
اولین کسی بود که آمد و گفت می خواهد 
معرب باز کند…

چند قدم به سمت میدان دوید و ایستاد.
همه فکر کردند ترسیده،

یکی گفت:  خب این طفلکی فقط ؟؟ 
سالشه…

برگشت به سمت ما، پوتین هایش را 
در آورد و گفت: » اینها نو اند.«

به سمت میدان مین دوید.
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سخن رسدبیر
م��اه خدایی رمضان، ماه نزول قرآن اس��ت ک��ه راهنامی مردم و 
دالیلی روش��ن از هدایت و معیار متایز )جدایی( بین حق و باطل 
می باشد. در این ماه ضیافت الهی، اگرچه مدتی، از خوردنی های 
م��روع ظاه��ری � البت��ه در کن��ار برح��ذرداری همیش��گی از 
ناپسندی های ظاهری و باطنی � منع میگردیم، اما سخاوت مندانه 
به اطعام باطنی فراخوانده می ش��ویم. ماه رمضان، ماه پاالیش و 
توش��ه برداری پرمایه برای یک س��ال � و بلکه یک عمر � ، تالش و 
اس��تقامت است. ماه بزرگداشت و ش��کرگزاری )قدردانی با عمل 
متناس��ب( از نعامت خداوند هدایت کننده است. خداوند متعال 
بن��دگان خود را به میهامنی خودیابی و تحول و بازگش��ت دعوت 
کرده اس��ت، و خوش��ا به حال آنان که این ماه را با متام جوانبش 
دریابند و رضای��ت صاحب االمر � عجل الله تعالی فرجه الریف � 

را کسب کنند و توفیق رستگاری یابند.

»تقوا در واقع یک جوشنى 
است، یک زرهى است بر 
تن انسان باتقوا که او را از 
آسیب تیرهاى زهرآگین و 
رضبه هاى مهلک معنوى 
محفوظ و مصون می دارد. ... 
عین همین مسئله در مورد 
یک جامعه و یک کشور قابل 
طرح است. ... در بخش هاى 
مختلف، تقواى اجتامعى 
را می توان تعریف کرد؛ در 
بخش اقتصاد، تقواى جامعه 
عبارت است از اقتصاد 
مقاومتى.« با این استدالل، 
ماه خدایی رمضان، ماه 
اقتصاد مقاومتی نیز هست.
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مقام معظ��م رهربی در دیدار مس��ئوالن نظام 
در 1394/4/2، ماه مبارک رمضان را »ماه تقوا« 
خواندند که »عبارت است از آن حالت مراقبت 
دامئى که موجب می ش��ود انس��ان به کج راهه 
نرود و خارهاى دامن گیر، دامن او را نگیرد. تقوا 
در واقع یک جوش��نى اس��ت، یک زرهى است 
بر تن انس��ان باتقوا که او را از آس��یب تیرهاى 
زهرآگین و رضبه هاى مهل��ک معنوى محفوظ 
و مص��ون م��ی دارد. ... عین همین مس��ئله در 
مورد یک جامعه و یک کشور قابل طرح است. 
... در بخش ه��اى مختلف، تق��واى اجتامعى را 
می توان تعریف ک��رد؛ در بخش اقتصاد، تقواى 
جامعه عبارت اس��ت از اقتص��اد مقاومتى.« با 
این اس��تدالل، ماه خدایی رمض��ان، ماه اقتصاد 

مقاومتی نیز هست.
ش��امره چه��ارم مجل��ه »اقتص��اد مقاومت��ی با 
رویکردی جهادی«، ش��امره ای با نگرش��ی ویژه 
به بودجه های س��نواتی با مالحظه سیاست های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی و توج��ه دادن به نقش 
نادیده ی منابع و ظرفیت های دریایی در رونق 
بخشیدن به اقتصاد ملی است. در »پرتو نور در 
کالم رهربی«، چهار سخرنانی مقام معظم رهربی 
در سال 1394 که متضمن تأکید مجدد بر توجه 
به ساماندهی و تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی بودند، خالصه ش��ده اند. این بیانات، 
نش��ان می دهن��د که مترکز عملی � نه با ش��عار 
و در ح��رف � ب��ر اقتصاد در استحکام بخش��ی 
و پیرف��ت عادالن��ه داخل��ی و رویاروی��ی با 
خصومت ه��ای خارج��ی � و در رأس آنها، رژیم 
مس��تکرب آمریکا � هنوز برای سال ها، دغدغه و 
عامل نگرانی ش��دید معظم له است؛ اگرچه بنا 
به مصالحی، ش��عار سال، از یک موضوع خاص 

اقتصادی، به موضوعی عام تر بدل شده است.
در »آسیب شناس��ی وضعیت مناب��ع و مصارف 
بودجه های  عمومی جمهوری اس��المی ایران و 
برخ��ی راه کارهای اصالح نظام مالی کش��ور در 
جهت تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی«، بودجه های 
عموم��ی از س��ال 1383 ت��ا 1393 تحلی��ل و 
آسیب شناسی شده اند و نشان داده شده است 
که مصارف بودجه عمومی، با منابع آن سازگاری 

عملیاتی ندارد و وابس��تگی مص��ارف جاری به 
درآمده��ای نفتی و پایین بودن س��هم واگذاری 
دارایی های مالی در اجزاء منابع، نگران کننده و 
در ه��امن حال، قابل کاهش و رفع در یک بازه 
زمانی متناسب است. آسان رس بودن درآمدهای 
نفتی، فراهم نبودن وصول مناس��ب درآمدهای 
مالیاتی، مش��کالت ساختاری در س��ازمان های 
فرابخش��ی نظی��ر بان��ک مرک��زی، وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی و س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزی کش��ور به منظور استفاده بیشرت و 
بهرت از بازار مالی کش��ور، فق��دان برنامه ریزی 
راهربدی و امور مرتبط با موارد یادشده، رشایط 
را برای بروز چنین آسیب هایی فراهم کرده اند. 
در پایان ای��ن مقاله، پیش��نهادهایی در جهت 
رفع نارسایی های یادشده و بهبود نظام مالیاتی 

کشور ارائه شده است.
در »نق��ش ظرفیت ه��ای دریای��ی در گذار به 
اقتصاد مقاومتی«، پ��س از پرداخنت به اهمیت 
دری��ا در قدرت ملی و اهمی��ت آن در اقتصاد 
کش��ورها، مزیت های جمهوری اس��المی ایران 
در بهره ب��رداری از دریا م��ورد بحث قرار گرفته 
و ترصیح شده اس��ت که كشور نتوانسته است 
از فرصت ه��ای موجود در دریا اس��تفاده بهینه 
مناید. غیبت بندرهای جمهوری اسالمی ایران در 
بین بیس��ت بندر پایانه ای برتر جهان، نارسایی 
ج��دی در بهره ب��رداری کش��ور از فرصت های 
طالیی مسیر كریدورهای شامل � جنوب و رشق 
� غرب، غیبت کش��ور در میان 53 كش��ور برتر 
جهان در ثبت کشتی ها، عدم حضور در میان 20 
كش��ور برتر در تأمین خدمه كشتی های جهان 
و در می��ان 30 كش��ور برتر جهان در س��اخت 
انواع كش��تی های بزرگ و در میان برتر ین های 
جهان در بازار ازهم جداکردن كشتی ها، مؤیدی 
بر این قصور اس��ت. در پایان این مقاله نتیجه 
گرفته شده است که ش��كل گیری چرخه تفاهم 
و توافق و اجرای راه حل های توافق ش��ده میان 
کنش��گران میدان دری��ا )فهم، تفاه��م، توافق، 
عم��ل و مراقبت(، كه یك چرخه ی یادگیری پویا 
در نظام سیاس��ت گذاری كش��ور در حوزه دریا 
می باشد، مهم ترین مسئله ای است كه باید برای 
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پاس��خگویی به رضورت تعام��ل و گفتگو میان 
کنش��گران در وضعیت پیچیدگ��ی مركب مورد 

توجه قرار گیرد.
در »گفت وگو با دکرت اصغر صالح اصفهانی«، در 
باره لزوم س��اختار ویژه ی قرارگاهی برای تحقق 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی سخن گفته 
شده اس��ت. این ساختار با استناد به بیان مقام 
معظم رهربی پیشنهاد شده است که فرمودند: 
»ما این جای��گاه را به عنوان یک قرارگاه مرکزی 
]ق��رار دادی��م[. تعبیر »قرارگاه« ممکن اس��ت 
ب��ه بعضی گوش ها س��نگین بیاید � قرارگاه یک 
اصطالح جنگی اس��ت، اصطالح نظامی است � 
و بگویند آقا، قرارگاه مال مسائل نظامی است. 
ش��ام در مس��ائل فرهنگی هم فک��ر نظامی را 
ره��ا منی کنید! واقع قضیه این اس��ت که کارزار 
فرهنگ��ی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباش��د و 
اگر خطرناک تر نباش��د، کمرت نیس��ت.« ساختار 
تفصیلی الگوی مطرح ش��ده، با رویکردی کامالً 
واقع بینانه و کاربردی، طراحی شده و قابل ارائه 

و در سطح ملی نیز قابل اجرا است.
در »بازآرای��ی تج��ارت خارج��ی در چارچ��وب 
اقتص��اد مقاومت��ی«، وضعیت موجود کش��ور 
در قلمرو اقتصاد بین امللل بررس��ی و کش��ورها 
و مناطق مس��تعد و مؤثر در تج��ارت خارجی 
جمه��وری اس��المی ایران شناس��ایی ش��ده اند. 
همس��ایگان ای��ران، هندوس��تان، چی��ن، ک��ره 
جنوبی، اتریش از اروپای غربی، اروپای رشقی، 
و پیامن های همکاری منطقه ای ش��امل سازمان 
همکاریهای ش��انگهای، آ س��ه آن، جنبش عدم 
تعه��د و گ��روه دی- هش��ت مورد توج��ه قرار 
گرفته اند که تقوی��ت روابط با آنها می تواند به 
بازآرایی تج��ارت خارجی کش��ور در چارچوب 

تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
»اقتص��اد مقاومت��ی: رویک��ردی راه��ربدی به 
اقتصاد«، درصدد توجه دادن به اهمیت نگرش 
راهربدی ب��ه موضوعات اقتص��ادی و همچنین 
کارب��رد رضوری ای��ن نگ��رش، در تحلیل ه��ای 
اقتصادی اس��ت. تح��ول در نگ��رش جهانی به 
»توسعه انسانی« و همچنین »امنیت انسانی« 

و هم پوش��ی � و ی��ا هم پیون��دی � ف��راوان این 
دو موض��وع مورد اهت��امم بین املللی در دوران 
معارص، حاصل شکل گیری تدریجی چنین نگرش 

راهربدی ای در مجامع بین املللی است.
»برون رفت اقتصاد کشور از برخی نابساما نی ها«، 
به عنوان »برگرفته ای از نریافته ها«، خالصه ای 
عملیاتی از قسمتی از کتاب »ایران بدون نفت« 
اس��ت که حاصل مصاحبه ب��ا 58 اقتصاددان با 
گرای��ش های مختل��ف فکری، در ب��اره اقتصاد 
مقاومتی با مترکز بر کاهش وابس��تگی به نفت 

است.
در »طرح��ی تولی��دی ب��رای تحق��ق اقتص��اد 
مقاومت��ی«، ط��رح »احی��اء و توس��عه اراضی 
کشاورزی استان سیستان و بلوچستان )ایثار(« 
معرفی ش��ده اس��ت که از س��ال 1392 پس از 
س��فر مقام معظم رهربی و ب��ا تأکید معظم له، 
در استان سیس��تان و بلوچستان در دستور کار 
قرارگاه سازندگی کوثر � از مجموعه قرارگاه های 
قرارگاه مرکزی س��ازندگی خاتم االنبیاء س��پاه � 
ق��رار گرفت. معرف��ی طرح های منون��ه اقتصاد 
مقاومتی، از جمله انتظاراتی بوده اس��ت که از 
ابتدای انتشار مجله اقتصاد مقاومتی با رویکرد 
جه��ادی، هنوز به گونه ای درخور، پاس��خ گویی 
نش��ده است. این معرفی، گامی اولیه و خام در 

این عرصه قلمداد می شود.
در بخش ه��ای پایان��ی ای��ن ش��امره مجله نیز 
ب��ه »گ��زارش فعالیت ه��ای علم��ی« )کت��ب، 
پایان نامه ها و مقاالت علمی( در عرصه اقتصاد 
مقاومتی پرداخته ش��ده اس��ت ک��ه در تکمیل 
گزارش های گذش��ته مفید خواهد بود. فعالیت 
بس��یار کم رنگ و کن��د مجامع علم��ی به ویژه 
فضاه��ای دانش��گاهی در این می��ان با وجود 
تأکیدهای مکرر مق��ام معظم رهربی و خطاب 
خ��اص ق��رار دادن دانش��گاهیان، تأمل برانگیز 
اس��ت. گزارش »رون��د برخ��ی متغیرهای کالن 
اقتصادی« )قیمت نفت، نرخ دالر و یورو، بهای 
طال و سکه، ش��اخص کل بورس و تورم و بیانی 
کوتاه در باره اقتصاد بین امللل(، پایان بخش این 

شامره مجله است.
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»اقتصاد مقاومتی: 
رویکردی راهربدی به 
اقتصاد«، درصدد توجه 
دادن به اهمیت نگرش 
راهربدی به موضوعات 
اقتصادی و همچنین 
کاربرد رضوری این 
نگرش، در تحلیل های 
اقتصادی است. تحول در 
نگرش جهانی به »توسعه 
انسانی« و همچنین 
»امنیت انسانی« 
و هم پوشی ـ و یا 
هم پیوندیـ  فراوان این 
دو موضوع مورد اهتامم 
بین املللی در دوران 
معارص، حاصل شکل گیری 
تدریجی چنین نگرش 
راهربدی ای در مجامع 
بین املللی است.
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با وجود آن که سال 1394، سال »دولت و ملت؛ 
همدلی و هم زبانی« نام گذاری شد، توجه أکید 
به اقتصاد و اقتصاد مقاومتی هنوز در بیان رصیح 
و مضم��ون کالم رهرب معظم انقالب، خودمنایی 
وی��ژه دارد. در گذش��ته نی��ز توس��ط معظم له 
ترصی��ح گردیده ب��ود که اهمیت رس��یدگی به 
امور اقتصادی کش��ور، به سال نام گذاری شده ی 
خاص��ی منحرص منی گردد. آنچ��ه در این مجال 
گزارش شده اس��ت، خالصه ای از بیانات ایشان 
در ح��رم مطهر رض��وی )1394/1/1(، در دیدار 
جمعى از کارگران رسارس کشور به مناسبت روز 
جهانی کارگر )1394/2/9(، در دیدار منایندگان 
مجلس شورای اس��المی در آغاز چهارمین سال 
دوره ی نهم مجلس شورای اسالمی )1394/3/6( 
و در دیدار مسئوالن نظام )1394/4/2( می باشد 
که به صورت تلفیقی  از جمالت نقل قول شده و 
منودار جمالت تلخیص شده، ارائه گردیده است.

***
امر وز دهه ی عدالت و پیرفت از نیمه گذشته 
اس��ت. ... حّساسیّت مس��ائل اقتصادی با توّجه 
به این واقعیت ها بیش��رت می ش��ود. دش��منان 
ما رصیحاً میگویند که هدفش��ان از فش��ارهای 
اقتصادی یک هدف سیاس��ی است. هدف آنها 
این اس��ت که م��ردم ای��ران را در مقابل نظام 
اس��المی قرار بدهند ... بله، »مرگ بر آمریکا«، 
چون آمریکا آن عامل اصلی این فش��ارها است 
و خودش��ان هم ارصار دارند ب��ر اینکه متمرکز 
بش��وند روی اقتصاد ملّت عزیز ما. هدفش��ان 
چیست؟ هدف این است که مردم را در مقابل 
دس��تگاه قرار بدهن��د؛ ... این یک چالش بزرگ 
است. وقتی یک چنین چالشی در کشور وجود 
دارد، هم��ه ی نیروه��ا بای��د در کن��ار هم قرار 
بگی��رد، با ه��م کار کنند و مس��ئله ی اقتصاد را 

جّدی بگیرند.

من چند نکت��ه را در باب اقتصاد عرض می کنم 
)منودار 1(. )1394/1/1(
مشکالتی که وجود دارد:

 اّوالً: با گفنت و حرف زدن حل منی شود؛ اقدام 
و ابتکار و عمل الزم است. 

 ثانیاً ]حّل [ مش��کالت مجموع��ه ی اقتصادی 
کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ 

... ممک��ن اس��ت بعضی بگویند این مس��ئله ی 
تولید که ش��ام تکرار می کنی��د ... لوازمی دارد؛ 
با وضع کنونی که تحریم هس��ت و فش��ارهای 
بین املللی هس��ت، رونق تولید و تقویت تولید 
تحّقق پی��دا نخواهد کرد. بن��ده انکار منی کنم 
که این تحریم های ظاملانه ای که دشمنان ملّت 
ایران و دش��منان انقالب بر ملّت ایران تحمیل 
کرده ان��د تأثیر دارد؛ بالش��ک بی تأثیر نیس��ت، 
منته��ا این را من انکار می کنم که این تحریم ها 
بتواند جلوی یک تالش عمومی س��ازمان یافته ی 
برنامه ریزی ش��ده برای رون��ق تولید را بگیرد ... 
در بخش ه��ای مختلف��ی که اتفاق��اً در بعضی 
از ای��ن بخش ه��ا فش��ار دش��منان و تحریم و 
امثال ذلک ش��دیدتر هم بوده اس��ت، به خاطر 
هّمت مس��ئوالن و کارگران و جوانان عالقه مند، 
تولید پیش رفته اس��ت. ... هیچ کس در دنیا به 
ما در این زمینه ها کمک منی کند و کمک نکرده 
اس��ت، بعد از این هم کم��ک نخواهند کرد... 
)ف��رض بفرمایی��د: در زمینه ی صنای��ع نظامی؛ 
در زمینه ی علوم زیس��تی و زیست فّناوری؛ در 
بعضی از عل��وم نو مثل فّناوری نانو؛ در صنایع 
دانش بنیان؛ در سدس��ازی؛ در زمینه ی مس��ائل 

هسته ای(
اگر تحریم ظاملانه ی دش��منان وجود نداش��ت، 
ممکن ب��ود ما در همین زمینه ها بیش��رت پیش 
برویم - این را انکار منی کنیم - البتّه ممکن هم 
بود که بی توّجهی کنیم، نگاه نکنیم به نیازهای 
کش��ور و از پ��ول نف��ت و واردات و امثال این 
چیزه��ا به اموری بپردازیم که پیرفِت تولید را 
برای کشور به وجود نیاورد؛ این هم ممکن بود. 
... وقتی راه واردات بی رویّه باز بشود و هرچه 
خواستید بیاورید، س��هل گرایِی انسان، انسان را 
می کشاند به سمت تنبلی، بیکارگی. ... هرکاری 
که ش��ام تصمیم بگیرید انج��ام بدهید، هّمت 

.. ممکن است بعضی 
بگویند این مسئله ی 
تولید که شام تکرار 
می کنید ... لوازمی دارد؛ 
با وضع کنونی که تحریم 
هست و فشارهای 
بین املللی هست، رونق 
تولید و تقویت تولید 
تحّقق پیدا نخواهد کرد. 
بنده انکار منی کنم که 
این تحریم های ظاملانه ای 
که دشمنان ملّت ایران 
و دشمنان انقالب بر 
ملّت ایران تحمیل 
کرده اند تأثیر دارد؛ 
بالشک بی تأثیر نیست، 
منتها این را من انکار 
می کنم که این تحریم ها 
بتواند جلوی یک تالش 
عمومی سازمان یافته ی 
برنامه ریزی شده برای 
رونق تولید را بگیرد ... 
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کنید، نیروهایتان را بیاورید در صحنه، از خدای 
متعال هم کمک بخواهی��د، هدایت بخواهید، 

شدنی است؛ این را ما امتحان کردیم. ...
این البتّ��ه لوازمی دارد؛ ... ای��ن کار، یک بُعدی 
نیس��ت؛ همه بایس��ت با هم ] همکاری کنند[. 
اینک��ه میگویی��م همدلی و هم زبان��ی مردم با 
دولت، معنایش این اس��ت؛ یعن��ی همه با هم 
همکاری کنند تا این س��نگ ب��زرگ را بردارند، 
ای��ن صخره ی بزرگ را از رس راه حرکت کش��ور 

بردارند. ... )منودار 2(
... کلید حّل مش��کالت اقتصادی در لوزان و ژنو 
و نیویورک نیس��ت؛ در داخل کش��ور است. ... 

)1394/2/9(
توصیه ی چهارم، مسئله ی مهم اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. در مورد اقتصاد مقاومتی، خوش��بختانه 
در کش��ور هم زبانی هست، ]اّما[ مشکل ما در 
همدلی اس��ت؛ آدم می ترس��د هم زبانی باشد، 

همدلی نباشد.
ای بسا هندو و ترک هم زب�������ان
ای بسا دو ترک چون بیگانگ�����ان
پس زبان همدلی خود دیگر است
همدلی از هم زبانی بهرت اس�����ت

... از بُ��ن دندان به مس��ئله ی اقتصاد مقاومتی 
باید باور آورده ش��ود؛ ب��اور کنیم که کلید حّل 
مشکالت کش��ور در داخل اس��ت؛ ... مسئله ی 
هس��ته ای به ص��ورت ی��ک گ��ره درآم��ده؛ این 
]مس��ئله[ راه حل هایی دارد، ]اّما[ آن راه حل ها 
متوقّ��ف به تقوی��ِت درونی ما اس��ت؛ اگر این 
تقوی��ت در درون انج��ام بگیرد، آن کار آس��ان 
خواه��د ش��د. غیر از مس��ئله ی هس��ته ای هم 
رسیال های دیگری در انتظار ما اس��ت؛ این جور 
نیس��ت که همه ی مسائل ما با غرب، با آمریکا، 
با صهیونیسم، با گردن کلفت های اقتصادی دنیا 
فقط همین مسئله ی هس��ته ای باشد؛ این تنها 
مسئله ی ما نیس��ت؛ دنباله اش مسائل گوناگون 
- حقوق بر و ... - ]هس��ت[؛ حّل همه ی این 

مسائل آسان خواهد شد. ... )1394/3/6(
اقتص��اد مقاومت��ى عامل اس��تحکام اس��ت در 

مقابل آن کساىن و آن قدرت هایى که از همه ى 
ظرفیت اقتصادى و سیاىس و رسانه اى و امنیتی 
خودش��ان دارند اس��تفاده می کنند براى این که 
ب��ه این ملّت و این کش��ور و ای��ن نظام رضبه 
وارد کنند. یکى از راه هایى که فعالً پیدا کردند 
عبارت است از رخنه از راه اقتصاد. این هشدار 

را ما سال ها است مطرح کردیم ...
 ای��ن الگو البتّ��ه مخصوص ما نیس��ت؛ الگوى 
اقتص��اد مقاومتى را بعىض از کش��ورهاى دیگر 
هم براى خودش��ان پیش بین��ى کردند، انتخاب 
کردن��د، اث��رش را ه��م دیدند. نقط��ه ى کانوىن 
اقتصاد مقاومتى عبارت اس��ت از درون زایى در 
کنار برون گرایى. درون زایى به معناى انزواطلبى 
تعبیر نش��ود؛ درون زایى با ن��گاه به بیرون و با 
گرایش به بی��رون جامعه اّما تکی��ه به توانایى 

دروىن و به ظرفیت دروىن ...
 سیاس��ت های اقتصاد مقاومتى ... محصول یک 
عقل جمع��ى اس��ت ... و این تعبی��ر »اقتصاد 
مقاومت��ى« وارد فرهنگ رایج اقتصادى کش��ور 
ش��د و در ادبیات اقتصادى کش��ور جایى براى 
خودش ب��از کرده اس��ت. این نش��ان دهنده ى 

صحت و استحکام این راه است.
 اقتص��اد مقاومت��ى در مقاب��ل م��دل قدیمى 
دیکته ش��ده  از س��وى قدرت ها براى کشورهاى 
به اصطالح درحال توس��عه یا به اصطالح جهان 
س��ّوم اس��ت ... که عمده ى تکیه ى آن، نگاه به 
بی��رون با تفاصیل خودش اس��ت. ای��ن اقتصاد 
مقاومت��ى نقط��ه ى مقابل آن اس��ت؛ ... الگوى 
اقتص��اد مقاومتى کام��الً امکان پذیر در رشایط 

کنوىن کشور است. )منودار 3(
مش��کل جمهورى اسالمى، مشکِل نداشنِت حرف 
درست نیست؛ حرف درست، زیاد زده می شود؛ 
مشکل این اس��ت که ما این حرف های درست 
را بایس��تى در عمل آن چنان دنبال کنیم که به 
نتایج آن دس��رتىس پیدا کنی��م؛ ... راه پیرفت، 
ایس��تادگى اس��ت؛ پافش��ارى بر مباىن اس��ت. 

)1394/4/2(

سیاست های اقتصاد 
مقاومتى ... محصول 

یک عقل جمعى است 
... و این تعبیر »اقتصاد 
مقاومتى« وارد فرهنگ 

رایج اقتصادى کشور شد 
و در ادبیات اقتصادى 

کشور جایى براى خودش 
باز کرده است. این 

نشان دهنده ى صحت و 
استحکام این راه است.
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منودار 1- چند نکته در باب اقتصاد
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منودار 2- استحکام ساخت داخلی قدرت در 
همه زمینه ها و تقویت تولید داخلی 

منودار 3 ـ اقتصاد مقاومتی به عنوان تقوای 
جامعه در بخش اقتصاد 
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آسیب شناسی وضعیت منابع 
و مصارف بودجه های  عمومی 
جمهوری اسالمی ایران 
و برخی راه کارهای اصالح نظام مالی 
کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

مقدمه
در منت سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، ب��ه درآمد � با تأکید 
ب��ر درآمده��ای عمومی � و نظام و منابع درآمدی کش��ور اش��اره 
شده است. در طلیعه این سیاست ها، به عنوان نخستین سیاست 
کل��ی، »تأمین رشایط و فعال س��ازی کلیه امکانات و منابع مالی و 
رسمایه های انس��انی و علمی کش��ور به منظور توسعه کارآفرینی 
و به حداکرث رس��اندن مش��ارکت آح��اد جامع��ه در فعالیت های 
اقتصادی با تس��هیل و تش��ویق همکاری های جمع��ی و تأکید بر 
ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط« مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. سیاس��ت گذاری کلی در قلمرو درآمدها و مصارف 
دول��ت، در بند ه��ای )16(، )17( و )18( به ترتیب به صورت ذیل 

انجام شده است:
 رصفه جوی��ی در هزینه های عمومی کش��ور ب��ا تأکید بر تحول 
اساس��ی در س��اختارها، منطق��ی س��ازی اندازه دول��ت و حذف 

دستگاه های موازی و غیررضوری و هزینه های زائد.
 اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

 افزایش س��االنه  سهم صندوق توس��عه ملی از منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

درآمده��ای عمومی و دولت��ی به عنوان مناب��ع، در کنار مصارف 
یک��ی از ارکان اصل��ی بودجه های س��االنه را تش��کیل می دهند. 
ازاین رو، یکی از ش��فاف ترین و دقیق ترین راه های بررس��ی آنها، 
تحلیل وضعیت و روند این درآمدها در لوایح و قوانین و عملکرد 
بودجه های کل کشور است. در این مقاله درصدد هستیم با ارائه 
تصویری کل��ی از روند عملکرد منابع و مص��ارف بودجه عمومی 
کش��ور در 11 سال گذشته، به اساسی ترین آس��یب ها و نیز ارائه 

راه کارهایی در جهت رفع آنها بپردازیم.

1- عملکرد بودجه عمومی دولت در دوره 13۸3 تا 1393
1-1- عملکرد منابع بودجه عمومی دولت

بودجه عمومی2 از دو بخش »منابع« و »مصارف« تشکیل می شود. 

1. مع��اون بودج��ه معاونت برنامه ری��زی و نظارت 
راهربدی دولت های نهم و دهم و مش��اور ریاس��ت 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی دول��ت یازدهم، با 
بیش از دو دهه تجربه فعالیت در نظام بودجه ریزی 

کشور.
2. در این منت، درآمدهای اختصاصی مورد بررس��ی 

قرار نگرفته اند.

سیاست گذاری کلی در قلمرو درآمدها 
و مصارف دولت:

)بند 16(: رصفه جویی در هزینه های 
عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی 
در ساختارها، منطقی سازی اندازه 
دولت و حذف دستگاه های موازی و 
غیررضوری و هزینه های زائد.

 )بند 17(: اصالح نظام درآمدی دولت 
با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

)بند 1۸(: افزایش ساالنه  سهم 
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی 
بودجه به نفت.

دکرت رحیم ممبینی1
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منابع بودجه عمومی دولت در سه گروه اصلی 
»درآمدها«، »واگ��ذاری دارایی های رسمایه ای« 
و »واگ��ذاری دارایی ه��ای مالی« دس��ته بندی 
می ش��وند. اج��زاء اصلی تش��کیل دهنده بخش 
درآمده��ا عبارت اند از »درآمده��ای مالیاتی«، 
»س��ود س��هام رشکت  ه��ای دولتی« و »س��ایر 
درآمدها«. اس��اس بخش واگ��ذاری  دارایی های 
رسمایه ای، »درآمدهای نفتی« اس��ت و اس��اس 
بخش واگذاری  دارایی های مالی، »فروش سهام 
رشکت ه��ای دولتی«، »اس��تفاده از تس��هیالت 
داخل��ی و خارجی« و »مناب��ع حاصل از اوراق 
مش��ارکت و سایر ابزارهای مالی« است. جدول 
)1(، عملکرد وصول این منابع را در س��ال های 

1383 تا 1393 نشان می دهد.
هامن گونه که در این جدول مالحظه می ش��ود، 
درآمده��ای دول��ت از ح��دود 10358 میلیارد 
تومان در س��ال 1383 به حدود 97806 میلیارد 
توم��ان در س��ال 1393 )ح��دود 844 درص��د 
افزایش( رسیده اس��ت. در بخش واگذاری های 
دارایی های رسمایه ای که عمده آن نفت است، 
عملکرد از حدود 15100 میلیارد تومان در سال 
1383 به حدود 63100 میلیارد تومان در س��ال 
1393 )حدود 317 درصد افزایش( رسیده است. 
در بخش واگذاری دارایی های مالی که می تواند 
مهم تری��ن نقش را در توس��عه کش��ور داش��ته 
باش��د، عملکرد از ح��دود 7200 میلیارد تومان 
در س��ال 1383 ب��ه 13300 میلی��ارد تومان در 
س��ال 1393 افزایش )حدود 84 درصد افزایش( 
یافته اس��ت. روند روبه رش��د درآمدها نش��ان 
می دهد که ظرفیت های��ی در این حوزه وجود 

دارد و ب��ا برنامه ریزی دقی��ق و تأمین الزامات 
آن، می ت��وان در فرصتی قابل قبول، نس��بت به 
تحقق سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی در 
قلم��رو درآمدهای غیرنفت��ی و در نتیجه،  قطع 
وابستگی مصارف هزینه ای به درآمدهای نفتی 

اقدام کرد.
بخش��ی از واگذاری دارایی های مالی مندرج در 
ارقام بودج��ه، به منابع حس��اب ذخیره ارزی1 
مربوط می شود که مازاد درآمدهای نفتی است 
و بنابرای��ن، عمالً باید به عن��وان منابع حاصل 
از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ش��ود. میزان 
استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در بخش 
واگذاری دارایی های مالی در سال های 1383 تا 

1389 در جدول)2( گزارش شده است.
 بر اس��اس این جدول، به عن��وان منونه، حدود 
5500 میلیارد تومان )76 درصد( از رقم واگذاری 
دارایی های مالی س��ال 1383 که 7200 میلیارد 
تومان ذکر شده است، مربوط به حساب ذخیره 
ارزی اس��ت و تنها ح��دود 1700 میلیارد تومان 
آن، از محل واگذاری دارایی های مالی به دست 

آمده  است.
اگر بر اساس اس��تدالل پیش گفته، ارقام حساب 
ذخیره را به درآمدهای نفتی در بخش واگذاری 
دارایی ه��ای رسمای��ه ای منتق��ل کنی��م، جدول 
اصالح ش��ده ی )3( به دس��ت می آی��د. به نظر 
می رسد که با نگرشی منطقی، درآمدهای نفتی 
را باید بر اس��اس ارقام جدول اخیر به حس��اب 

آوریم.
 

