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 همقدم .1

گانه متبلور شد،  24هاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري است و سرانجام در سیاستاقتصاد مقاومتی که از تدابیر و 

 21همچنین در بند . به گفتمان سازي براي تبدیل شدن به یک باور عمومی و درك مشترك ملی نیازمند است

سازي آن و  ، معظم له صراحتا خواستار تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسیاست هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی

 تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی شده اند.

علمی با امکانات و  را در فرآیند یک ساختار اقتصادي و منویات معظم لهه اند شد آن نگرش براین بانک ها با 

 د.نعملیاتی سازوهشی و روابط عمومی ژابزارهاي اطالع رسانی، پ

تالش می کند با مطالعه و بررسی  می در صنعت بانکداريهمایش بررسی نقش روابط عمودبیرخانه از این رو 

پیش نویس طرحی را تهیه و ارائه نماید تا  تمان سازي و استفاده از تجربه هاي پیش رو،گف راه ها و روش هاي

 نماید. در راستاي انجام وظایف خود در این حوزه بسیار مهم یاري بانک ها را

  

  گفتمان سازياهمیت  .2

بحث کامال استراتژیک است که در کشورهایی که داراي اهداف بلند مدت هستند و روحیه  اقتصاد مقاومتی یک

 .مطرح شده است ،در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاري است طلبی استقالل

» وضع مطلوب«کشور است و هم ترسیم کننده » وضع موجود« گفتمان انقالب اسالمی در حقیقت هم تبیین کننده

 برسد. ي که می بایست از وضع موجود به وضع مطلوب»مسیر« وهم نشان دهنده

در حوزه اقتصادي علی رغم گسترش عمران و آبادانی متاسفانه  ،ایمبا اینکه در حوزه هاي متعدد موفق عمل کرده

دست عدالت اقتصادي همه جانبه است  ترین آن پیشرفت وملی، هنوز نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر که مهم

  .است شده کشور عزیز ما ایران. این یک نقطه آسیب براي یابیم

هاي مناسب و جدي که درعین بایست راه حلو نفوذپذیر بودن اقتصاد ملی به طور یقین می لذا با توجه به شکننده

 ،د که الجرم بدین منظور بدون گفتمان سازيوشها را داشته باشد مطرح مقاوم بودن، امکان عبور از موانع و چالش

 مفاهمه الزم صورت نخواهد گرفت و در این راستا گفتمان سازي یک امر بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

  

  گفتمان سازيضرورت  .3

 هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:سیاست 21اصل 

اي و تبدیل  رسانه، آموزشی و هاي علمی ویژه در محیطه ب سازي آنتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان - 21

 آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
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در ها برعهده دارند. رسانهروابط عمومی ها و در دنیاي کنونی، بار اصلی اجراي سیاست هاي اقتصادي و سیاسی را 

 هايینهجامعه، تغییر سیاست هاي اقتصادي امري سخت و طاقت فرسا و همراه با هز آحادبدون مشارکت  واقع

  .استنیازمند گفتمان سازي در آن حوزه  همه مردم گزاف خواهد بود و مشارکت

عمومی که تمام فضاي  خواسته و مطالبه درك مشترك، تبدیل سیاست هاي اقتصاد مقاومتی به گفتمان یعنی یک"

و بیان  جامعه آن را دنبال کند از اهمیت باالیی برخوردار است. تعریف، تبیین و تشریح دقیق این سیاست ها

فتد وآن زمان است که خود مردم اشود یک حرکت جمعی در جامعه اتفاق بی ضرورت آن براي همه مردم باعث می

در دیدار  مقام معظم رهبري (بیانات" خواست می کنند.درلین نیز آن را ئوروند و حتی از مسدنبال تحقق آن می

 )15/12/92اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

 

  اختصارات و فیتعار .4

 اقتصادقرهنگ سازي  الزامات و ها ضرورت ،ها مولفه شامل یراهنمای :یمقاومت اقتصاد گفتمان سازي برنامه عمل

 .است در کشور یمقاومت

 اهداف يحداکثر تحقق يبرا بانک امکانات و منابع یتمام یسازمانده و جیبس :بانک یمقاومت اقتصاد تیمامور

