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سخن رسدبیر
ی��ک س��ال از ابالغ سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی در 29 
بهمن 1392 گذش��ت. و چهار سال و نیم از طرح موضوع اقتصاد 
مقاومت��ی و مطالب��ه جدی از س��وی مقام معظم ره��ری در 16 
ش��هریور 1389 س��پری ش��د. و بیش از یک س��ده و چند دهه از 
فتوای تاریخی حرام بودن )در حكم محاربه با امام زمان عجل الله 
تعال��ی فرجه( اس��تعامل توتون و تنباکو "بأی نحو کان" از س��وی 
میرزای ش��یرازی )1270 ش.( جهت کوتاه کردن دس��ت بیگانه از 
اقتصاد ملی و مقاومت در برابر زیاده خواهی س��لطه گران فاصله 
لىَ اللَُّه لِلْكاِفرینىَ عىَلىَ  افت��اد. و قرن ها از نزول آیه ابدی "وىَ لىَْن یىَْجعىَ
��بیال" گذشت. اما در جمهوری اسالمی 36 ساله ای که  الُْمْؤِمنینىَ سىَ
امام راحل � قدس الله نفسه الزکیه �  را دیده و رهر معظم انقالب 
� مدظله العالی � را در پیِش  رو دارد، هنوز برخی مفهوم مقاومت 
و جهاد و اس��تقالل اقتص��ادی را مبهم قلم��داد می کنند و برخی 

اعالم جهاد مقدس که 
ازجمله در رویارویی با 
جنگ متام عیار اقتصادی 
دشمن، از سوی ولی فقیه 
و فرماندهی کل قوا در 
منت ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی 
صادر شد، ابهام ندارد. 
مخاطب مکلف این اعالم 
جهاد، قرش خاصی نیست. 
همگان در انجام این 
تکلیف پاسخگو هستیم.
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دیگر، از آن س��خن می گویند اما گونه ای دیگر 
عم��ل می کنند. اعالم جهاد مق��دس که ازجمله 
در رویارویی با جنگ متام عیار اقتصادی دشمن، 
از س��وی ولی فقیه و فرماندهی کل قوا در منت 
ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی صادر 
ش��د، ابهام ن��دارد. مخاطب مکل��ف این اعالم 
جهاد، قرش خاصی نیست. همگان در انجام این 

تکلیف پاسخگو هستیم.
در ای��ن ش��امره مجل��ه "اقتص��اد مقاومت��ی با 
رویکرد جهادی" )ش��امره س��وم(، سه تألیف و 
یک مصاحبه و گزارش��ی از یک س��ال عملکرد 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و رسانجام، 
تحلیل��ی ف��رشده از رون��د متغیره��ای کلیدی 
اقتص��اد کالن فراروی مخاطبی��ن فرهیخته قرار 
گرفت��ه اس��ت. در "مح��ک اقتص��اد مقاومتی 
ب��ر برنامه های اول تا س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتامعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران"، 
س��عی شده است در مجالی بس��یار کوتاه، سه 
قانون برنامه میان مدت جمهوری اسالمی ایران 
وارسی و تجزیه به مفاهیم اصلی گردند و پس 
از اس��تخراج مفاهیم کلیدی سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی، مفاهیم اصل��ی برنامه ها، 
با معی��ار مفاهی��م کلیدی سیاس��ت های کلی 
محک زده ش��وند. ه��دف از این منت که بخش 
اول برگرفته ای از تحقیق��ی در باره برنامه های 
توسعه کشور می باشد، ایده دهی و فراهم سازی 
مقدمات علمِی یافنِت ش��اکله کل��ِی برنامه های 
توسعه و کالبدش��کافی مقاومتی این برنامه ها 
با معیار و ش��اخص های اقتصاد مقاومتی است. 
در ش��امره بعد، به یاری خداوند، بخش بعدی 
درباره دو برنامه چهارم و پنجم توس��عه ارائه و 
آنگاه ضمن یک جمع بندی مخترص، مالحظاتی 
در زمینه تدوین برنامه شش��م توسعه پیشنهاد 

خواهد شد.
مقال��ه "پیامن پول��ی دوجانبه: راه��کاری برای 
بی اثر ک��ردن تحریم بانکی" با این ایده ش��کل 
گرفته اس��ت که ب��رای کم کردن و ب��ه تدریج 
مضمحل کردن سلطه زورمدارانه دالر در اقتصاد 
جهانی و سطح ملی، باید در نظام پولی و مالی 
بین امللل تحولی پس��ندیده از س��وی کشورهای 

غیر اس��تکباری صورت پذیرد. پی��امن دوجانبه 
پولی، تالش��ی در این جهت اس��ت که با توافق 
رسمی کشورها، پول محلی در مبادالت خارجی 
رس��میت یابد و پ��ول پرق��درت دالر که بدون 
پشتوانه واقعی و با اس��تقراض پنهان امریکا از 
کل کش��ورها در اریکه قدرت جهانی تکیه زده 
اس��ت، غلب��ه تحکم آمی��ز در اقتصادهای ملی 
نداشته باشد. این سازوکار در جهت کاهش تأثیر 
و خنثی کردن تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز می تواند ضمن مالحظه کاس��تی ها و 

مخاطراتش، استفاده بهینه شود.
"مالزم��ات بانکداری مق��اوم: مقاومت نهادینه 
بانک��داری اس��المی" ای��ن فرضی��ه را به بحث 
گذاش��ته اس��ت که بانکداری اس��المی )نظامی 
فرات��ر از بانکداری غیر رب��وی( درصورتی که به 
درس��تی تعریف و پیاده س��ازی ش��ود، در ذات 
خود در برابر نوس��انات ناخواسته ی زیان بخش 
و مخاصامت، مقاوم است. در این جهت، ابتدا 
بانک��داری مقاومتی به صورتی بس��یار مخترص 
معرفی و ویژگی یابی ش��ده و آن��گاه با مروری 
ب��ر برخ��ی مطالعات تجرب��ی در زمین��ه تأثیر 
بحران ه��ای مال��ی ب��ر بانک ها در کش��ورهای 
مختلف، به پرس��ش اصلی تحقیق پاس��خ اولیه 

داده شده است.
در گفت وگ��وی دوم ب��ا دک��ر صال��ح، پ��س از 
برش��مرده ش��دن مش��کالت اصلی کش��ور، بر 
ویژگی ه��ای رویکرد و مدیریت جهادی و نقش 
آن در رفع مشکالت و تحقق پیرشفت جهش وار 

جمهوری اسالمی مترکز شده است. 
مروری بر گزارش یک س��اله دولت و مجلس در 
قلمرو سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، این 
تأمل اولیه را فرارو قرار می دهد که "آیا پیش از 
ابالغ سیاست ها، مقام معظم رهری در سال های 
گذش��ته تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی را مطالبه 
نکرده اند؟" و "آیا این مطالبه، تکلیف آور نبوده  
اس��ت؟" گویی معضل حکم مولوی و ارش��ادی 
هنوز در خاط��ره برخی تحلیل گران، گره ذهنی 
ایجاد کرده است و مطالبات جدی رهر معظم 
� ک��ه خداوند بر عزت و استواری ش��ان کامکان 

بیفزاید � را ارشادی قلمداد می کنند.
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رهربیپرتو نور در كالم



  ]چنان ک��ه[ ام��روز وفاداری��د، در وف��ادارى 
استقامت كنید كه شام را و كشور و ملت شام را از 
ننگ وابستگی ها و پیوستگی ها به قدرت هایی كه 
همه شام را جز براى بردگى خویش منى خواهند 
و كش��ور و ملت عزیزت��ان را عقب مانده و بازار 
مرصف و زیر بار ننگین ستم پذیرى نگه مى دارند 
نجات مى دهد. و زندگى انساىن رشافتمندانه را و 
لو با مشكالت بر زندگاىن ننگین بردگى اجانب و 
لو با رفاه حیواىن ترجیح دهید؛ و بدانید مادام كه 
در احتیاجات صنایع پیرشفته، دست خود را پیش 
دیگران دراز كنید و به دریوزگى عمر را بگذرانید 
ق��درت ابتكار و پیرشفت در اخراعات در ش��ام 
ش��كوفا نخواهد شد. و به خوىب و عینیت دیدید 
كه در این مدت كوت��اه پس از تحریم اقتصادى 
هامن ه��ا كه از س��اخنت هر چیز خ��ود را عاجز 
مى دیدن��د و از راه انداخ��نت كارخانه ها آنان را 
مأیوس مى منودند، افكار خود را به كار بستند و 
بسیارى از احتیاجات ارتش و كارخانه ها را خود 
رف��ع منودند. و این جن��گ و تحریم اقتصادى و 
اخراج كارشناسان خارجى، تحفه اى الهى بود كه 
ما از آن غافل بودیم. ]صحیفه امام، وصیت نامه 

سیاىس � الهى، ج 21، 433[  
  آن روزى ما به آخر مقصد رس��یدیم كه همه 
چیزمان اس��المى باش��د. بازار یك بازار اسالمى 
باشد. بازارى كه یك متاعى را یك تومان مى خرد 
و ىس توم��ان ب��ه این فق��را و ضعف��ا مى دهد 
این بازار اس��المى نیس��ت. بازارى ك��ه قاچاق 
وارد مى كن��د و به قیمت های گ��زاف مى دهد 
و اقتصاد اس��الم را مى خواه��د به هم بزند این 
اسالمى نیس��ت؛ این بازار، اسالمى نیست. اینها 
باید اسالمى بش��ود؛ خودشان اسالمى اش كنند. 
ب��ازارى كه به فكر ضعفا و فقرا نباش��د، بازارى 
كه پهلویش ضعیف باش��د و به فكر نباشد، این 

بازار، اسالمى نیست. ]صحیفه امام، ج 14،8[
  به حسب آنچه كه در روزگار ما و با رشایط ما 
می توان دولت اسالمی نامید، یك شاخص هایی 
وج��ود دارد كه من به بعضی از آن ش��اخص ها 

اشاره می کنم. 

اولین شاخص، شاخص اعتقادی و اخالقی است 
� بخصوص در مس��ئوالن رده های باال � سالمت 
اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت عملكردی كه 
از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه 
ناش��ی می شود. ... ما خوش��بختانه برای اعتقاد 
درس��ت و برای آنچه باید آن را حق دانس��ت، 
دچار ابهام و رسدرگمی نیستیم؛ عالوه بر منابع 
اسالمی � كه حاال ممكن است از منابع اسالمی، 
افراد گوناگونی تلّقی های مختلفی داشته باشند 
� م��ا مجموع��ه ی رهنموده��ای ام��ام بزرگوار 
را داریم؛ ام��ام، مورد اعتق��اد و قبول و اذعان 
همه ی ما اس��ت. ... یكی از چیزهایی كه من بر 
روی آن تكی��ه می کنم در این زمینه ی اعتقاد و 
نگاه قلبی و گرایش قلبی، مس��ئله ی اعتامد به 
خدای متعال اس��ت، اعتامد به وعده های الهی 
اس��ت؛ این از جمله ی مطالبی اس��ت كه بنده 
ارصار دارم م��ا روی این كوتاه��ی نكنیم. وقتی 
خ��دای متعال رصیحاً به م��ا وعده می دهد كه 
ن  وا الل��هىَ یىَنرُصكُم«، »وىَ لىَیىَنرُصىَنَّ اللُه مىَ »اِن تىَنرُصُ
یىَن��رُصُه« ... ما باید به این وعده اعتامد داش��ته 
باش��یم، باید همین ج��ور عمل بكنی��م. ... باید 
اعتامد به خدا داشته باشید، برای خدا كار كنید 
آقای��ان، هدفتان را ه��دف خدایی قرار بدهید، 
مطمنئ باش��ید خدای متعال راه باز می كند. ... 
به هرحال این یكی از ش��اخص ها است: اعتامد 

]به خدا[ و انس با معنویّات. ...
شاخص دّوم، مس��ئله ی خدمت به خلق است؛ 
روحیّه ی خدم��ت، كه این گفتامن اصلی دولت 
اس��المی همین خدمت اس��ت؛ اصالً فلسفه ی 
وجود ما جز این نیس��ت؛ م��ا آمده ایم خدمت 
كنی��م به م��ردم و هیچ چیز نباید م��ا را از این 
وظیف��ه غافل كن��د. ... و یك نكته ای كه در این 
زمین��ه ی خدمت هس��ت، این اس��ت كه وقت 
محدود اس��ت... منتها در داخ��ل همین وقت 
محدود، فرصت ها نامحدود است. ... دّوم اینكه 
در زمین��ه ی خدمت، كار را بای��د جهادی كرد؛ 
جهادی به معنای بی قانونی نیست. ... در هامن 
چهارچوب قان��ون، دو جور می ش��ود کار کرد: 
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وقتی خدای متعال رصیحاً 
به ما وعده می دهد كه 
»اِن تَنُصُوا اللَه یَنُصكُم«، 
»َو لََینُصَنَّ اللُه َمن 
یَنُصُه« ... ما باید به 
این وعده اعتامد داشته 
باشیم، باید همین جور 
عمل بكنیم. ... باید اعتامد 
به خدا داشته باشید، 
برای خدا كار كنید آقایان، 
هدفتان را هدف خدایی 
قرار بدهید، مطمنئ باشید 
خدای متعال راه باز 
می كند. ...



یك كار كار مرس��وم اداری، یك كار كار جهادی. 
كار جه��ادی یعنی از موان��ع عبور كردن، موانع 
كوچ��ك را ب��زرگ ندیدن، آرمان ه��ا را فراموش 
نكردن، جهت را فراموش نكردن، ش��وق به كار؛ 
این كار جهادی است. كار را باید جهادی انجام 
داد تا ان شاءالله خدمت به خوبی انجام بگیرد.

شاخص سّوم، مسئله ی عدالت است. بنده بارها 
عرض ك��رده ام ... معتقد نیس��تم ب��ه پیرشفِت 
ب��دون عدال��ت. ... ما پیرشف��ت را الزم داریم، 
پیرشف��ت به هامن معنایی كه امروز در ادبیّات 
غربی به عنوان توس��عه یاد می شود، ما اسمش 
را می گذاری��م پیرشف��ت؛ این پیرشف��ت، قطعاً 

بایستی همراه با عدالت باشد. ...
ش��اخص بعدی كه شاخص چهارم است، سالمت 
اقتصادی و مبارزه ی با فساد است. ببینید منصب 
حكومتی، جای��گاه قدرت و منابع مالی اس��ت؛ 
وسوس��ه ها در اینجا انس��ان را راحت منی گذارد. 
... ش��ام باید مراقب باشید، شام باید چشم بصیِر 
بینای خودتان را بر رستارس این دستگاهی كه زیر 
ارشاف ش��ام اس��ت و تحت مدیریّت شام است، 
آن چنان بگس��رانید كه نگذارید در یک گوشه ای 
ناس��المتِی اقتصادی به وجود بیای��د. ... مثل این 
نورافكن های��ی كه مالحظ��ه كرده اید در بعضی 
از قلعه ه��ا و مانند اینها یك نورافكنی دائم دارد 
همین طور دْور میزند، این نورافكِن نگاه شام باید 
دائم دْور بزند؛ یعنی هیچ خأل ]برای[ نفوذ وجود 

نداشته باشد. ...
ش��اخص بعدی، مس��ئله ی قانون گرایی اس��ت. 
... قان��ون ریل اس��ت؛ از این ری��ل اگر چنانچه 
خ��ارج ش��دیم، حتامً آس��یب و صدمه اس��ت. 
گاهی قانون ناقص اس��ت، گاهی قانون معیوب 
است؛ اّما هامن قانون معیوب هم اگر چنانچه 
عمل نش��ود ... رضر آن عمل نش��دن، بیشر از 
رضر عم��ل كردن به قانون اس��ت . ای��ن را باید 
نهادین��ه ك��رد... و جزو رعایت قان��ون، رعایت 
اس��ناد باالدستی است كه امروز خوشبختانه در 
كش��ور وجود دارد؛ مثل سیاست های كلّی، سند 
چش��م انداز، مصّوبات ش��وراهای عالی از قبیل 

ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، از قبیل شورای 
عال��ی مجازی. ... از جمل��ه ی چیزهایی كه من 
خوب است اینجا در سیاست های كلّی یادآوری 
كنم، یكی سیاست های تحّول نظام اداری است 
كه تصویب هم ش��ده، ابالغ هم شده. ما واقعاً 
در زمین��ه ی مس��ائل اداری و نظام اداری دچار 
مشكالت و آسیب های دیرپا و مزمن هستیم...

یك شاخص دیگر، مسئله ی حكمت و خردگرایی 
در كارها است؛ كار كارشناسی، مطالعه ی درست، 
مالحظ��ه ی جوانب و آثار و تبع��ات یك اقدام، 
و حتّی گاه��ی مالحظه ی تبعات یك اظهارنظر. 
گاهی یك اظهارنظر از س��وی یك مسئوِل دارای 
جایگاه و به اصطالح دارای تریبون، دارای منر، 
یك تأثیرات س��وئی می گذارد كه این تأثیرات را 
اگر انسان بخواهد برطرف كند، مبالغی بایستی 
كار كند؛ هامن قضیّه ی س��نِگ توی چاه است؛ 
واقعاً مش��كالت ایجاد میكند. بایستی سنجیده 

اظهارنظر كرد. ...
یك ش��اخص دیگر ... تكیه به ظرفیّت درون زای 
كش��ور اس��ت؛ نگاهامن به بیرون نباشد. ... این 
معنایش این نیست كه از امكاناتی كه در بیرون 
هست استفاده نكنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه 
نش��ود. امیدمان را به بی��رون از ظرفیّت داخلی 
كشور ندوزیم. در بیرون از مجموعه ی كشور و 
نظام جمهوری اسالمی، جبهه ی بزرگی وجود دارد 
كه با همه ی توان از سی و چند سال پیش به این 
طرف كوش��یده نگذارد كه این انقالب ریشه دار 
بش��ود، نگذارد كه این نظام جمهوری اس��المی 
پایدار مبان��د، نگذارد كه پیرشف��ت كند، نگذارد 
كه در زمینه های گوناگون الگو بش��ود. منی شود 
از دش��من و روش ه��ای خصامنه ای ك��ه كرده، 
انتظار دوس��تی و محبّت و صمیمیّت داشت. ... 
در مناسبات بین املللی سهم هر كشوری به قدر 
قدرت درونی او است؛ هر مقداری كه واقعاً در 
درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه ی 
مناسبات بین املللی به هامن نسبت باالتر است. 
]بیان��ات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت � 1392/6/6[
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بنده بارها عرض كرده ام 
... معتقد نیستم به 

پیرشفِت بدون عدالت. ... 
ما پیرشفت را الزم داریم، 
پیرشفت به هامن معنایی 

كه امروز در ادبّیات 
غربی به عنوان توسعه 

یاد می شود، ما اسمش را 
می گذاریم پیرشفت؛ این 
پیرشفت، قطعاً بایستی 

همراه با عدالت باشد. ...



محک اقتصاد مقاومتـــــــــــــی بر 
برنامه های اول تا سوم توســـــــــعه 
اقتصادی، اجتامعی و فرهنگــــــــی
جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
جمهوری اس��المی ایران آرمان هایی را دنبال می کند که در قانون 
اساسی به آنها ترصیح ش��ده و برای دستیابی به آنها، اهدافی در 
نظر گرفته و سیاس��ت هایی کلی تدوین و ابالغ ش��ده است. برای 
تحقق این سیاس��ت های کلی، سیاست های اجرایی و برنامه هایی 
عملی نیاز اس��ت ک��ه تأمین مالی بخش قابل توجه��ی از آنها، در 
بودجه های س��االنه کل کش��ور ک��ه برنامه های��ی کوتاه مدت نیز 
قلمداد می شوند، صورت می گیرد. در سطح ملی، رسمیت یافنت و 
عملیاتی ش��دن هر برنامه ای، به قانومنندی آن بستگی دارد و در 
این میان، به قوانین برنامه های توس��عه، جایگاهی ویژه اختصاص 

یافته است.
تالش در جهت تحقق سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی هامنند 
س��ایر سیاس��ت های ابالغی مقام معظم ره��ری وظیفه همگانی 
است. این سیاست ها بنا به ترصیح مقام معظم رهری، معیارهای 
برنامه ریزی و قانون گذاری هستند که ناسازگاری احتاملی قوانین 
عادی با آنها،  مس��تلزم چاره اندیش��ی در اصالح قوانین اس��ت. به 
همین دلیل، این سیاست ها محک درست آزمایی قلمداد می شوند. 
ام��ا عملیاتی ش��دن و ش��اخص گزینی جهت رصد و پاس��خگویی 
و تأمی��ن منابع مال��ی آن، نیازمند تدوین برنامه های متناس��ب و 
ش��کل گیری قانون برنامه  توس��عه در فضایی ویژه است. برخالف 
نگرش برخ��ی که تدوین برنامه ها و قوانین برای عملیاتی ش��دن 
آرمان ها و اهداف را متضمن استفاده از قالب های بیانی کلیشه ای 
مرس��وم )تکنیکی( و در بس��یاری از موارد، ب��ه دوراز جانب داری 
ارزشی )مکتبی( می پس��ندند2،  التزام به سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی – و بلکه التزام به قانون اساس��ی و س��ند چشم انداز – 
ترصیح به امور ارزش��ی را در قوانین و برنامه ها رضوری می سازد، 
و این ترصیح نه فقط در اهداف و خط مشی ها و سیاست ها، بلکه 
در مواد و تبرصه های قانونی که پایش پذیر هس��تند و پاسخگویی 

خاص و معین عملیاتی ایجاد می کنند، الزامی است.
م��نت حارض که حاص��ل پژوهش تفصیل��ِی در حال اج��را در باره 

1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع( 
2. البت��ه این عده اعتق��اد دارند که ب��دون نام بردن 
ارزش ها و جانب داری از آنها،  باید عملیاتی را طراحی 
کرد که به آن ارزش )آرمان و هدف( منجر شود بدون 
آن ک��ه نامی از آن برده ش��ود. به روش��نی، قانون و 
برنام��ه ای که به تحقق آرمان ه��ا و اهداف بینجامد، 
حت��ی اگر رصیحاً نام��ی از آنها نیز به می��ان نیاورد،  
پس��ندیده اس��ت اما ترصیح به ارزش های اس��المی 
و انقالب��ی، در بس��یاری از م��وارد، موضوعیت خاص 

می یابد.

