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چکیده

مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایۀ پیشرفت 

از منظر پدافند اقتصادی و ارائۀ راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف 

پدافند اقتصادی در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است؛ ازاین رو، در ابتدا با 

روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر 

به کلیات تدابیر ســند پایۀ الگو، به بررسی و تحلیل آن دســته از تدابیر اقتصادی 

پرداخته  شده  اســت که زمینۀ مصونیت بخشی اقتصاد کشور از تهدیدهای داخلی 

و خارجی را فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر 

تحلیل و بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ازمنظر 
اقتصادی با رویکرد مصون سازی در منظومۀ پدافند غیرعامل
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122

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

به آن، پیشــنهادهای جایگزین و یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در 

چهارچوب زمانی ســند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه و تحلیل شده  است. 

در نهایت، تدابیر پیشــنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق 

داده  شده  است. یافته های مقاله حاکی از آن است که اکثر تدابیر سند الگو فاقد ارائۀ 

راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است؛ همچنین، با درنظرنگرفتن 

نقاط آســیب پذیر اقتصاد کشــور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی 

کشــور را فراهم نخواهند کرد. بر این اســاس، در این مقاله ســعی بر آن است که 

با اصالح این دســته از تدابیر، اهداف و سیاســت های نظــام حکمرانی اقتصادی 

در چهارچوب زمانی ســند الگوی اســالمی ایرانی اتخاذ و ارائه شود و با استفاده 

از حاکم بــودن مؤلفه های اصلی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتــی بر تدابیر 

پیشنهادی، اقتصاد کشور از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصون بماند.

کلیدواژه ها: تدابیر الگو، مصون سازی اقتصادی، پدافند اقتصادی، حمکرانی 

اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

مقدمه

انقالب اســالمی با ادعای ارائۀ راهی نو در مسیر حیات اجتماعی ایرانیان پا به عرصۀ وجود گذاشته 

و با همۀ فراز و نشــیب های چهل سالۀ گذشته و با شعار نه شرقی و نه غربی ادامۀ حیات داده است. 

در این مسیر علی رغم دشمنی های وحشتناک و کینه توزانۀ بی نظیر دشمنان به موفقیت های نسبی هم 

نائل آمده اســت، اما مسیر طی شده نسبت به آنچه مطلوب است در حد بسیار کم ارزیابی می شود. 

ادامۀ این مســیر مقدس و رسیدن به مرحلۀ دولت اسالمی، که خود زمینۀ تحقق آرمان تمدن نوین 

اســالمی اســت، بدون وجود الگویی برای اداره و تمشیت امور کشــور امکان پذیر نخواهد بود؛ 

از این رو، برنامه ریزی برای تهیۀ چنین نقشه ای، امید به تداوم انقالب اسالمی را زنده تر و دشمنان آن 

را مأیوس تر خواهد کرد.

ـ دفاعی در  یکی از مالحظات اساســی در برنامه ریزی های بلندمدت هر کشــور، توجه امنیتی 

عرصه های مختلف پیشرفت آن کشور است. سند پایۀ الگو به عنوان برنامۀ بلندمدت پیشرفت کشور 

باید این مالحظۀ اساسی را، که بدون آن دسترسی به اهداف سند دچار مشکل خواهد شد، رعایت 

کرده باشــد. پدافند غیرعامل به عنوان رویکردی که در این حوزه مطرح می شود برطبق سیاست های 



123

       
ت   

رف
ش

 پی
نی

یرا
ی ا

الم
 اس

وی
الگ

ی 
ــ

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

ابالغی مقام معظم رهبری این گونه تعریف می شود: »مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب 

افزایــش بازدارندگی، کاهش آســیب پذیری، تداوم فعالیت های ضــروری، ارتقای پایداری ملی و 

تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود« )خامنه ای، 1389(.

بررســی ســند الگوی پایه از حیث پدافند غیرعامل، نگاهی اســت که برطبــق آن مؤلفه های 

پدافند غیرعامل در تعریف باال، باید در کل ســند رعایت شده  باشد؛ به طوری که اجرای این سند 

آســیب پذیری کشور در مقابل تهدیدهای دشمن را کاهش دهد و موجب تقویت مؤلفه های قدرت 

جمهوری اسالمی ایران شود. متأسفانه در سال های اخیر عرصۀ اقتصاد به عنوان یکی از عرصه های 

مهم پیشــرفت کشــور، مورد هجوم و تحریم های ظالمانه قرار گرفته  اســت. با توجه به همین امر، 

این حوزه بیش از ســایر حوزه ها نیازمند وجود رویکردی پدافنــدی در برنامه ریزی های بلندمدت 

اســت. اقتصاد، به عنوان یکی از حوزه های مهم علوم انسانی و رکن مهم سند الگوی اسالمی ایرانی 

پیشــرفت، نیازمند درک صحیحی از آن اســت. تحقق تعریف پدافند اقتصادی در حوزۀ اقتصادی 

نیازمند درک صحیحی از علم اقتصاد به عنوان شــاخه ای از علوم انسانی است. انقالب اسالمی که 

داعیۀ هدایت و راهبری انســان های آزاد جهان به سمت سعادت حقیقی را دارد، باید بتواند تعریفی 

دقیــق از مبانی و اهداف علوم انســانی حقیقی را ارائه دهد؛ اقتصاد اســالمی، به عنوان تعریفی از 

شاخه ای از علوم انسانی، مبین این نکته خواهد بود. پدافند اقتصادی باید از اهداف اقتصاد اسالمی 

به مثابه یگانه راه سعادت انسان ها در تعامالت اقتصادی حفاظت کند.

بنابراین، در این مقاله ســعی شــده  است با اســتفاده از روش توصیفی تحلیلی به همراه رویکرد 

انتقادی به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر تحلیل تدابیر اقتصادی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

از منظر پدافند اقتصادی پرداخته شود؛ به عبارت دیگر، سعی شده است موضوعات اقتصادی این سند 

ـ امنیتی با برش پدافند غیرعاملی مورد بررســی و نقد قرار گیرد و مجموعه  از حیث مالحظات دفاعی 

تدابیری اتخاذ شود که اقتصاد کشور را در برابر موانع و تهدیدهای درونی و بیرونی حفظ کند.

پیشینۀ تحقیق

تعداد پژوهش هایی که تدابیر الگوی اســالمی را از منظر پدافند اقتصادی بررســی کرده اند اندک 

اســت. پژوهش های موجود را می توان به دو دســتۀ نقد و بررسی کلیات تدابیر و بررسی موضوعی 

تدابیر از منظر اقتصادی تقســیم کرد. اما تحلیل و بررسی آن ها از منظر پدافند اقتصادی، که در این 

مقاله انجام شده است، امری بدیع به شمار می آید.



124

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با عنوان ارزیابی سند پایۀ الگوی اسالمی 

ایرانی پیشــرفت )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1398( به تحلیل و بررسی سند پایۀ 

الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت پرداخته  است. در این گزارش به عدم رابطۀ شفاف و مشخص بین 

مبانی و تدابیر الگو یا به عبارت دیگر، نبود پیوند خطی میان مبانی و تدابیر اشــاره  می شــود و در آن 

آمده  است: »تلقی نویسنده/ نویسندگان ســند الگو از این برداشت ها این بوده که رابطه ای شفاف، 

مشــخص، بدون ابهام از این ارتباط بین مبادی با نظام تدابیر در هر مکتب وجود دارد؛ در حالی که 

رابطــۀ مبادی و مبانــی علوم با خود علوم نه از نوع رابطه ای خطی و مکانیکی، بلکه بســیار پیچیده 

و غامض اســت. اینکه وجــود و ذهن های ما در علوم اجتماعی تدابیــر و نظریات متفاوت در یک 

موضوع اتخاذ می کنند به راحتی و با توســل به جزوۀ اصول عقاید تبیین نمی شــود؛ چراکه در همان 

دنیای مدرن الگوی مارکس با الگوی اســمیت متفاوت متزاحم و حتی متعارض است، الگوی کینز 

با الگوی هایک به همین شکل و... است«. بر طبق این نقد نمی توان انتظار داشت راهکارهایی برای 

تحقق مبانی مذکور به ذهن متبادر شود و تدابیر اقتصادی سند الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت، 

اقدامات عملیاتی در جهت مصون ســازی اقتصاد کشور برگرفته از مبانی انسان شناسی اسالمی از 

تهدیدات خارجی و داخلــی ارائه دهند؛ بنابراین، مجموعۀ تدابیر اقتصــادی از بخش مبانی الگو 

مجزا فرض می شود و فارغ از آن، از منظر سیاست های کلی پدافند غیرعامل نقد و بررسی می شود.

