشــد .در حــال حاضــر،

بازگشــت ســرمایه را داشــته و بــه همیــن دلیــل مســتعد فعالیتهــای

طــول خطــوط ریلــی اصلــی تنهــا  10هــزار کیلومتــر اســت و بــرای

ســوداگرانه بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه طبــق اعــام مرکــز آمــار،

رســیدن بــه هــدف چشــم انــداز بایــد  15هــزار کیلومتــر خــط ریلــی

 70درصــد از تقاضــای مســکن در ایــران ،تقاضاهــای غیــر مصرفــی و

جدیــد احــداث شــود.

ســرمایه ای اســت.

در حــال حاضــر  4700کیلومتــر خــط ریلــی در دســت احــداث در

وجــود تقاضــای ســرمایهای بــرای کاالی مصرفــی مســکن ،منجــر بــه

کشــور وجــود دارد .در ایــن میــان ،خــط ریلــی چابهــار -ســرخس جزو

افزایــش قیمــت ایــن کاالی اساســی مــی شــود و تهیــه آن را بــرای

پروژههــای راهبــردی در ایــن زمینــه محســوب میشــود .محــور

اقشــار متوســط ســخت میکنــد.

ریلــی چابهــار -ســرخس شــاخه شــرقی کریــدور شــمال -جنــوب

 -5پروژههای عمرانی نیمه تمام متعدد در کشور

اســت و کشــورهای محصــور در خشــکی آســیای میانــه را از طریــق

برآوردهــا و آمارهــای ارائــه شــده از جانــب مســئولین نشــان میدهــد

بنــدر راهبــردی چابهــار بــه آبهــای آزاد متصــل میکنــد .احــداث

کــه حــدود  400تــا  600هــزار میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی نیمــه

ایــن محــور در ســال  1389آغــاز شــد و پــس از گذشــت  7ســال،

تمــام در ســطح کشــور وجــود دارد کــه ســاالنه تنهــا بــرای  10درصــد

کمتــر از  20درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت .وابســتگی ایــن

از آن ،در بودجــه تامیــن اعتبــار میشــود.

پــروژه بــه بودجــه دولــت و تزریــق بودجــه قطــره چکانــی ،ســبب

بخــش قابــل توجهــی از ایــن پروژههــا مرتبــط بــا حــوزه فعالیتهــای

پیشــرفت کنــد ایــن پــروژه شــده اســت.

وزارت راه و شهرســازی بــوده کــه عــدم تامیــن اعتبــار بــرای آن،

 -7بهره وری پایین شبکه ریلی کشور

عــاوه بــر هدررفــت منابــع کشــور ،تکمیــل زیرســاختهای اساســی

بهــره وری پاییــن شــبکه ریلــی کشــور باعــث شــده اســت کــه

را بــا مشــکل مواجــه مینمایــد.

مســافران و صاحبــان کاال ،اســتفاده از حمــل و نقــل جــاده ای را بــه

 -6ســرعت پاییــن توســعه خطــوط ترانزیتــی ریلــی در

حمــل و نقــل ریلــی ترجیــح دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تــا

محورهــای راهبــردی

پایــان برنامــه ششــم توســعه بایــد  30درصــد از جابــه جایــی کاال و

کشــور ایــران بــا قــرار گرفتــن در مســیر چهــارراه جهانــی و عبــور

 20درصــد از جــا بــه جایــی مســافر از طریــق حمــل و نقــل ریلــی

کریدورهــای مهمــی ماننــد کریــدور شــمال -جنــوب و دسترســی بــه

انجــام شــود.

ســواحل طوالنــی در خلیــج فــارس ،دریــای عمــان ،ســواحل مکــران

علــت پاییــن بــودن بهــره وری شــبکه ریلــی ،بــاال بــودن زمــان

و ســواحل دریــای خــزر ،از مزیتهــای ترانزیتــی فــوق العــاده ای

رســیدن بــه مقصــد بــه دلیــل ســرعت پاییــن ســیر قطارهــا (بــه ویــژه
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قطارهــای بــاری) و طوالنــی بــودن طــول بالکهــای ریلــی اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه قراردادهــای شــبه وارداتــی تولیــد واگــن

بــا وجــود اینکــه ســرمایهگذاری بــرای افزایــش بهــره وری شــبکه

بــا کشــورهای خارجــی امضــا میشــود و مطابــق قوانیــن فاینانــس،

ریلــی نســبت بــه احــداث خطــوط جدیــد بــه مراتــب هزینــه کمتــری

بخــش زیــادی از قطعــات واگــن از کشــور تامیــن کننــده فاینانــس

دارد ،اقدامــات در دســت انجــام بــرای افزایــش بهــره وری شــبکه

وارد شــده و در داخــل کشــور تنهــا مونتــاژ میشــود .قــرارداد بــا

ریلــی ســرعت پائینــی دارد.

شــرکتهای ترنــس مــش هلدینــگ روســیه ،آلســتوم فرانســه و

 -8تــداوم واردات ریــل و مســکوت مانــدن تولیــد ریــل

هیوندایــی روتــم کــره جنوبــی از جملــه ایــن قراردادهاســت.

ملــی

 -10سرعت پائین توسعه بندر چابهار

مذاکــرات بیــن شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران و شــرکت

بنــدر چابهــار بــه عنــوان یکــی از  14نقطــه راهبــردی جهــان از

ذوب آهــن اصفهــان بــرای تولیــد ریــل ملــی بــه دهــه  70بــاز

نظــر اقتصــادی ،ترانزیتــی و گــذرگاه کریدورهــای شــمال -جنــوب

میگــردد .پــس از امضــای  3تفاهــم نامــه در  3دهــه میــان راه آهــن

و شــرق -غــرب شــناخته میشــود .ایــن بنــدر بــه علــت موقعیــت

و ذوب آهــن ،ســرانجام در آبــان مــاه ســال  1395خــط تولیــد ریــل

اســتراتژیک و دسترســی بــه آبهــای آزاد بینالمللــی ،جایــگاه

ملــی در کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان افتتــاح شــد امــا بــا گذشــت

ویــژهای در مبــادالت ایــران بــا ســایر کشــورهای منطقــه دارد.

بیــش از  1ســال از افتتــاح ایــن خــط تولیــد ،همچنــان تولیــد و

از ســوی دیگــر ،ایــن بنــدر بــه علــت نزدیکــی بــه کشــورهایی نظیــر

اســتفاده از ریــل تولیــد داخــل انجــام نپذیرفتــه اســت و ریــل مــورد

افغانســتان ،پاکســتان و آســیای میانــه در صــورت اتصــال بــه شــبکه ریلی

نیــاز کشــور از طریــق واردات تامیــن میشــود.

کشــور اهمیــت ویــژهای در ترانزیــت کاال بــه ایــن کشــورها خواهد داشــت.

هــم اکنــون بــرای تکمیــل پروژههــای ریلــی در دســت احــداث

در ســال جــاری ،فــاز اول بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار کــه احــداث

حــدود  600هــزار تــن ریــل مــورد نیــاز اســت کــه در صــورت عــدم

آن در ســال  1386آغــاز شــده بــود ،پــس از  10ســال افتتــاح شــد و

تامیــن از طریــق تولیدکننــدگان داخلــی ،بایســتی از مســیر واردات

ظرفیــت ایــن بنــدر از  2.5میلیــون تــن بــه  8.5میلیــون تــن رســید.

خریــداری شــود.

قــرار اســت بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار در  5فــاز تکمیــل شــود و

همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه قــرارداد ســال گذشــته ذوب آهــن

ظرفیــت آن بــه  80تــا  85میلیــون تــن برســد.

و راه آهــن بــرای تولیــد  40هــزار تــن ریــل  U33اســت کــه مناســب

تاکنــون مذاکراتــی بــا کشــورهای خارجــی بــه ویــژه چیــن و هنــد برای

خطــوط فرعــی و ســرعت پاییــن اســت .تولیــد ایــن ریــل قدیمــی بــه

توســعه فازهــای پنــج گانــه بنــدر چابهــار انجــام شــده اســت کــه در

دهــه  70بــاز میگــردد و اتفــاق جدیــدی محســوب نمیشــود .در

ایــن میــان ،تنهــا بــا هنــد بــرای ســرمایهگذاری  235میلیــون دالری

حــال حاضــر ،اصلیتریــن نــوع ریــل مــورد نیــاز شــبکه ریلــی کشــور،

توافــق شــده اســت .در حــال حاضــر ،نبــود زیرســاختهای ریلــی و

ریــل بــا اســتاندارد  UIC60اســت کــه مناســب ســرعتهای بــاال تــا

هوایــی باعــث شــده اســت کــه از ظرفیــت بنــدر چابهــار بــه طــور کامــل

 ۲۵۰کیلومتــر بــر ســاعت اســت.

اســتفاده نشــود.

 -9عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت تولیــد واگــن ســازان
د ا خلی

مطابــق ســند چشــم انــداز  20ســاله در افــق  1404بــرای رفــع نیــاز
کشــور بــه واگــن ،بایــد ســاالنه  3750واگــن در کشــور تولیــد شــود.
واگــن ســازان داخلــی کــه بــه خودکفایــی  ۷۰درصــدی در تولیــد
واگــن بــاری و خــود کفایــی  ۵۰درصــدی در تولیــد واگــن مســافری
رســیده انــد ،بــه دلیــل مشــکل تامیــن منابــع مالــی بــا  25درصــد
ظرفیــت خــود کار میکننــد.
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اقدامات جهشی و اولویتدار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت راه و شهرســازی ،اقدامــات جهشــی و اولویتدار
زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 -1نوســازی و بهســازی ســاالنه  200هــزار واحــد مســکن

روســتایی

نوســازی و بهســازی ســاالنه  200هــزار واحــد مســکن روســتایی

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

حــدود  400هــزار شــغل در ســال ایجــاد خواهــد کــرد کــه عــاوه

مولــد و اشــتغال زا فراهــم میشــود.

بــر افزایــش رفــاه روســتاییان و همچنیــن کاهــش خســارات احتمالــی

بنابرایــن ایــن اقــدام ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

ناشــی از حــوادث طبیعــی ،تاثیــر قابــل توجهــی در اقتصــاد روســتا

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی محســوب میشــود.

دارد.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

بنابرایــن بــرای وزارت راه و شهرســازی ،ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی محســوب میشــود

تعریــف نشــده اســت.

کــه ضــروری اســت بــه منظــور تســریع آن ،تســهیالت نوســازی و

 -4ارائــه الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه ( )CGTو

بهســازی ســاالنه  ۲۰۰هــزار مســکن روســتایی را بــه  ۳۰۰میلیــون

پیگیــری تصویــب آن از طریــق مجلــس

ریــال بــه ازای هــر واحــد افزایــش یابــد و اعطــای آن بــه روشهــای

بــه منظــور جلوگیــری از ســفته بــازی و ســوداگری در بــازار زمیــن

مختلــف تســهیل شــود.

و مســکن و همچنیــن هدایــت نقدینگــی بــه ســمت فعالیتهــای

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

مولــد ،ضــروری اســت وزرات راه و شهرســازی الیحــه مالیــات بــر

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

عایــدی ســرمایه ( )CGTرا بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای

تعریــف نشــده اســت.

اســامی ارائــه نمــوده و تصویــب آن را پیگیــری کنــد.

 -2نوســازی و بهســازی ســاالنه  500هــزار واحــد مســکن

ایــن اقــدام از آنجــا کــه مانــع افزایــش بــی رویــه قیمــت زمیــن و

شــهری

مســکن خواهــد شــد و مشــکل تامیــن مســکن بــه ویــژه بــرای اقشــار

بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی ســاالنه  500هــزار واحــد

کــم درآمــد را کاهــش خواهــد داد ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی

مســکونی شــهری در بافتهــای فرســوده بایــد نوســازی و بهســازی

و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی

شــود تــا ایــن بافتهــا در میــان مــدت بهبــود یافتــه و خســارات

محســوب میشــود.

احتمالــی ناشــی از حــوادث طبیعــی ،کاهــش یابــد.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

نوســازی و بهســازی ســاالنه  500هــزار واحــد مســکونی در بافتهــای

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

فرســوده شــهری حــدود  1میلیــون شــغل در ســال ایجــاد خواهد کرد

تعریــف نشــده اســت.

و لــذا تاثیــر قابــل توجهــی در ایجــاد اشــتغال خواهــد داشــت؛ لــذا

 -5ایجــاد ســازوکار واگــذاری پروژههــای عمرانــی نیمــه

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد

تمــام از طریــق قراردادهــای BOT

مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی محســوب میشــود.

بــا توجــه بــه ایــن کــه تکمیــل پروژههــای عمرانــی از طریــق بودجــه

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

دولــت امــکان پذیــر نیســت ،الزم اســت از ســرمایههای عمومــی

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

بــرای تکمیــل ایــن پروژههــا اســتفاده شــود.

تعریــف شــده کــه البتــه مبهــم و کلــی بــوده و فاقــد هــدف گــذاری

در ایــن راســتا ضــروری اســت وزارت راه و شهرســازی از طریــق

مشــخص اســت:

روشهــای مشــارکت عمومــی خصوصــی ( ،)PPPپروژههــای عمرانــی

•بهسازی حاشیه کالن شهرها و بافتهای فرسوده

مرتبــط بــا خــود را بــه بخــش خصوصــی یــا نهادهــای غیردولتــی

 -3راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور

واگــذار نمایــد.

بــا راه انــدازی ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور ،خانههــای

یکــی از مدلهــای مشــارکت عمومــی خصوصــی روش BOT

خالــی شناســایی شــده و بــا اخــذ مالیــات از آنهــا ،منابــع مالیاتــی

(ســاخت ،بهــره بــرداری و انتقــال) اســت .در ایــن روش ،بخــش

دولــت افزایــش مییابــد؛ همچنیــن زمینــه هدایــت  ۲۵۰میلیــارد

خصوصــی یــا نهــاد غیردولتــی ســاخت و بهــره بــرداری پروژههــای

دالر ســرمایه راکــد در واحدهــای مســکونی خالــی بــه فعالیتهــای

عمرانــی را تــا زمــان بازگشــت اصــل ســرمایه و ســود مــورد توافــق بــا

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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دولــت بــر عهــده میگیــرد و از طریــق راه انــدازی صنــدوق پــروژه

خــط ریلــی راهبــردی بــرای کشــور دارد ،ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک

در بــازار ســرمایه ،تامیــن مالــی ایــن پروژههــا را از طریــق منابــع

اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و

عمومــی انجــام میدهــد.

شهرســازی محســوب میشــود.

ایــن اقــدام عــاوه بــر کاهــش بــار مالــی پروژههــای عمرانــی در

وزارت راه و شهرســازی میتوانــد ایــن خــط ریلــی را از طریــق

بودجــه ،باعــث اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی و افزایــش اشــتغال

روشهــای مشــارکت عمومــی خصوصــی ( )PPPبــه بخــش غیــر

نیــز خواهــد شــد و لــذا بــه عنوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در

دولتــی واگــذار کنــد و احــداث آن را تســریع نمایــد.

اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی محســوب میشــود.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،دو پــروژه در راســتای ایــن اقــدام وجود

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

دارد کــه البتــه بــه طــور دقیــق بــه ایــن مهــم اشــاره نــدارد ،امــا بــه

تعریــف نشــده اســت.

نظــر میرســد در راســتای ایــن اقــدام جهشــی و اولوی ـتدار تعریــف

 -6راه انــدازی ســامانه هوشــمند کنتــرل قطــار در شــبکه

شــده باشــد:

ریلــی کشــور

•تکمیــل و بهــره بــرداری از  591کیلومتــر خــط راه آهــن در

بهــره وری شــبکه ریلــی را میتــوان بــا صــرف هزینههــای

کریدورهــای شــمالی-جنوبی و شــرقی -غربــی

انــدک از طریــق ســامانه هوشــمند کنتــرل قطــار ( 2 )ATCتــا 4

•تکمیــل و بهــره بــرداری از  516کیلومتــر خــط راه آهــن در

برابــر افزایــش داد .ایــن ســامانه بــا کاهــش طــول بالکهــا تــا 4

کریدورهــای شــمالی-جنوبی و شــرقی -غربــی

کیلومتــر ،تاثیــر قابــل توجهــی در افزایــش ظرفیــت خطــوط ریلــی

 -8برنامــه ریــزی جهــت تولیــد ریــل پیشــرفته ملــی بــرای

خواهــد شــد.

ســرعتهای بــاالی  250کیلومتــر بــر ســاعت

از دیگــر مزایــای ایــن ســامانه ،افزایــش ایمنــی نــاوگان ریلــی از

وزارتخانههــای راه و شهرســازی و صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه

طریــق رصــد لحظــه بــه لحظــه کلیــه نــاوگان در حــال حرکــت از

عنــوان متولیــان اصلــی تولیــد و اســتفاده از ریــل ملــی ،بایــد موانــع

طریــق مراکــز کنتــرل ترافیــک ( )CTCاســت .بنابرایــن ایــن اقــدام

پیــش روی تولیــد ایــن محصــول راهبــردی را از میــان بردارنــد.

بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی

در صورتــی کــه کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان اقــدام بــه تولیــد

بــرای وزارت راه و شهرســازی محســوب میشــود.

ریــل ملــی نکنــد ،وزارت راه و شهرســازی بایــد از ظرفیــت ســایر

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

تولیدکننــدگان داخلــی ماننــد فــوالد خوزســتان اســتفاده کــرده و

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

واردات ریــل را متوقــف نمایــد .در ایــن راســتا ،نیــاز اصلــی کشــور

تعریــف نشــده اســت.

تولیــد ریــل پیشــرفته  UIC60اســت کــه بــرای خطــوط اصلــی

 -7تکمیل خط ریلی چابهار -سرخس

و ســرعتهای بــاال تــا  250کیلومتــر بــر ســاعت مناســب اســت.

راه آهــن چابهــار -ســرخس بــه عنــوان شــاخه شــرخی کریــدور

بنابرایــن ضــروری اســت تولیــد ریلــی پیشــرفته ملــی و انجــام

ترانزیتــی شــمال -جنــوب میتوانــد ظرفیــت ترانزیتــی شــرق کشــور

اقدامــات الزم بــرای تحقــق آن ،در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی

را فعــال کنــد .ایــن خ ـط ریلــی دارای منافــع متعــددی نظیــر رشــد

قــرار گیــرد؛ چــرا کــه ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی

اقتصــادی ،اشــتغال زایــی ،ارتقــای امنیــت منطقــه شــرق کشــور،

و اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی

ممانعــت از مهاجــرت و توســعه حاشــیه نشــینی در شــهرهای اصلــی

محســوب میشــود.

اســتانهای شــرقی ،توســعه ترانزیــت و توســعه روابــط بــا کشــورهای

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

آســیای میانــه اســت.

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

بــا ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه آوردههــای متعــددی کــه احــداث ایــن

تعریــف نشــده اســت.
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ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

 -9راه انــدازی شــرکتهای لیزینگــی بــرای تولیــد واگــن

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

در داخــل کشــور

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

راهــکار اســتفاده از منابــع مالــی داخــل کشــور بــرای تولیــد واگــن،

تعریــف شــده اســت:

فــروش لیزینگــی واگــن بــه خریــداران داخلــی اســت .در ایــن مــدل،

•تکمیــل و توســعه بنــادر مهــم در ســواحل دریــای عمــان،

دولــت منابــع مالــی بــرای تولیــد واگــن توســط واگنســازان داخلــی

خلیــج فــارس و دریــای خــزر در جهــت ترانزیــت (بــا اولویــت

را فراهــم میکنــد و بــا راه انــدازی شــرکتهای تامیــن مالــی و

بنــادر شــهید بهشــتی ،چابهــار و شــهید رجایــی)

لیزینگــی ،واگــن را بــه صــورت اقســاطی به خریــداران داخلــی واگــن
میفروشــد .بــا ایــن روش ،مشــکالت مالــی واگــن ســازان داخلــی

وضعیت وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی

رفــع شــده و نیــازی بــه تامیــن مالــی از خــارج کشــور نیــز نخواهــد

نتایــج بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب

بــود.