ج��دول )4(، س��هم )وزن( عملک��رد هر یک از 

اجزاء اصلی تشکیل دهنده 
بخش درآمدها عبارت اند 
از »درآمدهای مالیاتی«، 
»سود سهام رشکت  های 

دولتی« و »سایر درآمدها«. 
اساس بخش واگذاری  
دارایی های رسمایه ای، 

»درآمدهای نفتی« است 
و اساس بخش واگذاری  

دارایی های مالی، »فروش 
سهام رشکت های دولتی«، 

»استفاده از تسهیالت 
داخلی و خارجی« و 

»منابع حاصل از اوراق 
مشارکت و سایر ابزارهای 

مالی« است. 

1. حساب ذخیره ارزی در سال 1379 ایجاد و از سال 
1381 برداشت از این حساب آغاز شد و تا پایان سال 

1389 مطابق جدول )2( ادامه داشت.

جدول 1- عملکرد منابع بودجه عمومی دولت در سال های 13۸3 تا 1393 )میلیارد ریال(

جدول 2- استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال های 13۸3 تا 13۸9 )میلیارد ریال(



اجزای )ش��اخص های مالی( منابع بودجه را در 
س��ال های 1383 ت��ا 1393 نش��ان می دهد. در 
بررس��ی عملکرد منابع بودجه، این نس��بت ها 

اهمیت بسیاری دارند.
بر اس��اس داده های جدول )4(، در سال 1383 
س��هم درآمدها از کل منابع، 31/6 درصد بوده 
اس��ت که در س��ال 1393، به 56 درصد افزایش 
یافته اس��ت. س��هم نف��ت از مناب��ع، از 63/2 
درصد در س��ال 1383 به 36/2 درصد در س��ال 
1393 کاهش یافته اس��ت و س��هم سایر منابع 
)واگذاری دارایی های مالی( که نقش مؤثری در 
تأمین مالی توس��عه کش��ور دارد، از 5/2 درصد 
در س��ال 1383 ب��ه 7/7 درصد در س��ال 1393 
افزایش یافته که این س��هم از کل منابع، بسیار 
اندک است و باید تقویت گردد. بار دیگر تأکید 
می شود که روند افزایش درآمدها، بیانگر وجود 
ظرفیت هایی در این حوزه است که برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی باید به فعلیت درآیند.
ش��ایان ذکر است که س��همی از افزایش وصول 
مالیات )97/5 درصد در س��ال 1393(، با اجرای 
تدریجی طرح تحول مالیاتی از س��ال 1391 به 

بعد تحقق یافته است.
میانگی��ن س��هم درآمدها از مناب��ع عمومی در 
سال های مورد بررس��ی، حدود 46 درصد است 
که همین مقدار نیز مربوط به درآمدهای نفتی 

اس��ت و حدود 8 درصد، به سایر منابع مربوط 
می شود. یکی از آسیب های جدی بودجه کشور 
نیز همین س��هم پایین س��ایر مناب��ع )واگذاری 
دارایی ه��ای مالی( از کل مناب��ع بودجه دولت 

است.
در یک م��رور کلی، میانگی��ن وزن »درآمدها« 
در دوره م��ورد بح��ث، ح��دود 46 درصد بوده 
اس��ت. همین وزن، برای »واگذاری دارایی های 
رسمایه ای« و »واگ��ذاری دارایی های مالی« به 
ترتی��ب 46 درص��د و 8 درص��د بوده اس��ت. با 
مقایسه وزن ترکیب عملکرد منابع در سال های 
1383 و 1393، بهب��ود ای��ن ترکی��ب ب��ه نفع 
»درآمدها« مشاهده می شود که گویای حرکت 
مثب��ت در ترکیب مناب��ع و وجود ظرفیت هایی 
در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای 
نفتی است. اما برای ارزیابی صحیح از وابستگی 
بودجه به نف��ت، باید به میانگین وزن مصارف 
)هزینه ای � عمرانی و مالی( در همین دوره نیز 
توجه شود. جدول )5(، وزن منابع را در ابتدا و 

انتهای دوره مورد بحث، نشان می دهد.
  

2-1- عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت
ج��دول )6(، عملکرد مص��ارف بودجه و جدول 
)7(، س��هم هر یک از اجزای مصارف بودجه را 
در س��ال های 1383 تا 1393 را نشان می دهند. 

جدول 3- عملکرد منابع بودجه عمومی دولت در سال های 13۸3 تا 1393، پس از انتقال درآمدهای نفتی از قسمت »واگذاری دارایی های مالی« به 
»واگذاری دارایی های رسمایه ای« )میلیارد ریال(
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جدول 4- سهم عملکرد منابع مالی بودجه در سال های 13۸3 تا 1393 با احتساب حساب ذخیره ارزی )درصد(

تذک��ر: تا س��ال 1388 مالیات عملک��رد رشکت نف��ت، در درآمدهای مالیاتی منظور می ش��د و در 
سال های بعدی، از آن خارج شد.



رش��د این مصارف نی��ز در ج��دول )8( گزارش 
شده اس��ت که قابل توجه  است. این موضوع، 
از آسیب هایی است که باید به آن توجه  شود.

هامن گونه که در جدول )6( مالحظه می شود، 
در س��ال 1393، از 174000 میلی��ارد توم��ان 
مص��ارف، 143000 میلی��ارد توم��ان آن )حدود  
 82/5درصد( مربوط به مصارف هزینه ای است.

 هامن گونه که در جدول )7( مالحظه می شود، 
س��هم مصارف هزینه ای از 70/8 درصد در سال 
1383 ب��ه 82/5 درصد در س��ال 1393 افزایش 
یافته  اس��ت که این افزایش، نگران کننده است. 
همچنین س��هم متل��ک دارایی ه��ای رسمایه ای 
)بودجه عمرانی(، از 19/5 درصد در سال 1383 
ب��ه 15/6 درص��د در س��ال 1393 کاهش یافته 
 است. سهم متلک دارایی های مالی از کل منابع 
نیز با نوس��انات فراوانی همراه بوده  اس��ت و 
از 9/7 درصد در س��ال 1383 به 1/9 درصد در 

سال 1393 کاهش یافته  است. شایان ذکر است 
که فعالیت های مال��ی و مرتبط با بازار رسمایه 
)بورس، فرابورس و ...( و بازار پول )نظام بانکی، 
مؤسس��ات اعتباری و ...( ذیل دارایی های مالی 
قرار می گیرند که کاهش این نس��بت، نشان از 

نقش اندک این بازارها در توسعه کشور دارد.
در ی��ک بررس��ی کلی مش��اهده می ش��ود که 
میانگی��ن وزن »مص��ارف هزین��ه ای« در دوره 
مورد بررس��ی، حدود 72 درصد اس��ت و همین 
وزن ب��رای »متل��ک دارایی ه��ای رسمایه ای« و 
»متلک دارایی های مال��ی« به ترتیب 23 درصد 

و 5 درصد می باشد.
مقایس��ه مصارف دو سال مذکور بیانگر افزایش 
مص��ارف هزین��ه ای و کاه��ش رسمایه گ��ذاری 
عمرانی از محل منابع عمومی اس��ت که توجه 
خاص به افزایش درآمدهای غیرنفتی را رضورت 
می بخش��د؛ سیاستی که در دو بند سیاست های 

جدول 5- وزن اجزاء منابع بودجه عمومی در سال های 3۸31 و 3931  )درصد(

جدول 7- سهم عملکرد اجزای مصارف بودجه در سال های 13۸3 تا 1393 )درصد(
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جدول 6- عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت در سال های 13۸3 تا 1393 )میلیارد ریال(

تذک��ر: در متلک دارایی های مالی س��ال 1392، مبلغ 16،824 میلی��ارد ریال نیز بابت مواد 10 و 12 
)حوادث غیرمرتقبه( پرداخت ش��ده اس��ت. همچنین در متلک دارایی های مالی س��ال 1393، مبلغ 

17،848 میلیارد ریال نیز بابت مواد 10 و 12 )حوادث غیرمرتقبه( پرداخت شده است.



کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.

2- برخی آسیب های نظام بودجه ای کشور
با بررس��ی اجامل��ی روند مناب��ع و مصارف در 
سال های مورد بررسی، برخی آسیب های موجود 
در نظام بودجه ای کشور که عمدتاً به وابستگی 
مصارف هزینه ای ب��ه درآمدهای نفتی مربوط 
می ش��وند، روش��ن می گردند. با همین مالحظه 
نیز در سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی که 
به حق، تحقق آن نس��خه شفابخش اقتصاد ملی 
اس��ت، در حوزه منابع و مص��ارف مواردی ذکر 
ش��ده است که به برخی بندهای آن، در ابتدای 
بحث اش��اره ش��د. در قلمرو مصارف، بندهای 
)8( و )16( اش��اره ب��ه »مدیری��ت مرصف« و 
»رصفه جوی��ی در هزینه های عمومی کش��ور« 
دارند. برای قطع وابستگی مصارف هزینه ای به 
درآمدهای نفتی، بای��د به طور هم زمان دو کار 

عمده صورت پذیرد:
1. افزای��ش س��هم درآمدهای مالیاتی و س��ایر 

درآمدهای غیرنفتی؛ و
2. رصفه جویی در هزینه های عمومی کشور.

ب��دون مدیریت »مص��ارف«، ت��الش در جهت 
اص��الح و افزایش »منابع« به تنهایی کارگش��ای 

نهایی نخواهد بود.

1-2- تراز عملیاتی بودجه
»تراز عملیاتی« عبارت است از تفاوت درآمدها 
و مصارف جاری بودجه کشور. جدول)9( ارقام 

ت��راز عملیات��ی را در س��ال های 1383 تا 1393 
نشان می دهد1. منودار )1( نیز »تراز عملیاتی« 
را در قالب روند منابع و مصارف در بازه زمانی 

یادشده نشان می دهد.
با وجود کاهش تراز منفی عملیاتی در سال 1393 
نس��بت به س��ال 1392، به طور کل��ی این مبلغ 
به قیمت  جاری نس��بت به س��ال 1383 افزایش 
چشم گیری داشته است و با وجود افزایش وصول 
درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر، شکاف بین 

منابع و مصارف پر نشده است.
 من��ودار )2(، ارقام واگذاری و متلک دارایی های 
رسمایه ای را در س��ال های 1383 تا 1393 نشان 
می ده��د. ه��امن گونه که اش��اره  ش��د، بخش 
قابل توجه��ی از واگذاری دارایی های رسمایه ای، 
درآمدهای حاصل از فروش نفت اس��ت که باید 
رسمایه گذاری شوند در حالی که رصف مصارف 
هزینه ای می شوند. بر اساس منودار، شکاف بین 

این دو رقم در حال افزایش است.

2-2- نحوه تأمین مصارف هزینه ای بودجه
1-2-2- جایــگاه و ســهم مالیات: مقایســه ای 

بین املللی
در ای��ن قس��مت، نقش مالیات و س��هم آن در 
منابع بودجه عموم��ی و تولید ناخالص داخلی 

کشورهای مختلف ارائه می شود.

نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی
ب��ا توج��ه به جای��گاه نس��بتاً مناس��ب اقتصاد 

جدول ۸- وزن اجزاء مصارف در سال های 13۸3 و 1393 )درصد(

جدول 9- مقایسه عملکرد درآمدها و مصارف هزینه ای در سال های 13۸3 تا 1393 )قیمت های جاری(
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1. ارقام ج��دول )9(، به قیمت های جاری هس��تند 
و ب��رای مقایس��ه دقیق تر، به��رت اس��ت از ارقام به 

قیمت های ثابت استفاده  شود.



ای��ران در اقتص��اد جهانی )رتبه 19(، مقایس��ه 
ش��اخص های اقتصاد ایران با برخی کش��ورهای 
پیرفته اقتص��ادی، می توان��د تصویر بهرتی از 
رشایط اقتصادی کشور نش��ان دهد. در جدول 
)10(، س��هم مالی��ات از مناب��ع بودجه عمومی 
ب��رای برخی کش��ورهای منتخب در س��ال های 

2005 تا 2009 گزارش شده  است.
هامن گونه که مالحظه می شود، در بازه زمانی 
مورد بررسی، نس��بت مالیات به منابع عمومی 
همه کش��ورهای منتخب، بیش از ایران اس��ت. 
نکت��ه جالب توج��ه در این ج��دول مربوط به 
کشور نروژ اس��ت که با وجود نفت خیر بودن، 
ب��ه طور متوس��ط ح��دود 60 درص��د از منابع 
بودج��ه عمومی خ��ود را از طری��ق مالیات به 

دست می آورد.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
یکی دیگر از ش��اخص های مهم که در ارزیابی 
میزان توس��عه یافتگی نظام مالی کش��ور مؤثر 

است، نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
اس��ت. جدول )11(، این نسبت را برای ایران و 
برخی کش��ورهای منتخب در سال های 2002 تا 

2011 نشان می  دهد.
ارقام جدول )11( نشان می دهند که این نسبت، 
در ایران از متامی کشورهای منتخب کمرت است. 
این نسبت در سال های پیش از انقالب اسالمی 
نی��ز در همین حدود 5 درصد بوده  اس��ت و با 
وجود برخی افزایش های مقطعی در س��ال های 
2005 )7/3 درص��د( و 2009 )8/4 درص��د(، از 
روند رو به رش��د باثباتی برخوردار منی باشد که 
یکی از علل اصلی این امر، ناپایداری درآمدهای 
غیرنفت��ی و وج��ود درآمدهای آس��ان رس نفتی 
دولت هاست1. این در حالی است که بر اساس 
اظهارنظ��ر صاحب نظران ای��ن حوزه و از جمله 
ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، این امکان 
وجود دارد که با پش��تیبانی های الزم از سازمان 
امور مالیاتی و نیز انجام برخی اصالحات قوانین 
و مقررات، این نسبت تا 15 درصد افزایش یابد. 

منودار 1- ارقام درآمد و مصارف هزینه ای در سال های 13۸3 تا 1393)میلیارد ریال(

منودار2- منودار اعتبارات واگذاری دارایی های رسمایه ای و متلک دارایی های رسمایه ای در سال های 13۸3 تا 1393
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1. ح��رت آیت الله العظم��ی ام��ام خامن��ه ای )مد 
ظله العالی( در س��خرنانی تبیین سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در 1392/12/20 فرمودند: »نکته ی هفتم، 
کاهش وابستگی به نفت است؛ یکی از سخت ترین 
آس��یب های اقتصادی ما همین وابس��تگی به نفت 
اس��ت. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در 
طول ده ها سال مایه ی فروریختگی های اقتصادی و 
فروریختگی های سیاسی و اجتامعی شد؛ باید ما یک 
فکر اساس��ی بکنیم. ما منی گوییم از نفت اس��تفاده 
نش��ود، ]بلکه[ تکیه ی ما بر اس��تفاده ی حداقلی از 
فروش نفت خام اس��ت؛ نف��ت را می توان به صورت 
فرآورده در اختیار گذاش��ت؛ که در این سیاس��ت ها 
دیده ش��ده. یک کار اساس��ی و مهمی که باید انجام 
بگیرد این اس��ت؛ این هم��ت بلندی الزم دارد که ما 
در بند سیزده این سیاست ها به این پرداختیم و جداً 

باید این بند، عملیاتی بشود«.
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جدول 11- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان در سال های 2۰۰2 تا 2۰11

جدول 1۰- نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی دولت در کشورهای منتخب



چنانچه این نس��بت به 14 درصد نیز برسد، در 
حد قابل قبولی از ش��کنندگی مناب��ع بودجه و 
وابس��تگی مصارف جاری ب��ه درآمدهای نفتی، 
کاس��ته خواهد ش��د. با 15 درص��د، این امکان 
وجود دارد که بخش��ی از درآمدهای مالیاتی به 

بخش عمرانی کشور نیز تخصیص  یابد.

2-2-2- شمول و معافیت های مالیاتی
در برشامری آس��یب های موجود، به وابستگی 
منابع بودجه به درآمدهای نفتی اش��اره ش��د. 
رفع این مشکل، مستلزم افزایش سهم درآمدها 
از کل منابع بودجه اس��ت. درآمدهای مالیاتی 
اگرچه قل��م اصل��ی درآمدهای بودج��ه از کل 
منابع هس��تند ام��ا درآمدهای دیگ��ری نیز در 
این میان وج��ود دارند که باید مورد توجه قرار 
گیرند. س��ایر اجزای مهم در زیربخش درآمدها 
عبارت اند از »سود س��هام رشکت های دولتی«، 
از  ناش��ی  »امتی��از مخاب��رات«، »درآمده��ای 
معادن« و »س��ایر درآمدها« یی که در انحصار 
دولت اس��ت. بر اس��اس گزارش س��ازمان امور 
مالیاتی، در س��ال 1393، حدود 40 درصد تولید 
ناخال��ص داخل��ی کش��ور مش��مول معافیت و 
مشوق های مالیاتی است و بین 20 تا 24 درصد 
مربوط به فعالیت های غیررس��می در پوش��ش 
اقتص��اد زیرزمینی اس��ت که پرداخ��ت مالیات 
ندارد. ش��ایان ذکر اس��ت که معافیت ها اساساً 
اطالعات اقتصادی و در نتیجه شفاف س��ازی را 
نیز خدشه دار می کنند زیرا واحدی که از مالیات 
مع��اف می گ��ردد، تکلیف��ی در خص��وص ارائه 
اطالعات مالی فعالیت ه��ای خود نیز بر عهده 
منی گی��رد. تبدیل موضوع »معافی��ت مالیاتی« 
به »نرخ صفر مالیات��ی« در قانون برنامه پنجم 
توس��عه، گام��ی در جه��ت رف��ع تدریجی این 
پدیده در س��اختار مالیاتی کشور است که باید 

با جدیت تداوم یابد.
بنابرای��ن ح��دود 60 درصد از فع��االن اقتصاد 
کش��ور، مالی��ات پرداخ��ت منی کنن��د. درص��د 
قابل توجهی از 40 درصد باقیامنده )درآمدهای 
مالیات��ی قاب��ل وصول(، ش��امل اقالم��ی مانند 
»حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت« اس��ت که 
بدون هرگونه »کوش��ش مالیات��ی1« وارد خزانه 
دول��ت می ش��ود. ب��ر اس��اس آخری��ن آمارها، 
مالی��ات پرداخت��ی کارکنان دول��ت، حدود 20 
درصد، از مالیات پرداخت شده ی مشاغل بیشرت 
اس��ت. مش��اغل، کلیه اصناف از قبیل پزشکان، 
منایش��گاه های  آهن فروش��ان،  طالفروش��ان، 

اتومبیل، مش��اورین امالک، داروخانه ها، دفاتر 
اسناد رس��می، تاالرها و س��الن های پذیرایی را 
شامل می شوند که بیشرت مالیات پرداختی آنها، 

با خوداظهاری صورت می گیرد.

3-2-2- سود سهام و مالیات رشکت های دولتی
رشکت های دولتی عالوه بر مالیات، باید س��ود 
س��هام نیز به دولت پرداخ��ت کنند زیرا دولت 
سهام دار اصلی این رشکت هاست. نرخ پرداخت 
مالی��ات این رشکت ها هامنند س��ایر اش��خاص 
حقوقی، 25 درصد و نرخ پرداخت س��ود سهام، 

حداقل 40 درصد است.
در س��ال 1390، پرداختی مصوب س��ود س��هام 
رشکت های دولتی که با نظر خود این رشکت ها 
تعیین ش��ده اس��ت، 8800 میلیارد تومان بوده  
اما تنها 4600 میلیارد تومان وصول شده است. 
در سال 1393، بودجه رشکت های دولتی حدود 
600 ه��زار میلی��ارد تومان ب��وده، در حالی که 
مجموع مالیات و سود سهامی که این رشکت ها 
ب��ه دولت پرداخ��ت کرده اند، ح��دود 19 هزار 
میلیارد تومان  اس��ت. گفتنی اس��ت که شواهد 
نشان می دهند که میزان عدم تحقق درآمدهای 
مورد انتظ��ار رشکت ها، هی��چ گاه از 10 درصد 
بیش��رت نبوده  اس��ت و زی��ان ده ب��ودن، توجیه 
مناس��بی برای عدم پرداخت حقوق قانونی آنها 

نیست.
یکی از مش��کالت س��اختاری در این حوزه این 
اس��ت که س��ود س��هام رشکت ه��ای دولتی را 
خزانه دار دریافت می کند اما مالیات را سازمان 
ام��ور مالیاتی اخ��ذ می مناید. خزان��ه داری کل 
کش��ور، با وجود چاره جویی های قانونی، هنوز 
ابزار مناسبی برای دریافت سود سهام رشکت ها 
ندارد و حتی مشوق هایی هم که برای عملکرد 
مثبت خزان��ه داری در این حوزه در نظر گرفته  
شده، مؤثر نبوده است. بر اساس حکمی که در 
قانون بودجه 1392 گنجانده  ش��د، خزانه داری 
می توانس��ت یک دوازدهم رقم مصوب س��ود 
س��هام رشکت های دولتی را به طور مستقیم از 
حساب آن ها برداش��ت کند. در سال 1393 که 
بخش عمده رقم مصوب، محقق شده است، با 
استفاده از همین حکم قانونی صورت گرفت و 

گامی در جهت پیرفت تلقی می شود.
بنا بر آنچه گفته ش��د و با توج��ه به داده های 
جدول )12(، یکی از مش��کالت دیگر کشور در 
بخش منابع بودجه عمومی، رقم پایین پرداخت 
رشکت های دولتی به عنوان مالیات و سود سهام 
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1. منظور از »کوش��ش مالیاتی« در این منت، تالش 
موردی و خ��اص برای شناس��ایی و وصول مالیات 

است.



است که وجود نظام شایسته ساالری در انتصاب 
مدی��ران و افزایش بهره وری، نق��ش مؤثری در 

تأمین این قسمت از درآمدهای دولت دارد.

عملــی  اولویت بنــدی  در  نارســایی   -2-3
فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس 
رشح وظایف خود، راهربی کلی توس��عه کشور 

را عهده دار است.
اما این س��ازمان ب��ا وجود کارشناس��ان خربه و 
متعه��د، عمالً متام ت��وان و ظرفیت های خود را 
رصف رسیدگی به بودجه عمومی کشور می کند؛ 
بودج��ه ای که نق��ش س��ایر مناب��ع )واگذاری 
دارایی ه��ای مال��ی( در آن، ناچی��ز )ح��دود 7 
درصد( اس��ت و ضمن بررس��ی ترکیب منابع و 

مصارف تا حدودی آسیب های آن بررسی شد.
ک��ه  بودج��ه  ردیف ه��ای  تع��داد  اینج��ا،  در 
دس��تگاه های اجرایی باید با سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور موافقت نامه مبادله کنند، در 
جدول )13( گزارش شده است. وجود این تعداد 

ردیف های بودجه ای، قطعاً انرژی فراوانی را از 
این سازمان می گیرد. 

برای تحول در نظام بودجه ای کش��ور، بایستی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیش ازپیش 
در بازارهای مالی کش��ور )ب��ازار رسمایه، بازار 
پول و بازار بیمه( نقش ایفا کند. در حال حارض، 
واقعیت این است که منابع عمومی کشور، برای 
رسمایه گذاری در حوزه حاکمیت کافی نیست و 
بای��د با توجه به ظرفیت های فراوان موجود، از 
سایر منابع در بازار رسمایه و بازار پول استفاده 
گردد. جدول )14( بیانگر ترکیب منابع مختلف 
برای رسمایه گ��ذاری در جهت تحقق اهداف و 

شاخص های مذکور در اسناد باالدستی است.
 

4-2- خأل برنامه ریزی راهربدی در کشور
در پایان، یکی از نارسایی های نظام برنامه ریزی 
کش��ور که در نظام مال��ی و بودجه نیز اثرگذار 
اس��ت، خأل موج��ود بین سیاس��ت های کلی و 
برنامه ه��ای توس��عه می باش��د. رف��ع این خأل، 
ب��ه برنامه  ری��زی راه��ربدی نی��از دارد. ب��دون 
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جدول 12- عملکرد سود سهام و مالیات رشکت های دولتی در سال های 139۰ تا 1393 )هزار میلیارد ریال(

جدول 13- تعداد ردیف های بودجه که دستگاه های اجرایی باید با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت نامه مبادله کنند

جدول 14 ـ ترکیب منابع مختلف برای رسمایه گذاری )توسعه عمرانی کشور(



برنامه ریزی راهربدی، تحقق سیاس��ت های کلی 
ابالغ��ی مقام معظ��م رهربی )م��د ظله العالی( 
که مبتنی بر ارزش های اس��المی هس��تند، جای 
مناس��ب خ��ود را منی یابن��د و ام��کان تحق��ق 
عملیاتی کمرتی خواهند داشت. بعالوه، معموالً 
به علت اختالف نظره��ا و نگرش ها، برنامه های 
توسعه ی تدوین شده توسط هر دولت، با وجود 
الزام قانونی، عمالً توسط دولت بعدی، با انگیزه 
الزم به اجرا در منی آید و فرصت ها و قوت های 
فراوانی که بعضاً ناشی از مزیت های ژئوپلتیکی 

کشور است، از دست می رود.
دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب که بتواند 
ع��الوه بر تأمی��ن مالی بودجه دول��ت و تأمین 
برابری و عدالت، به رشد اقتصادی کمک کند و 
محرک اقتصاد باش��د، به عملکرد ارکان سه گانه 
تشکیل دهنده نظام مالیاتی )تولید ملی، قوانین 
و مقررات و س��ازمان وصول  مالیات( بس��تگی 
دارد. هر گونه برنامه اصالحی باید در چارچوب 
اصالح س��اختاری ارکان مذکور تدوین شود. در 
همی��ن جهت، گ��زارش »ظرفیت ه��ای مالیاتی 
اقتصاد ای��ران: چالش ها و راه کارهای توس��عه 
آن« که در س��ال 1392 توس��ط دفرت پژوهش و 
برنامه ریزی س��ازمان امور مالیاتی کشور منتر 

شده است، می تواند مفید باشد.

3- برخــی پیشــنهادها برای رفع مشــکالت و 
توسعه نظام مالیاتی

بر اس��اس آنچه گفته ش��د، آس��یب های اصلی 
را  اقتص��اد مقاومت��ی  بودج��ه در چارچ��وب 
می توان از جمله وابستگی مصارف هزینه ای به 
درآمده��ای نفتی و پایین بودن س��هم واگذاری 
دارایی های مالی در اجزاء منابع برشمرد که این 
دو آس��یب اصلی، موجبات آسیب های دیگر از 
قبیل پایین بودن اعتبارات عمرانی و شکنندگی 
در تأمی��ن اعتب��ارات مصارف ج��اری را فراهم 
کرده ان��د. آس��ان رس ب��ودن درآمده��ای نفتی، 
فراهم نبودن وصول مناسب درآمدهای مالیاتی، 
مش��کالت ساختاری در س��ازمان های فرابخشی 
نظی��ر بانک مرک��زی، وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
به منظور اس��تفاده بیش��رت و بهرت از بازار مالی 
کشور، فقدان برنامه ریزی راهربدی )برنامه های 
بلندم��دت واس��ط بی��ن سیاس��ت های کلی و 
برنامه های پنج س��اله توس��عه( و ام��ور مرتبط 
ب��ا موارد یادش��ده، رشایط را ب��رای بروز چنین 

آسیب هایی فراهم کرده اند.

اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، راه کار 
اصلی رفع مش��کالت عمده ی برشمرده ش��ده ی 
بودجه ه��ای س��نواتی خواه��د ب��ود. همه این 
سیاس��ت با پش��توانه ی قوی علمی و کاربردی، 
در ارتق��اء بودجه ری��زی کش��ور مؤثر هس��تند 
ول��ی برخی از آنها، ارتباطی مس��تقیم با تحول 

بودجه ریزی در کشور دارند. به عنوان منونه:
 تجربه نش��ان می دهد که زمینه واقعی برای 
ارتق��اء درآمدهای مالیاتی مندرج در سیاس��ت 
هفدهم )اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش 
س��هم درآمدهای مالیاتی( وجود دارد و برآورد 
می شود که با یک زمان بندی مناسب )حدود سه 
س��ال(، بتوان وابستگی هزینه های جاری کشور 
را به درآمدهای نفتی کامالً قطع کرد. وابستگی 
مص��ارف هزینه ای به درآمده��ای نفتی حدود 
54 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. به گفته رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی، ح��دود 57 هزار میلیارد 
تومان ف��رار مالیاتی وج��ود دارد و بنا به گفته 
معاون سازمان امور مالیاتی، در رشایط موجود 
)ثبات پایه و نرخ مالیات(، امکان افزایش بیش 
از 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی 
وجود دارد. صاحب نظران معتقدند که نس��بت 
مالی��ات به تولی��د ناخالص داخل��ی در ایران تا 
س��طح 15 درصد امکان افزایش دارد، در حالی 

که اکنون حدود 7 درصد است.
 در عرص��ه رسمایه گذاری به وی��ژه در اجرای 
طرح ه��ای حاکمیتی ک��ه ارتباط مس��تقیمی با 
بودجه ریزی کش��ور دارند، تحقق سیاست نهم 
مبنی بر »اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی 
کشور با هدف پاس��خ گویی به نیازهای اقتصاد 
مل��ی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیش��گامی 
در تقوی��ت بخش واقعی«، قطع��اً تأمین مالی 
طرح های رسمایه گذاری کشور را فراهم خواهد 
کرد؛ زیرا هامن گونه که در بخش آسیب ها بیان 
ش��د، یکی از ضعف های بودجه، عدم استفاده 
مناس��ب از »س��ایر منابع« اس��ت که تحول در 
نظام مالی کش��ور، می تواند این مشکل را حل 

کند.
 سیاس��ت ش��انزدهم ب��ر تحول اساس��ی در 
ساختارها تأکید دارد. این تحول ساختاری به ویژه 
در سازمان های فرابخشی که به آنها اشاره شد، 
می تواند بس��یاری از مش��کالت و موانع کنونی 
فراروی پویایی اقتصاد و بودجه ریزی را از میان 
بردارد. تحول ساختاری در سازمان امور مالیاتی 
که یکی از س��ه رکن اصلی نظام مالیاتی است، 
تحول در تأمین درآمدهای غیرنفتی را به همراه 
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آسیب های اصلی بودجه 
در چارچوب اقتصاد 

مقاومتی را می توان از 
جمله وابستگی مصارف 
هزینه ای به درآمدهای 

نفتی و پایین بودن سهم 
واگذاری دارایی های مالی 

در اجزاء منابع برشمرد 
که این دو آسیب اصلی، 

موجبات آسیب های 
دیگر از قبیل پایین 

بودن اعتبارات عمرانی 
و شکنندگی در تأمین 

اعتبارات مصارف جاری 
را فراهم کرده اند.



