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  بسمه تعالي

 اقتصاد مقاومتي

 مقدمه

با ظهور انقالب اسالمي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت 
ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه از  .استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت

لحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا 
با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به .به مبارزه با انقالب برخيزد
اخير با تهاجمات گسترده همراه  يكي از اين عرصه ها كه خصوصاً در سال هاي. عرصه هاي ديگركشيده شد

بنابراين خود انقالب اسالمي مكلف به نوآوري و نظريه پردازي و الگو . بوده است، عرصه اقتصادي است
هر كشوري كه علم استكبار ستيزي را برپاكند، نيازمند چنين . سازي در عرصه هاي جديد اقتصادي است

  .ي استيكي ازاين مفاهيم اقتصاد مقاومت. الگوهايي است
بانك ملي نيز به عنوان بانكي مردمي و هميار هميشگي دولت در عرصه هاي كالن اقتصادي، در حوزه 

در اين نوشته تالش مي شود اقتصاد .اقتصاد مقاومتي وظايف و مسئوليت هاي سنگيني بر عهده دارد
  معرفي شودكارشناسان اقتصادي ،تعريف و مقاومتي با توجه به بيانات مقام معظم رهبري و 

  اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري - 1
 1395/01/24بيانات در ديدار عيدانه جمعي از مسئوالن كشور اي از گزيده

ي خدمات،  فنّي، تا عرصهي فعاليتهاي  ي علمي تا عرصه كلّ فراگير است كه از عرصه اقتصاد مقاومتي يك
همه را شامل  ها، ها و دبيرستان ي آموزش در دانشگاه ي بازرگاني و صادرات و واردات، تا عرصه عرصه تا

دانم، فالن دستگاه را  من نمي آيد، حاال اگر ما جدي بگيريم، االن مثال فرض بفرماييد گزارش مي. شود مي
و كاربرد زيادي دارد، فرض كنيد فالن دستگاه فنّي  هم مهم استيا فالن ابزار را يا فالن قطعه را كه خيلي 

باب مثال؛ بعد همين را ما  آبادي اينجا نشسته، من مپنا، آقاي علي سازد، سازد، خوبش هم مي ما دارد مي
اقتصاد مقاومتي اين چيزها را . گيري اقتصاد مقاومتي است اين ضدّ آن جهت. بد است خب اين. وارد كنيم

به سمت توليد  اثباتش همين است كه ما ياد بگيريم كه. اي اقتصاد مقاومتي اثباتي دارد و نفي. كند مي نفي
 عمده توليد است. داخلي رو بياوريم

 1395/01/01زائران و مجاوران حرم رضوي بيانات در اجتماع
اي را  كار بايد بكنيم؟ اولِ صحبت عرض كردم كه يك دوراهي تحريم مقابله كنيم چه ما براي اينكه با

كنيد، يا فشار و  نشان ميدهد به ما؛ ميگويد يا بياييد تسليم آمريكا بشويد و هر چه او ميگويد گوش دشمن
ديگري وجود است، اما يك دوراهي  تحريم ادامه پيدا ميكند؛ اين يك دوراهي است كه گفتيم غلط و دروغ

خيلي ) 6.(ي اقتصاد مقاومتي وسيله ايستادگي كنيم به يا بايستي مشكالت تحريم را تحمل كنيم يا: دارد
اقدام و «براي اقتصاد مقاومتي، صرف آمادگي كافي نيست؛ ما گفتيم  خب، آمادگي شما خوب است، منتها

 اند؛ ما گفتيم يك ستاد فرماندهي كردهي اقتصاد مقاومتي كارهايي  محترم در زمينه البتّه دولت. »عمل
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رأس آن  تشكيل بدهيد براي اقتصاد مقاومتي، تشكيل دادند و معاون اول رئيس جمهور محترم را در
اول سال به ملّت عزيزمان  گذاشتند؛ كارهايي هم كردند، گزارشش را هم به من دادند كه من امروز در پيام

اليتهايي كه انجام گرفته  گزارش داده به من. ماتي استاين را گفتم؛ منتها اينها كارهاي مقداند كه بر اثر فع
مان از وارداتمان بيشتر است؛ خب، اين خبر بسيار  يعني صادرات غير نفتي است، تراز بازرگاني مثبت شده

 اينكه مثالً فرض بفرماييد واردات ما از سال گذشته كمتر شده است؛ اينها خبرهاي خوبي خوبي است؛ يا
من چند كار . انجام بگيرد است، منتها اينها كفايت نميكند و كار با اينها تمام نميشود؛ كارهاي اساسي بايد

  .بگيرد انجام»عمل و اقدام«ي ام كه اين كارها بايد در زمينه را اينجا ذكر كرده

   1394/11/28مردم آذربايجان شرقي بيانات در ديدار 
 وقت نگفتم دور كشور حصار بكشيم، اما اين من هيچ. گرا است زا و برون مقاوتي درون ايم اقتصاد ما گفته
بله، . نخواهد رسيد زايي را فراموش نكنيد؛ اگر اقتصاد ملّي از درون نجوشد و فوران نكند، به جايي درون

هوشمندانه و تعاملي كه معنايش  قتصادي خيلي خوب است اما تعاملهاي ا تعامل با دنيا در زمينه
بِايستد، مسئولين بِايستند و آگاهانه و هوشيارانه حركت  راهش اين است كه ملّت. زايي اقتصاد باشد درون
 تر از توفيق الهي و به فضل الهي، شماها خواهيد ديد آن روزي را كه آمريكا و بزرگ به! جوانهاي عزيز. كنند

 توانست بكنند ي متّحدين آمريكا، در قبال جمهوري اسالمي ايران هيچ غلطي نخواهند آمريكا و همه

 1394/07/22»نخبگان فردا«كنندگان در نهمين همايش ملي  شركت بيانات در ديدار.
 بنيان است؛ اساس كار در اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانشاقتصاد  هاي محكم يكي از پايه

هاي  پايه زا است، اقتصادي است كه در داخل اقتصاد مقاومتي اقتصاد درون] زيرا[بنيان است؛  دانش
درنميبرد؛ اين اقتصاد مقاومتي  المللي و جهاني و اقتصادي آن را از جا هاي بين مستحكمي دارد كه تكانه