 10اقــدام جهشــی و اولویــتدار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا

بنابرایــن حمایــت از راه انــدازی شــرکتهای لیزینگــی بــه منظــور

وزارت راه و شهرســازی ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی

تولیــد واگــن در داخــل کشــور ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و

اقتصــاد مقاومتــی پروژههایــی تصویــب شــده اســت کــه  5پــروژه

اولویــتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی

از  13پــروژه ایــن دســتگاه در ســالهای  1395و  1396را تشــکیل

محســوب میشــود.

میدهــد.

در میــان پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســتاد

این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن اقــدام
تعریــف شــده اســت:
•توســعه و نوســازی ریلــی بــا محوریــت و مشــارکت بخــش

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؟

خصوصــی شــامل  50دســتگاه لکوموتیــو 200 ،دســتگاه
ســالن مســافری و  1500دســتگاه واگــن بــاری
 -10توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساختهای آن
تکمیــل فازهــای پنــج گانــه بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار باعــث
افزایــش ظرفیــت ایــن بنــدر بــه  80تــا  85میلیــون تــن خواهد شــد و
زمینــه افزایــش درآمدهــای کشــور از ایــن طریــق را فراهــم میکنــد.

اقدامات جهشی و

اقدامات جهشی و اولویتدار
بدون پروژه

اولویتدار دارای پروژه
4

6

ســرمایه مــورد نیــاز بــرای تکمیــل بنــدر چابهــار را میتــوان از
طریــق ســرمایههای عمومــی داخــل کشــور بــا روشهــای مشــارکت
عمومــی خصوصــی از جملــه روش ( BOTســاخت ،بهــره بــرداری و
انتقــال) تامیــن کــرد.
ایجــاد زیرســاختهای مــورد نیــاز از جملــه تکمیــل راه آهــن چابهــار-
ســرخس و احــداث فــرودگاه چابهــار بــرای اســتفاده از ظرفیــت بنــدر
چابهــار در ایــن راســتا ضــروری اســت.
بنابرایــن توســعه بنــدر چابهــار و تکمیــل زیرســاختهای آن بــه
عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویـتدار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای
وزارت راه و شهرســازی محســوب میشــود.

مطابــق ایــن نمــودار 40 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار»
وزارت راه و شهرســازی دارای پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی اســت.
همچنیــن از میــان  13پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت راه و شهرســازی تعریــف شــده اســت 8 ،پــروژه
را نمیتــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویـتدار» قــرار داد.
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در ایــن بیــن 7 ،پــروژه از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی» وزارت

بــر ایــن اســاس وضعیــت پروژههــای مصــوب وزارت راه و شهرســازی

راه و شهرســازی محســوب میشــوند کــه عبارتنــد از:

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر نمایــش داده

•تکمیل و بهره برداری از  ۸۰۰کیلومتر خط راه آهن دوم و
سوم از کریدورهای شمالی -جنوبی و شرقی -غربی
•تکمیل و بهره برداری  ۱۲۰کیلومتر آزادراه در کریدورهای

شــده اســت:
وضعیت 13پروژه مصوب وزارت راه و شهرسازی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
مبهم و کلی

•تکمیل و بهره برداری  ۱۰۷۰کیلومتر بزرگراه در کریدورهای

1

شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
•تکمیل و بهره برداری  ۴۵کیلومتر راه اصلی در کریدورهای
شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
•تکمیل و بهره برداری از  ۲۳۷کیلومتر آزادراه در کریدورهای

جاری و معمولی
7

جهشی و اولویتدار
5

شمالی -جنوبی و شرقی -غربی
•تکمیل و بهره برداری از  ۱۱۰۰کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
در کریدورهای شمالی -جنوبی و شرقی -غربی
•تکمیل و بهره برداری از  1000کیلومتر راه روستایی
همچنیــن  1پــروژه از جملــه «اقدامــات مبهــم و کلــی» وزارت راه و
شهرســازی محســوب میشــود ،چــرا کــه رویکــرد ،نحــوه اجــرا و یــا
کمــی آن مشــخص نیســت .ایــن پــروژه عبــارت اســت از:
هــدف ّ
•رونق بخش مسکن

120

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

مطابــق ایــن نمــودار 38 ،درصــد از پروژههــای مصــوب وزارت راه
و شهرســازی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات
جهشــی و اولویــتدار اســت.

بخش هشتم

«ارزیابی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی»
بررسی  9پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  10اقدام جهشی و اولویت دار

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت متولــی اصلــی تولیــد و تجــارت در

ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان

کشــور اســت و بــه عنــوان مهمتریــن جــزء حقیقــی اقتصــاد کشــور

و دســتیابی بــه رتبــه اول اقتصــاد دانشبنیــان در منطقــه

محســوب میشــود .از ایــن منظــر ،ایــن وزارتخانــه نقــش کلیــدی و

•مــاده  :3محــور قــراردادن رشــد بهــرهوری در اقتصــاد بــا

قابــل توجهــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی دارد.

ِ
تقویــت
تقویــت عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی کار،

از میــان سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده هــای ،2 ،1

رقابتپذیــری اقتصــاد ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و

 12 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3و  23مرتبــط بــا وزارت صنعــت ،معــدن و

اســتانها و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیتهــای متنــوع در

تجــارت اســت:

جغرافیــای مزیتهــای مناطــق کشــور

•مــاده  :1تأمیــن شــرایط و فعالســازی کلیــه امکانــات و

•مــاده  :4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی

منابــع مالــی و ســرمایههای انســانی و علمــی کشــور بــه

یارانههــا در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــرهوری،

منظــور توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت

کاهــش شــدت انــرژی و ارتقــاء شــاخصهای عدالــت

آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و

اجتماعــی

تشــویق همکاریهــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و

•مــاده  :5ســهمبری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا

نقــش طبقــات کمدرآمــد و متوســط

مصــرف متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد ارزش ،بویــژه بــا

•مــاده  :2پیشــتازی اقتصــاد دانشبنیــان ،پیــاده ســازی و

افزایــش ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش،

اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی

مهــارت ،خالقیــت ،کارآفرینــی و تجربــه

نــوآوری بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش

•مــاده  :6افزایــش تولیــد داخلــی نهادههــا و کاالهــای اساســی
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ooتوســعهی پیوندهــای راهبــردی و گســترش همــکاری

(بویــژه در اقــام وارداتــی) ،و اولویــت دادن بــه تولیــد
محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی

و مشــارکت بــا کشــورهای منطقــه و جهــان بویــژه

تأمیــن کاالهــای وارداتــی بــا هــدف کاهــش وابســتگی بــه

همســایگان
ooاســتفاده از دیپلماســی در جهــت حمایــت از هدفهــای

کشــورهای محــدود و خــاص

اقتصادی

•مــاده  :8مدیریــت مصــرف بــا تأکیــد بر اجــرای سیاسـتهای

ooاســتفاده از ظرفیتهــای ســازمانهای بینالمللــی و

کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف کاالهــای

منطق ـهای

داخلــی همــراه بــا برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و
رقابــت پذیــری در تولیــد

•مــاده  :23شــفاف و روانســازی نظــام توزیــع و قیمتگــذاری

•مــاده  :10حمایــت همهجانب ـه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا

و روزآمدســازی شــیوههای نظــارت بــر بــازار

و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری

همچنیــن از میــان  10اقــدام اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر انقــاب

مثبــت از طریــق:

در ابتــدای ســال  1395پیشــنهاد فرمودنــد ،اقدامــات  3 ،2 ،1و 10

ooتسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم

مرتبــط بــا وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت:

ooگســترش خدمــات تجــارت خارجــی و ترانزیــت و

•اقــدام  :1شناســایی ف ّعالیتهــا و زنجیرههــای اقتصــادی

ooتشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

•اقدام  :2احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی

مزیــتدار کشــور و تمرکــز بــر آن هــا

زیرســاختهای مــورد نیــاز

•اقــدام  :3خــودداری از خریدهــای خارجــی کــه قــدرت تولیــد

ooبرنامهریــزی تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای

صادراتــی ،شــکلدهی بازارهــای جدیــد ،و تنــوع

داخلــی را تضعیــف میکنــد

بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه بــا

•اقــدام  :10نــگاه ویــژه و حمایتــی بــه صنایــع متوســط و

کشــورهای منطقــه

کوچــک

ooاســتفاده از ســاز و کار مبــادالت تهاتــری بــرای تســهیل
مبــادالت در صــورت نیاز

ooایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا
هــدفگســترشپایــدارســهمایــراندربازارهــایهــدف

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای تحقــق ایــن مامــورت هــا
در ســال  1395تعــداد  7پــروژه و در ســال  1396تعــداد  2پــروژه
مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته
اســت.

•مــاده  :12افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهــش آســیبپذیری

در جــدول زیــر عناویــن ایــن پــروژه هــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

اقتصــاد کشــور از طریــق:

شــده است:

ردیف

پروژه های مصوب وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات

1395

ماده  81سیاست های کلی برنامه
پنجم توسعه

2

تکمیل و راه اندازی  ۳۳طرح مهم و ملی

1395

3

رونق تولید و تعیین تکلیف  ۷۵۰۰واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال کردن آن ها

1395

ماده  80سیاست های کلی برنامه
پنجم توسعه

4

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

1395

مصوبه سال  1385شورای اقتصاد
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

ردیف

پروژه های مصوب وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

5

افزایش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان  ۱۰میلیارد دالر در سال  ۹۵نسبت
به سال 94

1395

ماده  104سیاست های کلی
برنامه پنجم توسعه

6

تکمیل طرحهای با پیشرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد

1395

7

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری

1395

ماده  86سیاست های کلی برنامه
پنجم توسعه

8

تقویت ،توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط با هدف افزایش
صادرات غیرنفتی آنها به میزان  2میلیارد دالر

1396

ماده  104سیاست های کلی
برنامه پنجم توسعه

9

تکمیل و راه اندازی  50طرح ملی و مهم

1396

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه

 -3افزایــش مونتــاژکاری در صنعــت خــودرو و کــم توجهــی

در حــوزه کاری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،چالــش هــا و

آفــت مونتــاژکاری در صنعــت کشــور کــه توســط رهبــر انقــاب نیــز

موانعــی بــه شــرح زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1عــدم توجــه بــه اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی در
«خریــد کاال و خدمــات» توســط دســتگاه هــای دولتــی

خریدهــای دولتــی در تمامــی کشــورهای جهــان یکــی از اصلــی تریــن
راه هــای توانمندســازی تولیدکننــدگان داخلــی اســت .بــا ایــن حــال
در ایــران عــدم اهتمــام کافــی بخشهــای دولتــی و حاکمیتــی بــه
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
مشــابه داخلــی ،از کاالهــای وارداتــی بــرای رفــع مشــکالت خــود
اســتفاده میکننــد.
 -2حمایــت عرضــه محــور از تولیــد بــه جــای حمایــت

تقاضامحــور

تمرکــز اصلــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای حمایــت از
شــرکت هــا و تولیدکننــدگان ،عمدتــا از طــرف عرضــه اســت؛ بدیــن
صــورت کــه حمایــت اصلــی دولــت از واحدهــای تولیــدی تنهــا بــه
ارائــه تســهیالت بــه منظــور افزایــش میــزان تولیــد خالصــه میشــود.
ایــن درحالیســت کــه بهتریــن روش بــرای حمایــت از تولیــدات
داخلــی ،افزایــش میــزان تقاضــا از طریــق بازارســازی بــرای آن
هاســت کــه بــه مراتــب نتایــج بهتــری در مقایســه بــا حمایــت از
ســمت عرضــه دارد.

بــه گســترش واحدهــای تحقیــق و توســعه

بــه آن اشــاره شــده اســت ،بــه ویــژه در صنعــت خودروســازی بــه
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  83درصــدی واردات قطعــات منفصلــه خودرو به کشــور
طــی هشــت مــاه ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته،
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 میتــوان بــه عــدم ترویــج
طراحــی محصــول و گســترش واحدهــای  R&Dاشــاره کــرد.
 -4پاییــن بــودن ارزش افــزوده کاالهــای صادراتــی غیرنفتی

بــه دلیل خــام فروشــی

عمــده کاالهــای صادراتــی کشــور را فــرآورده هــای ابتدایــی نفــت
و گاز تشــکیل میدهنــد؛ کــه بــا قیمتــی بســیار ارزان بــه دیگــر
کشــورهای جهــان صــادر میشــوند و از ارزش افــزوده پایینــی
برخــوردار هســتند؛ بــه طوریکــه حــدود  ۱۷میلیــارد دالر و در واقــع
بیــش از  ۳۸درصــد صــادرات «غیرنفتــی» کشــور را محصوالتــی
همچــون «میعانــات گازی»« ،گاز طبیعــی»« ،گازهــای نفتــی مایــع
شــده»« ،فرآوردههــای ابتدایــی از نفــت خــام»« ،قیرنفــت» و
دیگــر محصــوالت مشــابه تشــکیل دادهانــد ،کــه ذیــل عنــوان کلــی
«ســوختهای معدنــی» دســتهبندی میشــوند.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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گرچــه ایــران از منظــر مــواد اولیــه شــیمیایی جایگاهــی مناســب

غیرهمســو بــا ایــران میشــود و تامیــن امنیــت اقتصــادی را بــا

دارد ،امــا در حــال حاضــر محصــوالت شــیمیایی ایــران بــه شــکل

چالــش هــای جــدی مواجــه میکنــد.

خــام و کــم فــرآوری شــده و بــا قیمــت کــم صــادر میشــود و در

 -8عــدم توجــه بــه موانــع غیرتســهیالتی در حمایــت از

مقابــل محصــوالت ســاخته شــده شــیمیایی بــه کشــور وارد میشــود

صــادرات

کــه نشــان از عــدم اهتمــام بــه تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت

تاکنــون نهادهــای دولتــی از جملــه وزارت صنعــت در حمایــت از

شــیمیایی در کشــور دارد.

صــادرات ،تنهــا بــه مشــوق هــای تســهیالتی و نقــدی توجــه نمــوده

آمارهــا نشــان میدهــد کــه صــادرات ایــران در عمــده بخــش هــا

انــد و تمرکــز خــود را بــر ایــن نــوع حمایــت هــا گذاشــته انــد؛ ایــن

نســبت بــه واردات ،ارزش افــزوده کمتــری دارد کــه ناشــی از خــام

درحالیســت کــه تولیدکننــدگان ،موانــع و مشــکالت دیگــری نیــز

فروشــی اســت .ایــران امــروز تنهــا در نفــت و گاز خــام فروشــی نمــی

دارنــد کــه مانــع صــادرات آنهــا شــده اســت.

کنــد بلکــه در دیگــر حــوزه هــا نیــز ایــن مســئله وجــود دارد کــه بایــد

ایــن مــوارد عبارتنــد از «مشــکالت موجــود در نقــل و انتقــال پــول»،

بــرای آن فکــری شــود.

«مشــکالت موجــود در حمــل و نقــل محصــوالت صادراتــی»« ،اعمــال

 -5عــدم برنامــه ریــزی بــرای حمایــت از بخــش هــای

ناگهانــی عــوارض صــادرات»« ،مشــکالت موجــود در بازاریابــی

پیشــران اقتصــاد

محصــوالت»« ،نبــود تضمیــن صادراتــی مناســب»« ،مشــکالت ناشــی

کشــورهای توســعه یافتــه عمدتــا در مســیر توســعه خــود ،بخــش

از بســتهبندی نامناســب محصــوالت صادراتــی»« ،مشــکالت موجــود

هایــی را بــه عنــوان پیشــران انتخــاب نمــوده و جهــت ایجــاد مزیــت،

در عــدم مدیریــت بــازار کشــورهای هــدف»« ،مشــکالت موجــود در

از آن حمایــت کــرده انــد .بــا ایــن حــال در کشــور ،ایــن مســئله مــورد

اخــد روادیــد» و «مشــکالت موجــود در رفــت و آمــد بــه شــهرهای

توجــه قــرار نگرفتــه و همیــن باعــث شــده اســت کــه در برنامــه هــای

هــدف صادراتــی».

مختلــف ،یــک یــا چنــد بخــش اقتصــادی مشــخص مــورد توجــه و
حمایــت قــرار نگیــرد.
در نتیجــه منابــع کشــور صــرف همــه حــوزه هــا شــده و پیشــرفت
قابــل توجهــی در بخــش هــای اقتصــادی اولویــت دار ایجــاد نشــده
اســت.
 -6ناکارآمــدی در مدیریــت واردات محصــوالت دارای مشــابه

تولیــد داخــل

هــم اکنــون تعرفهگــذاری بــر کاالهــای وارداتــی در بســیاری از کاالهای
دارای مشــابه داخلــی ،متناســب بــا نیــاز داخلــی و ظرفیتهــای
تولیــدی کشــور نیســت؛ بــه طوریکــه یــا بیــش از حــد بــاال اســت کــه
مانــع جــدی تأمیــن نیازهــای داخــل میشــود ،و یــا بیــش از حــد
پاییــن اســت کــه بــه تولیــدات داخلــی ضربــه وارد مینمایــد.
 -7نداشتن 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.
نداشــتن برنامــه منســجم در حــوزه تجــارت خارجــی منجــر بــه
وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه واردات گســترده کاال از کشــورهای
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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 میشــود:
 -1ایجاد سامانه خرید کاال و خدمات دولتی
یکــی از مهــم تریــن الزامــات تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،توجــه بخــش
هــای دولتــی و حاکمیتــی بــه خریــد کاالهــای داخلــی اســت .بــه
دلیــل امــکان جهتدهــی راحــت تــر بخــش دولتــی نســبت بــه
بخــش خصوصــی ،ترجیــح خریــد محصــوالت داخلــی در بخــش
دولتــی از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت.
بنابرایــن راه انــدازی ســامانه جامــع خریــد دولتــی بــه عنــوان یــک
اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.
الــزام مدیــران بــه ثبــت محصــوالت مــورد نیــاز خــود در ایــن ســامانه
پیــش از اقــدام بــه واردات ،شناســایی شــرکتهای تولیدکننــده داخلی
و ثبــت اطالعــات آنهــا در ســامانه ،در نظــر گرفتــن تســهیالت بــرای

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

تولیدکننــدگان داخلــی در فــروش کاال بــه دولــت و اعــام عمومــی

•ایجــاد تــوازن زنجیــره مــواد اولیــه مــورد نیــاز و توســعه

محصــوالت مــورد نیــاز ســال هــای آتــی توســط نهادهــای دولتــی و

صنعــت فــوالد و مــس کشــور بــرای تولیــد پایــدار

حاکمیتــی ،از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در ایــن ســامانه وجــود

 -3در نظــر گرفتــن زمــان  6ماهــه بــرای اعمــال تغییــرات

داشــته باشــد.

قوانیــن صادراتــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

یکــی از مشــکالت بخــش صــادرات کشــور عــدم پیــش بینــی پذیــری

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

در قوانیــن صادراتــی اســت .اعمــال عــوارض ناگهانــی بــر صــادرات

تعریــف نشــده اســت.

عــاوه بــر تحمیــل ضــرر بــه تولیدکننــدگان داخلــی ،بازارهــای

 -2کاهــش صــادرات کاالهــای کــم فــرآوری شــده بــا قاعده

صادراتــی کشــور را از بیــن میبــرد.

گذاری در بــورس کاال

بنابرایــن پیــش بینــی پذیــر کــردن قوانیــن صادراتــی ،زمینــه را بــرای

در حــال حاضــر بخــش زیــادی از تولیــدات صنایعــی همچــون

حمایــت از تولیــدات پیشــروی کشــور و انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت

پتروشــیمی ،فــوالد و مــس بــه شــکل کــم فــرآوری شــده و بــا قیمــت

صادراتــی و ارزآوری از ایــن طریــق را فراهــم میکنــد.

هــای ناچیــز بــه خــارج از کشــور صــادر میشــود .ایــن درحالیســت

در نتیجــه ضــروری اســت یــک بــازه زمانــی  6ماهــه از تصویــب

کــه تولیدکننــدگان فعــال در بخــش هــای پاییــن دســتی ایــن

تــا اجــرای تغییــرات قوانیــن صادراتــی در نظــر گرفتــه شــود تــا

محصــوالت ،بــا کمبــود مــواد اولیــه مواجــه هســتند .بــرای رفــع ایــن

تولیدکننــدگان صادراتــی کشــور بتواننــد بــر اســاس آن برنامــه ریــزی

مشــکل و ایجــاد تــوازن در زنجیــره هــای تولیــد ایــن صنایــع الزم

نماینــد.