خواهد داشت. تحول س��اختاری و فرایندی در 
برخی رشکت های دولتی که در گروه سه قانون 
اجرای سیاس��ت های کلی اص��ل چهل و چهارم 
)44( قانون اساس��ی ق��رار دارند، موجب تحول 
در فضای کسب وکار کشور و به تبع آن، موجب 

تحول در بودجه ریزی کشور خواهد شد.
در ادامه، با بهره گیری از مطالعاتی که توس��ط 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ص��ورت گرفته و 
منتر ش��ده اس��ت، پیش��نهادهایی در جهت 
بهبود نظام مالیاتی کش��ور به صورت ذیل ارائه 

می گردد:
 دسرتسی به پایگاه های اطالعاتی برون سازمانی 
بر اساس »دس��تورالعمل تبادل اطالعات مؤدیان 
مالیات��ی موضوع م��اده 120 قانون برنامه پنجم 

توسعه«.
 راه اندازی س��امانه صن��دوق مکانیزه فروش، 
ب��ه منظ��ور ش��فافیت مب��ادالت اقتص��ادی و 
تش��خیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات 
ب��ر ارزش افزوده توس��ط وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با همکاری ش��ورای اصناف کش��ور 
)موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه(.
 تغییر نگرش اساس��ی مدیریت کالن کش��ور 
ب��ه موض��وع مالی��ات و اهت��امم و حامی��ت 

بی چون وچرا از آن تحت هر رشایطی.
 اصالح ساختار اقتصادی کالن کشور از جنبه 
نحوه انج��ام فعالیت های اقتصادی و توس��عه 

کیفی )مدرنیزه کردن( بخش خدمات.
 قرارگرف��نت متامی ان��واع درآمدها و صاحبان 

درآمد، در زمره ی مؤدیان مالیاتی.
 منطقی س��ازی و شفاف س��ازی معافیت های 
مالیاتی و ح��ذف معافیت ه��ای غیررضوری و 

کوچک کردن دامنه ی آن ها.
 جلب مش��ارکت مؤثر دس��تگاه های اجرائی 

و نی��ز مدیری��ت بخش خصوصی ب��رای اجرای 
کامل مالیات بر ارزش افزوده )VAT( برای متام 

مشمولین این مالیات.
 اتخاذ کلی��ه تدابیر قانونی، اجرائی و قضایی 
برای رویارویی با اقتصاد زیرزمینی و حذف آن 
از منش��أ و مبدأ، به عنوان یکی از عوامل اصلی 

تهدید درآمدهای مالیاتی.
 تأمی��ن بودج��ه ی الزم، نی��روی انس��انی و 
فضای فیزیک��ی، از محل س��اختامن های مازاد 

وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی.
در پای��ان، باید بر ل��زوم توجه به هر دو جانب 
مناب��ع و مص��ارف در اصالح وضعی��ت و روند 
موجود بودجه کش��ور تأکید ش��ود، زیرا توجه 
به نارس��ایی های ی��ک جانب و نادی��ده گرفنت 
کاس��تی های جانب دیگر، نگرشی نامتعادل به 
بودجه است که به هر صورت، تعادل اقتصادی 
را خدش��ه دار خواهد ک��رد. با ای��ن توضیح، از 
یک س��و باید به عنوان منون��ه، با توجه أکید به 
رصفه جوی��ی و افزای��ش به��ره وری، مصارف را 
اقتصادی کرد1 و در هامن حال، از س��وی دیگر، 
ب��ر تقویت نظام مالیات��ی و افزایش درآمدهای 
مالیاتی با بهینه س��ازی نهادی و ظرفیت س��ازی 
عالوه بر استفاده از ظرفیت های موجود، تأکید 
من��ود. ای��ن دو چاره جویی هم��گام، امید رفع 
آس��یب های مخاطره آمیز پیش گفته را در جهت 
اصالح و آسیب ناپذیر کردن نظام مالی و منابع 
درآمدی کش��ور بس��یار فزونی خواهد بخشید. 
تحق��ق ی��ک اقتص��اد مقاومتی واقع��ی، بدون 
رویارویی همگانی جدی با آسیب های موجود، 
امکان پذی��ر نخواهد ب��ود. در بیش��رت بندهای 
سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومت��ی به ویژه 
بنده��ای 4، 8، 9، 16، 17 و 18 نیز همین گزاره 

مورد توجه قرار گرفته است.
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1. ب��رآورد می ش��ود که ب��ا رصفه جوی��ی و افزایش 
به��ره وری و هدفمند ک��ردن واقع��ی یارانه ها، این 
ام��کان وجود دارد که حدود 20 هزار میلیارد تومان 

از هزینه های دولت کاهش یابد.

باید بر لزوم توجه به هر 
دو جانب منابع و مصارف 
در اصالح وضعیت و روند 
موجود بودجه کشور 
تأکید شود، زیرا توجه به 
نارسایی های یک جانب و 
نادیده گرفنت کاستی های 
جانب دیگر، نگرشی 
نامتعادل به بودجه است 
که به هر صورت، تعادل 
اقتصادی را خدشه دار 
خواهد کرد. با این توضیح، 
از یک سو باید به عنوان 
منونه، با توجه أکید به 
رصفه جویی و افزایش 
بهره وری، مصارف را 
اقتصادی کرد و در هامن 
حال، از سوی دیگر، بر 
تقویت نظام مالیاتی و 
افزایش درآمدهای مالیاتی 
با بهینه سازی نهادی و 
ظرفیت سازی عالوه بر 
استفاده از ظرفیت های 
موجود، تأکید منود.
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مقدمه
دری��ا به عنوان یک منبع راهربدی جایگاه ویژه ای در ش��کل گیری 
ق��درت مل��ی جمهوری اس��المی ای��ران دارد. یک��ی از حوزه های 
اصلی که برای ش��کل گیری قدرت دریایی بای��د بر آن مترکز منود، 
فرصت هایی اس��ت كه دریا پیش روی اقتصاد كشور برای گذار به 
اقتص��اد مقاومتی قرار داده اس��ت. از این رو، در این مقاله تالش 
می شود با نشان دادن اهمیت و جایگاه اقتصادی دریا، چگونگی 
اندیش��یدن به اقتصاد مقاومتی بر اس��اس رویكرد بهره برداری از 

فرصت های دریایی كشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1- اهمیت دریا در قدرت ملی
تحوالت چند دهه اخیر ماهیت قدرت ملی را دگرگون ساخته اند. 
در رشایط حارض، قدرت ملی یک پدیده پیچیده و چندالیه است. 
پیچیدگی و چندالیه و چندبعدی بودن قدرت ملی ناشی از متنوع 
ش��دن تهدیدهایی اس��ت که امنیت و قدرت ملی کش��ورها را با 
چالش مواجه ساخته اند؛ بنابراین، فهم ماهیت قدرت ملی نیازمند 
چارچوبی اس��ت که بتواند متام جنبه ه��ا، ابعاد و الیه های قدرت 
ملی را پوشش دهد. محور اصلی خلق قدرت ملی، منابع راهربدی 
و چرخه ه��ای قابلیت س��از اس��ت. منابع راه��ربدی منابع مادر و 
اولیه ای هستند که نه تنها در تعیین و پیشربد راهربدها ایفای نقش 
می کنند، بلکه دیگر منابع مؤثر در قدرت ملی هم از آنها ناش��ی 
می ش��وند. قدرت، با برقراری نس��بت بین »موجوِد قابلیت س��از« 
و »منابعِ بی ش��کل جهان« ش��کل  می گیرد. هر جامعه انس��انی، 
دربردارنده چرخه های قابلیت س��ازی اس��ت که در این چرخه ها، 
منابع ش��کل یافته و تعینی خاص می یابن��د. در واقع، چرخه های 
قابلیت س��از یک جامعه، هامن نهادها و س��ازمان هایی هس��تند 

منابع راهربدی منابع مادر و 
اولیه ای هستند که نه تنها در 
تعیین و پیشربد راهربدها ایفای 
نقش می کنند، بلکه دیگر منابع 
مؤثر در قدرت ملی هم از 
آنها ناشی می شوند. قدرت، با 
برقراری نسبت بین »موجوِد 
قابلیت ساز« و »منابعِ بی شکل 
جهان« شکل  می گیرد. هر 
جامعه انسانی، دربردارنده 
چرخه های قابلیت سازی است 
که در این چرخه ها، منابع شکل 
یافته و تعینی خاص می یابند.

1. ای��ن مقاله خالص��ه ای از مباحث طرح ش��ده در 
میزگ��رد »نقش دریا در گذار ب��ه اقتصاد مقاومتی« 
در كنگره اقتصاد مقاومتی )1393/11/29( می باشد.
2. ریی��س مركز مطالعات راهربدی س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی. از آقای��ان حمیدرضا فرت��وک زاده، رضا 
ملک پ��ور، علی طاهری مطلق، صابر میرزایی، مهدی 
عطایی، جواد وزیری، محمدرضا دره ش��یری و محمد 
نادری ک��ه در تهیه این منت، همفک��ری و همکاری 

داشته اند، تشکر می گردد.

نقش ظرفیت های دریایی 
در گذار به اقتصاد مقاومتی1
محمدعلی حسن زاده1 و همکاران



که تالش می کنند مناب��ع طبیعی و اجتامعی را 
در راس��تای مصالح عموم��ی آن جامعه � و به 
تعبیر دیگر، هویت کالن آن جامعه � به شکل و 

صورتی خاص درآورند.
دری��ا یکی از منابع راهربدی در الگوی معامری 
قدرت ملی می باشد که ظهور قدرت ملی آینده 
جمه��وری اس��المی در گرو توجه وی��ژه به آن 
اس��ت؛ اما بر اساس آنچه گفته شد، برخورداری 
از دریا، به عنوان منبعی راهربدی به خودی خود 
منج��ر به ظهور قدرت ملی منی گردد؛ به عبارت 
دیگ��ر، برخ��وردار ب��ودن از یک منب��ع مانند 
دری��ا، رضورتاً به یک کش��ور ق��درت ملی عطا 
نخواهد ک��رد، بلکه آنچه دری��ا را به مؤلفه ای 
از قدرت ملی کش��ور ب��دل می کند، چرخه های 
قابلیت سازی است که این عامل را به صورت و 
فرمی قابلیت ساز در می آورد که زاینده و مولد 

قدرت ملی برای کشور می شود.

2- اهمیت دریا در اقتصاد کشورها
منب��ع راهربدی دری��ا، از جمل��ه در زمینه های 
حمل ونقل و کش��تیرانی، تجارت دریایی، منابع 
نفت و گاز، گردش��گری، منابع غذایی و صنایع 
دریای��ی می تواند به عنوان یک��ی از محورهای 

توسعه اقتصادی کشورها قلمداد گردد.
1-2- بازارهای دریایی: بازارهایی با رشد مستمر

منودار )1( نش��ان می دهد که از س��ال 1975 تا 
2013 رش��د بازارهای دریایی همواره مستمر و 
افزایشی بوده و دریا در اقتصاد جهانی اهمیتی 

روزافزون داشته است.

آماره��ا نش��ان می دهند ك��ه از س��ال 1979 تا 
2013، تج��ارت كااله��ای دریایی بیش از رش��د 
س��االنه تولید ناخالص جهانی، رشد داشته و از 
این رو، دریا و كاركردهای آن در قس��مت های 
مختلف، به جز س��ال 2008 كه اواخر آن، بحران 
جهانی پیش آمد، رشد شتابان و مستمری یافته 

است.
 2-2- تعدد بازارهای اصلی مرتبط با حوزه دریا

هامن گونه که در منودار )2( نش��ان داده شده 
است، بازارها و فعالیت های اقتصادی مرتبط با 
دریا، بس��یار متعدد هستند و این امر، نشان از 
اهمیت و جایگاه ویژه فعالیت های دریایی در 
اقتص��اد دارد. هریک از ای��ن حوزه ها می تواند 
درآمدهای اقتصادی رسش��اری داشته باشد. به 
عنوان منونه، سوخت رس��انی یك بازار بزرگ در 
منطق��ه خلیج فارس اس��ت که در س��ال 2010، 
کش��ور امارات 80 درصد این ب��ازار برای را در 
اختیار گرفته و نزدیک به 13 میلیارد دالر درآمد 

کسب کرده است.

3- مزیت هــای جمهــوری اســالمی ایــران در 
بهره برداری از دریا

گفته می ش��ود س��هم دریا در اقتصاد ایران 6/2 
درصد اس��ت1 و البته، بخش��ی از این سهم نیز 
مربوط به »نفت و گاز« می باش��د. این س��هم، 
در مقایس��ه با س��هم کش��ورهای دیگ��ر ناچیز 
اس��ت در حالی که بهره ب��رداری از این ظرفیت 
خدادادی، منبع تأمی��ن بالنده و در خور توجه 
و نسبتاً مطمنئ و باثباتی برای توسعه اقتصادی 
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1. به نقل از آقای وحید چگینی)رئیس پژوهش��گاه 
ملی اقیانوس شناسی(.

منودار 1 ـ روند حجم مبادالت دریایی جهان



کش��ور با رویک��رد و الگوی اقتص��اد مقاومتی 
فراهم می س��ازد و در کنار � و گاهی به جای � 
درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای منابع 
پ��رورده � نه خ��ام � نفتی، می توان��د در جربان 
کمبوده��ا و افزای��ش توان پیرف��ت اقتصادی 
کشور کارگشا باشد و نتایج و مزیت های مثبت 
فراوانی را به همراه آورد که مجال مخترص این 

منت، امکان پرداخنت به آن را میرس منی سازد.
عدم توازن در توس��عه اقتصادی نوار س��احلی 
خلیج ف��ارس نی��ز نکت��ه قابل تأملی اس��ت. در 
حال��ی که 86 درص��د تجارت خارج��ی ایران از 
طری��ق دو بندر ش��هید رجایی و ام��ام خمینی 
صورت می گی��رد مناطق س��احلی دریای عامن 
عمالً نقش��ی در تجارت خارجی کشور ندارند و 
از نظر اقتصادی جزء مناطق محروم کش��ور به 
ش��امر می روند. در صورت پیوند دادن صنعت 
نفت با صنایع دریایی، جهش مهمی در اقتصاد 
کش��ور روی خواه��د داد؛ در حالی که در چند 
دهه گذش��ته، به ای��ن رابطه بی توجهی ش��ده 
اس��ت. یکی از راه ه��ای توجه بیش��رت به منبع 
راهربدی دریا و پیوند دادن آن با صنعت نفت، 
اولویت بخش��یدن به بهره برداری و اکتشاف از 
میدان های مشرتک دریایی نسبت به میدان های 
خشکی است؛ پیوندی که بسیاری از همسایگان 
جنوب��ی خلیج فارس، به آن توج��ه کرده اند و با 

این توجه، به رشد اقتصادی خود افزوده اند.
1-3- دسرتســی بــه دریا در مســیری به طول 

5۸۰۰ کیلومرت
دسرتس��ی به مس��یرهای دریایی به طول 5800 
کیلوم��رت، به لحاظ جغرافیایی، نواحی س��احلی 
جمهوری اس��المی ایران را دارای اهمیت خاص 
ژئوپلتی��ک می کند. مزیت ه��ای طبیعی خاصی 
مانند قرار گرفنت در كریدور ش��امل � جنوب و 
رشق � غ��رب و در اختیار داش��نت تنگه هرمز1، 
فرصت های��ی را ب��رای كش��ور فراه��م آورده 

اس��ت، اما عدم بهره برداری از آن ه��ا، زمینه را 
اقتصادی  برای بهره برداری های پیش دس��تانه ی 
كش��ورهای همس��ایه باز گذاش��ته است. خط 
س��احلی پرت��ردد پیرام��ون جمهوری اس��المی 
ای��ران، تقاضای پایداری ب��رای ظرفیت ها ایجاد 
می کن��د که عالوه بر پیامده��ای مثبت امنیتی، 
آینده ای مطم��نئ دارد و رسمایه گذاری بر روی 
کس��ب وکارهای دریای��ی را کام��الً اقتصادی و 

بسیار سودآور می كند.
2-3- هم جــواری بزرگ تریــن مخــازن نفت و 
مهم ترین مســیر تــردد کشــتی های نفت کش 

جهان
30 درصد کل تجارت دریایی نفت و فراورده های 
نفتی دنیا در سال 2013 در منطقه خلیج فارس 
انجام شده است؛ یعنی از كل 56 میلیون بشكه 
نفتی كه س��الیانه در دنی��ا از طریق آب جابجا 
شده است، 30 درصد آن از تنگه هرمز یا بعضی 
از كش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس عبور كرده 
است. این فراوانی تردد و مسیر ترانزیتی بسیار 
مهم، فرصتی گران قدر برای فعالیت اقتصادی و 
کل کسب وکار دریایی در اختیار قرار می دهد.

1-2-3- امكان ایفای نقش فعال تر جزایر ایران 
در عرصه های اقتصادی

1095 کیلومرت خط س��احلی مرب��وط به جزایر 
جمهوری اس��المی ای��ران، ظرفیت ارائ��ه انواع 
خدمات به ش��ناورهای عبوری در خلیج فارس را 

در اختیار قرار می دهد.
2-2-3- نزدیکــی به مســیرهای اصلی تجارت 
هــاب  بندرهــای  ایجــاد  امــکان  و  جهانــی 

فرامنطقه ای
در جه��ان كریدوره��ای )داالن ه��ای( مختلفی 
وجود دارند که می توانند مس��یر ترابری و تردد 
باشند. از هر مسیری كه بار بیشرتی حمل شود، 
ش��غل و به تبع آن، درآمد بیشرتی در آن مسیر 
و پیرامون آن ایجاد می ش��ود و كش��ورها به آن 
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1. ساالنه بیش از 40 هزار کشتی از تنگه هرمز تردد 
می کنند.

منودار 2 ـ تعدد فعالیت ها و كسب وكارهای دریایی در اقتصاد



وابسته می ش��وند. جمهوری اس��المی ایران در 
مسیر تجاری رشق � غرب )کریدور آسیا � اروپا(، 
واقع شده است که 42/5 درصد كل كانتیرنهای 
جهان، در این مس��یر جابجا می ش��وند. از این 
رو، رسمایه گذاری ب��رای بهره برداری از ظرفیت 
ترانزیتی این مس��یر، بسیار پردرآمد خواهد بود 
و عدم بهره ب��رداری از این ظرفی��ت ترانزیتی، 
رسمایه گذاری اولیه ب��رای ایجاد خطوط لوله و 
ریل گذاری در كش��ورهای رشقی، غربی، شاملی 
و جنوب��ی همس��ایه جمه��وری اس��المی ایران 
را ب��ه عنوان بهینه دوم عم��الً مقرون به رصفه 
می کند. طبیعی است پس از ایجاد این خطوط 
در كش��ورهای همس��ایه، رسمایه گ��ذاری برای 
ایج��اد این خطوط در جمهوری اس��المی ایران 
اقتصادی نخواهد بود و لذا، كش��ور این فرصت 
ژئوپولتیكی را از دس��ت خواهد داد. دش��منان 
نی��ز با همین مالحظات، در تالش هس��تند تا با 
جلب كردن منحرص توجه مس��ئوالن کش��ور به 
ابعاد نظامی خلیج فارس، توجه آن ها را از ابعاد 
اقتص��ادی این منطقه دور كنند ت��ا با این كار، 
زمان الزم را برای رش��د كشورهای جنوبی خلیج 

فارس و كشورهای همسایه فراهم آورند.
3-2-3- تبدیل شدن بندر چابهار به بندر هاب 
و ترانشیپ كاال:  مهم ترین مزیت در مقایسه با 

بندرهای مهم منطقه
در ج��دول )1(، هزین��ه حمل بار با كش��تی از 
چابهار )تنها بندر اقیانوس��ی كش��ور( و گوادر 
)متعلق به پاكس��تانی ها ك��ه چینی ها در حال 
س��اخت آن هس��تند( و جبل عل��ی و خورفكان 
)دو بندر اماراتی(، در مس��یر مبنای شانگهای � 

رتردام مقایس��ه شده است. با توجه به مسافت 
و ب��ا رسعت 25 گ��ره دریایی، اگر یک كش��تی 
با مش��خصات مورد مقایس��ه1، بار را در گوآدر 
تخلیه كند و به مسیر اصلی برگردد، 9000 دالر 
از چابهار ارزان تر است. اگر این کشتی به بندر 
ش��هید رجایی برود، با توجه ب��ه افزایش 1451 
مایل مس��افت دریایی، ح��دود 201 هزار دالر 
هزینه سفر نس��بت به چابهار افزایش می یابد. 
اگر ب��ه جبل علی برود، 248 هزار دالر و اگر به 
خورفكان در سمت دریای عامن برود، هزینه اش 
77 هزار دالر نسبت به چابهار افزایش می یابد. 
بر این اس��اس، جمهوری اسالمی ایران موقعیت 
آبی و بن��دری ب��رای انجام اقتص��ادی كارهای 

ترانشیپی را دارا می باشد.

4- وضعیت اقتصادی کشور در حوزه دریا
بر اس��اس آماره��ای پای��گاه اطالعات��ی گمرك 
جمهوری اس��المی ایران، در یك دوره حدود 11 
ساله )10 س��ال و 7 ماهه(، 88 درصد صادرات 
كش��ور ب��ه مقی��اس وزن��ی از طریق بن��ادر و 
كش��تیرانی  به دنیا صادر ش��ده  است. در هامن 
دوره، 93 درص��د واردات كش��ور از طریق دریا 
ب��وده و 7 درصد را س��ایر ش��یوه های حمل و 
نقل یعن��ی جاده، ری��ل، هواپی��ام و خط لوله 
جابجا كرده اند. ب��ر مبنای ارزش دالری، در این 
دوره س��هم دریا در مبادالت خارجی 77 درصد 
بوده اس��ت. بر مبنای داده ه��ای بانك مركزی، 
عامل »وابس��تگی به دری��ا«2 در این دوره برای 
جمهوری اسالمی ایران حدود 47/4 درصد بوده 
اس��ت و اقتصاد کشور به شدت به دریا وابسته 
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1. یك كش��تی »TEU 12500« )كشتی ای كه بتواند 
12500 كانتیرن 20 فوت حمل كند(.

2. Maritime Dependency factor

جدول 1- مقایسه موقعیت بندرهای چابهار، گوادر، شهید رجایی و خورفكان از نظر میزان انحراف از میرس 
اصلی كشتیرانی. )مسیر مبنا: شانگهای- رتردام،  رسعت: 25 گره دریایی و مجموع هزینه های راهربی یك كشتی 

)TEU 125۰۰



اس��ت، اما در هامن حال، كشور نتوانسته است 
از فرصت ه��ای موجود در دریا اس��تفاده بهینه 

مناید.

5- نقش هــای ایفا نشــده یا کمرنــگ دریا در 
اقتصاد کشور

در این قسمت، به برخی ضعف های كشور در 
ایفای نق��ش و بهره ب��رداری از فرصت های در 

دسرتس دریایی اشاره می مناییم:

 غیبت در بندرهای هاب فرامنطقه ای
داده های جدول )2(، غیبت بندرهای جمهوری 
اس��المی ایران در بین بیست بندر پایانه ای برتر 
جهان را نشان می دهند، درحالی كه فرصت های 
در اختیار ایران، از بسیاری از كشورهای موجود 

در این جدول بیشرت است.

 حضور کم رنگ در بازار کاالهای ترانشیپی
در منطقه خلیج فارس، فقط 3 درصد ترانشیپ 
كااله��ا و كااله��ای كانتی��رنی در بندر ش��هید 
رجایی انجام ش��ده اس��ت. جدول )3(، س��هم 
بندرهای منطقه را در بازار كاالهای ترانش��یپی 
نش��ان می دهد. این جدول نارس��ایی جدی در 
بهره برداری کش��ور از فرصت های طالیی مسیر 
كریدورهای ش��امل � جن��وب و رشق � غرب را 

بارز می کند.

 غیبت در بازار ثبت کشتی ها
 جدول )4(، كشورهایی را نشان می دهد كه در 
ثبت كش��تی ها برتر بوده اند. ایران در میان 35 
كشور برتر جهان در این زمینه نیز حضور ندارد.

 غیبت در بازار تأمین خدمه شناورها
بر اساس گزارش مندرج در جدول )5(، ایران در 
میان 20 كشور برتر در تأمین خدمه كشتی های 

جهان نیز حضور ندارد.

 غیبت در بازار سازندگان کشتی
بر اساس آمارهای جدول )6(، ایران در میان 30 
كشور برتر جهان در س��اخت انواع كشتی های 

بزرگ نیز حضور ندارد.

 غیبت در بازار ازهم جداکردِن کشتی
داده های جدول )7( نشان می دهند که ایران در 
میان برتر ین های جهان در بازار ازهم جداکردن 

)اوراق کردن( كشتی ها نیز حضور ندارد.

 غیبت در میــان رسمایه گذاران بزرگ منطقه 
برای توسعه طرح های دریایی

 بر اساس گزارش رشکت مش��اوره ای کشتیرانی 
اقیانوس��ی1 )بررس��ی بازار بندره��ای کانتیرنی 
خاورمیان��ه و جن��وب آس��یا ت��ا س��ال 2020( 
کش��ورهای ح��وزه خاورمیانه و جن��وب غربی 
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1. Ocean Shipping Consultant

جدول 2- حجم و درصد تغییر مبادالت 2۰ پایانه ی كانتیرنی جهان )ارقام مقدماتی/ برآوردی سال 2۰13( )بدون جورونگ سنگاپور(

جدول 3- عملکرد ترانشیپی بندرهای منطقه )درصد(
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جدول 4 ـ برترین كشورها در بازار ثبت كشتی ها در سال 41۰2 )به ترتیب ظرفیت  بارگیری(
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جدول 5 ـ برترین كشورها در بازار تأمین خدمه شناورها

)GT :جدول 6 ـ برترین كشورها در ساخت كشتی در سال 2۰12 )هزار فناوری گروهی



آس��یا ت��ا س��ال 2020، مبل��غ 46 میلی��ارد دالر 
جهت اجرای طرح های توس��عه بندرهای خود 
رسمایه گذاری خواهند کرد. غیبت ایران در این 
میان نش��ان دیگری از بی توجهی به این فرصت 
قاب��ل توجه دریایی ب��رای پیرفت اقتصادی و 
تأمی��ن منابع مطمنئ و پایدار پیرفت کش��ور 
می باشد. مقایسه رشد بندر شهیدرجایی ایران و 
بندر جبل علی در امارات در دوره 2001-2011 
در جدول )8( نیز دلیل دیگری بر نادیده گرفنت 
این فرصت در طرح های توس��عه دریایی خلیج 

فارس است.

شایان ذکر است که بر اساس برآوردها، امارات 
ب��ا 20 میلیارد دالر درصدد اس��ت که بندرهای 
کانتیرنی مینازاید، جبل عل��ی، خورفكان و بندر 
نفت��ی  فجی��ره را توس��عه ده��د در حال��ی که 
ظرفیت عملیاتی س��الیانه موجود بندرهای آن، 
278 میلیون تن می باشد. همچنین عامن با 66 
میلی��ارد دالر در 3 س��ال، قصد دارد با توس��عه 
بندرهای صحار، دقم و س��الله، زیرساخت های 
حمل و نق��ل دریایی خود را توس��عه دهد در 
حال��ی ک��ه ظرفی��ت عملیاتی س��الیانه موجود 
بندره��ای آن، 98 میلی��ون ت��ن می باش��د. این 

)GT :جدول 7 ـ برترین كشورها در بازار ازهم جداکردن كشتی در سال 2۰12 )هزار فناوری گروهی

جدول ۸ ـ مقایسه رشد بندر شهیدرجایی با بندر جبل علی در دوره 2۰۰1-2۰11
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طرح ها، مهم ترین طرح های توس��عه ی بندرها 
در كشورهای منطقه به شامر می آیند.

 الگوی پراکندگی جمعیت در ایران
طب��ق اع��الم مرک��ز آمار ای��ران، بین 20 ش��هر 
پرجمعیت کش��ور، 8 ش��هر باالی 1 میلیون نفر 
وجود دارد و تنها شهر کنار دریا و در مجاورت 
آب ه��ای آزاد، بندرعباس با کمرت از نیم میلیون 
نفر جمعیت اس��ت. بعالوه، از 86 شهر بیش از 
100 هزار نفری کش��ور، به رغم وجود بندرهای 
ب��زرگ تج��اری، به س��ختی 10 ش��هر بندری / 
س��احلی یاف��ت می ش��ود. من��ودار )3(، الگوی 
پراکندگی ش��هری و تراک��م جمعیتی موجود را 
بر روی نقش��ه کش��ور نش��ان می دهد. نزدیک 
نبودن انبوه جمعیت کش��ور به دریاها و آبهای 
آزاد، ع��دم توجه دیرینه ب��ه مزیت های دریا و 

فعالیت های مرتبط با آن را نشان می دهد.
نتایج بررس��ی سازمان بنادر و کشتی رانی نشان 
می ده��د ک��ه ب��ا وجود ای��ن كه كش��ور عراق 
تقریباً از 1 درص��د از فرصت  های دریایی ایران 
برخوردار اس��ت، تقریب��اً در بهره برداری از کل 

این فرصت ها، با کشورمان برابری می كند.

