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ــام معظــم رهبــری  ــی اقتصــاد توســط مق ــاغ سیاســت های کل پــس از گذشــت چهــار ســال از اب
ــا  ــی ب ــش ســاالنه اقتصــاد مقاومت ــن همای ــی؛ تولید-اشــتغال«، چهارمی در ســال »اقتصــاد مقاومت
موضــوع »تقویــت تولیــد داخلــی و ایجــاد اشــتغال پایــدار« توســط مرکــز سیاســت پژوهــی اقتصــاد 
ــس شــورای اســامی در دانشــگاه شــهید  ــی مجل ــه اقتصــاد مقاومت ــکاری کمیت ــا هم ــی ب مقاومت

بهشــتی برگــزار شــد.
ــرد  ــی، عملک ــت های کل ــق سیاس ــزان تحق ــی می ــرای ارزیاب ــی ب ــب و کاف ــان مناس ــال زم چهارس
قــوای ســه گانــه، بررســی موانــع و چالش هــای ایــن مســیر اســت. قــوای ســه گانــه فعالیت هایــی 
در راســتای تحقــق سیاســت ها و مقــاوم ســازی اقتصــاد انجــام داده انــد. یکــی از مهمتریــن اقدامــات 
ــول و  ــرای تح ــادی ب ــد اقتص ــی واح ــود فرمانده ــرورت وج ــر ض ــاب ب ــر انق ــد رهب ــس از تأکی پ
پیشــرفت کشــور بویــژه در شــرایط جنــگ اقتصــادی، تشــکیل ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

در ســال 1394 توســط دولــت اســت.

سـخن ســردبیــر

ــدو ــهوجــودمیآی ــم،اشــتغالب ــقبدهی ــیرارون ــاتوانســتیمتولیــدداخل ــرم »اگ
مشــکلبیــکاری-کــهیکــیازمصیبتهــایامــروزکشــورمــابیــکاریجوانــاناســت
ونــرخبیــکاری،بــاالاســت-برطــرفخواهــدشــدیــاکاهــشپیــداخواهــدکــرد.«

1396/1/1بیاناتدراجتماعزائرانومجاورانحرممطهررضوی
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در همیــن راســتا گــزارش کارشناســی »مســیر فرمانــده اقتصــاد ایــران« بــا موضــوع نقــد و بررســی 
اقدامــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و ارزیابــی 10 دســتگاه اجرایــی تدویــن، منتشــر و در 

همایــش چهــارم توزیــع گردیــد.
در ایــن همایــش مســئولین کشــور، نماینــدگان فعلــی مجلــس شــورای اســامی، صاحــب نظــران 
برجســته دانشــگاهی و نماینــدگان بخــش خصوصــی ضمــن ســخنرانی، بــه بیــان دغدغه هــا، نقدهــا 

و پیشــنهادات، طــرح نظریــات و ارائــه دســتاوردها پرداختنــد.
این همایش در 3 محور زیر برگزار گردید:

1- سیاست ها و اقدامات کان
2- سیاست ها و اقدامات بخشی
3- نقد و بررسی اقدامات کشور

همچنیــن آقایــان مهنــدس آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، دکتــر خانــدوزی 
دبیــر علمــی همایــش و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی، دکتــر خالصــی رییــس 
ــر  ــور، دکت ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــاد مقاومت ــور اقتص ــاد و ام ــورای اقتص ــه ش دبیرخان
پورابراهیمــی رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، دکتــر میرشــجاعیان معــاون 
ــد. اقتصــادی وزارت اقتصــاد و دکتــر خســروتاج رییــس ســازمان توســعه تجــارت ســخنرانی کردن
ــر در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی و  ــان  نامه هــا و مقــاالت برت ــه پای ــرای ارائ ایــن همایــش فرصتــی ب
داوری آن هــا توســط اســاتید برجســته و باســابقه اجرایــی را پدیــد آورد کــه آثــار برگزیــده بــا جوایــز 

نفیســی تقدیــر شــدند.
علــی رغــم پوشــش رســانه ای مناســب همایــش، بــر آن شــدیم تــا مضمــون ســخنان ایــراد شــده و 
ــه اســتحضار عاقــه منــدان  گــزارش نشســت های علمــی و سیاســتی را در قالــب ویــژه نامــه ای ب
ــه  ــه شــکل گیری مطالب ــه ب ــن ماهــه مجموع ــد اســت تاش هــای چندی ــن حــوزه برســانیم. امی ای

عمومــی، حــل مســائل اساســی و مقــاوم ســازی اقتصــاد کشــور عزیزمــان بیانجامــد.
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معرفی اعضای کمیته علمی

 سخنرانی دکتر خاندوزی 
دبیر علمی همایش

آثار برگزیده

تقویتتولیدداخلی
ایجاداشتغالپایدار

بخـش 1
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اعضای کمیته علمی

دکتر دژپسند
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
و معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و 

بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر نصیری اقدم
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

و دبیر کمیسیون اقتصادی دولت

دکتر پورابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی

دکتر خاندوزی
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

و مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی

 دکتر عیوضلو
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق 

)علیه السالم(

کمیته علمی چهارمین همایش ساالنه متشکل از اعضای هیأت علمی دانشکده های اقتصاد 
مطرح است که عاوه بر بُعد علمی، ایشان در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی 

کشور مسئولیت دارند که عهده دار داوری آثار ارسالی به همایش بودند.
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مقاومتی گفت: در  اقتصاد  اباغ سیاست های کلی  از  به گذشت چهار سال  اشاره  با  دکتر خاندوزی 
این سال ها عاوه بر کتب و مقاالت زیاد در عرصه های نظری، اسناد متفاوتی نیز در عرصه تحول های 
سیاستی و اجرایی منتشر شده است. همچنین اقدامات قوای سه گانه نظیر تجاری سازی شرکت های 
دانش بنیان و مبارزه با قاچاق در سال های 1393 تا 139۵ سبب ایجاد دوره ثبات در اقتصاد شده 

است.
دولت، صندوق های  بودجه  خیز  بحران  بستر  با  سال 1390  بر خاف  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

بازنشستگی و ... مواجه هستیم، تصریح کرد: انتظار ما از مجلس مقاوم سازی واقعی اقتصاد است.
نمود: در چهارمین همایش سه موضوع  بیان  اقتصاد مقاومتی  دبیر علمی چهارمین همایش ساالنه 
کلیدی تولید، مبادالت ارزی با خارج از کشور و تامین مالی سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار 
ایده و سیاستگذاران اصلی کشور  از اهداف این همایش برقراری پیوند بین صاحبان  خواهد گرفت. 
است. لذا صاحبان ایده از جماعت دانشگاهی، پژوهشگران و سیاستگذارن کشور نظیر مسئولین قوه 

مجریه و مقننه حضور خواهند داشت.
ایده دانشگاهی توانایی نقش آفرینی در نظام سیاستگذاری را داشته  افزود: اگر صاحبان فکر و  وی 
باشند، اعتماد به نفس قابل توجهی پیدا می کنند. حضور فارغ التحصیان صاحب فکر و ایده نو در نظام 
سیاستگذاری کشور سبب می شود تا نظام سیاستگذاری از منظر کیفی ارتقا یابد. چرا که در سالیان 

اخیر شاهد کاهش کیفیت کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در حوزه های مختلف هستیم.
هم اکنون ما در عرصه سیاستگذاری، اقداماتی را انجام می دهیم که بعد از گذشت ۶ ماه این سیاست 

اصاح یا حذف می شود و این وضعیت مطلوب نیست.
مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه دانشگاهیان بایستی ایده هایی را بدهند 
که در خاء نباشد و قابل استفاده در مجموعه های سیاستگذار باشد، گفت: سیاستگذار هم نباید خود 

را مستقل از دانشگاهیان و پژوهشگران بداند و بایستی از ایده های نو بهره گیرد.
نهادهای  به  مکتوب  به صورت  همایش  این  برگزیده  آثار  ارسال  بر  عاوه  افزود:  پایان  در  خاندوری 
سیاستگذاری کشور، چکیده مقاالت برتر نیز به جهت اثرگذاری بیشتر برای مسئولین قوه مجریه و 

مقننه ارسال خواهد شد.