اقتصاد درون زا اقتصادی 
است كه مجموعه نهادها و 
سازمان هایش از بطن جامعه 
و الیه های زیرین و نهادهای 
موجود در آن آغاز می شود و 
به تدریج و با بسرتسازی، به 
الیه های باالتر رسوخ می كند و 
تغییرات مورد نظر را به وجود 
می آورد. در یک اقتصاد درون زا 
محور اصلی مردم هستند. 
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حسین دّری نوگورانی1



برنامه های توس��عه کش��ور می باش��د، درصدد 
اس��ت محوره��ای مفهوم��ی و کلیدواژه ه��ای 
تعیین کننده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
را به عنوان محک و س��نجه ارزیابی برنامه های 
توسعه مورد استفاده قرار دهد و ایده و زمینه 
علم��ی اولیه ای را فراهم کند تا به این پرس��ش 
پاس��خ داده شود که آیا در گذشته،  برنامه ریزان 
کشور در مس��یری صحیح برنامه ریزی کرده اند 
و ب��ا پارادایم حاکم بر ای��ن برنامه ها، می توان 
با اصالحاتی ش��کلی )گنجانی��دن برخی موارد(، 
مطالبه ج��دی مقام معظم ره��ری برای جهاد 
مق��دس تحقق اقتص��اد مقاومت��ی را به عنوان 
گفتامن رضوری حاکم بر اقتصاد کش��ور عملی 
ساخت. پاسخ به این پرسش، در تدوین صحیح 

برنامه ششم توسعه کشور حیاتی است.
در تحقیق��ی که گوش��ه ای از دس��تاورد آن به 
م��نت حارض انجامیده، ابتدا تالش ش��ده اس��ت 
که برنامه های توس��عه کش��ور موضوع بندی و 
محوربندی و منایه س��ازی موضوعی ش��وند1 تا 
شاکله کلی و مش��رکات آنها نیز قابل استخراج 
باش��د. آنگاه با برش��مردن مقوله ه��ای کلیدی 
)محورهای اصلی( مندرج در منت سیاس��ت های 
کل��ی اقتص��اد مقاومتی، مقوله ه��ای مزبور به 
عنوان س��نجه ها و محک، م��الک قرار گرفته اند 
و مفاهیم مندرج در برنامه های توسعه، با آنها 
ارزیابی شده اند تا روشن گردد که تا چه میزان، 
این مفاهیم ب��ا مقوله های مح��ک، همخوانی 
دارند و کدام یک از مقوله های یادشده، در منت 
و محتوای برنامه ها درج شده اند2. البته در این 
قس��مت، فقط برنامه های اول تا سوم که پیش 

از ابالغ سند چش��م انداز تدوین شده اند، مورد 
بررسی قرار گرفته اند. مجال اندک،  ایجاب کرده 
اس��ت که به مطالبی مخترص ب��رای ایده گرفنت 

بسنده کنیم.
 پیش از ورود به اصل بحث، ش��ایان ذکر اس��ت 

که:
 برنامه های توسعه،  مبانی ویژه خود را دارند 
و این مبانی، در دوره های مختلف تحوالتی به 
خ��ود دیده اند. ازای��ن رو، ارزیابی این برنامه ها 
بدون ارزیابی مبانی و الگوهای آنها، به درستی 
و با روشی منطقی و علمی امکان پذیر نیست.

 برخ��ورد واژ گان��ی با مت��ون � از جمله متون 
رس��می � برخوردی ماش��ینی اس��ت که در یک 
داوری منصفانه،  ب��رای ارزیابی محتوایی کافی 
نیس��ت. ی��ک مفه��وم، عوام��ل تعیین کننده و 
تأثیرگذاری دارد که تحقق آن، به تحقق و تعامل 
این عوامل بستگی می یابد. از سوی دیگر، روح 
یک مفه��وم لزوماً در کالب��د واژه ای که مفهوم 
مزبور را تعبیر می کند، قابل جست وجو نیست. 
ازای��ن رو، نتیجه گیری نهای��ی مطالب حارض به 
بررس��ی های بیش��ری نیاز دارد. بعالوه،  نگرش 
تجزی��ه ای بدون ترکیب مباحث و نگرش کلی و 
جوه��ری، داوری در باره یک برنامه را ناممکن 
می س��ازد. در هامن حال، در ای��ن منت درصدد 
داوری قطع��ی در ب��اره ه��ر ی��ک از برنامه ها 
نبوده ای��م بلکه فقط ت��الش کرده ایم ایده های 
موجود در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را در 
کالبد برنامه های توس��عه ردیاب��ی کنیم و عمالً 
نش��ان دهیم که این ایده ه��ا چگونه در فضای 
برنامه ری��زی، بروزهای��ی پراکن��ده یافته اند. به 

منت مقدمه و بندهای 
سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی بر درون زایی این 
اقتصاد تأکید دارند.
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1. البته هنوز کل پژوهش انجام نشده است.
2. ش��بیه چنین کاری در باره سیاست های کلی نظام 

انجام شده است. در این باره ر.ک. ]علیزاده[



روش��نی، ای��ن آگاهی در تدوین برنامه شش��م 
که قرار اس��ت در فضای اقتصاد مقاومتی شکل 
بگی��رد � نه آنکه فق��ط برخی عن��ارص اقتصاد 
مقاومتی در برنامه گنجانیده شوند �  می تواند 

بسیار مفید باشد.
در بخش ه��ای بعدی، به یاری خداوند، س��عی 
خواهد ش��د برنامه های چه��ارم و پنجم نیز با 
معی��ار اقتص��اد مقاومتی محک زده ش��وند و 
پیش��نهادهایی در تدوی��ن برنامه شش��م ارائه 

گردند.
1. محورهای سیاســتی در سیاســت های کلی 

اقتصاد مقاومتی
سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی که در 92 
بهمن 2931 ابالغ ش��د، کالب��د و محتوای کلی 
)مفهوم، ه��دف، رویکرد،  جهت گی��ری، ارکان، 
مؤلفه ه��ای اصل��ی و کارخواس��ته ها( اقتصاد 
مقاومتی را مشخص کردند. اگرچه مقام معظم 
ره��ری )مدظله العال��ی( ترصی��ح فرموده ان��د 
ک��ه ای��ن سیاس��ت ها – هامنند ه��ر مجموعه 
سیاس��تی – تکمیل ش��دنی هس��تند1 ام��ا منت 
دقیق سیاس��ت های ابالغی که قوای سه گانه و 
صاحب نظران در تدوین آن مشارکت داشته اند، 
فضای کل��ی را برای سیاس��ت گذاری اجرایی و 
تدوی��ن راهرد و برنامه ریزی ب��رای اقدام کامالً 
روشن ساخته و ازاین جهت، هیچ ابهام توقف زا 
و مانع آفرینی که مستمس��ک مس��کوت ماندن 
قرار بگیرد، باقی نگذاشته است. در یک بررسی 
محتوای��ی، منت ابالغی را ب��ه صورت مندرج در 

جدول )1( می توان خالصه کرد.
در صورت��ی ک��ه محوره��ای سیاس��تی مندرج 
در ج��دول )1( را ب��ه عنوان محک ه��ای اولیه 
تش��خیص تطابق برنامه های توسعه میان مدت 
کش��ور با خواس��ته اکید مقام معظم رهری در 
خصوص تحق��ق مقاومتی در نظ��ر بگیریم که 
نیازمن��د تدوی��ن برنامه متناس��ب و تبدیل این 
برنامه به قانون می باشد، ارزیابی این برنامه ها 
و ردیاب��ی جوهره اقتص��اد مقاومتی در آنها در 
یک اقدام اولیه امکان  می یابد. البته به روشنی، 
این بررس��ی، بررس��ی ای ناقص خواهد بود که 
فقط ش��بیه یک اقدام ماش��ینی، عب��ارات را با 
یکدیگر مقایس��ه، و به یک داوری نس��بتاً  خام 
رس��یده است. داوری پسندیده هنگامی صورت 
خواه��د گرفت که م��نت برنامه ها و جهت گیری 
آنها در ی��ک روش نگرش نظام مند تحلیل گردد 
و به عبارتی، در بررس��ی ای ک��ه عالوه بر خود 
عن��ارص، جایگاه و تعامل اج��زاء و عنارص )هر 

یک از برنامه ه��ا و موضوعات مندرج در آنها( 
نیز با یکدیگر مهم هستند، پس از بررسی اسم 
به مسام و از عبارت )پوسته( به محتوا پرداخته 
شود. اما در این وهله، به عنوان مقدمه بررسی 
عمیق تر و ایده دهی، این محک زنی انجام شده 

است.

2. محوربندی محتوایی برنامه های توسعه اول 
تا سوم

س��ند چش��م انداز 20 س��اله )ت��ا س��ال 1404( 
جمهوری اس��المی ایران در 13 آبان 1382 ابالغ 
ش��د. برنامه های اول تا سوم توسعه کشور قبل 
از ای��ن ابالغ، تدوی��ن و قانونی ش��دند2. ابالغ 
سیاس��ت های کل��ی ب��رای تدوی��ن برنامه های 
توس��عه نیز از برنامه دوم توس��عه آغاز گردید. 
در ای��ن قس��مت، س��ه برنامه توس��عه از نظر 
موضوع��ی محوربندی محتوایی ش��ده اند و با 
مالحظه )محک( محورهای اصلی سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده اند.
  

1ـ2. رشد پویا
" تأمین رشد پویا" یکی از اهداف سه گانه اولیه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد شده 
اس��ت. " پویایی" در فضای س��ه برنامه، واژه ای 
استفاده نشده است؛ اگرچه عمالً در مواردی، به 
مفهومی از آن اشاره شده است. "رشد و توسعه 
پایدار اقتصادی با محوریت بخش کش��اورزی"، 
به عنوان ششمین خط مشی اساسی هدف های 
کالن کیف��ی برنامه دوم ذکر ش��ده اس��ت. اما 
پایداری مفهومی متفاوت با پویایی اس��ت. در 
ادبی��ات متع��ارف، پویایی مس��تلزم دگرگونگی 
عمومی )چندجانبه و چندبعدی نه تک موردی و 
جزیی( با رسعتی متفاوت با گذشته3 و انعطاف 
در براب��ر چالش ها و س��ازگاری با آس��یب های 
مداوم سیس��تمی و همچنین بازسازی آسیب ها 
می باش��د4. با این تعریف، "پویایی" اصطالحی 
متفاوت با "رش��د" اس��ت و با همین مالحظه، 

ترکیب "رشد پویا" مفهوم دقیقی می یابد.

2ـ2. بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی
"بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی" دومین 
ه��دف اصلی سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت. مفه��وم "مقاوم��ت اقتص��ادی" – و به 
مرات��ب اول��ی، شاخص س��ازی آن � ، در ادبیات 
اقتصادی متعارف به ویژه در محیط دانشگاهی 
و اجرایی رس��می کش��ور کاربرد چندانی نیافته 

1. این سیاس��ت ها سیاس��ت های متحجری نیست، 
بس��ته نیس��ت که اگر چنانچه یک فکر جدید، یک 
طرح جدی��د، راه نویی در دنیا به وجود آمد، نتواند 
آن را در خ��ودش هض��م کن��د، به هیچ وجه این جور 
نیست؛ قابل انعطاف است، می تواند تکمیل بشود، 
می تواند توس��عه پی��دا کند، لکن خط مس��تقیم آن 

تغییر پیدا نخواهد کرد. ]1392/12/20[
2. دوره زمان��ی برنامه اول توس��عه 1368 تا 1372؛ 
برنام��ه دوم توس��عه1374 تا 1378؛ و برنامه س��وم 

توسعه1379 تا 1383 بوده است.
3. مقام معظ��م رهری به "روبه جلو ب��ودن" تأکید 

کرده اند.
4. نشس��ت داووس 2013 ب��ا عن��وان اصلی پویایی 
 Resilient( )بازگش��ت پذیر )ترمیم پذی��ر/ ت��اب آور
مدیری��ت  فرع��ی  عنوان ه��ای  و   )Dynamism
مش��کالت و س��ختی های پیش روی ب��رش، تقویت 
بازگشت پذیری اجتامعی و بازسازی پویایی اقتصادی 

آغاز به کار کرد.
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و به ج��ز اندک��ی در دوران دف��اع مق��دس، در 
برنامه ها و قوانین و گزارش های رسمی، مهجور 
مانده اس��ت. مقاومت را می توان "ایس��تادگی 
پایدار مدبرانه و خویش��نت دارانه و شجاعانه در 
برابر حریف )دشمن(، با متام قوا اما به گونه ای 
زاهدانه و متعادل، بدون فساد و بدون بی تابی 
و بی ق��راری ظاه��ری و باطنی، تا دس��تیابی به 
هدف" تعریف ک��رد. [دری و صالح ،107] این 
مفهوم با مفهوم "تاب آوری" که در روانشناسی 
به عنوان برگ��ردان "Resilience" به کار رفته و 
در ادبی��ات اقتصادی به وی��ژه از دهه 1990 به 
عنوان یک اصطالح مطرح شده است، متفاوت 

است.
ام��ور  در  "مقاوم��ت"  واژه  دوم،  برنام��ه  در 
فرهنگی )بند 11 و 13 خط مش��ی های اساسی 
س��ومین ه��دف کالن کیف��ی( و دفاع��ی )بند 
6 خط مش��ی های اساس��ی یازدهمی��ن ه��دف 
کالن کیف��ی( به کار رفته اس��ت و از مقاومت 
"اقتص��ادی" س��خنی به می��ان نیامده اس��ت. 
ب��ا وج��ود آن که س��ازمان "بس��یج مل��ی" در 
اردیبهش��ت 1359 تأس��یس و در پی تحوالتی1، 
با ادغام سازمان بس��یج ملی در سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی مصوب 1359/10/18 س��ازمان 
بسیج به "نیروی مقاومت بسیج" تبدیل شد، در 
برنامه های توس��عه پیش از برنامه سوم، سخنی 
از بس��یج و نی��روی مقاومت بس��یج ب��ه میان 
نیامده اس��ت. در برنامه سوم، واژه "مقاومت"، 
با نام  بردن از "نیروی مقاومت بس��یج" کاربرد 
یافت��ه اس��ت و مفهوم مقاومت ک��ه در برنامه 
دوم ترصی��ح گردی��ده ب��ود نیز تکرار نش��ده 
اس��ت. به هر ص��ورت، در برنامه های توس��عه 
سه گانه، مفهوم مقاومت و ایستادگی و پایداری 
اقتصادی در برابر دش��من به چش��م منی خورد. 
کارب��رد اصطالح "رش��د و توس��عه پای��دار" در 
ه��دف کالن هفتم برنام��ه دوم مطابق ادبیات 
رایج، با نگرشی زیست محیطی – نه پایداری در 
برابر مخاصامت ک��ه در این جایگاه نیز مفهوم 

بجایی نخواهد بود– نگریسته شده است.

3ـ2. رویکرد و فرهنگ جهادی
در نامه ابالغی، ت��الش در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی، ب��ه جه��ادی مقدس تعبیر ش��ده و 
یکی از رویکردهای هفت گانه ی سیاس��ت های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جهادی اس��ت. 
بع��الوه، در سیاس��ت 20 "تقوی��ت فرهن��گ 
جه��ادی در ایجاد ارزش اف��زوده، تولید ثروت، 

بهره وری، کارآفرینی، رسمایه گذاری و اش��تغال 
مولد" ترصیح ش��ده است. بنا بر سیاست اخیر، 
فرهنگ جهادی فرهنگی ب��ا جوهره ای جهادی 
در اموری اقتصادی )ارزش افزوده، تولید ثروت 
و ...( اس��ت. بنا به رهنموده��ای مقام معظم 
رهری، بدون رویکرد "سخت کوش��انه  و مبارزه 
و پی��کاری با همه ی توان، ب��ا همه ی وجود، با 
قصد خال��ص، با فهم و بصی��رت" و به تعبیری 
ب��دون رویک��رد "حرکت مس��تمِر همه جانبه ی 
ه��دف دار با نی��ت خنثی ک��ردن و عقیم کردن 
تالش خصم آل��ود و غرض آلود دش��من"، تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی امکان پذی��ر نیس��ت2. این 
رویکرد و فرهنگ، ریشه در مبانی اسالمی دارد. 
ترصی��ح به جهاد مال��ی در کنار جهاد جانی در 
آیات متع��دد قرآن کریم و تعبیر از "تالش��گر" 
اقتص��ادی به "جهادگ��ر" در راه خدا در روایات 
معصومین )ع(، مروج چنین اندیش��ه ای است. 
گفت��ار و رفت��ار بزرگان دین و ام��ام راحل )ره( 
نیز مؤید چنین رویکردی اس��ت. نامیدن مراکز 
و فعالیت های مهم در دوران جمهوری اسالمی 
)جهاد س��ازندگی، جهادهای خودکفایی، جهاد 
دانشگاهی ، نهضت س��وادآموزی، جهاد علمی 
، جه��اد فرهنگ��ی، اردوهای جه��ادی و ...( نیز 
بر همین اس��اس بوده است و سابقه ای دیرینه 
دارد. ب��ه تأکی��د مقام معظم ره��ری، "بعضی 
کسان از اسم جهاد می رمند! خیال می کنند که 
تأس��یس یک کش��ور، ایجاد یک متّدن، نظم در 
زندگ��ی، پیرشفت در زندگی م��اّدی و معنوی و 
رفاه مرشوع برای انسان ها، با جهاد منی سازد و 
جهاد ضّد این هاس��ت! چه خطایی! چه غلطی! 
بدون جهاد، هیچ چیز به دس��ت انسان منی آید؛ 
نه دنیا و نه آخرت. بدون جهاد، در مقابل گرِگ 
بی دس��ت و پای بیابان هم منی شود ایستاد؛ چه 
رس��د به گرگ های بسیار بسیار خطرناک دنیای 
سیاست و دنیای اقتصاد و رسپنجه های خونینی 
که میلیون ها انس��ان را دریدن��د و نابود کردند 
و خوردن��د و بردند! مگر یک ملت بدون جهاد 
می توان��د رسش را ب��اال بگیرد؟ مگ��ر یک ملت 
ب��دون جهاد می توان��د طعم عزت را بچش��د؟ 
مگر ی��ک ملت بدون جه��اد می تواند در میان 
ملت ه��ای دنیا ش��أن و موقعیتی پی��دا کند؟" 

]1377/7/26[
در برنامه ه��ای م��ورد بررس��ی به ج��ز در نام 
بردن از "جهاد س��ازندگی3"، فقط در ماده 159 
برنامه س��وم، واژه "جهاد" به کار رفته است. در 
برنامه ه��ای اول – که پ��س از آتش بس به اجرا 

1. در این باره از جمله ر.ک. ]ساعد،11[
2. در این باره از جمله ر.ک. ]دری، دی ماه 1393[

3. در تب��رصه 23 برنامه اول، این واژه به عنوان یک 
فعالیت و در س��ایر موارد، ب��رای نام بردن از وزارت 

جهاد سازندگی به کار رفته است.

