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پروژهها با اقتصاد مقاومتی
انطباق ندارد

طبق ارزیابی انجام شده برای بررسی دقیق اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،پروژه های تعریف شده توسط ستاد برای وزارت کشاورزی
با  ۴۳درصد بیشــترین تطابق را با اقتصاد مقاومتی دارد و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با  1.6درصد و صفر درصد کمترین تطابق با اقتصاد
مقاومتی را دارند .نمره پروژهها به طور میانگین و میزان انطباق آنها با اقتصاد مقاومتی  18.3از  ۱۰۰است.

بررسی چالشها و مشکالت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرمان اقتصاد مقاومتی دردست ستاد نیست
سینا واحدی-ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال
 96تصویب شد و ابــاغ پــروژه هــای اولویت دار اقتصاد
مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد .زیربنای نظری این
اقدامات سندی با  12برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است.
این برنامهها از محتوای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
برآمده اند .ذیل هر برنامه چند طرح و ذیل هر طرح چند
پروژه تعریف شده است .برای هر یک از برنامه های ملی یک
رئیس تعیین شده و ذیل آن دستگاه های مختلف ،متولی
طرح های خاصی شده اند .با بررسی این پروژهها و اقدامات
صورت گرفته شاهد هستیم ،برخی از مسائل مورد نیاز تولید
و صنعت از جمله مشکالت مالیاتی تا حدودی رفع و رجوع
شده است ،اما بسیاری از اقدامات با نبود نهادی به نام ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز باید صورت می گرفت .از
سوی دیگر این ستاد فرماندهی که شاید بتوان گفت مهم
ترینستادراهبردیاینروزهایکشورماناست،مشکالتی
همچون نبود اختیارات و ردیف های مشخص بودجه ای و نیز
نبود شفافیت کامل در مسیر انجام پروژهها دارد.
▪ستاد فرماندهی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهم ترین نهاد اجرایی
کشور در حــوزه اقتصاد مقاومتی اســت .متعاقب ابالغ
سیاست هــای کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام
معظم رهبری بر ضرورت جهت گیری عملکرد دستگاهها
و سازمانها در راستای اقتصاد مقاومتی ،ستاد راهبری و
مدیریت اقتصاد مقاومتی در تاریخ  1394.6.29براساس
مصوبه هیئت وزیــران با عضویت وزیــران کابینه و رؤسای
سازمان های اصلی تشکیل شد و پس از مدتی به   ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد 12.برنامه ملی
اقتصاد مقاومتی معرفی شده اند که عبارتند از:

 . 1برنامه ملی ارتقای بهره وری
 . 2برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات
غیرنفتی)
 . 3برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)
 . 4برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت
اجتماعی
 . 5برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و
قطع وابستگی بودجه به نفت
 . 6برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
 . 7برنامه ملی گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی اقتصاد
مقاومتی
 . 8برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
 . 9برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل
زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
 . 10برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها
 . 11برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
 . 12برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی
تمام اسناد و ضمایم مربوط به  12برنامه ملی اقتصاد
مقاومتی روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.
▪فرمانده اختیار ندارد؟!

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق بیانات رهبر انقالب
سه مأموریت مهم و کلیدی در اقتصاد ایــران دارد .این
ماموریتها شامل فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل ،انجام
کارهای فــوق العاده اقتصادی و پایش گــری و نظارت بر
اقدامات دستگاه هاست .طبق این مأموریتها ضروری
است ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران
اختیارات ویژه ای داشته باشد .اما به نظر می رسد تا کنون

نزولی و به مرور منفی را تجربه کرده ایم .در سال های  93و
 94نرخ رشد حدود 2درصد بهبود یافته و از سال 95تا سال
گذشته عددی بین 6تا  8درصد داشته است .طبق برنامه
ششم توسعه رشد ساالنه ایران تا پایان قرن  14شمسی باید
ساالنه  8درصد باشد.
▪نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

این ستاد اختیارات کافی نداشته ،به طوری که جهانگیری
به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،چندین
بار از کافی نبودن اختیارات گالیه کرده و خواستار افزایش
اختیارات شده است.جهانگیری در آخرین جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بر لزوم نافذالکلمه بودن
ستاد تاکید کرده و در خصوص نداشتن تطابق اختیارات با آن
و کافی نبودن اختیارات ستاد گفته است« :برخی از مدیران
دولتی خالف مصوبات ستاد عمل می کنند .در صورت نبود
اختیار وظایف ،ستاد می تواند در جلسات دیگر شوراها نظیر
شورای اقتصاد اقدامات خود را نیز پیگیری کند.
▪راه حل های جزیره ای

حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر اساسی در
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افقی  – 1:پشت گرمی  -دارای حرکت و جنبش -خوراكی
از اسفناج  -سیاه و سفیدش را همه دارنــد  - 2استخوان
پاشنه پا  -احساس  -ساز زنده یاد همایون خرم  -برداشت
محصول - 3پایتخت مالت  -کنایه از جنبه دیگری از کاری
است  -مصیبتها - 4كشور اندونزی به رهبری وی از هلند
و ژاپن استقالل یافت – مهر ورزی  -نوعی بافته زینتی - 5
جیوه-ریشهدرآدابورسومقدیمدارد-توقفکاملفعالیت
هایزیستی-رودهها-شبکهگستردهجهانی- 6پریشانو
آشفته-کتابخاطرهمحمدرضابایرامیازهشتسالدفاع
مقدس-سازمانجهانیخوارباروكشاورزی- 7ترمزچارپا
بدنام-گوژپشت-خودرویباربریکوچک-موردتمسخرو طعنه قرار گرفته  - 8موضوع مورد بحث  -مرغ سعادت
 آرایشگر  - 9امیدواری  -نوعی سنگ دگرگون شده دانهریز-شالوده- 10دستی-میزبانالمپیک- 1972شیمی
کربن-شهرستانیدراستانگلستان- 11نوعیلباسبلند
وگشاد-فرکانس-آبیكهبراثرسیلجاریشود-قانونیکه
چنگیزبرایمغوالنوضعکردهبود.
عمودی - 1 :بزرگترین جزیره ایرانی دریای خزر  -زمین
آمــاده كشت  - 2از حــروف یونانی  -به حساب آوردن
 - 3وسیله نقلیه قدیمی  -كشته شده  - 4از سازهای
زهی  -رواج دهنده  - 5پست و فرومایه  -نعمتی ارزشمند
 - 6مگابایت  -غم و غصه  -تکرار یکحرف  - 7رشوه
خواری  -انجام دهنده  - 8قصد خیرخواهانه  -ویژگی
های شخصیتی و فرهنگی فرد  - 9سالك  -تابلوی مشهور

لئوناردو داوینچی  - 10از اجــزای میز  -انــدازه  - 11چه
غریبانه رفتند از این خانه -سر بی مو  - 12دوره ای از زندگی
آدمیان نخستین  -دائم الوجود  - 13موزه مشهور آمستردام
 سال گوسفند از سال های ترکی  - 14سطح شیب دار -توهین- 15کلیدیدرموسیقی-چاهیکهبهطورآزمایشی
کنده می شود  -درون دهان  - 16چشمه  -چاره اندیشی
 – 17زیلو باف  -تعجب  - 18نزاع  -قاره کریستفکلمب
 - 19نصف النهار مبدأ  -از قبایل قدیمی اعراب  - 20جایز
 -از شهرهای توریستی ایتالیا با دروازه های قرون وسطایی.

نحوه تفکر اداره جامعه و به ویژه اقتصاد است .برنامه های
اول تا پنجم توسعه از سال  1368تاکنون تهیه ،تصویب و
اجرا شده اند که اتخاذ راه حل های جزیره ای و دستگاهی
و نادیده گرفتن تفکر سیستمی و نیز تکیه بر منابع داخلی و
خارجی ازجمله درآمدهای نفتی و استقراض به جای محور
قرار دادن رشد بهره وری ،در همین چارچوب و روش بوده
است .به رغم همه موفقیت های به دست آمده و صرف منابع،
متأسفانه کشور در تراز منابعی که صرف کرده است یا منابع
بالقوه ای که دارد ،به ویژه سرمایه های ارزشمند انسانی و
اجتماعی نتیجه مطلوب به دست نیاورده است.نرخ رشد
اقتصاد ایران ،در ادوار تاریخی برنامه های توسعه ،افت و
خیزهای بسیار زیادی را تجربه کرده است .با آغاز شرایط
انقالبی در سال  ۱۳۵۶و پس از آن آغاز جنگ ،نرخ رشد
اقتصادی به شدت کاهش مییابد و به جز سالهای ،۶۱
 ۶۲و  ،۶۴نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را
تجربه می کند .میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره
-2.3درصد در سال بوده است .در دوران پس از جنگ نیز،
نرخ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان ظاهر شده و از -2.5
درصد تا  ۱۶درصد را تجربه کرده است ،اما میانگین نرخ
رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال ۵،۱۳۸۸درصد
بوده است .در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات
زیــادی را تجربه می کند .نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی
یک روند صعودی تا پایان سال  ۶۹به محدوده  ۱۵درصد
میرسد ،اما در سال  ۷۱با افت شدید مواجه می شود و تا
پایان سال  ۷۳در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان
می یابد .پس از آن با افزایش مجدد به محدوده  ۸درصد در
سال  ۷۵میرسد ،اما دوباره با کاهش مواجه میشود .نرخ
رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت ساله سازندگی
به طور میانگین برابر  5.5درصد بوده است .در دوره اول
اصالحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از  ۵درصد
و در دوره دوم در محدوده بیشتر از  ۵درصد حفظ شده و در
مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله اصالحات
به طور میانگین برابر  4.9درصد بوده است .در دوره پس از
اصالحات ،ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا  ۹درصد در سال ۸۵
افزایش مییابد ،اما پس از آن روند نزولی به خود میگیرد.
در سال  ۱۳۸۸نرخ رشد مجدد افزایش می یابد و به 3.5
درصد میرسد .نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال
 ،۸۸به طور میانگین برابر  5.1درصد بوده است .از سال
 88تا 92که برنامه پنجم توسعه شروع شده است ،نرخ رشد

