خالصه عملکرد سه ساله هیئت اجرایی
اعضای هیئت اجرایی

حضور در نمایشگاه ها،

و سمت آنان

همایش ها و جلسات

برگزاری سخنرانی ماهانه
صدور  2بیانیه اقتصادی
در جراید

انعکاس مقاالت و مصاحبه ها
در مطبوعات و رسانه ها

تشکیل کمیسیون های تخصصی

سنوات  95 ،94و 1396
راه اندازی سایت اینترنتی

راه اندازی شبکه اجتماعی

ثبت صورت جلسات مجامع
در اداره ثبت شرکت ها

آخرین وضعیت مالیاتی با
سازمان اموراقتصاد و دارایی

برگزاری مجامع تصویب

آخرین وضعیت بیمه با

صورت های مالی 92لغایت 95

سازمان تأمین اجتماعی

برگزاری مجمع تصویب

وضعیت تسویه حساب با

اصالحات اساسنامه سال 96

کارکنان دبیرخانه
تعداد اعضای فعال

(دارای کارت معتبر)

ایجاد شعب استانی انجمن

چشم انداز برنامه های آتی

اخذ کرسی در هیأت مدیره

طراحی و چاپ پوستر،

ارائه اظهارنامه اینترنتی و

کنفدراسیون صنعت ایران

استند و بروشور

اخذ دفاتر قانونی  95و 96

هیئت اجرایی و بازرس انجمن اقتصاددانان ایران در دوره تصدی از  94/4/24به مدت  2سال
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تصویر

اسامی

سمت

اسامی

سمت

عضو

آقاي حمید دیهیم

عضو  -رئیس

آقاي ابوطالب مهندس

آقاي لطفعلی بخشی

عضو  -نایب رئیس

آقاي رضا امین فر

عضو

آقاي علی محمودي دیزجی

عضو – دبیر

آقاي وحید شقاقی شهري

عضو

آقاي مسعود زاهدي اول

عضو – خزانه دار

آقاي محمد باقر صدري

بازرس اصلی

تصویر
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صندوق ضمانت سپرده ها  -دکتر محمدرضا شجاع الدینی 1396/11/18 -
وضعیت عملکرد شبکه بانکی و تحلیل آسیب پذیري آن  -دکتر فرهاد علی نژاد 1396/10/27 -
اقتصاد رفتاري و آینده آن  -دکتر مصطفی نصر اصفهانی 1396/08/24 -
شکنندگی بانک ها و راههاي مقابله با آن  -دکتر حمید دیهیم 1396/07/26 -
سیري در روابط اقتصادي و اجتماعی ایران و آمریکا  -دکتر علی رشیدي 1396/06/29 -
بررسی اثرات بسته تحریمی  S722بر اقتصاد  -ایران دکترمجید شاکري 1396/04/28 -
پیش بینی متغییرهاي کالن اقتصادي و مدرن شدن دولت  -دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی 1396/03/31 -
چرا با وجود افزایش اشتغال ،نرخ بیکاري کاهش نیافته است  -آقاي غالمعلی فرجادي 1396/02/27 -
بحران دریاچه ارومیه و راه حل  -دکتر حسین گالبیان 1396/01/30 -
شکست نطام مند و بحران فراگیر توسعه در ایران  -آقاي علی دینی ترکمانی 1395/12/18 -
بحران آب ،ریشه اي در بی ریشه گی  -دکتر محمد احسان اسدي 1395/11/27 -
ابعاد نه گانه اقتصادایران ،فرصت هاو چالش هاي اقتصاد کالن  -آقاي امیررضا حسنی 1395/09/24 -
بحران بانک ها در ایران و علل آن  -دکتر بهروز هادي زنوز 1395/08/26 -
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اقتصاد نان در ایران – دکتر لطفعلی بخشی 1395/07/28 -
رویکردهاي نوین در برنامه ریزي منطقه اي آذربایجان شرقی  -دکتر دادود بهبودي 1395/7/7 -
مدیریت داده هاي اقتصادي با نگاهی به تجارب جهانی و اطالعات داخلی  -دکتر میرشجاعیان – 1395/03/26
باید و نبایدهاي اقتصاد دانش بنیان در ایران  -دکتر سجاد برخوردار 1395/02/29 -
رسالت اقتصادایران در بازارجهانی انرژي و نفت و گاز  -دکتر محمود قنادان 1395/01/25 -
تحریم در مقابل تحریم  -دکتر رشید سیم بر 1394/12/19 -
اقتصاد ایران و جهان طی سه سال آینده  -آقاي محمد حسین ادیب 1394/11/28 -
تغییر و تحول داعش ایسم  -دکتر هرمیداس باوند 1394/10/30 -
علل بروز داعش و تبعات سیاسی و اقتصادي  -پروفسور حسن امین 1394/10/30 -
اقتصاد سبز و رویدادهاي بین المللی  -دکتر وحید ماجد 1394/09/06 -
استراتژي هاي خروج از اقیانوس قرمز در شرایط رقابتی  -دکتر محمد بلوریان تهرانی 1394/08/06 -
تبیین سیاست هاي پولی و مالی دولت یازدهم  -دکتر شاپور محمدي 1394/07/27 -
چالش ها و چشم اندازهاي برنامه ریزي توسعه در شرایط کنونی  -دکتر فرشاد مومنی 1394/06/25 -