6- گونه شناســی مســائل امنیتــی اقتصاد دریا 
در راه یابی جمهوری اســالمی ایران به اقتصاد 

مقاومتی
چاره اندیش��ی نارس��ایی های پیش گفت��ه، ضمن 
نگرش به امنیت و قدرت ملی جمهوری اسالمی 
ایران � آن گونه که ابتدا معرفی ش��د � به لحاظ 
دستگاه ش��ناختی کنشگران، به سه صورت و با 

سه وضعیت ذیل انجام می شود:
1. وضعیت اول: كنشگران با پیچیدگی شناختی 
مواجه نیس��تند و ب��ه خوبی، آش��کار و بدون 
ابهام و ب��دون نیاز به دانش و مهارت حرفه ای، 
مسئله را درك می كنند و درباره  راه حل های آن 
به رصاحت به تفاهم و توافق دس��ت می یابند، 
هرچند ممكن اس��ت مسئله بسیار حاد،  دشوار 
و ویرانگر باش��د. تهدیدات و حمالت نظامی از 
این گونه اند. به روش��نی، در بسیاری از موارد، 
چاره جوی��ی این وضعیت نیازمن��د اقدام فوری 

است.
2. وضعیــت دوم: دش��من از طریق اخالل در 
سیستم ها و رشیان های حیاتی كشور با رویكرد 
تأثیر، امنیت ملی را به چالش می كش��د. صدور 
اح��كام حقوقی و قطعنامه ها ك��ه به تدریج و 
بدون درگیری مستقیم، رشیان های ملی، بیمه ای 
و ارتباطی كش��ور را مختل می كنن��د، از جمله 
ابزارهای دشمن در این قلمرو هستند. اهمیت 
ای��ن گونه تهدی��دات، به علت وابس��تگی های 
متقابل كشورها و شبكه های گوناگون پیوسته ی 
اقتصادی،  پول��ی،  بانكی،  مخابراتی و مواصالتی 
و رس��انه ای روزبه روز بیش��رت می شود. بخشی 
از آن چ��ه در ادبی��ات رای��ج با عن��وان »جنگ 
نرم« از آن یاد می ش��ود نیز در این مقوله قرار 
می گی��رد. تعرض دش��من در ای��ن وضعیت که 
درگیر پیچیدگی حرفه ای است، برای اشخاص و 
نهادهای حرفه ای قابل تشخیص است اما درک 
واقعیت آن به وس��یله کسانی که درک عمیقی 
ندارند و منشأ آن درک منی شود، دشوار و گاهی 

ناممکن است.

منودار 3 ـ الگوی پراکندگی شهری و تراکم جمعیتی در ایران
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3. وضعیت ســوم: منابع كلیدی دچار فرسایش 
خزنده و مرگ خاموش می ش��وند و چرخه های 
قابلیت س��از مل��ی، از درون منهدم می ش��وند. 
چنی��ن وضعیتی، دچار پیچیدگی مركب اس��ت. 
در ای��ن وضعیت، هزینه های كش��ور به تدریج 
افزای��ش می یابن��د و از عه��ده ت��وان درآمدی 
متع��ارف كش��ور خ��ارج می ش��وند. پیچیدگی، 
چالش های سیاس��ی را نیز به می��ان می آورد و 
تقابل نیروهای داخلی از جمله به علت تشخیص 
نادرست نارسایی های هزینه آفرین، توان ملی را 
از رویارویی جدی با دش��من منحرف می کند و 
رسمایه اجتامعی خدش��ه دار می شود. در همه 
ای��ن مراحل، غالب کنش��گران نقش خود را در 
بروز و تشدید پیچیدگی وضعیت درك منی كنند 
و قادر به رمزگش��ایی از پیوند مسئله با شاكله 
خود نیستند. در این وضعیت، عالئم مسئله به 
جای ریش��ه های مسئله هدف گیری می شوند و 

منابع كلیدی رصف مبارزه با عالئم می شوند.
بخشی از مشکالت در گذار به اقتصاد مقاومتی، 
از گونه ی سوم )دچار وضعیت پیچیدگی مركب( 
می باش��ند. ش��ناخت قدرت ه��ا و قابلیت های 
بالقوه  موجود در دریا و علت ناتوانی در تبدیل 
این منبع بالقوه قدرت ملی به فعلیت، متضمن 
پیچیدگ��ی مركب موجود بین کنش��گران حوزه 
دریا است. در حوزه دریا، باید اختالِل شناختی 
و پیچیدگی مركب، رمزگش��ایی شود تا دستگاه 

شناختی کنشگران قدرت دریایی امکان حرکت 
در مس��یر اقتصاد مقاومتی را داش��ته باش��د و 

بتواند به توافق های راهربدی سوق یابد.
گسست بین »صنعت دریایی« محدود موجود 
و »نی��از دریای��ی«، از جمله مش��کالت دیگری 
اس��ت که باید رمزگشایی ش��ود. برقراری پیوند 
در این میان، بای��د در یک بازار به صورت یک 
»تقاضای مؤثر« شکل گیرد که گام اولیه تحقق 
آن، باید در داخل برداشته شود؛ اما این كه نیاز 
دریایی كش��ور چگونه ب��ه تقاضای مؤثر تبدیل 
شود، دارای پیچیدگی شناختی است. در این جا 
باید سه مرحله وجودی طی شود. اول فهم نیاز 
اس��ت. تقاضای مؤثر، تقاضایی است كه به یك 
قرارداد میان بخ��ش صنعتی و بخش بهره بردار 
)بخش نفت، بخش بندری، كش��تیرانی، شیالت 
و ...( تبدیل می شود. بنابراین، این فهم مشرتك 
مقدمه ای اس��ت برای فعلیت بخش��یدن به آن 

فرصت بالقوه.
بر این اس��اس، شكل گیری چرخه تفاهم و توافق 
و اجرای راه حل های توافق ش��ده میان کنشگران 
می��دان دری��ا )فه��م، تفاه��م، تواف��ق، عمل و 
مراقبت(، كه یك چرخه ی یادگیری پویا در نظام 
سیاس��ت گذاری كش��ور در حوزه دریا می باشد، 
مهم ترین مسئله ای است كه باید برای پاسخگویی 
ب��ه رضورت تعامل و گفتگو میان کنش��گران در 

وضعیت پیچیدگی مركب مورد توجه قرار گیرد.
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 ب��ا توجه ب��ه تخصص و تجرب��ه طوالنی جناب عال��ی در حوزه 
طرح ریزی و برنامه ریزی، چه مالحظات س��اختاری ای برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی در نظر دارید؟
 برای پاس��خ به این س��ؤال کلیدی، ابتدا یک پرسش اساسی باید 
پاس��خ داده شود و آن این که اصوالً اگر »سیاست های کلی« ابالغ 
شوند، آیا این سیاس��ت ها در فضا و با رشایط موجود و در عمل، 
می توانند عینیت کامل بیابند؟ پاسخ، به روشنی منفی است؛ زیرا 
کمب��ود مهمی در این میان وجود دارد که پیوند زننده مقدمات و 
بسرتس��از مهم اجرا می باش��د و آن هم ساختار مناسب است. اگر 
قرار بود ساختار فعلی چاره ساز بیامری های اقتصادی نظام باشد، 
تاکنون تحوالت بزرگی رخ داده بود؛ اما این اتفاقات در بس��یاری 
از موارد واقع نشده و اگر رشایط تغییر نکند در آینده هم اتفاقی 

نخواهد افتاد.
البت��ه هامن گونه که حرت آقا هم اش��اره فرموده اند، در برخی 
حوزه ه��ا اتفاق��ات خوب بزرگی رخ داده که بایس��تی بررس��ی و 

الگوگیری شوند.
ب��رای اجرای ه��ر مأموریت و تحق��ق هر هدفی، لزوم��اً به یک 
ساختار ویژه نیاز داریم. خصوصاً اگر بخواهیم راه کارهای میان بر 
را ب��ه گونه ای جه��ادی بیابیم و طی کنیم، حتامً س��اختاری خاِص 
هدف مورد نظر و مناس��ب برای پیمودن جهادِی راه های میان بر 

الزم خواهد بود.

در ش��امره س��وم، بخش دوم گفت وگو با دکرت صالح ارائه گردید. در این قس��مت )بخش پایانی(، مترکز بحث بر ویژگی خاص 
ساختاربندی مدیریتی و نحوه سازمان دهی مناسب در سطح ملی جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

گفت و گو با دکرت صالح اصفهانی1

لزوم ساختار ویژه ی قرارگاهی 
برای تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی

برای اجرای هر مأموریت 
و تحقق هر هدفی، لزوماً 
به یک ساختار ویژه نیاز 
داریم. خصوصاً اگر بخواهیم 
راه کارهای میان بر را به گونه ای 
جهادی بیابیم و طی کنیم، 
حتامً ساختاری خاِص هدف 
مورد نظر و مناسب برای 
پیمودن جهادِی راه های میان بر 
الزم خواهد بود.

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

)بخش سومـ  پایانی(



در دوران دفاع مقدس هم این الزام را به خوبی 
تجربه کردیم. در بس��یاری م��وارد، برای انجام 
یک کار نوآورانه و بزرگ انقالبی، یک س��اختار 
دیوان س��االرانه معمولی پاس��خگو نیس��ت در 
حالی که یک س��اختار جهادی، راهگشا خواهد 

بود.
اگ��ر به دنب��ال تحقق سیاس��ت های کلی نظام 
هس��تیم، مش��اهده می کنیم که در تحقق آنها 
چندان موفق نبوده ایم و حتی با گذش��ت بیش 
از یک س��ال و اندی از ابالغ سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، میزان تحقق این سیاس��ت ها 
را مناس��ب ارزیابی منی کنیم، بایستی علت یابی 
کنی��م. به عنوان منونه، آیا از گذش��ته های دور، 
ای��ن آگاهی و تدبیر وجود نداش��ته اس��ت که 
وابس��تگی بودجه به فروش نفت خ��ام را باید 
کاه��ش دهیم؟ بیش از چند دهه اس��ت که از 
تدبی��ر کاهش وابس��تگی به نفت توس��ط امام 
راحل و رهرب معظم انق��الب می گذرد اما روند 
روبه پیرفتی در این زمینه مش��اهده منی شود. 
واقعیت این است که خروجی ساختار موجود، 
همین است که مالحظه می کنیم و بیش از این 
هم از آن انتظاری نیس��ت و اگر بدون مقدمه 
و ت��الش مضاع��ف، منتظر معجزه ای هس��تیم، 
بایس��تی اذعان کنیم که س��اده انگارانه برخورد 
می کنی��م. البت��ه ش��واهد نش��ان می دهند که 
در م��وارد قابل توجهی نیز کام��الً خالف جهت 
سیاس��ت های ابالغ��ی و عم��الً و در برخ��ی از 
موارد، ناآگاهانه در جهت برنامه دش��من عمل 
می ش��ود. به عنوان منونه،  مالحظه روند و مبدأ 
و ترکی��ب وارداتی که تولید داخل را تضعیف و 
به تدریج زمین گیر می کند و مقام معظم رهربی 
نیز بارها از آن ابراز نارضایتی فرموده اند، مؤید 

این سخن است.
پس بایس��تی برای تحقق سیاس��ت های کلی � 
از جمله سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی 
� طرح��ی نو و س��اختاری متناس��ب طراحی و 
پیاده سازی ش��ود تا امکان دستیابی به اهدافی 
که ترس��یم ش��ده اس��ت، فراهم گردد. تجربه 
دهه ها نشان داده است که دستیابی به اهداف 
بلند انقالب و نظام جمهوری اسالمی، همواره با 
نهادسازی و ساختار متناسب و رویکرد جهادی 

صورت پذیرفته است.

 ب��ه طور مش��خص، چه س��اختاری را در این 
جهت پیشنهاد می کنید؟

 حرت آقا در مالقات اعضای ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی در آذرم��اه 1392، نیاز به یک 
سازمان دهی قرارگاهی � حتی در حوزه فرهنگی 
� را مورد تأکید قرار داده اند. ایش��ان فرمودند: 
»ما این جای��گاه را به عنوان یک قرارگاه مرکزی 
]ق��رار دادی��م[. تعبیر »قرارگاه« ممکن اس��ت 
ب��ه بعضی گوش ها س��نگین بیاید � قرارگاه یک 
اصطالح جنگی اس��ت، اصطالح نظامی است � 
و بگویند آقا، قرارگاه مال مسائل نظامی است. 
ش��ام در مس��ائل فرهنگی هم فک��ر نظامی را 
ره��ا منی کنید! واقع قضیه این اس��ت که کارزار 
فرهنگ��ی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباش��د و 

اگر خطرناک تر نباشد، کمرت نیست.«
س��اختار قرارگاه��ی، ویژگی های��ی دارد و در 
تجرب��ه بری، کارگش��ایی های ش��گرفی نیز از 
خود نش��ان داده اس��ت. واگ��ذاری پروژه های 
مهم توس��ط همه دولت ها ب��ا متامی گرایش ها 
به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و حتی اتکا به 
توان این قرارگاه در برخی مقاطع و رشایط، به 
علت س��اختار و مدیریت ویژه آن است. بنا به 
فرموده مقام معظم رهربی، »قرارگاه مسئولیت 
اجرای مس��تقیم به معنای اینک��ه یک واحدی 
متعلق او باش��د، ندارد؛ ام��ا واحدها در اختیار 
او ق��رار می گیرند. به تعبی��ر نظامی، در کنرتل 
عملیاتی او قرار می گیرند. وقتی ما یک قرارگاه 
نظامی تش��کیل می دهیم، فرض بفرمایید سپاه 
می گوید این یگان های م��ن در کنرتل عملیاتی 
آن تش��کیالت ]هستند[. پش��تیبانی این یگان، 
متعلق به آن سازمان است � یا ارتش، یا سپاه، یا 
هر دستگاه دیگر� اما به کارگیری این و هدایت 
این، به عهده ی قرارگاه اس��ت؛ یعنی یک چنین 

حالتی را در اینجا بایستی توجه داشت.«

 یعنی جناب عالی ساختار و شیوه قرارگاهی را 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز الزم می دانید؟

 حقی��ر با جدی��ت معتقدم ک��ه از مهم ترین 
مؤلفه های تحقق کلیه سیاست های کلی � و از 
جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی � و به 
عبارتی، ضامن پیاده سازی مؤثر این سیاست ها، 
ش��کل دهی س��اختار مناس��ب مدیریت��ی این 
سیاست ها اس��ت. برای تحقق انقالب اقتصادی 
که مستلزم عمل کردن مطابق این نسخه اقتصاد 
مقاومتی اس��ت، راهی جز ایجاد بسرتهای سامل 
به جای بس��رتهای ناکارآم��د فعلی و یا در کنار 

آنها وجود ندارد.
ساختار مناسب پیاده س��ازی سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی رصف نظر از عنوان رس��می 

اگر به دنبال تحقق 
سیاست های کلی نظام 
هستیم، مشاهده 
می کنیم که در تحقق 
آنها چندان موفق 
نبوده ایم و حتی با 
گذشت بیش از یک 
سال و اندی از ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، میزان تحقق 
این سیاست ها را مناسب 
ارزیابی منی کنیم. 
بایستی علت یابی کنیم.

واقع قضیه این است که 
کارزار فرهنگی از کارزار 
نظامی اگر مهم تر نباشد 
و اگر خطرناک تر نباشد، 
کمرت نیست.
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س��اختار که ستاد ویژه یا س��تاد هامهنگی و یا 
قرارگاه باشد، دارای پنج زیرسیستم )قرارگاه های 

فرعی( است:
ســاختار اول: س��اختار س��ازمانی ب��ا مدیریت 

جهادی و به عبارتی، ساختار قرارگاهی.
اگ��ر بپذیریم ک��ه وضع موج��ود ضعف جدی 
دارد، بایستی پاسخ دهیم »پس وضع مطلوب تر 
چیس��ت؟«. ه��امن گونه ک��ه گفته ش��د، برای 
دگرگونی متناسب در وضع موجود، به ساختاری 
قرارگاه��ی نی��از اس��ت ک��ه تجربه درخش��ان 
به کارگی��ری آن، در دوران دف��اع مق��دس قابل 

بررسی است.
ساختار دوم: ساختار ستادی با نگرش سیستمی.

از دیدگاه طرح  و برنامه ای و س��اختاری، رصف 
وجود ساختار س��ازمانی قرارگاهی اگر چه الزم 
اس��ت اما کافی نیس��ت. آنچه به این س��اختار 
روح می بخش��د، ایج��اد نگرش سیس��تمی برای 
هامهنگ��ی ظرفیت ه��ا و ش��ناخت فرایندها و 
تنظیم رفت و برگش��ت های هدفدار در راستای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
این س��اختار بایستی با نگرش��ی سیستمی و به 
طور نظام مند، در همه اجزاء سیاس��ت ها، متام 
ظرفیت ه��ا را در قوه مجری��ه با یکدیگر و قوه 
مجریه با سایر قوا و س��ایر ظرفیت های بیرون 
سه قوه را با نگاهی به کل ظرفیت های مردمی 
)اقتص��اد مردم بنی��ان( به ط��ور یکپارچه پیوند 
بزند و تح��ت نظر مدیریت واح��د قرارگاهی، 
ظرفیت ها و قابلیت ها و امکانات به کار گرفته 

شوند.
ساختار سوم: ساختار مهندسی تولید نرم افزاری.

این س��اختار، نوعی مرکز فن آوری اس��ت. مرکز 
فن آوری نرم افزاری و سخت افزاری بایستی دامئاً 
سیاس��ت های کلی را به سیاست های اجرایی و 
اجرا تبدیل کند. این مرکز، به نوعی مرکز تبدیل 
و ترجم��ه و تنزل س��طح و به عبارت��ی، تبدیل 
سیاست  کلی به برنامه است. بدون ایجاد چنین 

مرکزی، سیاست های کلی اجرایی منی شوند.
ساختار چهارم: ساختار فرهنگی و گفتامن سازی.

تجربه نش��ان داده اس��ت که متأس��فانه ابالغ 
سیاس��ت های کلی در ابتدا ی��ک انگیزه موقت 
در مسئوالن ایجاد می کند و پس از سپری شدن 
دوران��ی کوت��اه، نه تنها کار عم��ده  و درخوری 
انج��ام منی ش��ود بلکه اص��ل موض��وع نیز به 
فراموشی سپرده می شود. لذا یک مرکز تولید و 
روشن نگه داشنت مشعل فروزان این سیاست ها 

به طور عاملانه و بسیج کننده رضوری است.

ای��ن س��اختار فرهنگی می تواند ان��رژی الزم را 
تولی��د و ظرفیت هایی را برای حامیت از تحقق 
سیاس��ت های کلی بس��یج کند. وجود رسانه ها، 
امئه محرتم جمعه و جامعات و نریات و امثال 
آنها، تضمین کننده ی گفتامن س��ازی هدفمند و 
گس��رتده نیست. رسانه ای کردن و گفتامن سازی 
بایس��تی از س��وی یک مرکز راهربی، به صورتی 
هدفمند اس��تمرار یابد و در هر دوره، در خور 
و متناس��ب با ش��أن مخاطب و هدف، هدایت 

گردد.
پای��ش و  س��اختار رص��د و  ســاختار پنجــم: 

اطالع رسانی.
حرت آق��ا به خوبی اش��اره فرمودن��د که ما 
به مرک��ز رصد و پای��ش بینا نی��از داریم. برای 
راهربی چن��د هواپیام در یک ف��رودگاه، ایجاد 
و به کارگی��ری مرکز کن��رتل فرودگاهی با عنوان 
»برج کنرتل« جزء رضوریات اولیه است و همه 
می پذیرن��د که اگر مرکز کن��رتل و یا برج کنرتل 
ایجاد نش��ود، بروز س��انحه و تأخی��ر و هرج و 
مرج، طبیعی است. در گسرته یک کشور بزرگ 
ب��ا ه��زاران مس��ئله متداخل نیز ب��دون چنین 
مرکزی، بروز سانحه و تأخیر و عدم دستیابی به 

اهداف دور از انتظار نیست.
ب��ر اس��اس تدبیر مق��ام معظم ره��ربی، چنین 
مرکزی باید از س��ه قوه و س��ایر دس��تگاه ها و 
ظرفیت ها برای هر بخش��ی، ش��اخص سنجش 
تعیین کند و ب��ه طور دقیق، پیرفت اقدامات 
تحق��ق سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی 
را پای��ش و اطالع��ات مورد نی��از را گردآوری و 
پردازش و اس��تنتاج کند و و در نهایت، به مردم 

اطالع رسانی انجام گیرد.

 آیا آنچه مطرح ش��د، با جزییات و به صورت 
عملی نیز طراحی شده است و کاربرد دارد؟

 س��اختار تفصیل��ی الگ��وی مطرح ش��ده، ب��ا 
رویکردی کام��الً واقع بینانه و کاربردی، طراحی 
شده و قابل ارائه و در سطح ملی نیز قابل اجرا 
اس��ت. اگر هامن گونه که حرت آقا فرمودند، 
اراده و ع��زم چنی��ن کاری واقعاً وجود داش��ته 
 باش��د، هامن گونه که در جن��گ صورت گرفت 
و در سازمان نهادی س��پاه و بسیج به امر امام 
راح��ل � رضوان الله تعالی علیه � ش��کل گرفت 
و بن بس��ت جنگ را حل کرد، قابل پیاده سازی 

است.

برای دگرگونی متناسب 
در وضع موجود، به 
ساختاری قرارگاهی 

نیاز است که تجربه 
درخشان به کارگیری آن، 
در دوران دفاع مقدس 

قابل بررسی است.
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تدوین و نگارش: دکرت علی اکرب حافظیه1 

بازآرایی تجارت خارجی 
در چارچوب 

اقتصاد مقاومتی

مقدمه
نخستین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران در پی اشغال النه 
جاسوس��ی آمریکا، توسط واش��نگنت علیه جمهوری اسالمی ایران 
اعامل ش��د. با خصومت فعال این کش��ور و تحت فش��ار گذاشنت 
دیگر کشورها، برخی کشورهای اروپایی نیز تحریم هایی را اعامل 
کردند. با ارجاع نامتعارف پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
به ش��ورای امنیت و صدور قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت 
تحت فش��ار آمریکا، تحریم ه��ا جنبه بین امللل��ی پیداکردند و به 
تدریج گسرتش یافتند. در این دوران، شدیدترین تحریم های طول 
تاریخ، با هدف اصلی تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
بزرگ ترین تهدید علیه رژيم صهيونيس��تی، توس��ط آمریکا اعامل 
ش��د. از اوایل س��ال 2010 تحریم ها شدت بی س��ابقه ای گرفتند2. 
اتحادی��ه اروپا و چند کش��ور دیگ��ر و حتی امارات ک��ه ایرانیان 
زی��ادی در آن زندگ��ی می کنند و فعالیت دارند و س��ود کالنی از 
ترانزیت کاال به جمهوری اسالمی ایران دریافت می کند نیز چنین 

تحریم هایی را به جریان گذاشتند.
در این مقاله درصدد هس��تیم با بهره گی��ری از تجربیات موجود، 
به بررس��ی وضعیت موجود و شناسایی کشورها و مناطق مستعد 
و مؤثر در تجارت خارجی جمهوری اس��المی ایران بپردازیم. برای 
تهیه این منت، در مواردی متعدد از صورت جلس��ات نشس��ت های 
ش��ورای مشورتی روابط بین امللل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران در سال های 1390 و 1391 استفاده و با ذکر تاریخ، به آنها 
ارجاع داده شده است. به همین دلیل، شیوه بیان و نگارش مقاله، 
با ی��ک مقاله معمول علمی متفاوت اس��ت و ب��رای آمارها � که 
غالباً به س��ال های 1390 و 1391 مربوط می شوند � نیز به منابع 
اصلی ارجاع نشده است. با این مالحظات، هدف از ارائه این منت، 
گ��زارش نظرات کاربردی و تحلیلی برخی خ��ربگان مجرب تجارت 
خارج��ی در خصوص بازآرایی این تجارت در عمل و متناس��ب با 

چارچوب های اقتصاد مقاومتی بوده است.
1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(.

2. در رأی گیری در مورد تحریم های جدید علیه ایران، 
فقط برزیل و ترکیه رأی منفی و لبنان رأی ممتنع داد.

شدیدترین تحریم های طول 
تاریخ، با هدف اصلی تغییر 
رژیم جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان بزرگ ترین تهدید 
علیه رژيم صهيونيستی، توسط 
آمریکا اعامل شد. 
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پیشینه مخترص تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران

موضوع تحریم جمهوری اسالمی ایران، نخستین 
ب��ار در بودجه دفاع��ی 12-2011 وارد مصوبه 
دفاعی آمریکا شد و بر این اساس، تحریم نفت 
و بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مطرح 
گردید. در این بودجه، یک بخش دفاعی � امنیتی 
و یک بخش بودجه اقتصادی به ایران اختصاص 
داده ش��د که در بخش دفاعی � امنیتی، تکلیف 
شد که آمریکا یک س��امانه موشکی بالستیکی 
به س��مت کره ش��املی و دو س��امانه به  سوی 
جمهوری اس��المی ایران برقرار کند و سیس��تم 
امنیت��ی ناتو و ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
یکپارچ��ه گ��ردد. در بخ��ش دوم، تحریم ه��ای 
جمهوری اس��المی ایران برای سال 2013 شامل 
س��ه محور می شود که به کنرتل و محدودسازی 
ارتباطات و حمل ونقل ب��ا جهت گیری محارصه 
دریای��ی جمه��وری اس��المی ای��ران، کن��رتل و 
محدودس��ازی معامالت تهات��ری با جهت گیری 
نف��ت در برابر غ��ذا و کنرتل و محدودس��ازی 
تبلیغات با جهت گیری قطع فعالیت صداوسیام 

مربوط می شود )1391/10/27(
از یک دیدگاه، تحریم های آمریکا چهار محور را 

مستقیامً تحت تأثیر قرار می دهند:
1. انتخاب )محدود کردن انتخاب(

2. انتقال پول
3. انتق��ال کاال )از جمله انتق��ال فیزیکی، امور 

گمرکی و بیمه(
4. قیمت کاال )افزایش نامتعارف بهای کاالهای 

وارداتی( )1391/12/2(

در سال 2013-2012 و با آغاز فاز دوم تحریم ها 
از ژانویه 2013، فروش نفت جمهوری اس��المی 
ای��ران 40 درص��د کاهش داش��ت و کاهش 70 
درصدی فروش تا سال 2015 در دستور کار قرار 
گرف��ت. )1390/12/2( بع��الوه، در این مقطع 
زمانی، آمریکا، کانادا و مکزیک تصمیم گرفته اند 
به یک ش��به خاورمیانه ی نفتی تبدیل شوند و تا 
س��ال 2020، تولید نفت خ��ود را به 72 میلیون 

بشکه در روز افزایش دهند. )1391/9/1(
از ی��ک س��و، خصوصی��ات برخ��ی چاه ه��ای 
نفت ایج��اب می کنند که ع��دم بهره برداری از 
آنه��ا موجب بروز خس��ارت به گون��ه ای گردد 
ک��ه بازگردان��دن آنها ب��ه حالت اولیه، بس��یار 
از س��وی  باش��د.  پرهزین��ه و گاه غیرممک��ن 
دیگر، برخی کش��ورهای عربی اق��دام به اجاره 
مخ��ازن مخص��وص نگهداری نف��ت در جنوب 
چین کرده اند و این اق��دام، بر محدودیت های 
جمه��وری اس��المی ایران در ارتب��اط با تولید و 
ذخیره نفت افزوده است. همچنین عراق دارای 
چاه های نفت جوان و فعال اس��ت و به همین 
علت، انگیزه رسمایه گ��ذاری در زمینه چاه ها و 
تولید نفت این کشور، بیش از برخی کشورهای 

دیگر حتی عربستان است. )1391/3/31(

مروری بر جریان تجارت جمهوری اسالمی ایران1
تجارت خارجی با سامان و روند پرنوسان موجود، 
س��هم ش��ایان توجهی در آس��یب پذیری اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران از مخاطرات جهانی دارد. 
در س��ال های پس از جنگ تحمیلی، س��االنه 20 
میلیارد دالر با خارج کش��ور تجارت شده و این 

تجارت خارجی با سامان 
و روند پرنوسان موجود، 

سهم شایان توجهی در 
آسیب پذیری اقتصاد 

جمهوری اسالمی ایران از 
مخاطرات جهانی دارد. 

1. عمده مطالب این قس��مت، با اس��تفاده از ]گروه 
تحلیل های آماری دفرت فن��اوری اطالعات و ارتباطات 

گمرک ایران[ تهیه شده است.