11
محك اقتصاد مقاومتی بر برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی

سال اول، شامره سوم، اسفند ماه 1393



درآمد � و سوم، س��خنی از دشمن و دشمنی – 
ک��ه مالحظه آن، یکی از مالزم��ات اصلی جهاد 
تلقی می ش��ود � ب��ه میان نیامده اس��ت. البته 
در تب��رصه 70 برنام��ه دوم در قلمرو مأموریت 
وزارت اطالعات "باال بردن توان امنیتی كش��ور، 
شناس��ایی و خنثی س��ازی تهدی��دات داخلی و 
خارجی، صیانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم" 
مورد توجه قرار گرفته است که عام تر از تهدید 
رصف نظامی اس��ت. در خط مش��ی 16 هدف 
کلی سوم برنامه اول، "بهبود و گسرش پژوهش، 
حفاظ��ت، احیاء و اس��تفاده مج��دد و معرفی 
می��راث فرهنگ��ی کش��ور و آث��ار و ارزش های 
فرهنگی انقالب اس��المی  و دفاع مقدس" ذکر 
ش��ده اس��ت. در م��اده 10 برنامه س��وم، عدم 
تهدید امنیت ملی و یا تزلزل ارزش های اسالمی 
و انقالبی، در واگذاری س��هام الزام شده است. 
در م��اده 159، "تحکیم مبانی فکری ارزش های 
انقالب اس��المی و فرهنگ جهاد و شهادت" در 
پ��ی "اعتالی معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری 
از اندیش��ه های واالی حرضت امام خمینی )ره( 
و رهنموده��ای مق��ام معظم ره��ری حرضت 
آیت الله خامنه ای" مورد توجه قرار گرفته است. 
بع��الوه، در ماده 186 به کش��ورهای متخاصم 
)مقابله با افزون خواهی کشورهای متخاصم( و 
غیرمتخاص��م )ادامه پرهیز از تش��نج در روابط 
با کش��ورهای غیر متخاصم( اش��اره شده است. 
این اش��اره نیز به تبع ترصیح سیاست های کلی 
ابالغ��ی مقام معظم رهری در 1378/3/1 بوده 
اس��ت که در بند 31 آن، ع��الوه بر عین عبارت 
اول، عب��ارت "مقابله ب��ا افزون خواهی و اقدام 
متجاوزانه در روابط خارجی " ذکر ش��ده است 
و "حامی��ت از مس��لامنان و ملت ه��ای مظلوم 
و مس��تضعف1" نیز به عنوان یک��ی از اهداف 

سیاست خارجی در نظر گرفته شده است.
برنامه دوم، در این امر با دو برنامه دیگر تا حدی 
متفاوت است. خط مشی اساسی 10 هدف کالن 
کیفی دوم، "پرورش روحیه همبس��تگی ملی و 
اح��رام به قانون و ارزش های انقالب اس��المی، 
حفظ قداس��ت خان��واده و ارزش ه��ای انقالب 
اسالمی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه 
مس��ئولیت پذیری و مش��ارکت درامورسیاسی و 
اجتامع��ی" قرار داده ش��ده اس��ت. در بند 15 
خط مشی  اساس��ی دوم اهداف کالن کیفی این 
برنامه، "تالش برای ش��ناخت ترفندها، ابزارها و 
شیوه های تهاجم فرهنگی دشمن و برنامه ریزی 
برای مقابله جدی با آن" طراحی ش��ده اس��ت. 

بع��الوه، در بند 11 خط مش��ی  اساس��ی س��وم 
اهداف کالن کیفی، "شناساندن دشمنان داخلی 
و خارج��ی و تقوی��ت روح مقاوم��ت در برابر 
تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتامعی و بزهکاری" 
جهت گیری ش��ده است. خط مش��ی اساسی 61 
به "تقویت و ترجیح ارزش های انقالب اسالمی 
در عرص��ه کردن منابع مالی و امکانات دولتی" 
اختص��اص یافته اس��ت که در بند س��وم آن، از 
"توج��ه الزم ب��ه نیروه��ای متعهد و ف��داکار" 
س��خن به میان آمده است و بی تردید، جهاد از 
جمله ارزش های بی بدیل انقالب اسالمی – اگر 
نگوییم خود انقالب اسالمی – است. در تبرصه 
32، دولت به پیراس��نت دس��تگاه های اجرایی از 
عیوب را با "تکیه بر برگش��نت ارزش های اسالمی 
و انقالبی" مکلف شده است. در تبرصه 56 نیز 
"تحق��ق اهداف فرهنگی برنامه پنج س��اله دوم 
در جهت رش��د فعالیت های فرهنگی و مقابله 
ب��ا تهاجم فرهنگی دش��من" در زم��ره وظایف 
دولت قلمداد شده است. خط مشی اساسی 12 
هدف کالن کیفی دوازدهم نیز متضمن "ادامه 
مبارزه با رژیم های اس��تکباری به ویژه آمریکا و 
حامیت از مبارزاتی ک��ه در جهت آزادی قدس 
و محو رژیم اش��غالگر قدس انجام می گیرد، در 

چارچوب رهنمودهای مقام والیت" است.
م��روری بر آنچه ذکر ش��د نش��ان می دهد که 
کارب��رد واژه ی��ا مفهوم جهاد و امور مس��تقیامً  
مرتب��ط ب��ا آن )ارزش ه��ای انقالب اس��المی و 
دفاع مقدس(، فقط در اهداف یا سیاس��ت ها و 
خط مشی ها یا در قلمرو فرهنگ و تبلیغ مطرح 
ش��ده اند و میدان عمل و مواد قانونی عملیاتی 
و تبرصه های برنامه ها که قابل ارزیابی عملیاتی 
هس��تند، از رویکرد و جوه��ره جهادی )عنارص 

مفهومی( خالی است.

4ـ2. درون زایی
با معرفی مقام معظم رهری، درون زایی اقتصاد 
به این معناس��ت ک��ه جوهره اقتص��اد، "از دل 
ظرفیت های خود کش��ور و مردم ما می جوشد. 
رش��د این نهال و این درخت، متّکی به امکانات 

کشور خودمان است."]1393/1/1[
در خط مش��ی اول از هدف کالن کیفی 6 )رشد 
توس��عه پای��دار اقتص��ادی ب��ا محوریت بخش 
کش��اورزی( برنامه دوم، "تأكید هر چه بیش��ر 
ب��ر نقاط ق��وت درونی اقتصاد كش��ور و ایجاد 
مكانیزم های مناس��ب جهت تقوی��ت بنیه های 
داخل��ی آن به جای اتکا به رش��د القائی حاصل 

1. این سیاس��ت ها سیاس��ت های متحجری نیست، 
بس��ته نیس��ت که اگر چنانچه یک فکر جدید، یک 
طرح جدی��د، راه نویی در دنیا به وجود آمد، نتواند 
آن را در خ��ودش هض��م کن��د، به هیچ وجه این جور 
نیست؛ قابل انعطاف است، می تواند تکمیل بشود، 
می تواند توس��عه پی��دا کند، لکن خط مس��تقیم آن 

تغییر پیدا نخواهد کرد. ]1392/12/20[
2. دوره زمان��ی برنامه اول توس��عه 1368 تا 1372؛ 
برنام��ه دوم توس��عه1374 تا 1378؛ و برنامه س��وم 

توسعه1379 تا 1383 بوده است.
3. مقام معظ��م رهری به "روبه جلو ب��ودن" تأکید 

کرده اند.
4. نشس��ت داووس 2013 ب��ا عن��وان اصلی پویایی 
 Resilient( )بازگش��ت پذیر )ترمیم پذی��ر/ ت��اب آور
مدیری��ت  فرع��ی  عنوان ه��ای  و   )Dynamism
مش��کالت و س��ختی های پیش روی ب��رش، تقویت 
بازگشت پذیری اجتامعی و بازسازی پویایی اقتصادی 

آغاز به کار کرد.
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از درآمد نفت" ترصیح ش��ده است. این عبارت 
ک��ه البته در جای دیگ��ری در برنامه ها حتی با 
بیان هایی دیگر تکرار نش��ده اس��ت، مفهومی 
مناس��ب برای بی��ان درون زایی اس��ت. به نظر 
می رسد این خط مشی اساسی، در قسمت هایی 
از برنامه ه��ا که به نوع��ی موضوعاتی از قبیل 
حامی��ت و تقویت نیروی کار و تولید داخلی و 
کاهش وابس��تگی به نفت و رقابت پذیر کردن 
اقتصاد را هدف گی��ری کرده اند، تبلور برنامه ای 
می یابد. در جدول )2( خالصه ای از مواردی که 
به نوعی به حامیت تولید داخلی اش��اره ش��ده 

است، گزارش شده است1.
 

5ـ2. مقوله های دیگر
ب��ه  توج��ه  موردبررس��ی،  برنامه ه��ای  در 
اصوالً  "انعطاف پذی��ری" مش��اهده منی ش��ود. 
س��اختار برنامه های توس��عه کش��ور تاکنون با 
نگرش س��ناریوبندی و آینده نگ��ری چندجانبه 
)چندحالتی( طراحی نشده است و ایده ای شبیه 
برنامه ریزی غلطان در کشور با جدیت پیگیری 
نشده اس��ت2. بر همین اساس، انعطاف پذیری 
برنامه های��ی  چنی��ن  از  برنامه ریزی ش��ده3 
منی توان انتظار داش��ت. در برنامه ها، به ایجاد 
و متنوع س��ازی فرصت های ش��غلی و استفاده 
از فرصت ه��ای آموزش��ی و تس��اوی فرصت ها 
توجه ش��ده اس��ت اما "فرصت ساز" – نه فقط 
فرصت یاب � بودن به عنوان یک رویکرد فراگیر 
در فعالیت های مختلف اقتصادی کشور در آنها 
به چش��م منی خورد. دنبال کنن��دگان برنامه های 
مورد بح��ث، پیرشو و الگو بودن را هدف گیری 
نکرده ان��د. اگ��ر چنین خواس��ته ای ب��ه عنوان 

رویکرد اقتصاد مقاومتی را مغفول در نظر
نگیری��م، به نظر می رس��د از دی��دگاه طراحان 
برنام��ه، تحق��ق و عمل��ی ش��دن برنامه ها، به 
تحقق چنین خواسته ای س��وق می دهد اگرچه 
چنین رویکردی به طور خودآگاه و جهت گیری 
ش��ده، مورد نظر نباش��د. حداکرث موضوعی که 
در این قلمرو در برنامه ها )برنامه دوم توسعه( 
از آن یاد شده اس��ت، در رویکرد ایجابی، الگو 
گرفنت از پیش��وایان راستین و مطهر )خط مشی 
برنام��ه دوم: معرف��ی ابع��اد گوناگ��ون س��یره 
اهل بی��ت  علیهم الصل��وه والس��الم ب��ه عنوان 
الگوه��ای متعال��ی رفتار ف��ردی و اجتامعی – 
تبرصه 60 برنامه دوم: ارائه الگوهای مناسب و 
الگوس��ازی در زمینه های مختلف علمی، دینی، 
فرهنگی و ورزش��ی برای نوجوان��ان و جوانان 

در جهت جذب آن��ان به فرهنگ خودی( و در 
رویکرد سلبی قلمداد می شود، الگو نپذیرفنت از 
بیگانگان )خط مش��ی برنامه دوم: ترویج رفتار 
مناسب فردی، خانوادگی و اجتامعی و مبارزه با 
رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناش��ی از تراوش 
فرهنگ��ی بیگانه( اس��ت � که البت��ه هر دو نیز 
بس��یار پسندیده اند � ؛ نه پیشتازی و الگو شدن 

برای دیگران.
ت��ا پایان برنامه س��وم، توجه چندانی از س��وی 
برنامه ری��زان ب��ه دانش بنی��ان ک��ردن اقتص��اد 
مشاهده منی شود و دانایی محور شدن برنامه ها، 

از برنامه چهارم مورد توجه قرار می گیرد4.
"اصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کش��ور 
در جه��ت تأمین نیازه��ا، ثبات و تقویت بخش 
واقعی" ک��ه بر توازن بی��ن فعالیت های پولی5  
و فعالیت های��ی واقع��ی اقتصاد تأکی��د دارد6، 
مفهومی اس��ت ک��ه در برنامه ها م��ورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت. اگرچه در تبرصه 22 برنامه 
دوم به ذخیره س��ازی گندم اش��اره شده است، 
ذخیره س��ازی راهردی از جمله در قلمرو نفت 
و گاز کش��ور، در قوانین و برنامه های توس��عه 
مس��کوت باقی مانده  اس��ت و فقط در ابتدای 
اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا تا حدی به 
ای��ن مفهوم ورود ص��ورت گرفت7. "برداش��ت 
صیانت��ی از منابع" در برنامه ها مورد توجه قرار 
گرفته است و جنبه ای از "افزایش ارزش افزوده 
مناب��ع انرژی" که ب��ه پرهیز از خام فروش��ی و 
برنامه ری��زی در ای��ن جه��ت مربوط می ش��ود 
نیز به نوعی در خط مش��ی اساسی 4 از هدف 
نهم )تالش در جهت کاهش وابس��تگی اقتصاد 
کش��ور به درآمدهای حاصل از نفت و توس��عه 
بیش ازپی��ش ص��ادرات غیرنفت��ی( برنامه دوم، 
در قال��ب "حامیت از رسمایه گ��ذاری در جهت 
افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی كش��اورزی 
و معدن��ی و صنعتی و حامیت از صادركنندگان 
ب��ا فراهم منودن تس��هیالت و ارائ��ه خدمات و 

اطالعات مورد نیاز" طرح شده است.
به کارگی��ری  و  )شناس��ایی  اقتص��ادی  آفن��د 
ظرفیت ه��ای علم��ی، فن��ی و اقتص��ادی برای 
دسرس��ی به توان آفندی و اقدامات مناس��ب( 
در فضای برنامه ریزی کش��ور س��ابقه ای ندارد 
و مفهومی اس��ت که خأل راه��ردی آن در کنار 
پدافن��د و دفاع اقتصادی، مش��هود اس��ت. در 
همین قلمرو، "رصد برنامه های تحریم و افزایش 
هزینه برای دش��من" نیز به هم��راه "مدیریت 

مخاطرات اقتصادی" برنامه ریزی نشده است.

1. در ج��دول )2( جه��ت خالصه گوی��ی و ام��کان 
ردیابی، فقط قس��متی از عبارت / مضمون برنامه ها 

در ستون مربوط ذکر شده  است. 
2. البته فرایند چندساله تدوین و بررسی و تصویب 
و تأیی��د و ابالغ قانون برنامه های میان مدت، مجالی 
ب��رای غلطان بودن و س��ناریوبندی ش��دن برنامه ها 

باقی منی گذارد.
3. به روش��نی بای��د از بی ثباتی، به ش��دت پرهیز و 
جلوگیری کرد و انعطاف پذیری برنامه ریزی ش��ده را 
با بی ثباتی ک��ه به تزل��زل و نااطمینانی می انجامد، 

متامیز دانست.
4. در مقدمه برنامه چهارم چنین گفته ش��ده اس��ت 
که "با عنایت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز 
بلندمدت كشور و ویژگی های كنونی رشد و توسعه 
كشور، مأموریت های نظام برنامه ریزی كشور را طی 

دو دهه آینده می توان به رشح زیر تبیین منود:
• برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی 

محور
• برنامه پنج ساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی 

و رفاه اجتامعی
• برنامه های ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و 

دانش بنیان كشور و تأمین عدالت اجتامعی."
5. در ادبی��ات اقتص��ادی، از "متغیره��ای پولی" در 
مقاب��ل "متغیره��ای واقعی" اقتصاد، ب��ه متغیرهای 

"اسمی" )Nominal( تعبیر می شود.
6. بخش��ی از ب��روز بحران مال��ی در دنیای غرب و 
جنوب رشق آس��یا در س��ال های 2005 ب��ه بعد، به 
بی توجه��ی به این توازن و تکیه بیش از حد به توان 

اعتباری و مجازی باز می گشت.
7. روش��ن اس��ت که ذخیره س��ازی میوه و مایحتاج 
خوراکی مردم در ایام قبل عید نوروز، ذخیره س��ازی 

راهردی به حساب منی آید.
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در جدول )3( به برخ��ی عباراتی از برنامه های 
اول تا س��وم اش��اره ش��ده اس��ت که بعض��اً با 
مس��امحه می توانن��د ردی از س��ایر ایده ه��ای 
اقتصاد مقاومت��ی مندرج در جدول )1( را بیان 

کنند.

3. نتیجه گیری اولیه
ک��ه  نش��ان می دهن��د  گذش��ته  بررس��ی های 
برنامه های توس��عه اول تا س��وم ک��ه چندان از 
فضای دف��اع مقدس نیز دور نبوده اند، اساس��اً 
از عن��ارص اصل��ی مقاوم��ت و جه��اد )اقتصاد 
مقاومت��ی( خالی ان��د؛ اگرچ��ه برخ��ی مفاهیم 
مندرج در مقاومت در آنها قابل ردیابی هستند 
که غالباً  در اهداف و خط مش��ی های اساس��ی 
و سیاس��ت ها � ن��ه تبرصه ه��ا و م��واد قانونی 
� من��درج هس��تند. به نظر می رس��د ب��ا توجه 
ب��ه دخیل ب��ودن گروه های متع��دد در تدوین 
بخش های مختلف این برنامه ها، گرایش برخی 
از این گروه ها در این جامنایی مقاومت و جهاد 
بی تأثیر نبوده باشد. در هامن حال، پرداخنت به 

برخی مفاهیم از جمله مردمی س��ازی، عدالت، 
بهره وری، کوچ��ک کردن دول��ت، و کارآفرینی 
در برنامه ری��زی میان م��دت کش��ور در همین 
حد موج��ود نیز این امی��د را برمی انگیزاند که 
در برنام��ه شش��م، ب��ا تجربه  انباش��ته از بیش 
از نیم ق��رن برنامه ریزی در کش��ور و با مطالبه 
اکید مقام معظ��م رهری، عنارص اصلی اقتصاد 
مقاومت��ی به صورت��ی برنام��ه ای )عملیاتی نه 
توصیه ای( و قانومنند در شکل یافنت برنامه ششم 
تعیین کننده باش��ند و آموزه چند دهه تخاصم 
برخ��ی قدرت های جهانی با جمهوری اس��المی 
ای��ران و راه های رویارویی با این دش��منی ها و 
همچنین نوس��انات ناخواسته و پیش بینی نشده 
اقتص��اد جهان��ی را در عی��ن پیرشفت��ی پویا و 
عادالنه در این راه به کار گرفته ش��ود. البته در 
کنار چنین کاری، شاخص سازی های الزم، امکان 
ممیزی برنامه  و امری ش��بیه تفریغ بودجه های 
س��االنه را در قلم��رو برنامه ه��ای میان مدت را 
جه��ت پاس��خگویی قانونی و حقوق��ی فراهم 

خواهد کرد.

جدول 1. خالصه محوربندی شده ی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
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جدول 2. برخی موارد اشاره شده به حامیت تولید داخلی در برنامه های توسعه اول تا سوم
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جدول 3. مقارنه نسبی بین برخی عبارات برنامه های اول تا سوم و اید ه هایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی
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عبدالعظیم مالیی1 
محمد جالل2

پیامن پولی دوجانبه:
راهکاری برای بی اثـــــر کردن 

تحریم بانکی

مقدمه
همواره تجارت فرامرزی یکی از اولویت های تجاری کشورها بوده 
و برای توس��عه آن، برنامه های متعددی به کار گرفته شده است. 
هر کش��ور در تالش اس��ت تا س��هم کاالهای خود را در بازارهای 
جهان��ی افزایش دهد و توس��عه، رفاه و اش��تغال بیش��ری برای 
ش��هروندانش فراهم آورد. به واس��طه اهمیت تجارت فرامرزی در 
اقتصاد کش��ورها و به منظور کاهش ریس��ک ناش��ی از نوسانات 
ارزی، کشورها ابزارهای متعددی برای پرداخت های خارجی خود 
ب��کار گرفته اند. یکی از مناطق پیرشو در متنوع س��ازی روش های 
پرداخت برای تجارت خارجی، کش��ورهای آسه آن3+ هستند. این 
کشورها بعد از بحران سال 1997 جنوب رشقی آسیا، مقاوم سازی 
اقتص��ادی و مال��ی را در دس��تور کار خود قرار دادند و در س��ال 
2000، در شهر چیانگ مای تایلند، اجالسی برای بررسی راهکارهای 
پی��ش  رو برگ��زار کردند. این اجالس، چندین مصوبه مهم داش��ت 
که به »طرح چیانگ مای3« معروف ش��ده است. مهم ترین مصوبه 
این طرح، امض��ای "پیامن های پولی دوجانب��ه"4 بین اعضاء برای 

جلوگیری از تکرار چنین بحران هایی بود. ]2[
در این مقاله5 درصدد هستیم ضمن معرفی پیامن دوجانبه پولی، 
به س��ابقه این پیامن در سطح جهانی بپردازیم و ضمن مروری بر 
تأثیر محتمل این پیامن پولی بر ش��اخص های اقتصادی، به عنوان 
یکی از رویکردهای مهار تس��لط دالر بر تجارت خارجی جمهوری 
اس��المی ای��ران، راهکاری را در ای��ن قلمرو پیش��نهاد کنیم تا در 
جهت کاهش آس��یب پذیری تجارت خارجی از تحریم و فشارهای 

سلطه گرانه، تدبیر شود.

1. پیشینه پیامن پولی دوجانبه
اولین پی��امن پولی دوجانبه، در 6 دس��امر 2001، بین بانک های 
مرک��زی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مای امضاء ش��د و تا 
س��ال 2003، متامی کشورهای آس��ه آن3+ چنین پیامن هایی را به 
صورت دوبه دو امضاء کردند. در سال 2005 و 2006 این پیامن ها 

1. پژوهشگر اقتصاد بین امللل، شبکه کانون های تفکر 
mollaee@ut. ac. ir � )ایران )ایتان

2. دانشجوی دکری اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی
3. CMI: Chiang Mai Initiative 
4. Bilateral Currency Swap Agreement

5. بخش هایی از این منت، برگرفته از مطالعه ای است 
ک��ه در مرکز پژوهش ه��ای مجلس در ای��ن زمینه با 
عنوان " بررس��ی رضورت و امکان انعقاد پیامن پولی 
دوجانب��ه" انج��ام و در آبان ماه 1393 منترش ش��ده 

است.