اســت فرآینــد فــروش و صــادرات محصــوالت کــم فــرآوری شــده و

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

میانــی در ایــن بخــش هــا شــفاف گــردد.

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

در حــال حاضــر بــورس کاالی کشــور ایــن ظرفیــت را دارد کــه در

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

صــادرات کاالهــای کــم فــرآوری شــده و میانــی صنایــع فــوالد و

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

پتروشــیمی ،بــه کار گرفتــه شــود تــا عــاوه بــر ایجــاد شــفافیت،

تعریــف نشــده اســت.

شــرایط را بــرای اولویــت دادن بــه خریــداران داخلــی در خریــد

 -4برنامــه ریــزی جهــت رفــع موانــع غیرتســهیالتی

محصــوالت کــم فــرآوری شــده مهیــا نمایــد.

تولیدکننــدگان بــا هــدف افزایــش صــادرات غیرنفتی کشــور

عرضــه صــادرات کاالهــای کــم فــرآوری شــده در بــورس کاال ســبب

افزایــش صــادرات غیرنفتــی کشــور عــاوه بــر نیــاز بــه اعطــای

میشــود تــا قیمــت پاییــن ایــن کاالهــا مشــخص شــود و رونــد

تســهیالت الزم بــه تولیدکننــدگان ،نیازمنــد رفــع موانع غیرتســهیالتی

صــادرات آن کاهــش یابــد .همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه

اســت کــه بعضــا ،از تامیــن مالــی و تســهیالت مهمتــر اســت.

تولیــد کننــده داخلــی فعــال در بخــش پاییــن دســتی ،بــه دلیــل

بنابرایــن ضــروری اســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت برنامــه

مواجــه شــدن بــا قیمــت پاییــن ایــن کاالهــا اشــتیاق بیشــتری بــرای

ای بــرای رفــع ایــن موانــع در دســتور کار داشــته باشــد« .تعییــن

خریــد محصــوالت کــم فــرآوری شــده نشــان دهــد.

سیاســتهای ارزی مناســب و بــا ثبــات»« ،تســهیل حمــل و نقــل

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

کاالهــای صادراتــی»« ،حمایــت از برنــد ســازی»« ،ضمانتهــای

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

صادراتــی مؤثــر و کارآمــد»« ،رفــع موانــع گمرکــی داخلــی و

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

خارجــی»« ،تســهیل رفــت و آمــد صادرکننــدگان بــه کشــورهای

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

مقصــد صادراتــی» ،و «ثبــات در قوانیــن صادراتــی» از جملــه مــواردی

تعریــف شــده اســت کــه البتــه مســتقیما بــه آن اشــاره نــدارد امــا

اســت کــه بایــد در ایــن برنامــه دیــده شــود.

ایــن رویکــرد را میتــوان در آن اعمــال نمــود:

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

 -6افزایــش تعرفــه واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

در یــک زمــان بنــدی یکســاله

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی در عمــل تولیدکننــدگان

تعریــف شــده اســت کــه البتــه مســتقیما بــه آن اشــاره نــدارد امــا

داخلــی را بــه شــدت تضعیــف میکنــد و بــه از بیــن رفتــن فرصــت

ایــن رویکــرد را میتــوان در آن اعمــال نمــود:

هــای شــغلی در داخــل کشــور منجــر میشــود.

•افزایــش صــادرات کاال و خدمــات غیرنفتــی بــه میــزان ۱۰

از ایــن رو الزم اســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت شــرایط را بــرای

میلیــارد دالر در ســال  ۹۵نســبت بــه ســال 94

تعییــن کاالهــای بــا کیفیــت تولیــد داخلــی فراهــم نمایــد و در یــک

 -5حمایــت از تشــکیل شــرکت هــای مدیریــت صــادرات بــا

زمــان بنــدی مشــخص در عــرض کمتــر از یــک ســال ،تعرفــه واردات

هــدف توانمندســازی تولیدکننــدگان داخلــی

ایــن محصــوالت را دســت کــم بــه میــزان  15درصــد افزایــش دهــد.

نمــی تــوان از تولیدکننــدگان کاالهــا انتظــار داشــت بــر تمامــی

ایــن اقــدام کــه توســط رهبــر انقــاب نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت،

فرآیندهــای صادراتــی از جملــه بازاریابــی ،بســته بنــدی ،برندســازی،

بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی

حمــل و نقــل ،انبــارداری در کشــورهای خارجــی و قیمــت گــذاری در

بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

بــازار هــدف تســلط داشــته باشــند.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

از ایــن رو در بســیاری از کشــورهای جهــان کــه توجهــی ویژه بــه حوزه

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه بــه ایــن در راســتای این

صــادرات دارنــد ،شــرکت هایــی بــا عنــوان شــرکت هــای مدیریــت

اقــدام تعریــف شــده کــه البتــه بــه صــورت دقیــق بــه آن اشــاره نــدارد

صــادرات شــکل گرفتــه انــد کــه بــه طــور خــاص بــر صــادرات یــک

امــا میتــوان آن را بــا ایــن رویکــرد اجــرا نمــود:

کاال و یــا محصــول بــه یــک بــازار خــاص متمرکــز شــده انــد.
ایــن شــرکت هــا بــا تولیدکننــدگان داخلــی محصــوالت و همچنیــن

•مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری
 -7اســتفاده از ابــزار ممنوعیــت واردات بــرای حمایــت از

خریــداران خارجــی قراردادهــای بلندمــدت منعقــد میکننــد و شــرایط

تولیــد داخلــی کاالهــای اساســی اولویــت دار

را بــرای صــادرات پایــدار کاال از داخــل بــه بــازار هــدف فراهــم میکننــد.

یکــی از ابزارهــای مدیریــت واردات کاال بــه کشــور ،ممنوعیــت واردات

راه انــدازی ایــن شــرکت هــا یکــی از نیازهــای اصلــی حــوزه صــادرات

کاالســت .ایــن ابــزار بــه طــور خــاص در مــورد محصوالتــی کــه بــا

کاال در کشــور اســت کــه ضــروری اســت وزارت صنعــت ،معــدن و

امنیــت اقتصــادی کشــورها در ارتبــاط اســت یــا بــه میــزان کافــی و

تجــارت ،از آن در برنامــه ای منســجم و مشــخص حمایــت نمایــد.

بــا کیفیــت مناســب تولیــد میشــود ،از ســوی بســیاری از کشــورها

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

بــه فرمــوده رهبــر انقــاب ،واردات کاالهایــی کــه در داخــل بهقــدر

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

کافــی تولیــد میشــود ،بایســتی بهصــورت یــک حــرام شــرعی و

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

قانونــی شــناخته بشــود؛ بــر اســاس ســخنان ایشــان ،آن وارداتــی بایــد

تعریــف شــده اســت کــه البتــه مســتقیما بــه آن اشــاره نــدارد امــا

متوقــف شــود کــه کارخانــه داخلــی و تولیــد را تعطیــل میکنــد.

ایــن رویکــرد را میتــوان در آن اعمــال نمــود:

از ایــن رو الزم اســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا همــکاری

•ارتقــای رقابتپذیــری واحدهــای تولیــدی کوچــک و

دیگــر وزارتخانــه هایــی کــه مســئولیت تولیــد محصــوالت در داخــل

متوســط بــا هــدف افزایــش صــادرات

کشــور را بــه عهــده دارنــد ،کاالهایــی را کــه بــا امنیــت اقتصــادی

•تقویــت ،توانمندســازی و توســعه بنگاههــای خــرد ،کوچــک

کشــور مرتبــط هســتند و یــا بــه میــزان کافــی و بــا کیفیت مناســب در

و متوســط بــا هــدف افزایــش صــادرات غیرنفتــی آنهــا بــه

کشــور تولیــد میشــوند ،شناســایی و واردات آن هــا را ممنــوع نمایــد.

میــزان  2میلیــارد دالر

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

126

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

از جملــه معیارهایــی کــه بــرای گزینــش ایــن صنایــع و حــوزه هــای

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

اقتصــادی بایــد در نظــر گرفتــه شــود عبارتنــد از اثــرات پیشــین و

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

پســین بیــن صنایــع ،اثــرات انگیزشــی ارزش افــزوده دار و کمــک بــه

تعریــف نشــده اســت.

رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،اثــرات درآمــد ارزی یــا پــس انــدازی،

 -8انعقــاد قراردادهــای تجــاری دو جانبــه بــا کشــورهای

بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی داخلــی و در دســترس بــودن ســرمایه

همســایه و همســو

خارجــی بــرای صنایــع منتخــب.

ایــران ظرفیــت مناســبی در صــادرات کاال بــه کشــورهای همســایه

بنابرایــن ضــروری اســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز

و بــه طــور خــاص کشــورهای عــراق ،ســوریه ،ترکیــه ،افغانســتان،

بــرای شناســایی ایــن حــوزه هــای پیشــران در کشــور بــا توجــه بــه

پاکســتان و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دارد.

معیارهــای ارائــه شــده برنامــه ریــزی نمــوده و یــک ســند حمایتــی از

امــا شــواهد نشــان از آن دارد کــه از ظرفیــت بازار کشــورهایی همچون

ایــن حــوزه هــا در میــان مــدت و بلندمــدت تهیــه کنــد.

عــراق ،بــه خوبــی اســتفاده نشــده اســت و کشــورهای دیگــری کــه

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

منافــع سیاســی مشــترکی نیــز بــا عــراق ندارنــد ،بازارهــای ایــن

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

کشــور را تصاحــب کردهانــد.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

بــرای گســترش تجــارت خارجــی بــا کشــورهای بیان شــده ،الزم اســت

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

بــا رصــد دقیــق محصــوالت مــورد نیــاز ایــن کشــورها و همچنیــن

تعریــف نشــده اســت.

بررســی موانــع تجــاری میــان دو کشــور ،یــک توافــق تجــارت دوجانبه

 -10حمایــت از راه انــدازی مراکــز مشــترک تحقیــق و

بــا هریــک از آن هــا منعقــد شــود تــا عــاوه بــر ثبــات بخشــی بــه روند

توســعه در صنعــت خــودرو بــه منظــور کاهــش مونتــاژکاری

تجــارت دوجانبــه ،مشــکالت تعرفه ای و گمرکــی صادرکننــدگان ایران

بــه منظــور خــروج صنعــت خــودرو بــه عنــوان یکــی از پیشــران هــای

در صــادرات کاال بــه ایــن کشــورها مرتفــع گــردد.

اقتصــادی کشــور از مونتــاژکاری و تولیــد محصــوالت جدیــد و نــوآوری و

بــه عنــوان مثــال بازبینــی و تقویــت قــرارداد تجــارت دوجانبــه بــا

ارتقــای محصــوالت موجــود ،ضــروری اســت وزارت صنعت خودروســازان

کشــور ترکیــه منجــر بــه افزایــش تبــادالت اقتصــادی و تجــاری دو

را ملــزم بــه راه انــدازی مراکــز مشــترک تحقیــق و توســعه نمایــد.

کشــور میشــود .همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت توافــق تجــاری

ایــن مراکــز مشــترک هزینــه کمتــری نســبت بــه مراکــز مختــص هــر

دوجانبــه بــا کشــور عــراق میتوانــد بســیاری از موانــع تجــارت میــان

شــرکت خواهــد داشــت و زمینــه را بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک

دو کشــور را مرتفــع نمایــد و بــه افزایــش تبــادالت تجــاری بینجامــد.

خودروســازان نیــز فراهــم میکنــد .همچنیــن کــه افزایــش تحقیــق

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

و توســعه از ایــن مســیر ،بــه رقابــت پذیــری خودروســازان و افزایــش

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

کیفیــت تولیــدات میانجامــد.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

الــزام بــه راه انــدازی ایــن مراکــز و تعریــف پــروژه در آن میتوانــد

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

بــا در نظــر گرفتــن مشــوق هایــی از جملــه اعطــای تســهیالت یــا

تعریــف نشــده اســت.

تخفیــف هــای مالیاتــی ،انجــام شــود.

 -9برنامــه ریــزی بــرای شناســایی و حمایــت از حــوزه هــای

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

پیشــران اقتصــادی

مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــود.

کشــورهای جهــان بــه منظــور ایجــاد مزیــت اقتصــادی ،حــوزه هایــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در

را بــه عنــوان پیشــران بــا توجــه بــه مزایــای خــود انتخــاب نمــوده و

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام

از آن بــه صــورت مســتمر حمایــت میکننــد.

تعریــف نشــده اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

وضعیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اقتصاد
مقاومتی
نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 10اقــدام جهشــی و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی پــروژه هایــی تصویــب شــده اســت کــه  5پــروژه از 9
پــروژه ایــن دســتگاه در ســال هــای  1395و  1396را تشــکیل میدهــد  .
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؟

و معمولــی» وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت محســوب میشــوند و
عبارتنــد از:
•تکمیل طرحهای با پیشرفت فیزیکی باالی  60درصد
•تکمیل و راه اندازی  33طرح ملی و مهم
•تکمیل و راه اندازی  50طرح ملی و مهم
•رونــق تولیــد و تعییــن تکلیــف  7500واحــد تولیــدی
مشــکلدار بــا هــدف فعــال کــردن آنهــا
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
و تجــارت در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر
نمایــش داده شــده اســت:

اقدامات جهشی و

اقدامات جهشی و اولویتدار
بدون پروژه

اولویتدار دارای پروژه

وضعیت  9پروژه مصوب وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ستاد فرماندهی
اقتصادمقاومتی

4

6

جهشی و اولویتدار

جاری و معمولی

5

4

مطابــق ایــن نمــودار 40 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویــت
دار» وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت دارای پــروژه مصــوب در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســت.
همچنیــن از میــان  9پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تعریــف شــده

مطابــق ایــن نمــودار 55 ،درصــد از پــروژه هــای مصــوب وزارت

اســت 4 ،پــروژه را نمــی تــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و

صنعــت ،معــدن و تجــارت در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی

اولویــت دار» قــرار داد کــه هــر  4پــروژه از جملــه «اقدامــات جــاری

جــزو اقدامــات جهشــی و اولویــت دار اســت.
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بخش نهم

«ارزیابی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور
اداری و استخدامی در اقتصاد مقاومتی»

بررسی  14پروژه مصوب دو دستگاه در چارچوب  8اقدام 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.

رئیــس جمهــور بــه عنــوان رئیــس قــوه مجریــه و بــر اســاس اصــل

تأکیــد بــر تحــول اساســی در ســاختارها ،منطقیســازی

 126قانــون اساســی ،مســئولیت امــور برنامـه و بودجـه و امــور اداري 

انــدازهی دولــت و حــذف دســتگاههای مــوازی و غیرضــرور

و اســتخدامي كشــور را مســتقيما بــر عهــده دارد و مـي توانــد اداره آن

و هزینههــای زایــد

هــا را بـه عهــده ديگــري بگــذارد.

•مــاده  :17اصــاح نظــام درآمــدی دولــت بــا افزایــش ســهم

وی اکنــون ایــن وظایــف را بــه ســازمان برنامــه و بودجــه وســازمان

درآمدهــای مالیاتــی

امــور اداری و اســتخدامی کشــور تفویــض کــرده اســت؛ بــه همیــن

•مــاده  :22دولــت مکلــف اســت بــرای تحقــق سیاســت هــای

دلیــل ایــن ســازمان هــا بــا وظایــف مهمــی چــون برنامــه ریــزی

کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــا هماهنگســازی و بســیج پویــای

توســعه کشــور ،تخصیــص بودجــه ســاالنه و طراحــی ســاختار اداری

همـهی امکانــات کشــور ،اقدامــات زیــر را معمــول دارد:

کشــور ،در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اثرگــذای قابــل توجهــی دارنــد.

ooشناســایی و بکارگیــری ظرفیتهــای علمــی ،فنــی

بــه دلیــل همپوشــانی مســائل مرتبــط بــا ایــن دســتگاه هــا و پــروژه

و اقتصــادی بــرای دسترســی بــه تــوان آفنــدی و

هــای آنهــا ،ایــن دو دســتگاه همزمــان بــا هــم مــورد بررســی قــرار

اقدامــات مناســب

گرفتــه اســت.
از میــان سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده هــای 17 ،16
و  22مرتبــط بــا ســازمان هــای برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور
اداری و اســتخدامی اســت:
•مــاده  :16صرفهجویــی در هزینههــای عمومــی کشــور بــا

ooرصد برنامههــای تحریــم و افزایــش هزینــه بــرای
دشــمن

ooمدیریــت مخاطــرات اقتصــادی از طریــق تهیــه طرحهای

واکنــش هوشــمند ،فعــال ،ســریع و بــه هنــگام در برابــر
مخاطــرات و اختاللهــای داخلــی و خارجــی
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ســازمان برنامــه و بودجــه وســازمان امــور اداری و اســتخدامی بــرای

پــروژه داشــتهاند( .ســازمان امــور اداری و اســتخدامی ســال 1396

تحقــق ایــن ماموریــت هــا ،در ســال  1395تعــداد  6پــروژه و در

بــه دســتگاه هــای صاحــب پــروژه اضافــه شــد و  4پــروژه ســازمان

ســال  1396تعــداد  10پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

برنامــه و بودجــه را بــر عهــده گرفــت)

مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته انــد کــه  2مــورد از آنهــا در هــر

در جــداول زیــر عناویــن ایــن پــروژه هــا و ســوابق آن در قوانیــن آورده

دو ســال تکــرار شــده اســت؛ لــذا در مجمــوع ایــن دو ســازمان 14

شــده است:

ردیف

پروژه های مصوب دو سازمان در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

طراحي مدل جامع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

1395

ماده  32سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

2

اصالح نظام درآمد -هزينه استان ها

1395

ماده  ۲۶قانون برنامه ششم توسعه

3

واگذاري 2500طرح ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غير
دولتي

1395

مصوبه سال  1394شورای اقتصاد

4

اجراي چرخه مديريت بهبود بهرهوري در  10بنگاه بزرگ اقتصادي
منتخب

1395

5

اصالح ساختار كالن دولت

 1395و 1396

ماده  ٣١قانون مدیریت خدمات کشوری

6

اصالح نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك

 1395و 1396

ماده  46قانون برنامه پنجم توسعه

7

واگذاري  3000طرح ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غير
دولتي

1396

مصوبه سال  1394شورای اقتصاد

8

همسانسازي توزيع فرصتهاي عمومي در مقياس مناطق و
گروههاي درآمدي

1396

9

طراحي مدل افزايش قابليت جذب مازاد توليدكننده در مناطق كمتر
توسعه يافته و توسعه نيافته

1396

10

استقرار كامل نظام اطالعات پايه مكاني

1396

ماده  46قانون برنامه پنجم توسعه

11

پيادهسازي سامانه يكپارچه و برخط بودجه عمومي كشور (تدوين،
ابالغ ،تخصيص ،پرداخت ،نظارت) با تاكيد بر بودجهريزي مبتني بر
عملكرد

1396

ماده  32سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

12

طراحي الگوي اعطاي يارانههاي توليدي بين بنگاهها و تدوين
نظام اجرايي براي توزيع منابع يارانهاي در بخش صنعت و معدن،
كشاورزي ،حمل و نقل ،انرژي

1396

قانون هدفمندی یارانه ها

13

ظرفيتسازي براي افزايش مشاركت و نظارت نظاممند مردم،
سازمانهاي مردم نهاد و نهادهاي جامعه مدني در ارتقا سالمت اداري

1396

14

استقرار و بهينهسازي سامانه سنجش ادراك سالمت اداري و فساد
اداري ،رضايت مردم و پاسخگويي نظام اداري

1396

130

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دو سازمان
در حــوزه کاری دو ســازمان ،چالــش هــا و موانعــی بــه شــرح زیــر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1ســرعت پاییــن توســعه فنــاوری اطالعــات جهــت
افزایــش خدمــت رســانی دولــت و ایجــاد شــفافیت