بهبود فضاي کسب و کار  -دکتر متوسلی
قوانین و مقررات سرمایه گذاري  -دکتر فالحی
بهبود فضاي کسب و کار در ایران  -دکتر بهبودي
توانمند شدن بخش خصوصی :ضرورت تقویت بخش خصوصی  -دکتر محمد زاده
ارزیابی تأثیر سیاست هاي خروج از رکود دولت بر بخش خصوصی  -دکتر پایتختی اسکویی
تجارت الکترونیکی :ساز وکاري گریز ناپذیر براي توسعه تجارت  -دکتر سلمانی
پوشش ریسک با ابزارهاي مشتقه  -دکتر اصغرپور
شکنندگی بانک ها و راه هاي مقابله با آن  -دکتر دیهیم
بحران بانکی در ایران و راه هاي مقابله با آن  -دکتر اصغرپور
گام هاي اساسی ارتقاي صادرات شرکت ها  -دکتر سلمانی بی شک

وضعیت تفکیکی اعضای انجمن شعبه تبریز:

تعداد 40نفر عضو پیوسته ،تعداد 53نفر عضو دانشجویی  ،تعداد 6شرکت عضو حقوقی
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جناب آقاي دکتر روحانی ریاست محترم جمهوري  /جناب آقاي دکتر الریجانی ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
با توجه به بررسی بودجه سال  1396در مجلس شوراي اسالمی ،انجمن اقتصاددانان ایران توصیه هاي زیر را خدمت شما و همکاران محترمتان تقدیم
میدارد؛
 -1با توجه به جهات اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال ،توجه ویژه به آن در بخش هاي مختلف بودجه از اولویت باالیی برخوردار می
باشد که این مهم زمینه ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود .در این راستا از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور توسط بخش خصوصی
امکانپذیر است توصیه ما بر آنست تالش و تمرکز بیشتري بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاري در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
 -2رقم بودجه عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که شایسته قدردانی است .متأسفانه بودجه عمرانی مصوب سال هاي گذشته
هیچگاه کامالً تخصیص نیافته و به ردیف هاي جاري انتقال یافته است .توصیه می شود با تفاهم مجلس و دولت محترم ،ماده اي تصویب شود که
انتقال ردیف هاي بودجه عمرانی به بودجه جاري ممنوع شود.
 -3تأمین و مصرف درست آب از معضالت اساسی حال و آینده کشور است .توصیه می شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتري بر روي آن
صورت گیرد.
 -4با توجه به حاد شدن بسیاري مسایل و آسیب هاي اجتماعی در کشور ،تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتري یابد و زمینه هاي ورود
سازمان هاي مردم نهاد به خدمات اجتماعی ،که با وجود محدودیت هاي موجود عملکرد خوبی داشته اند ،بیشتر مهیا گردد.
 -5از اقدامات شتاب زده و مطالعه نشده مانند تخصیص  5/1میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به امور روستائی اجتناب شود .اختصاص چنین
بودجه هایی یادآور وام هاي خوداشتغالی و بنگاه هاي زودبازده است که خاطره ناخوشایندي را در اذهان زنده می کند.
 -6امر کوچک سازي دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرم هاي بودجه اي ادغام و حذف سازمان ها و وظایف موازي ،غیرضرور و غیر مرتبط به
دولت استفاده شود .امید است با اتکال به خداوند متعال و واقع نگري بیشتر دولتمردان ونمایندگان محترم ،بودجه کشور در مسیر توسعه و پیشرفت
هیئت اجرایی انجمن اقتصادددانان ایران
قرار گیرد.
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جناب آقاي دکتر روحانی ریاست محترم جمهوري
با سالم و احترام،
همانطور که مسبوق هستید دستگاه هاي متعددي در امور و تصمیمات اقتصادي کشور دخالت دارند که به همین دلیل در برخی موارد
تصمیمات و اقدامات آن ها با سایر دستگاه هاي مرتبط و سیاست هاي کلی کشور داراي هماهنگی الزم نیست که این امر مشکالتی را براي
کشور و دولت ایجاد می نماید.
با توجه به اهمیت امور اقتصادي در اداره امور کشور و مشکالت و معضالت ایجاد هماهنگی در امور و تصمیم گیري هاي دستگاه هاي
مختلف اقتصادي ،انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد می نماید که معاونت جدیدي در نهاد ریاست جمهوري تحت عنوان معاونت اقتصادي
ایجاد شود تا بتواند عهده دار ایجاد هماهنگی دستگاههاي مختلف اقتصادي کشور گردد.
این معاونت می تواند عالوه بر ایجاد هماهنگی در بین دستگاه ها و تصمیمات اقتصادي و تمرکز مشاورین اقتصادي ریاست جمهوري ،نقش
اتاق فکر دولت در زمینه امور اقتصادي را نیز عهده دار گردد.
انجمن اقتصاددانان ایران در مورد تدوین شرح وظایف ،نمودار سازمانی و روش کاري این معاونت ،آماده همه نوع همکاري است .امید است
با اتکال به خداوند متعال و واقع نگري بیشتر در پیشبرد امور ،اوضاع اقتصادي کشور در مسیر بهبود و توسعه قرار گیرد.
هیئت اجرایی انجمن اقتصادددانان ایران
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به منظور گسترش فعالیت هاي علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد ،بر مبناي اساسنامه ،انجمن اقدام به تأسیس شعبه در مراکز
استان ها می نماید.