به واسطه اهمیت تجارت 
فرامرزی در اقتصاد کشورها 
و به منظور کاهش ریسک 
ناشی از نوسانات ارزی، 
کشورها ابزارهای متعددی برای 
پرداخت های خارجی خود بکار 
گرفته اند. 
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متدید ش��دند. به جز پیامن چین � کره جنوبی و 
چی��ن � ژاپن که از هامن ابتدا با ارزهای محلی 
انجام ش��دند، پیامن های پول��ی اولیه عمدتاً به 
صورت یک طرفه و بر اساس دالر آمریکا بودند. 
در س��ال 2008 و بعد از ب��روز بحران مالی در 
غرب، ارز غالب در این پیامن ها به ارزهای ملی 
تبدیل ش��د و تس��ویه پرداخت های تجاری بین 
این کشورها نیز از همین طریق در دستور کار 
قرار گرفت. تالش کش��ورهای آسه آن3+ حذف 
دالر و ی��ورو از مبادالت تجاری نبود، بلکه آنها 
به منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش های 
پرداخت بین املللی، چنین ابزاری را ایجاد کردند 
ت��ا در کنار اس��تفاده از دالر و یورو در تجارت 
خارجی، از پول های ملی خود نیز برای تس��ویه 
تجاری استفاده کنند و تا حد امکان از نوسانات 
غیرمعمول ارزش دالر در س��طح جهانی برکنار 
باش��ند. با همین مالحظه، مثالً کشوری هامنند 
ک��ره جنوب��ی که به لح��اظ سیاس��ی هم پیامن 
نزدی��ک آمریکا محس��وب می ش��ود، عالوه بر 
اس��تفاده از دالر و یورو در تجارت خارجی، از 

این پیامن های پولی نیز بهره می گیرد. ]3[
تاکن��ون بیش از 49 پیامن پولی بین 34 کش��ور 
امضاء ش��ده اس��ت که کش��ورهای چین، ژاپن 
و ک��ره جنوبی � با پیش��تازی قابل توجه چین � 
در این زمینه پیرشو هس��تند. هند نیز در سال 
2014، امض��ای 23 پیامن پول��ی دوجانبه را در 
دس��تور کار خود داشته اس��ت. ]4[ جدول )1( 
برخی از این پیامن های پولی دوجانبه را گزارش 

کرده است.
جدول 1ـ پیامن پولی دوجانبه بین برخی  

چین با:  آرژانتین  آلبانی  اتحادیه اروپا 
  ازبکستان اسرالیا  امارات

  اوکراین  ایسلند  برزیل   
بالروس  پاکستان  تایلند     
روسیه  ژاپن  رسیالنکا     

سنگاپور  سوئیس   فیلیپین  
  کانادا  کره جنوبی  مالزی   

مجارستان   مغولستان   نیوزیلند  
ژاپن با:  اندونزی  تایلند  سنگاپور   

فیلیپین  کره جنوبی  مالزی  
کره جنوبی با:  اسرالیا  امارات   

اندونزی  پاکستان  مالزی   
برزیل با:  آرژانتین   اروگوئه   
پاکستان با:  ترکیه  روسیه  
روسیه با:  اوکراین    
مالزی با:  رسیالنکا    
هند با:  بوتان    

 
2. فرایند ساده شده ی یک پیامن پولی دوجانبه  
پیامن پولی دوجانبه، متضمن اس��تفاده همزمان 
از پول های ملی کش��ورهای مبدأ و مقصد برای 
تسویه های مرتبط با تجارت فرامرزی به گونه ای 
اس��ت که نیازی به ارز واسط1 نباشد. برای درک 
شیوه و فرایند پیامن پولی در عمل فرض کنید دو 
کشور ایران و کره جنوبی به منظور تسهیل تجارت 
و کاهش مخاطرات ناشی از نوسانات ارزش دالر، 
می خواهند وزن دالر را در تجارت خارجی خود 
کاهش دهند2 به گونه ای که A درصد از مبادالت 
تجاری کشور با دالر، B درصد با یورو و C درصد 

نیز از طریق پیامن پولی دوجانبه انجام شود. 

پیامن پولی دوجانبه، 
متضمن استفاده همزمان 

از پول های ملی کشورهای 
مبدأ و مقصد برای 

تسویه های مرتبط با 
تجارت فرامرزی به گونه ای 

است که نیازی به ارز 
واسط نباشد.

1. پول کش��ور سومی که خود، مبدأ یا مقصد تجارت 
نیس��ت اما از این پول در تجارت خارجی بین این دو 
کش��ور می تواند استفاده شود. در حال حارض، عمدتاً 
دالر و یورو به عنوان ارز واس��ط معامالت بین املللی 

استفاده می شوند.
2. ب��ا پیامن ه��ای پول��ی دوجانبه ارز واس��ط حذف 
منی گ��ردد بلک��ه جای��گاه ارزهای محل��ی در تجارت 
خارج��ی تقویت می ش��ود و در روش ه��ای پرداخت 
خارج��ی تنوع ایجاد می ش��ود و اهمیت ارز واس��ط 

کاهش می یابد.



برای استفاده از چنین پیامنی، بانک مرکزی دو 
کشور پیامن پولی دوجانبه امضا می کنند. ابتدا 
کره جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی 
ای��ران افتتاح می کند. ریال درون این حس��اب، 
متعلق به کره جنوبی اس��ت. آن��گاه ایران یک 
حس��اب به وون1 نزد بان��ک مرکزی کره جنوبی 
افتت��اح می کند. مبال��غ درون این حس��اب به 
وون و متعلق به ایران اس��ت. دو بانک مرکزی 
نس��بت ریال به وون )نرخ ارز( را با روش های 
مرس��وم بازار تعیی��ن می کنند ک��ه می تواند به 
شکل ثابت یا ش��ناور باشد. بانک مرکزی ایران، 
مبل��غ توافق ش��ده ای را به حس��اب ریالی کره 
جنوب��ی واریز می کند. بانک مرکزی کره معادل 
هامن مبل��غ را به وون به حس��اب ایران واریز 
می مناید. س��پس دو بانک تجاری در دو کشور 
به عنوان عامل انتخاب می ش��وند. تاجر ایرانی 
که می خواهد از ک��ره جنوبی کاال وارد کند، به 
تاجر کره ای سفارش خرید می دهد. تاجر کره ای 
پیش فاکتور را بر حس��ب وون برای تاجر ایرانی 
ارسال می کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد 
اما باید به تاجر ک��ره ای وون بپردازد. بنابراین، 
مبلغ ق��رارداد را به بانک تج��اری ایرانی واریز 
می کن��د. بانک تج��اری ایرانی، ای��ن مبلغ را به 
حس��اب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می کند. 
این مبلغ، از حساب وونی ایران در کره جنوبی 
کرس و به حس��اب ریالی ک��ره در ایران اضافه 
می گ��ردد. بان��ک مرکزی کره نیز مع��ادل مبلغ 
ق��رارداد را ب��ه وون ب��ه بانک تج��اری کره ای 
می دهد تا به حساب تاجر کره ای واریز مناید. با 
تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری 
کره ای، کاال در اختیار تاجر ایرانی قرار می گیرد. 
مش��ابه همین فرایند نیز در مورد صادرات کاال 
از ایران به کره جنوبی اتفاق می افتد. در پایان 
دوره پیامن، بانک های مرکزی می توانند حساب 
ری��ال و وون را از طری��ق ط��ال ی��ا دارایی های 

ارزشمند دیگر تسویه کنند.
چنانچ��ه اج��رای ای��ن راه��کار با کش��ورهای 
دیگ��ری نیز به صورت چندجانبه توس��عه یابد، 
تسویه حس��اب ها در پای��ان دوره ب��ا س��هولت 
بیش��ری انجام می ش��ود. فرض کنی��د که ایران 
س��الیانه مبلغ 85 میلیارد ری��ال به کره جنوبی 
بدهکار اس��ت، کره جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون 
به ع��راق و عراق نیز مبل��غ 5 میلیارد دینار به 
ایران بدهکار اس��ت. س��ه کش��ور وارد فرایند 
تس��ویه س��ه جانبه می ش��وند و بدهی ایران به 
کره جنوبی تس��ویه می ش��ود. ایران به روسیه 

77 میلیارد ریال بدهکار اس��ت، روس��یه مبلغ 
128 میلی��ارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72 
میلیارد یوان به ایران بدهکار است که با تسویه 
ارزی، بدهی ایران به روسیه نیز صفر می شود. 

3. کارکردهای پیامن های پولی
پیامن ه��ای پولی می توانن��د در امور ذیل نقش 

ایفا کنند: 
 انتقال ارز: این پیامن ها با به کارگیری دو پول 
مل��ی به طور همزمان، نقش ارزهای جهان روا را 
کاه��ش می دهند. ازاین رو، ای��ن ابزار می تواند 
به عنوان یک ظرفیت جدید در راس��تای کاهش 
اث��رات تحری��م بانکی جمهوری اس��المی ایران 

تلقی شود؛
 آزادسازی ارز: چنانچه این پیامن ها به صورت 
چندجانب��ه امضا ش��وند، با تواف��ق بانک های 
مرکزی، منابع ارزی از یک کشور به کشور دیگر 

قابل انتقال است؛
 مدیریت نوســانات نــرخ ارز: این پیامن ها 
از طریق کاهش تقاضا ب��رای ارزهای پرقدرت، 

میزان نوسانات این ارزها را کنرل می کنند؛
 هزینــه انتقــال ارز: در حالتی که از ارزهای 
جهان روا برای تجارت استفاده شود، دو مرحله 
تبدیل ارز نیاز است؛ برای مثال، تبدیل ریال به 
دالر و دالر به لیر که در هر دو مرحله بازرگان 
باید هزینه تبدی��ل را بپردازد. در حالتی که در 
پیامن پولی دوجانبه، هزینه انتقال ارز می تواند 

با توافق بانک های مرکزی، کمر باشد؛
 تقویــت نقــش ارزهــای ملــی در تجــارت 
خارجی: کش��ورها متایل دارند پول ملی خود را 
بین املللی کنند و عالوه بر اس��تفاده از ارزهای 
پرقدرت )دالر و یورو(، از پول ملی خود نیز در 
تجارت خارجی متناس��ب با ظرفیت های تجاری 
خود اس��تفاده کنند. از طریق ای��ن ابزار، ریال 
نیز می تواند به طور مستقیم برای پرداخت های 
خارجی اس��تفاده ش��ود که به تثبیت آن کمک 
می مناید. دو مورد اول، ویژه ایران و کش��ورهای 
تحت تحریم بانکی غرب � مانند روسیه � است؛ 
اما دیگر کارکرده��ای پیامن های پولی در همه 
کشورها کاربرد دارد. ازاین رو، پیگیری و اجرای 
پیامن ه��ای پولی ویژه رشایط تحریم نیس��ت و 
باید در رشایط عادی تجاری نیز پیگیری شود. 

4. تأثیــر پیامن پولی دوجانبه بر شــاخص های 
اقتصادی

پیامن ه��ای پولی ب��ر پدیده ها و ش��اخص های 
1. Won
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کارکردهای پیامن های پولی
انتقال ارز
آزادسازی ارز
مدیریت نوسانات نرخ ارز
هزینه انتقال ارز
تقویت نقش ارز های ملی 
در تجارت خارجی

انتقال ارز: این پیامن ها 
با به کارگیری دو پول 
ملی به طور همزمان، 
نقش ارزهای جهان روا 
را کاهش می دهند. 
ازاین رو، این ابزار 
می تواند به عنوان یک 
ظرفیت جدید در راستای 
کاهش اثرات تحریم 
بانکی جمهوری اسالمی 
ایران تلقی شود؛



اقتصادی مانن��د دورهای تجاری، نرخ ارز، تورم 
ناشی از کاالی وارداتی و درجه باز بودن تجاری 
تأثیرات��ی متقاب��ل دارن��د. چنانچ��ه پیامن های 
پولی دوجانبه با کش��ورهای مختلف امضاشده 
باش��ند، ش��بکه ای از ارتباط دو گانه و چندگانه 
بین کشورها ایجاد می شود که یک نقطه از این 
شبکه، دارای وزن زیادی نخواهد بود. در زمان 
رکود اقتصادی، پیامن پولی دوجانبه می تواند از 
طریق مدیریت نوس��انات نرخ ارز و همچنین 
تس��هیل مبادالت رشکت ها با رشکای تجاری شان 
در خارج از کشور، منشأ اثر شود و مانع تداوم 

رکود شود. 
پیامن پولی دوجانبه یک��ی از مؤثرترین ابزارها 
برای کاهش ریس��ک ناشی از نوسانات نرخ ارز 
می باش��د؛ چراکه ای��ن پیامن ها تقاض��ای برای 
ارزهای جهان روا را کاهش می دهند و پول های 
ملی را جایگزین آنها می کنند. تفاضل نرخ تورم 
یک��ی دیگ��ر از مؤلفه های اصل��ی تأثیرگذار بر 
پیامن های پولی دوجانبه اس��ت. به دلیل تورم 
باال، از ارزش دارایی های ریالی به طور مس��تمر 
کاس��ته می ش��ود، ل��ذا باید مدل های پوش��ش 
ریس��ک بکار گرفته ش��وند. چنانچه نوس��انات 
نرخ ارز از طریق پیامن پولی کنرل ش��ود، تورم 
ناشی از گرانی کاالهای وارداتی کاهش می یابد. 
پیامن پولی دوجانبه با ایجاد اطمینان نسبت به 
در دس��رس بودن نقدینگی موردنیاز دو کشور، 

تجارت دوجانبه را ترسیع می کند. 

5. پیشــنهادی بــرای پیــامن پولــی جمهوری 
اسالمی ایران

گفت��ه می ش��ود که مطالع��ات در ب��اره پیامن 
دوجانب��ه پولی از س��ال 1390 در بانک مرکزی 
آغاز ش��ده اس��ت و مقررات ارزی موردنیاز نیز 
در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور 
ابالغ گردیده است. بعالوه، تاکنون مذاکراتی با 
کش��ورهای هند، ترکیه و پاکس��تان انجام شده 
اس��ت اما هیچ یک نهایی نشده است. البته در 
باره نتایج مطالعات انجام شده ی بانک مرکزی، 
گزارش منترش شده رسمی ای در دست نیست. 

1ـ5. چنــد مالحظــه کاربــردی در پیامن های 
دوجانبه پولی

یکی از نکات مه��م در اجرای پیامن های پولی، 
رعایت حوزه عمل این پیامن هاست. به طورکلی 
از درآمدهای ارزی، دو اس��تفاده مهم می شود: 
ذخی��ره ارزی؛ و تس��ویه تج��اری. تف��اوت بین 

ذخیره ارزی و تس��ویه تجاری، به زمان استفاده 
از درآمدهای ارزی بازمی گردد. در استفاده اول، 
پول به طور بلند مدت در کش��ور سوم نگه داری 
می شود و ارزش آن، تحت تأثیر عوامل مختلفی 
ازجمله نرخ تورم در کشور نگه دارنده این ذخایر 
اس��ت. در اس��تفاده دوم، در مدت کوتاهی، با 
این درآمد ارزی، از کش��ور نگه دارنده ارز، کاال 

خریداری می شود. 
به طورکلی اس��تفاده از پیامن ه��ای پولی، برای 
ذخیره ارزی چندان توصیه منی ش��ود؛ چراکه با 
کاه��ش ارزش پول های مل��ی، قدرت خرید آنها 
کاهش می یابد درحالی ک��ه با پیامن های پولی، 
نبای��د ذخایر ارزی بانک مرک��زی دچار تغییر و 
نوسان مخاطره آمیز شود. با این مالحظه،  پیامن 
پولی دوجانبه عمدتاً برای تس��ویه های مرتبط 
با تجارت فرامرزی استفاده می شود. البته برای 
مدیریت ریس��ک این پیامن، می توان از برابری 
  1)SDR( پول های ملی با حق برداشت مخصوص
یا ی��ک دارایی ثابت )مانند ط��ال و نفت خام( 
اس��تفاده کرد. ب��رای مثال توافق می ش��ود که 
ذخیره ارزش بر اس��اس حق برداشت مخصوص 
انجام  ش��ود. به عنوان منونه، در تاریخ 1 فوریه، 
ایران مبل��غ 6 میلی��ارد ریال به هن��د بدهکار 
می ش��ود. در س��امانه نرم اف��زاری ای��ن پیامن، 
مع��ادل این پول ب��ه حق برداش��ت مخصوص 
ذخیره می شود که در این تاریخ )با نرخ برابری 
ی��ک حق برداش��ت مخصوص برابر ب��ا 40000 
ریال(، ایران 150000 حق برداشت مخصوص به 
هند بدهکار اس��ت. هند در تاریخ 2 فوریه، 2 
میلیون روپیه به ایران بدهکار ش��ود، این مبلغ 
نیز بر اساس نرخ برابری روپیه به حق برداشت 
مخصوص در س��امانه نرم افزاری ثبت می شود. 
در پایان دوره میزان بدهی و طلب دو کش��ور 
بر اس��اس حق برداش��ت مخصوص، در سامانه 
ذخیره ش��ده است که می تواند بر اساس توافق 
طرفین تسویه شود. با این روش ریسک طرفین 

معامله به حداقل ممکن کاهش می یابد.  
پول��ی مس��تلزم رعای��ت  اج��رای پیامن ه��ای 
مؤلفه هایی اس��ت که در صورت نادیده گرفنت 
آنه��ا، می تواند مش��کالتی را به همراه داش��ته 
باش��د. چنانچه این پیامن ها با کشورهایی امضا 
ش��ود که به لحاظ توس��عه اقتصادی و صنعتی 
از ایران پیرشفته تر باش��ند، ممکن است تجارت 
یک طرف��ه ای ش��کل گیرد ک��ه به زی��ان صنایع 
داخلی باش��د. ب��رای مثال، اگر ب��دون مالحظه 
توان صنایع داخلی، سقف این پیامن ها با کشور 

1. Special Drawing Right
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پیامن پولی دوجانبه 
یکی از مؤثرترین ابزارها 

برای کاهش ریسک 
ناشی از نوسانات نرخ 

ارز می باشد؛ چراکه 
این پیامن ها تقاضای 

برای ارزهای جهان روا 
را کاهش می دهند و 

پول های ملی را جایگزین 
آنها می کنند.



چین، باالتر از میزان تعیین ش��ده باشد، ممکن 
است رقابت پذیری صنایع کاهش یابد، زیرا رتبه 
ش��اخص کس��ب وکار در چین باالتر اس��ت و با 
حل شدن مشکالت ناشی از انتقال ارز، واردات 

کاالهای چینی به ایران ترسیع می شود. 
به هر صورت، تحقق پیامن دوجانبه پولی، عالوه 
بر مس��ائل اقتصادی و تش��ابه تراز تجاری، عمالً 
مستلزم اراده و همسویی و رابطه سیاسی مشرک 
کش��ورهای طرف قرارداد می باش��د. محدودیت 
ارزی ای��ران به وی��ژه در دوران تهدی��د، مخاطره 
تجرب��ه پیامن های دوجانبه را ک��ه ابتدا بعضاً با 

آزمون وخطا تحقق می پذیرد، افزایش می دهد.

2ـ5. تحلیــل کلــی وضعیــت تجــاری ایران و 
کشورهای منتخب )روسیه و ترکیه(

بر اس��اس تحلیل آماری  تج��ارت خارجی ایران 
در س��ال 1392، کل صادرات کشور در این سال 
)جم��ع درآمدهای ارزی بخ��ش دولتی و بخش 
خصوصی(، 71 میلیارد دالر بوده اس��ت. از این 
71 میلی��ارد، 49 میلیارد دالر رصف واردات کاال 

ش��ده اس��ت. واردات ایران از کشورهای حوزه 
پولی یورو، در حدود 6 میلیارد دالر )13 درصد 

کل واردات( بوده است. 
 کل واردات ایران از کشورهایی که کمر از 500 
میلیون دالر با ایران تجارت داشته اند )87 کشور( 
جمع��اً 4 میلی��ارد دالر )9 درص��د کل واردات( 
می باش��د. میزان مبادالت تجاری تنها 16 کشور 
با ایران بی��ش از 500 میلیون دالر بوده اس��ت 
که واردات از این کشورها، 38 میلیارد دالر )78 
درصد کل واردات( بوده اس��ت. این دسته بندی، 

در منودار )2( نشان داده شده است. 
 چنانچه سقف بیشری را برای تسویه دوجانبه 
به عن��وان معیار انتخ��اب کش��ور مقابل برای 
امضای پی��امن پول��ی دوجانبه ق��رار دهیم، 8 
کشور می توانند گزینه های مناسبی برای پیامن 
باش��ند. این کش��ورها به ترتی��ب عبارت اند از 
چین، هند، کره جنوب��ی، ترکیه، امارات متحده 
عربی، تایوان، پاکس��تان و روسیه. اگر با این 8 
کش��ور پیامن پولی دوجانبه امضاء ش��ود، این 
ام��کان وجود خواهد داش��ت که بی��ش از 55 
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درآمدهای ارزی ایران در 1392 )71 میلیارد دالر( � ارقام به میلیون دالر

منودار 1ـ تفکیک درآمدهای ارزی ایران در سال 1392

منودار 2ـ دسته بندی کشورها بر اساس مقدار تجارت با ایران

تحقق پیامن دوجانبه 
پولی، عالوه بر مسائل 
اقتصادی و تشابه تراز 
تجاری، عمالً مستلزم 
اراده و همسویی و رابطه 
سیاسی مشرتک کشورهای 
طرف قرارداد می باشد.