بنيان؛ اقتصادي  اين اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش هاي ترين پايه يكي از اساسي. ، اقتصاد مقاوم] تاس[
بنيان  هاي جوان ميتوانند در اقتصاد دانش خب، به نظر ما نخبه. خيلي مهم است كه متّكي باشد به علم، اين

طرّاحي  قش ايفا كنند؟ خب، اينچطور ن. درواقع ستون اصلي اقتصاد مقاومتي است، نقش ايفا كنند كه
سؤال را از شما ميخواهم،  جور جوانهاي ما نقش ايفا كنند در اقتصاد مقاومتي؟ من جواب اين چه. الزم دارد

شما جوانهاي نخبه در يكي از اجتماعات  .بنشينيد طرّاحي كنيد، منتظر نمانيد كه ديگران طرّاحي كنند
آفريني نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتي يا اقتصاد  نقش چگونگي: خودتان موضوع را همين قرار بدهيد

هايي تقسيم بشوند، كار كنند، فكر كنند، مطالعه كنند، با دست  بيايند، گروه وجود هايي به گروه. بنيان دانش
نخبگان  وقت بنياد نخبگان از اين طرحي كه از درون خود اين اجتماع شركت كنند، راه بدهند، آن پر در

ي فكر كردن  هم در زمينه آيد؛ وجود مي به نظر من يك تحول به. ون آمده، حمايت كند، پشتيباني كندبير
وجود  قطعاً تحول به]  هم[ي اقتصاد  در زمينه ي واقعيت، روي زمين؛ و انديشيدن و كار كردن، هم در زمينه

 آيد مي

 1394/06/18اقشار مختلف مردم بيانات در ديدار

 ي اقتصاد قوي و مقاوم، علم پيشرفته و روزافزون، و حفظ روحيه: ملّي اينها است سه عامل اساسي اقتدار  
دشمن مأيوس  وقت انقالبيگري در همه بخصوص در جوانها؛ اينها است كه ميتواند كشور را حفظ كند؛ آن

ي فكر  شده تراوش ي كامل و منسجم است؛ اين بسته هم اقتصاد مقاومتي يك بسته سياستهاي .خواهد شد
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اقتصاددان حاضر در اين مجلس  اند؛ دوستان شخصي نيست؛ اين عقل جمعي است، يك جماعتي نشسته
كاري  گرفته روي اين، بعد هم آمده اينجا، چكّش كار مفصلي انجام. هايشان ميدانند و مطّلعند هم بعضي

شده؛ بعد رفته مجمع تشخيص مصلحت نظام و روي آن  روي آن بحث شده، فكر شده، مطالعهشده، 
اي است؛  يعني محصول يك فرآيند معقول و مدبرانه. شده اين سياستها مطالعه شده؛ باالخره آمده و نتيجه

 دان و ازمقاومتي را همه تأييد كردند، يعني من يك مورد سراغ ندارم كه از اقتصاد لذاست كه اقتصاد
سياستها را تخطئه كرده  ي، اينكساني كه با ما خوبند، كساني كه با ما بد هستند؛ كه اين اقتصاد مقاومت

 ي منسجم است خب، اين يك بسته. باشند؛ نه، همه قبول كردند
 1394/06/04 ى هيأت دولتجمهور و اعضا رئيس بيانات در ديدار

هاي اقتصادي دولت بايستي در اين  ي برنامه اقتصاد مقاومتي اين است كه همه ي دوم در مورد نكته
ساليانه،  هاي ي ششم و برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتي و در اين سياستها بگنجد؛ حتّي برنامه ي مجموعه

كه بخشهاي بيرون از دولت ديده  ي ديگر اين است بگيردنكتههمه بايد براساس اين اقتصاد مقاومتي شكل 
بخشهايي وجود دارند ] اما[است ابالغ كنيد؛ بشوند؛ حاال شما در مورد وزارتها و بخشهاي دولتي ممكن

 قدم بعدي اين است كه؛ مقاومتي نقش ايفا كنند، از جمله بسيج خارج از دولت؛ اينها ميتوانند در اقتصاد
حقوقي و قضائي هم در  يك الزامات قانوني و. هوشمند و نافذالكلمه تشكيل بشود يك ستاد قوي و

 - مجلس-ي مقنّنه  همكاري كنند، هم قوه ي ديگر حاضرند ي اقتصاد مقاومتي وجود دارد؛ دو قوه مجموعه
ح كنيد قانوني هست كه شما قانون را بايد عوض كنيد يا اصال در اين زمينه آماده است براي همكاري؛ مثالً

قوانين اضافه كنيد؛ احتياج به اين چيزها پيدا ميكنيد؛ يا يك جايي يك حركت  يا قانون جديدي را بر اين
مقاومتي انجام  ي اينها را دو قوه حاضرند همكاري كنند براي اينكه اين اقتصاد الزم است؛ همه قضائي
ي اين است كه  دهنده افتاده، نشان تّفاقي ركود؛ خب، اين رشد سه درصدي كه ا اشاره شد به مسئله .بگيرد

بايد ديد اين رشد در كدام بخشها هست، در كدام  ركود تكان خورده؛ يعني يك حركتي انجام گرفته؛ حاال
طور جدي با ركود  اگر چنانچه به. ها شده سه درصد مثبت و منفي بخشها منفي است؛ مجموع برآيند اين

به خطر خواهد افتاد، تورم هم باال خواهد رفت، مشكل اشتغال هم سه درصد هم  مبارزه نشود، همين رشد
هايي  كارخانه زاده اگر ميخواهند دنبال بكنند، تعداد حاال من اينجا بگويم كه آقاي نعمت. آمد پيش خواهد

براي ما  -االن كار نميكند اي است كه همه چيزش آماده است و يعني كارخانه-را كه االن كار نميكنند 
هايي را كه زير پنجاه درصد دارند كار ميكنند  كارخانه گزارش دادند؛ عدد و رقمي دقيق را؛ تعداد آمدند

خب، حاال . هايي را كه زير هفتاد درصد دارند كار ميكنند مشخّص كردند كارخانه مشخّص كردند؛ تعداد
 يعني بعضي از اينها مشكل نقدينگي دارند؛! درصد يك چيزي اما زير پنجاه درصد هفتاد

در اين زمينه؛  ها جواب بدهند ها است، بايست بانك كه اين كار كار بانك-درگردششان مشكل دارد  سرمايه
 -ي اينها ميتواند برسد بيفتد، به همه كه اگر در اقتصاد مقاومتي، همان كارگاه اساسي و ستاد فرماندهي راه

