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چکیده:

ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی ابتدا توسط مقام معظم رهبری و بعد از ایشان توسط کارشناسان در موارد مختلفی تبییین شیده
است .از جنبه های بسیار مهم این اقتصاد ،بخش مالی اقتصاد و تأمین مالی از طریق بازارهیای میالی مییباشید .بیازار اسیناد خزانیه
اسالمی یکی از موارد مطرح و تأثیرگذار در بازار بدهی که بخشی از بازارهای مالی است ،میباشید و از ایین طرییق از عوامیل قابیل
توجه تأثیرگذار بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران می باشد .بنابراین به دلیل اهمیت بازار اسناد خزانه اسالمی در تطبیق بیا اقتصیاد
مقاومتی و اثرگذاری بر اقتصاد ایران ،در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای ،ابتدا اصول اقتصاد مقیاومتی میرتبط بیا اسیناد
خزانه اسالمی استخراج و سپس این اصول توسط کارشناسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( ،)AHPبررسی و رتبهبندی
شده است .در ادامه انواع اصلی اسناد خزانه اسالمی با هر یک از اصول اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و در نهایت ،با اسیتفاده از
اصو ل مربوطه اسناد خزانه منطبق با اقتصاد مقاومتی طراحی شده است .با استخراج هفت اصل اقتصاد مقاومتی در ارتباط با اسیناد
خزانه اسالمی ،نتایج تحقیق نشان می دهد که اوال اسناد خزانه اسالمی رایج ،به جز اسناد خزانه سرمایهگذاری (مطابقت در  4مورد)
در اکثر موارد با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارند .ثانیا ،طراحی اسناد خزانه بر دو محور «تعدیل بیا تیورم» و «قیمیتگیذاری
توسط بازار (مناقصه)» بجزدر موارد بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی و اسناد خزانه هموارسازی بودجه ،این اسناد را با اصیول اقتصیاد
مقاومتی همجهت میکند و میتوان از این اسناد برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهره برد.

واژگان کلیدی:
اسناد خزانه اسالمی ،اصول اقتصاد مقاومتی ،بازار اولیه ،بازار ثانویه.
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