انتظار ما از مجلس مقاوم سازی 
واقعی اقتصاد است

سخـنـرانـی

مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی
دکتراحسانخاندوزی
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مقاالت برگزیده
نام و نام ردیف

نوع مقالهعنوان مقالهخانوادگی

محمد تقی 1
آبروش

ارزیابی بخشهای مهم صادراتی در اقتصاد ایران با توجه 
سیاستیبه الگوی اقتصاد مقاومتی: یک تحلیل داده ستانده

سید مهدی بنی 2
طبا

امکان سنجی استفاده از منابع بانک مرکزی در راستای 
سیاستیتوسعه اقتصادی کشور

تبیین راهبرد))هدایت خلق پول(( به مثابه مهمترین گام حسین درودیان3
علمیعملی در تحقق اقتصاد مقاومتی

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی،  تالشی در جهت امیرحسین رهبر4
علمینگاه اسالمی به گذار سیستم-های اقتصادی-اجتماعی

حسین عطااللهی5
استفاده از ارز ملی در تجارت با کشور های طرف 
تجاری از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه، راهکار 

کاهش مشکالت ارزی تولید کنندگان
سیاستی

محمد عظیمزاده 6
آرانی

تحلیل مولفه های تنظیم گری دولت از منظر سیاست های 
علمیکلی اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت تولید داخلی

محمد عندلیب7
شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی سرمایه گذاری در 
تولید کاالهای اساسی کشاورزی و رائه راهکار مبتنی بر 

بند 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سیاستی

علی اکبر 8
کریمی

ریشه یابی اندیشه ضرورت مصرف کاالهای داخلی از منظر 
علمیتجارب تاریخی اقتصادی و نظرات علمای مشروطیت

عبدالعظیم 9
مالیی

فرصت ها و تهدید های استفاده از فناوری های جدید 
در حوزه بانکداری بین المللی به منظور رفع مشکالت 
ارزی تولید کنندگان)با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی(

سیاستی

شناسایی و اولویت بندی معیار های تامین مالی مطلوب رضا یارمحمدی10
علمیدر بازار سرمایه اسالمی از منظر اقتصاد مقاومتی
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نام و نام ردیف
دانشگاهعنوان پایان نامهخانوادگی

تبیین مبانی الگوی پیشــرفت اقتصاد کوثری سعید ایرانمنش1
باهنر کرمانجهت پیاده ســازی در قالب اقتصاد مقاومتی

مهدی جواشی 2
جدید

تبیین نظام اقتصاد مقاومتی از منظر آیات و 
قمروایات

سیده زهرا 3
حسینی

استخراج شاخص های استقالل اقتصادی با 
خوارزمیرویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران

یاسر سلیمانی4
تحلیل مقایسه ای مدل های مفهومی تاب 

آوری اقتصادی در عرصه اجتماعی و رائه پک 
مدل بر اساس اندیشه های مقام معظم رهبری

امام صادق)ع(

سعیده سید 5
حسین زاده یزدی

سیره پیامبر)ص( در مقابله با تهدید های اقتصادی 
با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد

امام صادق)ع(

نقش سرمایه اجتماعی در تحقق اقتصاد حمیده عزیزی6
مفیدمقاومتی

محمود عیسی 7
خانی

طراحی ساختار مطلوب نظارت بر نهاد های 
تهرانمالی در ایران

مسعود فهرستی 8
ثانی

بررسی ساختار بازار و کارایی اقتصادی 
تهرانزنجیره تامین روغن نباتی در ایران

حسنعلی محسنی9
شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییر رفتار مصرف 

کنندگان نسبت به کاالی ملی با بازار یابی 
اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی

امام صادق)ع(

مجید موسعلی10
ارزیابی اقتصادی راه اندازی پاالیشگاه های 
کوچک مقیاس در راستای تحقق اقتصاد 

مقاومتی
امام صادق)ع(

پایان نامه های برگزیده
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بررسیاقداماتانجامشدهدرکشورپس
ازابالغسیاستهایاقتصادمقاومتی

سخنرانی مهندس آذری جهرمی 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

سخنرانی دکتر پورابراهیمی 
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

سخنرانی دکتر زارع 
رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی

سخنرانی دکتر خالصی 
 رییس دبیرخانه شورای اقتصاد

بخـش 2
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اقتصاد مقاومتی
 مدل توسعه ماست

مهندسمحمدجوادآذریجهرمی-وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات

مهندس آذری جهرمی  با اشاره به اینکه اصل کان اقتصاد مقاومتی نگاه به داشته های خودمان است، 
گفت:  بایستی از ظرفیت های صادراتی  در کاالها و محصوالتی که مزیت رقابتی وجود دارد، استفاده 

شود. تنها نسخه رشد و بهره وری مناسب در اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
در این راستا اقدامات مناسبی در بعضی وزارتخانه ها انجام گرفته است که ماهیانه در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی بررسی می شود.
وی افزود: آقا فرمودند بایستی مرکزی به پایش و رصد اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی بپردازد که 

در مجموعه هایی مثل مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی این اقدامات رصد می شود.
وزیر ارتباطات با ذکر پروژه های در دست انجام وزاتخانه، گفت: یکی از مهمترین پروژه ها افزایش سطح 
دسترسي کاربران نهایي به شبکه ملي اطاعات به 20 مگابیت در ثانیه است که بخشی از این پروژه به 

راه اندازی سامانه اماک بر می گردد و اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.
آذری جهرمی ضمن تأکید بر اینکه برای نیل به اقتصاد موفق بایستی آمارها بصورت دقیق ارائه شوند، 
گفت: مکانیزم سنتی تهیه این آمار خود اظهاری دستگاه های مختلف دولتی است؛ حال آنکه بایستی 
به سمت پایش لحظه ای آمار حرکت کرد و تحقق این امر با فناوری اطاعات صورت می گیرد که هم 

اکنون حلقه مفقوده نظام اقتصادی ماست.
وی افزود: با شفاف سازی آمارها از طریق فناوری اطاعات میزان ورود کاالی قاچاق و بی کیفیت 
کاهش چشمگیری می یابد. با استفاده از اتصال سیستم ها به یکدیگر و اجرایی نمودن دولت الکترونیک، 

شفافیت اطاعاتی بدست می آید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در ادامه با بیان اینکه حلقه مفقوده دیگر ما نظام توزیع است، تصریح 
کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید کاال انطباقی بین کد کاال با محصول وجود دارد و تعداد 
این کاال در نظام توزیع این کشورها موجود است. بایستی به سمتی حرکت کرد تا شفافیت کامل از 

میزان تولید و صادرات بدست بیاید.
یک مورد دیگر حائز اهمیت، داشتن نظام آماری زنده است؛ به عنوان مثال در حوزه سامت الکترونیک 

اقدامات مناسبی انجام شده و ۶۶ میلیون ایرانی پرونده سامت شان تکمیل شده است.