همچنین، دســته ای دیگر از پژوهش ها در حــوزۀ مفاهیم پدافندی و امنیت قــرار می گیرند و 

بیشــتر جنبۀ سیاســی به خود دارند؛ برای مثال، حاجی ناصری و کرد )1396: ص 10( با تشریح 

کید بر جنبۀ سیاسی آن بیان می دارند: »امنیت اقتصادی  الگوی توسعۀ نئولیبرالیســمی در ایران با تأ

تضمین کنندۀ حقوق شــهروندی و به خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی شــهروندان است و این 

نیز منوط به کســب و انتخاب الگوی توســعۀ متعادل اســت که توأمان به عدالت و پیشرفت توجه 

داشــته باشــد«. برزگر )1397( در مقالۀ خود با عنوان »امنیت هویت پایه و عدالت پایه« به نحوۀ 

تجمیع مفاهیم امنیت و عدالت در اندیشــۀ اسالمی می پردازد؛ اما همان طور که بیان شد، هیچ یک 

از پژوهش های پیشــین رویکرد نوآورانه و بدیع این پژوهش مبنی بر تحلیل و بررسی پدافندی تدابیر 

اقتصادی الگوی پایه را مدنظر قرار نداده اند.

بنابراین، در ادامۀ پژوهش ســعی شده است به تشــریح رویکرد نوآورانۀ پژوهش پرداخته شود. 

برای این امر در ابتدا با بهره گیری از انتقادهای کلی به تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه به بازنویسی 

تدابیــر اقتصادی پرداخته خواهد شــد که تضمین کننــدۀ تحقق مفاهیم پدافنــد اقتصادی از قبیل 
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مصون سازی اقتصادی در پنجاه سال آیندۀ کشور باشد.

نقدهای ناظر به اصل تدابیر

عالوه بر نبود پیوند خطی میان مبانی و تدابیر، که در بخش پیشــینۀ مقاله ذکر شد، ازجمله نقدهای 

ناظر به کلیات تدابیر، کج فهمی، درک ناقص و غیرکاربردی از معنای تدبیر اســت. تدابیر طبق سند 

الگوی پایه به معنای »تصمیمات و اقدامات اساســی و بلندمدت برای حل مســائل مهم کشور و 

شــکوفاکردن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رســیدن به افق است« )خامنه ای، 1397(. از این 

تعریف بر می آید که مجموعه تدابیر موجود در ســند الگوی پایه باید برای دســتیابی به افق ســند، 

 به بیان اهداف و سیاست های کلی اکتفا نکنند. حال آنکه در 
ً
نقشــه ای عملیاتی ارائه دهند و صرفا

کید   بر ضرورت چاره اندیشی تأ
ً
برخی از تدابیر ســند الگوی پایه به جای ارائۀ تدبیر مناسب، صرفا

شده است )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1398: ص 7(.

بخش افق ســند الگوی پایه ضمن بیان اهداف اقتصادی مانند دارابودن یکی از ده اقتصاد بزرگ 

دنیا برای کشــور در افق 1444، حوزه های مصون سازی اقتصاد از تهدیدهای خارجی و داخلی را 

نیز بیان می کند. حال آنکه تدابیر موجود در ســند الگوی پایه متناســب با افق طراحی نشــده اند و 

راهکارهایی برای دســتیابی اهداف سند الگوی پایه پیشنهاد نمی دهند. برای مثال اگر به تدبیر 20، 

که تعیین کنندۀ اثرگذاری قواعد اســالمی در سیاست های مالی و اقتصادی است، نگریسته شود به 

کلی گویی این تدبیر پی برده می شــود و هرگز نمی تواند حتی در زمینۀ یادشــده اقتصادی راهگشا 

باشد، چه برسد به آنکه قابلیت نقد و بررسی اهداف پدافندی را داشته باشد.

این درحالی است که تفاوت الگوهای پیشرفت بیش از آنکه در اهداف باشد، در برداشت آن ها 

از اهداف و روش های تحقق اهداف است؛ به بیان دیگر، امروز حتی الگوهایی که در اروپا یا شرق 

آســیا پیاده می شود، درخصوص بخش زیادی از اهداف انسانی و عدالت خواهانه با ما اشتراک نظر 

دارند )و البته در پاره ای موارد اختالف دارند(، مســئله آن است که آیا ما می خواهیم از همان روش 

به اهداف برسیم یا الگوی ارزشی و بومی خود را داریم؟ بخش های زیادی از تدابیر مندرج در سند 

الگو، چیزی نیست جز بیان هدف و قله، نه مسیر رسیدن به قله )مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی، 1398: ص 20( و اینجاست که جایگاه علوم انسانی به خوبی احساس می شود.

یکی دیگر از نقدهای موجود در تدوین تدابیر اقتصادی موجود در ســند الگوی پایه، اســتفادۀ 

اندک از تجربه های پیشــین سیاست گذاری ها و برنامه های کالن کشور است. بررسی برنامۀ ششم 
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توســعه نشــان می دهد که مؤلفه های اقتصادی برنامه از جامعیت و دقت باالیی نسبت به برخی از 

تدابیر اقتصادی ســند الگوی پایه برخوردار اســت؛ به طوری که در اکثر آن ها مفاهیم پدافندی در 

حوزۀ اقتصادی به خوبی درنظر گرفته شــده است و در نتیجه برای حل بحران های پیش  روی اقتصاد 

کشور می توان از آن ها کمک گرفت )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1398: ص 18(.

متأســفانه باوجود این تجربه، در سند پنجاه سالۀ کشــور از این سیاست ها حرفی به میان نیامده 

اســت و عالوه بر آن، آســیب پذیری اقتصاد کشور بعد از اجرای این سیاســت ها نیز مورد تحلیل و 

ارزیابی قرار نگرفته اســت. برای مثال تدبیر 24، مبنی بر استقالل بودجۀ دولت از درآمدهای نفتی 

کید برنامه های پنج ســاله و سیاست های کلی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  بارها مورد تأ

قرار گرفته است؛ درصورتی که در تدوین تدبیر 24 آسیب شناسی برنامه های قبلی لحاظ نشده است. 

توجه به این نکته ضروری اســت که یک سند آینده نگار باید پس از آسیب شناسی روندهای گذشته، 

توصیه هایی برای مســیرهای آتی ارائه کند که بن بست های پیشین باقی  نماند و بر سر الگوی پایه نیز 

همان نیاید که بر ســر برخی اسناد باالدستی گذشته آمده است )مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی، 1398: ص 22(.

وجود خألهای حیاتی در سند پایۀ الگوی پیشرفت را می توان به عنوان آخرین نقد از تدابیر نام برد؛ 

برای مثال می توان از خألهای زیر نام برد که وجود هر کدام، پیشــرفت هر کشور را تحت الشعاع قرار 

خواهد داد. متأسفانه در سند پایۀ الگو، سیاست هایی جهت برطرف کردن این خألها دیده نشده  است.

»رفع فقر و نابرابری های ناروا و انحصارها؛  •

قراردادهای بازار کار و سهم بری عادالنۀ عوامل تولید؛  •

الگوی تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی؛  •

توجه به بحران بدهی های دولت؛  •

نحــوۀ پیوندهای اقتصــادی و تجاری بین المللــی« )مرکز پژوهش های مجلس شــورای   •

اسالمی، 1398: ص 8(.

بازنویسی تدابیر اقتصادی با رویکرد پدافند اقتصادی

اقتصاد کشــور در افق 1444 ســند الگــوی پایه این گونــه توصیف شده اســت: »... از اقتصادی 

دانش بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنویت اســالمی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد 

بزرگ دنیاســت. تا آن زمان، سالمت محیط  زیســت و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت 
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غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده و کشف منابع، خلق مزیت ها و فرصت های 

جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نســلی حاصل شــده اســت. فقر، فساد و 

تبعیض در کشور ریشه کن شده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر تأمین شده است« 

)خامنه ای، 1397(.

بــا توجه به اهــداف اقتصادی ترسیم شــده در افق پنجاه ســالۀ آیندۀ کشــور، همچنین ضمن 

درنظرگرفتن تجربۀ سیاســت های کلی نظام در سال های پس از انقالب، در ادامه سعی شده است 

تدابیری پیشــنهاد شود که منجربه تصمیمات و اقدامات اساسی پیش  روی اقتصاد کشور در جهت 

تأمین امنیت خود در برابر انواع تهدیدهای خارجی و داخلی شــود و عالوه بر پیشــرفت اقتصادی 

کشور، مصون سازی آن در برابر انواع تهدیدها را به دنبال داشته باشد.

سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقــام معظم رهبری دارای چنــد رویکرد اصلی 

اســت، به طوری که این رویکردها روح حاکم بر سیاســت های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده اند 

و برنامه ریزی هــای اقتصادی آینده را تحت تأثیر خود قــرار می دهند. رویکردها و مؤلفه های اصلی 

مدنظر مقام معظم رهبری برای تحقق اهداف اقتصادی کشور در ابعاد مختلف اقتصادی عبارت اند 

از: دانش بنیان  بودن، مدیریت جهادی، مردمی بودن، انعطاف پذیری در برابر شــوک ها و تهدیدهای 

خارجی، برون نگر، درون زا، پیشرو، فرصت ساز و مولد.

ازاین رو، با توجه به نقد های مطرح شــده در قســمت قبل و با درنظرگرفتن افق ســند و اســناد 

باالدســتی نظام و رویکردهای حاکم بر سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتــی ابالغی مقام معظم 

رهبری، در ادامه به نقد و اصالح تدابیر سند الگوی پایه پرداخته  می شود.

تدبیر 20 یا همان »التزام به رعایت اصول و قواعد اســالمی در غایت و ســاختار تصمیمات، 

سیاســت گذاری ها و نهادســازی های اقتصادی و مالــی« به علت کلی گویی و آنچه در قســمت 

»کج فهمــی، درک ناقص و غیرکاربردی از معنای تدبیر« بیان شــد، حذف می شــود؛ به این دلیل 

که رعایت کلی اصول و قواعد اســالمی در غایات و تصمیمات و همچنین، سیاســت گذاری های 

جمهوری اســالمی ایران امری بدیهی اســت. آنچــه اهمیت دارد نحوۀ اثرگــذاری این اصول در 

حوزه های مختلف است که ذیل هر یک از تدابیر اقتصادی محقق می شود.

در تدبیر 21 بیان شــده است: »تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع درآمد خالص 

خانــوار ازطریق ایجــاد نظام یکپارچۀ مالیات ســتانی، تأمین اجتماعی و ارائۀ تســهیالت مالی با 

بهره گیری از سامانۀ جامع اطالعاتی ملی«.
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تحقق عدالت مالیاتی موجب کاهش اختالف طبقاتی در جامعه، به عنوان یکی از خواسته های 

مردم از حکومت، می شــود. به طوری که با تحقق آن یکــی از دالیل عمدۀ نارضایتی های اجتماعی 

ازبین مــی رود و در مقابل به ســرمایه های اجتماعی نظام افزوده خواهد شــد. اجــرای تدبیر 21 

آسیب پذیری کشــور را در زمینۀ یادشده کاهش می دهد، ولی به عنوان یک تدبیر چگونگی دستیابی 

به این هدف را به طور جامع بیان نمی کند. همچنین، پیشــنهادهایی برای دستیابی کارکرد های مهم 

نظام مالیاتی ارائه نکرده است تا آسیب پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم ها کاهش یابد.

در متون مالیۀ عمومی برای مالیات ها ســه کارکرد درآمــدی، اجتماعی و مدیریت اقتصادی با 

درجۀ اهمیت متفاوت متصور اســت )اکبری افروزی و اســماعیلی خوشــمردان، 1397: ص 1(. 

مالیات ها در هر کشــوری برای بهای خدمات دولت در زمینۀ ایجاد رفاه اجتماعی، برقراری امنیت 

پایدار، خدمات آموزش و پرورش و بهداشــت و درمان پرداخته  می شود؛ بنابراین، مالیات یکی از 

ابزارهای مؤثر تصمیم گیری و مدیریت در سیاســت های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول 

در متغیرهای کالن اقتصادی به سمت تعادل اقتصادی می شود )ایزدخواستی، 1396: ص 1(.

ازطرفــی، فرار مالیاتی به عنوان مثالی از فســاد اقتصادی، درآمدهــای مالیاتی دولت و کیفیت 

زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی را کاهش می دهد. سطح باالی فساد اقتصادی می تواند 

ناکارآمدی سیاست های دولت را به دنبال داشته باشد )شاداب فر وشاداب فر، 1396: ص 5(. کارکرد 

دیگــر مالیات عرصۀ اجتماعی اســت که در آن دولت به منظور کاهش شــکاف طبقاتی و افزایش 

عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی اســتفاده می کند. برخورد یکســان با تمام کسانی که توانایی 

پرداخت یکســانی دارند )عدالت افقی( و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت 

)عدالت عمودی( از مهم ترین سیاست های مالیاتی در عرصۀ اجتماعی و بازتوزیع درآمد محسوب 

می شود )جعفری صمیمی و لعل خضری، 1395: ص 32(.

نظــام مالیاتی ایران به دالیل مختلــف، ازجمله وفور درآمدهای نفتــی در برهه های مختلف، 

متناســب با ظرفیت های اقتصادی کشور توســعه نیافته و با نواقص زیادی روبه رو است؛ برای مثال 

یکی از این نواقص نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده در ایران اســت. نرخ مالیات بر ارزش افزوده 

در ســال های ابتدایی در سطحی پایین و معادل 3 درصد وضع شد که این نرخ طی سال های برنامۀ 

پنجم توسعه، به صورت تدریجی به 9 درصد در 1394 افزایش یافت و تاکنون تغییری نکرده است. 

این موضوع درحالی است که بررسی نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در 2017 در سایر کشورهای 

مجری، حاکی از وجود نرخ های باالتری در این کشورهاست. میانگین نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
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در کشــورهای عضو اتحادیۀ اروپا 21/3 درصد، در کشورهای عضو ســازمان همکاری و توسعۀ 

اقتصادی )OECD، 20 درصد و در کشــورهای آســیایی 13 درصد است. این نرخ در کشورهای 

مانند روســیه، گرجستان و ترکیه 18 درصد است )اکبری افروزی و اسماعیلی خوشمردان، 1397: 

ص 7(. با توجه به بیم اعمال تحریم های مجدد بر درآمدهای نفتی ایران، برای کاهش آسیب پذیری 

کشــور افزایش درآمد ناشــی از مالیات ها امری ضروری اســت؛ به گونه ای که ضرورت تحول در 

نظام مالیاتی، اهمیت دوچندانی می یابد؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن کارکردها و اثرگذاری مالیات ها، 

ساختار مالیاتی کشور نیازمند تحول مثبت در آن و افزایش پوشش مالیاتی است.

بر این اســاس، برای اتخاذ تصمیمات بهتر در نظام مالیاتی، تدابیری موردنیاز اســت که ســه 

کارکرد آن را بهبود بخشند و چتر مالیاتی کشور را گسترش دهند؛ بنابراین، موارد زیر در جهت تغییر 

و تحول نظام مالیاتی کشور مطرح می شود:

کاهش اختالف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی با اصالح ساختاری مالیات ها؛  •

جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی کشور؛  •

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای مالیاتی؛  •

گسترش پایه های مالیاتی؛  •

ارتقای تمکین مالیاتی؛  •

اصالحات حوزۀ مالیات بر ارزش افزوده؛  •

اصالح نرخ مالیات بر درآمد، مصرف و واردات.  •

مقولۀ تأمین اجتماعی با توان باالیی که در بحران ســازی یا خدمات رســانی دارد سزاوار است 

به صورت تدبیری مجزا مطرح شود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک کالن سیستم بسیار اثرگذار 

در روند توســعه و پیشرفت یک کشــور مطرح است. این ســازمان دارای ارتباط اجتناب ناپذیری 

با دیگر نهادها و ســازمان های کشــوری اســت و تأثیرات این نظام و سیســتم در مقایسه با دیگر 

ســازمان ها و سیســتم ها بر ثبات و پایداری یا عدم ثبات و پایداری یک حکومت، فراوان است؛ 

باوجــود این، جایگاه مدیریتی کارآمد، خالق و متخصصی نداشــته اســت که حاصل آن وجود 

بحران ها و آسیب های جدی است؛ از این رو، آسیب شناسی آن با هدف ارائۀ راهبردها و راهکار   های 

عملیاتی برای خروج از وضعیت جاری امری ضروری اســت )اســمعیلی و دیگران، 1396: ص 

1(. در ادامه بعضی از این آســیب ها در حوزه های مختلف مأموریت سازمان، راهبردها وغیره نام 

برده می شود:
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ضعف فرایند شناسایی فرد نیازمند؛  •

ضعف در تشخیص نیازهای واقعی؛  •

عدم توانمندسازی آسیب دیدگان؛  •

عدم مشارکت دولت در برنامۀ تأمینی سازمان؛  •

ارتقای فرهنگ بیمه ای؛  •

تشتت گسترده در ارائۀ خدمات حمایتی و بیمه ای؛  •

عدم چتر مدیریتی واحد بر تمام نهادها و سازمان های حمایتی دولتی و غیردولتی؛  •

عدم تحقق انسان سالم؛  •

عدم پرداختن به تکافل اجتماعی.  •

بنابراین، برای دســتیابی به اهداف باال کشور نیازمند حرکت در مسیر پیشرفت پایدار با کاهش 

آســیب های تأمین اجتماعی از قبیل آســیب های مرتبــط به مأموریت ســازمان، راهبردها وغیره و 

گسترش فرهنگ تکافل عمومی در جامعه خواهد بود.