در ســال  2016ایــران از نظــر شــاخص دولــت الکترونیــک جایــگاه
 106را در جهــان و رتبــه  17در منطقــه را از آن خــود کــرد و نســبت
بــه ســال  2014یــک رتبــه نــزول داشــت.
ایــن آمــار از وضعیــت نامناســب توســعه دولــت الکترونیــک در ایــران
خبــر میدهــد و نشــان میدهــد بــا وجــود گذشــت بیــش از 15
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
رخ میدهــد ،ناشــی از نبــود شــفافیت در نظــام تصمیــم گیــری و
اداری کشــور اســت.
چنیــن فســادهایی عــاوه بــر افزایــش هزینــه هــا و ناکارآمــدی
سیســتم اداری کشــور ،میتوانــد بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی در
کشــور منجــر شــود.
 -2نظام ناکارآمد بودجه ریزی در کشور
در نظــام فعلــي بودجــه ريــزي كشــور بــه كارايــي هزينــه هــا كمتــر
توجــه مــي شــود و در تخصيــص اعتبــارات ،كارايــي بخــش هايــي كــه
هزينــه هــا بــه آن اختصــاص مــي يابــد ،مدنظــر قــرار نمــي گيــرد.
یکــی دیگــر از مهمتریــن مشــکالت ســاختار کنونــی نظــام بودجــه
ریــزی کشــور در نحــوه تخصیــص منابــع اســت .اکنــون بودجــه
دســتگاه هــا مشــخص اســت و هــر ســاله بودجــه هــا بــا توجــه بــه
نــرخ تــورم مبلغــی افزایــش مییابــد؛ در حالــی کــه الزم اســت در
ابتــدا نحــوه هزینــه کــرد بودجــه پایــه بــه خوبــی مــورد بررســی قــرار
گیــرد و هــر چــه بیشــتر کاراتــر شــود .پــس از آن بودجــه دســتگاه
هــا بــا توجــه بــه عملکــرد و اهــداف افزایــش یابــد.
مشــکل دیگــر در نظــام بودجــه ریــزی کشــور مشــخص نبــودن
اهــداف مــد نظــر از طراحــی و تنظیــم بودجــه اســت؛ لــذا بررســی
آثــار و نتایــج قوانیــن بودجــه عمــا امکانپذیــر نیســت .از طــرف
دیگــر نماینــدگان مجلــس نیــز در همــه مــوارد صالحیــت کافــی در

رســیدگی بــه بودجــه را ندارنــد و بــه همیــن خاطــر برخــورد ســلیقه
ای ،تصویــب بودجــه ای نامناســب بــرای کشــور را تشــدید میکنــد.
مســئله دیگــری کــه نظــام بودجــه ریــزی بــا آن مواجــه اســت ،حجــم
بــاالی قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا در بودجــه هــای ســالیانه اســت.
دولــت هــر ســاله ذیــل الیحــه بودجــه ،قوانیــن زیــادی را جهــت
تصویــب بــه مجلــس ارائــه میدهــد 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 میکنــد.
 -3باال بودن هزینه جاری دولت ها در بودجه
بودجــه جــاری از  166هــزار میلیــارد تومــان در ســال  1394بــه 276
هــزار میلیــارد تومان در ســال  1397رســیده اســت و از ســرعت رشــد
باالیــی برخــوردار اســت کــه محدودیــت منابــع کشــور را تشــدید
میکنــد .میــزان مصــارف جــاری در بودجــه دولــت از رشــد 11
درصــدی در ســال  1394بــه رشــد  18درصــدی در ســال 1397
رســیده اســت.
در صــورت ادامــه ایــن رونــد ،بخــش غیرقابــل تصمیــم گیــری بودجــه
در هــر ســال افزایــش و منابــع دولــت بــرای سیاســتگذاری مالــی
کاهــش مییابــد.
 -4ناکارآمدی اجرای پروژه های عمرانی در کشور
همــواره پــروژه هــای عمرانــی کشــور ،بــا تاخیرهــای طوالنــی در
ســاخت مواجــه هســتند .آمــار مشــخص جدیــدی در ایــن زمینــه
ارائــه نشــده اســت امــا طبــق آمارهــای ارائــه شــده از ســال هــای
گذشــته ،در طــول ســالهای برنامــه چهــارم توســعه ۶۲.۵ ،درصــد
پــروژه هــای عمرانــی ملــی و  ۲۵.۴درصــد پــروژه هــای عمرانــی
اســتانی نســبت بــه برنامــه زمانــی تعییــن شــده ،تاخیــر داشــته انــد.
همچنیــن طــی ســالهای  ،۱۳۸۴-۱۳۸۸متوســط درصــد تحقــق
پــروژه هــای عمرانــی ملــی و اســتانی بــه ترتیــب  ۴۴.۶و  ۸۱.۵درصــد
بــوده اســت.
مهمتریــن عامــل تأخیــر در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی کمبــود
منابــع مالــی اســت .هــر ســاله بــه طــور میانگیــن معــادل  ۲۰تــا
 ۳۰درصــد از بودجــه کشــور بــه پــروژه هــای عمرانــی اختصــاص
مییابــد؛ بــه عنــوان مثــال در ســال جــاری حــدود  ۶۰هــزار میلیــارد
تومــان در بودجــه بــرای پــروژه عمرانــی در نظــر گرفتــه شــده و
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق گفتــه مســئولین ،معــادل  500هــزار
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میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی ناتمــام در کشــور وجــود دارد؛ بــا

طبــق آمــار هــای یــک موسســه بیــن المللــی در ســال  2016کــه بــه

ایــن حســاب در صورتــی کــه هیــچ پــروژه عمرانــی جدیــدی از ســال

بررســی  2140مــورد کالهبــرداری حرف ـهای در  114کشــور جهــان

جــاری کلیــد نخــورد ،بیــش از  8ســال طــول خواهــد کشــید تــا

پرداختــه اســت 39.1 ،درصــد از مــوارد کشــف اولیــه فســاد بر اســاس

پــروژه هــای موجــود بــه اتمــام برســد.

ســرنخهای بــه دســت آمــده ،از طریــق گزارشــات مردمــی صــورت

البتــه کــه نحــوه تخصیــص بودجــه در ســال هــای گذشــته نیــز نشــان

گرفتــه اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه ســهم بازرســی خارجــی

داده اســت کــه رقــم مصــوب هیــچ گاه بــه صــورت کامــل تخصیــص

(نظــارت از بــاال بــه پاییــن) تنهــا  3.4درصــد اســت.

نیافتــه اســت و مخصوصــا در زمانــی کــه دولــت بــا کســری بودجــه

همچنیــن ســهم گزارشهــای مــردم در کشــف فســاد شــرکت هــای

مواجــه بــوده ،اولیــن ردیفــی کــه حــذف شــده پــروژه هــای عمرانــی

بــزرگ (بیــش از  100نفــر کارمنــد) 43.5 ،درصــد و در شــرکتهای

بــوده اســت.

کوچــک (کمتــر از  100نفــر کارمنــد) 29.6 ،درصــد اســت .طبــق این

از دیگــر مشــکالت پــروژه هــای عمرانــی در کشــور ،کیفیــت پاییــن

آمــار ،ســهم نظــارت خارجــی بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک

اجــرای آنهاســت؛ بــه طــوری کــه پــس از اجــرای یــک پــروژه ،در

نیــز بــه ترتیــب  2.6و  6.4درصــد اســت .ایــن آمارهــا نشــاندهنده

مــدت زمــان کوتاهــی نیــاز بــا تعمیــر و اصــاح دارد.

اثرگــذاری بــاالی گزارشهــای مردمــی در کشــف مــوارد فســاد

همچنیــن تعریــف پــروژه هــای غیراقتصــادی بــا دالیــل عمدتــا

اســت؛ ســازوکاری کــه در کشــور مــا وجــود نــدارد.

سیاســی ،از دیگــر مــواردی اســت کــه  بــه دلیــل نظــام ناکارآمــد
تعریــف ایــن پــروژه هــا ،رخ داده اســت.
 -5توســعه نامتــوازن اســتان هــا بــه دلیــل تخصیــص

نامتناســب بودجــه

در ســالیان گذشــته ،بودجــه کشــور بــه صــورت غیرمتــوازن توزیــع
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  ،1397ســهم بودجــه اســتانی در مجمــوع
رقمــی برابــر بــا  610هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه بــر اســاس ایــن
رقــم ،تمــام اســتان هــا بــه غیــر از تهــران تنهــا  16درصــد از بودجــه
اســتانی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
 -6نبود 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
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــر هــر ســازمان دولتــی ،تنهــا نهــادی
نظــارت دارد کــه از نظــر قانونــی در ســطحی باالتــر قــرار دارد.
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.
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اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه کاری دو سازمان
در حــوزه کاری ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اداری
و اســتخدامی ،اقدامــات جهشــی و اولویــت دار زیــر بــرای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد میشــود:
 -1راه انــدازی ســریع ســامانه هــای مرتبــط بــا گســترش

دولــت الکترونیــک

گســترش دولــت الکترونیــک عــاوه بــر تســریع فرایندهــا ،فســاد
اداری را نیــز کاهــش داده و میتوانــد بــه کاهــش هزینــه هــا منجــر
شــود.
بــا وجــود مزایــای دولــت الکترونیــک ،طــرح هــای مهمــی ماننــد
ســامانه یکپارچــه و جامــع اطالعــات امــاک کشــور ،زیرســاخت
دادههــای مکانــی و کارت هوشــمند ســامت کــه در قوانیــن هــم بــر
اجــرای آن هــا تأکیــد شــده اســت ،اجرایــی نشــده انــد.
بنابرایــن ضــروری اســت ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
ســامانههای مرتبــط را بــه ســرعت در یــک زمــان بنــدی مشــخص و
محــدود راه انــدازی نمایــد.
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 میشــود.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

در میــان پــروژه هــای مصــوب دو ســازمان در ســتاد فرماندهــی

 -4ایجــاد نظــام اجــرای پــروژه هــای عمرانــی از طریــق

اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

قراردادهــای  BOTدر قالــب صنــدوق پــروژه

اســت:

اصلــی تریــن دلیــل تأخیــر در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ،کمبــود
•اصالح نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك

اعتبــارات اســت .بنابرایــن ضــروری اســت ایــن پــروژه هــای کــه

•استقرار كامل نظام اطالعات پايه مكاني

حجمــی بیــش از  500هــزار میلیــارد تومــان در کشــور دارنــد و

 -2ایجــاد ســامانه انتشــار برخــط و شــفاف مناقصــات،

تکمیــل آنهــا از طریــق بودجــه دولــت امــکان پذیــر نیســت.

مزایــدات و قراردادهــای دولتــی

بهتریــن روش تامیــن مالــی پــروژه هــای عمرانــی بــه گونــه ای اســت

فســاد در عقــد قراردادهــای دولتــی یکــی از عواملــی اســت کــه عــاوه

کــه دولــت بــار مالــی کمتــری را در تامیــن مالــی ایــن پــروژه هــا بــر

بــر افزایــش هزینــه انجــام پــروژه هــا و هزینــه هــای دولــت ،موجــب

عهــده گیــرد و بخــش خصوصــی و مــردم در اجــرای ایــن پــروژه هــا

تأخیــر و کاهــش کیفیــت در اجــرای پــروژه هــا میشــود.

ســرمایه گــذاری نماینــد.

ایجــاد ســامانه ای یکپارچــه بــه منظــور انتشــار برخــط

همچنیــن جهــت بهبــود وضعیــت کیفیــت و زمــان اجــرای انجــام

قراردادهــای دولتــی ،عــاوه بــر افزایــش شــفافیت و تســریع در

پــروژه و ایجــاد انگیــزه در بخــش خصوصــی و مــردم جهــت ســرمایه

اجــرای فرایندهــا ،میتوانــد از فســاد در قراردادهــای دولتــی

گــذاری در پــروژه ،بایســتی امتیــاز بهــره بــرداری تــا زمــان مشــخصی

جلوگیــری نمایــد.

بــه پیمانــکار و مجــری طــرح ســپرده شــود.

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

بــرای مثــال اعطــای حــق ســاخت و دریافــت عــوارض عبــور از یــک

مقاومتــی محســوب میشــود و میتوانــد در میــان پروژههــای یکــی

جــاده بــه مــدت پنــج ســال بــه پیمانــکار ســبب میشــود پیمانــکار

از دو ســازمان قــرار بگیــرد.

منافــع خــود را در پایــان دادن ســریع کار ببینــد و کیفیــت کار را

در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن دو ســازمان در ســتاد فرماندهــی

جهــت کاهــش هزینــه هایــش افزایــش دهــد .بــا ایــن پیشــنهاد

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

عــاوه بــر عــدم نیــاز بــه تامیــن مالــی پــروژه ،زمــان اجــرای آن نیــز

اســت.

کاهــش یافتــه و کیفیــت آن افزایــش مییابــد.

 -3اصــاح نظــام مدیریــت اســتانی بــا اختصــاص درصــدی

همچنیــن میتــوان پــروژه هایــی کــه درآمــدزا نیســتند را در کنــار

از درآمــد اســتان هــا بــه همــان اســتان

پــروژه هــای درآمــدزا قــرار داده و بــه صــورت یــک بســته پــروژه

یکــی از مشــوق هایــی کــه میتوانــد اســتان هــا را بــه ایجــاد

واگــذار کــرد .بــرای مثــال پــروژه ســاخت یــک مدرســه بــه همــراه

ســازوکارهایی بــرای تولیــد ثــروت ســوق دهــد ،اختصــاص درصــدی

پــروژه ســاخت یــک مجتمــع تجــاری بــه یــک پیمانــکار واگــذار کــرد

از درآمــد اســتان بــه خــود اســتان ،بــرای هزینــه کــرد در همــان

و جهــت اقتصــادی کــردن پــروژه ،حــق بهــره بــرداری از مجتمــع را به

اســتان اســت.

مــدت چنــد ســال بــه پیمانــکار واگــذار نمــود.

ایــن اتفــاق از طــرف دیگــر میتوانــد توســعه متــوازن منطقــه ای را

ایجــاد نظــام واگــذاری پــروژه هــا بــه بخــش خصوصــی از طریــق

بــه همــراه داشــته باشــد و بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت

قراردادهــای  BOTدر قالــب صنــدوق پــروژه ،ضمــن رفــع مشــکل

دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســازمان برنامــه و بودجــه محســوب

تأمیــن منابــع مالــی و اجــرای بــه موقــع پــروژه هــا ،نقــش مــردم

میشــود.

و بخــش خصوصــی را نیــز در اقتصــاد گســترش میدهــد و مــوارد

در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی

مذکــور را محقــق مینمایــد.

اقتصــاد مقاومتــی 1 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار

اســت کــه بایــد ایــن رویکــرد در آن لحــاظ شــود:

در اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســازمان برنامــه و بودجــه محســوب

•اصالح نظام درآمد -هزينه استان ها

میشــود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی

مســئوليت پاســخ گويي برنامــه اي در برابــر فرآينــد بودجــه و

اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده کــه

تخصيــص آن اســت.

البتــه الزم اســت بــه یــک نظــام و ســازوکار مشــخص تبدیــل شــود:

در صــورت اجــرای بودجــه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد ،بودجــه تمــام

•واگــذاري 2500طــرح ملــي و اســتاني نيمــه تمــام عمرانــي

نهادهایــی کــه از بیــت المــال اســتفاده مینماینــد ،بررســی میشــود

بــه بخــش غيــر دولتــي

و مجــددا بــر اســاس اهــداف تعییــن شــده تعییــن میگــردد .ایــن

•واگــذاري  3000طــرح ملــي و اســتاني نيمــه تمــام عمرانــي

اقــدام میتوانــد بــه کاهــش هزینــه هــای جــاری دولــت نیــز منجــر

بــه بخــش غيــر دولتــي

شــود و در صــورت انجــام ســریع و بــا اولویــت ،بــه عنــوان یــک اقــدام

 -5ایجــاد ســامانه برخــط پــروژه هــای عمرانــی بــه همــراه

جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســازمان برنامــه و

طــرح توجیهــی و درصــد پیشــرفت

بودجــه محســوب میشــود.

در حــال حاضــر میــزان دقیــق تعــداد ،حجــم و باقیمانــده پــروژه

در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی

هــای عمرانــی شــفاف نیســت .در صــورت ایجــاد ســامانه برخــط

اقتصــاد مقاومتــی 2 ،پــروژه در راســتای ایــن اقــدام تعریــف شــده

پــروژه هــای عمرانــی ،دولتمــردان ،نماینــدگان مجلــس و بخــش

اســت:

خصوصــی میتواننــد شــناخت واقعــی تــری از پــروژه هــا و ظرفیــت

•طراحــي مــدل جامــع اســتقرار نظــام بودجــه ريــزي مبتنــي

هــای موجــود داشــته باشــند و بــر اســاس اولویــت هــا ،منابــع را

بــر عملكــرد

تخصیــص دهنــد.

•پيادهســازي ســامانه يكپارچــه و برخــط بودجــه عمومــي

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در

كشــور (تدويــن ،ابــاغ ،تخصيــص ،پرداخــت ،نظــارت) بــا

اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســازمان برنامــه و بودجــه محســوب

تاكيــد بــر بودجهريــزي مبتنــي بــر عملكــرد

میشــو د .

البتــه مــدت هاســت کــه دولــت هــا ایــن بحــث را مطــرح میکننــد

در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی

امــا ضــروری اســت ایــن فعالیــت در یــک برنامــه ریــزی و اقــدام

اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده

ســریع محقــق گــردد.

اســت.

 -7ارائــه الیحــه قانــون بودجــه ریــزی عمومــی طبــق اصــل

 -6جایگزینــی ســریع نظــام بودجــه ریــزی هزینــه ای بــا

 52قانــون اساســی

نظــام بودجــه ریــزی عملیاتــی

از جملــه مســائلی کــه جــای آن در نظــام بودجــه ریــزی کشــور خالــی

بســياري از كشــورهاي توســعه يافتــه و درحــال توســعه در تالشــند

بــه نظــر میرســد ،قانــون بودجــه ریــزی عمومــی اســت .قوانیــن

نظــام بودجه ريــزي خــود را در يــك فرآينــد بهبــود يــا تغييــر،

موجــود ماننــد قانــون محاســبات عمومــی کشــور و قانــون برنامــه و

بــه نظامــي عملكــرد محــور يــا عملياتــي كــه در آن ارتبــاط بيــن

بودجــه ،قدیمــی هســتند و تــوان رفــع مشــکالت نظــام بودجــه ریــزی

اعتبــارات بودجــه اي و عملكــرد دســتگاه هاي اجرايــي شــفاف و

کشــور را ندارنــد.

مفهــوم اســت ،نزديك تــر ســازند و از ايــن طريــق اطالعاتــي معتبــر

لــذا الزم اســت تــا قانونــی تحــت عنــوان «قانــون بودجــه ریــزی

و قابــل اطمينــان بــراي تصميم هــاي بودجــه اي دولــت و مجلــس

عمومــی» تصویــب گــردد تــا بــا نگاهی علمــی به نحــوه سیاســتگذاری

فراهــم آورنــد.

مالــی ،بودجــه ریــزی را بــه وضعیــت کشــور و شــرایط اقتصــادی و

بودجه بنــدي بــر مبنــاي عملكــرد بــا الــزام دســتگاه هاي اجرايــي

عملکــرد ســال هــای گذشــته گــره بزنــد و نگــذارد تــا نــگاه هــای

بــه تمركــز بــر نتايــج برنامه هــا باعــث بهبــود اثربخشــي ،كارايــي و

ســلیقه ای و منافــع سیاســی خدشــه ای در رونــد بودجــه ریــزی

پاســخ گويي برنامه هــاي دولــت مي شــود.

ایجــاد کنــد.

هــدف اصلــي از اســتقرار سيســتم بودجه ريــزي عملياتــي ،بهبــود

الزم بــه ذکــر اســت کــه طراحــی و تصویــب چنیــن قانونــی و ارائــه
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الیحــه بودجــه در قالــب آن در مــاده  ۵۲قانــون اساســی نیــز ذکــر

 -8ایجــاد ســازوکار نظــارت مــردم بــر دســتگاه هــای اداری

شــده اســت؛ امــا تاکنــون اقدامــی جهــت طراحــی ایــن قانــون توســط

و ســازمان هــای دولتــی و حاکمیتــی

هیــچ نهــادی صــورت نپذیرفتــه اســت.

کشــورهای مختلــف بــه منظــور کاهــش فســاد اداری ،بــه ســمت

این قانون باید شامل دو قسمت باشد:

تقویــت اســتفاده از مــردم بــرای نظــارت بــر دولــت و کشــف فســاد

در قســمت اول چارچــوب ارائــه بودجــه ،تدویــن دقیــق ضوابــط،

حرکــت کــرده انــد و در ایــن زمینــه مشــوق هــا و قوانینــی را وضــع

ابعــاد و نحــوه ارائــه الیحــه بودجــه توســط دولــت بــه مجلــس

نمــوده انــد.