سخـنـرانـی
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اقدامات  نیز  و شهرسازی  راه  اقتصاد، صمت،  وزارت  دیگر همچون  وزارتخانه های  در  داد:  ادامه  وی 
مناسبی در زمینه نظام آماری زنده انجام شده است. 

بایستی  و  نمی شود  محقق  گذاشتن  بودجه  با  تنها  مقاومتی  اینکه اقتصاد  بیان  با  جهرمی  مهندس 
فرآیندها اصاح شود، تاکید کرد: اصاح فرآیندها با فرهنگ سازمانی محقق می شود که نیازمند عزم 

ملی است. بایستی بدنه دولت را تعدیل و کوچک کنیم و این جز سیاست های کلی ماست.
وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی پروژه نیست که به اتمام رسد، بلکه مدل توسعه 

اقتصادی ماست.
وی ضمن بیان اینکه باید مسیر اقتصاد مقاومتی بازبینی و اصاح شود، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی پروژه ها برای دستگاه های مختلف را به عنوان شاخص تعریف کرده است و بایستی به این 
پایان سال منتشر  تا  اقتصاد مقاومتی  ارتباطات در تحقق  وزارت  برسیم که گزارش عملکرد  اهداف 

خواهد شد.
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سایر قوا در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی نقش تصمیم ساز ندارند

دکترمحمدرضاپورابراهیمی-رییسکمیسیوناقتصادیمجلس

گفت:  مقاومتی  اقتصاد  بحث  در  قوه  سه  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  پورابراهیمی،  دکتر 
اقتصاد  تحقق  برای  قوه  این سه  از  بیشتری  انتظارات  و  است  نبوده  مطلوب  گرفته  اقدامات صورت 

مقاومتی داشتیم.
انجام  را  اقداماتی  شده  محول  ماموریت  با  متناسب  مقاومتی  اقتصاد  بحث  در  باید  گانه  سه  قوای 

می دادند، اما این اقدامات جامع و کامل نبوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از فعالیت های مجلس داد و گفت: تدوین قوانین در قالب 
اسناد باالدستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت های صادراتی، اصاح قوانین 
مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده است؛ لکن آن چیزی که بیشتر از 

تدوین و تصویب اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است.
وی افزود: باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده ایم و نظارت جامع و کاملی وجود 

نداشته است؛ البته این امر از قبل سابقه داشته است.
پورابراهیمی گفت: دولت نیز که با تاخیر یک سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، با تشکیل 
ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده است با پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال های 9۵ و 9۶ 

به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامه عمل بپوشاند.
برای تحقق برنامه ها ورود سایر ارکان نظام نیاز است. ولی حضور دیگر قوا در ستاد در نقش تصمیم 

سازی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: مصوبات ستاد تنها 3۵ تا 40 درصد با اسناد باالدستی مانند برنامه ششم توسعه 
انطباق دارد. عاوه بر این در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکات عدیده ای از جمله جامع نبودن 
برنامه های ستاد، استفاده از پسوند اقتصاد مقاومتی برای برنامه های جاری دستگاه ها، عدم هماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی، سر باز زدن از انجام مصوبات ستاد توسط دستگاه ها به بهانه مشکات مالی 

و فقدان مکانیزم های نظارتی الزم، روبرو هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز و افزایش نرخ آن هشدارهایی داده بود چون آثار 

نوسان قیمت این بخش در تمامی بخش های کشور نمود پیدا می کند.

سخـنـرانـی
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وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان الزم در مجموعه بانک مرکزی بوده است؛ 
البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده که اثر آن بسیار کمتر بوده است.

ارز رفتارهای متناقضی  نرخ  افزایش  برای کنترل  بانک مرکزی  اقدامات اخیر  پورابراهیمی گفت: در 
مشاهده می شود که کل برنامه های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی که 
کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی باال می برند.

وی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیرخاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای 
داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته 

باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: ان شاء اهلل امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و 

رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهیم کرد، این نکات به آنها تذکر داده می شود.
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اقتصاد مقاومتی
 مختص به یک قوه نیست

دکتررحیمزارع-رییسکمیتهاقتصادمقاومتیمجلس

دکتر زارع در اختتامیه همایش با اشاره به برگزاری این رویداد توسط مرکز سیاست پژوهی اقتصاد 
مقاومتی، گفت: این کار، وظیفه ذاتی شبکه تحلیلگران نیست اما این نهاد به دلیل دلسوزی نسبت 

به مسائل کشور اقدام به برگزاری همایش و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاه ها نموده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اقتصاد مقاومتی مختص به یک قوه نیست و همه قوا 
باید در آن نقش آفرینی کنند، گفت: در ابتدا قرار بود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فراقوه ای باشد.
باید  انتقاد،  ایران« گفت: اکنون عاوه بر  وی در ادامه ضمن معرفی کتابچه »مسیر فرمانده اقتصاد 
راهکار ارائه شود. خوشبختانه در این کتابچه راهکارهایی به دستگاه های مختلف ارائه شده است. بر 
اساس ارزیابی های دقیق و تخصصی، نمره ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 1۸.3 از 100 است که 
قابل قبول نیست. این نمره میزان تطابق پروژه های تعریف شده برای دستگاه ها توسط ستاد را نشان 

می دهد و مربوط به عملکرد و اجرا نیست.
مقاومتی  اقتصاد  پژوهی  مرکز سیاست  کرد:  تأکید  پایان  در  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 

می تواند در کنار سایر نهادها در حوزه های کارشناسی به مجلس کمک کند.

سخـنـرانـی
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مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی به 
ستاد در ارزیابی دستگاه ها کمک کند

دکترمجتبیخالصی-رییسدبیرخانهشورایاقتصاد

دکتر خالصی در چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی گفت: برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
که به دنبال پیشرفت کشور است، دستگاه های مختلفی مد نظر بودند. در بین این دستگاه ها، سازمان برنامه و 

بودجه به دلیل وظیفه ذاتی آن مبنی بر مدیریت اقتصاد به عنوان متولی این امر انتخاب شد.
وی شناخت اهداف اقتصاد مقاومتی را برای بررسی میزان تحقق آن ضروری دانست و گفت: رشد اقتصادی، 
بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 مهم ترین اهداف سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر موجب شده است که رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد 
به مثبت ۸.2 درصد برسد، تورم تک رقمی شود، رتبه محیط کسب و کار کشور از 1۵4 به 120، شاخص رقابت 
پذیری از 12۶ به ۷9 و شاخص ریسک پذیری کشور از ۶ به ۵ برسد. بنابراین اجرای این سیاست ها نتایج مطلوبی 

داشته است.
خالصی با بیان این که شورای اقتصاد برای هماهنگی و برنامه ریزی اقتصادی از حدود ۶0 سال پیش و سازمان 
برنامه و بودجه عما برای سرویس دهی به این شورا در حدود ۵0 سال پیش تشکیل شد، گفت: علی رغم 
وجود سازمان برنامه، رهبری بر شکل گیری ستاد نافذ الکلمه ای که بتواند فرماندهی اقتصاد را به خوبی انجام 