با توسعه روش پیامن 
پولی، امکان استفاده از 
آن در صدور ضامنت نامه 
برای رشکت های ایرانی 
خارج از کشور نیز فراهم 
می شود تا صادرات 
خدمات فنی و مهندسی 
رسعت بیشرتی یابد.



درصد واردات، به صورت دوجانبه تسویه  شود 
و نیازی به ارزهای واس��ط نباشد. اما اگر معیار 
انتخاب را برخی مالحظات سیاسی قرار دهیم، 
کش��ور روس��یه دارای اولویت بیشری خواهد 

بود. 

الف( روسیه
با توجه به تأثیر روس��یه در فضای بین املللی و 
شورای امنیت س��ازمان ملل و بامالحظه اعامل 
تحریم ه��ای بانکی غرب علیه این کش��ور، این 
کش��ور می تواند گزینه مناس��بی ب��رای اجرای 
آزمونه پیامن پولی با س��قف زمان��ی و مبلغی 
محدود باش��د. مطابق آمار س��ازمان ملل1، در 
سال 2013 روس��یه 1168 میلیون دالر به ایران 
صادرات داشته و در مقابل 432 میلیون دالر از 

ایران واردات داشته است. 
بررس��ی آمار گمرک در م��ورد کاالهای وارداتی 
ایران از روس��یه در س��ال 1392 نشان می دهد 
که کاالهایی مانند دانه گندم، چوب، محصوالت 
آهنی، دانه ذرت دامی، جو، دستگاه های رادار، 
الکرودهای زغالی، کاغذ روزنامه، دانه های کلزا 
و سیگار، 10 قلم عمده وارداتی ایران از روسیه 

بوده اند. 
10 قل��م کاالی صادرات��ی ایران به روس��یه در 
س��ال 1392 نیز ش��امل س��یامن، خیار، پس��ته، 
س��بزیجات، مکمل ه��ای دارویی، کی��وی، کلم، 
هیدروکربورهای غیر حلقوی اشباع نشده، مربا، 

انگور خشک کرده و آب سیب بوده است. 
پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در مذاکرات 
با روس��یه قرار است که بانک های ملی ایران و 
میلینیوم روس��یه عملیاتی بانکی را انجام دهند 
تا سقف 100 میلیون دالر و برای مدت یک سال 
پی��امن پولی دوجانبه امضاء ش��ود. محدودیت 
کاالیی هم برای این پیامن رضورتی ندارد. نرخ 
برابری ارزها به صورت ش��ناور و مبنای ذخیره 

ارزش نیز حق برداشت مخصوص باشد. 

ب ( ترکیه
بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2013، ایران 
از ترکی��ه 3646 میلی��ون دالر کاال از ترکیه وارد 
کرده اس��ت و در مقابل آن، ص��ادرات ایران به 
ترکیه 10383 میلیون دالر )با احتس��اب نفت و 

میعانات گازی( بوده است. 
بررس��ی آمار گمرک در م��ورد کاالهای وارداتی 
ایران از ترکیه در سال 1392، نشان می دهد که 
کاالهایی مانند برن��ج، موز، محصوالت فوالدی، 

دانه گندم، روغن س��ویا، جو، س��یگار، توتون و 
تنباکو، ماشین های نورد و کنجاله 10 قلم عمده 
وارداتی ایران از ترکی��ه بوده اند. 10 قلم کاالی 
عم��ده صادراتی ایران )ص��ادرات غیرنفتی( به 
ترکی��ه نی��ز عبارت اند از پلی اتیل��ن، آلومینیوم، 
مس تصفیه ش��ده، روی، گرید نساجی پروپیلن، 
متانول، پس��ته، انگور خشک کردن، اوره و رسب 

تصفیه شده. 
پیشنهاد می شود تا س��قف 200 میلیون دالر و 
ب��رای مدت یک س��ال پیامن پول��ی دوجانبه با 
ترکیه امضاء ش��ود. نرخ برابری ارزها به صورت 
ش��ناور و مبنای ذخیره ارزش نیز حق برداشت 

مخصوص باشد. 

6. جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به تجربه سال های اخیر در استفاده از 
پیامن های پولی در کش��ورهای رشق آسیا برای 
ذخیره ارزی و تس��ویه تجاری، به نظر می رسد 
که این ابزار بتواند قسمتی از مشکالت ناشی از 
انتقال ارز بین ای��ران و رشکای تجاری � به ویژه 
روسیه و ترکیه � را مرتفع سازد. عالوه بر این، با 
توس��عه روش پیامن پولی، امکان استفاده از آن 
در ص��دور ضامنت نامه برای رشکت های ایرانی 
خارج از کش��ور نیز فراهم می شود تا صادرات 

خدمات فنی و مهندسی رسعت بیشری یابد. 
به نظر می رسد که در این مدل، همه ذینفعان 
به نوع��ی منتفع ش��ده و هامن حال، ریس��ک 
قابل توجه��ی را تقب��ل منی کنند. بان��ک مرکزی 
می توان��د از این ابزار به عنوان مکمل روش های 
موجود در کنرل نوسانات نرخ ارز و رویارویی 
با تحریم  بانکی اس��تفاده مناید. بانک تجاری با 
افزایش تراکنش های بانک��ی و کارمزد دریافتی 
منتفع می شود. دولت به اهداف صادراتی خود 
نزدیک می ش��ود و رشکت ه��ای ایرانی فعال در 
خارج از کشور نیز با سهولت و ریسک کمر به 
انتقال وجوه با حجم زیاد و بر اس��اس سازوکار 

اعتبار اسنادی می پردازند. 
آنچه گفته ش��د با این مالحظه باید مورد توجه 
ق��رار گیرد که در اقدام عمل��ی برای پیامن های 
دوجانبه پولی، ه��ر دو جنبه مثبت و منفی به 
همراه رویکرد فعال جهادی و جسورانه، راهرد 
تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران را تعیین 
خواهد کرد. در این میان، مبارزه با س��لطه دالر 
در اقتص��اد بین امللل گریزناپذیر اس��ت و پیامن 
یادش��ده، یکی از رویکردها در این جهت تلقی 

می شود.

1. UN ComTrade Data: http://comtrade. 
un.org/
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مجتبی راعی دهقی1  
فاطمه عابدی جبلی2

مالزمات بانکداری مقاوم: 
مقاومت نهادینه 
بانکداری اسالمی

مقدمه
ام��روزه وج��ود نظ��ام بانک��ی در اقتص��اد کش��ورها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. به ویژه در کش��ورهایی که بازار رسمایه 
سازمان یافته ای ندارند و مسئولیت تأمین مالی بیشر فعالیت های 
اقتص��ادی بر دوش نظام بانکی اس��ت، نظام بانکی نقش بس��یار 
حیاتی ای برای اقتصاد ایفا می کند. برای مش��خص س��اخنت میزان 
اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور، تنها کافی است نگاهی گذرا 
به س��اختار تأمین  مالی اقتصاد کشور در سه سال گذشته داشته 
باش��یم. آمارهای ارائه شده نش��ان می دهند در سال 1390، حدود 
222 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کش��ور تزریق ش��ده 
است که بیش از 206 هزار میلیارد تومان آن ) 92/9 درصد کل این 
نقدینگی( به وسیله نظام بانکی بوده است؛ این در حالی است که 
س��هم بازار رسمایه از کل منابع پرداختی، 10 هزار و 500 میلیارد 
تومان بوده که معادل 7/1 درصد کل نقدینگی تزریق ش��ده بوده 
است و حجم تأمین مالی از طریق رسمایه گذاری خارجی، تنها 2/4 
درصد ) حدود 5300 میلیارد تومان( بوده است. در سال 1391 نیز 
از مجم��وع حدود 230 هزار میلیارد تومان منابع تزریقی، بیش از 
203 ه��زار میلیارد تومان )88/8 درص��د( بر عهده بازار پول، بالغ 
ب��ر 13 هزار میلیارد تومان )11/2 درصد( بر عهده بازار رسمایه و 
کمر از12 هزار میلیارد تومان )5/2 درصد( بر عهده رسمایه گذاری 
خارجی بوده اس��ت. در سال 1392، سهم بانک ها از مجموع 270 
هزار میلیارد تومان تأمین ش��ده، مع��ادل 88/1 درصد )238 هزار 
میلیارد تومان( بوده اس��ت. سهم بازار مالی نیز از مجموع، 11/9 
درص��د بوده و بیش از 24 هزار میلیارد تومان را بر عهده داش��ته 
اس��ت. همچنین رسمایه گذاری خارجی، 2/8 درصد از کل )حدود 

7700 میلیارد تومان( را در برگرفته است3. 
با توجه به اهمیت راهردی نظام بانکی در اقتصاد کش��ور، در بند 
نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به توجه بیشر به این حوزه 
تأکید شده است. از سوی دیگر، در سالیان اخیر شاهد حجم وسیعی 
از تحریم ها از سوی دشمنان در حوزه های بانکی و به ویژه حوزه های 

آیا اداره کردن نظام بانکی به 
شیوه اسالمی، با مقتضیات 
دوران تحریم که فشارهای 
سلطه را مضاعف کرده است، 
تناسب و سازگاری دارد؟
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بین امللل بانکی بوده ایم. بعالوه،  با توجه به لزوم 
رعایت دستورات رصیح اقتصادی اسالم، الزم است 
نظام بانکداری کشور به سبک بانکداری اسالمی 
عمل مناید. در اینجا این س��ؤال مطرح اس��ت که 
"آیا اداره کردن نظام بانکی به ش��یوه اسالمی، با 
مقتضیات دوران تحریم که فش��ارهای س��لطه را 
مضاعف کرده است، تناس��ب و سازگاری دارد؟" 
ب��رای پاس��خ گویی به این س��ؤال، پ��س از تبیین 
شیوه بانکداری اس��المی، باید بانک و بانکداری 
مقاوم را شناسایی و آنگاه همسو بودن مؤلفه ها 
و محوره��ای بانک��داری اس��المی ب��ا بانکداری 
مقاومتی را بررس��ی کنیم. در تحقیق حارض، در 
پی پاسخگویی به این سؤال بوده ایم که آیا بنا بر 
مبانی و با توجه به شواهد، نظام بانکداری اسالمی 
منجر به ایجاد بانکداری مقاومتی می شود یا خیر؟ 

1. معرفی بانکداری اسالمی
1ـ1. ویژگی های نظام بانکداری اسالمی 

نظام بانکداری اسالمی باید در راستای دستیابی 
به اهداف اقتصاد اس��المی باش��د. لذا در نظام 
بانک��داری اس��المی، ع��الوه ب��ر فعالیت ه��ای 
مت��داول بانکی، فعالیت ه��ای بانکی در اموری 
تبلور می یابد که از آن جمله اند: توزیع عادالنه 
تس��هیالت و خدم��ات بانکی بی��ن بخش ها و 
اقش��ار مختل��ف جامع��ه )عدال��ت توزیعی(؛ 
تعیی��ن عادالن��ه نرخ های س��ود تس��هیالت و 
س��پرده ها متناس��ب با رشایط اقتصادی جامعه 
و ل��زوم حذف ربا؛ لزوم رعایت موازین اخالقی 
)اخالق اس��المی( همچون صداقت، ش��فافیت، 
امان��ت داری، وف��ای ب��ه تعه��دات و پیامن ها، 

مس��ئولیت پذیری، پاس��خگویی و قانون گرایی؛ 
رعای��ت حق��وق مش��ریان و حفظ اح��رام و 
کرام��ت آنان؛ حف��ظ ارسار مش��ریان، رعایت 
حقوق کارمن��دان و مدیران بانک��ی و برقراری 
نظ��ام عادالنه ارتقاء و دس��تمزد و پاداش برای 
آنان؛ رعایت حقوق س��هامداران بانکی؛ رعایت 
اخ��الق در م��راودات بین بانک��ی؛ نظ��ارت بر 
تبلیغات و سیاس��ت گذاری های بانکی به منظور 
صیان��ت از فرهنگ اس��المی جامعه؛ صیانت از 
محیط زیس��ت با اولویت دهی ب��ه تأمین مالی 
بنگاه های تولیدکننده مواد پاک و محدودسازی 
تأمین مالی بنگاه های تولیدکننده مواد آالینده؛ 
حامی��ت سیاس��ت گذاری های بانک��ی از روند 
رش��د، توس��عه و ثبات اقتصادی و تقلیل اثرات 
ش��وک های مخرب اقتصادی؛ تقویت و حامیت 
از تولید ملی به منظور دس��تیابی به خوداتکایی 
و اس��تقالل اقتصادی در برابر س��لطه بیگانگان 

)قاعده نفی سبیل(. ]قلیچ، وهاب،1392[. 
در برخی کشورهای آسیای رشقی مانند مالزی، 
سیس��تم بانکداری به صورت دوگانه وجود دارد 
و مقررات اسالمی و قوانین بانکی، به طور مجزا 
در کنار قوانین معمول بانکداری حاکم هستند. 
)روزنامه دنیای اقتصاد � ش��امره 3123(. وجود 
همزم��ان دو سیس��تم بانکی در این کش��ورها، 
فرصتی را برای مشریان بانکی فراهم کرده تا با 
مقایسه خدمات بانکی در هر دو سیستم، آنچه 
را مناسب تر تشخیص می دهند، انتخاب کنند. 

2ـ1. محورهای کلی بانکداری اسالمی
رعای��ت بانکداری اس��المی ش��امل دامنه ای از 

نظام بانکداری اسالمی 
باید در راستای دستیابی 

به اهداف اقتصاد 
اسالمی باشد. لذا در 

نظام بانکداری اسالمی، 
عالوه بر فعالیت های 

متداول بانکی، 
فعالیت های بانکی در 

اموری تبلور می یابد.
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قوانی��ن و قواعد برگرفته از آی��ات و روایات و 
اصول فقهی اس��ت که در یک طبقه بندی کلی 
می ت��وان مهم ترین آنه��ا را در چند محور کلی 

ذیل طبقه بندی کرد:
 اعطای تسهیالت در نظام بانکداری اسالمی، 
بر اس��اس عقد وکالت انجام می ش��ود و بر این 
اس��اس، بانک ها به عنوان وکیل س��پرده گذاران 
عم��ل می کنند. ازاین رو، ارائه تس��هیالت منوط 
ب��ه قراردادهای واقعی مبتنی ب��ر تهیه و ارائه 
کاالها و خدمات حقیقی اس��ت و قراردادهای 
اقتصادی منی توانند به صورت کاذب باشند و بر 
اساس قاعده " العقود تابعه للقصود" منی توانند 
ص��وری باش��ند و ب��ا اقتص��اد واقعی تناس��ب 
نداشته باش��ند. در این صورت، ارائه تسهیالت 
با پش��توانه حقیقی انجام می شود و در راستای 
تقویت بخ��ش حقیقی اقتصاد اس��ت، نه برای 

فعالیت های سفته بازی.
 در نظام بانکداری اس��المی، ربا حرام است و 
به همین دلیل، از نرخ سود قراردادهای واقعی 

به جای نرخ بهره استفاده می شود. 
 بر اس��اس عقد وکالت الزم اس��ت بانک های 
اس��المی در نظ��ارت و بررس��ی توجی��ه فنی و 
اقتص��ادی پروژه هایی ک��ه از بانک تأمین مالی 
ش��ده اند، به عن��وان وکیل س��پرده گذاران عمل 

منایند.)موسویان، 1388، ص300(. 
 نظ��ام بانک��داری اس��المی بنا ب��ر اصل نفی 
سبیل، باید در مسیر استقالل و حامیت از تولید 

داخلی گام بردارد.

2. شاخص های کلی بانکداری مقاومتی
نظام بانکداری متعارف به ویژه در کش��ورهای 
غربی، بر اثر تجارب بحران های مالی حادث شده 
در س��الیان گذش��ته، تجارب ارزش��مندی را در 
زمینه افزایش اس��تحکام نظ��ام بانکی خود در 
مقابله با بحران های مالی کسب کرده است که 
منونه بارز آن را در بیانیه های اول، دوم و س��وم 
کمیته بازل1 و همچنین در قوانین داد� فرانک2 
می توان مش��اهده ک��رد. ازاین جه��ت، تجارب 
بانک��داری متع��ارف در مقابل��ه با ش��وک های 
اقتص��ادی می توان��د راهنامی��ی مناس��ب برای 
شاخص س��ازی بانک��داری مقاومتی باش��د3.  از 
یک دیدگاه4، ش��اخص های بانکداری مقاومتی 
شامل دو دسته هس��تند که شاخص های دسته 
اول، منج��ر ب��ه افزای��ش مقاوم��ت اقتصاد در 
مقابل تحریم ها و فشارها خواهند شد و دسته 
دیگر، شاخص هایی برای افزایش سطح مقاومت 

ساختار داخلی نظام بانکی در مقابل تحریم ها 
و فش��ارهای داخل��ی و خارجی هس��تند. این 
ش��اخص ها که در برخی موارد نی��ز با یکدیگر 

هم پوشی دارند، عبارت اند از: 
 بهره وری باال

 انعطاف پذیری مبتنی بر رشایط اقتصادی
 تعامل اسراتژیک با خارج

 تشویق مرصف کاالی ایرانی
 بیکاری پنهان بسیار کم
 حامیت از تولید داخلی

 ایجاد یکپارچگی در سطح متامی بانک ها در 
راستای افزایش شفافیت های بانکی

 وجود نظام اعتبار سنجی
 ارائه تسهیالت هدفمند

 حجم پایین مطالبات معوق
 سطح باالی دارایی بانک ها

 قدرت نقدینگی باالی دارایی های بانک
 عدم مترکز قدرت بانکی در چند بانک )قانون 

داد � فرانک(
 عدم مترکز در ارائه تس��هیالت ) اعم از مترکز 
در ارائه تسهیالت به بخش های خاص اقتصادی 
و ی��ا مترکز در ارائه تس��هیالت در مناطق خاص 

جغرافیایی(.

