
  

 سمه تعالیبا

 همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هفتمینمعرفی و تشریح محورهای 

سازی  مینهبا هدف رصد و پایش، ز  بهمن ماه هر سال در سالروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی   29  ساالنه اقتصاد مقاومتی   همایش

گردد. این برگزار می  و جریان سازی آن در فضای نخبگانی،  ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی  ها، برای شناسایی چالش

کارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهیان تا مسئولین،  همایش که معتبرترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشور است، فرصتی است برای  

اند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگو های اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شدهبرای حل چالش  های مختلف کهپیرامون دیدگاه

زیرمحور   12محور و    4حول    یراهبرد  تیاولو  ؛یاتجارت منطقه  موضوع  هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با  بنشینند. در سال جاری،

 :شودبه آن پرداخته می

 و راهبردها  هااستیس

 ی المللنیدر تعامالت ب یاتجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه گاهیجا •

 یافرامنطقه یاقتصاد یهاهیها و اتحادپروژهرویکرد تعامل با  •

 یاتجارت منطقه ریاز مس یداخل   د یرونق تول یراهبردها •

 گرانیو باز انیمتول

 ی ادولت در توسعه تجارت منطقه فیوظا •

 منطقه یدر تجارت با کشورها یمتول  هایدستگاه کار  میتقس •

 ی ردولتیغ  یعموم یهاسازمان ینیآفرنقش یالگو •

   و سازوکارها  هارساختیز 

   یو گمرک ی الزامات انعقاد توافقات تجار •

 ریناپذ میتحر یو بانک یمال یهاطراحی سازوکار •

 کال  تیترانز یرهایحمل و نقل و مس یهارساختیتوسعه ز •

 ژه یو یهاو فرصت هاتیظرف

 منطقه در صادرات و واردات کال و خدمات  یهاتیظرف •

 محور مقاومت  یتوسعه تجارت با کشورهاالگوی  •

 منطقه یدر کشورها یگذارهیسرما یهافرصت •

 شده است. حی تشر شیهما یرمحورهایاز ز کیدر ادامه هر  



  

 و راهبردها هااست یسحور اول: م

 یالمللنیدر تعامالت ب  یاتجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه گاهیجا

و پس از آن با تاسیس سازمان تعرفه و تجارت«    ینامه عموم»موافقت  با معرفی  یالدیم  9۰از اواسط دهه  ،  دوم  یدوران پس از جنگ جهان  در

 بای تقر   ریاخ  یها؛ اما در طول سالاین سازمان بوده است  برعهده  به نوعی  المللنیعرصه تجارت ب  یاصل  یراهبر،  1995در سال    تجارت جهانی

از جمله انعقاد   نیگز ی جا  یبه سمت راهکارها دهه گذشته    2طی    و به همین دلیل   اندسازمان اذعان کرده  نیا  یجهان به ناکارآمد  یتمام کشورها 

مزایا الگوهای توسعه تجارت کشورها چه بوده است؟  قابل طرح است:  ی  سواالتدر این میان    .اندروی آوردهدوجانبه و چندجانبه    یتوافقات تجار 

؟ چه نقشی داردپذیری کشور  ای در تحریمتجارت و وابستگی متقابل منطقهدر تجارت بین الملل چیست؟    ایمنطقه  گراییجانبهو چند  و معایب دو

ین محور قرار است با پاسخ به این سوال ها و سایر موارد مدنظر، جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه ای در تعامالت بین بنابراین در ا

 المللی مشخص گردد.