دهد، تأکید داشتند.
وی افزود: شکل گیری ستاد نظام جدیدی را نسبت به ساختار قبلی ایجاد نمود و نگاه پروژه ای را جهت 
دستیابی به نتایج ملموس به کار گرفت. ستاد برای تعریف این پروژه ها از روی سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی 12 برنامه ملی تعریف نمود و برای هر برنامه کارگروهی تشکیل داد. 
همچنین تحول دیگر ایجاد شده در ساختار جدید را ایجاد نظام نظارتی چند الیه است و برای نظارت بر پروژه 

ها، نقشه راه و سامانه یکپارچه ای تشکیل شد.
رییس دبیرخانه شورای اقتصاد گفت: تمرکز ستاد بر روی پیشران های اقتصادی بود تا تحول گسترده ای ایجاد 
شود. به عنوان مثال، در بخش ریلی که یک بخش زیرساختی و با اهمیت است، سال گذشته و امسال بیش از ۵00 
کیلومتر خط ریلی کشیده شد؛ در حالی که متوسط ایجاد خطوط ریلی در سال های گذشته 2۵۷ کیلومتر بوده 

است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی به دنبال تمرکز بر روی اولویت ها، شتاب بخشی و مقابله با تهدید ها است و تفاوتی 

که ایجاد می کند در این موارد است.
دکتر خالصی در انتها با ابراز خوشحالی از انتشار کتابچه »مسیر فرمانده اقتصاد ایران« که به نقد عملکرد ستاد 
پرداخته است، گفت: مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی می تواند در ارزیابی اقتصاد مقاومتی به ستاد کمک کند.

سخـنـرانـی
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 سخنرانی دکتر میرشجاعیان
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد

 سخنرانی دکتر خسروتاج 
 رئیس سازمان توسعه تجارت

گزارش نشست علمی - سیاستی

راهکارهایرفعموانعتولیدکنندگان
درفضایکسبوکاروتجارت

بخـش 3
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دکتر میرشجاعیان با بیان این که تعاملی بین سه قوه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: 
در برخی از اقدامات، نتایج موفقیت آمیز به دست آمده است و در برخی دیگر ناموفق عمل کرده ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار گفت: در ابتدای دولت 
رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان 1۵2 و رتبه شاخص رقابت پذیری جهانی ۸2 بود که توانستیم رتبه 

کسب و کار را به 124 و رتبه رقابت پذیری را به ۷۶ ارتقا دهیم.
وی افزود: تعامات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته است و در سایر 
حوزه ها نیز 2 مصوبه را برای بهبود فضای کسب و کار و تدوین الزامات ارتقای این شاخص به اجرا در آورده ایم.

همچنین اقداماتی دیگر مانند پیش نویس الیحه حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد 
شاخص های عمومی سال 9۶ برای بهبود شاخص های کسب و کار صورت گرفته است.

وی گفت: تعامات زیادی با بانک جهانی داشتیم که می توان به انجام مکاتبات متعدد با دستگاه های اجرایی 
ذی ربط و جمع آوری اقدامات توسط دستگاه ها و انعکاس آن به بانک جهانی اشاره کرد.

در شاخص اخذ مجوز در رتبه 2۵ جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه 1 منطقه و 90 جهانی را 
کسب کرده ایم. البته در برخی از شاخص ها وضعیت ما در جهان نامناسب است، بطور مثال در شاخص تجارت 
فرامزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه ای پایین تر و در جهان، رتبه 

ما در شاخص تجارت فرامرزی 1۶۶ است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران 33 است و باید قانون تجارت کشور 
تغییر کند تا امتیاز ما بهبود یابد. در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 1۶0 را در جهان داریم و امتیازمان 23 
است. همچنین در حوزه ساماندهی مجوزها، هیاتی راه اندازی کردیم که اعضای آن از 3 قوه کشور و 3 اتاق 

ایران بوده و قرار است که این هیات در 4 گام برنامه ها را جلو ببرد.
میرشجاعیان با بیان این که میزان قوانین و مقرارت کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه هیچ وقت نگاه 
یکپارچه ای نسبت به مجوزها وجود نداشته است و در حال حاضر ۷0 مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد و 
4۶ نهاد و دستگاه این مجوزها را صادر می کنند و در فرآیند مجوز دهی با هم تفاهم مناسبی ندارند؛ به همین 

دلیل، هزینه و زمان درخواست مجوزهای تولیدی بسیار زیاد است.
وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سامانه دادور در 12 استان کشور گفت: اولویت اصلی مدیران ارشد دولتی 

باید بهبود فضای کسب و کار باشد.

اولویت اصلی مدیران ارشد دولتی 
باید بهبود فضای کسب و کار باشد

دکترسیدحسینمیرشجاعیان-معاوناموراقتصادیوزارتاقتصاد

سخـنـرانـی
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تجارت دوجانبه با کشورهای منطقه 
ضرورت اقتصاد مقاومتی است

دکترمجتبیخسروتاج-رییسسازمانتوسعهتجارت

از تجارت خارجی در تجارت جهانی 0.34 درصد است،  ایران  با بیان این که سهم  دکتر خسروتاج 
گفت: از ابتدای انقاب به دلیل شرایط خاص کشور، سیاست ما جایگزینی واردات و خودکفایی تولید 

داخل بوده است.
در این سال ها نگاه ویژه ای به رقابت پذیری در تولید نشده و واحدهای زیادی با هدف تامین نیاز داخل 

و عدم توجه به رقابت پذیری تشکیل شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این که تمرکز در مزیت ها منجر به توسعه صادراتی خواهد شد، 
گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در توسعه صادرات ظرفیت سازی کرد. این ظرفیت صادرات 
بایستی در بخش تولید »کاال و خدمات« و ظرفیت سازی بنگاه ها و تقویت آن ها در حضور در عرصه 

بین المللی باشد.
اقتصاد  ضرورت  منطقه  کشورهای  با  چندجانبه  و  دوجانبه  کرد: تجارت  تاکید  صنعت  وزیر  معاون 
اوراسیا در  اتحادیه  با کشورهای همسایه و همسو نظیر  مقاومتی است و در سال های اخیر، تجارت 
دستور کار قرار گرفته است و بایستی با اعمال برنامه بلند مدت در قالب نظام تعرفه ترجیحی، ارتباط 

را با کشورهایی نظیر قزاقستان، قرقیزستان و عراق تقویت کنیم.

سخـنـرانـی
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نشست راهکارهای رفع موانع تولیدکنندگان در فضای کسب و کار و تجارت چهارمین همایش 
ساالنه اقتصاد مقاومتی در سالن همایش ابوریحان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای 
اسامی گفت: توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای درست آن موجب بهبود فضای 

کسب و کار کشور می شود.
رئیس کمیسیون تولید مجلس گفت: بندهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به بهبود 
اقتصاد دانش بنیان، رقابت  فضای کسب و کار است که از جمله آنها می توان به پیاده سازی 
پذیری تولید، بهره وری، حمایت همه جانبه از صادرات، تکمیل زنجیره ارزش به طور خاص در 
حوزه انرژی، مقابله با ضربه پذیری اقتصاد، فرهنگ و گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی و رصد 