3. ارزیابــی اثــرات بالقوه رعایــت بانکداری 
اسالمی بر شاخص های بانکداری مقاومتی 

برای ارزیابی اثرات احتامل��ی تحقق بانکداری 
اس��المی ب��ر ویژگی ه��ای مقاوم س��از بانک��ی 
و اقتص��ادی، بای��د تأثی��ر برقراری هرک��دام از 
محوره��ای کل��ی نظ��ام بانکداری اس��المی بر 
ش��اخصه های کلی بانکداری مقاومتی بررس��ی 
گ��ردد. مح��ور اول بانک��داری اس��المی عبارت 
است از اعطای تسهیالت بر اساس قراردادهای 
واقع��ی مبتنی بر تهیه و ارائه کاالها و خدمات 
حقیق��ی.  بر این اس��اس، قراردادهای اقتصادی 
منی توانند به صورت کاذب باش��ند و از اقتصاد 
واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معامالت 
آن، صوری و کاذب باشد، نسبت به بی ثباتی ها 
و هیجان های عنارص دخیل، حساس��یت بسیار 
بیش��ری از خود نش��ان خواهد داد. بیش��رین 
قسمت آس��یب پذیری نظام مالی در مواجهه با 
ش��وک ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی های 
خریداری ش��ده و میل به ادامه معامالت کاذب 
و س��فته بازی باز می گردد ]صدیقی، 1389[ که 
در بلندمدت، به علت فقدان پشتوانه واقعی و 
تولید حقیقی برای بازپرداخت این تس��هیالت، 

شاخص های بانکداری 
مقاومتی شامل دو دسته 
هستند که شاخص های 
دسته اول، منجر به 
افزایش مقاومت 
اقتصاد در مقابل 
تحریم ها و فشارها 
خواهند شد و دسته 
دیگر، شاخص هایی 
برای افزایش سطح 
مقاومت ساختار داخلی 
نظام بانکی در مقابل 
تحریم ها و فشارهای 
داخلی و خارجی 
هستند. 
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ب��ه افزایش چش��مگیر حجم مطالب��ات معوق 
می انجامد. ل��ذا برقراری مح��ور اول بانکداری 
اس��المی، منجر به ارائه تسهیالت هدفمند و در 
راس��تای تولید حقیقی خواهد ش��د و همچنین 
کاه��ش حج��م مطالب��ات معوق را ب��ه همراه 
خواهد داش��ت که امروزه یکی از آس��یب های 
جدی نظام بانکی کش��ور محس��وب می ش��ود. 
در نتیجه، از بروز نابس��امانی و سفته بازی های 
اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد. همچنین از 
ب��روز قرارداده��ای کاذب در اقتصاد که باعث 
بروز ناکارایی های اقتصادی می شوند، جلوگیری 
می گردد. هنگامی که ارائه تس��هیالت بر اساس 
قرارداده��ای واقعی انجام ش��ود، و به عبارتی 
بانک ه��ا بتوانن��د تس��هیالت هدفمن��دی را به 
اقتصاد تزریق کنند، اقتصاد تقویت می ش��ود و 

بهره وری نیز افزایش خواهد یافت.
بر اس��اس مح��ور دوم بانکداری اس��المی، نرخ 
س��ود قراردادهای واقع��ی اقتص��اد، جایگزین 
نرخ بهره می ش��ود. در این حالت، نظام بانکی 
و رسمایه گ��ذاران از انعطاف پذی��ری بیش��ری 
برخ��وردار خواهن��د ب��ود و در رشای��ط ب��روز 
بحران ه��ای اقتص��ادی ناش��ی از تحریم ها و یا 
س��ایر فش��ارهای اقتص��ادی، به ای��ن علت که 
رسمایه گ��ذاران تنها متعهد ب��ه پرداخت مبلغی 
متناسب با سود و زیان رسمایه گذاری انجام شده 
به نظام بانکی خواهند بود، احتامل ورشکستگی 
آنه��ا و نکول بازپرداخت های بانکی به ش��دت 
کاهش خواهد یافت. همچنین به این علت که 
س��پرده گذاران در این رشایط خود را به نحوی 
رشیک رسمایه گذاران می دانند، در رشایط بروز 
بحران های اقتصادی، برای دریافت سپرده های 
خود کمر ب��ه بانک ها مراجع��ه خواهند کرد؛ 
زی��را می دانند دریافت سپرده هایش��ان در این 
هنگام، موجب تحمل بخش��ی از زیان توس��ط 
رسمایه گذاران می شود. ازاین رو، نظام بانکداری 
اس��المی از این ناحیه، حاشیه امنیت باالتری را 
نسبت به نظام بانکی رسمایه داری و در رشایط 
بحران های ناشی از وجود تحریم و یا بحران های 
ناش��ی از ادوار تجاری خواهند داشت. این امر، 
منجر ب��ه افزایش س��طح مقاوم��ت بانک های 
اسالمی نس��بت به نظام بانکداری رسمایه داری 
در رشایط تحریم و فشارهای اقتصادی خواهد 
شد. بعالوه، افزایش انعطاف پذیری نظام بانکی 
در دریافت س��ود در رشایط س��خت اقتصادی، 
منج��ر به افزایش س��طح مقاوم��ت بنگاه های 
اقتصادی ای خواهد شد که از نظام بانکی تأمین 

مالی ش��ده اند؛ زیرا باید بر اساس سودی که به 
دست خواهند آورد، سود بانکی را بپردازند، نه 

بر اساس یک نرخ ثابت.
محور س��وم بانکداری اسالمی اش��اره به نقش 
بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران در نظارت 
و بررس��ی توجیه فنی و اقتص��ادی پروژه هایی 
دارد ک��ه از جان��ب نظ��ام بانک��ی تأمین مالی 
می ش��وند. در نظام بانکداری اسالمی باید یک 
نظام اعتبار س��نجی قوی حکم فرما باشد. وجود 
نظام اعتبار س��نجی برای ارائه تسهیالت بانکی، 
در بلندم��دت منجر به تخصی��ص بهینه منابع 
مالی و همچنین کاهش سطح مطالبات معوقه 

بانک ها خواهد شد.]تقی نتاج[
مح��ور چهارم بانکداری اس��المی متضمن نقش 
بانک ها در حامیت از تولید داخلی اس��ت. این 
نقش بانک ها برگرفته از قاعده نفی س��بیل در 
نظام اقتصاد اس��المی اس��ت. به عبارتی قاعده 
نفی سبیل نظام بانکداری اسالمی را موظف به 
حامی��ت از تولید داخل��ی و به ویژه حامیت از 
بخش های تولیدی کاالهای اسراتژیک و حیاتی 

می کند. 
ع��الوه بر آنچه گفته ش��د، در نظ��ام بانکداری 
اس��المی باید موازین اخالق اس��المی همچون 
صداقت، ش��فافیت، رعایت حقوق کارمندان و 
مدی��ران بانکی و برقراری نظام عادالنه ارتقاء و 
دس��تمزد و پاداش برای آنان مدنظر قرار گیرد. 
افزای��ش ش��فافیت و صداقت نظ��ام بانکی، با 
یکپارچه س��ازی نظام بانکی امکان پذیر خواهد 
ش��د و باع��ث کاهش فس��اد در ش��بکه بانکی 
نیز می ش��ود. همچنین برق��راری نظام عادالنه 
دستمزد و پاداش نیز منجر به افزایش بهره وری 

در نظام بانکی خواهد شد.

4. شــواهدی از مقاومــت نســبی بانک ها در 
کشورهای اسالمی در برابر بحران های مالی 

برای بررس��ی تأثیر بحران های مالی در س��طح 
بین امللل��ی بر عملکرد نظام بانکداری اس��المی 
و نظ��ام بانکی متع��ارف، تحقیق��ات متعددی 
صورت گرفته اس��ت. برخی از ای��ن مطالعات، 
تأثیر بح��ران مالی س��ال 2008 را ب��ر عملکرد 
بانک ه��ای کش��ورهای اس��المی و بانک��داری 
متعارف در سه دسته ش��اخص های سودآوری، 
ش��اخص های س��اختار رسمایه و ش��اخص های 
نقدینگی بررس��ی کرده اند. نتایج برخی از این 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که قبل و بعد از 
ب��روز بح��ران، ش��اخص های مورد بررس��ی در 

در نظام بانکداری 
اسالمی باید موازین 

اخالق اسالمی همچون 
صداقت، شفافیت، 

رعایت حقوق کارمندان 
و مدیران بانکی و 

برقراری نظام عادالنه 
ارتقاء و دستمزد 

و پاداش برای آنان 
مدنظر قرار گیرد. 

افزایش شفافیت و 
صداقت نظام بانکی، 

با یکپارچه سازی نظام 
بانکی امکان پذیر 

خواهد شد و باعث 
کاهش فساد در شبکه 

بانکی نیز می شود. 
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نظام بانکداری اس��المی نس��بت ب��ه بانکداری 
متع��ارف از پایداری بیش��ری برخ��وردار بوده 
اس��ت و لذا نظام بانکداری اس��المی نسبت به 
نظ��ام بانکداری متع��ارف، در برابر بحران های 
اقتصادی از ثبات بیشری برخوردار بوده است. 

]قلیچ و خدابخش، 1391[
صندوق بین املللی پول در تحقیقی با بررسی اثرات 
بحران مالی بر سودآوری، اعتبار و رشد دارایی های 
بانک ها در کشورهایی که هر دو نظام بانکداری 
را داش��ته اند، عملکرد بانک های اس��المی  نسبت 
ب��ه بانک های متعارف را موفق ت��ر ارزیابی کرده 
است. در این تحقیق، متغیرهایی  که برای بررسی 
اث��ر بحران بر این دو نوع بانکداری مورد ارزیابی 
قرار گرفت، عبارت بودند از: تغییر در سوددهی، 
تسهیالت بانکی، دارایی های بانک و رتبه بندی های 
خارجی. نتایج نشان دادند که بانک های اسالمی،  
در جریان بح��ران مالی جهانی عملکرد متفاوتی 
نس��بت به بانک ه��ای متعارف از خ��ود بر جای 
گذاشته اند. در واقع مؤلفه های بانکداری اسالمی  
و الگوی عملک��ردی آن، مانع اثرات منفی بحران 
مالی جهانی سال 2008 بر سودآوری این بانک ها 
شده است. بعالوه ، بانک های اسالمی از سبدهای 
رسمایه  گ��ذاری کوچک ت��ر و نس��بت پایین ت��ر 
ریس��ک پذیری برخ��وردار بوده ان��د و از اص��ول 
رشیعت تبعیت می کرده اند ک��ه آنها را از تأمین 
مالی و رسمایه گذاری در ابزارهایی که بانک های 
متعارف را به ورطه بحران کشانده، منع کرده بوده 
اس��ت. این رفتار، به این سیستم بانکداری کمک 
کرد تا از پیامدهای وخیم بحران مالی آن سال ها 
مصون مباند. همچنین در خالل بحران مالی سال 
2008، اعتبارات و دارایی بانک های اس��المی  ، دو 
برابر بانک های متعارف رش��د ک��رد و به همین 
دلی��ل، این نظ��ام بانکی کمک ش��ایانی به ثبات 
مالی و اقتصادی جهان ک��رد. این نحوه عملکرد، 
عمدتاً ناشی از درجه باالی نقدشوندگی تسهیالت 
ای��ن بانک ها و البته در نظ��ر گرفنت این واقعیت 
بوده است که بسیاری از بانک های اسالمی، بخش 
عمده تسهیالت خود را در اختیار مرصف کنندگان 
� و ن��ه رسمایه گذاران � ق��رار داده اند که کمر، از 
پیامدهای بحران مالی جهانی اثر پذیرفته بودند. 

س��ایر مؤسس��ات بین املللی رتبه بن��دی نیز در 
آخری��ن ارزیابی های خ��ود، عملکرد بانک های 
اس��المی  در ح��وزه مدیریت ریس��ک را بهر از 
بانک ه��ای متع��ارف ارزیابی کرده ان��د که این 
ارزیابی ها نیز مطالعات صندوق بین املللی پول 

]Hasan and Dridi[.را تأیید می کند
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صندوق بین املللی پول در 
تحقیقی با بررسی اثرات 
بحران مالی بر سودآوری، 
اعتبار و رشد دارایی های 
بانک ها در کشورهایی 
که هر دو نظام بانکداری 
را داشته اند، عملکرد 
بانک های اسالمی  نسبت 
به بانک های متعارف را 
موفق تر ارزیابی کرده 
است. 
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 تحق��ق کامل اقتصاد مقاومتی قرار اس��ت چه مش��کالتی را در 
اقتصاد کشور حل کند؟

 اوالً بایس��تی توجه ش��ود که مش��کالت اقتصاد کشور، مزمن و 
دیرپاس��ت و با یک حرک��ت و جهش و به عبارت��ی، با یک جهاد 
جمع��ی، یکپارچه و البته نظام مند باید برای حل آن تالش ش��ود. 
در کالم ره��ری معظم انقالب، این مش��کالت در حداقل 9 بخش 

دسته بندی شده است:
اول: وابستگی شدید به نفت

پیون��د زدن اقتص��اد ملی به نفت خام طی ده ها س��ال که قیمت 
خرید آن هم عمالً در کش��ورمان تعیین منی ش��ود، قرار گرفنت در 
بازی ای اس��ت که س��لطه گران جهان، قواعد آن را تعیین می کنند. 
نفت نباید خام فروش��ی شود. این س��اده ترین و البته بدترین کار 
ممکن برای کش��وری با بیش از 100 س��ال س��ابقه نفتی است که 
رسمایه چند هزارس��اله این کش��ور کهن، به مث��ن بخس که آن هم 
عمالً با ترفند دش��منان تعیین می ش��ود، فروخته شود. در گذشته 
دیده ایم وقتی با اعامل تحریم، میزان صادرات و قیمت هر بشکه 
نفت کاهش یافت، مسئولین تا حدودی بر اساس بهای پایین نفت 
برنامه ری��زی کردند و کش��ور اگر چه نه چن��دان مطلوب، ولی به 
هر صورت اداره ش��د و اگر مدتی با همین مالحظه اداره می شد، 
وضعی��ت بهبود می یافت. پس چرا ما اجازه بدهیم دش��من برای 
ما طرح ریزی کند که ناگزیر شویم منفعالنه حرکت کنیم. ما خود 
باید با هوش��مندی، طرح ریزی و برنامه ریزی مناسبی برای کاهش 

وابستگی به نفت صورت دهیم.
سؤال این است که اگر در این طراحی های دشمن، صادرات نفت 
کش��ور ما مثالً به روزی 500000 بش��که و قیمت هر بش��که آن 
ب��ه بش��که ای کم��ر از 40 دالر کاهش یابد و یا حت��ی روزی آنها 

در شامره قبلی مجله، بخش اول گفت وگو با دکر صالح ارائه گردید. در این قسمت، بخش دوم این گفت وگو گزارش می شود. 
مترکز این بخش، بر نارسایی های اساسی اقتصاد کشور و معرفی رویکرد و مدیریت جهادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

گفت و گو با دکرت صالح اصفهانی1

اقتصاد مقاومتی: 
نظریه ای برای انقالب اقتصادی و 
الگویی برای مقاومت

در گذشته دیده ایم وقتی با 
اعامل تحریم، میزان صادرات و 
قیمت هر بشکه نفت کاهش 
یافت، مسئولین تا حدودی 
بر اساس بهای پایین نفت 
برنامه ریزی کردند و کشور 
اگر چه نه چندان مطلوب، 
ولی به هر صورت اداره شد 
و اگر مدتی با همین مالحظه 
اداره می شد، وضعیت بهبود 
می یافت.

1. دانشیار دانش��گاه عالی دفاع ملی و مدیر مسئول 
مجله اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی.

)بخش دوم(



نفت خام کشورمان را خرید نکنند و کشورهای 
دیگری که آنها را می شناس��یم خأل نفت ایران را 
برای آنها پرکنند، ما نباید قبالً برنامه ریزی کرده 
باش��یم؟ حتامً باید برنامه ریزی کرده باش��یم و 
می کنیم؛ اما چرا برنامه ریزی، منفعالنه و تحت  
تأثیر فش��ار دشمنان صورت گیرد؟ چرا با ابتکار 
و ب��ه صورت خ��الق و با تفک��ر راهردی عمل 
نکنی��م؛ در حالی که سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی همین امر را در بنده��ای 13، 14 و 
15 برای ما الزام کرده است و البته این کار هم 
شدنی است لکن س��ازوکارهایی می خواهد که 

در جای خود باید به آن اشاره کنیم.
دوم: بیکاری

ه��امن جوانی که تحصیل  ک��رده و نقطه قوت 
و فرصت نظام ماس��ت، امروز بی��کار و از نظر 
فردی و اجتامعی، دچار مشکالت فراوانی شده 
و به همین دلیل، برای تحقق اهداف نظام، در 
مواردی حداقل غیرمفید است. چون ما اقتصاد 
را درون زا و م��ردم بنی��ان نکرده ایم و فرهنگ 
مناسب کار هم ترویج نشده و رسمایه گذاری ها 
جه��ت ندارند. ما ب��رای رشایط وی��ژه، اقتصاد 
و اش��تغال را طراح��ی نکرده ای��م. ب��ر اس��اس 
سیاست های 1، 2، 3، 4 و سایر بندهای سیاستی 
اقتصاد مقاومتی، بایستی این ضعف و تهدید را 

تبدیل به قوت و فرصت کنیم.
سوم: تورم مزمن

ن��رخ ت��ورم در کش��ورمان در مقایس��ه با تورم 
کشورهای دیگر � از کش��ورهای ثرومتند تا غیر 
ثرومتن��د گرفته تا غربی ی��ا رشقی � در باالترین 
رتبه بوده و هس��ت و وضع مطلوبی نداش��ته 
و نداری��م. دولت یازدهم ب��ا کنرل پایه پولی و 
کنرل نقدینگی و س��ایر ابزارها توانسته تورم را 
ت��ا حدی کنرل و رش��د آن را مهار کند که قابل 
قدردانی اس��ت، اما مهار تورم، جزء کوچکی از 
کل ظرفیت های عظیم اقتصاد مقاومتی اس��ت 
که تاکنون به فرهنگ عمومی تبدیل نش��ده و 
در دس��تور کار جدی مقامات و مسئولین قرار 

نگرفته است.
چهــارم: معیــوب بــودن برخی ســاختارهای 

اقتصادی
در این قسمت، اشاره به دو موضوع مفید است: 
یکی بحث مالیات و دیگ��ری، بحث یارانه های 
نق��دی. در بح��ث مالیات، صنف طالفروش��ان 
و صن��ف آهن فروش��ان، ج��زء پردرآمدترین و 
پ��ر معامله ترین صن��وف با ارقام باال هس��تند 
اما براس��اس گزارش س��ازمان مالیاتی، متوسط 

پرداخت س��االنه مالی��ات آنها در س��ال 1389 
ح��دود 1/5 میلی��ون تومان بوده اس��ت؛ یعنی 
تقریب��اً معادل یک کارمند با حقوق متوس��ط!! 
متوس��ط پرداختی رسانه مالی��ات حقوق بخش 
دولتی )کارکنان دولت( در همین س��ال، حدود 
640 هزار تومان بوده است در حالی که رسانه 
مالی��ات قطعی اصن��اف )مش��اغل غیردولتی( 
حدود 480 هزار تومان گزارش ش��ده است. در 
توجی��ه چرایی این وضعیت گفته می ش��ود که 
ساختار ثبت در کش��ورمان، معیوب و ناکارآمد 
اس��ت و س��اختار قانونی دارای خأل می باشد و 
ازاین رو، کنرل معامالت بس��یار ضعیف است و 
شاهد فرار مالیاتی هس��تیم. در نتیجه، ناگزیر 
از ث��روت آیندگان نظیر نف��ت برای هزینه های 
روزمره جامعه برداشت می شود و از جمله، به 

بند 17 سیاست های کلی توجه کافی منی شود.
ب��ه  یاران��ه نق��دی  موض��وع دوم، پرداخ��ت 
ثرومتن��دان اس��ت؛ در حالی که تولید، مش��کل 
دارد و منی توانی��م یاران��ه تولی��د را بدهیم. در 
دولت گذش��ته و فعل��ی اع��الم می کنند هنوز 
منی توانند تعیین کنند که چه کسانی شایستگی 
دریافت این یارانه را ندارند؛ چراکه نظام آمار و 
اطالعات و ساختارهای اقتصادی معیوب است. 
بند 4 سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بر ارتقاء 

شاخص های عدالت اجتامعی تأکید دارد.
پنجم: اش��کاالت در نظام مالی و پولی و بانکی 

و بازار رسمایه 
چند نه��اد مدیریت��ی چرخه پول��ی و بانکی و 
رسمای��ه وج��ود دارد ک��ه عمده اینه��ا یا بانک 
� اع��م از بان��ک مرکزی و بانک ه��ای دولتی و 
خصوصی � و یا مرتبط با بانک هس��تند و قرار 
است بر پول و رسمایه کشور، مدیریت راهردی 
داش��ته باش��ند و از عوارض س��وء نابسامانی یا 
جهت گیری نادرس��ت و مخرب آن جلوگیری به 
عم��ل آورن��د و منافع و به��ره وری آن را ارتقاء 
دهند به نحوی که تولید، رش��د کند؛ اما بخشی 
از ای��ن مناب��ع � از جمل��ه دالره��ا و طالهای 
خانگی � اساساً ثبت شده و مشخص و در کنرل 
شبکه نیس��ت. بخش دیگری، به علت بی ثباتی 
و ناپای��داری اقتصادی بین ب��ازار پول و رسمایه 
رسگردان اس��ت. البت��ه به ظاهر رسگ��ردان اما 
مطابق منافع تشخیص داده ش��ده ی درس��ت یا 
نادرست منفعت طلبانه، در جریان است. بند 9 
سیاس��ت ها به اصالح و تقویت نظام در فضای 
م��ورد بحث با هدف پاس��خگویی ب��ه نیازهای 
اقتص��اد ملی، ایج��اد ثبات در اقتص��اد ملی و 
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چرا با ابتکار و به صورت 
خالق و با تفکر راهربدی 
عمل نکنیم؛ در حالی که 
سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی همین امر را 
در بندهای 13، 14 و 
15 برای ما الزام کرده 
است و البته این کار هم 
شدنی است.

مهار تورم، جزء کوچکی 
از کل ظرفیت های عظیم 
اقتصاد مقاومتی است 
که تاکنون به فرهنگ 
عمومی تبدیل نشده 
و در دستور کار جدی 
مقامات و مسئولین قرار 
نگرفته است.