سهيالت را هم طرف گرفته، كارخانه االن حاضر نقدينگي نيست، ت ي نبود ي بعضي از اينها مسئله اما مسئله
جوري است  اند بعضي از اينها اين طور كه حاال گفته ندارد، ماشينهايش هم آن و آماده است، هيچ مشكلي

ديگري خرج  چرا؟ براي اينكه تسهيالت را رفته جاي. ماشينها هم ماشينهاي نو است، لكن كار نميكند كه
ستاد «اينكه ميگوييم . بايد بخواهيد رد، اينها را بايد دنبال بكنيد، اينها راكرده؛ خب اين تعقيب قضائي دا
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ي ركود  اگر به مسئله. طور نكات دنبال خواهد شد اين طور چيزها، اين. ، براي خاطر اين است»فرماندهي
- البتّه اين قانون اخير. و شاخصهاي اقتصادي اثر خواهد گذاشت ها ي نشانه رسيدگي نشود، روي همه

هاي توليدي، تأمين  حمايت از بنگاه. قانون خوبي است، منتها قانون كافي نيست -قانوني كه اشاره كردند
اند،  گذاشته درگردش، برخورد جدي با كساني كه واحدهاي توليديِ آماده را راكد تأمين سرمايه نقدينگي،

گفتم،  -با دوستان داشتيم كه اي يك جلسه-ي قبل هم  و من در جلسه. ي اينها كارهاي الزمي است همه
طور كامل وارد ميدان  سيستم بانكي بايد به سيستم بانكي بايد نقش ايفا كند؛ يعني: باز هم تأكيد ميكنم

قوه حاضرند همكاري كنند براي اينكه اين اقتصاد مقاومتي انجام  ي اينها را دو ائي الزم است؛ همه.بشود
اند و ميگويند زمينه آماده است، عبارت است از  اند، به ما گفته دهپيشنهاد كر يكي از كارهايي كه .دبگير

اي كه  ي اساسي يك مسئله ..است بخش كشاورزي هم مهم. برخي از طرحها به بخش خصوصي سپردن
روستا  تمركز بر - منتها فقط كار وزارت كشاورزي نيست- وزارت كشاورزي است ]  مربوط به[عمدتاً  اين

ما متمركز بشويم روي : داد ريزي دولت بايد قرار را يكي از بخشهاي اساسيِ برنامه يعني واقعاً اين. است
ما حداكثر ]  اين است كه[ام، آنچه به من گزارش شده  اينجا يادداشت كرده بخش معدن را هم بنده. روستا

بايد جايگزين ما معدن را ! معدني كشور را داريم استحصال ميكنيم؛ پانزده درصد پانزده درصد از ظرفيت
. وقت گفتم آن در دولت -شايد بيست سال پيش-من سالها پيش . كنيم؛ يعني واقعاً بايستي ما بتوانيم نفت

خودمان را ببنديم؛ نه از كمبود  هاي نفت بتوانيم سر چاه ما بايد كاري بكنيم كه هر وقت اراده كرديم،
خب . ن پول بهاي نفت بترسيم؛ بايد به اينجا برسيمنداشت مشتري بترسيم، نه از نداشتن بازار بترسيم، نه از

 يك! بينيد نفت چه وضعي پيدا كرده مي]. قرار داد[  بيفتيم؛ براي نفت بايد جايگزين ما واقعاً بايستي به فكر
بيايد به چهل  ي قدرتها و عناصر خبيث منطقه با همديگر، موجب ميشود كه نفت ناگهان از صد دالر اشاره
طول كشيده؟ خب، اين قابل اطمينان  كه از صد دالر شروع كرده تنزّل تا حاال، مگر چند ماه از وقتي! دالر

و آن را مربوط ] بداند[و گذران زندگي يك كشور  نيست؛ آدم نميتواند اين را جزو سرنوشت اقتصاد كشور
يشترش مال اما هم اختيارش دست ديگران است، هم درآمد ب نفت مال ما است،. كند به يك چنين چيزي

ي نفت در اروپا  قدري كه ما از صادرات نفت استفاده ميكنيم، آن دولت واردكننده آن بيشتر از. ديگران است
داريم ميدهيم، پول  ما نفتمان را. در جاي ديگر دارد استفاده ميكند، كه ماليات ميگيرد و فالن ميگيرد يا

ي آن دولتها بيشتر از دولت ما  استفاده .ل ميگيردميگيريم؛ او نفت را ميگيرد از ما و از مردم خودش پو
خب يك جاهايي ما مجبوريم البتّه نفت را توليد . است ي پرخسراني اين چه معامله. است از فروش نفت

وقتي كه ما آمارِ افزايش صادرات و افزايش  واقعاً از ته دل خوشحال نميشوم آن اي نداريم اما من كنيم، چاره
بنابراين اگر  .؛ هميشه به اين فكر ميكنم كه ما بايد جايگزين براي اين پيدا بكنيم] ويمشن مي[را  توليد

معادن هم ] در مورد[وقت  آن .است ها معادن بخواهيم جايگزين پيدا كنيم، يكي از بهترين جايگزين
  . معادن باارزشي ما داريم .فروشي معادن بشدت پرهيز كنيم بايستي از خام

 1393/01/01مطهر رضوي بيانات در حرم
اي داشته باشد؛ البتّه تسليحات هم  به اين نيست كه تسليحات جنگي پيشرفته قوي شدن يك ملّت فقط

ميكنم كه  پيدامن وقتي نگاه ميكنم، سه عنصر را . اما فقط با تسليحات هيچ ملّتي قوي نميشود الزم است،
اگر مورد توجه قرار  ام؛ اين سه عنصر اي است كه در پيام عرض كرده دو عنصر از آنها همين دو نقطه
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ي دانش، در اين ده  درباره. علم و دانش يكي اقتصاد، يكي فرهنگ، و سومي: گرفتند، يك ملّت قوي ميشود
امروز ما در دانش داريم پيش ميرويم ــ . بحمداهللا اثر كرد دوازده سال گذشته حرفهاي زيادي زده شد و

بكنم ــ اما در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ، يك اهتمام بيش از متعارف الزم  اي كه بعد باز شايد اشاره
گيري، با  تصميم بتوانيم اقتصاد كشور را به شكلي دربياوريم كه از آن طرف دنيا كسي نتواند با يك است تا