ضــروری اســت .بــا توجــه بــه اینکــه هرســاله دولــت تغییــرات

بــه عنــوان مثــال کشــورهایی ماننــد آمریــکا ،کانــادا ،انگلســتان ،کــره

زیــادی در الیحــه بودجــه ایجــاد میکنــد ،الزم اســت تــا

جنوبــی ،بلژیــک ،آفریقــای جنوبــی ،اســترالیا ،نــروژ ،مجارســتان،

چارچــوب مشــخص و مدونــی در قالــب قانــون طراحــی گــردد و

هنــد ،پــرو ،نیوزلنــد و  ...قوانینــی وضــع کــرده انــد تــا از گزارشــگران

دولــت موظــف شــود تــا طبــق آن ،الیحــه بودجــه را بــه مجلــس

مردمــی فســاد حمایــت نماینــد.

تقدیــم کنــد.

بنابرایــن ضــروری اســت در ایــران نیــز ســازوکاری بــرای حمایــت

در قســمت دوم ایــن قانــون ،نحــوه تصویــب الیحــه بودجــه و تبدیــل

از گزارشــگران مردمــی فســاد ایجــاد شــود .بــه طــور مثــال مــی

آن بــه قانــون بودجــه کشــور قــرار دارد .بــا توجــه بــه برخــورد ســلیقه

تــوان افــرادی کــه فســادی گــزارش مــی دهنــد را در عایــدی کشــف

ای نماینــدگان مجلــس ،نــگاه بخشــی و منافــع شــخصی و همچنیــن

آن فســاد ســهیم کــرد؛ اگــر فــردی یــک فســاد را گــزارش کــرد و

نداشــتن صالحیــت کافــی در نماینــدگان جهــت بررســی بودجــه کــه

کشــف آن فســاد در نهایــت  100میلیــون تومــان بــه ســود کشــور

ســبب میشــود بودجــه ریــزی از مســیر درســت خــود خــارج گــردد،

تمــام شــد ،دســت کــم  10میلیــون تومــان از ایــن میــزان بــه

الزم اســت تــا شــاخص هایــی بــا توجــه بــه برنامــه هــای پنجســاله،

فــرد گــزارش دهنــده فســاد اختصــاص یابــد .چنیــن ســازوکاری،

وضعیــت اقتصــادی کشــور و عملکــرد ســال گذشــته دولــت طراحــی

احتمــال انجــام تخلفــات اداری و دولتــی را بــه طــور قابــل توجــه

گــردد و در ایــن قانــون جــای گیــرد تــا مجلــس موظــف باشــد بــا

کاهــش مــی دهــد.

بررســی و تحلیــل الیحــه بودجــه بــر اســاس ایــن شــاخص هــا،

از آنجــا کاهــش فســاد بــه ســامت نظــام اداری و بهبــود عملکــرد

الیحــه بودجــه را تصویــب یــا رد کنــد .همچنیــن بایــد میــزان دخالــت

آن مــی انجامــد ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار بــرای

مجلــس در تغییــر مفــاد بودجــه ذیــل ایــن قانــون مشــخص گــردد

ســازمان امــور اداری و اســتخدامی معرفــی مــی شــود.

و دولــت نیــز موظــف بــه ارائــه بودجــه ریــزی بــر مبنــای عملکــرد

در میــان پــروژه هــای مصــوب ســتاد بــرای ایــن ســازمان ،پــروژه ای

شــود.

در ایــن راســتا تعریــف نشــده اســت.

بــا توجــه بــه مســائل ذکــر شــده ،طراحــی چنیــن قانونــی ســبب

میشــود تــا سیاســتگذاری هــای مالــی در کشــور بــر اســاس ســند وضعیت سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و
چشــم انــداز و برنامــه هــای بلندمــدت صــورت پذیــرد و مهمتــر اینکــه استخدامی در اقتصاد مقاومتی
تاثیــر روابــط انســانی در تصویــب بودجــه کاهــش یافتــه و بودجــه
ریــزی نظــام منــد شــود .ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی
و اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســازمان برنامــه و بودجــه
محســوب میشــود.
در میــان پــروژه هــای مصــوب ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن اقــدام تعریــف نشــده
اســت.

نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در
چارچــوب  8اقــدام جهشــی و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی
مرتبــط بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی پــروژه هایــی تصویــب شــده اســت کــه  7پــروژه از 14
پــروژه ایــن دو ســازمان در ســال هــای  1395و  1396را تشــکیل
میدهــد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مــردم ،ســازمانهاي مــردم نهــاد و نهادهــاي جامعــه مدنــي

این وضعیت در نمودار زیر نمایش داده شده است:

در ارتقــا ســامت اداري

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؟

•اســتقرار و بهينهســازي ســامانه ســنجش ادراك ســامت
اداري و فســاد اداري ،رضايــت مــردم و پاســخگويي نظــام
اداري
همچنیــن  2پــروژه از جملــه «اقدامــات مبهــم و کلــی» دو ســازمان
کمــی
محســوب میشــود ،چــرا کــه رویکــرد ،نحــوه اجــرا و یــا هــدف ّ

اقدامات جهشی و

اولویتدار دارای پروژه

اقدامات جهشی و اولویتدار

4

آن مشــخص نیســت .ایــن پــروژه هــا عبارتنــد از:
•اصالح ساختار كالن دولت

بدون پروژه
4

•طراحــي مــدل افزايــش قابليــت جــذب مــازاد توليدكننــده در
مناطــق كمتــر توســعه يافتــه و توســعه نيافتــه
بــر ایــن اســاس ،وضعیــت پــروژه هــای مصــوب ســازمان برنامــه و
بودجــه و ســازمان امــور اداری و اســتخدامی در ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده اســت:

مطابــق ایــن نمــودار 50 ،درصــد از «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار»
ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اداری و اســتخدامی ،دارای

وضعیت  14پروژه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و
استخدامی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســت.
همچنیــن از میــان  14پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

مبهم و کلی

مقاومتــی بــرای دو ســازمان تعریــف شــده اســت 7 ،پــروژه را نمــی

2

تــوان در چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار» قــرار داد .در
ایــن بیــن 5 ،پــروژه از جملــه «اقدامــات جــاری و معمولــی» دو
جهشی و اولویتدار

ســازمان محســوب میشــوند کــه عبارتنــد از:

7

•اجــراي چرخــه مديريــت بهبــود بهــرهوري در  10بنــگاه

جاری و معمولی
5

بــزرگ اقتصــادي منتخــب
•همسانســازي توزيــع فرصتهــاي عمومــي در مقيــاس
مناطــق و گروههــاي درآمــدي
•طراحــي الگــوي اعطــاي يارانههــاي توليــدي بيــن بنگاههــا
و تدويــن نظــام اجرايــي بــراي توزيــع منابــع يارانــهاي در
بخــش صنعــت و معــدن ،كشــاورزي ،حمــل و نقــل ،انــرژي
•ظرفيتســازي بــراي افزايــش مشــاركت و نظــارت نظاممنــد
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مطابــق ایــن نمــودار 50 ،درصــد از پــروژه هــای دو ســازمان در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو اقدامــات جهشــی و اولویــت دار
اســت.

بخش دهم

«ارزیابی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی»
بررسی  9پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  8اقدام جهشی و اولویت دار

سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی ،اعمــال نظــارت و انجــام اقدامــات قانونی

تقویــت عوامــل تولیــد ،توانمندســازی نیــروی کار ،تقویــت

بــه منظــور تنظیــم روابــط کار ،حــل و فصل مســائل و مشــکالت جامعه

رقابــت پذیــری اقتصــاد ،ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و

کارگــری ،حفــظ و صیانــت از نیــروی کار ،افزایــش ســهم بخــش تعاونی

اســتانها و بــه کارگیــری ظرفیــت و قابلیــت هــای متنــوع در

در اقتصــاد کشــور و حمایــت از توســعه اشــتغال و نیــز برقــراری نظــام

جغرافیــای مزیــت هــای مناطــق کشــور

جامــع رفــاه و تامیــن اجتماعــی از جملــه وظایــف مهمــی اســت کــه

•مــاده  :4اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمندســازی یارانــه هــا

بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تعریــف شــده و نقــش مهــم

در جهــت افزایــش تولیــد ،اشــتغال و بهــره وری ،کاهش شــدت

ایــن وزارتخانــه را در اقتصــاد مقاومتــی نشــان میدهــد.

انــرژی و ارتقــاء شــاخص هــای عدالــت اجتماعــی

از میــان سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده هــای 4 ،3 ،1

•مــاده  :5ســهم بــری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا

و  5مرتبــط بــا وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســت:

مصــرف متناســب بــا نقــش آنهــا در ایجــاد ارزش بــه ویــژه

•مــاده  :1تأمیــن شــرایط و فعــال ســازی کلیــه امکانــات و

بــا افزایــش ســهم ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش،

منابــع مالــی و ســرمایه هــای انســانی و علمــی کشــور بــه

مهــارت ،خالقیــت ،کارآفرینــی و تجربــه

منظــور توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــرای تحقــق ایــن ماموریــت هــا،

آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و تشــویق

در ســال  1395تعــداد  6پــروژه و در ســال  1396تعــداد  5پــروژه

همــکاری هــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش

مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،در دســتور کار داشــته

طبقــات کــم درآمــد و متوســط

اســت کــه  2مــورد از آنهــا در هــر دو ســال تکــرار شــده اســت؛ لــذا در

•مــاده  :3محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا

مجمــوع ایــن وزارتخانــه  9پــروژه داشــته اســت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران

در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:
ردیف

پروژه های مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ستاد

سال تصویب

سابقه در قوانین

1

طراحی ،تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر

 1395و 1396

ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه و مواد  2و  80و 83
قانون برنامه ششم توسعه

2

ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار بازار محور

1395

بند «و» ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  4و 65
قانون برنامه ششم توسعه

3

ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی

 1395و 1396

ماده  81قانون برنامه ششم توسعه

4

تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی

1395

ماده  80و  194قانون برنامه پنجم توسعه

5

طراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال
بنگاه های محلی  -منطقه ای به شرکت های بزرگ

1395

6

طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال
منطقه ای

1395

7

پایدار سازی منابع صندوق های باز نشستگی

1396

8

تدوین استاندارهای اخالق حرفه ای و فرهنگ کار

1396

9

توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی و سهامی عام

1396

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه
کاری دستگاه
در حــوزه کاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،چالــش هــا و
موانعــی بــه شــرح زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد:
 -1افزایــش 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  ،1396از مجمــوع
جمعیــت فعــال اقتصــادی ۳ ،میلیــون و  ۱۵۶هــزار نفــر را بیــکاران و
 ۲۳میلیــون و  ۸۲۷هــزار نفــر را شــاغالن تشــکیل میدهنــد.
عــاوه بــر بــاال بــودن میــزان کنونــی بیــکاری ،کشــور بــا مشــکل
عــدم تناســب میــزان ورود افــراد نیازمنــد شــغل بــا شــغل ایجــاد
شــده روبــرو اســت .بــه طــور متوســط میــزان اشــتغال خالــص ســاالنه
از تابســتان  1392تــا تابســتان  ۲۸۰ ،1395هــزار نفــر بــوده اســت؛
ایــن در حالیســت کــه طبــق پیــش بینــی هــا در  4ســال آینــده ،بــر
جمعیــت فعــال کشــور و نیازمنــد بــه اشــتغال  5میلیــون نفــر افــزوده
خواهــد شــد .بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از تشــدید بیــکاری،
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ماده  26قانون برنامه پنجم توسعه کشور
ماده  19قانون برنامه ششم توسعه کشور

ایجــاد اشــتغال بیــش از  1.25میلیــون نفــری در ســال ضــروری
اســت.
 -2وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی
یکــی از دغدغههــای آتــی کشــور بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد
ســالمندان ،بحــث صندوقهــای بازنشســتگی اســت .کســری
بودجــه صنــدوق هــای بازنشســتگی در آخــر هــر مــاه نشــان دهنــده
اشــتباهات مدیریتــی در ایــن صنــدوق هاســت.
بحــران صندوقهــای بازنشســتگی نگرانکننــده شــده اســت؛ زیــرا
تعهــدات ســازمان تامیــن اجتماعــی در ســال  1395بیــش از 86
هــزار میلیــارد تومــان و منابــع نقــدی بیمـهای در دســترس  53هــزار
میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه  61درصــد تعهــدات را تشــکیل
میدهنــد.
در همیــن ســال مصــارف ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز بیــش از 62
هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه حاصــل آن ،کســری  9هــزار میلیــارد
تومانــی و معــادل حــدود  15درصــد کســری نســبت بــه منابــع اســت.
ایــن درحالیســت کــه کســری نقدینگــی ســازمان یکدهــه پیــش در
ســال  1384تنهــا حــدود  200میلیــارد تومــان بــوده اســت.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

براســاس ارزیابیهــا ،چنانچــه ایــن ســوء مدیریــت درآمــدی بــر

شــایعترین و شــاید مصــداق منحصــر ایــن مــاده ،پیمانــکاری هــا

همیــن روال ادامــه یابــد ،در ســال  1404یعنــی حــدود  8ســال

هســتند کــه در آنهــا حــق بیمــه ،کســری از کل مبلــغ پیمــان

دیگــر ،ایــن کســری نقدینگــی بــه  118هــزار میلیــارد تومــان خواهــد

(ناخالــص) تعییــن و مطالبــه میشــود .ایــن روش محاســبه حــق

رســید کــه  66هــزار میلیــارد تومــان آن کســری در تعهــدات ســازمان

بیمــه هرچنــد مــورد توجــه و اصــرار مســئولین ســازمان اســت ،طــی

اســت.

 ۳دهــه گذشــته همــواره محــل اختــاف ســازمان و پیمانــکاران بــوده

بررســی هــا نشــان میدهــد کــه شــاخص ضریــب پشــتیبانی در

بـه گونـهای کــه شــکایات متعــددی را در عمــل نــزد مراجــع قانونــی

صنــدوق هــای بازنشســتگی کشــوری کمتــر از یــک اســت کــه ایــن

موجــب شــده اســت.

شــاخص نشــاندهنده ورشکســتگی ایــن صنــدوق هاســت .درنیمــه

ســازمان تامیــن اجتماعــی از ســال  ۱۳۷۰بــه موجــب بخشــنامه هــای

اول ســالجاری ایــن صنــدوق دو بــار نتوانســته حقــوق و مزایــای

متعــدد درصــد مقطوعــی از کل قــرارداد را بــه عنــوان حــق بیمــه

بازنشســتگان خــود را پرداخــت کنــد و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز

معیــن مطالبــه میکنــد .مشــکل ایــن مســئله اجحافــی اســت کــه

در ایــن زمینــه بودجـهای را بــه ایــن صنــدوق اختصــاص نــداده اســت.

هــم در حــق پیمانــکار و هــم در حــق کارگــر ایجــاد میشــود .بــه

همچنیــن صنــدوق بازنشســتگی تامیـن اجتماعــی نیــز طــی ماههــای

عنــوان مثــال اگــر درصــد مقطــوع حــق بیمــه  ۱۶.۶۷درصــد باشــد،

اخیــر موفــق نشــده اســت بدهــی خــود را بــه بیمارســتانها ،مراکــز

حــق بیمــه بیــن دو پیمــان کــه درصــد حقــوق کارگــران  ۵۰درصــد

کلینیکــی و پاراکلینیکــی و همچنیــن مراکــز دولتــی پرداخــت کنــد.

و دیگــری  ۱۰درصــد اســت ،مســاوی در نظــر گرفتــه میشــود .در

در ایــن راســتا بســیاری از ایــن مراکــز از ارائــه خدمــات بــه اربــاب

پیمــان اول بــه کارگــر ظلــم شــده و در پیمــان دوم در حــق پیمانــکار

رجــوع خــود ســر بــاز میزننــد و بیمــاران مراجعهکننــده بــه ایــن

اجحــاف شــده اســت.

مراکــز دچــار مشــکالت زیــادی شــدهاند.

نواقــص و مشــکالت مطــرح شــده در مــورد مــاده قانونــی مذکــور،

در ایــن میــان ،آمــار اعــام شــده طــی ماههــای اخیــر ،حکایــت از

آثــار و پیامدهایــی در فضــای کســب و کار کشــور ایجــاد کــرده کــه

ایــن دارنــد کــه دولــت 110هــزار میلیــارد تومــان بــه ســازمان تامیــن

باعــث شــده اســت ایــن محیــط پرهزینــه شــود .ایــن مــوارد عبارتنــد

اجتماعــی بدهــکار اســت .ایــن مســئله درحالــی عنــوان میشــود کــه

از:

ســایر ادارات و ســازمان هــا نیــز بدهیهــای پرداخــت نشــدهای را بــه

•تغییر ماهیت حق بیمه به مالیات پروژه ها

ایــن ســازمان دارنــد.

•ایجاد رقابت نابرابر در حوزه مناقصات

بحــران در ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا مشــخص شــدن اینکــه 42

•ایجــاد رویــه هــای تصنعــی بــرای فــرار از پرداخــت مطالبــات

میلیــون نفــر در کشــور تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی قرار

ســازمان تامیــن اجتماعــی

دارنــد و سرنوشــت رفاهــی آنهــا یــا بــه قولــی آیندهشــان بــه ایــن

•ایجاد فساد در کسب و کار

ســازمان وابســته اســت ،پررنــگ تــر و نگــران کننــده تــر میشــود.
 -3نارضایتــی پیمانــکاران بــه دلیــل اخــذ حــق بیمــه

 -4وضعیــت نامناســب قانــون کار و ایجــاد معضــل بــرای

کارفرمایــان و کارگــران

ناعادالنــه

قانــون کار فعلــی در ســال  ۱۳۶۸و بــا رویکــرد احقــاق حقــوق

قانونگــذار بــه موجــب مــاده  ۴۱قانــون تامیــن اجتماعــی ،مقــرر

کارگــران در مقابــل کارفرمایــان بــه تصویــب رســید .بــا اینحــال از

کــرده اســت در مــواردی کــه نــوع کار ایجــاب کنــد ،ســازمان تامیــن

زمــان اجــرای آن تاکنــون نــه تنهــا حــق و حقــوق کارگــران بــه

اجتماعــی میتوانــد نســبت مــزد را بــه کل کار انجــام شــده تعییــن و

نحــوی کــه شایستهاســت محقــق نشــده ،بلکــه زمینــه شــکل گیــری

حــق بیمــه متعلــق را بــه همــان نســبت محاســبه ،مطالبــه و وصــول

رابط ـهای مناســب بیــن کارفرمایــان و کارگــران از بیــن رفتــه اســت.

کنــد .ایــن نــوع دریافــت حــق بیمــه بــه نوعــی ماننــد مالیــات علــی

نتیج ـه ایــن رویکــرد حاکــم بــر قانــون کار کشــور ،ایــن بــوده اســت

الــراس اســت.

کــه از طرفــی بخــش عمــده نیــروی کار بــه دلیــل عــدم اســتخدام،

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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از ابتدایــی تریــن حقــوق کارگــری محــروم هســتند؛ از طــرف دیگــر

اقتصــادی کشــور مشــاهده شــود بــه طــوری کــه بــا آمــدن هــر

کارفرمایــان نیــز ،یــا نیــروی کار دائمــی اســتخدام نکردهانــد و در

دولــت ،تغییراتــی کالن در سیاســتهای کلــی اقتصــادی کشــور

شــرایط عــدم ثبــات قــرار دارنــد و یــا اغلــب در صــورت اســتخدام

اتفــاق افتــاد ،امــا بــا ایــن وجــود در سیاســتهای اشــتغالزایی

گســترده نیــروی کار ،بــه دلیــل ســوء اســتفاده برخــی کارگــران

تغییــرات عمــدهای دیــده نشــد.

از شــرایط موجــود در قانــون کار ،بــا مشــکالت متعــددی مواجــه

در واقــع گرچــه روشهــای مختلفــی بــرای اشــتغالزایی طــی دهــه

هســتند.