 اقتصاد یکل يها استیس براساس کشور ياقتصاد و یبانک ستمیس به آن يتسر و بانک درون در یمقاومت اقتصاد

  .یمقاومت

 جهت ستمیس کی قالب در که است و شاغل در روابط عمومی افراد صاحب نظر يتعداد از متشکل :تهیکم فیتعر

 .کنند یم تیفعال شده نییتعاز پیش  اهداف به یابیدست

 باشند یم روابط عمومی حوزه در خاص تخصص يدارا که  کارشناسان از يتعداد از عبارتست :کارگروه فیتعر

 برنامه بر عالوه و شوند می تشکیل گروهی صورت به مسئله حل و ذیربط واحدهاي به مشورت هیارا هدف با که

 . دارند نظارت زین ذیربط یتخصص يها هگرو ریز بر ها تیفعال ياجرا و يزیر

 نیمع و شده نیتدو يها روش اساس بر را يدفتر امور اداره که است یسازمان واحد ،رخانهیدب :رخانهیدب فیتعر

 گردش انیجر حسن بر نظارت و مراقبت و دهد یم انجام را يادار مراسالت و مکاتبات گردش و دهیگرد دار عهده

  .بعهده دارد را صادره و وارده يها نامه

  

  فاهدا .5

 هدف کلی: )1

  تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتیجلب مشارکت بانک ها در توسعه و  

  

 :اختصاصیهدف  )2

 اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداريفرهنگ دن نهادینه کربراي الگوي مفهومی  و استقرار طراحی 
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 بانک سطوح مختلفد مقاومتی در تدوین آرمان مشترك در زمینه سیاست هاي اقتصا 

 ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و مالی کشور 

 تقویت مبانی فرهنگ اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ارزش هاي دینی و باورهاي ملی 

 بسترسازي جهت تبادل تجربه بین بانک ها در زمینه فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتی 

 سازيآن بر مبناي کارکردهاي گفتمان ي ابالغی اقتصاد مقاومتی و تحلیلبررسی اجزاي سیاست ها 
   

 کارسازمان  .6

  : است ذیل بشرح اقتصاد مقاومتی يراهبر يشورا ترکیب

  
 

 
 خدمات توسعه و ندهایفرا یمهندس کارگروه دو ،یسازمان منابع و ندهایفرا یمهندس و يور بهره تهیکم در 

 .دارد قرار نینو

 دارد قرار شتیمع نیتام التیتسه و اشتغال التیتسه کارگروه دو ،نانیکارآفر از تیحما تهیکم در . 

 دارد قرار یمقاومت اقتصاد فرهنگ جیترو و یسازمان فرهنگ توسعه کارگروه دو عمومی، روابط تهیکم در. 

 دارد قرار صادرات و انبوه دیتول از تیحما هوکارگر دو ،دیتول و صادرات از تیحما تهیکم در . 

 دارد قرار منابع یمهندس کارگروه ،درآمدها و ها نهیهز منابع تیریمد تهیکم در. 

 
 

  ي کمیته روابط عمومیها مسئولیتوظایف و  .7

 مقاومتی در اداره امور جاري ، ابزارها و روش هاي استقرار فرهنگ اقتصاد تهیه و تدوین خط مشی ها

 بانک

 ابزارها و روش هاي استقرار فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بین کارکنان تهیه و تدوین خط مشی ها ، 

 اقتصاد مقاومتی در بین مشتریان  ستقرار فرهنگ، ابزارها و روش هاي اتهیه و تدوین خط مشی ها 

 سطوح مختلف بانک در در  رنامه ریزي براي نمادسازي و الگوسازي اقتصاد مقاومتیتدوین سیاست ها و ب

 داخل و خارج 

شوراي راهبري اقتصاد 

مقاومتی

کمیته حمایت از تولید و 

صادرات
کمیته روابط عمومی

کمیته مدیریت منابع ،  

هزینه ها و درآمدها

کمیته حمایت از 

کارآفرینان

کمیته بهره وري و 

مهندسی فرآیندها و منابع

دبیرخانه 
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  اقتصاد مقاومتی در جامعهاهداف تحقق تدوین سیاست هاي ارتباطی باجامعه در راستاي 

 تشویقی و بازدارندگی بهنگام در راستاي اجراي برنامه هاي ابالغی هاي انگیزشی تدوین سیاست ، 