بگذارد؛ اين دست ما است، ما  روي اقتصاد كشور ما و بر روي معيشت ملّت ما اثروبرخاست، بر  يك نشست
آن در اسفند ماه ابالغ شد؛ بنده هم با مسئوالن  بايد بكنيم؛ اين همان اقتصاد مقاومتي است كه سياستهاي

ي آن صحبت كرديم؛ تجاوب هم كردند؛ يعني  مفصل درباره ي كشور جلسه داشتم، و مديران برجسته
در تنظيم اين سياستها مؤثّر بودند و حضور داشتند، استقبال كردند و  مسئوالن سه قوه كه خودشان هم

آن اقتصادي كه مقاوم است؛ با تحريكات جهاني،  اقتصاد مقاومتي يعني .را انجام ميدهيم گفتند ما اين كار
سه . اقتصادي است متّكي به مردم آمريكا و غير آمريكا زيرورو نميشود؛ هاي جهاني، با سياستهاي با تكانه

 اقتصاد مقاومتي كه در حقيقت اقتصاد مقاوم است، وجود دارد؛ من اين سه سؤال را مطرح سؤال درمورد
خصوصيات  سؤال اول اين است كه اقتصاد مقاومتي چه هست و چه نيست؟ خصوصيات مثبت آن و. ميكنم

پذير است،  ميدهيم، تحقّق مقاومتي كه داريم شعار آن راآيا اقتصاد : منفي و سلبيِ آن چيست؟ سؤال دوم
اقتصاد مقاومتي ممكن است، الزامات آن  اگر تحقّق: ممكن است، يا نه، خياالت خام است؟ سؤال سوم
به اين سه سؤال جواب ميدهم؛ اين مربوط به اقتصاد  چيست، چه كارهايي بايد انجام بگيرد؟ امروز من

ي مهمي است، عرايضي را عرض  كه به نظر من بسيار مسئله فرهنگ هم ي بعد راجع به مسئله. است
اوالً يك الگوي علمي متناسب . گفتيم كه اقتصاد مقاومتي چه هست و چه نيست :سؤال اول .خواهم كرد
از  ي مثبت ــ اما منحصر به كشور ما هم نيست؛ يعني بسياري كشور ما است ــ اين آن جنبه با نيازهاي
در اين بيست سي سال  اي كه هاي اقتصادي هاي اجتماعي و زيروروشدن امروز با توجه به اين تكانهكشورها، 

پس مطلب اول . اند چنين كاري افتاده گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر يك
دوم  .ص ما نيستي ديگر كشورها هم هست؛ مخصو دغدغه اينكه اين حركتي كه ما داريم انجام ميدهيم،

زا است يعني چه؟ يعني از دل ظرفيتهاي خود كشور ما و خود  درون. زا است درون اينكه گفتيم اين اقتصاد
اين معنا  زا به ميجوشد؛ رشد اين نهال و اين درخت، متّكي است به امكانات كشور خودمان؛ درون مردم ما

نيست كه ما اقتصاد خودمان  د مقاومتي، به اين معناگرا نيست؛ يعني اين اقتصا حال درون اما درعين. است
گرا است؛ با اقتصادهاي  است، اما برون زا را محصور ميكنيم و محدود ميكنيم در خود كشور؛ نه، درون

گرا  زا است، اما درون بنابراين درون. با قدرت مواجه ميشود جهاني تعامل دارد، با اقتصادهاي كشورهاي ديگر
ها االن قلمها و زبانها و مغزهاي  ميكنم، براي خاطر اين است كه در همين زمينه كه عرض اينها را. نيست

داخل  بله، اينها ميخواهند اقتصاد كشور را محدود كنند و در«] القا كنند[مشغول كارند كه  مغرض،
كه راه سعادت است ـ اين راه ـ  ها را براي اينكه ملّت را و مسئوالن را از انواع و اقسام تحليل. »محصور كنند

سوم اينكه اين اقتصادي  .مان روشن باشد عمومي من عرض ميكنم تا براي افكار. جدا بكنند دارند ميكنند
بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي  ميشود، مردم كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح

 دولتي«اما . مردم، حضور مردم تحقّق پيدا ميكند ي ي مردم، سرمايه است؛ با اراده نيست، اقتصاد مردمي
ريزي،  برنامه به اين معنا نيست كه دولت در قبال آن مسئوليتي ندارد؛ چرا، دولت مسئوليت» نيست
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اقتصادي دست مردم است، مال  كار اقتصادي و فعاليت. سازي، هدايت و كمك دارد سازي، ظرفيت زمينه
آن . ميكند، هدايت ميكند، كمك ميكند عنوان يك مسئول عمومي ـ نظارت مردم است؛ اما دولت ـ به

به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را ميگيرد؛ آنجايي  استفاده كنند و دست جايي كه كساني بخواهند سوء
ي دولت است؛  سازي شرايط، وظيفه بنابراين آماده. به آنها كمك ميكند كه كساني احتياج به كمك دارند،

استفاده  بنيان است يعني از پيشرفتهاي علمي چهارم، گفتيم اين اقتصاد، اقتصاد دانش .ميكند يلتسه
اما معناي آن اين نيست كه  ميكند، به پيشرفتهاي علمي تكيه ميكند، اقتصاد را بر محور علم قرار ميدهد؛

كنند در اقتصاد مقاومتي؛ ميتوانند نقش ايفا  اين اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان
ها و مهارتهاي كارگراني كه داراي تجربه و  صاحبان صنعت، تجربه هاي ها و مهارتها ـ تجربه نخير، تجربه

 محور، معناي اينكه گفته ميشود دانش. بگذارد و ميتواند در اين اقتصاد نقش ايفا كند مهارتند ـ ميتواند اثر
بزرگي را بر  تگر يا كشاورز كه در طول سالهاي متمادي كارهايي صنع آن اين نيست كه عناصر با تجربه

پنجم،  .ي اينها است مهمي هم به عهده اند، اينها نقش ايفا نكنند؛ نخير، نقش بسيار اساس تجربه انجام داده
رشد ملّي، توليد ] مثل[داري ـ  شاخصهاي اقتصاد سرمايه محور است؛ يعني تنها به اين اقتصاد، عدالت