در این شعبات اقتصاددانان منطقه گردهم آمده و به بحث و رایزنی در مباحث اقتصادي خواهند پرداخت.
این شعبات در مراکز استان تشکیل خواهند شد و از نهادهاي همان منطقه در تأسیس آن ها استفاده خواهد شد.

در این راستا تاکنون شعبه شمال غرب به مرکزیت تبریز در سال  1394ایجاد شده است و داراي فعالیت بسیار مثبتی است.
تأسیس شعبه در مراکز زیر در دست بررسی و اقدام قرار دارد:
 -1شعبه ایالم
 -2شعبه مازندران

 -3شعبه اصفهان
8

در تاریخ  18آذر  1394شعبه انجمن اقتصاددانان ایران شمال غرب (تبریز) طی مراسم با شکوهی توسط استاندار آذربایجان،
شهردار تبریز ،دکتر شاپور محمدي معاونت اقتصادي وزارات امور اقتصادي و دارایی ،حجت االسالم مصباحی مقدم نماینده
محترم مجلس شوراي اسالمی و اعضاي هیئت اجرائی انجمن اقتصاددانان ایران و اعضاي انجمن شمال غرب و مدیران اتاق

بازرگانی تبریز و با حضور جمع کثیري از مقامات و اقتصاددانان منطقه برگزار گردید.
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اعضاي اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس کنفدراسیون صنعت ایران
در جلسه عمومی عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم در  94/11/14انتخاب شدند.
این جلسه با حضور نمایندهي وزارت کشور برگزار گردید و پس از رأي گیري به ترتیب آقایان محسن خلیلی عراقی،
شاهرخ ظهیري ،نصراله محمدحسین فالح ،شهریار خاشع ،احمدتائب ،سیدحسین سلیمی ،پرویز شریفی سرابی،

جواد خوانساري و ابوالحسن خلیلی به عنوان  9نفر اعضاي اصلی و آقایان سعید خلیلی عراقی و مسعود زاهدي اول به
عنوان اعضاي علی البدل هیئت مدیره و آقایان محمود مددي و آیدین کاظم سلطانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی
وعلی البدل انتخاب شدند.
شایان ذکر است؛ آقاي دکتر مسعود زاهدي اول به عنوان نماینده انجمن اقتصاددانان ایران در انتخابات شرکت و به هیئت
مدیره کنفدراسیون صنعت ایران راه یافت.
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 اختصاص غرفه در نخستین نمایشگاه توانمندي هاي بخش تعاون در مصلی تهران
 اختصاص غرفه در نمایشگاه بیمه ،بورس و بانک در محل نمایشگاه بین المللی
 مالقات با آقاي جاللیان رئیس اتاق ایران