 ی افرامنطقهای و منطقه  یاقتصاد  یها هیها و اتحادپروژهرویکرد تعامل با 

همچون   کالنی  ای است. وجود پروژهای و فرامنطقههای منطقهها و اتحادیهاستفاده از ظرفیت پروژه  در کشورها،  های توسعه تجارتیکی از راه

سواالتی در ای کشور دارد.  بسیاری بر تجارت منطقه... تاثیر    اوراسیا، سازمان اکو، سارک و  از جملههایی  طرح جاده ابریشم جدید چین و اتحادیه

حضور ایران در طرح جاده ابریشم   ای چیست؟ ها در توسعه تجارت منطقهها و اتحادیهنقش این پروژه  اینکه  جملهاین رابطه قابل طرح است از  

و سازمان   ایاوراس  ی اقتصاد  هیاتحاد  با  رانیا  تعامل  کنونی  تیوضعو    هاچالش  ،هافرصتفرصت است یا تهدید؟    و پروژه های کالن مشابه   چین

تعامل    ست؟چی  و سایر سازمان های مشابه  اکو بهینه  پروژهالگوی  این  با  اتحادیهکشور  و  پروژهها  این  با  ایران  تعامل  باشد؟  باید  ها و ها چه 

 چه مالحظاتی دارد؟  ها اتحادیه

 ی اتجارت منطقه ر یاز مس  یداخل دیرونق تول  یراهبردها

پذیری و تامین  . یافتن بازارهای جدید صکادراتی، افزایش رقابتاسکت  یکی از مهمترین اهداف تجارت خارجی، کم  به تولید داخلیبدون شک   

دارد ککه    یجهکت رون  تجکارت الزامکات یورود بکه بکازار جهکانمزایکای تجکارت خکارجی برای تولیکد داخلی اسکککت. بکا این حکال  نیکازهکای وارداتی از جملکه  

گشکودن    یبرا  هاراه  نیموثرترای یکی از تجارت منطقه  .خواهد شکدوارد    ربه اقتصکاد کشکو  یریناپذخسکارات جبرانا هگرفتن آننبدون در نظر  

در   .درویکشکور به شکمار م  وارداتی صکنایع  یازهاینوپا و رفع ن  یدیتول  عیبه صکنا یجد  بیاقتصکاد کشکور در جهت ممانعت از آسک  یدرها  یجیتدر

ای چه همنطق دیتول  رهیزنج  یالگو ومتقابل    یدیتول  یهاتیاصول تجارت بر اساس مز  یطراحباید به این سواالت پاسخ داده شود که این زمینه 

گیری  در نهایت به رون  تولید داخلی منجر شککود؟ مدل بهینه شکککلتا  چگونه باشککد   باید ای کشککورالزاماتی دارد؟ مدل توسککعه تجارت منطقه

ای را به فرصکتی  توسکعه تجارت منطقه  به واسکطهتوان خطر افزایش واردات  چگونه میچیسکت؟  ای در صکنایع مختلف  نطقهارزش م  هایزنجیره

 افزایش تولید داخل تبدیل نمود؟برای  



  

 گرانی و باز انیمتولمحور دوم: 

 ای وظایف دولت در توسعه تجارت منطقه

ای  توسککعه تجارت منطقه در یدولت  ایفای نقش مناسککب نهادهای مربوطهسککت، عدم اکه همواره متوجه دولت بوده    یینقدها  یکی از مهمترین

به منظور توسعه تجارت منطقه   سواالت کلیدی در این بین شامل مواردی از این قبیل است: نقش دولت در ثبات قوانین و مقررات تجاری  .است

صکادراتی    وظیفه دولت جهت رسکیدن به ثبات  ای گذاشکته اسکت؟چه تاثیری بر تجارت منطقه  واردات صکادرات و  مکرر مقررات رییتغ چیسکت؟  ای

و   دولت  حمایت  شکیوه و میزانای دارد؟  ها چه نقشکی در توسکعه تجارت منطقههای میان دولتها و موافقتنامهوجود توافقنامه ای چیسکت؟منطقه

نهادهای دولتی چه اقداماتی در جهت توسکعه تجارت منطقه ای چقدر اسکت؟  از بخش خصکوصکی جهت توسکعه تجارت منطقه  های مربوطهدسکتگاه

 ای باید در دستور کار قرار دهند؟ در واقع در این زیر محور، اقداماتی که وظایف دولت را تشریح می کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ارت با کشورهای منطقه های متولی در تج دستگاهتقسیم کار 