اجــرای هر برنامه ،طرحها یا پــروژه ای مشخص ،بدون
تامین منابع مالی غیرممکن است .در پروژه های مصوب
ستاد اقتصاد مقاومتی ابتدا در بخشی از تصویب نامه ستاد
درخصوصپروژههایسال 1396بیانشدهاستکهتامین
منابع مالی الزم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب،
برعهده دستگاه مجری است .بررسی قانون بودجه سال
 1396کل کشور نشان می دهد که برای پروژه های مصوب
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،بودجه مجزایی در نظر
گرفته نشده است .این درحالی است که در قانون بودجه
سال  ،1395مقرر شده بود که عالوه بر بودجه دستگاه های
اجرایی ،از محل های دیگری نیز ،مبالغی برای اجرای پروژه
های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود .با وجود این در
سال گذشته 96،پروژه در این ستاد به تصویب رسیده است.
▪پروژه های بدون شاخص ،قابل بررسی دقیق نیستند

دکترحبیبیاستاددانشگاهوکارشناساقتصاددرخصوص
پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
میگوید:بعضیازپروژههایتعریفشدهدرستادفرماندهی
اقتصاد مقاومتی در سطوح کالن و بدون شاخص های کمی
و قابل اندازه گیری تعریف شده اند .از جمله اینها می توان
به پروژه «اصالح ساختار کالن دولت» در سازمان برنامه و
بودجه ،پروژه «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه
ها» در وزارت اقتصاد یا پروژه «اصالح نظام بانکی و پولی» در
بانک مرکزی اشاره کرد .این پروژهها برخالف پروژه هایی
همچون «احــداث خط لوله و ایجاد امکان صــادرات گاز به
کشور عراق به ظرفیت پنج میلیون متر مکعب در روز» در
وزارت نفت ،پروژه «تکمیل و بهرهبرداری ۵۹۱کیلومتر خط
راهآهن در راهگذرهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی»
در وزارت راه و شهرسازی یا پروژه «توسعه سامانه های نوین
آبیاری در ۲۵۰هزار هکتار» در وزارت جهاد کشاورزی بدون
تعریف شاخص و جزئیات راهبردی قابل اندازه گیری دقیق
نیستند .از سوی دیگر ،انجام پروژه های ارائه شده نیز در
صورت نبود این ستاد ،در وزارتخانه های متبوع به مرور زمان
ضروری به نظر می رسد .با این وجود ممکن است این ستاد
امور تسهیل اقدامات را فراهم کرده باشد ،اما بهتر است
مسائل سطح کالن را که موانع جزء به جزء تولید هستند از
مسیر راه مرتفع سازد.
▪مصوبات با اصول اقتصاد مقاومتی تطابق ندارد!

در گزارش بررسی اقتصاد ایران توسط مرکز پژوهش های
مجلس در پایان سال گذشته به ارزیابی ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اشاره و اعالم شده بود بسیاری از مصوبات
اینستادبااصولوسیاستهایاقتصادمقاومتیهمخوانی
و تطابق ندارد .امینی رعایا مدیر شبکه تحلیل گران اقتصاد
مقاومتی در تحلیل و ارزیابی اقدامات ستاد و میزان تطابق
پروژهها با اقتصاد مقاومتی می گوید :طبق ارزیابی انجام
شده برای بررسی دقیق اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ،پروژه های تعریف شده توسط ستاد برای وزارت

کــشــاورزی با  ۴۳درصــد بیشترین تطابق را با اقتصاد
مقاومتی دارد و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با 1.6
درصد و صفر درصد کمترین تطابق با اقتصاد مقاومتی را
دارند .نمره پروژهها به طور میانگین و میزان انطباق آنها با
اقتصاد مقاومتی  18.3از  ۱۰۰است.
▪  96پروژه برای سال !96