کردن اقدامات در ستادی که پیش بینی شده بود، اشاره کرد.
فوالگر با بیان این که مجلس در سال های گذشته تصمیم به پیاده سازی برنامه ای در راستای 
شدن  اجرایی  برای  را  خود  توان  قوه   3 که  بود  این  برنامه  گفت:  گرفت،  مقاومتی  اقتصاد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار گیرند و مجلس یک قانون 4 ماده ای را تحت عنوان نحوه 
پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1394 تصویب کرد و قرار شد شورایی متشکل از 
معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و موانع تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی کند.
وی افزود: خروجی این کارگروه در حوزه بهبود فضای کسب و کار، شناسایی چالش ها و پاالیش 

و تنقیح قوانین فضای کسب و کار است. 
ماشین  به یک  است که مجلس  این  قرار گیرد  نظر  باید مد  ای که  نکته  تأکید کرد:  فوالدگر 
تولیدکننده قانون تبدیل شده است. بنابراین در دوره دهم، مجلس تصمیم گرفته است بیشتر 
قانون وجود  اجرای  اشکاالتی همچون عدم  اگر  بدین صورت که  باشد.  داشته  نظارتی  رویکرد 

دارد، روشن شود و در صورتی که مشکل از خود قانون یا آیین نامه است، اصاح شود.
که خا  دهیم  انجام  هایی  بخش  در  فقط  را  گذاری  قانون  باید  گفت:  تولید  رئیس کمیسیون 

شاخص های فضای کسب وکار شرایط 
واقعی اقتصاد را نشان نمی دهد

نشست علمی- سیاستی
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دو  که  بود   44 اصل  به  مربوط  مجلس  گزارش  اولین  موضوع،  همین  راستای  در  دارد.  وجود 
خروجی از این گزارش منتشر و مشخص شد تخلفاتی وجود دارد که به قوه قضاییه فرستاده 

شده است.
وی گفت: یکی از موضوعات مربوط به فضای کسب و کار در این گزارش ها، بحث رگوالتوری 
است؛ ما در کشور نهاد رگوالتوری نداریم و تنها جایی که رسما این کار را بر عهده دارد، سازمان 

تنظیم مقررات رادیویی است. اخیراً اداره پست هم رگوالتوری دریافت کرده است.
فوالدگر افزود: در بخش نفت، نیرو، بیمه و حتی هنر نیازمند رگوالتور هستیم.

رئیس کمیسیون تولید تصریح کرد: یکی دیگر از گزارش هایی که مجلس بر روی آن کار کرد، 
بررسی جامع تولید داخل و علت واردات و قاچاق با وجود قانون حداکثر استفاده از توان تولید 
داخلی بود که حاصل این گزارش، اصاح این قانون بوده است. سومین گزارش در دستوِر کار 

مجلس که در حال حاضر آماده قرائت است، اجرای قانون بهبود کسب و کار است.
در ادامه این نشست، سید امیر سیاح مدیر دفتر کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس در رابطه 
سهولت  دهنده  نشان  که  است  شاخصی  بیزینس  دویینگ  گفت:  بیزینس  دویینگ  شاخص  با 
شروع یک کسب و کار است. این شاخص از نماگرهایی استفاده می کند که بتواند همه کشورها 

را با هم مقایسه کند.
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وی افزود: درست است که شاخص دویینگ بیزینس و رتبه بندی آن حائز اهمیت است اما نباید 
با اقداماتی رتبه بهبود  همه سیاست های کسب و کار معطوف به رتبه باشد. زیرا ممکن است 
پیدا کند اما عما محیط کسب و کار سالم نشود. دلیل این امر آن است که مؤلفه های شاخص 
برای  نمی کند.  را رصد  کار  و  بر کسب  مؤثر  ابعاد  بیزینس، همه  دویینگ  کار  و  توسعه کسب 
مثال، ممکن است شاخص سهولت مجوزدهی کشور رتبه یک دنیا باشد و جوان فارغ التحصیل 

ما نیز برای شروع یک کسب و کار دچار مشکل باشد.
سیاح ضمن انتقاد به عملکرد سامانه ایران مجوز گفت: افراد برای شروع کسب و کار خود  بعد 
انتظار چند  به تعدادی مدرک تحصیلی،  از قبیل احتیاج  انواع موانع  با  این سامانه  به  از ورود 

ماهه یا چند ساله برای دریافت مجوز و غیره مواجه می شوند.
وی افزود: یکی از عللی که می گوییم به شاخص دویینگ بیزینس زیاد توجه نکنید، همین امر 

است. ما باید شرایط کف بازار را ببینیم.
مدیر دفتر کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس گفت: مسئوالن در راستای اقتصاد مقاومتی 
تکالیفی داشته اند که آن را انجام نداده اند. مسئوالن باید پاسخگوی مطالبات مردم در بحث 

اقتصاد مقاومتی باشند.
و  شده  فهم  بد  سیاست ها  این  که  چرا  است؛  شده  واقع  مظلوم  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  سیاح 

بد اجرا می شود و دولت برنامه های خود را فقط با یک برچسب اقتصاد مقاومتی اجرا می کند.
در  که  دارند  وظایفی  هست،  نیز  قضاییه  قوه  شامل  که  حکومت  حتی  و  دولت  گفت:  سیاح 
کمیسیون مجلس و مرکز پژوهش ها تهیه و منتشر شده است. توجه بیشتر به فعالین اقتصادی 

از جمله این وظایف است.
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 امکان سنجی استفاده از منابع بانک مرکزی
 در راستای توسعه اقتصادی کشور

تبیین راهبرد »هدایت خلق پول« به مثابه 
مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی

گزارش نشست علمی - سیاستی

ارائه مقاله

ارائه مقاله

روشهایهدایتمنابعبهسمتتولیدبا
هدفایجادرشداقتصادیواشتغالپایدار

بخـش 4
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چکیدهمقاله
باشد،  دهنده  اقتصادي کشور کمک  توسعه  با  رابطه  در  می تواند  که  مالی  تأمین  روش هاي  از  یکی 
استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی )پایه پولی( است، این کار اگرچه ظاهراً منجر به افزایش پایه 
پولی می شود ولی در مقایسه با وضعیتی که چنین استفاده ای از منابع بانک مرکزی نشود، به دلیل 
نیازي که بانکها به این منابع دارند، میزان پایه پولي تقریبا برابر خواهد بود.  این درحالي است که اگر 
هدف مناسبی برای استفاده از منابع بانک مرکزي تعیین شود و سازوکار مناسب برای جلوگیری از 
انحراف در تخصیص آن منابع اندیشیده شود، منجر به رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ سود و 
پیشگامي نظام بانکي در تقویت بخش واقعي اقتصاد )موضوع بند 9 سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
اباغ شده توسط رهبر انقاب( خواهد شد. لذا تکرار رویه کنوني در عدم عرضه فعاالنه پایه پولی به 
دلیل سلب امکان هدایت اعتبار از حاکمیت و فشار بر افزایش نرخ بهره، قطعاً انتخاب مناسبی برای 
شرایط فعلی اقتصاد ایران نخواهد بود. بر اساس محاسبات انجام شده در سال 139۷ امکان برنامه ریزی 
برای پایه پولي حداقل به میزان3۵0 هزار میلیارد ریال وجود خواهد داشت و بانک مرکزي مي تواند 
اقتصاد  درونزاي  نیاز  با  متناسب  اهدافي که  به  )با صاحدید خود(  تدریجي  به صورت  را  مبلغ  این 
توسط مجلس شوراي اسامي یا دولت تعیین خواهد شد، اختصاص دهد. از انجایی که در بسیاری 
از حوزه ها مانند ساخت وساز، ساماندهی و نوسازی حمل و نقل عمومی، اصاح کشاورزی و محیط 
زیست و... کلیه نهاده های موردنیاز اعم از نهاده های فیزیکی، دانش فنی و تکنولوژی انجام کار، توان 
اجرایی )ظرفیت پیمانکاری و مهندسی، نیروی انسانی ماهر و...( در کشور وجود دارد، تأمین مالی از 
طریق منابع بانک مرکزی در ترکیب با سایر منابع می تواند اثرات قابل توجهی در توسعه اقتصادی 

کشور داشته باشد.