 مالقات با آقاي مس فروش در سازمان صنعت و معدن تجارت استان تهران
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 همایش معرفی فرصت هاي تجاري ایران و ایتالیا در هتل پارسیان آزادي

 اولین همایش اقتصاد ایران در سالن اجالس

(دکتر بخشی و دکتر زاهدي)

 همایش پیش بینی اقتصادي در دانشگاه شهید بهشتی
 همایش اتاق بازرگانی اصفهان در اصفهان

(دکتر بخشی و دکتر زاهدي)

(دکتر دیهیم ،دکتر بخشی و دکتر زاهدي)

(دکتر بخشی)

 میزگردهاي کانون دانش آموختگان اقتصاد در دانشگاه تهران

 همایش موسسه اقتصاد ایران در دانشگاه تهران

(دکتر دیهیم و دکتر بخشی دکتر زاهدي)

(دکتر دیهیم و دکتر زاهدي)

 برنامه بازدید  20نفر از اعضاي انجمن از شرکت تولیدي گلنان پوراتوس

 پی گیري موضوع اخذ پروژه هاي مشاوره اقتصادي از وزارت کار و تعاون و اجتماعی
12

(دکتر امین فر)

انجمن داراي  8کمیسیون تخصصی است که هریک در زمینه مربوط به خود با جذب اعضاء ،در آینده اي
نزدیک اقدامات خود را آغاز خواهند نمود.

اسامی کمیسیون هاي تخصصی انجمن به شرح زیر می باشد:
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کمیسیون شعب و عضویت
کمیسیون امور پژوهشی
کمیسیون بررسی و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و کتب درسی
کمیسیون سمینار ،سخنرانی و انتشارات
کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل
کمیسیون مشاوره اقتصادي
کمیسیون امور مالی
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راه اندازي تشکیالت ستادي انجمن



راه اندازي کلیه کمیسیون ها



افزایش تعداد اعضاي حقیقی و حقوقی انجمن



انعکاس برگزاري جلسات هیئت اجرایی انجمن



ارائه سخنرانی هاي انجمن



تأمین منابع مالی انجمن



برگزاري تور علمی و بازدید اعضاي داوطلب انجمن از تأسیسات زیربنایی کشور
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برگزاري تور علمی و بازدید اعضاي داوطلب انجمن از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور



پی گیري اخذ مجوز جهت نشریات انجمن



برگزاري سمینارهاي ساالنه اقتصاد انجمن



برگزاري تور علمی و بازدید اعضاي داوطلب انجمن از تأسیسات زیربنایی کشور



برگزاري تور علمی و بازدید اعضاي داوطلب انجمن از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور



برگزاري منظم کنفرانس مطبوعاتی انجمن اقتصاددانان ایران



حضور اعضاي داوطلب در سمینارهاي بین المللی
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طراحی مجدد سایت و اخذ مجوز جهت اختصاص دامنه جدید انجمن اقتصاددانان ایران
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شرح

1396/11/22

سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

موجودي نقد

105،260،555 246،528،857 97،260،692 84،554،518 36،284،708

جمع دارایی ها

105،260،555 246،528،857 97،260،692 84،554،518 36،284،708

حساب هاي پرداختنی
حق عضویت دریافتی آتی
ذخائر – سازمان تأمین اجتماعی

5،000،000

-

116،165،750

-

3،630،000

25،000،000 68،200،000

-

-

-

-

-

-

60،984،437 90،934،531

خالص (کسري) مازاد دریافتی (105،260،555 130،363،107 36،276،255 )36،380،013( )35،545،292
جمع بدهی ها و حقوق اعضاء
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105،260،555 246،528،857 97،260،692 84،554،518 36،284،708

1396/11/22

سال 1395

سال 1394

شرح
کمک بالعوض از اتاق بازرگانی

-

-

-

دریافتی بابت حق عضویت اعضاء

79،219،000

19،900،000

33،350،001

هزینه هاي اداري و عمومی
خالص سایر دریافت ها و هزینه ها
مازاد (کسری) دریافتی های سال جاری