تدبیر 23 ســند پایۀ الگو به ضرورت »تحقق عدالت در ســاختار قانونــی نظام بانکی با ایجاد 

انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادالنه خلق پول بانکی و بهره مندســازی عادالنۀ آحاد 

مردم جامعه از خدمات پولی« اشاره  دارد. این تدبیر به دالیل زیر قابل خدشه خواهد بود.

تلقی کنونی که از بانک در میان اندیشــمندان حوزۀ بانکداری اســالمی وجود دارد آن است که 

بانک غربی یک نهاد واســطۀ مالی یا واسطۀ وجوه اســت که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده 

و در مقابــل پرداخت بهره یا ارائۀ خدمــات جمع می کند و آن ها را در قالب وام و در مقابل دریافت 

بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اســالمی در تعارض قرار 

می گیرد، قرض ربوی اســت و بر این اســاس، تمرکز مطالعات بانکداری اسالمی بر حذف ربا از 

ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده اســت؛ در حالی که با بررســی تحوالت بانک و ترتیبات حاکم 

بــر آن می توان نشــان  داد که بانک متعارف نهاد خلق پول در اقتصاد اســت و تقلیل آن به یک نهاد 

واسطۀ مالی همچون ســایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. باتوجه 

بــه جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثــار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری 

اسالمی ضروری اســت که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسالمی قرار گیرد 

)حســینی دولت آبادی، 1395: ص 1(. با توجه به نظریۀ فقه تعامــالت اجتماعی، به عنوان دانش 

طراحی ســازوکارهای مطلوب شــارع در بهره مندی آحاد مردم جامعه از مواهب )که متضمن فعل 
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بایســتۀ هر یک از کنشگران اجتماعی و اقتصادی نیز هست(، به توضیح علت بحران در نظام پولی 

و بانکی کشور پرداخته می شود.

بحــث از ماهیت پول و مالکیت آن، پذیرش یا عــدم پذیرش خلق پول بانکی )خلق پول بانک 

مرکزی یــا خلق پول درون زای شــبکۀ بانکی(، مالکیت پول خلق شــده، چگونگــی هدایت پول 

خلق شــده، چگونگی بازطراحی رابطــۀ دولت و بانک مرکزی یا رابطۀ بانــک مرکزی و بانک ها از 

مهم ترین مؤلفه های نهاد مالکیت پول به شمار می رود. اما با نگاهی به نظام بانکی می توان دریافت 

که در طراحی نهاد بانک فقدان توجه مســتمر، ساختاری و نظام مند به حرمت »اکل مال به باطل« 

و »لزوم ارزش آفرینی از کار و ریســک مجاز« از یک ســو و شناســایی»حق انحصاری خلق پول 

درون زای بانک ها« به عنوان مصداقی از عدم رعایت بســت های حقوق مالکیت بایســته در عرصۀ 

حکمرانــی پول و بانک می تواند مقدمه ای برای بروز یک بحران باشــد )موحدی بکنظر و دیگران، 

1397: ص 18(.

به عبارت دیگر، در روابط حقوقی تعریف شده در بانکداری متعارف، منافع حاصل از خلق پول 

 »اکل مال به باطل« است، به ملکیت عده ای 
ً
بانکی، که مصداقی از »خلق اعتبار از هیچ« و طبیعتا

درمی آید و اگر این روابط حقوقی نابایســتهـ  چنان که امروزه در نظام بانکی کشور در جریان استـ  

به شکل مستمر، ساختاری و نظام  مند جریان یابد، ممکن است در نظام بانکی کشور و در نتیجۀ آن 

در کل اقتصاد بحران ایجاد کند. رفع مشــکل ربا و به کارگیری عقود فقهی همچون عقود مشارکتی 

 نمی تواند این مشکل را حل کند )موحدی بکنظر 
ً
در فرایندهای بانکداری متعارف بدون ربا، اساسا

و دیگران، 1397: ص 18(.

بنابراین، برای تغییر سیســتم بانکی و جلوگیری از بروز بحران در این حوزه و عالوه برآن، کمک 

در جهت پیشرفت، نیازمند توجه به موارد زیر است:

لزوم طراحی سازوکاری بدون برخورداری از حق انحصاری خلق پول؛  •

درصورت قبول سازوکار متعارف بانک در خلق پول درونی، الزم است منافع حاصل از این   •

خلق پول، به جای استفادۀ بانک، بین زیان کنندگان متأثر از این سیاست توزیع شود.

مجموعه تدابیر 24، 25 و 28 )24: استقالل بودجۀ دولت از درآمدهای حاصل از بهره برداری 

از منابع طبیعی و ثروت های عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی؛ 25: 

توقف خام فروشــی منابع طبیعی ظرف پانزده ســال از زمان شــروع اجرای الگو و جایگزینی آن با 

زنجیــرۀ پیش روندۀ تولید ارزش افزودۀ ملی در داخل و خارج کشــور؛ 28: حفظ حقوق مالکیت 
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عمومــی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات صیانتی، زیســت محیطی و 

بین نسلی در بهره برداری از آن ها( در حوزۀ بودجۀ کشور و نفت نیازمند تغییرات اساسی هستند.

دولت منتخب )قوه مجریه( برای یک دوره کوتاه مدت )چهار یا پنج ســال( یک جایگاه و مقام 

نســلی اســت. ویژگی چنین جایگاهی کوتاه نگری و نظرنداشــتن منابع بلندمدت در برنامه هایش 

اســت. ماهیت دولت موقت و گذرا ایجاب می کند که به منافع حزبی و گروهی بیشتر توجه شود و 

انتظار پیگیری برنامه هایی که به رفاه بین نسلی و بلندمدت اقتصاد مربوط می شود، انتظار نا به جایی 

باشد. همچنین، با توجه به دورۀ زودگذر دولت ها، اگر دولتی قصد برنامه های پیشنهادی بلندمدتی 

نیز داشته باشد، ضمانتی برای تداوم آن برنامه در دولت های بعدی وجود ندارد. هرچند در سال های 

اخیر باوجود تحریم های ظالمانۀ اقتصادی که صنعت نفت کشور و درآمدهای آن را نشانه گرفته اند، 

ضرورت استقالل بودجۀ دولت از این منابع را دوچندان کرده  است )نعمتی، 1387: ص 3(.

انتســاب به جایگاه و مقام بین نســلی درحالی صورت می گیرد که این جایگاه بتواند اهداف و 

سیاســت های بلندمدت نظام اقتصادی را طرح و پیگیری کند. ویژگی مهم این جایگاه تغییر نیافتن 

در کوتاه مدت و در نتیجه نداشــتن بی ثباتی های ناشــی از آن اســت. می توان نهاد رهبری، مجمع 

تشــخیص مصلحت نظــام و تاحدودی بانک مرکزی )درصورت اســتقالل از دولــت( را ازجمله 

جایگاه های بین نسلی در کشور دانست. حال این سؤال مطرح می شود که وظیفۀ سیاست گذاری و 

تعیین بسته های مالکیت در حوزۀ منابع طبیعی می تواند در اختیار کدام جایگاه باشد و یا باید باشد؟ 

)نعمتی، 1387: ص 14(.

بعد از به رسمیت شــناختن مقام سیاست گذار بین نســلی حوزۀ انفال و منابع طبیعی، نوبت به 

مشــخص کردن وظیفۀ این مقام در حوزۀ انفال و منابع طبیعی می رســد. مهم ترین وظیفۀ این نهاد 

دستیابی به قانون، ترتیبات و قواعد بهره برداری، مدیریت و مصرف عواید حاصل از این منابع است.

ازاین رو، سؤاالتی که در تشریح سه حق تولید )بهره برداری(، مدیریت )دسترسی( و حق مصرف 

)بهره مندی( منابع طبیعی و انفال مطرح می شود در ادامه بیان شده است.