هــای اخیــر دنبــال شــده اســت امــا در نهایــت همگــی یــک خــط

قانــون کار کشــور در عمــل ضــد کار و کارگــر و کارفرمــا بــوده

را دنبــال کــرده انــد و آن ،ایجــاد اشــتغال ســریع جهــت عبــور از

و بــه همیــن دلیــل بــه طــور گســترده عملیاتــی نشــده اســت؛

بحــران بیــکاری فزاینــده در کشــور ،از طریــق توزیــع منابــع و اعطــای

چراکــه ایــن قانــون در صورتــی در جامعــه عملیاتــی میگــردد و

تســهیالت بــوده اســت.

موجبــات تســهیل شــرایط تولیــد و کار کشــور را فراهــم م ـیآورد

تاکنــون مســئله اشــتغالزایی از ســوی دولتهــای گذشــته بــه

کــه در آن بــه حقــوق کارگــر و کارفرمــا بــه نحــوی عادالنــه توجــه

اجــرای طرحهــای «خوداشــتغالی»« ،اشــتغال ضربتــی»« ،بنــگاه

شــود.

هــای زودبــازده» و «طــرح رونــق تولیــد» منجــر شــده اســت کــه

جمیــع ایــن مــوارد ،موجبــات مقاومتــی شــدید در مقابــل اصــاح

در عمــل ،تعــداد اشــتغال ایجــاد شــده از طریــق آنهــا ،متناســب بــا

قانــون کار توســط کارگــران را فراهــم آورده اســت؛ کارفرمایــان

هزینــه هــای انجــام شــده نبــوده و اهــداف طراحــان را بــرآورده نکــرده

نیــز تــا جایــی کــه قانــون کار تمامــی راههــای فــرار آنهــا (علــی

اســت.

الخصــوص قراردادهــای کوتــاه مــدت) را محــدود نســاخته ،بــا

اصــاح آن موافقنــد ،امــا زمانــی کــه قانــون کار بخواهــد در ایــن اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد
مــورد محدودیتــی بــرای کارفرمایــان فراهــم آورد ،آنــان نیــز در کنــار مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
کارگــران (البتــه بــا دالیلــی کامــا متفــاوت) بــه صــف معترضیــن
خواهنــد پیوســت.
بنابرایــن در عمــل قانــون کار موجــود نــه تنهــا بــه دلیــل
ناعادالنــه بــودن در بخــش زیــادی از بــازار کار کشــور اجرایــی
نشــده اســت ،بلکــه فضــای ذهنــی حاکــم بــر کارگــران و
کارفرمایــان را نیــز بــه نوعــی شــکل داده کــه هــر دو در مقابــل
تغییــر اساســی و جــدی آن در جهــت عادالنــه شــدن ،مقاومــت
میورزنــد .ایــن قانــون بــا تحمیــل انــواع هزینــه هــای مســتقیم
و غیرمســتقیم بــه فعــاالن اقتصــادی ،مانعــی بــزرگ در مســیر
فضــای کســب و کار اســت.
 -5عــدم کارآیــی سیاســت هــای اعطــای تســهیالت و

توزیــع منابــع مالــی بــرای ایجــاد اشــتغال

طــی دو دهــه گذشــته یکــی از مشــکالت مهــم اشــتغالزایی ،نبــود
نــگاه برنامهریــزی محــور بــه پیشــرفت اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال
بــه صــورت توامــان بــوده اســت.
ایــن مســئله باعــث شــده تــا آشــفتگیهایی در جهــت گیریهــای
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در حــوزه کاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،اقدامــات
جهشــی و اولویــت دار زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد
میشــود:
 -1ایجاد سازوکار سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی

در پروژه های زیربنایی و اختصاص سهام به افراد

بــرای تحــول در نظــام تامیــن اجتماعــی ،ضــروری اســت نحــوه
درآمدزایــی و خدمــات دهــی تامیــن اجتماعــی تغییــر کنــد .بدیــن
منظــور بــا دو هــدف پایدارســازی منابــع بازنشســتگی بــه شــکل
دارایــی و تضمیــن دارایــی پایــدار بازنشســتگان و مســتمری بگیــران،
ایجــاد صنــدوق فــردی بــرای هــر شــخص و ســرمایه گــذاری و
اختصــاص دارایــی معــادل ســهم هــر شــخص بــه بازنشســتگان
پیشــنهاد میشــود.
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
زیربنایــی شــود .بدیــن صــورت هــم امــور زیــر بنایــی ســامان

فصل سوم
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مییابــد و هــم مشــکالت مالــی تامیــن اجتماعــی رفــع میگــردد.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

پــروژه هــای زیربنایــی بــه علــت بازدهــی و ســود چنــد برابــری در

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن

تامیــن آتیــه بازنشســتگان تاثیرگــذار اســت .فــرد بازنشســته نیــز در

اقــدام تعریــف نشــده اســت.

موعــد مقــرر میتوانــد کل ســهام را در اختیــار گرفتــه و از ســود

 -3اصــاح قواعــد بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری در قانــون

ســالیانه آن بهــره منــد شــود.

تامیــن اجتماعــی

در نتیجــه ایــن اقــدام کــه بــه نجــات صنــدوق هــای بازنشســتگی

تعییــن حــق بیمــه ثابــت بــا وجــود تفــاوت میــان پیمــان هــای کاری،

و کارامــد شــدن آنهــا میانجامــد ،بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی

دریافــت حــق بیمــه قبــل از انجــام کار و دریافــت حــق بیمــه مضاعــف

و اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

از جملــه مشــکالت و نواقــص مــاده  41قانــون تامیــن اجتماعــی بــوده

اجتماعــی محســوب میشــود.

کــه باعــث پایمــال شــدن حقــوق پیمانــکاران شــده اســت.

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

نواقــص و مشــکالت مطــرح شــده در مــورد مــاده  ۴۱قانــون تامیــن

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه مرتبــط بــا ایــن

اجتماعــی کــه مرتبــط بــا حــق بیمــه پیمانــکاران اســت ،آثــار و

اقــدام تعریــف شــده اســت کــه البتــه الزم اســتاقدام پیشــنهادی در

پیامدهایــی بــرای فضــای کســب و کار کشــور دارد کــه باعــث شــده

آن گنجانــده شــود:

ایــن محیــط پرهزینــه شــود.

•پایدار سازی منابع صندوق های باز نشستگی
 -2تفکیــک صنــدوق بیمــه تامیــن اجتماعــی از صنــدوق

لــذا ضــروری اســت وزارت کار اقدامــات قانونــی مقتضــی بــه منظــور
حــذف مــاده  41را انجــام دهــد .حــذف مــاده  41باعــث از بیــن رفتــن

بازنشســتگی

ابهامــات و ســوء اســتفاده مجریــان از قانــون تامیــن اجتماعــی خواهــد

طبــق قانــون تامیــن اجتماعــی بــه منظــور بیمــه کــردن کارگــر30 ،

شــد .از دیگــر بــرکات حــذف ایــن مــاده ،کاهــش هزینــه هــای پنهــان

درصــد از کل حقــوق کارگــر بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت

و غیــر مســتقیم فعــاالن اقتصــادی خواهــد بــود .بنابرایــن حرکــت در

میشــود 23 .درصــد از  30درصــد حقــوق ،ســهم کارفرمــا و  7درصــد

ایــن راســتا بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

باقــی مانــده ســهم کارگــر اســت کــه پرداخــت میشــود.

مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محســوب

 23درصــد حقــوق ،صــرف هزینــه هــای درمانــی بیمــه شــده

میشــود.

میگــردد و  7درصــد دیگــر بــه منظــور بازپرداخــت مســتمری

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

بازنشســتگی بیمــه شــده ،ذخیــره میشــود .ایــن تفکیــک مالــی

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن

هنــگام دریافــت منابــع وجــود دارد .امــا هنــگام واریــز بــه صنــدوق

اقــدام تعریــف نشــده اســت.

هیــچ گونــه تفکیکــی وجــود نــدارد.

 -4پیگیــری اصــاح قانــون کار بــا هــدف بهبــود فضــای

ایــن عــدم تفکیــک و عــدم شــفافیت ،باعــث هدایــت نادرســت و

کســب و کار و افزایــش منافــع کارگــران و کارفرمایــان

غیــر بهینــه منابــع مالــی میشــود .هزینــه هــای بــاالی خدمــات

اصــاح قانــون کار لزومــا بــه معنــی کاهــش منافــع کارگــران نیســت؛

درمانــی ،بیشــتر منابــع را بــه ســمت خــود بــرده و باعــث کمبــود

برخــاف تصــور رایــج ،اصــاح جــدی و اساســی قانــون کار ،اقدامــی

منابــع بازنشســتگی شــده اســت.

در جهــت منافــع کارگــران و کارفرمایــان و بــه طــور کلــی بــازار کار

بنابرایــن تفکیــک منابــع مالــی صنــدوق هــای بازنشســتگی ،موجــب

کشــور اســت.

عــدم ایجــاد کمبــود در منابــع بــرای پاســخگویی بــه تعهــدات

ملــزم نمــودن کارفرمــا بــه تقبــل تمــام هزینههــای ناشــی از

ســازمان میشــود .در نتیجــه بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و

تســهیالت اجبــاری قانــون کار ،موجــب شــده اســت شــرایط

اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

بــرای کارفرمایــان دشــوار شــود و بــه اســتخدام هــای موقــت روی

اجتماعــی محســوب میشــود.

آورنــد.
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در واقــع گرچــه رویکــرد قانــون کار فعلــی حمایــت از کارگــران بــه

پیــش رو را تــا حــدی مدیریــت میکنــد .بنابرایــن حرکــت در ایــن

قیمــت فشــار بیشــتر بــه کارفرمایــان اســت ،امــا در برخــی مــوارد

راســتا بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

حقــوق ابتدایــی و اصلــی کارگــران در ایــن قانــون دیــده نشــده اســت.

مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محســوب

مــواردی چــون «تســهیل شــرایط ثبــت ســندیکاهای کارگــری بــرای

میشــود.

پیگیــری حقــوق کارگــران»« ،تســهیل در نحــوه پرداخــت و میــزان

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

حــق بیمــه کارگــران و کارفرمایــان»« ،ســهیم بــودن کارگــران در

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن

عوایــد بلندمــدت شــرکتهایی کــه در آن کار میکننــد» و دیگــر

اقــدام تعریــف نشــده اســت.

مــوارد مشــابه ،از جملــه حقوقــی هســتند کــه الزم اســت در قانــون

 -6برنامــه ریــزی بــرای توانمندســازی اجتماعــی از مســیر

کار بــرای کارگــران در نظــر گرفتــه شــود.

ایجــاد بــازار بــرای مشــاغل دهــک هــای پائیــن

بنابرایــن ضــروری اســت ایــن قانــون بعــد از ســال هــا ،بــا پیگیــری

ایجــاد اشــتغال و حمایــت از دهــک هــای پائیــن نــه بــا اعطــای وام،

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه گونــه ای اصــاح شــود کــه

بلکــه بــا توانمندســازی محقــق میشــود .فراهــم کــردن شــرایط بــا

شــرایط را بــرای بهبــود وضعیــت کســب و کار و افزایــش اشــتغال

هــدف ایجــاد درآمــد بــرای دهــک هــای پائیــن جامعــه از طریــق

فراهــم آورد.

گســترش بــازار و دسترســی بــه بــازار فــروش محصــوالت تولیــدی

بنابرایــن حرکــت در ایــن راســتا بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و

خــود و اتصــال آنهــا بــه شــرکت هــای محلــی و بــزرگ ،برنامــه ای

اولویــت دار در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

اســت کــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه صــورت مســتقیم

اجتماعــی محســوب میشــود.

مســئول آن بــوده و میتوانــد از طریــق آن ،زمینــه را بــرای کاهــش

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

فقــر فراهــم کنــد.

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،پــروژه ای در راســتای ایــن

بنابرایــن ضــروری اســت ایــن وزارتخانــه ،برنامــه هــای منســجم و

اقــدام تعریــف نشــده اســت.

متعــددی بــا ایــن رویکــرد تــدارک دیــده و اجرایــی نمایــد .حرکــت در

 -5ایجاد سازکار بیمه کردن کارگران در سایر صندوقهای

ایــن راســتا بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

بیمهای

مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محســوب

ضــرورت بیمــه کــردن کارگــران توســط کارفرمــا ،همــواره یکــی از

میشــود.

معضــات اصلــی کارفرمایــان بــوده و هســت؛ بدتــر از ایــن مســئله،

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در

ضــرورت بیمــه کارگــران در «ســازمان تأمیــن اجتماعــی» طبــق

ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،دو پــروژه در راســتای ایــن اقــدام

قانــون کار اســت.

و بــا رویکــرد مذکــور تعریــف شــده اســت:

بــر طــرف کــردن ایــن انحصــار میتوانــد قــدرت چانــه زنــی

•طراحــی ،تدویــن و اجــرای برنامــه جلوگیــری از نســلی

کارفرمایــان را در مذاکــره بــا بیمههــا و ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای

شــدن فقــر

کارگــران خــود افزایــش دهــد و از ایــن منظــر ،رفــع انحصــار بیمــه

•طراحــی و پیادهســازی الگــوی ایجــاد اشــتغال فراگیــر بــا

تأمیــن اجتماعــی اقدامــی مناســب اســت؛ گرچــه الزم اســت بــرای

اتصــال بنــگاه هــای محلــی  -منطقــه ای بــه شــرکت هــای

برطــرف کــردن مخاطراتــی کــه ممکــن اســت بــا تعــدد بیمههــا

بــزرگ

بــرای کارفرمایــان و کارگــران بــه وجــود آیــد ،تدابیــری اندیشــیده

 -7ایجــاد ســامانه جامــع ظرفیــت مناطــق بــرای ایجــاد

شــود.

اشــتغال بــا توجــه بــه ویژگــی هــای هــر منطقــه

همچنیــن ایــن اقــدام ،بــار زیــاد ســازمان تامیــن اجتماعــی و

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان ســازمانی کــه

صنــدوق هــای بازنشســتگی را نیــز کاهــش میدهــد و بحــران

متولــی شناســایی وضعیــت اشــتغال و کار در کشــور و برنامــه هــای
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

مرتبــط بــا آن بــوده اســت ،بایســتی شــرایطی را فراهــم آورد کــه

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

کمــی و کیفــی اشــتغال
تمامــی دســتگاه هــای کشــور ،از وضعیــت ّ

در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن

و فعالیــت هــای شــغلی پرکاربــرد در مناطــق مختلــف اطــاع یابنــد
و برنامــه ریــزی هــای خــود را بــر اســاس آن انجــام دهنــد.

اقــدام تعریــف شــده اســت:
•ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی

بنابرایــن ضــروری اســت ایــن وزارتخانــه ،ســامانه ای را ایجــاد نمایــد

کــه طبــق آن ،رشــته هــای پراشــتغال و پرکاربــرد و پرمتقاضــی در وضعیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد
هــر منطقــه شناســایی شــده و تمامــی حمایــت هــا ،بــر اســاس آن مقاومتی
انجــام شــود.
تکمیــل ایــن ســامانه میتوانــد بــا مــواردی چــون ایجــاد امــکان
کاریابــی ،ارتبــاط میــان مشــاغل و حتــی ایجــاد فضــای خریــد و
فــروش بــرای مشــاغل خــرد و کوچــک ،انجــام شــود.
بنابرایــن ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار
در اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
محســوب میشــود.
در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،یــک پــروژه در راســتای ایــن
اقــدام تعریــف شــده اســت کــه البتــه بایــد بــا اقــدام پیشــنهادی

نتایــج بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه در چارچــوب
 8اقــدام جهشــی و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،متناســب بــا  4اقــدام ،در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی پــروژه هایــی تصویــب شــده اســت کــه

 5پــروژه از  9پــروژه ایــن دســتگاه در ســال هــای  1395و  1396را
تشــکیل میدهــد.
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؟

تکمیــل گــردد:
•طراحــی و پیــاده ســازی الگوهــای توســعه رشــته هــای پــر
اشــتغال منطقــه ای
 -8ایجاد سامانه واحد برای کلیه خدمات اجتماعی
تعــدد مراکــز حمایتــی و ارائــه خدمــات حمایتــی بــه یــک فــرد از
ســوی چنــد دســتگاه ،باعــث هــدر رفــت منابــع (مالــی و انســانی)

اقدامات جهشی و اولویتدار

اقدامات جهشی و

4

4

بدون پروژه

اولویتدار دارای پروژه

خواهــد شــد.
لــذا ضــروری اســت ســامانه ای بــه منظــور یکپارچــه ســازی
پیشــخوان خدمــات رفــاه اجتماعــی و جلوگیــری از تعــدد درگاههــای
درخواســت خدمــت ،هــم افزایــی برنامــه هــای حمایــت اجتماعــی،
کاهــش مراجعــه متقاضیــان بــه پیشــخوان هــای فیزیکــی ،امــکان
ردیابــی مراحــل ارائــه خدمــت ،پایــش بودجــه تخصیصــی و ارزیابــی
اثربخشــی برنامــه هــای اجــرا شــده ایجــاد شــود.
ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

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.

مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محســوب
میشــود.
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همچنیــن از میــان  9پــروژه ای کــه در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تعریــف شــده اســت4 ،
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 میشــوند 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 پروژههای خود «اقدامات مبهم و کلی» ندارد.
بــر ایــن اســاس وضعیــت پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در نمــودار زیــر
نمایــش داده شــده اســت:
وضعیت  9پروژه مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی

جهشی و اولویتدار
5

جاری و معمولی
4

مطابــق ایــن نمــودار 55 ،درصــد از پــروژه هــای مصــوب وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جــزو
اقدامــات جهشــی و اولویــت دار اســت.
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بخش یازدهم

«ارزیابی وزارت امور خارجه در اقتصاد مقاومتی»
بررسی  1پروژه مصوب دستگاه در چارچوب  5اقدام جهشی و اولویت دار

وزارت امــور خارجــه یکــی از مهمتریــن نقشآفرینــان در تحقــق

ارتبــاط بــا دول خارجــی و انعقــاد قــرارداد و همــکاری هــای فنــی،

اقتصــاد مقاومتــی و عنصــر برونگرایــی آن اســت.

اقتصــادی ،فرهنگــی علمــی و نظامــی بــا کشــورهای خــارج و ســازمان

وظایــف ایــن نــه،اد در قانونــی کــه در ســال  ۱۳۶۴تحــت عنــوان

هــای بینالمللــی ،هماهنگــی سیاســی الزم را بــا وزارت امــور خارجــه

«وظایــف وزارت امــور خارجــه» بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی

بــه عمــل آورنــد.

رســید ،شــرح داده شــده اســت.

وزارت امــور خارجــه نیــز مکلــف اســت نســبت بــه فراهــم آوردن

بخــش هایــی از ایــن قانــون کــه بــه طــور مســتقیم بــه وظایــف ایــن

موجبــات تأمیــن هماهنگــی و ایجــاد ارتبــاط و تســهیالت الزم بــر

وزارتخانــه در حــوزه ی اقتصــاد اشــاره دارنــد ،بنــد  ۷از مــاده  ۲و

اســاس اصــول و سیاســت هایخارجــی و حفــظ مصالــح جمهــوری

همچنیــن مــاده  ۳از قانــون وظایــف ایــن نهــاد هســتند.

اســامی ایــران اقــدام الزم را انجــام دهــد.