834،721

تعدیالت

-

خالص مازاد (کسری) دریافتی
20

150،000،000 150،000،000

38،100،000

18،100،000

()115،823،880( )173،028،676( )133،677،629( )98،193،125( )79،440،576
1،056،297

مازاد (کسري) دریافتی هاي سال قبل

سال 1393

سال 1392

1،931،228

1،426،484

5،636،857

(17،002،552 )94،086،852( )72،656،268

53،702،604

-

(36،276،255 )36،380،013

6،240،776
-

8،100،000

105،260،555 130،363،107

(36،276،255 )36،380،013( )35،545،292

51،557،951

105،260،555 130،363،107

با تغییرات مصوب (به شرح ذیل) در جلسه ي مجمع عمومی فوق العاده مورخ هشتم آذر ماه ،1396
اساسنامه قبلی مصوب سی و یکم تیر ماه  1389شامل  41ماده و  11تبصره ،به  41ماده و  15تبصره

تغییر یافت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

21

اساسنامه قبلی

تعداد حذف

تعداد اضافه

اساسنامه فعلی

ماده

41

1

1

41

تبصره

11

1

5

15

ارسال اظهارنامه اینترنتی؛


براي سال مالی منتهی به اسفند 94



براي سال مالی منتهی به اسفند 95

اخذ دفاتر قانونی؛


از مهر ماه  94تا انتهاي سال



براي سال مالی منتهی به اسفند 95



براي سال مالی منتهی به اسفند 96



براي سال مالی منتهی به اسفند 97

تخصیص ناظر مالیاتی از سوی سازمان امورمالیاتی؛ از آذر ماه 96
22

مجامع عمومی عادی؛


انتخابات هیئت اجرایی در تیر ماه 94



تصویب صورت هاي مالی سنوات منتهی به اسفند  92و 93



تصویب صورت هاي مالی منتهی به اسفند 94



تصویب صورت هاي مالی منتهی به اسفند 95

مجمع عمومی فوق العاده؛
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تصویب تغییرات اساسنامه در آذر ماه 96

ارقام – میلیون ریال

عملکرد
ردیف سال

تکلیفی

جمع کل

تشخیصی

قطعی

تسویه
شده

تشخیصی

قطعی

تسویه
شده

تشخیصی

قطعی

تسویه
شده

1

1394

5

5

5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

6

2

1393

35

15

15

-

-

-

2

2

2

17

3

1392

4

4

4

-

-

-

2

2

2

6

44

24

24

0/5

0/5

0/5

4/5

4/5

4/5

29

جمع

24

حقوق

ارقام – میلیون ریال

حقوق
ردیف

سال

اعالمیه

قطعی

تسویه
شده

اعالمیه

قطعی

تسویه
شده

1

1395

-

-

-

-

-

-

2

1394

3

1393
جمع

25

حسابرسی اسناد

128

91

91

128

91

91

-

-

-

انجمن جمعاً معادل  200میلیون ریال بابت سنوات کارکنان در  2سال گذشته پرداخته است.


مسئول دبیرخانه (آقاي فریدون رستمی) از تیر 86تا اردیبهشت 92و از آذر 93تا مرداد ،94در طی دو فقره شکایت
ایشان از انجمن به وزارت کار ،مبلغ بیش از  75میلیون ریال در طی سال 94و فروردین 95به حکم دادگاه از
حساب بانک ملت انجمن ،بابت سنوات ایشان برداشت گردید و معادل  29میلیون ریال نیز بابت حق بیمه ایشان به

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردید( .جمعاً معادل  104میلیون ریال)


همکار دبیرخانه (خانم محبوبه بیگی) از آذر 93تا اسفند ،94معادل  24میلیون ریال بابت حق بیمه به سازمان تأمین

اجتماعی پرداخت گردید.


مسئول دفتر انجمن (خانم ساناز رحیمی شاد) از تیر 86تا اردیبهشت 92و از آذر 93تا اسفند ،94معادل  63میلیون
ریال بابت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردید.

26

وضعیت تفکیکی اعضاي انجمن که داراي کارت عضویت جدید می باشند به همراه میزان
حق عضویت ساالنه مصوب ،به شرح زیر می باشند:
تعداد  118نفر عضو پیوسته ،با حق عضویت  500،000ریال
تعداد  15نفر عضو وابسته ،با حق عضویت  500،000ریال
تعداد  -نفر عضو افتخاری با حق عضویت  1،000،000ریال
تعداد  1نفر عضو دانشجویی با حق عضویت  300،000ریال
تعداد  6شرکت عضو حقوقی با حق عضویت  2،000،000ریال
27