بحث اينها نيست كه بگوييم رشد ملّي اينقدر زياد شد، يا توليد ناخالص ملّي  ملّي ــ اكتفا نميكند؛ ناخالص
توليد  در حالي كه. داري مشاهده ميكنيد زياد شد؛ كه در شاخصهاي جهاني و در اقتصاد سرمايه اينقدر

اين را ما ! رسنگي ميميرندگ ناخالص ملّي يك كشوري خيلي هم باال ميرود، اما كساني هم در آن كشور از
عدالت اجتماعي در جامعه ـ يكي از شاخصهاي  بنابراين شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادي و. قبول نداريم

اين نيست كه به شاخصهاي علمي موجود دنيا هم بي اعتنايي  مهم در اقتصاد مقاومتي است، اما معناي آن
عدالت در اين بيان و . هم كار ميشود» عدالت«بر محور توجه ميشود، اما  بشود؛ نخير، به آن شاخصها هم

 .دادن است برنامه به معناي تقسيم فقر نيست، بلكه به معناي توليد ثروت و ثروت ملّي را افزايش در اين
كشور است شكّي نيست، اما  ششم، در اينكه گفتيم اقتصاد مقاومتي بهترين راه حلّ مشكالت اقتصادي

يك مقداري از آن مربوط به تحريم  ناظر به مشكالت كنوني كشور است ـ كه معناي آن اين نيست كه
اقتصاد . برنامه است ـ نه، اين مال هميشه است است، يك مقداري از آن مثالً مربوط به غلط بودن فالن

هاي اقتصاد؛ اين چنين اقتصادي چه در شرايط تحريم، چه در  پايه سازي سازي، محكم مقاومتي يعني مقاوم
آيا اين  سؤال دوم اين بود كه .اين سؤال اول. بارور خواهد بود و به مردم كمك ميكند ايط غير تحريم،شر

است و آرزو داريد كه انجام  ي اقتصادي كه شما ميگوييد اقتصاد مقاومتي، يك امر خيالي و توهمي برنامه
خاطر  ، حتماً ممكن است؛ چرا؟ بهكامالً، عمالً بگيرد؛ يا نه، عمالً ممكن است؟ پاسخ اين است كه نخير،

من حاال چند قلم از ظرفيتهاي كشور را عرض . العاده است ظرفيتهاي فوق ظرفيتها؛ چون اين كشور، داراي
 .بينند مي غريب الزم ندارد، جلوي چشم همه است، همه و چيزهايي است كه آمارهاي عجيب اينها. ميكنم

ترين  در كشور ما، يكي از بزرگ نيروي انساني. روي انساني ما استيكي از ظرفيتهاي مهم ما، ظرفيت ني
كرديم، جمعيت جوان كشور ــ از پانزده  عرض. هاي كشور ما است؛ اين يك فرصت بزرگ است ظرفيت

تعداد ده . تشكيل ميدهند؛ اين خودش يك ظرفيت است سال تا سي سال ــ يك حجم عظيم از ملّت ما را
را داريم؛ ده ميليون از جوانهاي ما در طول اين سالها از دانشگاهها  ها ي دانشگاه آموخته دانشميليون 

 همين حاال بيش از چهار ميليون دانشجو داريم كه اينها در طول چند سال آينده. شدند التّحصيل فارغ
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تعداد دانشجو در پايان  ابربر 25التّحصيل ميشوند؛ جوانان عزيز بدانند، اين چهار ميليوني كه ميگويم،  فارغ
اما تعداد دانشجو نسبت به آن موقع  رژيم طاغوت است؛ جمعيت كشور نسبت به آن موقع شده دو برابر،

ي بر اينها، ميليونها نيروي مجرّب و  عالوه. التّحصيل داريم فارغ برابر؛ امروز ما اين تعداد دانشجو و 25شده 
 در دوران جنگ. دوران جنگ به داد نيروهاي مسلّح ما رسيدند ببينيد، همينهايي كه در .ماهر داريم

ما، تهيدست  هاي ما، بمباران شدن مراكز گوناگون تحميلي، يكي از مشكالت ما، از كار افتادن دستگاه
يك عده افراد صنعتگر، . بود ماندن نيروهاي ما از وسايل الزم ـ مثل وسايل حمل و نقل و اين چيزها ـ

بنده در اوايل جنگ خودم شاهد بودم، اينها را ميديدم؛  اه افتادند از تهران و شهرستانها ـ كهماهر، مجرّب، ر
كرديم، يك جماعتي از اينها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حاال سنّي از آنها  اخيراً هم بحمداهللا توفيق پيدا

مقدم،  جنگ، در صفوف اما همان انگيزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل ميدانهاي گذشته،
صنعتي؛ اين پلهاي  وسازهاي وساز كردند، ساخت هايشان هم شهيد شدند؛ تعميرات كردند، ساخت بعضي
فراوان، خودرو، جاده، امثال اينها،  وغريبي كه در جنگ به درد نيروهاي مسلّح ما خورد، امكانات عجيب

ماشاءاهللا؛  روز هم هستند، امروز هم در كشور ما اليآمد؛ ام وجود ي همين نيروهاي مجرّب و ماهر به وسيله به
ها هم بسيار بيشتر و بهتر و  كرده و مهارتي دارند كه گاهي از تحصيل  تجربه كرده نيستند، اما تحصيل
صنعت  است؛ اين هم يكي از امكانات نيروهاي ما است؛ هم در كشاورزي اين را داريم، هم در مفيدتر
جا راجع به نفت و  همين من سال گذشته در. مهم كشور ما منابع طبيعي است يكي از ظرفيتهاي .داريم

قدر ايران، بر  هيچ كشوري در دنيا به ي يك است؛ يعني گاز گفتم كه مجموع نفت و گاز ما در دنيا درجه
ي كشورهاي دنيا ــ شرق و غرب عالم ــ بيشتر  همه مجموع نفت و گاز ما از. روي هم نفت و گاز ندارد

ميزنم، كشفياتي درمورد گاز شده است كه نشان ميدهد كه از آن  امسال كه من دارم با شما حرف. ستا
هاي گازي ما افزايش  آمارهاي ما بود، از آن مقدار هم منابع گازي ما و ذخيره مقداري كه سال گذشته در

روشني  ي دنيا كه همه ي منابع انرژي ــ بيشترين ذخيره. كرده است؛ اين وضع نفت و گاز ما است پيدا
ي  عالوه. در كشور ما است خود، گرماي خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژي دارد، از نفت و گاز دارد ــ