حق تولید )بهره برداری(

مالک نفت کیست؟  •

نحوۀ اعمال حق مالکانۀ نفت برای برداشت نفت چگونه است؟  •

میزان بهینۀ استخراج نفت چقدر است؟  •
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یت )دسترسی( حق مدیر

نحوۀ استفادۀ درست از نفت استخراج شده چیست؟  •

منطق قیمت گذاری نفت و حامل های انرژی در داخل کشور چه باید باشد؟  •

نحوۀ کمک به شرکت های داخلی و ارتقای زنجیرۀ داخلی نفت چیست؟  •

حق مصرف )بهره مندی(

منابع حاصل از فروش نفت در داخل را چه کنیم؟ 	•
بنابرایــن، هنگامی که صحبت از انفال یا اقتصاد منابع طبیعی یا اقتصاد نفت و گاز می شــود، 

به نوعی به تعریف و تحدید بســته ای از حقوق )شــامل حق خلق، برداشت، مدیریت، بهره مندی 

وغیره( پرداخته  می شــود که نظریه پردازان برای توجیه نظریه یا نظریات خود به اســتدالل و تمسک 

بــه قواعد مختلف می پردازنــد. بحث اقتصاد انفال بدون پرداختن به ایــن حقوق همان قواعد و یا 

ســازوکارهای بهره مندی جامعه از نعمت منابع خدادادی است و نمی تواند معنایی در دورۀ تشکیل 

حکومت اسالمی داشته باشد )موحدی بکنظر و دیگران، 1397: ص 13(.

در راســتای حق مصرف )بهره مندی( رویکرد توزیع مســتقیم یکی از راهکارهای مورد توجه 

اقتصاددانان در دهۀ اخیر بوده اســت. این رویکرد با داشــتن اثر تخصیصی و اثر اطالعاتی سبب 

افزایش فشار های اجتماعی بر روی عملکرد دولت و شفافیت اقتصادی می شود )بهبودی و دیگران، 

1391: ص 9( و در نتیجۀ آن، فساد و هدررفت منابع در اقتصاد را کاهش می دهد و منجربه عدالت 

اقتصادی میان آحاد جامعه و مناطق مختلف کشور می شود. حقوق مدیریت و دسترسی به صورتی 

تعریف می شــود تا با در اختیار قرارگرفتن این حقوق برای کل مناطق کشور در قالب تکمیل زنجیرۀ 

ارزش نفت و ایجاد پاالیشــگاه و بنگاه های تولیدی ارزش  افزودۀ باال، بهره مندی عادالنۀ جامعه از 

منابع طبیعی محقق شــود. همچنین، در راستای تحقق این امر عالوه بر جلوگیری از خام فروشی، با 

رعایت اصل پراکنده سازی مانع از آســیب پذیری کشور در برابر تهدیدهای خارجی در این عرصۀ 

مهم می شود.

بنابراین، در راســتای تحقق مطالب ذکرشــده در حوزۀ تدابیر نفتی کشــور، موارد زیر پیشنهاد 

می شود:

به رسمیت شناختن مقام سیاست گذار حوزۀ انفال و منابع طبیعی و استقالل آن از نهادهای   •

دولتی؛

اولویت توسعۀ میادین مشترک نفت و گاز و برخورداری عموم مناطق و استان های مختلف   •
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کشور از نفت خام به عنوان مادۀ اولیۀ پاالیش؛

توقف خام فروشی در حداقل زمان ممکن و تشکیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت؛  •

توزیع عادالنۀ درآمدهای نفتی میان آحاد مختلف جامعه؛  •

اســتقالل بودجۀ دولت از منابــع نفتی و تأمین مالی بودجۀ دولت برای هر نســل از منابع   •

موجود همان نسل؛

مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز.  •

شایان ذکر اســت اثرگذاری تدبیر 26 )مصون سازی و تقویت فرایندها، سیاست ها، تصمیم ها 

ـ اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون زا( سند پایۀ  و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی 

الگو در اقتصاد کشــور با اجرای تدابیر پیشــنهادی حوزۀ منابع طبیعی محقق می شــود و به عبارت 

دیگر، با تعیین متولی مستقل انفال و توزیع عادالنۀ درآمدهای نفتی میان آحاد جامعه، بودجۀ دولت 

از این درآمدها مســتقل می شود و نه تنها تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور اثر نمی گذارند، بلکه 

با دسترســی مردم به عواید این درآمدها مانع از افزایش اختالف طبقاتی و توســعۀ نامتوازن مناطق 

مختلف کشور خواهد شــد. هم زمان با واگذاری حق دسترسی نفت به استان های مختلف، اصول 

پراکنده سازی تأسیسات مهم نفتی و پاالیشگاهی کشور رعایت می شود و درصورت بروز مشکل در 

تعدادی از تأسیسات و پاالیشگاه نفتی، کشور دچار بحران نخواهد شد.

تدابیر 27 و 29 حوزۀ آب و انرژی )27: توسعۀ فعالیت های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و 

مصرف آب، انرژی و ســایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخالق زیستی؛ 29: کاهش 

شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک( نیز نیازمند 

تغییر و تحول است.

در طی د هه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است؛ به طوری که در 

کنار سایر عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت 

اقتصادی اهمیت آن به طور فزاینده ای افزایش یافته اســت )بهبودی و دیگران، 1388: ص 22(. از 

آنجا که مصرف انرژی نقش حیاتی در توســعۀ اقتصــادی و اجتماعی دارد، تولید و مصرف انرژی 

به طور گسترده با جنبۀ اقتصاد توسعۀ پایدار و رشد اقتصادی مرتبط است.

انرژی الکتریکی نیز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های انرژی کشــور، ضمن داشــتن نقش 

مؤثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته است )یاوری و 

احمدزاده، 1389: ص 3(. با توجه به نقش انرژی برق در ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور، 
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سیاست های اقتصادی بیشتر برمبنای دسترسی آســان به انرژی در قیمت های بسیار پایین بنا شده 

اســت که مانع از تفهیم اهمیت اقتصادی انرژی های الکتریکی به مصرف کنندگان ازطریق قیمت 

می شــود و موجب ازدیاد مصرف و هدررفت آن در همۀ بخش ها ازجمله بخش صنعتی شده است 

)محمدی و محمودی، 1397: ص 3(. تحقق کامل هدفمندی یارانه ها ســبب خواهد  شــد تا این 

مشکل رفع شود و روند افزایش هدررفت انرژی در کشور کاهش یابد.

منابع آب کشــور و ارتباط آن با محیط زیست از چالش های مهم است و کمبود آن در دهه های 

اخیر موجب پیامدهای گسترده نظیر خشک شدن تاالب ها، کاهش روان آب رودخانه ها، خشک شدن 

قســمت اعظم دریاچۀ ارومیه، بروز ریزگردها و گستردگی آن در ایران شده است )مکنون، 1397: 

ص 1(.

با توجــه به هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه های توســعه ای بخش آب، مبنی بر تأمین 

کمبود بخشی از آب موردنیاز در بخش های شرب و صنعت با استفاده از نمک زدایی آب های شور 

و با توجه به نیاز به انرژی این واحد ها باید توسعه بخشــی عرضۀ انرژی نیز به گونه ای صورت گیرد 

که بتواند پاســخ گوی این نیاز جدید انرژی باشــد؛ به عبارتی، سیاســت های بلندمدت رفع کمبود 

آب و تأمین تقاضای انرژی باید به گونه ای باشــد که هر دو بخش به شــکلی ســازگار توسعه یابند. 

تولید انرژی فقط مصرف کنندۀ آب نیســت، بلکه در آلودگی آن نیز نقش دارد مانند آب تولیدشــده 

در فرایند اســتخراج نفت که به دلیــل آلودگی زیاد نمی تواند بدون تصفیۀ کافی رها شــود. به طور 

خالصه می توان گفت ایجاد امنیت آب و انرژی، برطرف کردن نگرانی های زیست محیطی، ارزیابی 

فّناوری های نمک زدایی از آب، بررســی اثرات به کار گیری این فّناوری ها بر توسعۀ بهینۀ بخش برق 

ازجمله مهم ترین مسائلی است که در تدوین توسعۀ بهینۀ بخش انرژی و آب باید مدنظر قرار گیرند 

)آریان پور و دیگران، 1396: ص 5(.