واژگان کلیدی: پایه پولي بانک مرکزي، کسري بودجه دولت، تأمین مالي توسعه اقتصادي کشور

امکان سنجی استفاده از منابع بانک 
مرکزی در راستای توسعه اقتصادی کشور

سیدمهدیبنیطبا

ارائــه
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تبیین راهبرد »هدایت خلق پول« به 
مثابه مهمترین گام عملی در تحقق 

اقتصاد مقاومتی
حسیندرودیان

چکیدهمقاله
اقتصاد کشور در حالی در حسرت یک طراحی عملی بزرگ مقیاس برای عینیت بخشیدن به ایدۀ اقتصاد 
مقاومتی است که دو واقعیت متناقض، رشد شدید کل های پولی از یک سو و تنگنای اعتباری بخش 
خصوصی و ضعف فاحش تأمین مالی پیش رانه های اقتصاد از سوی دیگر، حکایت از یک خأل بزرگ 
در هدایت پول خلق شده در اقتصاد کشور دارد؛ خألی که پرساختن آن مترادف است با بزرگترین 
و مهمترین گام عملی در مسیر درونزایی اقتصادی. یکی از مهمترین موانع پیش روی این طراحی، 
انگاره های پولی-بانکی جاافتاده توسط جریان اصلی دانش اقتصاد نظیر تأکید بر خنثایی پول، عدم 
بخش  است.  ملی  اقتصاد  برای  تک رقمی  و  پایین  تورم  هدف گذاری  و  بازار،  کار  و  ساز  در  مداخله 
مهمی از معضات کنونی در نظام پولی و بانکی از حیث ارتباط ضعیف آن با بخش حقیقی و مسائل 
اولویت دار اقتصاد ملی، محصول کاربست این انگاره هاست. برون رفت عملی از بن بست موجود مستلزم 
یک گشایش نظری و ابتناء کنش های حکمرانانۀ پولی به گفتمانی واقع گرایانه و متناسب با مقتضیات 
اقتصاد کشور است، گفتمانی که مهمترین مؤلفۀ آن وقوف به ظرفیت های تولیدی-توسعه ای نهفته 
در نهاد پول است. در این مقاله استدالل شده که کلید برون رفت از بن بست موجود در تحقق رشد و 
رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول –اعم از پول بانک مرکزی 
و پول بانکی- به بخش هایی از اقتصاد ملی است که اوالً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت های وابسته 
و قابلیت رونق آفرینی در سایر فعالیتها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت های آن در داخل 

کشور دردسترس است. بخش ساختمان مهمترین مصداق این مفهوم است.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، جریان متعارف اقتصادی، نظریۀ پولی تولید، هدایت خلق پول.

ارائــه
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بحرینی در نشست روش های هدایت منابع به سمت تولید با بیان این که اکنون خلق اعتبار در کشور 
توسط بانک ها صورت می پذیرد، گفت: بانک ها به دنبال منافع عمومی نیستند و منابع را در مسیری 
هدایت می کنند که بیشترین سود را برای خودشان داشته باشد و نه کشور. این روند در 10 سال 

گذشته به افزایش تورم و بی عدالتی منجر شده است.
یکشنبه 29 بهمن ماه، نشست روش های هدایت منابع به سمت تولید با هدف ایجاد رشد اقتصادی و 

اشتغال پایدار در چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
این نشست به ریاست سید احسان خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسامی و با حضور دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی، دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه و محسن یزدان پناه پژوهشگر بانکی برگزار 

شد. همچنین در این نشست دو تن از برگزیدگان به ارائه مقاالت خود پرداختند. 
برگزیدگان نشست به ارائه مقاالت خود پرداختند

در ابتدای این نشست سیدمهدی بنی طبا در مقاله خود تحت عنوان »امکان سنجی استفاده از منابع 
بانک مرکزی در راستای توسعه اقتصادی کشور« به بررسی روش های استفاده فعال از پایه پولی در 
کشور پرداخت و گفت: استفاده از منابع بانک مرکزی برای اهداف حاکمیتی به میزان نیاز درونزای 
کشور و اقتصاد باید صورت گیرد و هدف از استفاده این منابع باید صرفا اشتغال زایی و توسعه کشور 

باشد.
وی گفت: منابع بانک مرکزی باید در حوزه های مسکن و ساخت و ساز، پروژه های ریلی و توسعه 

سواحل و مناطق جنوبی کشور مصرف شود.
در ادامه نشست، حسین درودیان در مقاله خود تحت عنوان »تبیین راهبرد هدایت خلق پول به مثابه 
اقتصاد  با  به بررسی مبحث خلق پول و رابطه آن  اقتصاد مقاومتی«  مهمترین گام عملی در تحقق 
مقاومتی پرداخت و با بیان این که مشکل اصلی کشورهدایت پول و نقدینگی است، گفت: طبق گفته 
بزرگان اقتصادی هر آن  چه شما به لحاظ فنی می توانید انجام دهید، قابل تامین مالی از داخل است.

موضوع نشست بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

خلق پول بانک ها منجر به 
تورم و افزایش بی عدالتی 

شده است

نشست علمی- سیاستی
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 9 بند  نشست  موضوع  کرد:  تصریح  نشست  رئیس  برگزیدگان، خاندوزی  مقاالت  ارائه  اتمام  از  پس 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و اهمیت این موضوع کاما روشن است.

وی با بیان اینکه بایستی نظام مالی کشور اصاح و تقویت شود، گفت: نحوه هدایت منابع بانکی از دهه 
۸0 تا کنون با تغییر دولت ها به صورت های مختلف بوده است.

در ادامه این نشست، حسین عیوضلو با بیان این که اقتصاد مقاومتی اقتصاد قائم به ذات و غیرقائم به 
غیر است، افزود: اقتصاد مقاومتی بایستی سامت از درون داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که اعتبار مانند جاده ای است که قطار تولید روی آن حرکت 
می کند، تاکید کرد: بایستی سه اقدام برای اصاح نظام پولی و بانکی کشور صورت گیرد.