بــر اســاس بنــد  ۷از مــاده  ۲قانــون وظایــف وزارت امــور خارجــه،

از میــان سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،مــاده  12بــه طــور

همــکاری بــا دســتگاههای اجرایــی کشــور و ارائــه نظریــات الزم

مســتقیم مرتبــط بــا وزارت امــور خارجــه اســت:

بــا رعایــت مالحظــات سیاســی خارجــی در جهــت بررســی و تهیــه

•مــاده  :12افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهــش آســیبپذیری

طــرح هــای مربــوط بــه برقــراری و گســترش مناســبات اقتصــادی،

اقتصــاد کشــور از طریــق:

فرهنگــی ،علمــی ،فنــی و غیــره برعهــده ایــن نهــاد اســت.

ooتوســعهی پیوندهــای راهبــردی و گســترش همــکاری

همچنیــن مطابــق مــاده  ۳از ایــن قانــون ،کلیــه نهادهــا و ارگان هــای

و مشــارکت بــا کشــورهای منطقــه و جهــان بویــژه

جمهــوری اســامی مکلفنــد در تنظیــم مناســبات و برقــراری هــر نــوع

همســایگان
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ooاســتفاده از دیپلماســی در جهــت حمایــت از هدفهــای
اقتصادی

ooاســتفاده از ظرفیتهای ســازمانهای بینالمللــی و
منطق ـهای

 1395یــک پــروژه مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی،
در دســتور کار داشــته اســت .ایــن درحالیســت کــه در ســال 1396
پــروژه ای بــرای ایــن وزارتخانــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
در جدول زیر عنوان این پروژه آورده شده است:

وزارت امــور خارجــه بــرای تحقــق ایــن ماموریــت هــا در ســال
ردیف

پروژه مصوب وزارت امور خارجه در ستاد

سال تصویب

1

شناسايي و تدوين برنامه رفع موانع سياسي مشاركت با اقتصاد جهاني

1395

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:
 -1ضعــف در دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی 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
بــه وضعیــت کشــور در صــادرات ،بازاریابــی ،ترانزیــت ،گردشــگری و
توافقــات پولــی و تجــاری دو یــا چندجانبــه ،میتــوان تاییــد کــرد
کــه دیپلماســی اقتصــادی در ایــن زمینــه ،اثرگــذاری قابــل توجهــی
نداشــته اســت.
عــدهای ایــن ضعــف را بــر اثــر نگــرش و میــزان اهتمــام وزارت خارجــه
بــه موضــوع اقتصــاد و عــدهای نیــز آن را ناشــی از ســاختار وزارت

سابقه در قوانین

مثــال تعرفــه واردات یــک کاال از ایــران را افزایــش داده اســت
و یــا قوانیــن ســختگیرانه ای در تجــارت وضــع نمــوده اســت؛ امــا
ســفارتخانه هـای ایــران در آن کشــور هیــچ اطالعــی از ایــن موضــوع
نداشــته انــد.
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
بــازرگان ایرانــی ،از ســازوکار حــل مشــکل خــود در کشــور میزبــان
آگاه نیســت.
در چنیــن مــواردی ســفارتخانههای ایــران میتواننــد پیگیــری ایــن
امــور را بــه عهــده بگیرنــد و مشــکالت بازرگانــان را رفــع نماینــد.
لکــن فقــدان وجــود قوانیــن و ســازوکار مشــخص کــه ســفارتخانهها
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.

خارجــه میداننــد .در مجمــوع بــه نظــر مــی رســد هــر دو عامــل در

 -3ایجــاد اختــال در روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهای

اصــاح هــر دو مــورد اقداماتــی در دســتور کار قــرار بگیــرد.

آمریــکا در ســال هــای اخیــر بــه کــرات شــرکای تجــاری ایــران را بــه

رســیدن بــه وضعیــت کنونــی نقــش داشــته انــد و الزم اســت بــرای
 -2فعال نبودن سفارتخانه ها در حوزهی بازرگانی
از نظــر حقوقــی مشــکالت بازرگانــان ایــران در خــارج از کشــور دو
نــوع هســتند .نــوع اول مشــکالتی اســت کــه از ســوی مراجــع قانونــی
کشــور میزبــان ایجــاد میشــوند کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه
افزایــش نــرخ تعرفــه یــا تغییــر در اســتانداردها و یــا ممنوعیــت ورود
برخــی کاالهــا اشــاره کــرد.
بــه عنــوان نمونــه مشــاهده شــده اســت کــه یــک کشــور بــه طــور
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همســایه و همســو از ســوی کشــورهای متخاصــم

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
متخاصــم اســت ،جایگزیــن هایــی طراحــی شــده کــه هــم اکنــون
دیگــر کشــورها نیــز بــه طــور گســترده از آن هــا اســتفاده میکننــد.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

 -4نبــود ارتبــاط مشــخص میــان سیاســت خارجــی بــا

سیاســت تجــاری

 -6عــدم هماهنگــی منســجم وزارت امــور خارجــه بــا ســایر
وزارتخانههــا و دســتگاه هــای اقتصــادی

بــا نگاهــی بــه اقــام عمــده وارداتــی کشــور میتــوان گفــت کــه

عــدم هماهنگــی متقابــل وزارت خارجــه بــا ســایر وزارتخانــه هــا در

مناســبات سیاســی تجــاری ،در انتخــاب کشــورهای مبــدا واردات

ارتباطــات خارجــی ســبب میشــود کــه دســتگاه هــای مختلــف

در نظــر گرفتــه نشــده اســت .در دنیایــی کــه در آن کشــورهای

کشــور ،نتواننــد از ظرفیــت هــای موجــود در ایــن عرصــه بــرای

صنعتــی حریصانــه و بعضــا خصمانــه بــه دنبــال بــه چنــگ آوردن

پیشــبرد اهــداف خارجــی خــود اســتفاده کننــد.

ســهم بهتــر و بیشــتری از بــازار هســتند ،الزم اســت انتخــاب

راهبردهــای تجــاری کشــور بایــد بــا مشــورت وزارت خارجــه و در

شــرکای صادراتــی و وارداتــی براســاس دســتورالعملی باشــد کــه

نظــر گرفتــن تمــام امکانــات سیاســی ،فرهنگــی ،امنیتــی و اقتصــادی

انــواع مناســبات سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی در آن

طراحــی شــود کــه الزمــه تحقــق ایــن امــر هماهنگــی گســترده بیــن

لحــاظ شــده باشــد.

وزارت امــور خارجــه و دیگــر وزارتخانــه هــای کشــور اســت.

طبعــا ایــن دســتورالعمل بایــد در وزارت خارجــه تدویــن شــود

بــه فرمــوده رهبــر انقــاب «مــا شــنیدهایم و دیدهایــم مــواردی را کــه

و پــس از آن از ســوی وزارت خانــه هــای دیگــر همچــون وزارت

یــک وزارتخانـهای ،در یــک کشــوری دارد مذاکــرهی اقتصــادی میکند،

صنعــت ،معــدن و تجــارت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .امــا واردات
کاالهــای مصرفــی از بعضــی کشــورها کــه بــه وضــوح مواضــع

[ا ّمــا] وزارت خارجــه اصـ ً
ا خبــر نــدارد! ایــن ضــرر اســت ،ایــن زیــان
محــض اســت .الب ّتــه ایــن وظیف ـهای اســت دوطرفــه ،هــم وظیف ـهی

ضدایرانــی دارنــد ،نشــان میدهــد کــه چنیــن برنامــهای در وزارت

دســتگاهها اســت کــه بــا وزارت خارجــه همــکاری و همراهــی داشــته

خارجــه تدویــن نشــده و از ســوی دیگــر وزارتخانــه هــا مــورد

باشــند در ایــن زمینــه ،هــم وظیفـهی وزارت خارجــه اســت کــه بــرای

اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.

ایــن کار بنشــینند برنامهریــزی کننــد؛ یعنــی در یــک بخــش ویــژهای

 -5عدم تبدیل تفاهمنامههای اقتصادی به توافقنامه عملیاتی

 الب ّتــه در وزارت خارجــه یــک بخــش اقتصــادی علی ّالظاهــر هســت،

توافقنامههــای تجــاری نقــش بســیار زیــادی در گســترش صــادرات

یعنــی از ســابق کــه بــوده  -بایــد برنامهریــزی کننــد ،ف ّعــال کننــد»

درصــد صــادرات جهانــی بــه مقصــد بازارهایــی اســت کــه مطابــق

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

حــذف شــده یــا بــه طــور کلــی ،تســهیالتی در تجــارت فــی مابیــن

در حــوزه کاری وزارت امــور خارجــه ،اقدامــات جهشــی و اولویــت دار

کشــورها در جهــان دارنــد؛ بــه طــوری کــه گفتــه میشــود ۵۰
توافقنامــه هــای تجــاری ،نــرخ هــای تعرفــه آن کاهــش یافتــه یــا
ایجــاد شــده اســت.
ایــن رقــم بــرای اتحادیـهی اروپــا بــه  ۶۷درصــد مــی رســد امــا بــرای
ایــران کمتــر از  ۳درصــد اســت .ایــن مســئله علــی رغــم ایــن واقعیــت
اســت کــه در ســال هــای اخیــر ،هیئــت هــای اقتصــادی خارجــی
زیــادی بــه کشــور آمدنــد و تفاهمنامههــای نســبتا زیــادی نیــز
منعقــد شــده  اســت .همچنیــن وزارت خارجــه ایــران در ســفر بــه
کشــورهای مختلــف ،تفاهــم نامــه هــای متعــددی را منعقــد نمــوده
اســت.
بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد کــه ضعــف بــزرگ ایــن
تفاهمنامههــا عــدم تبدیــل آن هــا بــه قــرارداد و بــه مرحل ـهی اجــرا
نرســیدن بســیاری از آن هاســت.

زیــر بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد مــی شــود:
 -1ایجــاد 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
دارد .از ایــن رو یکــی از مهــم تریــن وظایــف وزارت امــور خارجــه
دســتیابی بــه درک متقابــل در زمینــه هــای تجــاری و مالــی در
ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه و همســو و حضــور فعــال و اثرگــذار
در زمینــه پیشــبرد مذاکــرات مربــوط بــه آن هاســت.
بــرای تحقــق ایــن هــدف ،الزم اســت وزارت امــور خارجــه ارتباطــی
گســترده بــا دیگــر وزارتخانــه هــا و دســتگاه هــای مســئول همچــون

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بانــک مرکــزی و ســازمان توســعه تجــارت داشــته باشــد و بــرای

 -3استفاده از ظرفیت تعامالت گسترد ه سیاسی با کشورهای

تســریع در بــه نتیجــه رســیدن توافقــات و طراحــی هوشــمندانه

عراق و سوریه به منظور ارتقاء همکاریهای اقتصادی

بندهــای آن ،از جملــه توافقــات تجــاری دوجانبــه و انعقــاد پیمــان

جــوالن کاالهــای مصرفــی خارجــی غیــر ایرانــی در کشــورهای عراق و

پولــی دوجانبــه ،برنامــه ریــزی نمایــد.

ســوریه نشــان دهنــدهی ضعــف دســتگاه دیپلماســی در بهــره بــرداری

همچنیــن بــرای بــه نتیجــه رســیدن تفاهــم نامــه هایــی کــه

از همبســتگی سیاســی ،امنیتــی و دینــی ایــران بــا ایــن کشــورها ،در

وزارت امــور خارجــه مســتقیما منعقــد مــی کنــد و معمــوال

جهــت تحقــق اهــداف اقتصــادی اســت.

بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود ،ایــن وزارتخانــه بایــد در

در ســال هــای اخیــر صداقــت و پایــداری ایــران در حمایــت از

اســناد پشــتیبان مربــوط بــه هــر تفاهمنامــه تجــاری ،مــا بــه

کشــورهای همســو بــرای بدبیــن تریــن افــراد نیــز ،در کشــورهای

ازای نهــادی هــر یــک از بندهــای تفاهمنامــه را نیــز بــه دقــت

دوســت و همســایه همچــون عــراق و ســوریه اثبــات شــده اســت.

مشــخص نمایــد تــا یــک نهــاد یــا مجموعــه یــا بخــش ،ملــزم بــه

بنابرایــن شــرایط سیاســی بســیار مناســبی بــرای تحکیــم روابــط

پیگیــری آن شــود.

تجــاری ایــران بــا ایــن دو کشــور و نقــش آفرینــی در بــازار آن فراهــم

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

اســت.

مقاومتــی بــرای وزارت امــور خارجــه محســوب مــی شــود.

از ایــن رو الزم اســت وزارت امــور خارجــه بــا دیپلماســی فعــال ،از بــاال

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت امــور خارجــه در ســتاد

بــودن ســطح روابــط سیاســی اســتفاده کنــد و ســطح روابــط تجــاری

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــرای ایــن اقــدام پــروژه ای تعریــف

و اقتصــادی ایــران بــا ایــن دو کشــور را نیــز گســترش دهــد.

نشــده اســت.

الزم اســت جایــگاه شــرکت هــا و کاالهــای ایرانــی مــورد نیــاز عــراق

 -2ایجــاد ســامان ه رســیدگی بــه مشــکالت و شــکایات

و ســوریه ،در بــازار ایــن کشــورها تثبیــت گــردد تــا شــرایط بــرای

بازرگانــان ایــران در کشــورهای خارجــی

بهبــود روابــط اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها فراهــم گــردد .دیگــر

یکــی از مهــم تریــن وظایــف ســفارتخانه هــای هر کشــور ،پاســخگویی

کشــورهای همســایه و همســو مــی توانــد در مرحلــه بعــدی اقــدام

بــه مطالبــات و رفــع نیازهــای بازرگانــان و تجــار آن کشــور اســت؛ امــا

قــرار بگیــرد.

در حــال حاضــر ایــن وظیفــه بــه درســتی از ســوی ســفارتخانه هــای

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

ایــران اجرایــی نمــی شــود.

مقاومتــی بــرای وزارت امــور خارجــه محســوب مــی شــود.

بــرای حــل ایــن مشــکل الزم اســت بســترهایی ایجــاد شــود

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت امــور خارجــه در ســتاد

کــه بازرگانــان بتواننــد بــا اســتفاده از آن هــا ،بــه طــور مســتقیم

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــرای ایــن اقــدام پــروژه ای تعریــف

مشکالتشــان را بــا ســفارتخانه هــای ایــران در میــان بگذارنــد.

نشــده اســت.

ســفارتخانه هــای ایــران بایــد بــه محلــی بــرای رجــوع مســتقیم و

 -4تدویــن ســند دیپلماســی اقتصــادی کشــور و نقشــه راه

بــدون دردســر بازرگانــان ایرانــی تبدیــل شــوند و پیــش از هــر نهــاد

عملیاتــی آن بــه منظــور دســته بنــدی کشــورهای طــرف

دیگــری ،از مشــکالت صادرکننــدگان ایرانــی مطلــع شــوند و بــرای

تجــاری

حــل آن برنامــه ریــزی نماینــد.

نمیتــوان از نهادهــای صرفــا اقتصــادی همچــون ســازمان توســعه

ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد

تجــارت و یــا بانــک مرکــزی انتظــار داشــت کــه بــه تمــام مناســبات

مقاومتــی بــرای وزارت امــور خارجــه محســوب مــی شــود.

سیاســی و امنیتــی کشــور در ارتبــاط بــا کشــورهای خارجــی اشــراف

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت امــور خارجــه در ســتاد

داشــته باشــند.

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــرای ایــن اقــدام پــروژه ای تعریــف

بــه همیــن دلیــل در بســیاری از مــوارد مشــاهده میشــود امتیازاتــی

نشــده اســت.

کــه در قالــب واردات کاالهــای مصرفــی بــه کشــورهای صادرکننــده
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فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

داده میشــود ،بــدون برنامـه اســت و نمیتــوان در ازای آن امتیازاتــی

در میــان پــروژه هــای مصــوب وزارت امــور خارجــه در ســتاد

دریافــت کــرد .بنابرایــن الزم اســت وزارت امــور خارجــه بــا تدویــن

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــرای ایــن اقــدام پــروژه ای تعریــف

ســند دیپلماســی اقتصــادی کشــور اولویــت هــا ،بایدهــا و نبایدهــا

نشــده اســت.

را بــرای ســایر نهادهــای اقتصــادی در ارتبــاط کشــورهای خارجــی
معیــن کنــد.
بــه طــور خــاص از وزارت امــور خارجــه انتظــار مــی رود یــک دســته
بنــدی کلــی از کشــورهای طــرف تجــاری ایــران تدویــن و در آن
کشــورها را بــه گــروه هایــی تقســیم بنــدی نمایــد .ایــن تقســیم
بنــدی مــی توانــد در ادامــه از ســوی نهادهــای دیگــر مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد.
بــه طــور مثــال در تعییــن تعرفــه واردات کاالهــا مــی تــوان بــرای
کشــورهایی کــه رابطــه مناســب تــری بــا ایــران دارنــد ،تخفیفاتــی
قائــل شــد و بــرای کشــورهای غیرهمســو جریمــه وارداتــی در نظــر
گرفــت.
ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک اقــدام جهشــی و اولویــت دار در اقتصــاد
مقاومتــی بــرای وزارت امــور خارجــه محســوب مــی شــود.

وضعیت وزارت امور خارجه در اقتصاد مقاومتی
نتایــج بررس ـیهای انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه در چارچــوب
 4اقــدام جهشــی و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط بــا وزارت
امــور خارجــه ،پــروژه ای در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای
ایــن وزارتخانــه بــه تصویــب نرســیده اســت.
همچنیــن  1پــروژه تعریــف شــده از ســوی ایــن ســتاد نیــز از جملــه
«اقدامــات جــاری و معمولــی» وزارت امــور خارجــه محســوب مــی
شــود کــه عبــارت اســت از:
•شناســايي و تدويــن برنامــه رفــع موانــع سياســي مشــاركت
بــا اقتصــاد جهانــي
بــر ایــن اســاس نمــی تــوان نمــره مشــخصی را بــرای وزارت امــور
خارجــه در نظــر گفــت.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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بخش دوازدهم

«رتبه بندی  10دستگاه منتخب کشور در اقتصاد مقاومتی»
در چارچوب  95اقدام جهشی و اولویت دار

بــر اســاس  95اقــدام «جهشــی و اولویــت دار» اقتصــاد مقاومتــی بــرای  10دســتگاه 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  43.4از  100در 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  10دســتگاه منتخــب برابــر  18.3اســت .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.
در ایــن کتابچــه بــرای اولیــن بــار در کشــور ،پــروژه هــای مصــوب
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی از منظــر اولویــت دار بــودن و
جهشــی بــودن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
بــه منظــور ارزیابــی پــروژه هــای مصــوب هــر دســتگاه در الگــوی
اقتصــاد مقاومتــی 10 ،دســتگاه منتخــب بــه عنــوان نمونــه انتخــاب
شــده انــد کــه  75درصــد 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
مقاومتــی نقــش آفرینــی کننــد ،امــا پــر واضــح اســت کــه بعضــی
دســتگاه هــا ،نقــش مهــم تــر و ویــژه تــری در ایــن زمینــه دارنــد.
همچنیــن کــه ایــن انتظــار نیــز وجــود داشــته اســت کــه پــروژه هــای
دســتگاه هــای اثرگذارتــر ،از میــان مهمتریــن و اولویــت دارتریــن
اقدامــات انتخــاب شــده باشــد.
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چارچوب ارزیابی و رتبه بندی دستگاه ها
بــرای هــر یــک از  10دســتگاه بــر اســاس سیاســت هــای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی ،اقدامــات پیشــنهادی رهبــر انقــاب ،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  95مــورد را شــامل مــی شــود.
در واقــع بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،ضــروری اســت بــرای هــر
دســتگاه بــه جــای تعییــن اقداماتــی کــه طبــق فرمــوده رهبــر انقــاب
«اقدامــات جــاری و معمولــی» محســوب مــی شــود و بایــد در شــرایط
عــادی انجــام شــود« ،اقدامــات جهشــی و اولویــت دار» بــه عنــوان
پــروژه تعریــف شــده باشــد تــا در مقــاوم ســازی اقتصــاد تســریع
گــردد 95 .اقــدام جهشــی و اولویــت دار نیــز بــا ایــن رویکــرد ارائــه
شــده اســت.