در سال  ۱۳۹۵تعداد  ۱۲۱پروژه برای  ۲۳دستگاه و در

تعداد
پروژه

1
14
4
6
4
2
1
1
1
1
2
14
5
7
2
4
1
11
13

نهاد مربوط
بانک مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه
سازمان ملی استاندارد
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
سازمان صدا و سیما
صندوق توسعه ملی
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت کشور
وزارت نفت
وزارت نیرو

سال  ۱۳۹۶تعداد  ۹۶پــروژه بــرای  ۱۹دستگاه تعریف
شده است .تعداد و مخاطب هر پــروژه در ســال 96به این
شرح است.ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از شهریور
 ۹۴شکل گرفته و تا پایان امسال  ۴۲جلسه تشکیل داده
است .این ستاد در سال  96که با عنوان تولید و اشتغال نام
گذاری شده ،تنها  13جلسه تشکیل داده است .از طرفی
در دولــت دوازده ــم تاکنون 5جلسه برگزار شده است.
همچنین در ارائه گزارش نقد جدی به ستاد وارد است ،به
طوری که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶
هیچ گزارشی ارائه نکرده و  ۱۳گزارش ارائه شده این ستاد
همگی در سال  ۹۵بوده است .با این شرایط و با توجه به نام
گذاری سال به نام حمایت از کاالی ایرانی ،ضروری به نظر
می رسد ،جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با توان
بیشتر و نیز برنامه ریزی منسجم برای حمایت از تولید و
ایجاد فضای بازار رقابتی و انگیزه بخشی به تولیدکنندگان
در طول  11ماه آینده به فعالیت بپردازد .ضروری است که
دولت هر چه سریع تر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و
اجرای مصادیق آن به عنوان الگو اختیارات ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی را به گونه ای تعیین کند که بتوان این نهاد
را به عنوان فرمانده اقتصاد ایران و هماهنگ کننده دیگر
دستگاهها و نهادهای اقتصادی در نظر گرفت .این اقدام به
مدیریت واحد و یکپارچه اقتصاد ایران و جلوگیری از انجام
فعالیت های موازی و متضاد منجر خواهد شد.
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زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان
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طراح جدول:مجید شادروح

افقی-1 :نخوت – مادر حضرت یوسف – اسب سرکش –
کارفرما  -2تفحص – ناخالص – فروبرنده خشم – تاکنون
 -3تنبل – نت ششم – واحد سطح – تاالر – درخت اعدام
-4خویشاوندی – ردیــف – جهت – قبض – جوی خون
 -5جسر – افسار – ناگهان – طریق  -6شتر بی کوهان
– عزم جزم – پرگویی – قالب كمربند – گیتی  -7کلمه
تصدیق – تظاهر– مدیر – پنبه پاک نکرده  -8ویتامین
انعقاد خون – دوازدهمین سوره قرآن کریم – بینش – باالی
فرنگی – پوشاننده  -9آسانی – مژده – منقار پرنده – غیر
فلزی از گروه هالوژنها – آگاه  -10از جهات جغرافیایی –
مرارت – ممارست – همنشین  -11زخم آب کشیده – بی
سرپرست – عهد – مسافرخانه
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عمودی-1:نوعی زغال سنگ – نرم افزار کاربردی گوشی
همراه  -2مخزن بنزین – درون  -نامها  -3ایوان – ضمیر
جمع – قله  -4بلدیه -می دهند و رســوا می كنند -5
حاشیه – ذره باردار  -6لحظه  -پیکر – صفیر  -7اکنون
– نوعی بیماری ارثی كه در آن خون در محل بریده شده
بند نمی آید  -8سمت چپ – حرف فاصله – صبیه  -9از
اقــوام ایرانی – اصفهان سابق – جنس خشن – حرف
دهن كجی  -10عالمت جمع – بازیکن هلندی که به
1

2

3

4

5

6

7

8

9

همراه تیم ملی هلند قهرمان جام ملتهای اروپا شد -11
مقابل – باالپوش مردانه  -12قورباغه درختی – عالمت
مفعولی – تصدیق روسی – باال آمدن آب دریا  -13از خون
خواران – خاک کوزه گری – تابع  -14بیننده – کنشت
 -15ترش و شیرین – چین و شکن پارچه – آخرین توان
 -16تابناک – خاطر  -17راه میان بر -مدعی العموم
 -18قید – نفس خسته – ابزار نجار -19فروریختن سقف
– از اقمار مشتری – نشانه  -20تکریم  -گالبی
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
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4
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7
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9
10
11
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