ازاین رو، با توجه به مطالب ذکرشــده در حوزۀ آب و انرژی موارد زیر جهت جایگزینی با تدابیر 

سند پایۀ الگو پیشنهاد می شود:

افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس؛  •

کید بر اصالح الگوی تولید در بخش هــای مختلف اقتصادی  گســترش اقتصاد ســبز با تأ  •

و اجتماعی و بهینه ســازی الگوی مصــرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی و اســتفاده از 

انرژی های پاک؛

تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی.  •
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توسعۀ نامتوازن منطقه ای ازجمله مشکالتی است که در اکثر کشورهایی که به درآمدهای حاصل 

از منابع طبیعی وابســته هســتند، وجود دارد. بدین ترتیب، ایران نیز با همین مشکل دست به گریبان 

است و عدم توازن هایی در اســتان  های مختلف به چشم می خورد. متأسفانه تدبیر 30 سند پایۀ الگو 

)بسترســازی برای اســتقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنۀ سرزمین برمبنای آمایش ملی 

و تخصیص امکانات و تســهیل و تشویق ســرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق 

مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی( راه  برون رفت از این مشکل را 

بیان نمی کند. ساختار اقتصاد وابسته به نفت ایران روند حرکتی اقتصاد را به گونه ای تحت تأثیر قرار داده 

 است که حرکت آن به شدت به درآمدهای حاصل از نفت وابسته شده است. عدم توازن های منطقه ای 

 مناطق 
ً
را می توان یکی از آثار همین وابســتگی به درآمدهای نفتی به شمار آورد. به گونه ای که معموال

مختلف یک کشور، متناسب با رانت هایی که در اختیار داشته اند توانسته اند از ثروت های به  دست آمده 

از این رهگذر بهره ببرند و رشد کنند )نعمتی و دیگران، 1397: ص 2(.

در نظام اقتصادی اختال  ف هایی که براســاس تفاوت مناطق رخ دهد مذموم نیست؛ بااین حال، 

دخالت های دولتی و اختالف های ناشــی از سیاســت های آن عاملی بیرونی محسوب می شود که 

نتیجۀ آن تبعیض اســت. در دهه های اخیر سرمایه گذار ی ها، احداث بنگاه ها و زیرساخت ها توسط 

دولــت به مدد دالرهای نفتی و درآمدهای ناشــی از فروش ثرو ت های عمومی به شــکلی نابرابر، 

ســیمای امروز عدم توازن ها در کشور را آفریده است. با توجه به این نکته، در ادامه راهکارهایی در 

جهت توسعۀ متوازن مناطق مختلف کشور ارائه می شود.

شناســایی وضعیت کنونی هر منطقه بــرای درک مقصد و مبــدأ در فرایند نیل از وضعیت   •

موجــود به وضعیت مطلوب و مطالعۀ شــیوه های بهره برداری دیگر کشــورها برای غلبه بر 

مشکالت ناشی از عدم توازن منطقه ای ناشی از تخصیص درآمدهای حاصل از ثروت های 

طبیعی به منظور نیل به رشد همه جانبه و متوازن موردنظر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 

پرهیز از آزمون و خطا در برنامه ریزی منطقه ای؛

برنامه ریزی منســجم برای بالفعل کردن ویژگی های هر منطقه بــا درنظرگرفتن ظرفیت ها و   •

ویژگی هــای خاص هر منطقه در چهارچوب الگویی کلی برای غلبه بر آثار عدم توازن های 

منطقه ای و تکیه بر ظرفیت های بومی و درونی؛

طراحی و اولویت گذاری سیاست های توازن منطقه ای توزیع درآمدهای منابع طبیعی؛  •

کاهش تصدی گری دولتی بر منابع درآمدی نفت و برنامه ریزی برای توانمندسازی آموزش،   •
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بهداشت و رفع بیکاری از مهم ترین و کارآمدترین حوزه هایی است که برای رفع تبعیض های 

بین منطقه ای، رشــد ظرفیت تولید، ظرفیت منابع و ظرفیت انســانی به عنوان راهکارهای 

تخصیص بودجۀ نفت در مناطق بدون بهره مندی های غیرعادالنه صورت می پذیرد.

بسترســازی برای اســتقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنۀ سرزمین با استفادۀ   •

هدفمند از درآمد عمومی، توزیع عادالنۀ امکانات آموزشی، علمی و فّناوری، برقراری نظام 

ملی آمایش سرزمین به منظور شناســایی و به کارگیری استعدادها، قابلیت ها و مزیت های 

مناطق و استان ها و کاهش عدم تعادل ها.

ازاین رو، پیشــنهاد می شــود برای تحقق موارد باال از بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت 

و توازن منطقه ای در پهنۀ ســرزمین برمبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تســهیل و تشویق 

ســرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با 

توجه به استعدادهای سرزمینی استفاده شود.

تحقــق امنیت غذایــی از وظایف دولت ها و از ارکان حفظ و ارتقای امنیت ملی اســت. تدبیر 

35 )تأمیــن امنیــت و ایمنی غذا و ترویج تغذیۀ ســالم و ارتقای ســازوکارهای نظارت بر تولید و 

توزیع مواد غذایی و مصرفی( بیانگر این موضوع اســت. اما برای تحقق آن ابعاد دقیق مسئلۀ تأمین 

امنیت غذایی را مطرح نمی کند؛ به بیان دیگر، ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی ارتباطی دوســویه 

در مســیر پیشرفت کشور اســت. بنا به تعریف نشست جهانی غذا )WFS( در سال 1996 امنیت 

غذایی هنگامی وجود دارد که همۀ مردم همواره به غذای کافی، ســالم و مغذی دسترسی فیزیکی و 

اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای 

  .)FAO,1996( یک زندگی فعال و سالم فراهم کند

ســازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )FAO( چهار بعد اصلی امنیت غذایی را براساس موارد 

:)FAO,2006( زیر بیان می کند

مهیابــودن مواد غذایی: در دســترس بودن مقدار کافــی مواد غذایی با کیفیت مناســب،   .1

عرضه شده ازطریق تولید داخلی یا واردات.

دسترســی به مواد غذایی: دسترســی افراد به منابع و حقوق کافی برای تهیۀ غذای مناسب   .2

برای داشتن یک رژیم غذایی مغذی.

بهره وری: بهره برداری از مواد غذایی ازطریق رژیم غذایی مناسب، آب سالم و مراقبت های   .3

بهداشتی برای رسیدن به سطح تغذیه ای ایدئال.
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ثبــات: برای اینکه یک جمعیت، خانواده یا فرد دارای امنیت غذایی باشــد، باید همواره به   .4

غذای کافی دسترسی داشته باشد.

ازاین رو، برای تحقق چهار بعد اصلی امنیت غذایی، در ادامه اقداماتی پیشنهاد می شود.

کید ویژه بر مزارع  سیاســت های دولت باید در راســتای ترغیب به نوین سازی کشــاورزی با تأ

کوچــک، فراهم کردن خدمات اساســی چون آموزش و پرورش، بهداشــت و اعتبــارات زراعی، 

اشــتغال زایی، ثبات قیمت ها، اعطای یارانه به صورت مواد غذایی، توســعۀ فروشگاه ها و بازارهای 

کشــاورزی عرضه کنندۀ انواع غذاهای ارزان، تازه، ســالم و ارگانیک )در نقاط متمرکز( و مهیاکردن 

وســایل حمل ونقل یا یارانه برای حمل ونقل )در نقاط پراکنده( باشــد )اکبرپور و دیگران، 1397: 

ص 5(. همچنین، تأمین کاالهای اساســی در حوزۀ کشاورزی با شناســایی ظرفیت های تولیدی 

کشور ازطریق تعیین مزیت های مناطق مختلف در تولید کاالهای اساسی صورت پذیرد و با وضع 

سیاست های حمایتی و تشویقی برای سرمایه گذاران این حوزه زمینه را برای آن ها فراهم کنند.

در زمینۀ کاهش آســیب پذیری اقتصاد کشور از ناحیۀ کاالهای اساسی نیز نیازمند وجود برنامه 

خواهیم بود. کاالی اساسی، کاالیی است که »در سبد مصرفی غالب خانوارهای ایرانی وجود دارد 

و جزء الینفک زندگی مردم شــده اســت و هر شخص روزانه به مقدار مشــخصی از آن نیاز دارد و 

کمبود آن و عدم تولید آن در داخل باعث به وجودآمدن اختالل در شــرایط اقتصادی و امنیت غذایی 

کشور می شود« )قاسمی، 1395: ص 38(.

موارد و شــاخص هایی که برای بررسی آسیب پذیری اقتصاد ایران از بخش کاالهای اساسی در 

ادامه مورد اســتفاده قرار می گیرند عبارت اند از: میزان وابســتگی به واردات، میزان تنوع و اطمینان 

مبادی وارداتی، امنیت غذایی.