سنگ آهن، . كشور پراكنده است و وجود دارد بر اين، معادن طال و معادن فلزّات كمياب در سرتاسر اين
سي ــ كه مادر صنايع محسوب ميشوند ــ در كشور وجود اسا سنگهاي قيمتي، انواع و اقسام فلزهاي الزم و

ظرفيت ديگر موقعيت جغرافيايي ما است؛ ما با پانزده كشور  .است دارد؛ اين هم يك ظرفيت بزرگي
حمل و نقل ترانزيت يكي از فرصتهاي بزرگ كشورها است؛ اين . وآمد دارند اينها رفت همسايه هستيم كه

 در اين. جنوب به درياي آزاد و در شمال به آبهاي محدود منتهي ميشودكشور ما هست و در  براي
ها، براي  همسايه ميليون جمعيت زندگي ميكنند كه اين مقدار ارتباطات و 370هاي ما، در حدود  همسايه

داخلي خود ما است؛ يك بازار  اين عالوه بر بازار. رونق اقتصادي يك كشور يك فرصت بسيار بزرگي است
يك ظرفيت ديگري كه در كشور  .مهمي است يوني كه براي هر اقتصادي، يك چنين بازاري بازارميل 75

، سند 44افزاري مثل اين سياستهاي اصل  افزاري است؛ نرم سخت افزاري و هاي نرم وجود دارد، زيرساخت
ون مثل جاده و هاي گوناگ كه در اين چند سال انجام گرفته و همچنين زيرساخت انداز و اين كارهايي چشم

اينها  هاي بسيار خوبي براي پيشرفت اقتصاد كشور است، كارخانه و امثال اينها؛ اينها زمينه سد و پل و
ظرفيتها ميتوانستيد  خب، ممكن است كسي بگويد اگر تحريم نبود از اين .ظرفيتهاي يك كشور است
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فيتها استفاده كنيد؛ اين خطا است؛ اين ظر تحريم هست نميتوانيد از اين] چون[خوب استفاده كنيد، اما 
هاي بسيار  ايم به نقطه ديگر هم در عين تحريم توانسته ما در بسياري از مسائل. حرف، درست نيست

يك مثال آن، توليد علم است؛ يك مثال آن، صنعت و فناوري است؛ در  برجسته و باال دست پيدا كنيم؛
 در مورد دانشهاي پيشرفته و روز، االن هم درهاي مراكز. يمبوديم، االن هم تحريم هست اينها ما تحريم

حال، ما در نانو  درعين علمي مهم بِروز دنيا به روي دانشمند ايراني و دانشجوي ايراني بسته است، اما
پيشرفت كرديم، در صنايع دفاعي  اي پيشرفت كرديم، در سلّولهاي بنيادي پيشرفت كرديم، در هسته

دشمن، پيشرفت كرديم؛ چرا در اقتصاد نتوانيم  نايع پهپاد و موشك، به كوري چشمپيشرفت كرديم، در ص
هاي گوناگون اين همه موفقيت به دست آورديم، در  و عرصه ها ما كه در اين سر صحنه! پيشرفت كنيم؟

. جزم كنيم و دست به دست هم بدهيم، ميتوانيم اقتصاد را شكوفا كنيم اقتصاد هم اگر عزممان را
 !دشمن نباشد كه كي اين تحريم را برميدارد، كي فالن نقطه را موافقت ميكند؛ به درك ان به دستچشمم

سؤال سوم اين . و جواب بدهم سؤال سوم را مطرح كنم .كار ميتوانيم بكنيم نگاه كنيم ببينيم خودمان چه
چيست و چه كارهايي بايد پيدا كند، الزامات  بود كه براي اينكه اين كار بزرگ، اقتصاد مقاومتي، تحقّق

توليد ملّي، اساس و . مسئوالن بايد از توليد ملّي حمايت كنند اوالً: انجام بگيرد؟ خالصه عرض ميكنيم
جوري؟ يك جا كه  چه. مسئوالن بايد از توليد ملّي حمايت كنند. اقتصاد است ي اساسي پيشرفت حلقه

 يت قضائي الزم است، انجام بگيرد؛ يك جا كهدارد، حمايت قانوني كنند؛ يك جا كه حما قانون الزم
توليد ملّي بايد . بگيرد حمايت اجرايي الزم است، بايد تشويق كنند و كارهايي بكنند؛ بايد اين كارها انجام

توليدگر هستند، آنها هم بايستي به توليد ملّي  دوم، صاحبان سرمايه و نيروي كار كه .رونق پيدا كند
وري، يعني از امكاناتي كه وجود  بهره. وري را افزايش بدهند معنا كه بهره معنا؟ به ايناهميت بدهند؛ به چه 

اهللا امرء عمل  ي بهينه بشود؛ كارگر كه كار ميكند، كار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم حداكثر استفاده دارد
بر آن كسي است كه رحمت خدا  :وري است؛ از قول پيغمبر نقل شده است عمالً فأتقنه، اين معناي بهره

گذاري ميكند، سعي  آن كسي كه سرمايه. بدهد كاري را كه انجام ميدهد، محكم انجام بدهد، متقن انجام
هاي توليد را كاهش بدهند؛ بعضي از  بگيرد؛ يعني هزينه كند حداكثر استفاده از آن سرمايه انجام

 سوم، .وري سرمايه و كار كم بشود  باال، بهرهي توليد برود  موجب ميشود هزينه ها سياستي ها، بي تدبيري بي
ديديم كساني را كه  ما. صاحبان سرمايه در كشور، فعاليت توليدي را ترجيح بدهند بر فعاليتهاي ديگر

هايي به كار بيندازند و درآمدهاي زيادي  راه اي داشتند ــ كم يا زياد ــ و ميتوانستند اين را در يك سرمايه
گفتند ميخواهيم توليد كشور تقويت بشود؛ اين حسنه است، اين  ند؛ رفتند سراغ توليد؛كسب كنند، نكرد

هاي كم، چه  كارها است؛ كساني كه داراي سرمايه هستند ــ چه سرمايه صدقه است، اين جزو بهترين
 دي سطوح، تولي بعدي، مردم در همه .ــ آن را بيشتر در خدمت توليد كشور بگذارند هاي افزون سرمايه