  در سطوح ملی و استانیو ارزیابی گزارش عملکرد بررسی، تجزیه و تحلیل  

  .نظارت بر حسن انجام موارد ابالغی 
 

 برنامه ها .8

 کلی: برنامه

  رویدادهاي علمیحوزه در قالب برگزاري این و راهبردي در  علمیمطالعات و پژوهش هاي انجام - 

  غیره.  و ، انتشار کتب، مجالت علمیترویجی

 هاي تخصصی، کارگیري نخبگان حوزه و دانشگاه براي تبیین صحیح اقتصاد مقاومتی در قالب نشسته ب

  غیره. کارگاه هاي آموزشی، پژوهش هاي موردي، مقاالت علمی و

  اد مقاومتی و تبیین ابعاد مختلف آن در اقتصفرهنگ استفاده از نیروي هاي جوان و نخبه در جهت ترویج

اقالم فرهنگی و آموزشی، ایجاد  و توزیع هاي فرهنگی، تهیهقالب انجام کارهاي پژوهشی، آموزشی، فعالیت

  غیره. کارگروه هاي تخصصی و

  .استفاده حداکثري از رسانه ها براي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتی در فضاي عمومی جامعه  

 ري با ف هنلهاي مختهنرمندان می توانند در عرصهدر این راستا  :هنر براي گفتمان سازي ه از ابزاراستفاد

 مردم کمک نمایند.آحاد آن براي  اهمیتاقتصاد مقاومتی به روشن شدن  گوناگونبه تصویر کشیدن ابعاد 

 ،تبلیغات  استفاده از ابزارهاي تبلیغی و رسانه اي از قبیل بولتن هاي موضوعی، بروشورهاي تبلیغاتی

 هاي اجتماعی و بسترهاي الکترونیکی.سازي افکار عمومی، اطالع رسانی از طریق شبکهمحیطی، جریان

  توسعه و به کارگیري توان و امکانات روابط عمومی بانک هاي کشور در طراحی و اجراي برنامه هاي

 فرهنگ اقتصاد مقاومتی.ق تحق

  مراکز ذیربط در راستاي تحقق اهداف موردنظر.همکاري با روابط عمومی بانک مرکزي و سایر 
  

  :عملیاتی برنامه

 مطالعه و پژوهش .1

  نیازسنجی تشویقی و تسهیمی همکاري جمعی، فعاالن و سرمایه گذاران (پیمایشی)  1سیاست

ضرورت ها، راه ها و موانع چگونگی درآمد و مشارکت اقتصادي طبقات کم درآمد و متوسط 

  جامعه (اسنادي)

  از فرصت هاي شغلی مناطق و استان ها (پیمایشی) میزان آگاهی کارکنان بانک  3سیاست

  بررسی چگونگی افزایش کمی و کیفی تولید با تاکید بر امنیت غذا و درمان (اسنادي)  7سیاست

بررسی چالش ها و موانع نظام مالی کشور و راه هاي اصالح و تقویت آن با تاکید بر قانون   9سیاست

  بدون ربا (اسنادي ـ پیمایشی)عملیات بانکی 
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  ت ها و منابع مالی مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي (کتابخانه اي ـ میدانی)بررسی فرص  11سیاست

  چگونگی مشارکت بخش خصوصی در افزایش صادرات برق و گاز و پتروشیمی  13سیاست

  اي)چگونگی تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت و گاز (کتابخانه   15سیاست

  بررسی راهکارهاي صرفه جویی در هزینه هاي بانک (پیمایشی ـ اسنادي)  16سیاست

بررسی قوانین و مقررات مالی کشور در افزایش سهم درآمدي دولت به وسیله اقدامات بانک   17سیاست

  (کتابخانه اي ـ پیمایشی)

  میدانی)گونه شناسی فساد در ساختار مالی تجاري پولی کشور (اسنادي ـ   19سیاست

  بررسی چگونگی افزایش استاندارد موجود محصوالت داخلی و نحوه تبلیغ و ترویج آن  24سیاست

 

 آموزش .2

  کارگاه هاي آموزشی توجیهی - 2-1

  مفهوم سازي و تبیین اقتصاد دانش بنیان  سیاست دوم

  انسانیارتقا آموزش، مهارت و خالقیت کارکنان بانک به منظور افزایش سهم سرمایه   سیاست پنجم