فصل سوم
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البتــه انجــام «اقدامــات جــاری و معمولــی» نیــز قطعــا مهــم بــوده
و بــه زمینــه ســازی بــرای انجــام «اقدامــات جهشــی و اولویــت

وضعیت  149پروژه مصوب  10دستگاه منتخب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دار» اقتصــاد مقاومتــی مــی انجامــد و در عمــده مــوارد بایــد هــم

مبهم و کلی

انجــام شــود ،امــا بــرای ارزیابــی حرکــت دســتگاه هــا و ســتاد

10

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  1394فرمودند:

جهشی و اولویتدار
70

جاری و معمولی
69

«بعضــی از کارهایــی کــه گــزارش شــده ،مربــوط بــه بندهــای اقتصــاد
مقاومتــی نیســت ،اگرچــه حــاال ارتبــاط داده شــده ا ّمــا کارهــای
جــاری دســتگاهها اســت؛ باالخــره دســتگاهها یــک کارهــای جــاری
دارنــد و اینهــا را بــه شــما گــزارش کردنــد کــه ایــن کارهــا را مــا
کردیــم؛ اینهــا آمــده جــزو کارنامـهی دســتگاهها در زمینـهی اقتصــاد
مقاومتــی؛ درحالیکــه ایــن نیســت .بعضــی از کارهــا هــم ارتباطــی
اصــ ً
ا بــه بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نــدارد؛ ایــن مقــدار کافــی
نیســت».
آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن در شــهریورماه ســال  1395عنــوان
کردنــد:
«در اقتصــاد مقاومتــی آن چیــزی کــه مــورد انتظــار اســت ،یــک
کار جهشــی اســت .ببینیــد ،دســتگاه و دولــت ،خــب یــک کارهــای

همچنیــن میــزان «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار» کــه دارای پــروژه
مصــوب در ســتاد هســتند نیــز بــرای هــر دســتگاه مــورد بررســی
قــرار گرفتــه کــه نتایــج آن بــرای  10دســتگاه منتخــب در نمــودار
زیــر مشــخص شــده اســت:
چه تعداد از اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با  10دستگاه
منتخب ،در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای پروژه مصوب است؟

متعارفــی دارد ،کارهــای معمولـیای دارد در زمینههــای اقتصــاد در
همــهی بخــش هــای مختلــف ایــن وزارتخانههــای چندینگانــهی
اقتصــادی کــه دارد انجــام میگیــرد؛ ایــن کارهــا کــه خــب بایــد
انجــام بگیــرد؛ [ا ّمــا] از جملــهی چیزهایــی کــه در اقتصــاد
مقاومتــی مــورد نظــر اســت ،یــک کار فوقالعــاده اســت ،یــک کار
جهشــی اســت».
بنابرایــن بــر اســاس ایــن چارچــوب ،پــروژه هــای مصــوب هر دســتگاه

اقدامات جهشی و

اقدامات جهشی و اولویتدار
بدون پروژه

اولویتدار دارای پروژه
36

59

ســنجیده شــده و در ســه دســته «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار»،
«اقدامــات جــاری و معمولــی» و «اقدامــات مبهــم و کلــی» قــرار
گرفتــه کــه نتایــج آن بــرای  10دســتگاه منتخــب در نمــودار زیــر
نمایــش داده شــده اســت:
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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
دســتگاه منتخــب بــا اقتصــاد مقاومتــی و جهشــی و اولویــت دار
بــودن آن بررســی شــده اســت.
در واقــع بــر اســاس نتایــج ارزیابــی دســتگاه هــای منتخــب
در ایــن فصــل ،اینکــه هــر دســتگاه چــه میــزان پــروژه هــا را
اجــرا کــرده ،در چــه مرحلــه ای قــرار دارد و چــرا بعضــی از
پــروژه هــا در ســال جدیــد حــذف شــده اســت ،مــورد بررســی

برآمــده از حاصلضــرب دو عــدد مذکــور بــه عنــوان نمــره اقتصــاد
مقاومتــی (از  )100در جدولــی کــه در ادامــه آمــده اســت ارائــه
شــده و دســتگاه هــا بــا ایــن شــاخص رتبــه بنــدی شــده انــد.
ایــن نمــره 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 مــی شــود.
هرچــه ایــن نمــره بــه  100نزدیکتــر باشــد ،تطابــق بیشــتر
پــروژه هــای دســتگاه بــا اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بیشــتر بــه

قــرار نگرفتــه و اصــل بــر پیشــبرد کارهــا گذاشــته شــده اســت؛

اولویــت هــا در حــوزه کاری دســتگاه را نشــان مــی دهــد.

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ارائــه نشــده اســت.

رتبهبندی  10دستگاه منتخب

هرچنــد تاکنــون گزارشــی در ایــن خصــوص توســط ســتاد
بنابرایــن ،در قســمت پایانــی هــر بخــش مرتبــط بــا هــر دســتگاه،
دو عــدد بــه صــورت درصــد ارائــه شــده اســت.
درصــد اول نشــان مــی دهــد کــه چــه نســبتی از «اقدامــات
جهشــی و اولویــت دار» اقتصــاد مقاومتــی ،بــه صــورت پــروژه
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
پــروژه قــرار گرفتــه اســت.
درصــد دوم نیــز نشــان مــی دهــد کــه ایــن پــروژه هــا کــه در
چارچــوب «اقدامــات جهشــی و اولویــت دار» دســتگاه قــرار مــی
گیــرد ،چــه نســبتی از کل پــروژه هــای مصــوب هــر دســتگاه
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را تشــکیل مــی دهــد
و مشــخصا ،چنــد درصــد از اقدامــات دســتگاه بــه آن معطــوف
شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ،امتیــاز هــر یــک از  10دســتگاه منتخــب،
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میانگیــن نمــره  10دســتگاه منتخــب بــر اســاس ارزیابــی
صــورت گرفتــه در ایــن فصــل ،برابــر بــا  18.3بــوده اســت و
لــذا 5 ،دســتگاه باالتــر از حــد میانگیــن و  5دســتگاه پاییــن تــر
از حــد میانگیــن بــوده انــد.
همچنیــن وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان شــاگرد اول
اقتصــاد مقاومتــی بــا نمــره  43.4از  100در صــدر جــدول قــرار
دارد.
بــر اســاس ایــن نتایــج ،ضــروری اســت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی ،اقداماتــی بــه منظــور بازتعریــف فعالیــت هــای خــود
انجــام داده و پــروژه هــای مهــم و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی
را جایگزیــن بعضــی پــروژه هــای فعلــی بــرای هــر دســتگاه
نمایــد.
در صــورت عــدم بازتعریــف فعالیــت هــا ،تحقــق اقتصــاد
مقاومتــی بــا چالــش مواجــه خواهــد بــود.

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

نام دستگاه منتخب

تعداد «اقدامات جهشی و اولویت دار»

تعداد پروژه های غیرتکراری در سال های  1395و 1396

تعداد «اقدامات جهشی و اولویت دار» دارای پروژه مصوب در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

تعداد پروژه های همراستا با «اقدامات جهشی و اولویت دار»

تعداد پروژه های منتسب به «اقدامات جاری و معمولی»

تعداد پروژه های منتسب به «اقدامات مبهم و کلی»

نسبت «اقدامات جهشی و اولویت دار» دارای پروژه مصوب به
کل «اقدامات جهشی و اولویت دار» (درصد)

نسبت پروژه های همراستا با «اقدامات جهشی و اولویت دار» به
کل پروژه های مصوب (درصد)

نمره نهایی (درصد)

1

وزارت جهاد کشاورزی

9

24

5

19

5

0

55

79

43.4

2

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

8

9

4

5

4

0

50

55

27.5

3

سازمان برنامه و بودجه و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور

8

14

4

7

5

2

50

50

25

4

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

10

9

4

5

4

0

40

55

22

5

وزارت نفت

14

19

6

9

10

0

42

47

19.7

6

وزارت راه و شهرسازی

10

13

4

5

7

1

40

38

15.2

7

وزارت نیرو

10

30

4

11

19

0

40

36

14.4

8

وزارت امور اقتصادی و دارایی

10

25

4

8

12

5

40

32

12.8

9

بانک مرکزی

12

5

1

1

2

2

8

20

1.6

10

وزارت امور خارجه

4

1

0

0

1

0

0

0

-

رتبه

نمره کل  10دستگاه منتخب (میانگین وزنی بر اساس تعداد اقدامات جهشی و اولویت دار)
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 95اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی به ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اقدامــات جهشــی و اولویــت دار پیشــنهادی بــه ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی بــرای هــر یــک از  10دســتگاه منتخــب ،در ادامــه
بــه صــورت تیتــروار آمــده اســت.
وزارت جهاد کشاورزی:
 -1افزایــش تولیــد داخلــی محصــوالت غذایــی اساســی بــا اســتفاده
سیاســت هــای تضمیــن خریــد
 -2افزایش تولید داخلی نهاده های اساسی محصوالت غذایی
 -3توســعه کشــت دیــم بــه منظــور کاهــش اســتفاده از آب هــای
تجدیدپذیــر در تولیــد غــذا
 -4تولیــد ســاالنه  200هــزار تــن ماهــی تیالپیــا در مناطــق مرکــزی
کشــور
 -5تولیــد ســاالنه  1میلیــون تــن ماهــی در قفــس بــا فعــال ســازی
ظرفیــت تولیــد از طریــق آب دریــا
 -6ایجــاد ســامانه جامــع کشــاورزی بــا یکپارچــه ســازی ســامانه
هــای موجــود و اعطــای دسترســی عمومــی بــه کشــاورزان
 -7اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری بــه منظــور افزایــش
بهــره وری در اســتفاده از منابــع آبــی و خاکــی
 -8تشــکیل نهادهــای تامیــن کننــده کشــاورزی بــه منظــور افزایــش
بهــره وری در زمیــن هــای کوچــک
 -9توســعه صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی بــه منظــور افزایــش بهــره وری
در محصوالت کشــاورزی
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
 -1راه انــدازی ســریع ســامانه هــای مرتبــط بــا گســترش دولــت
الکترونیــک
 -2ایجــاد ســامانه انتشــار برخــط و شــفاف مناقصــات ،مزایــدات و
قراردادهــای دولتــی
 -3اصــاح نظــام مدیریــت اســتانی بــا اختصــاص درصــدی از درآمــد
اســتان هــا بــه همــان اســتان
 -4ایجــاد نظــام اجــرای پــروژه هــای عمرانــی از طریــق قراردادهــای
 BOTدر قالــب صنــدوق پــروژه
 -5ایجــاد ســامانه برخــط پــروژه هــای عمرانــی بــه همــراه طــرح
توجیهــی و درصــد پیشــرفت
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 -6جایگزینــی ســریع نظــام بودجــه ریــزی هزینــه ای بــا نظــام
بودجــه ریــزی عملیاتــی
 -7ارائه الیحه قانون بودجه ریزی عمومی طبق اصل  52قانون اساسی
 -8ایجــاد ســازوکارهای نظــارت مــردم بــر دســتگاه هــای اداری و
ســازمان هــای دولتــی و حاکمیتــی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
 -1ایجاد سامانه خرید کاال و خدمات دولتی
 -2کاهــش صــادرات کاالهــای کــم فــرآوری شــده بــا قاعــده گــذاری
در بــورس کاال
 -3در نظــر گرفتــن زمــان  6ماهــه بــرای اعمــال تغییــرات قوانیــن
صادراتــی
 -4برنامــه ریــزی جهــت رفــع موانــع غیرتســهیالتی تولیدکننــدگان
بــا هــدف افزایــش صــادرات غیرنفتــی کشــور
 -5حمایــت از تشــکیل شــرکت هــای مدیریــت صــادرات بــا هــدف
توانمندســازی تولیدکننــدگان داخلــی
 -6افزایــش تعرفــه واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی در یــک
زمــان بنــدی یکســاله
 -7اســتفاده از ابــزار ممنوعیــت واردات بــرای حمایــت از تولیــد
داخلــی کاالهــای اساســی اولویــت دار
 -8انعقــاد قراردادهــای تجــاری دو جانبــه بــا کشــورهای همســایه و
همســو
 -9برنامــه ریــزی بــرای شناســایی و حمایــت از حــوزه هــای پیشــران
اقتصادی
 -10حمایــت از راه انــدازی مراکــز مشــترک تحقیــق و توســعه در
صنعــت خــودرو بــه منظــور کاهــش مونتــاژکاری
وزارت نفت:
 -1راه انــدازی بــورس نفــت بــه منظــور روزآمــد کــردن روش هــای
فــروش و اثرگــذاری در تعییــن قیمــت
 -2افزایــش ظرفیــت پاالیشــی نفــت در کشــور تــا رســیدن بــه نقطــه
عــدم صــادرات نفــت خــام
 -3یکســان ســازی ســهم شــرکت ملــی نفــت از فــروش داخلــی و
خارجــی
 -4افزایــش ظرفیــت پاالیشــی گاز در کشــور تــا رســیدن بــه نقطــه
عــدم صــادرات میعانــات گازی

فصل سوم
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 -5واقعــی ســازی قیمــت خــوراک جهــت افرایــش تولیــدات

وزارت راه و شهرسازی:

پتروشــیمی بــا ارزش افــزوده بــاال در کشــور

 -1نوسازی و بهسازی ساالنه  200هزار واحد مسکن روستایی

 -6تعییــن تکلیــف ســریع پــروژه هــای نیمــه تمــام خــط اتیلــن غــرب

 -2نوسازی و بهسازی ساالنه  500هزار واحد مسکن شهری

و بخــش هــای مرکــزی و شــمالی کشــور

 -3راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور

 -7ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای جدیــد تولیــد نفــت و گاز از

 -4ارائــه الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و پیگیــری تصویــب آن

میادیــن مشــترک

از طریــق مجلــس

 -8انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت گازی و اجــرای قراردادهــای موجود

 -5ایجــاد ســازوکار واگــذاری پــروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام از

بــه منظــور صــادرات پیوســته گاز بــه کشــورهای همســایه

طریــق قراردادهــای BOT

 -9فعــال ســازی ظرفیــت ترانزیــت (ســوآپ) نفــت و گاز جهــت

 -6راه اندازی سامانه هوشمند کنترل قطار در شبکه ریلی کشور  

تقویــت جایــگاه کشــور بــه عنــوان قطــب انــرژی منطقــه

 -7تکمیل خط ریلی چابهار -سرخس

 -10تزریــق گاز و آب بــه مخــازن جهــت حفــظ و توســعه ظرفیــت

 -8برنامــه ریــزی جهــت تولیــد ریــل پیشــرفته ملــی بــرای ســرعت

تولیــد نفــت و گاز کشــور بــه صــورت صیانتــی

هــای بــاالی  250کیلومتــر بــر ســاعت

 -11اصالح نظام قیمت گذاری گاز با استفاده از مدل IBT

 -9راه اندازی شرکت های لیزینگی برای تولید واگن در داخل کشور

 -12اجــرای طــرح فــرآورش کامــل گازهــای همــراه و جلوگیــری از

 -10توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن

ســوزانده شــدن آن

وزارت نیرو:

 -13ایجــاد ســازوکار تامیــن مالــی قراردادهــای کالن نفتــی از طریــق

-1ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو

بــازار ســرمایه

 -2اصــاح نظــام قیمــت گــذاری بــرق بــا اجــرای مــدل  IBTبــه

 -14ایجــاد ســازوکار انتقــال فنــاوری در پــروژه هــای مشــترک نفــت

منظــور حــذف یارانــه پرمصــرف هــا

و گاز بــا شــرکت هــای خارجــی

 -3ارائــه تضامیــن دولتــی بــه ســرمایه گــذاران داخلــی بــرای خریــد

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

بــرق بــه منظــور ســاخت نیــروگاه از طریــق قراردادهــای BOT

 -1ایجــاد ســازوکار ســرمایه گــذاری منابــع صنــدوق هــای

 -4واگــذاری پــروژه هــای آب و بــرق کشــور بــه شــرکت هــای داخلــی

بازنشســتگی در پــروژه هــای زیربنایــی و اختصــاص ســهام بــه افــراد

بــه منظــور اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلی

 -2تفکیک صندوق بیمه تامین اجتماعی از صندوق بازنشستگی

 -5تجهیــز خطــوط انتقــال و توزیــع بــه ادوات کــم مصــرف بــا

 -3اصــاح قواعــد بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری در قانــون تامیــن

فنــاوری هــای جدیــد بــه منظــور کاهــش تلفــات فنــی

اجتماعــی

 -6تامیــن یارانــه خریــد تجهیــزات بــا فنــاوری مــدرن بــه منظــور

 -4پیگیــری اصــاح قانــون کار بــا هــدف بهبــود فضــای کســب و کار

پیــک ســایی

و افزایــش منافــع کارگــران و کارفرمایــان

 -7تبدیــل نیــروگاه هــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی بــه منظــور

 -5ایجــاد ســازوکار بیمــه کــردن کارگــران در ســایر صندوقهــای

افزایــش بــازده تولیــد

بیم ـهای

 -8برنامــه ریــزی جهــت صــادرات  10هــزار مــگاوات ظرفیــت مــازاد

 -6برنامــه ریــزی بــرای توانمندســازی اجتماعــی از مســیر ایجــاد

بــرق در فصــل زمســتان بــه همســایگان شــمالی

بــازار بــرای مشــاغل دهــک هــای پائیــن

 -9برنامــه ریــزی جهــت افزایــش پــروژه هــای آب و بــرق شــرکت

 -7ایجــاد ســامانه جامــع ظرفیــت مناطــق بــرای ایجــاد اشــتغال بــا

هــای ایرانــی در عــراق بــه  8میلیــارد دالر

توجــه بــه ویژگــی هــای هــر منطقــه

 -10برنامــه ریــزی جهــت افزایــش مبــادالت برقــی بــا کشــورهای

 -8ایجاد سامانه واحد برای کلیه خدمات اجتماعی

منطقــه بــه منظــور تبدیــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقــه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی:

 -4طراحی فرآیندی شفاف برای ادغام و انحالل بانک ها

 -1ایجــاد ســازوکار درآمدزایــی مناطــق آزاد بــر اســاس میــزان تولیــد،

 -5انعقــاد پیمــان پولــی بــا کشــورهای طــرف تجــاری بــرای انجــام

صــادرات و انتقــال فناوری

مبــادالت ارزی بــا کمتریــن هزینــه

 -2توســعه صنــدوق هــای پــروژه بــه منظــور تأمیــن مالــی پــروژه

 -6اســتفاده از پیــام رســان داخلــی بــه جــای ســوئیفت در مبــادالت

هــای اولویــت دار از طریــق ســرمایه هــای عمومــی

بیــن المللــی

 -3ایجــاد ســازوکار شــفاف بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی بــا در

 -7راه اندازی بورس ارز به منظور مدیریت صحیح نرخ ارز

نظــر گرفتــن قواعــد مشــخص

 -8کاهش سهم دالر از دارایی های خارجی

 -4افزایــش تعــداد دســتگاه هــای ایکــس ری پرســرعت در گمــرکات

 -9ایجــاد ســازوکار هدایــت نقدینگــی بــه ســمت فعالیــت هــای مولــد

ورودی کشــور

و پیشــران اقتصــادی

 -5اصــاح مقــررات الزم بــه منظــور جلوگیــری از فــروش کاالهــای

 -10قاعــده گــذاری بــرای واگــذاری دارایــی هــای منجمــد توســط

مکشــوفه قاچــاق در بــازار داخلــی

بانــک هــا

 -6برنامــه ریــزی ویــژه بــرای اصــاح ســریع شــاخص هــای بهبــود

 -11تکمیــل ســامانه صیــاد و ایجــاد نظــام اعتبارســنجی بــه منظــور

فضــای کســب و کار

افزایــش اطمینــان اســتفاده از چــک در معامــات

 -7ارائه الیحه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

 -12ایجــاد ســامانه اطالعــات مالــی صرافــی هــا و رصــد و ارزیابــی

 -8ارائه الیحه دریافت مالیات از معامالت کوتاه مدت در بورس

فعالیــت آن هــا

 -9ایجــاد ســامانه جامــع مدیریــت منابــع و مصــارف دســتگاه هــای

وزارت امور خارجه:

دولتــی

 -1ایجــاد ســازوکار پیگیــری و بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات و تفاهم

 -10اصــاح طــرح هدفمنــدی یارانــه هــا بــه منظــور واقعــی ســازی

نامــه هــای مالــی و تجــاری بیــن المللــی

قیمــت حامــل هــای انــرژی

 -2ایجــاد ســامانهی رســیدگی بــه مشــکالت و شــکایات بازرگانــان

بانک مرکزی:

ایــران در کشــورهای خارجــی

 -1ایجــاد ســازوکار مقابلــه بــا پدیــده درب گــردان بــه منظــور

 -3اســتفاده از ظرفیــت تعامــات گســترده سیاســی بــا کشــورهای

اســتقالل بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی

عــراق و ســوریه بــه منظــور ارتقــاء همکاریهــای اقتصــادی

 -2ایجــاد ســازوکار نظــارت موثــر بــر بانــک هــا بــه منظــور کاهــش

 -4تدویــن ســند دیپلماســی اقتصــادی کشــور و نقشــه راه عملیاتــی

تخلفــات بانکــی

آن بــه منظــور دســته بنــدی کشــورهای طــرف تجــاری

 -3ایجــاد نظــام رتبــه بنــدی در نظــام بانکــی و اعمــال سیاســت هــای
تنبیهــی و تشــویقی بــر اســاس آن

156

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  -بهمن ماه 1396

فصل سوم

ارزیابی مسیر  10دستگاه منتخب در تحقق اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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مسیر فرمانده اقتصاد ایران
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