شــاخص اول امنیت غذایی است که توضیح این قســمت در موارد قبل بیان شد. شاخص دوم 

میزان وابستگی به واردات کاالهای اساسی است؛ زیرا همان طور که اشاره شد، یکی از شاخص های 

مهم برای آسیب پذیری میزان وابســتگی به واردات است. اگر وابستگی زیادی به واردات کاالهای 

اساسی در کشور وجود داشته باشد، بدان معناست که کشور از این ناحیه آسیب پذیر است )قاسمی، 

1395: ص 36(.

شــاخص بعد بررســی مبادی تأمین کاالهای اساسی اســت؛ بدین معنا که اگر کشور نیاز به 

واردات کاالهای اساســی دارد، آیا تنوع مبادی وارداتی وجود دارد یــا این نیاز از مبادی محدودی 

برطرف می شــود؟ همچنین، کشورهایی که از آن ها واردات این محصوالت صورت می گیرد تا چه 
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حد قابل اعتماد هســتند و آیا کشــورهای اســالمی در بین آن ها وجود دارند؟ درصورتی که مبادی 

تأمین کاالهای اساســی محدود به چند کشور خاص باشد و این مبادی نامطمئن نیز باشند، یعنی 

از کشــورهایی واردات انجام گیرد که به تعهدات خود پایبند نیســتند و به دالیل مختلف سیاسی و 

اقتصادی ممکن است روابط خود را با کشور قطع کنند و یا کشور را مورد تحریم قرار دهند، آسیب 

بیشتری به کشور وارد خواهد شد. تفاوت این شاخص با شاخص اول این است که در شاخص اول 

فقط وابستگی به واردات مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت وابستگی به واردات اثبات می شود 

که آسیب پذیری وجود دارد. این شاخص یک گام جلوتر می رود و می گوید با فرض وجود وابستگی 

به واردات، که خود یک آســیب محسوب می شود، آیا مبادی تأمین متنوع هستند تا در نتیجۀ تحریم 

یکــی از مبادی، از مبادی دیگری واردات صورت گیرد و خطر کمتری کشــور را تهدید کند؟ یعنی 

اگر اثبات شــود که تنوع مبادی وارداتی وجود ندارد و ازطرفی، مبدأهای وارداتی همگی کشورهای 

بیگانه هستند، این خطر واردآمدن آسیب به کشور را تشدید می کند )قاسمی، 1395: ص 36(.

بنابراین، برای کاهش ســطح وابســتگی اقتصاد کشور به کاالهای اساســی ضرورت افزایش 

خودکفایی کشــور در تولید این کاالها احساس می شــود. عالوه بر آن، جهت کاهش آسیب پذیری 

کشــور باید به تنوع مبادی وارداتی مطمئن کاالهای اساسی و میزان وابستگی به واردات این کاالها 

نیز توجه کافی داشت.

برای جایگزین کردن تدابیر حوزۀ امنیت غذایی می توان از تدابیر جایگزین زیر کمک گرفت:

تأمین امنیت و ایمنی غذا با ترغیب به نوین سازی کشاورزی؛  •

تأمین کاالهای اساسی در حوزۀ کشاورزی با شناسایی ظرفیت های تولیدی کشور؛  •

ایجاد تنوع مبادی وارداتی مطمئن در کاالهای اساسی.  •

پس از ارائۀ تدابیر پیشــنهادی به بیان تعاریف رویکردهای اصلی موجود در سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی )در اوایل تک نگاشــت بدان اشــاره شد( پرداخته می شود و ســپس رابطۀ تدابیر 

پیشــنهادی با رویکردهای اصلی یا مؤلفه های مدنظر مقام معظم رهبری برای اقتصاد کشــور، در 

قالب یک جدول ذکر می شود.

یف رویکردهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعار
1. انعطاف پذیری

انعطاف پذیری اقتصادی می تواند در دو معنی اســتفاده شــود که به ترتیب مربوط به توانایی اقتصاد 
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برای »جذب اثر شــوک های اقتصادی خارجی« و »بی اثرکردن اثرات زیانبار چنین شــوک هایی« 

باشد. توانایی یک اقتصاد برای جذب شوک های خارجی که همراه با انعطاف پذیری است، اقتصاد 

 Briguglio, Lino,( را به بهبود ســریع تر خود بعد از وارد آمدن اثرات مخرب شوک ها قادر می  کند

.)2004

2. مولدیت

مولدیــت را با بهره وری هم عرض می دانند. منظور از بهره وری، کارایی یک انتخاب جمعی در کنار 

کارآمدی )اثربخشــی( آن است؛ به عبارت بهتر، بهره وری شاخصی است که از تجمیع دو شاخص 

دیگر حاصل می شــود و بر همین اســاس، بهترین روش جهت تبیین بهره وری تبیین دو شــاخص 

مذکور است )الک وود، 2008: صص 295ـ292(.

3. پیشرو بودن

پیشــرو در لغت به معنای پیشتاز، پیش قدم و مقدم آمده است )خداپرستی، 1376: مدخل پ(. در 

زبان انگلیســی نیز پیشرو بودن به همین معناست.1 ســلیمانی و حسین زاده یزدی )1395: ص 13( 

در پژوهش خود با عنوان »تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی« بیان 

می دارند: مفهوم پیشروبودن در اقتصاد را می توان در دهۀ 1930 و در خالل بحث های اقتصاددانان 

کانادایی جست وجو کرد«. کلیدواژۀ »Pioneer Economy« در اقتصاد در مطالعات اقتصاددانان 

کانادایی به چشــم می خورد. با این حال، دابلیو مکینتاش اقتصــاددان کانادایی در این باره می گوید: 

»اقتصاد پیشرو یا نابالغ چیســت؟ این مفهوم، مفهومی نیست که به لحاظ تاریخی بحث جدیدی 

به حســاب آید، بدون پیشــینه و همچنین، غیرتوسعه یافته نیســت )دابلیو.آ.مکینتوش، 1936: ص 

 
ً
457(. همچنیــن، بعضی از اقتصاددانان داخلی ازجمله پیغامی پیشــرو بودن از دیگران را معموال

با ایدۀ نوآوری، داشــتن ایده های جدید و خالقیت معنا کرده اند. پیشروبودن در خلق فرصت های 

مولدیت، تبدیل به نو آوری می شود. کاالی جدیدی تولید یا بازار جدیدی درست می شود. این نوعی 

پیشروبودن و مولدبودن است )پیغامی، 1393: ص 59(.

merrian Webster. 1. رجوع شود به دیکشنری
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4. برون گرا بودن

فعالیت های برون گــرا1 به فعالیت های کســب وکار و تجارت افراد و ســازمان ها برمی گردد که از 

مرزهــای ملی خارج می شــود و به کشــورهای دیگر وارد می شــود. برون گرایــی، بهره برداری از 

مزیت های رقابتی و مزیت نســبی کشورها و گسترش کســب وکار به بازارهای جدید بین المللی و 

خارج از مرزهاســت. جهت اســتفاده از این مزیت هر دو محیط داخلی سالم و محیط خارج باید 

آمادۀ پذیرش محصوالت کشور صادرکننده باشند.

5. درون زا بودن

اقتصاد درون زا دارای ویژگی های مفهومی است که عبارت اند از: 

 عدم  تساوی درون زایی با درون گرایی؛

 اعتماد به نفس ملی؛

 ورود به عرصه های جدید و بی رقیب؛

 استفاده از تمام ظرفیت های ارزش آفرین.

6. فرصت ساز بودن

فرصت های اقتصادی یکی از حقوق بنیادین زندگی، آزادی و رضایتمندی محسوب می شود. خلق 

یک فرصت در جامعه نمایانگر فرصتی اقتصادی اســت که راهکارهای خلق یک فرصت را بررسی 

می کند، این راهکارها به ویژه برای سطوح ضعیف اقتصادی جامعه معنادار است.

7. جهادی  بودن

مؤلفه های رویکرد جهادی از منظر گزاره های دینی عبارت اند از:

 توجه به معنویت )اخالص(؛

 طراحی نقشۀ راهبردی )بصیرت(؛

 پایداری و استقامت در کار؛

 مردمی محوری؛

1. extroverted activities
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 دیده بانی و رصد دقیق منابع و موانع حرکت کشور و دشمن خارجی.

8. مردمی  بودن

9. دانش بنیان بودن

بانک جهانی دورۀ جدید را اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده است و آن را دارای چهار محور می داند:

 سیستم نهادی و اقتصادی که مشوق استفادۀ مؤثر از دانش و رشد کارآفرینی است؛

 جمعیت دانش آموخته، خالق و ماهر؛

 زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی به خوبی توسعه یافته؛

 یک نظام ملی نوآوری مؤثر که رابطۀ دینامیکی با جهان علم و فّناوری و جهان کسب وکار داشته باشد.