مهم، در دهه گذش��ته به 80 میلیارد دالر رسیده 
است. بر اس��اس آمار مقدماتی گمرک جمهوری 
اس��المی ایران صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی 
بدون احتس��اب میعانات گازی، در دوازده ماهه 
سال 1392 به میزان 31332 میلیون دالر و ارزش 
واردات نی��ز در ای��ن مدت نزدیک ب��ه 49422 
میلیون دالر بوده اس��ت. در ای��ن دوره، عمده 
واردات کش��ور از امارات متحده عربی با 6093 
هزار ت��ن و ارزش 10895 میلیون دالر با 22/05 
درصد س��هم ارزش��ی، چین با 4513 هزار تن و 
ارزش 9664 میلیون دالر با 19/55 درصد س��هم 
ارزش��ی، هند با 3689 هزار ت��ن و ارزش 4310 
میلیون دالر با 8/72 درصد سهم ارزشی، جمهوری 
کره با 1686 هزار تن و ارزش 3855 میلیون دالر 
با 7/8 درصد س��هم ارزشی، ترکیه با 2717 هزار 
تن و ارزش 3647 میلیون دالر با س��هم ارزش��ی 
7/38 درصد و سایر کش��ورها 34/5 درصد سهم 
ارزش��ی انجام گرفته است. در جدول )1( درصد 
ارزش واردات از پنج کش��ور عمده طرف تجارت 

ایران در سال 1392 نشان داده شده است.
عم��ده صادرات کش��ور ط��ی همی��ن دوره به 
کش��ورهای چین با 24502 هزار تن و به ارزش 
7432 میلیون دالر و سهم ارزشی 23/72 درصد، 
ع��راق با 16919 هزار تن و ارزش 5950 میلیون 
دالر ب��ا س��هم ارزش��ی 18/99 درص��د، امارات 
متحده عربی ب��ا 5789 هزار تن و ارزش 3627 
میلیون دالر با س��هم ارزشی 11/58 درصد، هند 
ب��ا 4830 هزار تن و ارزش 2418 میلیون دالر با 
7/72 درصد س��هم ارزشی و افغانستان با 3346 
ه��زار ت��ن و ارزش 2417 میلیون دالر و س��هم 

ارزشی 7/72 درصد بوده است

طی این دوره 91/6 درص��د ارزش کل صادرات 
کش��ور مربوط ب��ه ق��اره آس��یا و 5/29 درصد 
اروپ��ا،2/34 درص��د آفریق��ا، 0/67 آمری��کا و 
0/09 اقیانوس��یه بوده اس��ت. همچنین 68/27 
درص��د ارزش کل واردات مربوط به قاره آس��یا 
28/46 درصد اروپ��ا، 2/36 درصد آمریکا، 0/51 
اقیانوسیه و 0/31 آفریقا بوده است. جدول )2( 
ترکی��ب کاالهای صادراتی در س��ال 1392 را بر 

حسب وزن و ارزش نشان می دهد.
                                                                          

کشورها و پیامن های همکاری منطقه ای مستعد 
در تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران

ب��ا توجه به روند گذش��ته و مطالعه ظرفیت ها 
ب��ه  بین املل��ل،  س��طح  در  جهت گیری ه��ا  و 
نظر می رس��د ک��ه برخی کش��ورها و همچنین 
پیامن های همکاری های منطقه ای و بین املللی، 
برای بازآرایی تجارت خارجی در جهت دستیابی 
به اه��داف اقتصاد مقاومتی بای��د مورد توجه 
خاص قرار گیرند. کش��ورهای مورد توجه خاص 

عبارت اند از:
1. همسایگان ایران

2. هندوستان
3. چین

4. کره جنوبی
5. اتریش از اروپای غربی

6. اروپای رشقی
و پیامن های همکاری منطقه ای عبارت اند از:

1. سازمان همکاری های شانگهای
2. آسه آن

3. جنبش عدم تعهد
4. گروه دی � هشت

جدول 1- سهم ارزش واردات از پنج کشور عمده طرف معامله در سال 1392   )درصد(

جدول 2- ترکیب کاالهای صادراتی بر اساس وزن 
)درصد( و ارزش در سال 1392 
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بازار همسایگان ایران
بر اس��اس آمارهای موجود، 15 کشور همسایه 
ترکمنس��تان،  آذربایج��ان،  جمه��وری  ش��امل 
قرقیزستان،  قزاقس��تان،  ارمنستان، گرجس��تان، 
تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، بالروس، اکراین، 
ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان که دسرتسی 
آب��ی آنها از طریق کش��ور مامی باش��د، با 470 
میلیون نفر جمعیت، بسرت بسیار مناسبی را برای 
تعامالت اقتصادی و تجاری جمهوری اس��المی 
ایران فراهم منوده اس��ت. کشورهای پیرامونی، 
به مس��یر ترانزیت ایران اتکا زیادی دارد و این 

برای ما یک فرصت است )1391/4/7(

هندوستان
اقتص��اد هن��د اکن��ون چهارمین اقتص��اد بزرگ 
جهان به شامر می آید. اگرچه هنوز بیش از 34 
درص��د جمعیت هند روزانه کم��رت از یک دالر 
درآمد دارن��د )رتبه 22 دنیا( و حدود 80 درصد 
مردم با کمرت از دو دالر در روز زندگی می کنند 
)رتب��ه 16 دنی��ا( و بی��ش از 300 میلی��ون نفر 
در زی��ر خط فقر قرار دارن��د، اما پیرفت های 
اقتصادی عظیم این کش��ور در چند سال اخیر، 
رش��د اقتصادی هند را به رقم 8 درصد رسانده 
و کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال های 
آینده، هند به رش��د اقتص��ادی 10 درصدی در 

سال نیز نائل شود.
بر اس��اس برخی برآوردها، هند در س��ال 2050 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا خواهد بود. این در حالی 
است که در آینده، حتی یک کشور اروپایی در 
می��ان اقتصاده��ای بزرگ دنیا حض��ور نخواهد 
داش��ت. هندوس��تان، پاکس��تان، افغانستان و 
تاجیکستان کش��ورهای مناس��بی برای تشکیل 
اتحادیه منطقه ای با ایران هستند. )1391/3/3(

چین
چی��ن به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن بازیگران 
اقتص��اد جهان��ی، س��ومین اقتصاد ب��زرگ دنیا 
است. آهنگ رشد ش��تابان اقتصادی این کشور 
از ابتدای قرن بیس��تم با تغییر در سیاست های 
کمونیس��تی چی��ن و ارائه آزادی ه��ای ویژه به 

رسمایه گذاران آغاز شد.
رسمایه گ��ذاری خارج��ی چین با چه��ار هدف 

صورت می گیرد:
1. دستیابی به منابع نفتی و مواد خام

2. به دس��ت آوردن فناوری و نش��ان تجاری و 
خرید آن

3. توسعه بازار خود از طریق ورود به بازارهای 
خارجی

4. کس��ب سهمیه کش��ورهای بزرگ. بخش های 
اقتص��ادی و خصوصی و ش��اخه های حزب در 
مناطق مختلف چین زمینه های کار بس��یاری با 
ای��ران دارند و می توانند ب��دون دخالت دولت 

فعالیت منایند. )1391/3/17(
چین در س��ال های گذشته با ژاپن )360 میلیارد 
دالر(، اتحادیه اروپا )370 میلیارد دالر( و آمریکا 
)540 میلی��ارد دالر( در مجموع، 1200 میلیارد 
دالر تجارت داش��ته اما ای��ن رابطه اقتصادی، با 
ایران در س��طح نس��بتاً پایین حدود 30 میلیارد 

دالر بوده است.
با نگرشی واقع بینانه به تجارت با چین، به نظر 
می رسد که به پیوند اقتصادی با این کشور نباید 
به گونه ای خیالی برخ��ورد کرد. انتظار می رفت 
ای��ن امکان وجود داش��ته باش��د ک��ه از منابع 
مالی ای��ران در چین برای تأمین مالی پروژه ها، 
به نس��بت 1 به 3 اس��تفاده ش��ود ام��ا امکان 
استفاده حتی به نسبت 1 به 1 نیز فراهم نشد. 
پروژه های مش��رتک با چین ب��ه مراحل اجرایی 
منی رس��د. صادرات جمهوری اس��المی ایران به 
چین در س��ال 1390 به می��زان 31 میلیارد دالر 
بوده اس��ت که بخش اعظم آن را نفت تشکیل 
داده ام��ا در مقاب��ل، بیش��رت پروژه ه��ا معطل 

مانده اند. )1391/3/17(
ب��ا وجود نیاز چین به خری��د نفت از ایران، در 
ب��اره نقل و انتقاالت وجه ای��ن معامله نگرانی 
وجود دارد. )1390/1/21( در واقع، تداوم رشد 
اقتص��ادی چین در گرو تداوم س��المت اقتصاد 
آمریکاست. چینی ها سعی می کنند منافع خود 
را ب��ا آمریکا گره بزنند و آمریکا هم س��عی در 
پیوند با چین دارد و این رابطه که گریزی از آن 
وج��ود ندارد، باید در ارتب��اط اقتصادی با چین 
م��ورد توجه قرار گیرد. در س��ال های گذش��ته، 
سخنگوی رشکت نفت چین اعالم کرد که منافع 
ارتباط چی��ن با آمریکا بس��یار مهم تر از منافع 
ارتب��اط این کش��ور با ایران اس��ت و در س��ال 
1391 نی��ز حدود 20 درصد خرید نفت از ایران 
را کاه��ش دادن��د. )1391/3/24( البته ارتباط 
استانی و منطقه ای بین جمهوری اسالمی ایران 
و چین، از اهمیت باالیی برخوردار است و برای 

آن باید برنامه ریزی شود.

كره جنوبی
در میان كش��ورهای رشق آسیا، شاید بتوان كره 
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جنوب��ی را از جه��ات اقتص��ادی منحرصبه فرد 
و حت��ی پیش��تاز به ش��امر آورد. این كش��ور با 
جمعیت��ی بیش از 48 میلیون نف��ر و رسزمینی 
بس��یار كوچك، مدت كوتاهی پس از جنگ كره 
در س��ال های 53-1952، اصالحات خود را آغاز 
ك��رد. این اصالح��ات، با رسع��ت و جدیت متام 
دنبال ش��د به گونه ای كه پس از دو دهه، رشد 
ش��تابان آن زبانزد كش��ورهای دیگر شد و پس 
از ی��ك دهه، محصوالت صنعت��ی اش از كیفیت 
مناس��ب برای حض��ور در بازارهای بین املللی و 
رقابت با کش��ورهای بزرگ صنعت��ی برخوردار 

شدند. ]باقری[
کش��ور کره رابطه ای س��نتی و قدیم��ی با ایران 
دارند و ب��ه حفظ بازار عالقه مند هس��تند. در 
س��ال های گذش��ته،  سامس��ونگ 1 میلیارد دالر 
صادرات به ایران کرده و در پروژه های اساس��ی 
نیز همکاری داش��ته است. البته در سوق دادن 
تجارت جمهوری اس��المی ایران به سوی آسیای 
رشق��ی باید این مالحظه مهم نیز در نظر گرفته 
ش��ود که امکان تأمین مس��تقیم اقالم اساس��ی 
مهمی مانند گندم، ذرت و سویا از این کشورها 
وج��ود ندارد. گن��دم ایران، از آمری��کا و کانادا 
و س��ویا از برزیل وارد می ش��ود. آسیا این اقالم 
اساس��ی را به اندازه کافی برای ص��دور ندارد. 

)1391/3/24(

اروپای رشقی
منطق��ه اروپای رشق��ی، در رشق ق��اره اروپا از 
م��رق به قاره کهن آس��یا، از جنوب به دریای 
مدیرتانه، از مغرب به اروپای غربی و از ش��امل 
به آس��یای مرکزی منتهی می ش��ود و کشورهای 

ذیل را شامل می شود:
 لهس��تان، رومان��ی، لیتوانی، فنالن��د، اوکراین، 
ب��الروس،  روس��یه،  ترکی��ه،  چک اس��لواکی، 
بلغارستان،  مجارس��تان، یوگس��الوی، بوس��نی، 

گرجستان، قربس، ارمنستان، اسلونی.
اروپای رشقی از چندین جهت اهمیت دارد:

1. از نظر جغرافیای��ی، در محل تقاطع اروپای 
غربی و آسیا است.

2. ب��ه دریاه��ای آزاد دسرتس��ی دارد و مس��یر 
ترانزیت و ارتباط رشق به غرب است.

3. دارای منابع طبیعی فراوان است.
4. مح��ل تقاط��ع فرهنگ بی��ن رشق و اروپای 

غربی و قاره آمریکا می باشد.
5. منطقه ای حاصلخیز است.

اروپای رشقی در قرن های سیزدهم و چهاردهم 

می��الدی مرکز دادوس��تد و راهی ب��رای تجارت 
اروپ��ای غرب��ی با آس��یا محس��وب می گردید. 
روس��یه، اوکراین و ب��الروس توانایی های خوبی 
دارن��د  صنعت��ی  و  اقتص��ادی  زمینه ه��ای  در 
)1391/2/27( و در این میان، بالروس از مزیت 
علم��ی خوبی برخوردار و رابطه سیاس��ی اش با 

جمهوری اسالمی ایران خوب است.
در حوزه های تحقیق و توسعه، صنایع سنگین، 
کشاورزی، فناوری نانو و مسائل علمی بالروس 
ج��زو 10 ت��ا 15 کش��ور اول دنیاس��ت. در این 
کشور، اتحادیه گمرکی با 170 میلیون جمعیت 
تش��کیل ش��ده اس��ت. ظرفیت کار مش��رتک با 
ب��الروس و روس��یه، اوکرای��ن و اروپ��ای رشقی 

باالست. )1391/4/28(
بررسی منایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 
کشورهای  دامنارک، اس��لواکی، فنالند، لیتوانی، 
لهس��تان، نروژ، بوس��نی، کرواس��ی، رصبستان، 
مجارس��تان  و  رومان��ی  مقدونی��ه،  اس��لونی، 
بیانگر عالقه مندی هم��کاری تجاری بخش های 
خصوصی این کش��ورها با بخش های خصوصی 
ای��ران اس��ت ک��ه بای��د راه ه��ا و روش آنها با 
برنامه ریزی و اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب در 
جه��ت فراهم من��ودن رشایط دی��دار و مذاکره 
بخش های خصوصی کشورهای یادشده با بخش 
خصوصی جمهوری اس��المی ایران دنبال گردد. 

)1391/10/13(
فعالی��ت  رواج  و  س��نتی  بازاره��ای  وج��ود 
واس��طه گری در اروپای رشق��ی، امکان فعالیت 
اقتص��ادی در دوران تحریم را در این کش��ورها 
بیش��رت می کن��د. به رغ��م تحریم ه��ا، بازرگانان 
مجارستانی آماده همکاری با جمهوری اسالمی 

ایران هستند. )1391/5/18(

اتریش
اتریش از کش��ورهای اروپای غربی اس��ت. این 
کشور از شامل با آملان و جمهوری چک، از رشق 
با اس��لواکی و مجارس��تان، از جنوب با ایتالیا و 
اسلوونی و از غرب با س��وئیس و لیخنت اشتاین 
هم مرز اس��ت. طب��ق آمارهای بان��ک جهانی، 
اتری��ش پس از کش��ورهای س��وئیس، دامنارک، 
س��وئد، آمری��کا، آملان و ژاپن در مکان هش��تم 
ثرومتندترین کشورهای جهان قرار گرفته  است. 
زبان رسمی این کش��ور آملانی و واحد پول این 

کشور، یورو است.
از گذش��ته، در میان کشورهای اروپایی، اتریش 
روابط نس��بتاً خوبی با ایران داشته است، اما از 
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س��ال 2005 حجم روابط با اتریش 500 میلیون 
یورو بود که به 300 میلیون یورو کاهش یافت 
و ص��ادرات نف��ت ایران ب��ه این کش��ور قطع 
ش��د. اتریش در س��خت ترین رشایط خواس��تار 
ت��داوم روابط با ایران ب��وده و بیش از ایران، از 
تحریم ها لطمه خورده اس��ت. این کشور، تنها 
کش��ور اروپایی اس��ت که در معامالت خارجی 

خود، روبل راهم می پذیرند. )1391/10/20(
 کشورهای کوچک تر اتحادیه اروپا نیز به دنبال 
یافنت راه هایی برای معامله با جمهوری اسالمی 

ایران هستند. )1391/3/10(

برخــی پیامن هــا و گروه های منطقــه ای برای 
تعامل اقتصادی بین املللی

ادغام های منطقه ای، ب��ا ایجاد بازارهای بزرگ، 
هامهنگی سیاست های ارزی، مالیاتی و قوانین 
بازار کار به کشورها امکان می دهند تا با ریسک 
کمرتی وارد بازار جهانی ش��وند. از منظر تولید، 
ادغام ها و اتحادیه های اقتصادی به کش��ورهای 
منطقه امکان می دهند تا امکانات خود را رصف 
تولید کاالهای مش��خصی کنند. تولید برای بازار 
بزرگ تر، اجتناب از دوب��اره کاری و هزینه های 
دوباره، تقس��یم کار و تخص��ص موجب افزایش 
کارایی و کاهش هزینه تولید می ش��ود و انتقال 
فن��اوری و رقاب��ت در بازار جهانی را تس��هیل 
خواهد ک��رد. همچنین همکاری و اتحادیه های 
منطقه ای، رسمایه گذاری برای ایجاد تأسیس��ات 
و زیرس��اخت های رضوری، آم��وزش نیروی کار 
و ایج��اد ظرفیت های الزم را تس��هیل می کنند. 

]زمانی، 56[
از س��وی دیگ��ر، کش��ورهای در ح��ال رش��د و 
توسعه نیافته معموالً در مذاکرات بین املللی، از 
موضع قدرمتندی برخوردار نیستند. ایجاد بازار 
منطق��ه ای، موضع کش��ورهای در حال رش��د و 
توس��عه نیافته را در مذاکرات بین املللی تقویت 

خواهد کرد
س��ازمان همکاری های شانگهای، آسه آن، جنبش 
ع��دم تعهد، ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس و 
س��ازمان دی � هش��ت از جمل��ه پیامن ه��ای 
منطقه ای می باشند که از آنها می توان به عنوان 
پیامن های منطقه ای مؤثر برای جمهوری اسالمی 

ایران در رشایط تحریم و غیر تحریم نام برد.

سازمان همکاری های شانگهای
سازمان همکاری شانگهای یک پیامن منطقه ای 
است که قلمرو جغرافیایی وسیعی را در حیطه 

اوراس��یا در برگرفته اس��ت. هس��ته شکل گیری 
اولی��ه این س��ازمان مربوط ب��ه توافقات مرزی 
بی��ن ش��وروی و چی��ن اس��ت. ای��ن توافق به 
دلیل فروپاش��ی ش��وروی، با وقفه ای 15 س��اله 
همراه ش��د، اما در 26 آوریل س��ال 1996 پنج 
کشور روس��یه، چین، قزاقس��تان، قرقیزستان و 
تاجیکس��تان در ش��هر ش��انگهای چین تصمیم 
گرفتند که به منظ��ور تقویت اعتامد نظامی در 
نواحی مرزی خود تشکلی تحت عنوان »پیامن 

شانگهای پنج« را تشکیل دهند.
با عضویت ازبکس��تان در سال 2001 این پیامن 
به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. در 
س��ومین مرحله پذیرش هند، جمهوری اسالمی 
ایران، پاکس��تان و مغولس��تان به عنوان اعضای 
ناظر به آن پیوس��تند. مغولستان در سال 2004 
و س��ه کشور دیگر در س��ال 2005 به عضویت 
ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شدند.

از دالیل اهمیت منطقه ای و بین املللی سازمان 
همکاری شانگهای می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
1. ای��ن س��ازمان دو قطب ب��زرگ اقتصادی و 

سیاسی جهان را در کنار هم گرد آورده است.
2. س��ازمان همکاری ش��انگهای قابلیت تبدیل 
ش��دن به بل��وک اقتص��ادی، سیاس��ی و امنیتی 
بزرگ��ی را دارد و بس��یاری از تحلیلگ��ران ای��ن 
سازمان را در راستای ظهور یک قدرت جدید و 
در مقاب��ل بلوک غرب ارزیابی می کنند، به ویژه 
آن که روس��یه و چین به عنوان اعضای قدرمتند 

آن، خواستار نظامی چندقطبی هستند.
3. گردآوری سه حوزه متدنی بودائی، ارتدوکسی 

و اسالمی در زیر یک پرچم
4. برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک هارت لند 

و موقعیت اسرتاتژیکی
5. اعض��ای س��ازمان در زمینه هم��کاری انرژی 
مکمل خوبی برای یکدیگر محسوب می شوند، 
زی��را بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان، دارن��دگان و 
مرصف کنن��دگان انرژی و همچنی��ن مهم ترین 
مس��یرهای انتقال انرژی در اختیار اعضای این 

سازمان می باشد.
6. این سازمان بخش اعظم بلوک بندی هسته ای 
را در خود جای داده اس��ت. چین و روس��یه به 
عنوان اعضای اصلی و هند و پاکستان به عنوان 

اعضای ناظر، دارای قدرت امتی هستند.
پیش بینی می شود که شانگهای در آینده اعتبار 

بین املللی بیشرتی کسب کند. )1391/4/14(
آسه آن ]ایرنا[
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 جنوب و رشق آسیا )آسیای جنوب رشقی( یکی 
از مناطق بس��یار مهم و اسرتاتژیک جهان است 
که ده کش��ور اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، 
فیلیپین، برمه، برونئی، کامبوج، الئوس و ویتنام 
را ش��امل می ش��ود. به لحاظ فرهنگی، جنوب 
رشق آس��یا محل حضور و فعالیت جدی ادیان 
و آیین ه��ای مختلف اس��ت. در ای��ن منطقه، 
بزرگ ترین کش��ور مسلامن نش��ین جهان یعنی 
اندونزی با بی��ش از  250 میلیون نفر جمعیت 
و در کن��ار آن مال��زی ق��رار دارد. در جن��وب 
فیلیپین و جنوب تایلند بیش از 10 میلیون نفر 
مسلامن س��کونت دارند که عمدتاً از مسلامنان 
مرتقی ماالیی هس��تند. همچنین هفتاد درصد 
از جمعیت کش��ور برونئی را مسلامنان تشکیل 
می دهن��د. در مجم��وع، در این منطقه  اس��الم 
حض��وری ج��دی دارد. در ح��وزه مس��یحیت، 
فیلیپی��ن ک��ه بزرگ ترین و ی��ا پرجمعیت ترین 
کش��ور مسیحی آسیا می باش��د، در این منطقه 
واقع شده است. همچنین آئین بودا در جنوب 
رشق آسیا بسیار قدرمتند و تأثیرگذاراست. رشد 
بودیس��م � که مناسک ندارد � در جهان به ویژه 
در اروپا به مراتب از س��ایر آئین های غیر الهی 
بیشرت است. بر این اساس، آسیای جنوب رشقی 
محل س��ه دین و یا س��ه تفکر مهم است و به 
لحاظ فرهنگی یک منطقه با اهمیت برای ایران 

اسالمی به شامر می آید.
گرایش های اس��المی در آس��یای جنوب رشقی، 
با گرایش های اس��المی بس��یاری از کش��ورهای 
عربی خلیج فارس که ب��ا افراطی گری، وهابیت، 
سلفی گری و طالبانیسم آلوده شده یا در مقابل 
این انحرافات ساکت است، تفاوت بسیاری دارد. 
اهل تس��نن آسیای جنوب رشقی، در مقایسه با 
گرایش های پیش گفته، تفکری منطقی و به دور 
از تندروی و به روز اس��ت و مواهب و ترقیات 
روز را کنار منی گ��ذارد. علت تقابل این رویّه با 

وهابیت، در همین جهت گیری است.
یک��ی از خصوصی��ات کش��ورهای جنوب رشق  
آس��یا، اس��تقالل نسبی این کش��ورها نسبت به 

آمریکا است.
مامنعت کشورهای چین و ژاپن از محکوم کردن 
نق��ض حقوق ب��ر در میامنار توس��ط آمریکا، 
منونه ای از این استقالل است. کشورهای مزبور 
در مبارزه با تروریسم هم نوعی استقالل نسبی 
دارن��د. فیلیپین در س��ال 1946 ه��ر دو پایگاه 
آمری��کا در کش��ور خود را تعطیل ک��رد. تایلند 
اجازه تأس��یس پای��گاه ن��داد و رزمایش ها نیز 

متوقف ش��د. آمریکایی ها در مالزی هم اجازه 
فعالی��ت نظامی ندارن��د. در اندون��زی پایگاه 
نظام��ی آمریکا تعطیل ش��د. مزیت های بالقوه 
سیاسی و اقتصادی آسه آن در رشق آسیا موجب 
توجه ویژه كشورهایی مانند آمریكا و روسیه به 

این اتحادیه منطقه ای شده است.

جنبش عدم تعهد
در آوریل 1954 گروهی از كش��ورهای آسیایی 
در پایتخت رسیالن��كا )كلمبو( اجتامع كردند و 
درباره همكاری با یكدیگر و با كش��ورهای تازه 
اس��تقالل یافته آس��یایی و آفریقای��ی به توافق 
رس��یدند و اولین تالش در راس��تای همبستگی 
و هم��كاری و دس��تیابی ب��ه مواضع مش��رتك 
ص��ورت گرفت. یك س��ال بعد در س��ال 1955 
نخس��تین اجالس مشرتك كش��ورهای آسیایی و 
آفریقای��ی در ش��هر باندوگ اندونزی تش��كیل 
گردی��د. ]عل��ی بابایی[ در اج��الس باندوگ كه 
بر اس��اس توافق های اجالس كلمبو برپا گردید، 
صلح جهانی، تریک مس��اعی كشورها، مقابله 
با اس��تعامر مس��تقیم و غیرمس��تقیم و آثار و 
خط��رات ناش��ی از عدم رعای��ت آن، احرتام به 
عقاید یكدیگر و حفظ روابط دوستانه و ترویج 

و توسعه، اصول ذیل مورد تأكید قرار گرفت:
1. احرتام به اهداف و اصول منش��ور س��ازمان 

ملل متحد و تعهدات بین املللی
2. احرتام به حقوق اساسی انسان ها

3. احرتام به حاكمیت و متامیت ارضی كشورها
4. خ��ودداری از تج��اوز یا تهدید ب��ه تجاوز یا 

توسل به زور
5. به رس��میت ش��ناخنت برابری همه نژادها و 

همه ملت ها
6. خودداری از مداخله در امور داخلی كشورها 
و احرتام به حق ملت ها در دفاع فردی یا جمعی.

در س��پتامرب 1961 اولی��ن اج��الس كش��ورهای 
موس��وم به جنبش عدم تعهد به منظور بررسی 
و تب��ادل نظر پیرامون برق��راری صلح و امنیت 
بین امللل��ی، همکاری ه��ای بین امللل��ی، بهب��ود 

وضعیت اقتصادی در بلگراد برگزار شد.
از این سال به بعد، عضویت در جنبش عدم تعهد 
به منزل��ه اعالم مخالفت و عدم پذیرش س��لطه 
قدرت های بزرگ و دستیابی به استقالل سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و نفی استعامر و استعامرگری 

و تعدیل کننده نظام جهان تلقی گردید.
ایران ابتدا به دلی��ل عضویت در پیامن نظامی 
بغداد )س��نتو( نتوانس��ت ب��ه عضویت جنبش 

آسیای جنوب رشقی محل 
سه دین و یا سه تفکر 
مهم است و به لحاظ 
فرهنگی یک منطقه با 
اهمیت برای ایران اسالمی 
به شامر می آید.
گرایش های اسالمی در 
آسیای جنوب رشقی، 
با گرایش های اسالمی 
بسیاری از کشورهای 
عربی خلیج فارس که با 
افراطی گری، وهابیت، 
سلفی گری و طالبانیسم 
آلوده شده یا در مقابل 
این انحرافات ساکت 
است، تفاوت بسیاری 
دارد. 

عضویت در جنبش عدم 
تعهد به منزله اعالم 
مخالفت و عدم پذیرش 
سلطه قدرت های بزرگ 
و دستیابی به استقالل 
سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نفی استعامر 
و استعامرگری و 
تعدیل کننده نظام جهان 
تلقی گردید.
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غیرمتعهدها درآید؛ اما با پیروزی انقالب اسالمی 
و انحالل پیامن س��نتو، جمهوری اس��المی ایران 
در س��پتامرب 1979 همزمان با برگزاری ششمین 
اجالس رسان غیرمتعهدها رسامً به عضویت این 

جنبش درآمد. ]بابایی،219[
 در جنبش عدم تعهد، كش��ورهایی با رژیم های 
سیاس��ی متف��اوت، ب��ا سیس��تم های اقتصادی 
ناهمگ��ون و ب��ا وس��عت، ق��درت و مناط��ق 
جغرافیای��ی مختل��ف گرد هم آمدن��د. به نظر 
می رسد که جنبش عدم تعهد یكی از مفیدترین 
س��ازمان های بین املللی اس��ت كه ایران پس از 
پیروزی انقالب اس��المی به عضویت آن درآمده 
اس��ت. پس از تثبیت اوضاع سیاس��ی كشور از 
سال 1360، ایران بر حضور خود در این جنبش 
اف��زود و این جنبش نیز متقابالً اقدامات مثبتی 
به سود ایران انجام داد كه از آن جمله می توان 
ب��ه تالش ب��رای پای��ان دادن به جن��گ ایران و 
عراق، محكوم كردن حمله آمریكا به هواپیامی 
مس��افربری ای��ران در تی��ر 1367، حامی��ت از 
اجرای قطعنامه 598 و س��ایر موضع گیری هایی 
ك��ه با سیاس��ت های جمه��وری اس��المی ایران 
انطب��اق داش��ته اند، اش��اره ك��رد. موضوعاتی 
همچون فلسطین، مخالفت با مذهب ستیزی و 
نژادپرستی، تقاضا برای گشودن بازار كشورهای 
شامل به روی صادرات كشورهای جنوب نیز از 

جمله این اقدامات بوده است.
مهم ترین اقدام حامیتی جنبش غیرمتعهدها در 
قبال كش��ورمان تالش برای محكوم نشدن ایران 
در آژانس بین املللی انرژی امتی بوده است. این 
جنبش همچنین در پایان چهاردهمین نشست 
رسان در هاوان��ا در بیانی��ه جداگان��ه ای ضمن 
حامی��ت از فعالیت ه��ای صلح آمیز هس��ته ای 
ایران، پیوس��نت رژیم صهیونیستی را به معاهده 
منع گس��رتش سالح های هس��ته ای )ان پی اتی( 

خواستار شد.

گروه دی ـ هشت1
گ��روه دی � هش��ت ک��ه از کش��ورهای مهم و 
تأثیرگذار اسالمی از مناطق مختلف جغرافیایی 
)رشق دور، خاورمیان��ه و آفریق��ا( ب��ا جمعیتی 
حدود یک میلیارد نفر تش��کیل ش��ده اس��ت، 
درصدد بالفعل کردن ظرفیت های فراوان موجود، 
به منظور پیش��ربد اه��داف کالن در عرصه های 
منطق��ه ای و جهانی اس��ت. از لحاظ موقعیت 
جغرافیای سیاس��ی، تقریباً متام کشورهای عضو، 

از موقعیت ممتازی برخوردارند.