توان به معاونت دیپلماسی شوند که به عنوان نمونه میتجارت شناخته می  کنندهتسهیلدر کشورها نهادهای گوناگونی به عنوان نهادهای متولی یا  

ارت از جمله شورای  تج  و  های مختلفی از وزارت صنعت، معدنهای ایران در کشورهای مختلف، بخشخانهاقتصادی وزارت امور خارجه، سفارت

هایی از وزارت اقتصاد و بخش  ،بان  توسعه صادرات  بان  مرکزی،  ،دفتر مقررات صادرات و وارداتتجارت خارجی، سازمان توسعه تجارت و  

 و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین  المللدفتر توسعه امور بینهای مختلفی از وزارت راه و شهرسازی از جمله بخش  دارایی از جمله گمرک،

نمود.  اتاق اشاره  بازرگانی  سالهای  طی  که  است  درحالی  چالشاخیر  های  این  بزرگترین  از  کمیکی  کشور،  تجارت  توسعه  و های  کاری 

راحی الگوی بهینه تقسیم های دخیل در امر تجارت، نقش هرکدام و طبوده است. بررسی دقی  دستگاه  های موجود میان این سازمانناهماهنگی

 .و در این زیرمحور باید به آن پرداخته شود ای خواهد شدسبب تسهیل امر سیاستگذاری تجارت منطقهها از جمله مواردی است که  کار میان آن

 های عمومی غیردولتی آفرینی سازمانالگوی نقش

و سهم ایران از واردات  شده ای  سبب حضور کمرنگ بخش خصوصی در تجارت منطقه،  ایهای اولیه جهت توسعه تجارت منطقهنبود زیرساخت

ها و های عمومی غیردولتی وظیفه دارند با توجه به گسکتره فعالیتسکازمان  ،. در این شکرایطرسکانده اسکتدرصکد   2حدود را به کشکورهای همسکایه  

لذا باید بررسکی شکود که  ای پایدار نقش ایفا کنند.  ه تجارت منطقهدهی بعدم وابسکتگی به بازگشکت سکرمایه و سکود در کوتاه مدت، در شککل

های زیرسکاختی  نهادهایی همچون سکتاد اجرایی فرمان امام رره  و بنیاد مسکتضکعفان چه نقشکی در توسکعه تجارت با کشکورهای منطقه و اخذ پروژه

ند به توسکعه تجارت و یافتن بازارهای جدید برای کاال و توادارند؟ حضکور مسکتشکاری نهادهای نظامی در کشکورهای عراق و سکوریه چگونه می

  خدمات ایرانی منجر شود؟



  

 و سازوکارها  ها رساختیزمحور سوم: 

 الزامات انعقاد توافقات تجاری و گمرکی 

ها  از انعقاد موافقتنامه  یحاک   ،کشککور ۶9با    رانیا  یو گمرک   یبازرگان  یهاموافقتنامهاز جمله  یاقتصککاد  یموافقتنامه همکار  15۸سککابقه  بررسککی  

کشککور موافقتنامه   1۶تنها با    ،یکشککور عمده طرف تجار  ۳۰ انیاز مطوریکه  ؛ بهدو کشککور اسککت  نیبدون در نظر گرفتن مؤلفه حجم تجارت ب

با   یگمرک   ایو    یگانموافقتنامه بازر چیامارات و عراق، تاکنون ه رینظ  ییتجارت با کشورها  یحجم باال  رغمیمنعقد شده و عل یو گمرک   یبازرگان

نشکده    هیمختلف کشکورها ته طیبوده و با توجه به شکرا یکشکور به شککل اسکتاندارد و کل  یهاموافقتنامه  از سکوی دیگر اکرر  ها منعقد نشکده اسکت.آن

با این حال سکواالت اسکاسکی در رابطه با توافقات تجاری، بازرگانی و   .سکتاها نداشکتهپوشکش اهداف دولت  یبرا  یمطلوب  یاثربخشک  جهیدرنت  اسکت؛