عیوضلو گفت: تغییر رویکرد از حالت انقباضی به انبساطی، ایجاد استقال بانک مرکزی از دولت و نظام 
و افزایش پایه پولی در جهت بخش واقعی اقتصاد از این اقدامات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اگر نظام پولی و بانکی »حق و عدل« را درست ترجمه می کرد، 
بسیاری از مشکات حل می شد. در صورتی که حق و عدل ماک باشد، منبع تأمین سود 20 درصد 

باید تعیین شود.
عیوضلو با بیان این که نظام پولی و بانکی کشور دچار جزئی نگری شده است، گفت: یکی از اشکاالتی 

که شورای فقهی بانک ها به آن مبتا هستند، جزئی نگری و وابستگی به عقود بانکی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که بایستی تبادل ثروت و چرخش پول در نظام بانکی ایجاد 
شود، گفت: اصاح نظام بانکی از طریق تفکیک حساب ها، تفکیک ماموریت ها، سوئیفت موازی و تواتر 

پولی صورت می گیرد که در راستای اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه، دکتر محسن یزدان پناه پژوهشگر بانکی تصریح کرد: در شرایط فعلی، سیاست های اقتصاد 

مقاومتی باید عاجل باشد.
وی با تایید صحبت های دکتر عیوضلو افزود: با نگاه عقود نمی توان نظام بانکی را اصاح نمود و با این 

نگاه، سیستم بانکی کشوربه مضراتی بیش از سیستم بانکداری غربی مبتا خواهد شد.
یزدان پناه با بیان این که هدف اصلی سیاست گذار باید رشد اقتصادی باشد، گفت: هدف گذاری نرخ 

بهره پایین راهکار خوبی برای تحول اقتصادی کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه این نشست بانکی، دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی با بیان این که وظیفه نظام مالی و پولی کشور قاعده گذاری برای نظام پولی و مالی 



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی26

ویژه نامه چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

نیست، گفت: کارکرد مقام پولی در کشور، هدایت پایه پولی به سمت تولید و استغال است.
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: برای رشد اقتصادی، منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شود. وی 
با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور گفت: حرکت نظام بانکی در یک دهه اخیر سبب افزایش تورم 

و بی عدالتی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعام آمارهایی از ترازنامه تلفیقی بانک های کشور گفت: در سال 

13۸0 مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به ارزش 4۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
حسین زاده بحرینی با بیان این که در سال 1390 این آمار حدودا 14 برابر شده است، گفت: میزان 

مجموع این ترازنامه تلفیقی در این سال به ارزش ۶40 هزار میلیارد تومان بوده است.
نماینده مجلس تصریح کرد: این آمار در سال 1394 نسبت به سال 1390، 3 برابر شد و به 1۸00 

هزار میلیارد تومان رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد که در پایان سال 139۶، 

مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به 2۵00 هزار میلیارد تومان برسد.
حسین زاده بحرینی گفت: این آمارها حاکی از آن است که بانک ها مستقیما خلق اعتبار کرده اند.

با این  بانکی که سپرده خلق کند، خود نیز هدایت این سپرده را مشخص می کند.  ادامه داد:  وی 
فرآیند، سودآوری بانک ها ماک اصلی است و نفع اجتماعی و سپرده گذار ماک نخواهد بود.

اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کاهش یافته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بایستی وظیفه هدایت اعتبارات بانکی بر عهده بانک 
مرکزی یا نهادی شبیه به بانک مرکزی باشد، گفت: در حال حاضر، نظام جمهوری اسامی ایران مبتا 

به بیماری نظام بانکی شده است.
حسین زاده بحرینی با بیان این که با فقه جزئی نگر نمی توان نظام بانکی را متحول کرد، افزود: البته 

کلی نگر بودن فقه با بسته شدن عقود، منافات ندارد.
در  مسئله  این  و  است  بانکی سلب شده  نظام  به  نسبت  عمومی  اعتماد  اکنون  گفت:  پایان  در  وی 

نوسانات ارزی اخیر خود را نشان داد که می تواند برای نظام بانکی وحشتناک باشد.
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انعقاد پیمان پولی دوجانبه با 10 کشور 
طرف تجاری، راهکار کاهش مشکالت 

ارزی تولیدکنندگان

استفاده از فناوری  جدید در حوزه بانکداری 
بین المللی به منظور رفع مشکالت ارزی 

تولیدکنندگان با تمرکز بالک چین

گزارش نشست علمی - سیاستی

ارائه مقاله

ارائه مقاله

مسیرهایبرطرفکردنتنگناهای
ارزیوانتقالوجوهتولیدکنندگان

بخـش 5
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چکیدهمقاله
در حال حاضر یکی از مهم ترین موانع گسترش تجارت بین المللی ایران مشکل تحریم های مالی و 
بانکی متعدد اعمال شده توسط آمریکا است. این تحریم ها دسترسی ایران به نظام غالب بانکی دنیا 
که بر اساس سیستم دالری طراحی شده است را با مانع روبرو کرده است. این محدودیت ها، تجارت 
بین المللی ایران را از کانال رسمی بانکی خارج ساخته است و انجام تجارت از طریق روش های غیر 
رسمی، پر هزینه و با ریسک باال انجام می شود. انعقاد پیمان های پولی دوجانبه یکی از اساسی ترین 
راهکارهای برای بی اثر کردن این تحریم ها و حل موانع ارز پیش روی تولیدکنندگان است. در پیمان 
پولی به جای دالر از ارزهای ملی استفاده می شود و لذا امکان ایجاد مانع بر سر راه مبادالت از بین 
می رود. چرا که پیمان پولی مکانیسم جدید ارزی برای انجام تبادالت مالی است که در آن نیازی به 

استفاده از نظام دالری جهت انجام مبادالت نیست.

واژگان کلیدی: پیمان پولی دوجانبه، ارزهای ملی، بانک مرکزی

 انعقاد پیمان پولی دوجانبه با 10 کشور 
طرف تجاری، راهکار کاهش مشکالت 

ارزی تولید کنندگان
حسینعطاالهی

ارائــه
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 استفاده از فناوری  جدید در حوزه 
بانکداری بین المللی به منظور رفع مشکالت 

ارزی تولیدکنندگان با تمرکز بالک چین
عبدالعظیممالیی

چکیدهمقاله
فناوری مالی یا Fintech تاثیر قابل ماحظهای برای کسبوکارهای حوزه بانکی و مالی خواهد داشت. 
یکی از این فناوریها، Blockchain یا دفتر کل توزیعشده است؛ اهمیت و نقش این فناوری به اندازهای 
است که متخصصین مالی ادعا میکنند این فناوری بسیاری از زیرساختهای پولی و بانکی را دچار تحول 
خواهد کرد. یکی از این زیرساختها، انجام پیامرسانی مالی بینالمللی است که در دهههای گذشته این 
 ،TFTP عملیات توسط سوئیفت انجام میشده است. با توجه به اینکه دادههای سوئیفت در قالب برنامه
در اختیار وزارت خزانهداری ایاالت متحده قرار میگیرد، ضروری است که بانکهای ایرانی به این فناوری 
نوظهور توجه بیشتری داشته باشند. تهدید ناشی از سوئیفت برای بانکهای ایرانی تا حدی است که ادعا 
میشود یکی از مهمترین دالیل عدمگشایش های بانکی بعد از برجام نیز ناشی از این موضوع بوده است. 
فناوری زنجیره بلوک میتواند کمک شایانی به حل این مساله نماید. با استفاده از معماری توزیعشده، 
دیگر نیازی نیست که دادهها در یک مکان تجمیع شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرند. در عین حال، 
مالی کشور، بصورت  پیامرسانی  این حالت،  مزایای سیستمهای سنتی حفظ خواهد شد. در  تمامی 

رایگان، با سرعت، امنیت و استاندارد مشخص انجام میشود. 

Fintech ،باک چین ،TFTP ،واژگان کلیدی: بانکداری بین الملل، سوئیفت

ارائــه
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در چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی نشستی با موضوع مسیر برطرف کردن تنگناهای ارزی و 
انتقال وجوه تولیدکنندگان برگزار شد.

در این نشست آقای جمیلی رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و دکتر عزیزنژاد از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی حضور داشتند.