از لحاظ وضعیت اقتصادی، طبق تقس��یم بندی 
بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی، می توان 
این کش��ورها را بر اس��اس ش��اخص های عمده 
اقتصادی در سه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت شامل سه کش��ور جمهوری اسالمی ایران، 
اندونزی و نیجریه؛ کشورهایی با درآمد متوسط 
ش��امل چهار کش��ور پاکس��تان،  ترکیه، مالزی و 
مرص؛ و کشورهای کمرت توسعه یافته که در میان 
این هش��ت کشور تنها بنگالدش در این سازمان 

قرارمی گیرد، جای داد.
وج��ود مب��ادالت تج��اری اعضای گ��روه دی � 
هشت با دنیا بالغ بر 750 میلیارد دالر در سال 
2007 )ب��ا قابلی��ت افزای��ش 1/2 تریلیون دالر 
در دهه آینده( بوده اس��ت. حجم تجارت بین 
کش��ورهای عضو دی 8 در س��ال 2013 بیش از 
150 میلی��ارد دالر بوده که بر اس��اس توافقات 
به عمل آمده بین کشورهای عضو قرار است این 
حجم تا س��ال 2018 به افزون ب��ر 500 میلیارد 
دالر برس��د )چهارمین اجالس دی هشت، تهران 

)1393/11/6
در ص��ورت تحق��ق نقش��ه راه، ای��ن مجموعه 
از ظرفیت ه��ای ب��اال جه��ت تقوی��ت عرص��ه 
همکاری های جمعی � س��ازمانی و گس��رتش و 
تعمیم آن به دیگر کشورهای اسالمی برخوردار 
خواهد بود. این س��ازمان می تواند هسته اولیه 
و مرک��زی ی��ک ب��ازار مش��رتک اس��المی را که 
درخواس��ت بس��یاری از کش��ورهای مسلامن و 

سازمان کنفرانس اسالمی است، تشکیل دهد.
اعضای گروه مورد بحث، عالوه بر برخورداری از 
نی��روی کار 400 میلیون نفری، از منابع طبیعی 
قابل توجهی نیز برخوردارن��د که برخی از آنها 
در حال حارض در دس��ت بهره برداری می باشد 
ولی بس��یاری به صورت بالقوه و دست نخورده 
باقی مانده اند. اعضای دی � هشت در مجموع 
12 درصد کل ذخای��ر جهان و 21 درصد ذخایر 
ثبت شدة گاز طبیعی را دارا می باشند. ازاین رو، 
ظرفی��ت همکاری بی��ن اعض��اء در زمینه های 

مختلف بسیار باالست.
داش��نت بازاری بزرگ با جمعیتی نزدیک به یک 
میلیارد نفر که گسرته رسزمینی آن 3 قاره جهانی 
را ش��امل می ش��ود، هم��راه با نیروی انس��انی 
متخصص، جوان و کارآمد در کش��ورهای عضو، 
از رسمایه های بسیار ارزش��مند اعضا است. در 
ص��ورت برنامه ریزی جامع می توان امیدوار بود 
که فعالیت دی- هشت از ابعاد منطقه ای فراتر 

رفته و گسرته و ابعاد بین املللی پیدا کند.
1. Developing 8 Countries

گروه دی ـ هشت 
از ظرفیت های باال 

جهت تقویت عرصه 
همکاری های جمعی 
ـ سازمانی و گسرتش 
و تعمیم آن به دیگر 

کشورهای اسالمی 
برخوردار خواهد بود. 
این سازمان می تواند 

هسته اولیه و مرکزی یک 
بازار مشرتک اسالمی را 
که درخواست بسیاری 

از کشورهای مسلامن و 
سازمان کنفرانس اسالمی 

است، تشکیل دهد.
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نتیجه گیری
ب��ا توجه ب��ه آماره��ای موج��ود و مزیت های 
اشاره شده در س��ازمان همکاری های شانگهای، 
آسه آن، جنبش عدم تعهد و سازمان دی هشت 
می ت��وان به بازآرایی تج��ارت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران به نحو ذیل پرداخت:
 15 کش��ور همس��ایه که دسرتس��ی آبی آنها 
از طریق ایران می باش��د، زمینه مناس��بی برای 
تعامالت اقتصادی و تجاری جمهوری اس��المی 
ای��ران در خود دارند. کش��ورهای پیرامونی، به 
مس��یر ترانزیت ایران اتکاء زیادی دارند و این 

نیاز، یک فرصت مناسب برای ایران است.
 هن��د در س��ال 2050 بزرگ ترین اقتصاد دنیا 
خواهد بود. هندوس��تان، پاکس��تان، افغانستان 
و تاجیکستان کش��ورهای مناسبی برای تشکیل 

اتحادیه منطقه ای با ایران هستند.
 در میان كش��ورهای رشق آس��یا، شاید بتوان 
كره جنوب��ی را از جهات اقتص��ادی و مبادالت 
ب��ا جمه��وری اس��المی ای��ران منحرصبه فرد و 
حتی پیش��تاز به شامر آورد. محصوالت صنعتی  
این کش��ور از كیفیت مناس��ب برای حضور در 
بازارهای بین املللی و رقابت با کشورهای بزرگ 

صنعتی برخوردار هستند.  ]باقری[
 منطق��ه اروپ��ای رشق��ی از چندی��ن جهت 

اهمیت دارد:
1. از نظر جغرافیای��ی، در محل تقاطع اروپای 

غربی و آسیا است.
2. ب��ه دریاه��ای آزاد دسرتس��ی دارد و مس��یر 

ترانزیت و ارتباط رشق به غرب است.
3. دارای منابع طبیعی فراوان است.

4. مح��ل تقاط��ع فرهنگ بی��ن رشق و اروپای 
غربی و قاره آمریکا می باشد.
5. منطقه ای حاصلخیز است.

 در میان کش��ورهای اروپای��ی، اتریش روابط 
نس��بتاً خوبی با ایران داش��ته است. اتریش در 
س��خت ترین رشایط خواس��تار ت��داوم روابط با 
ایران بوده و بی��ش از ایران، از تحریم ها لطمه 
خورده اس��ت. این کش��ور، تنها کشور اروپایی 
است که در معامالت خارجی خود، روبل راهم 

می پذیرند.

منابع
 Association of 1389 ایرن��ا – 28 بهمن م��اه �

.Southeast Asia Nation
� باق��ری، محم��د )1376(. ك��ره جنوبی. دفرت 
مطالعات سیاس��ی و بین املللی، تهران: مؤسسه 

چاپ و انتشارات.
� زمان��ی، ه��ادی )1384(. ای��ران: فرصت ها و 

چالش های جهانی شدن.
� صورت جلسات نشس��ت های شورای مشورتی 
روابط بین امللل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

تهران در سال های 1390 و 1391.
� علی بابایی، غالمرضا )1382(. فرهنگ سیاسی. 

تهران: نر آشیان.
� گروه تحلیل های آماری دفرت فناوری اطالعات و 
ارتباطات گمرک ایران )فروردین 1393(. گزارش 
آمار تجارت خارجی جمهوری اس��المی ایران در 
دوازده ماهه سال 1392 و دوماهه نخست سال 

2014 میالدی. شامره 930117001.

در میان كشورهای 
رشق آسیا، شاید بتوان 
كره جنوبی را از جهات 
اقتصادی و مبادالت با 
جمهوری اسالمی ایران 
منحرصبه فرد و حتی 
پیشتاز به شامر آورد. 
محصوالت صنعتی  این 
کشور از كیفیت مناسب 
برای حضور در بازارهای 
بین املللی و رقابت با 
کشورهای بزرگ صنعتی 
برخوردار هستند.

منطقه اروپای رشقی 
محل تقاطع فرهنگ بین 
رشق و اروپای غربی و 
قاره آمریکا می باشد.
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مقدمه
تحلیل روند و مقایس��ه وضعیت اقتصادی کشورها، سابقه ای بسیار 
دیرینه دارد. از زمانی که اقتصاد ملی مفهوم یافت و جدول اقتصادی 
پیش��نهاد شد، »رش��د« اقتصاد ملی معیاری مناس��ب برای ارزیابی 
وضعیت اقتصادی قلمداد گردید. بر اس��اس شاخص رشد اقتصادی، 
افزایش کمیّت کل فعالیت ها و تولیدات اقتصادی، نشانه خوبی برای 
ارتقاء اقتصادی یک کشور بود. اگرچه جدول های حساب های اقتصاد 
ملی برای اندازه گیری کارآیی تولید در سطح ملی، از اوایل دهه 1920 
در کشورهای سوسیالیستی کاربرد یافت اما نخستین حساب های ملی 
رسمی که در حال حارض کاربردی جهانی یافته است، در سال 1947 
توس��ط آمریکا ارائه گردید. بسیاری از کش��ورهای اروپایی به زودی 
این ایده را دنبال کردند و س��ازمان ملل متحد در سال 1952 »نظام 
حساب های ملی و جدول های پشتیبان«2 را معرفی منود. ویرایش های 
کامل تر این نظام اندازه گیری و ثبت )حس��ابداری( کل فعالیت های 
اقتصادی در س��طح ملی، در سال های 1968 و 1993 و 2008 انتشار 

یافت و مبنای محاسبه رشد اقتصادی کشورها قرار گرفت.

1- تحــول در نگــرش بین املللی بــه معیار ارزیابــی فعالیت های 
اقتصادی در سطح ملی

1-1- مفهوم »توسعه« به جای »رشد« در ارزیابی اقتصادهای ملی
معیار »رش��د«، کیفی��ت و عمق تحوالت اقتص��ادی را بیان منی کرد 
و کش��ورهایی با رشد اقتصادی تقریباً یکس��ان، می توانستند دارای 
اقتصادها و توان های ملی کامالً متفاوت باشند. با توجه به ناکارآمدی 
شاخص رشد اقتصادی برای ارزیابی کیفیت اقتصادی کشورها که به 
مراتب از کمیّت عددی فعالیت ها تأثیرگذارتر بود، به تدریج مفهوم 
جدیدی با عنوان »توسعه« اقتصادی برای ارزیابی اقتصادهای ملی، 
فراروی تحلیل گران اقتصادی قرار گرفت. ارزیابی توس��عه اقتصادی 
کش��ورها با رویکردی جهانی، با نخس��تین گزارش توس��عه جهانی 
بانک جهانی3 در سال 1978 با عنوان »چشم اندازهایی برای رشد و 
فرونشاندن فقر«4 رواج فراگیر یافت. توسعه در این گفتامن، عالوه 
بر رش��د اقتصادی، افزایش ظرفیت ها و برابری ها و جنبه های دیگر 
فعالیت های اقتصادی را نیز در بر گرفت. این گزارش، هر س��ال بر 
موضوع خاصی که به نظر می رس��یده است باید چاره جویی گردد، 

از زمانی که اقتصاد ملی 
مفهوم یافت و جدول اقتصادی 
پیشنهاد شد، »رشد« اقتصاد 
ملی معیاری مناسب برای 
ارزیابی وضعیت اقتصادی 
قلمداد گردید. 
بر اساس شاخص رشد 
اقتصادی، افزایش کمّیت کل 
فعالیت ها و تولیدات اقتصادی، 
نشانه خوبی برای ارتقاء 
اقتصادی یک کشور بود.

1. تحلیلگر اقتصاد راهربدی.
2. A System of National Accounts and 
Supporting Tables
3. World Development Report: WDR
4. Prospects for Growth and Alleviation of 
Poverty

اقتصاد مقاومتی: 
رویکردی راهربدی به اقتصاد
عباس وفادار1
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متمرکز ش��ده و مورد اس��تناد تحلیل گ��ران قرار 
گرفته است1.

2-1- توسعه پایدار
عنوان گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 
2003، »توس��عه پایدار در یک جهان پویا«2بود. 
اصط��الح »توس��عه پایدار« که از س��ال 1983 و 
به ویژه از س��ال 1987 توس��ط س��ازمان ملل در 
سطح جهانی در دستور کار قرار گرفت، متضمن 
تلفیق مالحظات اقتصادی و زیست محیطی و به 
عبارتی، مالحظ��ه فعالیت های اقتصادی در یک 
افق بلندمدت و با در نظر گرفنت پایایی طبیعت 
)بسرت زندگی انسان( و نس��ل های آینده بود. با 
مالحظه عام��ل »پایداری« )پایایی( در توس��عه 
اقتصادی، فرایند توسعه پایدار به گونه ای تعریف 
ش��د که اهداف توسعه در حالی تأمین شوند که 
سیستم های طبیعی همچنان این توان را داشته 
باشند که منابع طبیعی و خدمات نظام زیستی ای 
)اکوسیس��تم( را که اقتصاد و جامعه به آنها نیاز 

دارند، فراهم سازند.

منودار 1- شامی توسعه پایدار با به هم تافتگی سه جزء 

سازنده

بر اساس منودار )1(، توسعه پایدار شامل سه قلمرو 
اساس��ی اقتصادی، اجتامعی و زیس��ت محیطی 
است كه برای تحقق آن، باید در پیوند بین عرصه 
اجتامعی و زیست محیطی، »دوام« )تحمل پذیری 
و مان��دگاری( عملی ش��ود. ح��وزه ی اجتامعی، 
ش��اخص هایی را م��ورد توجه ق��رار می دهد که 
در ارتباط مس��تقیم با انسان اس��ت و به عنوان 
تس��هیل گر یا بازدارنده ی فراین��د ارتقای کیفیت 
زندگی م��ردم در جوامع عم��ل می کند. حوزه ی 
اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفاده ی از 
منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم 
است و رسانجام، حوزه ی زیست محیطی مربوط 
ب��ه منابع طبیع��ی زایش پذی��ر و زایش ناپذیری 

اس��ت که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل 
می دهد. اهداف اجتامعی، مسائلی نظیر اشتغال 
کامل، آموزش، بهداش��ت، امنیت، مش��ارکت را 
در برمی گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رش��د، 
کارای��ی، ثبات و امثال آنها مهم تلقی می ش��وند 
و محیط زیست س��امل، استفاده منطقی از منابع 
طبیعی و محافظ��ت از آنها، در ح��وزه اهداف 

زیست محیطی می گنجد.
در پیون��د بی��ن عرص��ه اجتامع��ی و اقتصادی،  
»براب��ری« صورت پذی��رد و در پیوند بین عرصه 
اقتص��اد و محیط زیس��ت، »زیس��ت پذیری« رخ 
دهد. در منودار مزبور، پایداری با به هم تافتگی 
س��ه عنرص دوام و برابری و زیست پذیری تحقق 
می یابد. به تعبیر دیگر، جنبه توس��عه اِی توسعه 
پای��دار، با لح��اظ كردن عرصه ه��ای اقتصادی و 
اجتامع��ی و زیس��ت محیطی، و جنب��ه پایداری 
توس��عه پایدار، با دوام و برابری و زیست پذیری 

امكان می یابد.
ب��ا پیرف��ت گفتامنی توس��عه و س��وق یافنت 
جامعه بین امللل به توس��عه پای��دار، عمالً عالوه 
ب��ر افزایش کّم��ی و کیف��ی )ظرفیت ه��ا و ...( 
فعالیت های اقتصادی، مالحظه نسل های آینده 
و وظیفه انسانی در قبال حفظ طبیعت و منابع 
خدادادی آن، در ارزیابی و تحلیل روند و مقایسه 
فعالیت های اقتصادی کش��ورها دخیل دانس��ته 
ش��د. در این نگرش، امنیت نیز با رصاحت یا به 
طور ضمنی، جزئی از توسعه به حساب آمد زیرا 
بدون امنی��ت، پایایی و دوام و ماندگاری مفهوم 
منی یافت. البته در گزارش سال 2001 سازمان ملل، 
جنبه ای از امنیت3 به عنوان زمینه ای )مؤلفه ای( 
اصلی برای ارزیابی توسعه پایدار معرفی شد اما 
در گزارش 2007 این س��ازمان، این مؤلفه اصلی 
حذف گردید و گویی امنیت، در فضای اقتصادی 

نادیده گرفته شد.
3-1- توسعه انسانی

اگرچه تکامل گفتامنی توسعه، ارزشمند قلمداد 
می شد اما با نگرش��ی عمیق تر، هنوز نارسا بود. 
به نظر می رس��ید که آنچه هدف اصلی فعالیت 
اقتصادی اس��ت، در این پیرفت های مفهومی 
کامکان نادیده گرفته و تأمین نیازهای اساسی، از 
نظر دور داشته شده است. ارائه اصطالح »توسعه 
انسانی«، برای تأکید بر »مردم )انسان(« به عنوان 
محور و مرکز فرایند توس��عه و رفع این نارسایی 
ص��ورت گرفت. در این مرحل��ه تکامل گفتامنی، 
توس��عه با فراهم  آوردن انتخاب ه��ا و آزادی ها 
به مفهوم وس��یع )آزادی از ت��رس و فقر و جهل 
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 Risk( »1. عنوان گزارش 2014، »مخاطره و فرصت
and Opportunity( است.

2. Sustainable Development in a Dynamic 
World

3. ش��اخص فرعی این جنبه از توس��عه، بزهكاری و 
شاخص آن، »تعداد جرم و جنایت ثبت شده در ازای 
هر 100000 نفر« در نظر گرفته ش��د که برداش��تی 

بسیار سطحی از امنیت است.

با پیرشفت گفتامنی 
توسعه و سوق یافنت 
جامعه بین امللل به 
توسعه پایدار، عمالً 
عالوه بر افزایش کّمی و 
کیفی )ظرفیت ها و ...( 
فعالیت های اقتصادی، 
مالحظه نسل های آینده 
و وظیفه انسانی در قبال 
حفظ طبیعت و منابع 
خدادادی آن، در ارزیابی 
و تحلیل روند و مقایسه 
فعالیت های اقتصادی 
کشورها دخیل دانسته 
شد.



و ...(، مش��خص گردید1. مردم ثروت واقعی یک 
کشور به حساب آمدند و هدف اساسی توسعه، 
ایجاد محیطی برای مردم قلمداد شد تا زندگی ای 
طوالنی، س��امل و خالق داش��ته باشند؛ چیزی که 
ب��ا اهتامم بی��ش از حد بر کااله��ا و ثروت های 
مالی نادیده گرفته ش��ده بود. از سال 1990 هر 
س��اله گزارش توسعه انس��انی2 از سوی دفرتی با 
همین نام مرتبط با برنامه توس��عه سازمان ملل، 
منت��ر می گردد. گزارش س��ال 2014 این دفرت با 
عنوان »پایدارس��ازی پیرفت انس��انی: کاهش 
آسیب پذیری و ایجاد تاب آوری«3 منتر گردیده 
اس��ت. دقت در عن��وان و منت گزارش یادش��ده 
نش��ان می دهد که با وجود مطرح شدن مفهوم 
توسعه پایدار در دهه 1980، واقعیت »پایداری 
جامع« هنوز در بررسی های توسعه وجود ندارد 
و مالحظه پایایی در بهره برداری از طبیعت، برای 
یک توس��عه انس��انی کفایت منی کند. عالوه بر 
طبیعت، خود انسان که موضوع و هدف توسعه 
واقعی است، باید آسیب ناپذیر و تاب آور گردد تا 

پایداری واقعی توسعه تحقق یابد.
تکامل مفهومی توس��عه، این پدی��ده اقتصادی 
را با »آزادی انس��انی« پیوند داد زیرا بر تقویت 
قابلیت های انس��انی تأکید کرد که بیانگر آزادی 
در دس��تیابی به آنچه مردم ب��رای آن ارزش قائل 
هستند، است. با این ارتباط، برخی صاحب نظران 
»توسعه انسانی« را به »آزادی« تعبیر می کنند4.

2- تحول در نگرش به امنیت
در دهه های اخیر، مفهوم »امنیت« نیز دگرگونی 
روبه پیرفت داشته است. این مفهوم، عالوه بر 
آن که در کنار تکامل گفتامن توس��عه، جامعیت 
بیشرتی یافته است، هامن گوئه که گفته شد، در 
تحول مفهوم توسعه نیز به عنوان عاملی الزم و 
تعیین کننده و بسرتساز، کم وبیش به نوعی مورد 

توجه قرار گرفته است.
در مطالعات امنیتی دو گفتامن غالب وجود دارد: 
گفتامن امنیت س��لبی و گفتامن امنیت ایجابی. 
هر ک��دام از دو گفتامن در درون خود موج های 
مطالعاتی ای دارند. گفتامن امنیت سلبی، امنیت 
را به نبود تهدید یا امکان مدیریت و رفع تهدید 
معنا می کند و خود متشکل از دو موج پژوهشی 
س��نتی و فراس��نتی اس��ت. طرف��داران نگ��رش 
س��نتی، امنیت را فقدان تهدید نظامی می دانند. 
طرفداران نگرش فراسنتی، امنیت را چندبُعدی و 
شامل ابعادی از جمله ابعاد اقتصادی، سیاست، 
فرهن��گ، ایدئولوژی و فناوری تلقی می کنند که 
فق��دان تهدید از این ابع��اد و یا در صورت بروز 

تهدید، قدرت رفع آن امنیت ایجاد می کند.
گفتامن امنیت ایجابی، امنیت را به ایجاد رشایط 
مطلوب جهت پیگیری خواس��ت و اهداف ملّی 
معن��ا می کند. بن��ا به این گفتامن، اگر کش��وری 
تهدید نداش��ته باش��د ولی در هامن حال، توان 
پیگیری خواست ها و منافع ملّی اش را نیز نداشته 
باش��د، ناامن ارزیابی می گ��ردد. گفتامن امنیت 
ایجابی در درون خ��ود دو موج مطالعاتی دارد. 
مطالعات مدرن و مطالعات پست مدرن امنیت. 
نئوپوزیتویس��ت ها در مطالعات مدرن امنیت، 
طبیعت را به مثابه یک الگو جهت امنیت سازی 
قلمداد کردند و پس از آنان، در دورانی که بحث 
جهانی شدن مطرح گردید، رویکردهای فرهنگی 
مربوط به هنجار و هویت در امنیت مطرح شد 
و چارچوب دولت � ملت مورد تردید قرار گرفت. 
امنی��ت ملّی نیز جای خ��ود را به امنیت جهانی 
داد. ]مک کین و لیتل[ در تعبیری دیگر از امنیت 
ایجابی، امنیت وضعیتی اس��ت ک��ه در آن بین 
خواس��ته ها و داش��ته ها در یک واحد سیاسی یا 
اجتامعی معین، با توجه به رضیب ایدئولوژیک 
آن، تناس��ب وجود دارد به گون��ه ای که در اعضا، 
تولی��د رضایت مندی  می مناید؛ ب��ه عبارت دیگر، 
امنیت در این گفتامن با مفهوم محوری رضایت، 

فهم و تحلیل می شود. ]افتخاری، 1393[
در فضای فکری س��ازمان ملل متحد، به اصطالح 
سیاس��تی، »امنیت انس��انی«5 عبارت اس��ت از 
امنی��ت یکپارچ��ه، پای��دار و جام��ع )دوری( از 
ترس، منازعه، جهل، فقر، محرومیت اجتامعی و 
فرهنگی و گرسنگی مبتنی بر آزادی های مثبت و 

]Ginkel[.منفی
3- رویکرد راهربدی در اقتصاد: انطباق مفهومی 

توسعه و امنیت انسانی
در »ادبیات اقتصادی« رایج )غربی(، هدف انسان 
اقتصادی را دستیابی به مطلوبیت6  )سودمندی( 
و رضایتمندی7 قلمداد می کنند. ادبیات »توسعه 
اقتص��ادی« در تکامل مفهومی خود، به پیرفت 
ظرفیت ساز انس��ان محور پایدار و ارتقاء آزادی و 
بسط دادن انتخاب ها رسیده است. از سوی دیگر، 
»امنیت« عالوه بر جنبه سلبی آزادی از )فقدان( 
تهدید و ت��رس و جهل و فقر، ب��ا مالحظه جنبه 
ایجابی، رضایتمندی را هدف گرفته است. »امنیت 
انسانی« نیز امنیت یکپارچه، پایدار و جامع )دوری( 
از ترس، منازعه، جهل، فقر، محرومیت اجتامعی و 
فرهنگی، و گرسنگی مبتنی بر آزادی های مثبت و 
منفی قلمداد می شود. مالحظه همه این مفاهیم 
)ه��دف اقتصادی، توس��عه اقتص��ادی، امنیت و 
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1. در این گفتامن، توس��عه انس��انی به س��ادگی به 
عنوان »فرایند بسط دادن انتخاب ها« تلقی شد.

2. Human Development Report:HDR
3. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience

 United Nations Development[ .4. از جمله ر.ک
 ]Programme,18

5. Human Security
6. Utility

Satisfaction( .7( ب��ه تعبیری، رضایتمندی انس��ان 
اقتصادی در کس��ب مطلوبیت است و هر انسانی، 

در پی دستیابی به این رضایت می باشد.

تکامل مفهومی توسعه، 
این پدیده اقتصادی 

را با »آزادی انسانی« 
پیوند داد زیرا بر تقویت 

قابلیت های انسانی 
تأکید کرد که بیانگر 

آزادی در دستیابی به 
آنچه مردم برای آن 
ارزش قائل هستند، 

است. 



امنیت انس��انی( در یک گفتامن واحد انس��انی، 
متضمن انطباق مفهومی »توس��عه انس��انی« و 
»امنیت انسانی« اس��ت؛ اگرچه در برخی منابع 
منترشده، با این هم پوش��ی مخالفت می شود. 
چنین انطباقی، نگرش راه��ربدی در اقتصاد را به 
همراه دارد و به طور اجتناب ناپذیری اقتصاد را از 
فضای محدود و بس��ته ی دوری گزینی از مفاهیم 
و واقعیت های راهربدی خارج می کند؛ اما مروری 
بر گزارش های ساالنه و نوبه ای مجامع بین املللی 
از جمله سازمان ملل و بانک جهانی، مؤید نادیده 
گرف��نت ارادی ی��ا ناآگاهانه این نگ��رش راهربدی 
است. در گزارش های توسعه، جایی برای مشاهده 
و اذع��ان به ناامنی ه��ا و جنگ ها و دخالت های 
نابجای قدرت ه��ای بزرگ به ویژه آمریکا در امور 
داخلی کشورهای مستقل و پایامل کردن حقوق 
انسانی و کشتار غیرنظامیان و نظامیان کوچک و 
بزرگ و زن و مرد بی گناه در کش��ورهای منطقه 
و تأثیر ش��گرف این ام��ور در پیرفت اقتصادی 
کشورها در نظر گرفته نشده است. نادیده گرفنت 
این امور راهربدی در فرایند توسعه کشورهای در 
حال توسعه، غفلت و ظلمی آشکار در تحلیل های 
بین املللی اس��ت؛ در حالی که ب��ا توجه به آنچه 
گفته ش��د، در نظریه، هم پوش��ی بین توسعه و 
امنیت � و به عبارت دقیق تر، این هامنی بین این 
دو مفهوم � امری پذیرفته شده است. البته غفلت 
و ظلم یادش��ده، فقط به تحلیل ها و نگرش های 
مجام��ع بین املللی محدود منی گ��ردد. مروری بر 
رفتارهای عملی و نوشته ها و اظهارنظرها و ارائه 
دروس در مقاطع مختلف آموزشی در کشورمان 
� حت��ی در دوران دفاع مق��دس که درگیر جنگی 
تحمیلی و رسنوشت ساز شدیم � نیز چنین کاستی 
هضم ناش��دنی ای را در بسیاری از مجامع داخلی 
تأیید می کند. به نظر می رس��د که چنین نارسایی 
آشکاری در تحلیل و در عمل، انگیزه طرح گفتامن 
اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهربی باشد.

4- اقتصاد مقاومتی: گفتامن نگرش راهربدی در 
اقتصاد و به هم تافتگی اقتصاد و امنیت

در ی��ک جمع بن��دی کوت��اه از رهنموده��ا و 
سیاس��ت های کلی ابالغی مق��ام معظم رهربی، 
»اقتص��اد مقاومت��ی« الگوی اقتص��ادی بومی و 
علمی برآم��ده از فرهنگ انقالبی و اس��المی با 
هدف تأمین رش��د پوی��ا و بهبود ش��اخص های 
مقاومت اقتصادی و دس��تیابی به اهداف س��ند 
چش��م انداز بیست ساله اس��ت و در یک نگرش 
جامع، عبارت است از »اقتصاد آرمانِی باز )بدون 
محص��ور کردن کش��ور( و مس��تقلی ک��ه دارای 

خاصیت مقاومت مدبرانه در مقابل کارشکنى و 
خباثت دشمن و آسیب ناپذیر در برابر بحران ها 
و نوس��انات بین امللىل باشد و در رشایط فشار و 
دش��منی ها بتواند عالوه بر کاهش آسیب پذیری 
کش��ور در مقابل ترفندهای دشمنان و نوسانات 
جهانی � که همیش��گی و به شکل های مختلف 
خواه��د بود �، تضمین کننده ی روند رو به رش��د 
و شکوفایی کشور )متضمن افزایش ثروت مىل( 
باش��د«3. این اقتصاد مردم بنی��اد، عدالت بنیان و 
دانش بنیان و ستون فقرات آن تولید داخلی است 

و بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.
نگ��رش راه��ربدی در اقتص��اد و به هم تافتگ��ی 
»اقتص��اد« و »مقاوم��ت در براب��ر ناامنی ه��ای 
ناشی از فشارها و تهدیدات خصامنه و تعرضات 
دشمنان و همچنین در برابر بحران ها و نوسانات 
بین امللل��ی و بالی��ای طبیعی«، گفت��امن دیرینه 
ام��ا تازه مطرح ش��ده ی ره��رب معظ��م انقالب در 
چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی است؛ گفتامنی 
که هن��وز متایز آن با گفتامن رایج اقتصاد غرب و 
رشق، آشکارا به مجامع علمی رسمی کشور ورود 
نیافته و دگرگونی الزم را ایجاد نکرده اس��ت. این 
ابتکار، ابتکاری نوآورانه و پیشگامانه برای تحول 
واقع بینانه در گفتامن اقتصادی رایج اس��ت. امید 
که این ابتکار، با رسعت بیشرت و عمق فزونرتی در 
کشورمان � و به تبع آن، در سایر کشورهای مستقل 

و متعهد و آزاده � عمق یابد و فراگیر شود.
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مقدمه
»ایران بدون نفت؛ بایس��ته های اقتص��اد مقاومتی«2 کتابی حاوی 
نظرات و راهکارهای 58 اقتصاددان3 با گرایش های مختلف فکری، 
در ب��اره اقتصاد مقاومت��ی با مترکز بر کاهش وابس��تگی به نفت 
اس��ت. در فصل ششم این کتاب، پاس��خ صاحب نظران اقتصادی 

یادشده به دو پرسش ذیل آورده شده است:
1. ادبیات اقتصاد مقاومتی چگونه اقتصاد کش��ور را از نابسامانی 

خارج می کند؟
2. چه راهربده��ا و توصیه هایی می توان در ب��اره عملیاتی کردن 

اقتصاد مقاومتی در کشور داد؟
در این منت، تالش ش��ده است که خالصه ای از این فصل به همراه 
تصویری از پاسخ ها ارائه شود تا به شکل گیری ترکیب این پاسخ ها 
در ذه��ن عالقه مندان کمک کند. البت��ه به اقتضای کار، در برخی 
موارد، تلخیص پاس��خ ها با کمی تغییر جزئی همراه بوده است و 

به همین دلیل، بدون مراجعه به منت اصلی، قابل ارجاع نیست.

1- اقتصاد مقاومتی و راه کارهای آن
پاس��خ ها به پرس��ش اول، در منودار )1( )صفحه 52 و 53(، نشان 
داده شده اس��ت. برخی راه کارهای اقتصاد مقاومتی4 برای خارج 
کردن اقتصاد کشور از نابسامانی به ترتیب ذیل قابل ارائه است:

 
1-1- ایجاد اقتصاد مردمی

در اقتصاد مقاومتی، مردم عنرص مهم هس��تند. گس��رتش اقتصاد 
مردمی، مردمی کردن اقتصاد و باال بردن فرهنگ مش��ارکت و کار 
عموم��ی در می��ان مردم، باید تبدیل به مطالبه آحاد مردم ش��ود. 