جا با اصرار  يعني چه؟ يعني همين مطلبي كه من دو سه سال قبل از اين، در همين. ملّي را ترويج كنند
بايد عمل كنند و آن عبارت است از  اي هم از مردم خوشبختانه عمل كردند، اما همه فراوان گفتم، يك عده

جاي جنس  د ميكنيد بهجنس داخلي را خري شما وقتي كه يك! عزيزان من. »مصرف توليدات داخلي«
ايد به اينكه  ايد، هم كارگر ايراني را وادار كرده ايجاد كرده توليد خارجي، هم به همين اندازه كار و اشتغال

ي كار، ابتكاراتي دارد، اين ابتكارات  ميدان؛ جنس داخلي كه مصرف شد، آن كننده ابتكار خودش را بياورد
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. ايد افزايش داده قتي كه جنس داخلي مصرف ميكنيد، ثروت ملّي راروز افزايش خواهد داد؛ شما و به روز را
بود؛ سراغ جنس كه ميرفتند،  عنوان يك سنّت در گذشته، در دوران طاغوت، ترجيح مصرف خارجي به

به آن رغبت داشتند؛ اين بايد برگردد و  داخلي است يا خارجي؟ اگر خارجي بود، بيشتر ميپرسيدند
است، اما عرض ميكنيم خريد جنس داخلي يك  خريد جنس خارجي حرامنميگوييم . عكس بشود به

بايد به اين توجه كرد؛ . همه چيز اين كشور تأثير ميگذارد سازي اقتصاد است و بر روي ضرورت براي مقاوم
البتّه در اينجا هم مثل خيلي جاهاي ديگر، مسئوليت مسئوالن و مديران  .ي مردم است اين نقش همه

كردن به  خاطر نگاه ها در رفتار مردم، به وپاش ها و ريخت روي بيشتر است؛ بسياري از زياده ديگرانكشور از 
باال نباشد، در بين مردم  ميدانند؛ اگر اسراف در بين سطوح "ترها بزرگ"رفتار آن كساني است كه آنها را 

من اين بخش را جمع بندي  .كارها است بنابراين ترجيح توليد داخلي يكي از. هم اسراف كم خواهد شد
هاي اقتصاد، يكي از وظايف عمومي  مقاوم ساختن پايه اقتصاد مقاومتي به معناي: من عرض ميكنم. كنم

گانه، هم آحاد  آن نقش ايفا كنند، هم مسئولين و مسئولين قواي سه امروز ما است و همه ميتوانند در
 البتّه آنچه كه. نظران اند، هم صاحب اراي سرمايهداراي مهارت كارند، هم كساني كه د مردم، هم كساني كه

اينها را عرض  نظران است كه تفصيالت ي صاحب عهده اي بود از آنچه بايد گفت؛ به ما عرض كرديم، خالصه
  .بكنند

 1392/12/20يهاي اقتصاد مقاومت تبيين سياست بيانات در جلسه
من در سه بخش، . هاي الگوي اقتصاد مقاومتي را مطرح ميكنم ها و ويژگي از مؤلفه من يك فهرست اجمالي

اقتصاد  ها است؛ بعد چند نكته براي اينكه ما چرا يكي فهرست اين مؤلفه: ام را تقسيم كرده عرايضم
الزاماتي كه بايستي به آنها  سوم هممقاومتي را امروز يك ضرورت ميدانيم و دنبال ميكنيم؛ و در بخش 

ام كه به شما عرض ميكنم كه اينها  يادداشت كرده من ده ويژگي را] اول[در اين بخش  .پابند باشيم
. هاي اين مجموعه است مقاومتي است كه مطرح شده و در واقع مؤلفه هاي اين سياستهاي اقتصاد ويژگي

كشور و بهبود شاخصهاي كالن است؛ از قبيل رشد تحرك و پويايي در اقتصاد  ي ايجاد يكي مسئله
اين  در تأمين. وري، رفاه عمومي قبيل توليد ملي، از قبيل اشتغال، كاهش تورم، افزايش بهره اقتصادي، از

ي اين شاخصها  همه سياستها، تحركي در اقتصاد كشور و بهبودي در اين شاخصها در نظر گرفته شده؛ و از
اقتصادي كشور را بدون تأمين عدالت  يعني ما رونق. م عدالت اجتماعي استتر، شاخص كليدي و مه مهم

كشورهايي هستند كه شاخصهايشان خيلي خوب . نيستيم وجه قبول نداريم و معتقد به آن هيچ اجتماعي به
خيلي باال است؛ لكن تبعيض، اختالف طبقاتي، نبود عدالت در آن  است، مطلوب است، رشد اقتصاديشان

. وجه منطبق با خواست اسالم و اهداف جمهوري اسالمي نميدانيم هيچ اين را به سوس است؛ ماكشورها مح
 بايد طبقات محروم از پيشرفت. ترين شاخصهاي ما، شاخص عدالت اجتماعي است يكي از مهم بنابراين

 هاي سياستهاي مؤلفه از[نكته دوم  .ي اول اين مؤلفه. مند بشوند اقتصادي كشور به معناي واقعي كلمه بهره
سياستها ديده شده و مورد مالحظه قرار  ، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا است كه در اين]مقاومتي
هاي اقتصادي دنيا است كه  مؤثر بر اقتصاد كشورها تكانه طور كه عرض كردم برخي از عوارض همان. گرفته

هاي ديگري پيش آمده كه اين تأثير  در برهه در اين سالها پيش آمد و آيد؛ مثل همان چيزي كه پيش مي
وقتي گفتم، رئيس يكي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي آمد و با من  من يك. كشورها ميگذارد برروي
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بود،  اي كه در اين منطقه آن شكست عجيب به وجود آمد؛ حرف او به من اين كرد؛ در آن دوره مالقات
يعني اقتصاد غير  !كشور غني تبديل شديم به يك كشور فقيرگفت شما فقط بدانيد، ما در يك شب از يك 

هاي گوناگون اقتصادي  همين تكانه پس يك عامل براي تأثيرگذاري برروي اقتصادها. جوري است مقاوم اين
آيد، و يك عامل هم  طبيعي است كه پيش مي دنيا است كه سرريز ميشود به كشورها، يك عامل بالهاي

گيري،  فرض بفرماييد كه در مراكز تصميم. تحريمها مثل تحريمها و امثالهاي تخاصمي است؛  تكانه
باب مثال بياورند به شش دالر، كما اينكه  وقت قيمت نفت را من يك گيري بشود روي قيمت نفت، تصميم