پیشگامی در تقویت بخش واقعی تأکید دارد.
ششم: اشکاالت نظامات گمرکی

نظ��ام گمرک��ی و جری��ان ص��ادرات و واردات 
کش��ورمان، براس��اس الگوی اقتص��اد مقاومتی 
ش��کل نگرفته اس��ت. این نظام، به مت��ام معنا 
حامی تولید داخلی نیست. تعرفه های وارداتی 
ح��وزه فعالیت برخی صنایع، کمر تولید داخلی 
آنها را شکسته است و در برخی مقاطع، برخی 
کاالهای��ی وارد ش��ده اند که نه نی��از بوده و نه 
ورودش��ان س��ابقه داشته اس��ت. نظام گمرکی 
ما بایستی مش��وق صادرات و کاهنده واردات 
غیررضوری  باش��د و واردات��ی که برای آن زمینه 
تولی��د داخلی وجود دارد را ه��م محدود کند. 
تأکید سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی خصوصاً 

بند 10 بر اصالح همین نظامات است.
هفتم: اشکال در الگوی مصف

ش��یوه مرصف کننده ایرانی در مرصف متأسفانه 
ج��زء بدتری��ن  ش��یوه ها اس��ت. ح��رضت آقا 
می فرمایند ما مثل بچه پولدارهای نفتی هستیم. 
در ح��وزه آب و انرژی نه اینکه بد مرصف  کنیم 
بلکه آن را نابود می کنیم. در بند 8 سیاست های 
کلی، به اص��الح الگوی مرصف و ترویج مرصف 
کااله��ای داخلی و در بن��د 16، به رصفه جویی 
در هزینه های عمومی کش��ور با تأکید بر تحول 
اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت 
و حذف دس��تگاه های موازی و هزینه های زاید 

اشاره شده است.
هشتم: اشکال در تولید

 کل فراین��د تولید، از منظر راهردی و عملیاتی 
و اجرایی سیستامتیک مدیریت منی شود. آسیب 
های تولید، موانع تولید و محرک های تولید در 
کل عرصه ها با یکدیگر دیده منی ش��وند. فرایند 
تولید، به چند نظام و موضوع متصل اس��ت. از 
یکسو به نظام گمرکی و از سوی دیگر به نظام 
مالی و پولی و بانکی و از س��ویی هم به نظام 
رسمایه و کار و دس��تمزد متصل است. از سوی 
دیگر، به فرهن��گ مرصف ارتباط دارد و از یک 
س��و به نظام انرژی و یارانه مرتبط است. اینها 
چنانچه به صورت منظومه ای طراحی، مدیریت 
و مراقبت نش��وند، تولید رونق نخواهد یافت. 
در بندهای 4، 5 و 6 سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، به طور جدی به این حوزه توجه شده 
اس��ت. حال باید سؤال کنیم که آیا این منظومه  
طراحی ش��ده اس��ت؟ آیا مرجعی برای این کار 

پیش بینی شده است؟
نهم: اشکال در بهره وری

در اقتصاد ما نسبِت ستانده به نهاده، در رشایط 
مناسبی قرار ندارد. در بند 3 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، به رش��د بهره وری در اقتصاد 
ب��ا تقویت عوام��ل تولید، توامنندس��ازی نیروی 
کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بس��ر 
رقاب��ت و به کارگیری ظرفیت ه��ا در جغرافیای 

مزیت های مناطق کشور توجه شده است.
دهم: اشکال مدیریتی و ساختاری

مش��کالت اقتصادی که تاکنون برش��امری شد، 
ماهیت اقتصادی داش��تند اما آنچه بایس��تی به 
عنوان نخ تس��بیح ای��ن عوام��ل در نظر گرفته 
ش��ود و می تواند رافع معضالت و پیوند زننده 
ظرفیت ها برای حل مش��کالت باش��د، مس��ائل 
مدیریت��ی و س��اختاری اس��ت. ای��ن ک��ه چرا 
بس��یاری از سیاس��ت ها و راه کارهای اقتصادی، 
در مرحل��ه عمل به اجرا در منی آیند و یا ناقص 
اجرا می ش��وند، به فقدان ساختار ویژه ی الزم و 
مدیریت متناس��ب برای رفع ناهنجاری های آن 
ب��از می گردد. در بند22، به برخی از حوزه های 
مدیریت نظیر رصد برنامه های تحریم و افزایش 
هزین��ه ب��رای دش��من و مدیری��ت مخاطرات 

اقتصادی اشاره شده است.

 در مقدم��ه ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، مقام معظم رهری به "جهاد مقدس" 
اش��اره فرموده ان��د. چ��را "جه��اد"؟ در طلیعه 
سیاس��ت ها ه��م به "رویک��رد جهادی" اش��اره 

داشته اند. چرا "رویکرد جهادی"؟
 حرضت آق��ا می فرمایند در جه��اد، حضور و 
رویاروی��ی با دش��من مف��روض اس��ت. با این 
مالحظه، تالش هایی که انس��ان می کند در عین 
این که دش��منی در مقابل او نیس��ت، در واقع 
جهاد نیست. حال س��ؤال این است که "آیا در 
مقاب��ل ما دش��منی وجود دارد؟" پاس��خ مثبت 
اس��ت. آمری��کا و هم پیامنان او با ش��یوه های 
مختل��ف ترور و جنگ نظامی و تحریم و امثال 
آنه��ا، به دنبال از پ��ای درآوردن نظام جمهوری 
اسالمی ایران هستند. هدف تحریم ها نیز ناامید 
و رسخ��ورده و پراکنده ک��ردن ملت و رسنگون 
کردن نظام جمهوری اس��المی بوده و هس��ت. 
مقابله با دش��من، جهاد اس��ت و فقط با عمل 
جه��ادی، پیروزی به دس��ت می آی��د. مدیریت 

جهادی در چنین فضایی مفهوم می یابد.

 چ��را به مدیری��ت جهادی نیاز اس��ت؟ مگر 
مدیریت علمی کارگشا نیس��ت؟ اساساً این دو 

شیوه مصف کننده 
ایرانی در مصف 

متأسفانه جزء بدترین  
شیوه ها است. حرضت 
آقا می فرمایند ما مثل 
بچه پولدارهای نفتی 
هستیم. در حوزه آب 
و انرژی نه اینکه بد 

مصف  کنیم بلکه آن را 
نابود می کنیم.
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مفهوم، چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
اوالٌ ش��واهد نش��ان می دهند که در کش��ور ما 
مدیریت متداول جوابگ��و نبوده و یا به خوبی 
جواب منی دهد و بر اس��اس آنچه اش��اره ش��د، 
مشکالت اقتصادی ما با همین مدیریت فعلی، 
جدی اس��ت. ثانیاً باید ببینیم که هر جا موفق 
بوده ای��م، ک��دام مدیریت جواب داده اس��ت؟ 
پاسخ روش��ن است. موفقیت های بزرگ انقالب 

و نظام، با مدیریت جهادی به دست آمده اند.
مدیریت جهادی چند مؤلفه و شاخص دارد که 

16 مورد از آنها را اشاره می کنم.
نکت��ه اول: مدیری��ت جهادی اهت��امم بیش از 
حد متع��ارف الزم دارد؛ یعنی با ظرفیت عادی 

منی توان مدیریت جهادی منود.
نکت��ه دوم: این مدیریت، دش��من را در مقابل 
خ��ود می بیند؛ یعنی به وجود تهدید و آس��یب 
واقع بینانه توجه می کند. با این نحوه مدیریت، 
بای��د مراقب ب��ود و برای جلوگیری از آس��یب 
طرح ری��زی کرد. اما در هامن حال، در مدیریت 
جهادی ترس جایی ندارد بلکه شجاعت حکیامنه 

و عاملانه بروز می یابد.
نکته سوم: جهاد، مبارزه است. مبارزه با دشمن، 
کاری عادی نیس��ت و با ویژگی های عادی هم 

تحقق منی یابد.
نکت��ه چه��ارم: در جه��اد، احس��اس خس��تگی 
منی ش��ود. احس��اس خس��تگی مربوط ب��ه کار 
تعریف ش��ده عادی اس��ت. در جهاد تا آخرین 

نفس باید ماند و مجاهدت و مقاومت کرد.
نکت��ه پنج��م: خالقی��ت و ابت��کار مدیری��ت 
جهادی، کمب��ود و نابرابری مناب��ع و تجهیزات 
در هاموردی با دش��من را ج��ران می کند و با 
روش ه��ای نامتق��ارن، برتری ظاهری دش��من 

تحت الشعاع قرار می گیرد.
نکته ششم: در جهاد فی سبیل ا... نرصت هست؛ 

زیرا وعده الهی داللت بر پیروزشدن دارد.
نکت��ه هفت��م: حرکت جهادی، حرکتی جهش��ی 
اس��ت و ازای��ن رو، رسعت پیرشف��ت در آن نیز 
فراتر از رشایط عادی اس��ت. پیرشفت جهادی، 

جهشی و پرشتاب است.
نکته هشتم: کار جهادی متضمن عبور از موانع 
اس��ت نه نادیده گرفنت آنها. البت��ه در این کار، 

موانع کوچک بزرگ دیده منی شوند.
نکته نهم: در مجاهده، مجاهد بزرگ می ش��ود 
و ب��ه همین عل��ت، مدیر مجاه��د حتی موانع 
ب��زرگ را ه��م کوچ��ک می ش��مرد و زمین گیر 
منی شود. در مدیریت جهادی، اتصال به قدرت 

الهی ظرفیت ها را بی نهایت می کند و ازاین رو، 
نابرابری مادی بن بس��ت آفرین و مانع مقاومت 
نیس��ت بلکه مجموع رشایط، به سوی مبارزه و 

یافنت راه کار سوق می یابد.
نکته دهم: آرمان ها فراموش منی شود.

نکته یازدهم: جهت ها فراموش منی شود.
نکته دوازدهم: ش��وق به کار و تالش، عمیق و 

شدید است.
نکته سیزدهم: تالش، با نیت الهی است.

نکته چهاردهم: مبتنی بر علم و درایت است.
نکت��ه پانزده��م: مدیریت جه��ادی به کارگیری 
ت��وأم عق��ل، عل��م، تخص��ص و تجریه اس��ت. 
ای��ن به هم تافتگ��ی، مهم تری��ن عام��ل تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.
نکت��ه ش��انزدهم: متضم��ن به کارگی��ری همه 
ظرفیت های دستگاه های تحت مدیریت است.

 آیا در کش��ور یا در خ��ارج، مصادیقی داریم 
که با مدیریت جهادی ظرفیت های نوینی ظهور 

ویژه داشته باشند؟
حتامً بله. اساس��اً کش��ورهایی که کامیابی های 
تعیین کننده داشته اند و نقاط عطفی در تاریخ 
خود ب��ه وج��ود آورده اند و یک ب��اره دگرگون 
ش��ده اند، ب��ا روش ه��ای مدیریت��ی معمول و 
متعارف به این مهم دس��ت نیافته اند. کشور ما 
اثبات کرده اس��ت که ه��رگاه مدیریت جهادی 
ب��ر هر عرص��ه ای اع��امل ش��ده، ناممکن های 
ظاهری را ممکن کرده اس��ت. در کش��وری که 
کنجال��ه مرغ از خ��ارج وارد می ش��ود، تولید و 
س��اخت فضاپیام که هر پیچ آن تحریمی است، 
صورت می گی��رد. در حالی که دانه های روغنی 
وارداتی اس��ت و در روغن، بی��ش از 90 درصد 
وابسته هس��تیم، ساخت ماهواره صورت گرفته 
و س��لول های بنیادی تولید ش��ده است. جهاد 
سازندگی، با کمرین هزینه به ساخت روستاها 
پرداخت. ظرفیت های هس��ته ای و تولید انرژی 
صلح آمی��ز هس��ته ای و تولید س��انریفیوژهای 
پیرشفته و مدرن و توس��عه بس��یج مردمی در 
رسارس کش��ور، منونه های��ی از اع��امل مدیریت  
جه��ادی اس��ت. مقاومت ه��ای م��ردم عراق و 
س��وریه در مقابل فشارهای ش��دید و تعرضات 
ف��راوان نظام��ی و دیپلامتی��ک و اقتص��ادی و 
مقاومت ها و پیروزی ه��ای حزب ا... در مقابل 
ارتش تا بن دندان مس��لح رژیم صهیونیس��تی 
نیز جز در فضای مدیریت جهادی تفسیرشدنی 

نیست.
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عملکرد یک ساله 
اقتصاد مقاومتی 

در کشور1

در مدیریت جهادی، 
اتصال به قدرت 
الهی ظرفیت ها را 
بی نهایت می کند و 
ازاین رو، نابرابری مادی 
بن بست آفرین و مانع 
مقاومت نیست بلکه 
مجموع رشایط، به سوی 
مبارزه و یافنت راه کار 
سوق می یابد.

مقاومت های مردم 
عراق و سوریه در 
مقابل فشارهای شدید 
و تعرضات فراوان 
نظامی و دیپلامتیک و 
اقتصادی و مقاومت ها 
و پیروزی های حزب 
ا... در مقابل ارتش تا 
بن دندان مسلح رژیم 
صهیونیستی نیز جز در 
فضای مدیریت جهادی 
تفسیرشدنی نیست
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مقام معظم رهری از 1389/6/16 تا آخر بهمن ماه 1393، در مجموع 
در 25 سخرنانی در باره اقتصاد مقاومتی سخن گفته اند که برخی از 
این بیانات از جمله جلس��ه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
1392/12/20، خاص این موضوع بوده اس��ت. در سال 1393 نیز از 
51 س��خرنانی که خطبه های مناز عید فطر را نیز شامل می شود، در 
10 س��خرنانی به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره خاص کرده اند. این 
در حالی است که فراوانی چنین سخنانی با چنین تأکیدی در مدتی 

معین، از سوی ایشان مشابه چندانی ندارد. 
با گذش��ت یک س��ال از ابالغ سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی 
)1392/11/29(، سخنان و نوشته ها و هامیش ها و کتب و پایان نامه ها 
و مق��االت و گزارش ه��ای تحقیقی متعددی منتس��ب2  و یا در باره 
اقتصاد مقاومتی تولید شده و نرش یافته است. در شامره های قبلی 
مجله اقتصاد مقاومتی، به برخی از این فعالیت های علمی اشاره شد. 
بنا به یک گزارش3، در س��ال 1393 بیش از 42 هامیش در ش��هرهای 
مختلف کش��ور درباره اقتصاد مقاومتی برگزار شده است که پس از 
تهران، بیش��رین آنها در استان خراس��ان رضوی صورت گرفته است. 
حاصل تکراری و غیرکاربردی و بی حاصل بودن بسیاری هامیش ها در 
زمینه های مختلف به گونه ای بوده است که مقام معظم رهری در 
آذرماه 1393 در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با 
برگزاری "هامیش ملّی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد" و 
درخواست صدور پیام برای این هامیش، نوشته ای را به صورت ذیل 

مرقوم فرموده اند: 
"نف��س اهت��امم آقایان به امر مبارزه با فس��اد را تحس��ین می کنم، 
لک��ن ای��ن درس گروهی و امثال آن بناس��ت چه معج��زه ای بکند؟ 
مگر وضعیت برای ش��ام مسئوالن س��ه قوه روشن نیست؟ با توجه 
به رشایط مناس��ب و امیدبخشی که ازلحاظ همدلی و هامهنگی و 
همفکری بین مس��ئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساس��ی 
انجام منی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع 
من از آقایان محرم این اس��ت که چه ب��ا درس گروهی و چه بدون 
آن، تصمیامت قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظه ای بگیرند و اجرا 

کنند. موفق باشید."
در اینج��ا به برخی اقدامات انجام ش��ده در خصوص تحقق اقتصاد 

مقاومتی از سوی مسئولین مربوط اشاره می کنیم. 

عملکرد یک ساله 
اقتصاد مقاومتی 

در کشور1

1. اطالع��ات ای��ن م��نت عمدت��اً برگرفت��ه از "گزارش 
کمیس��یون ویژه حامیت از تولید مل��ی و نظارت بر 
اج��رای اصل چهل و چه��ارم در مورد سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در 
مورد نحوه اجرایی ش��دن آنه��ا" )1393/9/15( و منت 
"گزی��ده ای از اقدامات کوتاه م��دت دولت در اجرای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی" )دی ماه 1393- 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهردی رئیس جمهور( 
و "مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد 
مقاومتی  )مصوبات شورای اقتصاد(" )تابستان 1393 � 
معاونت برنامه ریزی امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و 
شوراهای اقتصادی )دبیرخانه شورای اقتصاد( معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهردی رئیس جمهور(  است.
2. منظ��ور از انتس��اب یک اثر به اقتص��اد مقاومتی، 
ن��ام بردن از اقتص��اد مقاومت��ی در عنوان گذاری، اما 
بی نصیب بودن محتوای آن از جوهره واقعی و بعضاً 
حت��ی مطالب ظاهرِی مس��تقیام ً مرتبط  ب��ا اقتصاد 
مقاومت��ی می باش��د. این آثار فقط خ��ود را با عنوان 

اقتصاد مقاومتی زینت کرده اند.
http://www. :3. از جمل��ه ر.ک. ]مرشق نی��������وز

] mashreghnews.ir/fa/news/389310

نفس اهتامم آقایان به امر مبارزه با 
فساد را تحسین می کنم، لکن این 
درس گروهی و امثال آن بناست 
چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت 
برای شام مسئوالن سه قوه روشن 
نیست؟ با توجه به رشایط مناسب 
و امیدبخشی که ازلحاظ همدلی و 
هامهنگی و همفکری بین مسئوالن 
امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و 
اساسی انجام منی گیرد که نتیجه را 
همه به طور ملموس مشاهده کنند.



برخی اقدامات قوه مجریه 
برخی اقدامات قوه مجریه در قلمرو تحقق سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی به صورت ذیل است:
1. ارسال نامه قدردانی رییس جمهور از رهر معظم انقالب در 
2931/21/1 )دو روز پس از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از س��وی رهر معظم انقالب( به مناس��بت ابالغ سیاست های 
کل��ی اقتصاد مقاومت��ی، و ترصیح به این که این سیاس��ت ها 
تأکیدی مجدد بر در دس��تور کار قرار دادن س��ند چشم انداز 
بیست ساله کش��ور، تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، 
عدالت بنیان، درون زا و برون گرا اس��ت. اقتصاد مقاومتی قوای 
کش��ور را مأمور به زمینه سازی برای نقش آفرینی مردم و همه 
فعاالن اقتصادی می کند و این اقتصاد بهرین چراغ راه دولت 
تدبی��ر و امید خواهد بود تا ب��ا حامیت رهری، پیامن خود با 
مردم را با قوت و رسعت پیش برده و زمینه ش��کوفایی بیشر 

اقتصاد ایران را فراهم سازد.
2. دادن مسئولیت به معاون اول رئیس جمهور در 1392/12/1 
در خصوص برنامه ریزی در جهت اجرایی ش��دن سیاست های 

اقتصاد مقاومتی 
3. ابالغی��ه پانزده بن��دی مع��اون اول در 1392/12/10 به 15 
دس��تگاه اصلی و سایر دستگاه های مرتبط و همچنین شورای 
امنیت ملی، و مسئولیت دادن به معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهردی در تلفیق و تهیه برنامه های اجرایی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی. بر اساس این دستورالعمل، متام دستگاه های اجرایی 
مکلف شدند اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 

خود را ارائه دهند و به تصویب شورای اقتصاد برسانند.
4. ارس��ال چهارچوب تهیه و تدوین برنامه های اجرایی اقتصاد 
مقاومتی در هر دستگاه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهردی رئیس جمهور )دبیر شورای اقتصاد( در 1392/12/14 
جهت تنظیم و ارائه اقدامات مربوط به برنامه های عملیاتی هر 
دس��تگاه با هدف اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در سال های 1393 و 1394 در دو مرحله
5. مس��ئولیت دادن به ش��ورای اقتصاد برای تلفیق و تصویب 
نهایی برنامه های اجرایی پیش��نهادی دس��تگاه ها و در دستور 
کار قرار گرفنت بررس��ی "برنامه ه��ای اجرایی اقتصاد مقاومتی 

دستگاه ها" از آغاز سال 1393
6. تشکیل جلسات هفتگی کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد 
با حضور معاونین وزرای عضو ش��ورای اقتصاد جهت بررسی 
برنامه های اجرایی مرتبط با سیاس��ت ها )در سه ماه اول سال 

)1393
7. بررسی کارشناسی و ارائه مطالب در کمیسیون تخصصی و 
شورای اقتصاد توسط کمیته ای با عضویت منایندگان دستگاه های 
اجرایی، امور بخشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهردی و 
امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی )دبیرخانه 
شورای اقتصاد( و تهیه منت اولیه "مجموعه اهداف، سیاست ها 
و برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی" و اخذ نظرات کارشناس��ی و 
رسانجام تصویب موارد مندرج و س��پس ابالغ به دستگاه های 

اجرایی توس��ط دبیر ش��ورای اقتصاد )معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهردی رئیس جمهور( و جمع بندی مصوبات و انتشار 
کت��اب "مجموعه اهداف، سیاس��ت ها و برنامه ه��ای اقتصاد 

مقاومتی" )خرداد و تیر و مرداد 1393(
8. رشوع فعالیت ه��ای اجرایی و در دس��ت اقدام قرار گرفنت 
برنامه های عملیاتی مصوب )در ش��ش ماهه دوم سال 1393 

و پس ازآن(.
بنا بر منت کتاب "مجموعه اهداف، سیاس��ت ها و برنامه های 
اقتصاد مقاومتی )مصوبات ش��ورای اقتصاد("، شورای اقتصاد 
با تصویب برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی دس��تگاه های 
اجرای��ی، در مجموع 96 هدف، 181 سیاس��ت اجرایی و 687 
برنامه عملیاتی را تصویب و در 18 و 19 مردادماه 1393 برای 

اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.
در م��روری مق��داری1 بر تعداد اهداف، تعداد سیاس��ت های 
اجرایی و همچنی��ن تعداد برنامه های دس��تگاههای اجرایی، 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور با 25 ه��دف و 30 
سیاست اجرایی و 135 برنامه فراوان ترین مسئولیت را در هر 
س��ه مورد بر عهده دارد2 و پس  از این سازمان،  وزارت تعاون، 
کار و رفاه اقتصادی با 12 هدف و ش��ورای هامهنگی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با 29 سیاس��ت اجرایی و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اقتصادی با 80 برنامه در ردیف دوم 
فراوانی قرار دارند. از س��وی دیگر، وزارت راه و شهرسازی با 2 
هدف و س��ازمان ملی استاندارد با 5 سیاست اجرایی و همین 
سازمان با 18 برنامه به ترتیب کمرین اهداف و سیاست های 

اجرایی و برنامه را به خود اختصاص داده اند.
در تقس��یم بندی یادش��ده، تعداد 3 هدف، 5 سیاست اجرایی 
و 36 برنامه عملیاتی مربوط به وزارت امور خارجه می باش��د 
اما در منت مجموعه اهداف، سیاس��ت ها و برنامه های اقتصاد 
مقاومتی، از محور فعالیت و هدف و سیاس��ت های اجرایی و 
برنامه های وزارت امور خارجه سخنی به میان نیامده و به نظر 
می رسد مطالب مربوط به این وزارتخانه، محرمانه تلقی شده 
اس��ت. جدول )1( حوزه کلی و دستگاه های اجرایی مسئول و 
موضوع مسئولیت آنها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

را بر اساس تقسیم بندی فرایند موردبحث گزارش می کند.
بنا بر مقدمه کتاب "مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های 
اقتصاد مقاومتی"، بر اس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد، هر یک 
از دس��تگاههای اجرایی مکلف اند نس��بت ب��ه تهیه و تدوین 
برنامه ه��ای عملیاتی اقتصاد مقاومت��ی در چارچوب کاربرگ 
برنام��ه عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارائه اهداف کیفی، کمی، 
اقدام��ات، مناب��ع مال��ی و نحوه تأمی��ن آن برای ه��ر یک از 

برنامه های عملیاتی مصوب اقدام منایند. 
2. برخی اقدامات مجلس شورای اسالمی

دو روز بعد از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، بررسی این 
سیاست ها در دس��تور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی 
به ویژه کمیسیون ویژه حامیت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قرار گرفت. پس ازآن،  از 
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1. البته این آمارها در باره 
اهداف و سیاست های 
اجرایی و برنامه های 
دستگاه های اجرایی، تصویر 
کاملی از سنگینی وظیفه 
و پوشش مسئولیتی این 
دستگاه ها ارائه منی کنند زیرا 
وزن و اهمیت و دشواری هر 
یک از این موارد، با دیگری 
متفاوت است.