جهت افزایش کارایی    و سازوکارهایی ای چیست؟ چه الزاماتیها در ثبات و تسهیل تجارت منطقهگمرکی این است که اهمیت اینگونه موافقتنامه

های  در تجارت با کشکورهای منطقه چه بوده اسکت؟ عدم انعقاد موافقتنامههای فعلی  ؟ سکابقه موافقتنامهه شکودها باید در نظر گرفتاین موافقتنامه

 تجاری در تجارت با کشوری همچون عراق چه تاثیری بر کمیت و کیفیت تجارت با این کشور داشته است؟

 ناپذیرطراحی سازوکارهای مالی و بانکی تحریم

های خارج از کشکور نمایان سکاخته  های نقل و انتقال پول به بان در محدودیتخود را های گذشکته،  تحریم شکبکه بانکی طی سکالآثار  مهمترین  

ای نیز تاثیرگذار اسکت؟ سکازوکارهای جایگزین  های بانکی بر تجارت منطقهآیا تحریمهای تجارت شکده اسکت.  که سکبب افزایش فرایندها و هزینه

اسکتفاده از ارزهای ملی کشکورهای طرف تجارت،    باتوان طقه چیسکت؟ چگونه میهای بانکی در تجارت با کشکورهای مناثرسکازی تحریمجهت بی

های  ؟ سکازوکارهای مشکابه در اتحادیهو آن را بی اثر نمود ها را کاهش داداثر تحریم  ،های مالی جایگزین سکوئیفت و تجارت غیردالریرسکانپیام

درون منطقه ای  در تجارت  ارزهای جهان روا  ه به کاهش سکهم اسکتفاده از  آن، اوراسکیا، اتحادیه عر  و... چگونآسکهاقتصکادی مختلف همچون  

 منجر شده است؟ نقش و الزامات تجارت ریالی در تسهیل تجارت با کشورهای منطقه چیست؟

 کاال  تیترانز یرهایحمل و نقل و مس یها رساختیتوسعه ز

کشکور،   ۸با   یمرز آب  لومتریک   27۰۰کشکور و  7خشککی با   مرز مشکترک  لومتریک   ۶۰۰۰از   شیباز جمله   فرد ایرانموقعیت جغرافیایی منحصکر به

،  کاال   تیترانز  یرهایونقل و مسکحمل  هایزیرسکاخت  کمبود و در برخی موارد نبودحال  ای برای کشکور به همراه داشکته اسکت. با اینظرفیت ویژه

  موانع ای چیسکت؟  غر  در توسکعه تجارت منطقه-جنو  و شکرق-ریدورهای شکمالرا با چالش همراه کرده اسکت. نقش ک ای  تجارت منطقهتوسکعه 

و هوایی چه نقشککی در توسککعه تجارت با    ییایونقل درحمل  یهارسککاختیز چگونه قابل رفع اسککت؟و چه بوده  تکمیل و توسککعه این کریدورها  

سکازی و توسکعه چه نقشکی در فعال به زاهدان و سکرخس ریلی آن اتصکال و  بندر چابهارتکمیل و توسکعه تسکریع در  دارد؟   کشکورهای منطقه دارد

 کدام مسیرهای ترانزیتی باید فعال شود تا تجارت ایران با کشورهای منطقه تسهیل و توسعه یابد؟  ای دارد؟کریدورهای منطقه

  



  

 ژهیو یهاو فرصت هاتیظرفچهارم:  محور

 خدمات های منطقه در صادرات و واردات کاال و ظرفیت

نظیری جهت صککادرات کاال و خدمات  هزار میلیارد دالر، ظرفیت بی  2.5میلیون نفری کشککورهای منطقه با تجارت سککالیانه بیش از    ۶۰۰بازار  

های کشکورهای  ها فراهم کرده اسکت. بررسکی و احصکای ظرفیتایرانی به این کشکورها و همچنین تامین نیازهای وارداتی کشکور از طری  آن