  ـ چگونگی اصالح الگوي مصرف1  سیاست هشتم

  ـ سودمندي مصرف کاالهاي داخلی2

  آشنایی با ظرفیت هاي مناطق آزادکشور ویژه مدیران بانک  سیاست یازدهم

  مسائل راهبردي نفت و گاز کشور و بازارهاي جهانی (ویژه مدیران)  سیاست چهاردهم

  و حذف هزینه هاي موازي و غیر ضروريعمومی بهینه سازي هزینه هاي   سیاست شانزدهم

  نظام مالیاتی کشور مرتبط با فعالیت هاي بانکی  سیاست هفدهم

  آثار و روند تحریم هاي دشمن  سیاست بیست و دوم

  

 برگزاري نشست هاي تخصصی - 2-2

  ـ بررسی چگونگی توانمندسازي و رقابت پذیري1  3سیاست 

  ـ بررسی چگونگی توانمندسازي نیروي کار2

  ـ بررسی چگونگی اصالح الگوي مصرف1  8سیاست 

  سودمندي تولید و مصرف کاالهاي داخلیـ چگونگی 2

  ـ چگونگی افزایش صادرات برق1  15سیاست 

  ـ چگونگی افزایش محصوالت پتروشیمی2

  ـ چگونگی درآمد از محل منابع تخصصی3
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 ترویجی هايو رویداد ها برگزاري همایش - 2-3

  سرمایه گذاران و کارآفرینانهمایش تشویق   1سیاست 

  بررسی شاخص هاي اقتصاد دانش بنیان  2سیاست 

  همایش افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد  12سیاست 

 

 و تولید محتواتهیه  .3

  تهیه گزارش و گفتگو - 3-1

  بررسی میزان کمی و کیفی تولیدات در رابطه با شاخص هاي تامین امنیت غذا  7سیاست 

  صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آن  18 سیاست

چگونگی تقویـت فرهنـگ جهـادي در ایجـاد ارزش افـزوده و تولیـد ثـروت، بهـره وري،           20سیاست 

  کارآفرینی و سرمایه گذاري

  چگونگی افزایش استاندارد  24سیاست 

 
  تهیه مقاله - 3-2

  ضرورت و منافع تولید ثروت  1سیاست 

  در اقتصادتبیین بهره وري   3سیاست 

  شاخص تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي  7سیاست 

  چگونگی شفاف سازي نظام پولی و مالی کشور  19سیاست 

  هاي یرون رفت ها بررسی مخاطرات و چالش هاي تحریم و راه  22سیاست 

  

 برگزاري میزگرد .4

  ـ بررسی عوامل تشویقی در همکاري هاي جمعی1  1سیاست 

  هاي حداکثري جذب و حمایت سرمایه هاي طبقات کم درآمد و متوسط جامعه راه ـ بررسی2

  ــــ  2سیاست 

  ــــ  3سیاست 

  ـ بررسی چگونگی فرصت ها و ظرفیت هاي هدفمندي یارانه در افزایش تولید1  4سیاست 

  ـ بررسی چگونگی فرصت ها و ظرفیت هاي هدفمندي یارانه در اشتغال و بهره وري2

  چگونگی فرصت ها و ظرفیت هاي هدفمندي یارانه در کاهش شدت مصرف انرژيـ بررسی 3

  ـ بررسی چگونگی فرصت ها و ظرفیت هاي هدفمندي یارانه در ارتقا شاخص هاي عدالت اجتماعی4

  ــــ  5 سیاست

  بررسی کاهش وابستگی هاي اقتصادي با اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي  6 سیاست



  
          

8 

 

  ــــ  7 سیاست

  ــــ  8 سیاست

  بررسی چگونگی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی  9 سیاست

  ـ تبیین چگونگی تسهیل سرمایه گذاري1  10 سیاست

  ـ تبیین چگونگی تسهیل تولید برنامه ملی2

  

 طراحی بسته اطالع رسانی و ترویجی .5

 اقدامات عملی اقتصاد مقاومتی.طراحی و ارایه یک بسته کامل و جامع اطالع رسانی و ترویجی براي همه 

 
 شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)  منبع مرجع:

  