2. علت اصلی این فراوانی، 
تعدد مسئولیت این سازمان 
)هدفمندسازی یارانه ها و 
عدالت اجتامعی، توازن 
منطقه ای، ارتقا بهره وری 
و رقابت پذیری اقتصاد و 
انضباط مالی و بودجه( در 
قبال تحقق اقتصاد مقاومتی 
است. بی تردید هر یک 
از این وظایف در عمل 
توسط سایر دستگاه ها انجام 
می شود و سازمان مزبور 
فقط وظیفه برنامه ریزی و 
بودجه بندی و هامهنگی 
مربوط و نظارت )مدیریت( 
را در حوزه اختیارات خود بر 
عهده دارد.



مرکز پژوهش های مجلس نیز خواس��ته شد که تحقیقاتی را با 
رویکرد بررسی قوانین متناظر با سیاست های کلی و دسته بندی 
آنها انجام دهد. این مرکز گزارش هایی در باره مفاهیم و سابقه 
موضوعات��ی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در س��ایر کش��ورها را 
تهیه و منترش منود که فهرس��تی از آنها در گزارش فعالیت های 
علم��ی در باره اقتص��اد مقاومتی در ش��امره های قبلی مجله 
اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. عالوه بر گزارش های یادشده، دو 
گزارش "درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 5- ارزیابی 
ش��اخص های جهانی برای س��نجش درجه مقاومت اقتصادی" 
)1393/11/8( و "درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 6- 
شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
)ویرای��ش اول(" )1393/11/13( توس��ط مرک��ز پژوهش های 

مجلس منترش شده اند. 
آسیب شناسی صورت گرفته از احکام قانونی مرتبط با موضوع 
اقتصاد مقاومتی که در گزارش "در باره سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی: 3- ارزیاب��ی احکام قانونی مرتب��ط )ویرایش اول(" 
)خرداد 1393( ارائه ش��ده، حاکی از آن است که احکام قانونی 

موجود ذیل یکی از سه گروه ذیل قابل دسته بندی هستند:
الف. عدم اجرای کامل قانون و نیاز به رفع موانع و نظارت بر 

اجرای کامل احکام موجود،
ب. ضع��ف و نقصان در منت قانون موج��ود و نیاز به اصالح 

احکام موجود،
پ. فقدان الزام قانون��ی یعنی خأل قانونی در خصوص برخی 

موارد و نیاز به حکم جدید.
خالص��ه ای از تقس��یم بندی قوانی��ن مرتب��ط ب��ا موضوعات 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در جدول های )2( تا )4( 

درج شده است.

چند مالحظه
پس از بیان برخی اقدامات دولت و مجلس در تحقق اقتصاد 

مقاومتی، مالحظاتی در این باره به نظر می رسد:
1. ب��دون در نظر گرفنت س��ابقه طوالنی مضم��ون و جوهره 
نظریه اقتصاد مقاومتی مندرج در فرهنگ اسالمی – انقالبی و 
رهنمودهای امام راحل )قدس الله نفسه الزکیه( و مقام معظم 
رهری )مدظله العالی(، اصطالح اقتصاد مقاومتی در میانه سال 
1389 به عنوان یک مطالبه جدی از س��وی مقام معظم رهری 
مطرح گردید. اگرچه در این منت مخترص، تالش ش��ده اس��ت 
بر مبنای گزارش مس��ئولین مربوط، عملکرد یک ساله اقتصاد 
مقاومت��ی در دو حوزه اجرا و قانون گ��ذاری – و البته نظارت 
قانونی – ارائه گردد،  اما این پرس��ش کامکان باقی است که آیا 
مطالبه جدی و مستمر رهری نظام برای اقدام جدی مسئولین 
مح��رم نظام در این زمینه کفایت منی کرده اس��ت و در حکم 
تکلیف رشعی و قانونی نبوده اس��ت. عملکرد دست اندرکاران 
در این باره تا ابالغ سیاس��ت ها چگونه بوده است؟ شایان ذکر 
است که مطالبه رهر معظم انقالب حداقل به صورت مکتوب 
در 1931/7/2 )نام��ه ای��ده اولی��ه سیاس��ت های کلی اقتصاد 

مقاومتی و جهاد اقتصادی از س��وی دفر مقام معظم رهری 
خطاب به دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام( به مسئولین 
مربوط اعالم ش��ده بوده است و به ترصیح ایشان، رؤسای سه 
قوه بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توافق کامل دارند.

2. بر اس��اس بند دوم اصل یک صد و دهم قانون اساسی، مقام 
معظ��م رهری نظارت بر حس��ن اجرای سیاس��ت های كلی را 
در 1377/1/17 به مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تفویض 
فرمودن��د و مجمع نی��ز در 1384/3/21 "مق��ررات نظارت بر 
حس��ن اجرای سیاس��ت های كلی نظام" را تصویب کرد که بنا 
بر ماده 2 آن، " قوانین و مقررات ش��امل قانون برنامه حسب 
مورد باید در چارچوب سیاس��ت های كلی مرتبط با آن تنظیم 
شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های كلی 
مربوط باشد" و بنا بر ماده 5 آن، " دستگاه های مندرج در ماده 
13 موظف اند گزارش های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود 
را از نحوه اجرای سیاست های كلی و میزان تحقق آنها بر اساس 
شاخص ها و مناگرها تهیه و به مجمع ارسال كنند." آیا از سایر 
سیاست های کلی گذشته،  در خصوص سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، سنجه های عملکرد مندرج در ماده 8 مقررات نظارت 
طراحی ش��ده و نظارت انجام شده و گزارشی داده شده است؟ 
با توجه به ترصیح مقام معظم رهری به لزوم مطالبه عمومی 
و حس��اس بودن عموم مردم در این باره، پیشنهاد می شود که 
مجمع تشخیص مصلحت گزارش خود را عالوه بر محرض مقام 

معظم رهری، به نوعی به آگاهی عموم نیز برساند.
3. با وج��ود قابل تقدیر ب��ودن منصفانه نس��بی فعالیت های 
انجام شده، بیشر گزارش ارائه شده،  هدف گیری و سیاست گذاری 
اجرایی و تهیه برنامه و ارزیابی قوانین بوده است. در این میان، 
مقایسه محورهای مسئولیتی دستگاه ها که در جدول )1( درج 
شده اس��ت با محورهای کلیدی سیاست های اقتصاد مقاومتی  
مندرج در مقاله  "محک اقتصاد مقاومتی بر برنامه های اول تا 
سوم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی"  همین شامره مجله 
اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که برخی محورهای اصلی که 
به ویژه بُعد مقاومتی اقتصاد مقاومتی را پوشش می دهند، در این 
تقسیم کار بعضاً نادیده گرفته شده اند. همچنین حضور برخی 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مهم در این فرایند مشاهده 
منی شود. وزارت کش��ور، وزارت دفاع ، وزارت آموزش وپرورش و 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان صداوسیام از آن جمله اند. 
نقش استان ها و بخش دفاع و همچنین نقش آموزش های پیش 
از دانشگاه و امور رسانه ملی، در تحقق اقتصاد مقاومتی قابل 
چشم پوشی نیس��ت. بعالوه، در برخی مسئولیت های مندرج 
در جدول )1(، نارس��ایی به نظر می رس��د. به عن��وان منونه، آیا 
گفتامن س��ازی ، وظیفه وزارت ارشاد که عمدتاً کار ستادی امور 
فرهنگی را در حوزه وظیفه خود می داند، می باشد و وزارت علوم 
، تحقیقات و فناوری در ترویج علمی و عاملانه اقتصاد مقاومتی و 
گفتامن سازی مبنایی و کاربردی نقش اصلی ایفا منی کند؟ آیا ایجاد 
دروس و رشته های جدید و نشت دادن جوهره اقتصاد مقاومتی 
در آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی، وظیفه ای اصلی برای 
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وزارت علوم نیس��ت؟ شواهد نشان می دهند که دانشگاه ها با 
وجود برگزاری برخی هامیش ها، در نهادینه کردن مبانی و عنارص 
و مصادی��ق اقتصاد مقاومت��ی در آم��وزش و پژوهش خود به 
خوبی عمل نکرده اند. مروری بر کتب منترششده دانشگاهی، 
گزارش های تحقیقی نرشیافته دانشگاه ها، و دوره های موجود و 
در دست تدوین و محتوای دروس ارائه شده و پایان نامه ها و ... 

گواه این قصور است.
4. به ترصی��ح مقام معظم رهری، همه قوا در تحقق اقتصاد 
مقاومتی مسئولیت دارند. قوه قضاییه در این میان، با اقدامات 
پیشگیرانه مرتبط و برخورد عادالنه و قاطع و رسیع با مفاسد 
و تبعیض های  اقتص��ادی، در ایجاد امنیت اقتصادی و فضای 
مطمنئ فعالیت و اعتامدبخش��ی، نقشی مهم و تعیین کننده 
دارد. پیشنهاد می شود قوه قضاییه نیز گزارشی از فعالیت خود 
در ای��ن قلمرو ب��رای عموم ارائه کند و اطالع��ات آنچه دارای 
رده بندی حفاظتی منی باش��د را در اختیار بگ��ذارد تا موجب 
دلگرمی متعهدان و ناامیدی مفس��دان و زمینه سازان اختالل 

اقتصادی در سطح ملی شود.
5. خانواده ها در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار تعیین کننده اند. 
برای همگامی بیش��ر خانواده ها، مع��اون رییس جمهوری در 

امور زنان و خانواده می تواند نقشی فعال ایفا کند.
به هر صورت، گزارش فعالیت در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی، 
بای��د گ��زارش فعالیت های اقتص��ادی و مقاوم��ت نهادینه و 

مقاوم سازی اقتصاد در برابر دشمنی ها و خصومت ها و همچنین 
نوس��انات )رویداده��ا، تصمیامت، عملک��رد و ...( اقتصادی از 
جمله در س��طح منطقه و بین امللل و بالیای طبیعی باش��د که 
حداقل با هدف گیری اهداف و پیش گرفنت رویکردها و تالش در 
جهت تحقق سیاست های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی 
محقق شدنی است. در میان اهداف، از جمله بهبود شاخص های 
مقاوم��ت اقتص��ادی و در میان رویکرده��ا، رویکرد جهادی و 
انعطاف پذی��ر و فرصت س��از و پیرشو و در میان سیاس��ت ها، 
 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آس��یب  پذیری اقتصاد کشور، 
افزایش ذخایر راهردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده 
منابع انرژی، تقویت فرهنگ جهادی، هامهنگ سازی و بسیج 
پویای همه امکانات کش��ور، شناسایی و به کارگیری ظرفیت ها 
برای دسرسی به توان آفندی و  رصد برنامه های تحریم و افزایش 
هزینه برای دشمن وجود دارند. بعالوه، موضوع بسیار آشنا و 
در هامن حال، دیرپا و به ظاهر دور از دسرس قطع وابستگی 
بودجه به نفت مطرح اس��ت. مروری بر همه آنچه گزارش شد 
و بررسی مطالب منترششده که بعضاً منایه موضوعی نیز دارند،  
نشان می دهد که این عنارص و ویژگی های اقتصاد مقاومتی، در 
برنامه ها و اقدامات چندان بارز نیستند و کاربرد برخی مفاهیم 
مرتبط با آنها، هنوز در مرزهای قالب واژگان و ادبیات گفتامنی 
رهر معظم انقالب اسالمی باقی مانده و به ادبیات رفتاری ما 

چندان رسوخ نکرده اند.
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1. باالترین مقام مسئول 
در قوای سه گانه، نیروهای 
مسلح و صداوسیام.

مسئولیت در اقتصاد مقاومتیدستگاه های اجرایی مسئول تحقق اقتصاد مقاومتیحوزهردیف

سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی اقتصاد کالن1

هدفمندسازی یارانه ها و عدالت اجتامعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراقتصاد کالن2

توازن منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقتصاد کالن3

ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقتصاد کالن4

انضباط مالی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقتصاد کالن5

اصالح نظام درآمدی دولت وزارت امور اقتصاد و داراییاقتصاد کالن6

تقویت رسمایه انسانی، اجتامعی و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اقتصادی اقتصاد کالن7

گسرش پوشش استاندارد ملی سازمان ملی استاندارد بخش های اقتصادی8

بخش های اقتصادی9
تجاری، صنعتی و  آزاد  شورای هامهنگی مناطق 

ویژه اقتصادی 

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشور

امنیت غذایی و تولید محصوالت راهردی وزارت جهاد کشاورزی بخش های اقتصادی10

توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت وزارت راه و شهرسازی بخش های اقتصادی11

وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش های اقتصادی12
کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص 

در تأمین نیازهای کاالیی کشور 

مقابله با رضبه پذیری درآمد نفت و گاز وزارت نفت بخش های اقتصادی13

بهینه سازی مرصف آب و صادرات برق وزارت نیرو بخش های اقتصادی14

شفاف سازی بودجه هزینه ای و رسمایه ای دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخش های اجتامعی و فرهنگی15

ساماندهی نظام ملی نوآوریمعاونت علمی و فناوری رییس جمهوربخش های اجتامعی و فرهنگی16

ساماندهی نظام ملی نوآوری و اقتصاد دانش بنیانوزارت علوم، تحقیقات و فناوریبخش های اجتامعی و فرهنگی17

گفتامن سازی اقتصاد مقاومتیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیبخش های اجتامعی و فرهنگی18

 وزارت امور خارجه  19

جدول 1. حوزه کلی و دستگاه های اجرایی مسئول و موضوع مسئولیت آنها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
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جدول 2. مهم ترین قوانینی که به طور کامل اجرا نشده اند



جدول 3. مهم ترین قوانینی که نیاز به اصالح دارند

جدول 4. مهم ترین قوانینی که در 
بندهای مرتبط در سیاست های 
کلی دچار خأل هستند

)بندهای: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 11، 
13، 16، 17، 18 و 19(
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  طال و سكه متام بهار آزادی
اوایل دی ماه به علت تعطیالت پایان سال میالدی، افت بهای نفت خام و تقویت دالر آمریکا، قیمت طال كاهش یافت ولی 
پس از این افت،  به علت احتامل اتخاذ سیاس��ت انبس��اطی از س��وی بانک مرکزی چین و تنش میان روسیه و غرب و آمار 
ضعیف تر از انتظار تولیدات کارخانه ای آمریکا، افزایش قابل توجهی در نرخ طال ایجاد ش��د. در نیمه دوم فصل، جو ناش��ی 
از برگزاری کمیته بازار باز فدرال رزرو، توافق یونان با دیگر کشورهای حوزه یورو، افت وخیز بازارهای سهام، افزایش ارزش 

دالر آمریکا و اخبار مربوط به تصمیم بانک مرکزی امریکا برای افزایش نرخ بهره، سبب كاهش تقاضای طال گردیدند.

روند برخی 
متغیرهای كالن اقتصادی
در زمستان سال 1393
رضا علیزاده قره باغ



  دالر و یورو
 به طور كلی، در طول فصل زمس��تان روند كاهش��ی مالیمی در نرخ ارز مالحظه  گردید. خوش بینی های ناش��ی از س��خنان 
مس��ئولین بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ ارز و رش��د صادرات کش��ور در دی ماه نس��بت به آذر و همچنین برخی 
حامیت های انجام ش��ده در س��مت عرضه توسط رصافی های بانک ها، سبب كاهش نس��بی ارزش دالر گردید. ابالغ قوانین 
معامالتی جدید به رصافی ها از سوی بانک مرکزی در هفته اول بهمن ماه � از قبیل اعالم نرخ توسط کانون رصافان، تعیین 
س��اعات معامالت ارز و الزام رصافی ها بر اعالم نرخ متوسط خریدوفروش روزانه � و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت، 
اف��ت مالی��م ارزش ارز را دوام بخش��ید. ارزش یورو نی��ز هم جهت با دالر، كاهش یافت ولی این افت، در مقایس��ه با دالر 

شدیدتر بود.

  بورس
 ش��اخص كل بورس، در فصل زمس��تان از روند نزولی برخوردار بود. عدم شفافیت در جزئیات بودجه سال 1394  و  صنایع 
بورس��ی )تعیین نرخ خوراک پروش��یمی ها( و س��قوط قیمت نفت در ابتدای فصل، سبب افت ش��اخص كل بورس گردید. 
همچنین فش��ار فروش پایان س��ال به علت نیاز س��هامداران به نقدینگی و موعد تسویه حس��اب کارگزاران، به افت بیشر 
قیمت ها کمک می کند. اما به نظر می رس��د که مقاومت بازار به علت رعایت حداقل نس��بت قیمت به درآمد )E/P(  در 
بازار سهام و انتشار اخباری مبنی بر منطقی منودن نرخ بهره مالکانه معادن، شفاف سازی در خصوص  صنایع پاالیشگاهی  
و طراحی شاخص های جدید جهت بهبود بازار رسمایه، مانع افت بیشر شاخص کل و برقراری ثبات نسبی در آینده شود. 
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  نفت
در نیمه اول فصل زمستان، ارصار توطئه آمیز عربستان بر عدم کاهش تولید نفت اوپک حتی در صورت ادامه روند نزولی 
قیمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار نفت و افزایش ذخایر نفت امریکا، انتشار نه چندان مطلوب شاخص بخش خدمات 
در آمریکا و منطقه یورو، از علل افت قیمت در بازار نفت محس��وب می ش��وند. در نیمه دوم فصل، به علت کاهش ارزش 
دالر و کاه��ش رسمایه گذاری برای اکتش��اف و اس��تخراج نفت در آمریكا، پیش بینی اوپک ب��رای افزایش تقاضای نفت این 
کارتل، افزایش کمر در رشد تولید نفت تولیدکنندگان غیراوپک، کاهش تعداد چاه های جدید استخراج نفت در آمریکا، از 

مهم ترین علل افزایش قیمت نفت خام بودند.

  تورم
بر اساس گزارش مركز آمار ایران، تورم در بهمن ماه سال 1393 برابر 15/2 درصد بوده است كه نسبت به دی ماه، 0/6 درصد 
كاهش را نشان می دهد. در این ماه، نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 10/6 و کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
برابر 17/4 اعالم گردید. بیشرین تورم، مربوط به گروه حمل ونقل با 22/9 درصد و گروه بهداشت و درمان با 22/2 درصد 

بوده است. 

  اقتصاد بین امللل
 صندوق بین املللی پول در این فصل، كاهش رش��د اقتصاد جهانی در س��ال 2015 را پیش بینی كرد. در آمریکا تولید ناخالص 
داخلی در س��ه ماهه س��وم سال 2014 برابر با 5 درصد اعالم ش��د و آمارها در بخش مسکن و صنعت چندان مطلوب نبود. 
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا  در ماه ژانویه حاکی از افزایش 752 هزار نفری بود. با وجود این، نرخ بیکاری به علت 
ورود متقاضیان بیشر به بازار کار، با اندکی افزایش به 5/7 درصد رسید. منطقه یورو در سال 2014 نرخ رشد اقتصادی برابر 
0/9 درص��د را تجربه منود كه مرهون رش��د اقتصادی آملان به عنوان بزرگ تری��ن اقتصاد منطقه بود. اما کامکان بی اعتامدی 
در سطح منطقه اروپایی مالحظه می گردد. كشورهای ژاپن و انگلستان نیز در این فصل از لحاظ اقتصادی وضعیت چندان 

مطلوبی نداشتند.
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