روز و وجود اطالعات و آمار بهمنطقه خواهد شکد. با کشکورهای    صکادرات و واردات کاال و خدماتهای مفقوده در توسکعه یافتن حلقه  منطقه سکبب

ای  در تکمیل نقشه تجارت منطقه  ،گیری تجارت ایران با این کشورهاو بیان مشکالت عدم شکلبه تفکی  هر کدام از کشورهای منطقه جزئی 

 سزائی دارد.بهکشور نقش 

 الگوی توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت 

  ار یبسک  یهاتیبه ظرف  یو آگاه  ی محور مقاومت از جمله عراق، سکوریه، لبنان و یمندر کشکورها  جمهوری اسکالمی ایران حضکور فعاالنه رغمیعل

  با این کشکورها   و توسکعه تجارت یاقتصکاد  یهایهمکاردر خصکو   یمشکخصک  ییطرح اجراهمچنان    ،و وجود قرابت فرهنگی و تمدنی هاآن

های سککیاسککی، نظامی و امنیتی در توسککعه توان از همکاریچگونه میخصککو  این موضککوع این اسککت که کلیدی در    تسککواال.  وجود ندارد

همکاری  چیسکت؟   محور مقاومت  یکشکورها انیتوسکعه تجارت مالگوی مناسکب  های تجاری و اقتصکادی با این کشکورها اسکتفاده کرد؟  همکاری

های متناسکب هرکدام از  توان با تعریف نقشمی؟ چگونه  و چگونه محق  می شکود چه الزاماتی دارد  کشکورهای محور مقاومتو متقابل یکپارچه  

صکورت گیرد؟ رفع نیاز به امنیت غذایی   خود کشکورها  یحداکرر  یشکارکت و همکارکشکورها، تامین نیازهای اسکاسکی کشکورهای محور مقاومت با م

ل قواعد تجاری و ترانزیتی و ، تسککهییاارزش منطقه  رهیزنجو امنیت انرژی پایدار، زیرسککاخت مالی و صککندوق تامین مالی مشککترک، تشکککیل  

شکود؟ نهاد متولی توسکعه المللی چگونه به تقویت اقتصکاد محور مقاومت منجر میای و بینهای منطقهها و سکازمانهمکاری مشکترک در پروژه

 تجارت با کشورهای محور مقاومت چه وظایفی بر عهده دارد؟

 گذاری در کشورهای منطقههای سرمایهفرصت

زمین های مسککتعد   از جمله فضککای بازسککازی پس از جنگ،  اقتصککادی باالهای  ظرفیتدر حال حاضککر بسککیاری از کشککورهای منطقه به دلیل 

گذاری ایران در کشکورهای  های سکرمایهشکناسکایی فرصکت  .هسکتندهای مختلف  های خارجی در حوزهگذاریمقصکد سکرمایهکشکاورزی فراوان و ... 

هایی که در رابطه با  پرسکش  در این میانخواهد داشکت.   یداخل یاقتصکاد  یهابنگاه دیدر رون  تول  اینقش ویژه ،مدت آنهای بلندو مزیت منطقه

  ی کشکورها   یدر بازسکاز  مطالعه و تحلیل الگوهای حضکور کشکورها  مطرح اسکت این اسکت که منطقه  یدر کشکورها  یگذارهیسکرما  یهافرصکت

گذاری  های سکرمایه؟ فرصکتچیسکت  کشکورهااین    یدر بازسکاز  رانیمشکارکت او مالحظات   بهینه  یالگوبوده اسکت؟  از جنگ چگونه    دهید بیآسک

  گذاری و بازسکازی کشکورهای منطقه به چه صکورت اسکت؟ ؟ حضکور کشکورهای خارجی در سکرمایهکدام اسکت ی منطقهدارای اولویت در کشکورها

 گذاری استفاده نمود؟این کشورها به ایران در قالب سرمایههای  توان از ظرفیت بدهیچگونه می