جمیلی در ابتدای نشست گفت: دلیل اصلی مشکات معامات ارزی، فقدان اعتماد بانک های بزرگ 
خارجی است و به همین دلیل، باید اصاحات ساختاری در زمینه همکاری با بانک های خارجی انجام 

شود. برای ایجاد اعتماد سازی باید قوانین بین المللی بانکی توسط بانک مرکزی رعایت شود.
وارد  بزرگ خارجی  بانک های  با  باید  ریسک خود  رتبه  آوردن  پایین  برای  داشت: کشور  اظهار  وی 
همکاری شود. برای ایجاد این همکاری باید اصاحات ساختاری در زمینه همکاری با بانک های خارجی 

ایجاد کنیم.
جمیلی گفت: برجام یکی از موفقیت های بسیار مهم بود که قدر آن را ندانستیم و حتی خودمان نیز 

به آن حمله کردیم.
وی ادامه داد:  رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی باید از این فرصت برای مذاکره با سایر کشورها و 
حل مشکل ارزی بهره می بردند. آنها فکر می کردند با برجام، دسترسی به سوئیفت کامًا آزاد شده 

است؛ اما این گونه نبود.
عزیزنژاد در ادامه نشست گفت: امکان ایجاد اعتمادسازی با بانک های خارجی وجود ندارد و دلیل این 

مسئله، نگاه طرف های خارجی به بحث اعتمادسازی است.
وی افزود: بانک های خارجی جزئیات اعتمادسازی را در عدم حمایت ایران از گروه های آزادی بخش 
می دانند و به همین دلیل، گفته می شود که اعتماد سازی به معنای تغییر ایدئولوژی جمهوری اسامی 

است.
عزیزنژاد ادامه داد: بانک های خارجی در زمان مذاکره با طرف های ایرانی با بیان دالیلی مانند باال بودن 

راه حل مشکالت ارزی در 
داخل کشور است

نشست علمی- سیاستی
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مطالبات غیر جاری بانک های ایرانی نسبت به استاندارد جهانی از انعقاد قرارداد خودداری می کنند.
وی با بیان این که علی  رغم فشارهای بانک مرکزی و سازمان بورس، از 34 بانک و مؤسسه اعتباری 
رسمی در کشور تنها 4 بانک مشتریان حقیقی و حقوقی را از هم جدا کرده اند، گفت: بانک های داخلی 
به یکدیگر نیز اطاعات نمی دهند و در نتیجه ممکن است بهترین مشتری یک بانک، بدترین مشتری 

بانک دیگر باشد. این افراد در یک بانک معوقه دارند و در بانک دیگر سود می گیرند.
عزیزنژاد در پایان گفت: راه حل مشکات ارزی و اقتصادی در داخل کشور است. باید به دنبال جراحی 

اقتصاد خود باشیم و برای تقویت حوزه تولید، شفافیت در بین بانک های داخلی ایجاد شود.
در ابتدای این نشست، انعقاد پیمان پولی و استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت در دو مقاله سیاستی 

برای حل مشکات و چالش های نظام ارزی و مبادالت بین المللی کشور ارائه شد. 
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ضمائم

بخـش 6

معرفی کتابچه مسیر فرمانده 
اقتصاد ایران

گزارش تصویری
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در کتابچه ای که تحت عنوان »مسیر فرمانده اقتصاد ایران« نامگذاری شده و در چهارمین همایش 
ساالنه انتشار یافت، چهارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تعریف پروژه ها مورد ارزیابی قرار 
الگوی  اقدامات تعریف شده برای دستگاه ها، تا چه میزان در راستای  گرفته است تا مشخص گردد 

اقتصاد مقاومتی قرار دارد. 
دستگاه های دولتی مورد ارزیابی: 10 دستگاه منتخب که ۷۵ درصد از پروژه های مصوب ستاد را دارا 

هستند و در مجموع، 149 پروژه غیرتکراری دارند.
پر  اما  کنند،  آفرینی  نقش  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  باید  نظام  قوای  و  دستگاه ها  تمامی  هرچند 
واضح است که بعضی دستگاه ها، نقش مهم تر و ویژه تری در این زمینه دارند. همچنین که این 
اولویت  و  مهمترین  میان  از  اثرگذارتر،  دستگاه های  پروژه های  که  است  داشته  وجود  نیز  انتظار 

دارترین اقدامات انتخاب شده باشد.
رویکردارزیابی:

 ارزیابی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقاب در سخنرانی 
نوروز سال 139۵، چالش های حوزه کاری دستگاه، بررسی های کارشناسی و همچنین کسب نظر از 

صاحب نظران انجام گرفته است.
این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال 

1394 فرمودند: 
»بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حاال ارتباط 
داده شده اّما کارهای جاری دستگاه ها است؛ باالخره دستگاه ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به 
شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه ی دستگاه ها در زمینه ی اقتصاد 
مقاومتی؛ درحالی که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصًا به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ 

این مقدار کافی نیست.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در شهریورماه سال 139۵ عنوان کردند:

»در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، 

موضوع: ارزیابی میزان انطباق 
پروژه های مصوب ستاد فرماندهی با 

الگوی اقتصاد مقاومتی

معرفی کتابچه
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خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی ای دارد در زمینه های اقتصاد در همه ی بخش های 
مختلف این وزارتخانه های چندین گانه ی اقتصادی که دارد انجام می گیرد؛ این کارها که خب باید انجام 
بگیرد؛ ]اّما[ از جمله ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق العاده است، یک 

کار جهشی است.« 
در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی 
که به فرموده رهبر انقاب »اقدامات جاری و معمولی« محسوب می شود و باید در شرایط عادی انجام 
شود، »اقدامات جهشی و اولویت دار« توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا حرکت 

مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.
روشرتبهبندی:

رتبه بندی دستگاه ها بر اساس میزان درصد انطباق پروژه ها و اقدامات با 9۵ مورد اقدام »جهشی و 
اولویت دار« تعریف شده، انجام گرفته است.

برای هر یک از 10 دستگاه منتخب اقداماتی 9۵ مورد اقدام »جهشی و اولویت دار« پیشنهاد شده است 
که پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این 9۵ اقدام جهشی و اولویت دار مقایسه 

شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.
این ارزیابی با رویکرد مذکور، به شیوه کّمی صورت گرفته است، لذا به هر یک از دستگاه های منتخب 
یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به 100 نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های 

دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری دستگاه را نشان می دهد. 
از طریق  اقتصاد  نهادی است که نقش بسیار مهمی در مقاوم سازی  بانک مرکزی  به عنوان نمونه، 
اصاح نظام بانکی و ارزی  کشور دارد و در کتابچه، 12 اقدام جهشی و اولویت دار برای آن پیشنهاد 
شده است. طی سال های 139۵ و 139۶ تعداد ۵ پروژه غیرتکراری در ستاد فرماندهی در دستور کار 
داشته است. در این میان تنها 1 پروژه از این ۵ پروژه )معادل 20 درصد(، در چهارچوب 12 اقدام 
جهشی و اولویت دار پیشنهادی قرار می گیرد؛ که 1 اقدام از 12 اقدام مذکور )معادل ۸ درصد( را 

پوشش می دهد. 
بنابراین نمره اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی از حاصلضرب دو درصد مذکور، معادل 1.۶ خواهد شد. در واقع 
4 پروژه دیگر که برای بانک مرکزی در تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف شده جزو اقدامات جهشی و اولویت 
دار نبوده و 11 اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی به بانک مرکزی، هیچ پروژه متناسبی برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی ندارد.
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گزارش تصویری همایش
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