1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(. 
2. مهرپور، مه��دی )1393 � چاپ اول(. ایران بدون 
نفت؛ بایسته های اقتصاد مقاومتی. تهران: انتشارات 

رایحه تسنیم.
3. دکرت س��یدعزیز آرمین؛ دک��رت عبداملجید آهنگری؛ 
دک��رت محمد عل��ی احم��دی؛ دکرت احمد اس��دزاده؛ 
دک��رت زه��را افش��اری؛ دکرت اک��رب امینی مه��ر؛ دکرت 
داوود بهب��ودی؛ دک��رت ابوالفضل پاس��بانی صومعه؛ 
دک��رت زورار پرمه؛ دکرت جمش��ید پژویان؛ دکرت عادل 
پیغام��ی؛ دکرت فتح الله تاری؛ دکرت حس��ن تحصیلی؛ 
دکرت احمد تش��کینی؛ دکرت محمد جلیلی؛ دکرت علی 
حس��ن زاده؛ دکرت س��یدابراهیم حسینی نسب؛ دکرت 
حس��ن حقیقی کارنامه؛ دکرت محم��د علی خطیبی؛ 
دکرت محمد خوش چه��ره؛ دکرت داوود دانش جعفری؛ 
دکرت منیژه دش��تیان؛ دکرت س��هراب دل انگیزان؛ دکرت 
حس��ین راغفر؛ دکرت تیمور رحامن��ی؛ دکرت فریدون 
رهن��امی رودپش��تی؛ دکرت مه��رداد س��په وند؛ دکرت 
مرتضی سحاب خدامرادی؛ دکرت عباس شاکری؛ دکرت 
هوش��نگ ش��جری؛ دکرت علی ش��مس اردکانی؛ دکرت 
روح الله شهنازی؛ دکرت عبداملجید شیخی؛ دکرت سعید 
ش��یرکوند؛ دکرت رضا ش��یوا؛ دکرت س��یدکمیل طیبی؛ 
دکرت جمش��ید عدالتی��ان؛ دکرت مرتض��ی عزتی؛ دکرت 
محمد رضا فرزین؛ دکرت مجید فش��اری؛ دکرت توحید 
فیروزان؛ دکرت رحی��م قربانی؛ دکرت علی قنربی؛ دکرت 
محمد حس��ین کریم؛ دکرت محمد مزرعتی؛ دکرت امیر 
حسین مزینی؛ دکرت حیدر مستخدمین حسینی؛ دکرت 
محمدرض��ا مقدم؛ دکرت رحی��م ممبینی؛ دکرت محمد 
حس��ین مهدوی عادلی؛ دکرت وحی��د مهربانی؛ دکرت 
فرش��اد مؤمنی؛ دکرت احمد می��دری؛ دکرت حجت الله 
میرزای��ی؛ دکرت زهرا نرصالله��ی؛ دکرت علی اکرب نیکو 

اقبال؛ دکرت فرهاد نیلی و دکرت ابراهیم هادیان.
4. ای��ن راه کاره��ا، در منودار به ط��ور کامل تر درج 

شده اند.

برون رفت اقتصاد کشور 
از برخی نابساما نی ها با گفتامن 
اقتصاد مقاومتی
محمدتقی رمضانی1
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همه مردم به ویژه جوانان می بایست توامنندی 
و ظرفی��ت اقتصادی خوی��ش را ارتقاء دهند تا 
بتوانن��د در زندگ��ی اقتصادی خ��ود تصمیامت 
و اقدام��ات م��ورد نیاز را با اطمین��ان و اعتقاد 
ماهران��ه و به ص��ورت حرف��ه ای ب��ه رسانج��ام 
رس��انند. آزادی عمل بیش��رت م��ردم در اقتصاد 
داخل��ی و حامیت از مردم، توجه به معیش��ت 
روزانه م��ردم و امنی��ت روانی م��ردم در باب 
معیش��ت موجب درک بهرت مردم از کنه روابط 
و مناس��بات اقتصادی و سیاسی می شود. چنین 
فضایی موجب می شود که ظرفیت های مردمی 
به بخش های مختلف پش��تیبانی کننده اقتصاد 
تبدیل شوند و از شبکه سازی مردمی برای تولید 
فکر، تئوری و نهادینه کردن گزاره های اقتصادی 
مطل��وب اس��تفاده گ��ردد. در نتیج��ه، انتظار 
می رود که مردم بیش��رت به ط��ور داوطلبانه از 
منافع ش��خصی و گروهی خود به نفع قابلیت 
کارکرد نظام اقتصادی رصف نظر کنند. به همنب 
علت، سیاست های اقتصادی عملکردی بهرتی را 

در اقتصاد مقاومتی بروز خواهند داد.

2-1- ایجاد اقتصاد درون زا
در اقتص��اد مقاومتی تأکید ب��ر اقتصاد درون زا 
اس��ت. در ای��ن اقتصاد، تولید محور می باش��د 
و مت��ام اتکا، ب��ر اقتصاد داخلی اس��ت و تولید 
مبتنی ب��ر ظرفیت ها و توان داخلی می باش��د 
ک��ه با بهره گیری و تقوی��ت مزیت های داخلی، 
رونق بخش��یدن ب��ه رسمایه گ��ذاری داخلی، از 
بی��ن ب��ردن موان��ع ب��ر رس راه تولید، س��ود و 
رقابت پذیری افزایش می یابد و موجب افزایش 
ظرفیت ه��ای تولی��د داخل��ی می ش��ود. چنین 
رویّه ای خوداتکایی، عدم وابستگی، خالقیت و 

تقویت از درون را در اقتصاد فراهم می سازد.

3-1- ایجاد اقتصاد غیرنفتی
اقتص��اد کش��ور در ح��ال حارض نفت��ی و تک 
مؤلف��ه ای اس��ت، در حال��ی که کش��اورزی و 
س��اختامن، صنعت غ��ذا، معدن ط��ال و فوالد، 
همگ��ی ج��زء مزیت ه��ای خیره کننده کش��ور 
محس��وب می شوند. ذخایر معدنی ایران رتبه 5 
یا 6 را دارا است. در حال حارض، اتکای بودجه ی 

دول��ت به نف��ت زیاد اس��ت و این ات��کا، یک 
وابس��تگی تهدیدزا برای اقتصاد ملی محسوب 
می شود. در اقتصاد مقاومتی الزم است که ابتدا 
کاهش آسیب پذیری از درآمدهای نفتی فراهم 
آید که برای ای��ن کار باید اتکا بودجه ی دولت 
به نفت کم ش��ود و نفت عامل رش��د دهنده ی 
جریان رسمایه گذاری ش��ود. اقتص��اد مقاومتی 
فصل مش��رتک فراوانی ب��ا اقتصاد بدون نفت و 

بدون خام فروشی دارد.

4-1- آسیب زدایی اقتصاد
در اقتص��اد مقاومتی آس��یب زدای��ی و ترمیم 
اقتصاد، شناس��ایی درست نقاط ضعف و قوت 
اقتصاد کش��ور و کاهش آس��یب پذیری ناشی از 
وابس��تگی های تهدیدزا و حرکت در مسیری که 
آس��یب پذیری اقتصاد را به حداقل برس��د، امر 
بس��یار مهمی است. کاهش آس��یب پذیری های 
اقتص��ادی و افزایش ق��درت بازدارندگی آن در 
بحث ه��ای مدیریت اس��رتاتژیک بس��یار مورد 
توجه اس��ت. در کش��ورهای پیرفته نیز برخی 
حوزه ه��ای اقتصادی ش��دیداً تح��ت مالحظات 
امنیت ملی هس��تند. در بخش هایی که اقتصاد 
آسیب می بیند، مالحظات اقتصادی کار خود را 
می کنن��د، اما کنرتل های باالدس��تی امنیتی ملی 

نیز وارد عمل می شوند.
نگرش��ی ب��ه اقتصادهای توس��عه یافته نش��ان 
می دهد که آنها دوران سخت را تجربه کرده اند 
و یک ش��به به جای��گاه اقتصادی فعلی دس��ت 
نیافته ان��د. آنها متناس��ب با ظرفی��ت، مزیت، 
فرصت ها و تجربه تاریخی خود دوره ای را برای 
گ��ذار تعریف کردن��د. تجربه ژاپ��ن در رشایط 
بع��د از جن��گ جهانی و لزوم توج��ه به دانش 
مدیریت در توسعه اقتصادی در این میان قابل 
توجه اس��ت. تجربه اروپ��ا و ژاپن در انرژی در 
شوک نفتی اول و دوم، منجر به کاربرد فناوری 
جدید در دو دهه و افزایش بسیار زیاد راندمان 
مرصف انرژی شد به طوری که افزایش قیمت ها 
در س��ال های اخی��ر تا 140 دالر در هر بش��که 
نتوانست رش��د اقتصادی این کشورها را منفی 
کند. تجربه کوبا در اس��رتاتژی مدیریت اقتصاد 
بر مبنای تأمین کاالهای اساسی و برطرف کردن 
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نیازهای فیزیولوژیک اعضای جامعه قرار دارد. 
تجربه کشور بلژیک در تشکیل ذخیره فعال در 

قبل از دوره مالی نیز شایان توجه است.

5-1- ایجاد و اســتمرار مقاومت و مقاوم سازی 
اقتصاد

اقتص��اد مقاومت��ی، اقتص��اد ریاضتی نیس��ت. 
اقتص��اد ریاضتی ب��ه رشایطی اطالق می ش��ود 
ک��ه در بحران ه��ای اقتص��ادی، دولت ها برای 
رف��ع کرسی بودجه، مجموع��ه ای از اقدامات و 
سیاس��ت ها را اتخاذ می منایند که شامل کاهش 
هزینه ه��ا، افزایش مالیات ها و یا ترکیبی از این 
دو می ش��ود. ه��دف نهایی و اساس��ی اقتصاد 
مقاومتی این است که کشور از جهت اقتصادی 
مق��اوم ش��ود و بتوان��د در مقاب��ل توطئه های 
دش��منان مقاومت مناید. مش��کل اس��تکبار با 
جمهوری اسالمی ایران، ریشه ای است و گاهی 
سخت و گاهی نرم می شود. نه آنان از دشمنی 
خود دس��ت برمی دارند و نه ما از اصول اصلی 
انقالب دس��ت می کش��یم؛ بنابرای��ن در چنین 
رشایطی، رویکرد مهندس��ی مقاومت، استقامت 
و آمادگ��ی تحم��ل س��ختی ها، فرهنگ س��ازی 
مقاومت و جهاد، مقاوم س��ازی و ترمیم ساختار 
و نهاده��ای ناکارآمد موجود در نظام اقتصادی 
کشور مطرح می ش��ود. بر این اساس، حتی اگر 
کشور تحریم نباش��د نیز باید رشایطی را ایجاد 
کنیم که اگر ناگهان اتفاق نامطلوبی در کش��ور 
رخ داد، توانای��ی داش��ته باش��یم ک��ه مثالً یک 
س��ال بدون نیاز به واردات و کمک بسیاری از 
کش��ورها، با اتکا به خود چرخ ه��ای اقتصاد را 
بچرخانیم. مقاومت اش��اره به استعداد بازیابی 
و بازگش��ت به وضعیت اولیه پس از مواجهه با 

شوک دارد.

6-1- مقابلــه با تحریم و فشــارها و تهدیدات 
اقتصادی

اقتصاد مقاومتی به دنبال راه حل هایی1 اس��ت 
ک��ه در عم��ل ن��ه تنها بتوان��د ب��ر بحران های 
عرصه ی اقتصاد فائق آید؛ بلکه مس��یر اقتصاد 
را در جهتی ق��رار دهد که آمادگی الزم را برای 
رسیدن به یک وضعیت مناسب و تعادل جدید 

ب��از یابد. بنا ب��ر یک دیدگاه، مبن��ای اصلی در 
اقتص��اد مقاومت��ی، تش��خیص بخش های��ی از 
اقتصاد است که زیر فشار یا تحریم قرار گرفته 
است. در مرحله اول، سیاس��ت گذاران بایستی 
تالش کنند که این فش��ارها و تهدیدها را کنرتل 
و یا بی اثر کنند. مرحل��ه بعد، رشایط آرمانی و 
تبدیل ای��ن تهدیدها به فرصت برای به فعلیت 
درآوردن پتانس��یل های بالقوه کش��ور است. از 
جایی که ای��ن وضعیت با تکیه بر نقاط ضعف 
اعامل می ش��ود، ل��ذا وج��ود تحریم ها فرصت 
بس��یار مناسبی را فراهم می س��ازد که بسیاری 
از نق��اط ضعف اقتصاد در رس��یدن به اهداف 
آرمانی اقتصاد کشور شناسایی و رفع گردند. در 
واقع در اقتصاد مقاومتی، از اقتصاد کشایندی2  
اس��تفاده می ش��ود که در آن، اقتصاد به نوعی 
طراحی می ش��ود که در مقابل انواع شوک های 
اقتصادی و غیراقتصادی )نابسامانی( تاب آورد 
و مجدداً در مس��یر تعادل و رش��د ق��رار گیرد. 
در چنی��ن اقتصادی، رش��د اقتص��ادی حتی در 
رشایط تحریم و فش��ارها و تهدیدات اقتصادی 
امکان پذیر اس��ت زیرا در آن، کاهش وابستگی 
بخش های حساس اقتصادی نسبت به منبع این 
تکانه ها مطرح و تئوری س��ازی اقتصادی جهت 

مقابله با آنها از قبل انجام می گیرد.

2- راهربدهــا و توصیه ها بــرای عملیاتی کردن 
اقتصاد مقاومتی

منودار )2( )صفحه 54 و 55(، برخی راهربدها و 
توصیه ها برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی 

را نشان می دهد.

1-2- بــاور به تعالیم اســالمی و اصول اقتصاد 
اسالمی

نکته مهم دیگ��ر برای عملیاتی ک��ردن اقتصاد 
مقاومتی به ویژه در کشورمان، توجه به تعالیم 
اله��ی و احکام حیات بخش اس��الم با محوریت 
اقتص��اد اس��المی و ب��ا ایامن به راه گش��ایی و 
اهمیت آنها در مقاوم س��ازی اس��ت. حاکمیت 
قرآن و س��نت معصومین )ع( در جمیع ش��ئون 
و تعام��الت اقتصادی از س��وی هی��چ کس � نه 
دولت و نه آحاد مردم � نباید مورد غفلت قرار 

1. در منت، »راه حل های سیاسی« و »اقتصاد سیاسی« 
ذکر شده است. 

2. Resilient Economy
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گیرد. توجه به جنبه های اس��المی از جمله عدم 
ارساف، گس��رتش قناع��ت، نه��ی اخالل گری در 
سیس��تم، نهی از ارشاف و رعایت اصول اقتصاد 

اسالمی همواره باید مورد توجه واقع شود.

2-2- تبدیل کردن اقتصاد مقاومتی به گفتامن 
عمومی

اقتص��اد مقاومتی باید همگام با عملی ش��دن، 
گفتامن عمومی ش��ود. حوزه و دانشگاه و همه 
عرصه ها علمی و نخبگان باید به یک جمع بندی 

واحد برسند.

3-2- اعتامدسازی عملی
متأسفانه به علت بی ثباتی و نوسان سیاست ها 
و همچنین برخی سیاس��ت های غلط، در حال 
ح��ارض اعتامد م��ردم به برنامه ه��ای اقتصادی 
دولت ه��ا در س��طح پایین��ی ق��رار دارد. باید 
اعتامدس��ازی در دس��تور کار دولت ق��را گیرد. 
در این مس��یر، مؤثرترین اقدام مبارزه با فساد 
و ریخت وپاش ه��ای بیت امل��ال و رانت خواری، 
بدون مالحظه وابس��تگی های حزبی و جناحی 
اس��ت. فس��اد و قانون گری��زی می توان��د حتی 

موفق ترین دولت ها را زمین گیر کند.  

خودج��وش  س��ازوکار  ب��ه  افراط��ی  اعت��امد 
بازار، ب��ه هامن ان��دازه غیرقابل توجیه اس��ت 
ک��ه اعت��امد بی نهای��ت ب��ه خربه مح��ور بودن 
سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی دول��ت. وجود 
الگوی منفعل و پسینی در اقتصاد، ابتدا امکان 
ب��روز فس��اد را می دهد و پس از منایان ش��دن 
آن، متصدی��ان ب��ا توان اجرای��ی پایین، درصدد 
برخورد بر می آیند. اقتصاد کش��ور نیازمند یک 
برنامه فعال پیش��گیرانه در زمینه فس��اد است 
که کانون های بروز فساد را هدف گذاری کند و 
نظارت واقعی را بر فعالیت های اقتصادی خرد و 
کالن عملی سازد. نکته مهم در اعتامدسازی این 
است که سیس��تم های بانکی به ویژه خصوصی 
نباید در خدمت فس��اد، رانت و افزایش س��هم 

غیرمولدها در اقتصاد باشد.

4-2- انجام اصالحات اقتصادی
رسلوحه ق��رار دادن اقتص��اد مقاومتی؛ کاهش 
س��هم دول��ت در اقتص��اد؛ تغیی��ر نگ��رش در 
سیاس��ت های اقتصادی از اف��ق کوتاه مدت به 
بلندم��دت؛ افزایش کارایی اقتصادی و توس��عه 
کارآفرین��ی؛ خل��ق مزیت و افزای��ش بهره وری؛ 
رص��د و پای��ش دقیق محیط بیرون��ی و درونی 
اقتصاد با سنجه های اقتصادی و آماری؛ کاهش 
درجه وابس��تگی ب��ه واردات؛ تقویت پایه های 
مالیات��ی؛ امنیت رسمایه گ��ذاری و حامیت های 
دولت در ایجاد ثبات اقتصادی؛ ثبات سیاست ها 
حتی با وجود تغییر دولت ها؛ خصوصی سازی و 
مدیریت رصفه جویی در مرصف؛ عدالت بخشی 
در کن��ار توج��ه به رش��د؛ به روز ک��ردن نظام 
مالیات��ی و تعام��الت تج��اری خارج��ی؛ اتخاذ 
سیاس��ت های پول��ی و ارزی متناس��ب و فعال 
کردن سیس��تم پولی و مالی از طریق آزادسازی 
و فع��ال ک��ردن آنها؛ اص��الح س��اختار تولیدی 
کشور؛ اصالح نهادهای کژکارکرد؛ اصالح قوانین 
اقتصادی، مالیاتی، پولی و حامیتی؛ در دس��تور 
کار ق��راردادن اص��الح س��اختارهای اقتص��ادی 
ناس��امل موجود و اصالح الگوی تولید و تصحیح 
سیاس��ت های گمرک��ی، مالیات��ی و بازرگانی از 

جمله این اصالحات هستند.

5-2- ایجاد فضای مناسب کسب وکار
کش��ور م��ا از نظ��ر س��هولت کس��ب وکار در 
گروه های نسبتاً آخر کشورهای جهان رده بندی 
 شده اس��ت. فضای کسب وکار، محیط نهادی ای 
اس��ت که متام��ی کس��ب وکارهای اقتصادی در 
آن ش��کل می گیرند و ادامه حی��ات می یابند و 
یا در آن ورشکس��ت و از آن خارج می ش��وند. 
محیط کسب وکار نامناسب، از طریق باال بردن 
هزینه های تحمیلی، محیط رشکت ها را بیش از 
ان��دازه بزرگ و کوچک می کند و از این طریق، 
امکان تعامل بین رشکت ه��ای کوچک و بزرگ 
را از بی��ن م��ی رود و بنگاه ه��ا دیگر ق��ادر به 
ایجاد ش��بکه نیس��تند. در این صورت، بنگاه ها 
به س��مت اقتصاد غیررس��می متای��ل می یابند. 
این در حالی اس��ت که ایج��اد، اصالح و بهبود 
فضای کسب وکار، ثبات اقتصادی، ایجاد امنیت 
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برای رسمایه گ��ذاری و حامیت ه��ای دولت در 
ایج��اد ثبات اقتصادی همچنی��ن نظام حقوقی 
کشور در جهت حامیت حقوق مالکیت، تأمین 
س��المت فض��ای کس��ب وکار و امنی��ت فعاالن 
اقتصادی و صاحب��ان کار و رسمایه در داخل و 
خارج از کش��ور، هزینه های عملیاتی رشکت ها 
و کارآفرین��ان را ب��ه طرز حی��رت آوری کاهش 
می دهد و نیاز به نقدینگی آنها را از بین می برد 
و رش��د و ش��کوفایی را به آنها هدیه می دهد. 
همچنین دو ج��زء دریافت اعتب��ار و پرداخت 
مالی��ات، از اجزای فضای کس��ب وکار مرتبط با 
عملک��رد دولت در جهت افزایش مزیت رقابتی 
بنگاه ها است که می تواند سبب تقویت بخش 

خصوصی و افزایش صادرات غیرنفتی شود.

6-2- ایجاد فضای رقابتی
ب��رای عملیاتی کردن اقتص��اد مقاومتی، فراهم 
کردن فض��ای رقابت��ی بس��یار رضوری به نظر 
می رسد، در غیر این صورت، اقتصاد مقاومتی در 
حد کارهای تحقیقاتی و برگزاری سمینارها باقی 
خواهد ماند. بخش قابل توجهی از فعالیت های 
تولی��دی اقتصادی ک��ه از ش��فافیت برخوردار 
نباش��د، در فضای انحصار یا نیمه انحصار انجام 
می گیرد. دریک کالم، اقتصادی که رقابتی نباشد 

منی تواند یک اقتصاد مقاوم باشد.

7-2- توسعه توامنندی های مدیریت منابع
اقتصاد مقاومتی مس��تلزم ایج��اد ظرفیت های 
قدرمتند داخلی در کش��ور است. این ظرفیت ها 
ه��م در ح��وزه مناب��ع و امکان��ات و ه��م در 
زمین��ه مدیریت منابع باید فعال ش��وند. بخش 
قابل توجهی از مشکالت اقتصادی ایران مستقل 
از تحریم ه��ا اس��ت و به نارس��ایی فرهنگی و 
س��وءمدیریت باز می گردد. بای��د اصول تدبیر 

صحیح در تخصیص منابع دنبال شوند.

۸-2- متنــوع کــردن و گســرتش فعالیت های 
دانش بنیان

یکی از الزامات عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، 
توج��ه به فعالیت های دانش بنیان اس��ت. ما در 
موض��وع فناوری اطالع��ات، نرم افزار، بحث های 

علم��ی و رشکت ه��ای دانش بنی��ان حرف ه��ای 
فراوان��ی برای گف��نت داریم. لذا انتقال س��اختار 
کالن اقتص��ادی کش��ور از اقتص��اد منابع محور 
به اقتص��اد دانش بنیان و گس��رتش فعالیت های 
اقتصادی دانش محور و صادرات آن، بس��یار مهم 
اس��ت. در حالی که از فن��اوری و منابع طبیعی 
بهرتی��ن اس��تفاده را می کنی��م، بای��د از نق��ش 
رشکت ه��ای دانش بنیان در کش��ور، مجهز کردن 
کش��ور به دان��ش، اس��تفاده از دانش��گاهیان و 
شکل گیری رشکت های دانش بنیان در دانشگاه ها 
حامیت جدی شود. باید اجازه دهیم رشکت های 
دانش بنیان در دانش��گاه ها شکل  گرفته و باعث 

افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه شوند.

9-2- بهره گیری از دیپلامســی عمومی و فضای 
بین امللل

 واقعیت این اس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران از بعد 
بین املللی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته 
در عمق بازارهای کاالی��ی، پولی و مالی جهان 
نفوذ کند. خلق فرصت های بین املللی و حضور 
فعال و مؤث��ر در تعامالت جهانی و به کارگیری 
ظرفیت ه��ای مردمی و نخبگانی جهان اس��الم، 
تنش زدایی در رواب��ط خارجی، توجه به تعامل 
س��ازنده و بهره گی��ری از فض��ای بین املللی در 
اقتص��اد مقاومتی رضوری اس��ت. همبس��تگی 
تجاری حداقل با کش��ورهای همسایه، می تواند 
در این جهت مفید باش��د. تشکیل اتحادیه ها یا 
تش��کل های تجاری جدیدتر به ویژه به صورتی 

غیردولتی نیز کارگشا قلمداد می شود.
  

1۰-2- اقدام به پدافند و آفند اقتصادی
بعد دیگر اقتصاد مقاومتی، ش��ناخت هجوم و 
آفند دش��منان و پاس��خ آفندی به آن و پدافند 
مناس��ب اس��ت. برنامه عمل جام��ع مدیریت 
پدافن��د غیرعامل در حوزه اقتص��اد با تأکید بر 
بخش ها و اصن��اف و طبقات مختلف درآمدی، 
پیونده��ای عمودی و افقی اقتصادی و نیازهای 
اساس��ی مردم و به کارگیری هم��ه ظرفیت های 
جامع��ه در داخل و خ��ارج در عملیات آفندی 
و پدافندی اقتصادی، امر مهم دیگری است که 

نباید فراموش شود.



منودار 1- راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای خارج 
کردن اقتصاد کشور از نابسامانی 
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منــودار 2- راهربدهــا و توصیه ها بــرای عملیاتی 
کردن اقتصاد مقاومتی
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علی رضایی

طرحی تولیدی برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی

تحق��ق اقتصاد مقاومتی در دو س��طح کالن و خرد می تواند مورد 
توجه قرار گیرد. در س��طح کالن، حامیت از تولید داخلی، رفنت به 
س��وی اقتصاد دانش بنیان و مردمی ک��ردن اقتصاد ملی، از جمله 
فعالیت ها هس��تند. ولی در س��طح خرد، مقاوم کردن هر یک از 
رونده��ا، فعالیت ها و بنگاه ها، می تواند امور منفردی را پوش��ش 

دهد که خود، عنارص امور کالن هستند.
در ش��امره دوم مجل��ه »اقتص��اد مقاومت��ی با رویک��رد مدیریت 
جهادی«، در م��نت خالصه ای با عنوان »ویژگی های یک فعالیت و 
طرح اقتصاد مقاومتی منونه«، به بررسی ابعاد مختلف طرح هایی 
پرداخته ش��د که در راستای اقتصاد مقاومتی شکل می گیرند و به 
اجرا در می آیند. در منت یادش��ده، 24 ش��اخص الهام گرفته شده از 
بیانات مقام معظم رهربی، برای شناس��ایی فعالیت های منونه در 
عرصه اقتصاد مقاومتی پیش��نهاد شدند. این شاخص ها می توانند 
ب��ه ایجاد متایز بین فعالی��ت در عرصه اقتصاد مقاومتی و جز آن، 

کمک شایانی کنند.
در این مجال کوتاه، درصدد هستیم طرحی را در قلمرو کشاورزی 
در منطق��ه  ای مح��روم، ب��ه عنوان یک ط��رح منون��ه ی دارنده ی 
ویژگی های اساسی یک طرح اقتصاد مقاومتی معرفی کنیم. طرح 
»احیاء و توس��عه اراضی کشاورزی استان سیس��تان و بلوچستان 
)ایثار(« از س��ال 1392 پس از سفر مقام معظم رهربی و با تأکید 
معظم له، در اس��تان سیستان و بلوچس��تان در دستور کار قرارگاه 
سازندگی کوثر � از مجموعه قرارگاه های قرارگاه مرکزی سازندگی 

خاتم االنبیاء سپاه � قرار گرفت.

مختصات اجرایی طرح
تاکن��ون حدود 28 م��کان با وس��عت ح��دود 63,360 هکتار در 
اس��تان سیس��تان و بلوچستان، از »زهک« در ش��املی ترین نقطه 
ای��ن اس��تان تا »ق��رص قن��د و حیدرآب��اد« در جنوبی ترین نقطه 
استان، شناسایی در دس��تور کار آبادسازی1 قرار گرفته اند. مناطق 
شناسایی ش��ده، از نظر جغرافیای سیاسی و راهربدی از حساسیت 

1. ب��ه طور معمول، آبادس��ازی این مناط��ق باید در 
چهار مرحله انجام شود: 1- مطالعه جغرافیای مناطق؛ 
2- اس��تحصال، تأمین و انتقال آب؛ 3- عملیات داخل 

مزرعه؛ و 4- کاشت، داشت و برداشت محصول.

تحقق اقتصاد مقاومتی در دو 
سطح کالن و خرد می تواند 
مورد توجه قرار گیرد. در 
سطح کالن، حامیت از 
تولید داخلی، رفنت به سوی 
اقتصاد دانش بنیان و مردمی 
کردن اقتصاد ملی، از جمله 
فعالیت ها هستند. ولی در 
سطح خرد، مقاوم کردن هر 
یک از روندها، فعالیت ها و 
بنگاه ها، می تواند امور منفردی 
را پوشش دهد که خود، عنارص 
امور کالن هستند.
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باالیی برخوردار هس��تند )من��ودار 1(. پیمودن 
مسیر در بیش��رت آنها به سختی صورت می گیرد 
و در نگاه ابتدایی، اس��تعداد کشاورزی و ایجاد 
کس��ب وکار در این مناطق وجود نداشته است. 
فقدان بهداشت و امکانات اولیه زندگی، فقدان 
وس��ایل حمل ونقل، طوفان های ش��دید شن در 
ماه ه��ای مختلف س��ال و پراکندگ��ی جمعیتی 
ضمن وجود زندگی طایفه ای، از جمله مشکالت 
این منطقه می باشد. خشک سالی های 16 ساله 
در خطه مرزی استان سیستان و بلوچستان نیز 
س��بب ایجاد اختالل جدی در درآمد کشاورزان 
در مناطق زراعت��ی و افزایش مهاجرت آنان به 
شهرها شده است. از گذشته تاکنون، این مناطق 
محل عبور ارشار، قاچاق کاال و سوخت بوده اند. 
آب��ادی این اراضی، عالوه ب��ر حفظ جمعیت و 
ایجاد اش��تغال ب��رای اهالی و رون��ق اقتصادی 
منطقه، کمک شایان توجهی به ایجاد امنیت و 
تثبیت جمعیتی، مهار آب های زیرزمینی و روان 
و همچنین جلوگی��ری از بیابان زایی در منطقه 

جنوب رشق کشور خواهد کرد.

اهداف طرح
برای اجرایی شدن این طرح اهداف ذیل مطرح 

شده است:
1. كمك به یکپارچه سازی اراضی كشاورزی

2. استفاده از سهم بالاستفاده جمهوری اسالمی 
از آب های مرزی

3. كمك ب��ه خودكفایی محصوالت اس��رتاتژیك 
كشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی

4. بهره برداری از منابع بالاس��تفاده آب و خاك 
كشور

5. استقرار جمعیت در مناطق خالی از سكنه
6. ایجاد اش��تغال در مناطق م��رزی، محروم و 

ناامن كشور
7. ایجاد كمربند سبز امنیتی در نوار مرزی

8. ایجاد موانع در مسیر تردد کاروان های حمل 
مواد مخدر و قاچاق كاال و عوامل دشمن

مراحل اجرایی طرح
ب��رای اجرای طرح هایی متناس��ب ب��ا آنچه به 
عنوان »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم 
رهربی مطرح ش��د، از میان مناطق یادشده، 33 
ه��زار هکتار در دو فاز )فاز اول حدود 18,760 
هکتار و فاز دوم 14,240 هکتار( مطالعه شده 
است. پس از مطالعات اولیه الزم و برای اجرای 
طرح م��ورد نظر، 8000 هکت��ار در نظر گرفته 
ش��د که با توجه به کوهس��تانی بودن منطقه، 
حدود 4000 هکتار آن تسطیح گردید. بر اساس 
مطالعات زمین شناسی و تشخیص جنس خاک، 

نوع کشت تعیین گردید.