1۰. عدالت بنیان بودن

برای بررســی موضوع عدالت ابتــدا باید تعریف درســت و جامعی از عدالــت، به ویژه در حوزۀ 

اقتصادی، داشــت. برای تعیین شاخص عدالت ابتدا باید عدالت اقتصادی را تعریف و سپس برای 

بررســی آن شاخص هایی را شناسایی کرد. شاخص ضریب جینی، که نوع توزیع درآمد را مشخص 

می کند، می تواند یکی از راه های تعیین معیارهای عدالت در جامعه باشد.

حال به بررسی و تحلیل روابط »تدابیر پیشنهادی« جایگزین تدابیر سند پایۀ الگو، با رویکردهای 

اصلی حاکم بر سیاست های اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری در قالب جدول زیر پرداخته می شود.

شمارۀ 
تدابیر

موضوع 
تدبیر/تدابیر

انعطاف پذیردانش بنیانعدالت بنیانفرصت سازمولدپیشروبرون گرادرون زامردمی
مدیریت 
جهادی

******************نظام مالیاتی1
*********نظام بانکی2

3
حکمرانی 

منابع طبیعی
************************

4
آب

و انرژی
******************

5

آمایش 
سرزمین 
و توزان 
منطقه ای

*********

6
امنیت 
غذایی

************************
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جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله ســعی شــد تا ضمن بیان عمده ترین نقدهای کارشناسی ناظر به تدابیر اقتصادی سند 

پایۀ الگوی پیشــرفت، هر یک از این تدابیر از منظر پدافند اقتصادی مورد بررســی و واکاوی قرار 

گیرد. ضمن تقســیم تدابیر اقتصادی سند پایۀ الگو به موضوعات و حوزه های اقتصادی، تالش شد 

مجموعه تدابیری پیشنهاد شــود تا ضمن دستیابی به حکمرانی خوب اقتصادی از بروز بحران های 

داخلی در حوزه های مختلف داخلی، اعم از پولی و بانکی کشــور تا خام فروشــی نفت، جلوگیری 

شــود و زمینه های ضربه پذیری از تهدیدهای خارجی از قبیل تحریم های اقتصادی ازبین برود. در 

ایــن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی به موضوع ذکرشــده پرداخته شــد و در 

نهایت، با تطبیق تدابیر پیشــنهادی جدید با مؤلفه های اصلی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 

ازجملــه مردمی  بودن، درون زا بودن وغیره به نتیجۀ قابل قبولــی در حاکم بودن این اصول بر تدابیر 

پیشــنهادی پی برده شد؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود در راستای دســتیابی به اهداف کالن اقتصادی 

و مصونیت بخشــی به اقتصاد کشور، به مجموعه تدابیر پیشــنهادی ذیل عناوین نظام بانکی، نظام 

مالیاتی، حمکرانی منابع طبیعی، آب و انرژی، آمایش ســرزمین و توازن منطقه ای و امنیت غذایی، 

که در قالب مفهوم تدبیر و دربردارندۀ پیشنهادهای سیاستی است، توجه ویژه شود.

کتابنامه

اســمعیلی، م؛ کاظمــی مقــدم، ا؛ احمــدی ثانــی، س؛ حریــری، ر؛ رفعتــی، ح. 1396. . 1

»آسیب شناسی و نیازســنجی مدل تأمین اجتماعی ایران در راستای بهینه سازی فرایند«. 

ششــمین کنفرانس الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت؛ تعمیق و تکمیل الگوی پایۀ پیشــرفت. 

.)https://6cp.olgou.ir/papers.html(   .96 سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت

اکبرپــور، م؛ مهدوی دامغانی؛ ع. ویســی، ه. 1397. »ارتباط امنیــت غذایی و امنیت ملی . 2

در مســیر پیشرفت کشور«. هفتمین کنفرانس الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت؛ از الگوی پایه 

https://7cp.olgou.ir/pa-( . 97  به سوی الگوی اسالمی ایرانی. نوزدهم و بیســتم اردیبهشت

                                                                                                                              .)pers.html

اکبری افروزی، ر؛ اســماعیلی خوشمردان، ع. 1397. »شناســایی مؤدیان جدید مالیاتی و . 3

یات اقتصادی تهیۀ الگوی تفصیلی پیشــرفت«. هفتمین  گســترش چتر مالیاتی از ضرور

کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی. نوزدهم 
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.)https://7cp.olgou.ir/papers.html( .97 و بیستم اردیبهشت

ایزدخواســتی، ح. 1396. »تحلیل نقش نظام مطلوب مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی . 4

کید بر ســاختار مالیات ها«. ششمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛  در ایران؛ با تأ

https://6cp.ol-( .96  تعمیق و تکمیل الگوی پایۀ پیشرفت. ســیزدهم و چهاردهم اردیبهشت

.)gou.ir/papers.html

یزی یکپارچۀ بخش های آب و انرژی . 5 آریان پور، و؛ محجوبی، ع؛ گلزاری، ا. 1396. »برنامه ر

برای دستیابی به توســعۀ پایدار در ایران«. ششمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. 

.)https://6cp.olgou.ir/papers.html( .96 سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت

برزگــر، ا. 1397. »امنیت هویت پایه و عدالت پایه در الگوی اســامی ایرانی پیشرفت«. . 6

هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. نوزدهم و بیستم اردیبهشت 97.

بهبــودی، د؛ متفکــر آزاد، م؛ محمدزاده، پ؛ صادقی، ک؛ ممی پــور، س. 1391. »صندوق . 7

یع مســتقیم درآمدهای نفتی )بررسی مقایســه ای(«. فصلنامۀ مجلس و  توســعۀ ملی یا توز

راهبرد. شمارۀ 71.

بهبودی، د؛ محمدزاده، پ؛ جبرائیلی، س. 1388. »بررســی رابطــۀ مصرف انرژی و تولید . 8

ناخالص داخلی در کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته«. مطالعات اقتصاد انرژی. 

شمارۀ 23.

پیغامی، ع. 1393. درس گفتارهای اقتصادی مقاومتی. تهران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام . 9

صادق )علیه السالم(. چاپ اول.

جعفری صمیمی، ا؛ لعل خضری، ح. 1395. سلســله تک نگاشــت های الگوی اسامی . 10

ایرانی پیشرفت؛ نقش اصاح نظام مالیاتی در الگوی اسامی ایرانی پیشرفت. تهران: نشر 

الگوی پیشرفت. چاپ اول.

حاجــی ناصری، س؛ کرد، ا. 1396. سلســله تک نگاشــت های الگوی اســامی ایرانی . 11

پیشــرفت: امنیت اقتصادی؛ نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسامی ایرانی 

پیشرفت. تهران: نشر الگوی پیشرفت. چاپ اول.

حسینی دولت آبادی، س. 1395. »ماهیت بانک و داللت های آن برای مطالعات بانکداری . 12

اسامی«. دوفصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی. پیاپی 16.شمارۀ 2.

خامنه ای، سیدعلی. 1389. »اباغ سیاست های کلی نظام در امور »پدافند غیرعامل««. . 13
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 https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16985  .20/4/1398

ـ . 1397. »فراخــوان برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اســامی ایرانی . 14 ـــــــــــــــــــــــ

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693 .1398/4/20 .»پیشرفت

خداپرســتی، ف. 1376. فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی. تهران: انتشارات . 15

دانشنامۀ فارس. چاپ اول.

ســلیمانی، ی؛ حســین زاده یزدی، س. 1395. »تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاســت های . 16

کلی اقتصاد مقاومتی بررســی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاســت ها: مؤلفه های دیپلماســی 

اقتصادی«. فصلنامۀ سیاست های راهبردی و کالن. سال چهارم. پاییز1395.

شــاداب فر، ا؛ شــاداب فر، ب. 1396. »بررسی اثرات شــفافیت در اقتصاد کشور«. ششمین . 17

کنفرانس الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت؛ تعمیق و تکمیل الگوی پایۀ پیشرفت. سیزدهم و 

                                                                                                                               .)https://6cp.olgou.ir/papers.html( .96 چهاردهم اردیبهشت

قاسمی، ا. 1395. »امکان سنجی کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از واردات کاالهای اساسی . 18

یق تعامل اقتصادی با کشــورهای اســامی«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه  ازطر

امام صادق علیه السالم.

محمدی، ح. محمودی، م. 1397. »بررســی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی های فسیلی . 19

کید بر مصرف برق«. هفتمین کنفرانس الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت. نوزدهم و بیستم  با تأ
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