آبادی این اراضی، عالوه 
بر حفظ جمعیت و ایجاد 

اشتغال برای اهالی و 
رونق اقتصادی منطقه، 
کمک شایان توجهی به 
ایجاد امنیت و تثبیت 

جمعیتی، مهار آب های 
زیرزمینی و روان و 

همچنین جلوگیری از 
بیابان زایی در منطقه 

جنوب رشق کشور خواهد 
کرد.

منودار 1- نقشه منطقه شناسایی میدانی و اجرای طرح ایثار



در فاز اول، طرح های اجراش��ده شامل دو بخش 
می باش��ند که 6000 هکتار آن در قالب هشت 
تعاونی به مردم واگذار شده و 2000 کیلومرت نیز 
در سال 1394 به بهره برداران واگذار خواهد شد. 
تاکنون 1560 نفر از اهالی این اس��تان عضو این 
هش��ت تعاونی ش��ده اند. از نظر امرار و معاش 
نی��ز باید گفت در مناطقی ک��ه این واگذاری ها 
انجام شده اس��ت، خانواده از سطح متکن مالی 
باالتری برخوردار شده اند. البته یکی از مواردی 
که توانس��ته به پیرفت کار کمک قابل توجهی 
مناید، کم��ک و هامهنگی جهاد کش��اورزی در 
همه امورات از جمله داشت، کاشت و برداشت 
است که محصول نهایی نیز با کمک این نهاد به 

آسانی به بازارهای هدف می رسد.
در مرحله دوم، می بایس��ت منابع آب زیرزمینی 
شناس��ایی و این منابع به س��مت بند آبی )سد( 
هدایت ش��وند. در این مناطق شش سد توسط 
دولت های گذش��ته احداث ش��ده ک��ه به علل 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توان بهره برداری از 
آنها وجود نداشته و در بخش دیگری از منطقه 

نیز به علت شیب تند، متام آب های زیرزمینی به 
سمت پاکستان رسازیر شده است. در این طرح، 
آب از پش��ت سد به س��مت اراضی آماده شده 
منتقل ش��ده اس��ت. البته در برخ��ی مناطق به 
دلیل دوری اراضی از بندهای خاکی، مجوز حفر 
108 حلقه چاه اخذ ش��ده و از این میان، حدود 

98 چاه حفر و به بهره برداری رسیده اند.

سیســتم آبیاری در طرح احیا و توسعه اراضی 
استان سیستان و بلوچستان

آبی��اری در این مناطق، به صورت تحت فش��ار 
و قطره ای اس��ت و کمرتی��ن میزان آب به هدر 
می رود. در ای��ن طرح برای هر هکتار، نیم لیرت 
در ثانیه آب مرصف می ش��ود که در کشور، این 

میزان حدود 2 تا 3 لیرت در هکتار می باشد.
 در ح��ال حارض در قس��مت های آماده ش��ده، 
گندم، ج��و، ذرت1، نخل، هندوانه، پیاز، س��یر، 
بادمج��ان و صیفی ج��ات ب��ه ص��ورت آب��ی و 

گلخانه ای کشت شده اند.
 یک��ی از نتایج مثبت ای��ن طرح، احیاء فرهنگ 
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1. استان سیس��تان و بلوچستان در گذشته، به انبار 
غله کشور شهرت داشته است.



بوم��ی مردم اس��تان اس��ت. طی س��الیان دور، 
کشاورزی ش��غل اصلی مردمان این خطه بوده 
است که به دلیل عدم حامیت و وجود مشکالت 
فراوان، رها ش��ده و مردم به ش��غل های کاذب 
روی آورده ان��د. بع��الوه، اس��تفاده از نیروهای 
محل��ی و بوم��ی در مت��ام مراح��ل و رسانجام، 
واگذاری زمین ها به اهال��ی زحمتکش منطقه، 
یکی دیگر از نتایج مثبت این طرح بوده است. 
به همین علت، هزینه های اجرایی این طرح در 
مقایسه با س��ایر طرح های مشابه تا حدود 70 

درصد کاهش کمرت شده است.
در خص��وص مش��کالت موج��ود در احیای این 
اراضی می توان به عدم آگاهی مردم با کش��ت 
صنعت��ی و غیر س��نتی اش��اره کرد. ب��ه همین 
منظور کارگاه های فراوانی برای آگاهی بخشی 
ب��ه مردم جهت تولید هرچه بیش��رت محصوالت 
برگزار شده است. هامن طور که بیان شد بی آبی 
و خشک س��الی مش��کل دیگر مردم این منطقه 
بوده اس��ت که مدیریت مناب��ع آب موجود در 
س��طح اس��تان یکی از موفقیت های این طرح 

می باش��د. جلوگیری از روان شدن آب به سمت 
پاکس��تان، تقس��یم مناس��ب در هم��ه اراضی، 
اس��تفاده از سدهای زده ش��ده و بی استفاده و 
حفر چاه های عمیق از جمله امور انجام ش��ده 

در خصوص منابع آب می باشد.
 

چرا این طرح فعالیت منونه مقاومتی است؟
پاس��خ به این س��ؤال را می توان در نحوه اجرا 
و بهره ب��رداری ای��ن طرح یافت. ای��ن طرح در 
راستای اشتغال زایی و رفع محرومیت در استان 
محروم سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ 
یعن��ی در رفع کاس��تی ها و کمبودهای موجود 
و ترسی��ع پیرف��ت اقتص��ادی در منطق��ه با 
همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف به مرحله 

بهره برداری رسیده است.
طرح م��ورد بحث، با رویکردی جهادی در کمرت 
از 2 س��ال، متام مراحل مطالعاتی، پیش تولید و 
تولید محصوالت را به انجام رس��انده و به طور 
مس��تقیم برای 2000 نفر و به طور غیرمستقیم 

برای 6000 نفر شغل ایجاد کرده است.
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 اجرای آبياری تحت فشــار در اراضی 
شمرس ـ استان سيستان و بلوچستان
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گزارش فعالیت علمی 
در قلمرو اقتصاد مقاومتی

 کتب مرتبط با اقتصاد مقاومتی
عالوه بر کتب ثبت شده ای که ثبت آنها در شامره های قبلی 
مجله گزارش شد، بر اساس اطالعات پایگاه اینرتنتی سازمان 
اس��ناد و کتابخان��ه ملی ای��ران، تا تیرم��اه 1394 کتب ذیل 

توسط این سازمان فهرست نویسی شده اند:

 سال 1393  
1. افش��ار، باب��ک. تلفی��ق علم و صنع��ت در جهت تحقق 

حامسه اقتصادی. تهر ان: انتشارات پلک.
2. پورکیانی، مس��عود؛ و حسن س��لطانی؛ و فرهاد قیرصی. 

اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد اسرتاتژیک. تهران: فرهنگ نور.
3. پیغامی، عادل. درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی: تبیین نظریه 
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیش��ه های اقتصادی مقام معظم 

رهربی.  تهران : دانشگاه امام صادق )ع( )بسیج دانشجویی(.              
4. جعف��ری، س��یدمحمد؛ و س��جاد برخ��ورداری. اقتص��اد 

مقاومتی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
5. حنظل زاده، فؤاد. اقتصاد مقاومتی )با رویکرد برنامه ریزی 

اسرتاتژیک(. تهران: دانش نوین.
6. حیدری مق��دم، رش��ید؛ و دیگ��ران. اقتص��اد مقاومتی و 
راهکارهای تحقق آن. مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 
معاونت توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی 

همدان. همدان: چنار.
7. دانش��گاه آزاد اسالمی قزوین )جمعی از اساتید(. اقتصاد 

مقاومتی و تولید ملی. قزوین: کاسپین دانش.
8. دانشگاه عالی دفاع ملی، گروه مطالعات راهربدی. الگوی 
اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در برابر تحریم های 

استکبار جهانی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
9. رادمهر، احس��ن الله؛ و فاطمه محمد. اقتصاد مقاومتی با 

تولید ملی. تهران: تولید کتاب )تک(.

10. رش��ید ارده، حبیب الله؛ و دیگران. راهربدهای مدیریت 
بح��ران و اقتص��اد مقاومتی. ]برای پژوهش��گاه مهندس��ی 
بحران های طبیعی شاخص پژوه[. اصفهان: علم آفرین: پارس 

ضیاء.
11. س��یف، اله مراد. نقشه راه پیاده سازی سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
12. ش�� ع ب ان ی ، اح م د؛ و س��ید رضا نخل��ی. مبانی، الزامات و 
نقشه راه اقتصاد مقاومتی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

13. صادقی، سعید. اقتصاد مقاومتی؛ عالج مشکالت کشور. 
شهرکرد: محک.

14. عم��وزاد خلیل��ی، مجی��د؛ و دیگ��ران. مبانی س��ازمان، 
مدیریت دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی. تهران: شاپرک رسخ.

15. ف رت ��وک زاده ، ح م ی درض ا؛ و جواد وزیری. گذار به اقتصاد 
مقاومتی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

16. قدیری ابیانه، محمدحس��ن. سبک اقتصادی و فرهنگی 
زندگ��ی: از خودتحریمی در اقتصاد معت��اد به نفت تا عزم 
مل��ی و مدیریت جهادی در اقتص��اد مقاومتی. تهران: بنیاد 

بعثت.
17. قرارگاه پدافند غیرعامل کشور، قرارگاه پدافند اقتصادی. 
اقتصاد مقاومتی از منظر رهرب معظم انقالب اسالمی. تهران: 

نیلوفران.
18. قیاس��وند، ابوالفضل. درباره سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی: 1. م��روری بر ادبیات جهانی درب��اره تاب آوری. 

تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
19. کهزادی، ن��وروز؛ و محمدعلی دهقان  دهنوی. الزامات 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی و نقش��ه راه ق��وه قضاییه. تهران: 

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
20. محمدخان��ی، محمدرضا. کاه��ش تلفات برق؛ گامی در 
جهت تحقق بخش��ی از اهداف 1. سیاست های کلی اصالح 
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الگ��وی مرصف و قان��ون مربوطه 2. قان��ون هدفمندکردن 
یارانه ها 3. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. تهران: مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
21. مؤسس��ه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و 
توسعه روستایی. سند راهربدی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی 
در بخ��ش کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی. تهران: مؤسس��ه 
پژوهش ه��ای برنامه ری��زی، اقتصاد کش��اورزی و توس��عه 

روستایی.
22. ن ع ی م  آب ادی ، غ الم ع ل ی. اقتصاد مقاومتی. قم: رشید.

23. ن ع ی م آب ادی ، غ الم ع ل ��ی؛ و محمدرضا نعیم آبادی؛ و علی 
خلجی.  مبانی دینی اقتصاد مقاومتی. قم: انتشارات رسوش 

نعیام.
24. من��ازی، علی؛ و دیگران. مبان��ی اقتصاد مقاومتی مزین 
به فرمایش��ات مقام معظم رهربی. وزارت امور اقتصادی و 
دارای��ی. اداره کل امور اقتصادی و دارایی اس��تان یزد. یزد: 

انتشارات محمدهادی.
25. نیکی ملکی، حجت اله )گردآورنده(؛ و علی حاجی خانی. 
اقتص��اد مقاومت��ی از منظر دی��ن )مجموعه مق��االت. ]به 
س��فارش[ دانش��گاه تربیت مدرس مرکز مطالعات فرهنگ 
و اندیش��ه دینی، دبیرخانه مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

کمیسیون مطالعات اسالمی. تهران: کتابدار.
26. هاش��م پور،  محمدامی��ر؛ و دیگ��ران. اقتص��اد مقاومتی 
س��کوی عدالت و پیرفت: تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان 
مق��ام معظم ره��ربی )مدظله(. مؤسس��ه فرهنگی خاکریز 

ایامن و اندیشه. تهران: خیزش نو.       

 سال 1394  
27. ام ی ران ، ح ی در. اقتصاد مقاومتی و ش��اخصه های سنجش 

تحقق آن. تهران: امیران.

82. ام ی ران ، ح ی در. اقتص��اد مقاومتی و منونه های موفق آن 
در دنیا. تهران: امیران.

29. ام ی ��ران ، ح ی در. اقتصاد مقاومت��ی، مفاهیم و کارکردها. 
تهران: امیران.

30.  ام ی ران ، ح ی در. اقتصاد مقاومتی، رضورت ها و کارکردها. 
تهران: امیران.

31. بهرامی��ان، مه��دی. اقتصاد مقاومت��ی در نگاه عمومی 
حقوق. قزوین: مهرگان دانش.

32. پیغام��ی، ع��ادل؛ و مصطف��ی سمیعی نس��ب؛ و ی��ارس 
س��لیامنی. جس��تارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم س��ازی 
اقتصادی در ادبی��ات متعارف؛ مبادی علمی و نظری )ج.1: 
تاب آوری و آسیب پذیری(. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

33. چراغچی باش��ی آستانه، محمدرضا؛ و محمد جامل ملک 
خانی؛ و امیر بهادر پارس��ا. عایق کاری و بهینه سازی مرصف 
انرژی در س��اختامن با رویکردی بر بهره وری انرژی، اقتصاد 
مقاومت��ی و مبح��ث 19 مقررات ملی س��اختامن. مش��هد: 

ارسطو.
34. سجادی، معصومه س��ادات؛ و سجاد برخورداری. توجه 
به اش��تغال نیروی کار تحصیل کرده؛ رضورت تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
35. ش��هرداری ته��ران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر 
تهران. نقش��ۀ راه اقتصاد مقاومتی و راهربدهای اجرایی آن 
در ش��هرداری تهران. تهران:  مرکز مطالع��ات و برنامه ریزی 

شهر تهران.       
36. فتاحی، مریم. اقتصاد دانش بنیان: پایه اقتصاد مقاومتی. 

تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
37. مقیم��ی، س��یده فاطمه؛ و بهن��ام عس��گری؛ و مه��دی 

هاشمی. اقتصاد مقاومتی. تهران: ورجاوند.
38. م ل ک ی ، س ی ام ک )وی راس�� ت ار(؛ و فریدون االنی؛ و فاطمه 
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صالحیان؛ و لیال محس��ن پ��ور.   برنامه اجرای��ی و عملیاتی 
اقتص��اد مقاومتی صنعت بیم��ه و بیمه مرک��زی جمهوری 

اسالمی ایران. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
39. منصوری، احد. اقتصاد مقاومتی. تهران: راز نهان.

به نظر می رس��د با وجود س��پری ش��دن چند سال از مطرح 
ش��دن اقتصاد مقاومت��ی، هن��وز توجه الزم ب��ه جنبه های 
کارب��ردی و عملیاتی این الگوی کارگش��ای اقتصادی صورت 
نگرفت��ه و متای��ز اساس��ی بین این الگ��و و الگوه��ای رایج 

اقتصادی غیربومی تبیین نشده است.

 پایان نامه ها )سال 1393( به ترتیب حروف نام نویسنده 
)دانشجو(:

عالوه بر پایان نامه هایی که دفاع از آنها در ش��امره های قبلی 
مجله گزارش ش��د، بنا بر گزارش پایگاه اطالعاتی پژوهش��گاه 
علوم و فناوری اطالعات ایران )IRANDOC( و سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران، کلیه پایان نامه های ثبت شده، در مقطع 
تحصیلی کارشناسی ارشد دفاع شده اند و دفاع هیچ پایان نامه 

دکرتی با موضوع »اقتصاد مقاومتی« گزارش نشده است.

 سال 1392  
1. عبدی زاده نارگ موس��ی، آرش. بازبین��ی و تدوین برنامه 
اسرتاتژیک رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران 

مرکزی، دانشکده مدیریت.
2. عس��کری، حس��ین. مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی 
با تأکید بر تأمین مالی صنعت نفت و گاز ایران. دانش��گاه 

عالمه طباطبایی - دانشکده اقتصاد.
3. محم��دی، اعظم. تحریم های علیه ای��ران و راه مقابله با 
آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی. دانشگاه پیام نور، دانشکده 

اقتصاد مدیریت و حسابداری، مرکز تهران واحد غرب.

 سال 1393  
4. حمزه، مس��عود. آسیب شناسی رویکردها و سیاست های 
توسعه روس��تایی در برنامه های پنج س��اله توسعه کشور و 
ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی. دانش��گاه 
امام صادق علیه السالم - دانشکده اقتصاد و معارف اسالمی.

5. رزم آهن��گ، مه��دی. تأثیر فرهنگ اس��المی بر مفاس��د 
اقتص��ادی در چارچوب مفهومی رسمای��ه اجتامعی و ارائه 
داللت هایی ب��رای اقتصاد مقاومتی. دانش��گاه امام صادق 

علیه السالم - دانشکده اقتصاد و معارف اسالمی.
6. زهرابی، امید. اولویت بندی راهربدهای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتامعی نیروهای مسلح 
با رویکرد .M.C.D.M دانش��گاه آزاد اس��المی، واحد تهران 

جنوب، دانشکده مدیریت و حسابداری.
7. سیاح رفیعی، سلامن. مفهوم و ماهیت رشکت های دانش  
بنی��ان و مق��ررات حاکم بر آن. دانش��گاه قم - دانش��کده 

حقوق.
8. ش��عبان زاده، سامنه. شاخص س��ازی متغیرهای اقتصادی با 
مبانی اقتصاد مقاومتی در ایران. دانشگاه پیام نور، مرکز بابل.

9. عبدی هنجنی، حس��ین. بررسی تأثیر سیاست های بانک 
ملی ایران با رویکرد »اقتصاد مقاومتی« بر افزایش ش��اخص 
بازده دارایی ها )ROA( در آن بانک. دانش��گاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
10. فروغی زاده، یاس��ین. تبیین مفهوم��ی اقتصاد مقاومتی 
و ش��اخص س��ازی و س��نجش مقاومت پذیری اقتصاد ایران. 
دانش��گاه امام ص��ادق علیه الس��الم - دانش��کده اقتصاد و 

معارف اسالمی.
11. قالون��د، ایوب. اقتصاد مقاومتی از منظ��ر قرآن و روایات. 
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دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی ایالم.
12. گوی��ا، محمدعلی. تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد 
مقاومت��ی با تکیه ب��ر آموزه های اس��المی )مطالعه موردی 
مرصف و تولید(. دانشگاه امام صادق علیه السالم - دانشکده 

اقتصاد و معارف اسالمی.
13. یوس��فی دیبا، علی. بررسی سیاس��ت های پولی و ارزی 
ج.ا.ای��ران در مواجه��ه ب��ا تحری��م اقتصادی )ب��ا تأکید بر 
راهکارها با رویکرد اس��المی(. دانش��کده علوم اقتصادی - 

دانشکده اقتصاد و علوم اداری.

 مقاالت درجه بندی شده ی علمی بر حسب تاریخ نرش
ع��الوه بر مق��االت علم��ی ای )علمی � ترویج��ی و علمی � 
پژوهش��ی( که نر آنها در ش��امره های قبلی مجله گزارش 

شد، مقاالت ذیل در باره اقتصاد مقاومتی چاپ شده اند:
1. ابوطالبی، مهدی )پاییز و زمس��تان 1392(. »نقش علامی 
ش��یعه در حامیت از تولید مل��ی و كار و رسمایه ایرانی در 
دوره قاجار«. در دو فصلنامه تاریخ اس��الم در آینه پژوهش، 

شامره 35.
2. كامفیروزی، محمدحس��ن؛ و علی بنیادی نائینی؛ و سیده 
ارشف موسوی لقامن )زمستان 1392(. »بررسی نقش عوامل 
در اقتص��اد بدون نف��ت در الگوی اقتص��اد مقاومتی«. در 

فصلنامه اقتصاد اسالمی، شامره 52.
3. آجیلی، هادی؛ و الهام كش��اورز مقدم )زمس��تان 1392(. 
»تأثیر تحریم های بین املللی بر توس��عه اقتصادی ایران«. در 

نریه راهربد توسعه، شامره 36.
4. ش��اه آبادی، ابوالفض��ل؛ و مهس��ا گنجی )به��ار 1393(. 
»فرصت ها و چالش ه��ای رسمایه گذاری داخلی«. در نریه 

راهربد توسعه، شامره 37.
5. س��یفلو، سجاد )بهار و تابس��تان 1393(. »مفهوم شناسی 

اقتصاد مقاومتی«. در دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی، 
شامره 10.

6. عباس آباد عربی، احسان؛ و مرضیه بابائیان پور؛ و ركسانا 
فكری )تابس��تان 1393(. »مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با 
تأكید بر الگ��وی چابكی س��ازمان های. در فصلنامه راهربد، 

شامره 71.
7. مل��كان، مجید؛ و زهره جوادیه )تابس��تان 1393(. »نقش 
رس��انه ها در نهادینه س��ازی اقتصاد مقاومتی«. در فصلنامه 

رسانه، شامره 95.
8. كردبچه، وجیهه )مه��ر 1393(. »رشکت های دانش بنیان، 
مؤثرتری��ن مؤلفه اقتص��اد مقاومتی«. در مجله مهندس��ی 

متالورژی، شامره 59.
9. اصغ��ری، محمود )پایی��ز 1393(. »خان��واده و نقش آن 
در اقتص��اد مقاومتی«. در فصلنام��ه پژوهش های اجتامعی 

اسالمی، شامره 102.
10. آقامحمدی، علی؛ و داوود دانش جعفری؛ و سیدمرتضی 
نبوی )پایی��ز 1393(. »میزگ��رد: چیس��تی و چرایی اقتصاد 

مقاومتی«. در نریه راهربد توسعه، شامره 93.
11. حس��نی، مهدی؛ و املاس نرص دهزیری )پاییز و زمستان 
1393(. »اقتص��اد سیاس��ی و اقتص��اد مقاومتی؛ مقایس��ه 
تحریم های اقتصادی در دو دهه 1330 و 1390«. در مجله 

پژوهش های سیاست اسالمی، سال دوم، شامره 6.
12. برخی صاحب نظران )زمستان 1393(. »میزگرد: چیستی 
و چرایی اقتصاد مقاومتی«. در نریه راهربد توسعه، شامره 

.40
13. اصغ��ری، محم��ود )به��ار 1394(. »اقتص��اد مقاومتی؛ 
چیس��تی، چرای��ی، مبانی، مؤلفه ه��ا، اه��داف و راهربدها 
)در كالم مق��ام معظم ره��ربی(«. در فصلنامه پژوهش های 

اجتامعی اسالمی، شامره 104. 



  نفت خام اوپک
رون��د قیم��ت نفت خام اوپک تا روز 17 اردیبهش��ت، به صورت مالیم افزایش��ی بود. علل ابن روند افزایش��ی را از جمله، 
بروز حوادث تأس��ف بار یمن و حمله نظامی عربس��تان به این کش��ور، خرب آمادگی روس��یه برای تحویل س��امانه موشكی 
اس � 300 به ایران، نگرانی از تش��دید ناآرامی ها در خاورمیانه، افزایش واردات نفت چین در ماه مارس، كاهش تولید نفت 
داكوتای ش��املی و نفت ش��یل آمریکا، کاهش ذخایر نفتی منطقه کوشینگ اوکالهاما و افزایش بسیار كمرت از انتظار ذخایر 
نفت آمریکا ذکر کرده اند. باوجوداین، روند مذاکرات هس��ته ای ایران، از ش��دت این افزایش كاست. افزایش صادرات نفت 
عربستان در ماه مارس، وجود اضافه عرضه در بازار نفت، افزایش بهای دالر و اظهارات رییس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر 
افزایش نرخ بهره در س��ال جاری میالدی نیز از مهم ترین عوامل كاهش بهای نفت قلمداد ش��ده اند. در 18 خرداد، به علت 

کاهش ذخایر تجاری نفت در آمریکا و افزایش قیمت سوخت، قیمت نفت اوپک افزایش یافت.

تحلیل روند های برخی 
شاخص های کلیدی اقتصادی 

در بهار 1394
رضا علیزاده قره باغ
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  دالر و یورو
به طور كلی، قیمت دالر در سه ماهه بهار سال 1394 دارای روندی كاهشی بود. تالش بانك مركزی برای یکسان سازی نرخ 
ارز و عرضه دالر از طریق رصافی بانک ها و همچنین برخورد با دالالن ارز به منظور مقابله با جهش قیمت ها، از علل این 
روند ذکر ش��ده اند. صدور بیانیه لوزان در اواس��ط فروردین، در كاهش نرخ دالر مؤثر بود. در هامن حال، با دخالت بانك 
مرك��زی در عرض��ه ارز و فروكش كردن هیجانات، مقاومت دالر در برابر افت بیش��رت قیمت مالحظه گردید. پس از صدور 
بیانیه لوزان، تقاضا از سوی معامله گران بازار سکه )به منظور حفظ قیمت سکه( و افزایش تقاضای خارجی ارز، سبب رشد 
آرام قیمت دالر شد. نرخ یورو برخالف دالر دارای روند نسبتاً افزایشی و مالیم بود كه علت آن را می توان در واكنش مثبت 
اتحادی��ه اروپایی به رسمایه گ��ذاری در ایران و امكان افزایش مبادالت تجاری با این اتحادیه و همچنین وجود نش��انه های 

مثبتی از اقتصاد حوزه یورو جستجو منود.
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  طال و سکه متام بهار آزادی
در دوره مورد بررس��ی، نوس��انات زیادی در بازار طال مالحظه گردید كه گفته می شود به علت نوسانات انتظارات در مورد 
زمان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، نوسانات ارزش دالر آمریکا، افت وخیز بازارهای سهام و بحران یونان بوده است. 
رون��د صعودی قیمت طال در اواس��ط فروردی��ن در نتیجه کاهش ارزش دالر آمریکا و حمله عربس��تان به یمن و باال رفنت 
تنش ها در منطقه بود. انتش��ار آمار اقتصادی بازار مس��کن و نیروی کار آمریکا و رشد شاخص بیشرت بازارهای سهام، سبب 
افت قیمت طال ش��د. در هامن حال، ارقام اقتصادی ضعیف از آمریکا همچون رشد اقتصادی اندک در فصل نخست 2015 
ک��ه احت��امل افزایش نرخ بهره را عقب انداخت و تغییرات مثبت در مذاکره بر رس بحران بدهی در یونان، منجر به تقویت 

طال گردید.
در اواخر دوره مورد بررسی، رشد شاخص دالر و بهبود بازارهای سهام اروپا )آمار اقتصادی مناسب آملان و پرداخت بخشی 
از وام صندوق بین املللی پول توس��ط یونان( و ضعف تقاضای فیزیکی در بازار ش��انگهای، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 

كاهش قیمت طال محسوب می شوند.
در ابتدای دوره مورد بررسی، به علت رشد قیمت دالر در پی فروكش كردن هیجانات مذاكرات هسته ای و افزایش تقاضای 
فصلی س��كه در ایامی همچون عید نوروز، روز پدر، روز مادر و افزایش قیمت جهانی اونس طال، س��كه با افزایش قیمت 
مواجه ش��د. ولی از 23 فروردین ماه، به علت روند کم نوس��ان دالر، وابس��تگی قیمت سکه به تغییرات قیمت طالی جهانی 

حساس تر شد و افت هفتگی قیمت سکه همراه با بهای اونس طال رقم خورد.
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  شاخص كل بورس
جهش های كم نظیر در بورس تهران ناش��ی از رش��د گروهی قیمت منادهای فعال، خوش بینی فعاالن به مذاكرات هسته ای، 
قیمت پایین س��هام و ش��فافیت های اخیر در صنایع بورسی، سبب صعود بورس تا 22 فروردین شد. ولی پس از این زمان، با 
رسیدن »نسبت قیمت به درآمد )P/E( متوسط بازار« )میانگین تاریخی این نسبت در بورس تهران( به سطوح 6 مرتبه ای، 
روند قیمت ها متعادل تر ش��د و احتامل تش��کیل حباب های هیجانی در این بازار را به حداقل رس��انید. پس از افت مداوم 
شاخص کل بورس از تاریخ مذكور، به اعتقاد کارشناسان، بازار سهام به انتهای دوره نزولی خود نزدیک شده است و از نظر 
بنیادی، قیمت ها به ارزش ذاتی خود رسیده اند. متایل بیشرت معامله گران به منادهای كوچك، سبب افت مالیم شاخص بورس 
است. عدم توجه كافی به تحلیل های كارشناسی مرتبط با بازار بورس، صف نشینی در معامالت و انتظار سودآوری رسیع، از 
جمله مهم ترین عوامل فقدان روند پایدار در معامالت بازار سهام محسوب می شوند. به نظر می رسد فقدان محرک جدید 

در بازار بورس، در کوتاه مدت احتامل رشد پایدار بورس را کاهش دهد.

  شاخص تورم
بر اس��اس گزارش مركز آمار ایران، ش��اخص تورم در اردیبهش��ت ماه س��ال 1394 برابر14/3 درصد اعالم ش��د كه نسبت به 
فروردین ماه 0/2 درصد كاهش را نشان می دهد. در این ماه، نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 9/6 و كاالهای 
غیرخوراكی و خدمات برابر 16/4 اعالم گردید. بیش��رتین تورم، مربوط به گروه آب و برق و س��وخت با 28/6 درصد و گروه 

حمل ونقل با 22/2 درصد بوده است.

  اقتصاد بین امللل
انتشار ارقام ضعیف رشد اقتصادی سه ماهه نخست آمریکا در سال 2015، از جمله مهم ترین وقایع در دوره مورد بررسی 
است. اقتصاد آمریکا تنها 0/2 درصد در دوره ساالنه در این مدت رشد کرد و بخش تولید، تحت فشار باقی ماند. داده های 
بخش خارجی آمریکا نشان می دهد که کرسی تجاری در ماه مارس به میزان زیادی افزایش یافته است. در آمریکا، شاخص 

مهم اشتغال غیر کشاورزی ماه مارس، کمرت از انتظار بود. با وجود این، رونق بخش مسكن در این دوره، مالحظه گردید.
نرخ رش��د اقتصادی منطقه یورو، در س��ه ماه نخست سال 2015 در سطح 0/4 درصد قرار گرفت و بیشرتین رشد در بخش 
مرصف، خالص تش��کیل رسمایه و صادرات تحقق یافت. یونان توانس��ت بخشی از بدهی خود به صندوق بین املللی پول را 
تس��ویه مناید؛ اما هنوز در مورد توان این كش��ور برای بازپرداخت های آتی، تردید وجود دارد. در انگلستان، كاهش رشد در 

بسیاری از بخش ها صورت گرفت.
در بررسی صندوق بین املللی پول، به علت رشد اقتصادی کمرت از انتظار در چین و آمریکا و به تبع آن افت صادرات ژاپن، 
رشد کم تری برای اقتصاد جهانی پیش بینی شد. آمار اقتصادی در ژاپن نشان می دهد که بخش مرصفی نتوانسته است رشد 
مناس��بی را ثبت کند و فضای کس��ب وکار برای تولیدات کارخانه ای در این کش��ور در راستای تضمین روند بهبود اقتصادی، 

مناسب نبوده است.
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