 شده و مؤثر و به دنبال بيني افتاد؛ خيلي از اينها عادي نيست؛ اينها كارهاي پيش براي ما اتفاق
مقاومت در برابر  ي دوم، توانايي بنابراين مؤلفه. هاي مشخصي است كه از مراكزي دنبال ميشود گيري تصميم

، تكيه ]هاي سياستهاي مقاومتي مؤلفه از[نكته سوم  .عوامل تهديدزا است؛ به همين شرحي كه عرض شد
ظرفيتها، باز مختصري  شده؛ من بعد راجع به اين است كه در اين سياستها ديده  بر ظرفيتهاي داخلي
ما . چه انساني، چه طبيعي، چه مالي، چه جغرافيايي و اقليمي چه ظرفيتهاي علمي،: توضيح خواهم داد

ي اصلي برروي ظرفيتهاي داخلي  يعني در اين سياستهاي اقتصاد مقاومتي تكيه ظرفيتهاي مهمي داريم؛
ميبنديم؛  ان را به روي امكانات بيرون كشورنه به اين معنا كه ما چشمم. بسيار هم گسترده است است، كه

ي ما، اعتماد ما بيشتر  تكيه منتها نگاه ما، -ي حداكثري هم ميكنيم  استفاده - نه، حتماً استفاده ميكنيم 
ي  نكته .هاي دروني كشور است كشور و داشته برروي مسائل داخلي است؛ تمركز ما روي امكانات داخلي

 ، رويكرد جهادي است كه در اين سياستها مورد مالحظه قرار]اي مقاومتيهاي سياسته مؤلفه از[چهارم 
احياناً  با حركت عادي نميشود پيش رفت؛ باحركت عادي و. گرفته؛ همت جهادي، مديريت جهادي

الزم است، تحرك جهادي  حساسيت نميشود كارهاي بزرگ را انجام داد؛ يك همت جهادي آلوده و بي خواب
ميشود، هم علمي باشد، هم پر قدرت باشد،  بايد حركتي كه. ي اين كارها الزم استو مديريت جهادي برا

اي كه با رؤساي محترم سه قوه براي همين مسئله در  در جلسه من. هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد
آن جمهور با قاطعيت به من گفتند كه  خوشبختانه آقاي رئيس. مطرح كردم هاي گذشته داشتيم، هفته

دولت مسئول پيگيري اين كارها هستند، تصميمشان بر همين حركت جدي و مجاهدانه  كساني كه در
 از[ي پنجم  نكته .اين خيلي خوب است؛ يعني اين الزم است، بدون اين نميشود پيش رفت است؛ خب،

به ما  هم تجربه. محوري است كه در اين سياستها مالحظه شده ، مردم]هاي سياستهاي مقاومتي مؤلفه
يد اهللاِ . دست خدا هم هست آيند نشان ميدهد، بيانات و معارف اسالمي هم تأكيد ميكند كه هرجا مردم مي

ي آن،  الهي و پشتيباني الهي هم هست؛ نشانه و نمونه مع الجماعة؛ هرجا مردم هستند، عنايت الهي و كمك
است چون  سال 35هاي دشوار اين  ر از گردنهي آن گذ انقالب، و نمونه ي آن خود ساله، نمونه دفاع هشت

 سياستهاي اصل. ي اقتصادي به اين كمتر بها داديم بودند، كارها پيش رفته؛ ما در زمينه مردم در ميدان
من . شايد ادا نشد كه بايد و را كه ما تصويب كرديم و ابالغ كرديم، براي همين بود؛ البته حق آن چنان 44

صحبت كردم؛ مورد تصديق  44اصل  ي با مسئولين راجع به سياستهاي در جلسهجا همان سالها،  در همين
شكرگزار بود، لكن آنچنان كه حق آن سياستها بود  همه بود؛ در عمل هم كارهايي انجام گرفت كه بايستي

كنيم، بها بدهيم؛ مردم با امكاناتشان بايد بيايند در وسط ميدان  ما بايست به مردم تكيه. عمل نشد
 پاياني كه كارآفرينان، مبتكران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمايه، نيروهاي متراكم و بي ادي؛ فعاالن،اقتص
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كه سروكار دارم با  بنده سالهاي متمادي است. شمارند در اين كشور وجود دارد، كه واقعاً اين نيروها هم بي
كه من ميبينم از اينها هم  ميشود حال گاهي يك چيزهايي براي ما آشكار قشرهاي مختلف مردم؛ درعين

داراي مهارت، يا داراي ابتكار، يا داراي دانش، يا داراي سرمايه  ي به كار، يا قدر عناصر آماده اين. غافل بوديم
راهنمايي  سازي كند، اينها را ي كارند؛ دولت بايستي براي حضور اينها زمينه اينها تشنه در كشور هستند كه

ي دولت اين  مسئوليت عمده ن خودشان را به كار ببندند، از آنها حمايت بكند؛كند كه كجاها ميتوانند توا
قهراً وجود خواهد داشت؛ لكن بايد فعاليت  حاال فعاليت اقتصادي دولت در يك بخشهاي ناگزيري،. است

هاي  مؤلفه از[ي ششم  مسئله .سياستها مورد مالحظه قرار گرفت اقتصادي به مردم داده بشود؛ كه در اين
بايد توليد داخلي . دارو ي اول غذا و امنيت اقالم راهبردي و اساسي است؛ در درجه] سياستهاي مقاومتي

ي دارو دچار مشكل  تغذيه و در زمينه ي كشور طوري شكل بگيرد كه كشور در هيچ شرايطي، در زمينه
ودكفا باشيم، بايستي بايد خ. سياستهايي است كه ابالغ شده هاي اساسي در اين نشود؛ اين يكي از مؤلفه

، ]هاي سياستهاي مقاومتي مؤلفه از[ي هفتم  نكته .كننده مورد توجه قرار بگيرد هاي كامالً كفايت زمينه
اين . اقتصادي ما همين وابستگي به نفت است ترين آسيبهاي كاهش وابستگي به نفت است؛ يكي از سخت

هاي اقتصادي و  ي فروريختگي هها سال ماي ده نعمت بزرگ خدادادي براي كشور ما در طول
ما نميگوييم از نفت استفاده نشود، . ما يك فكر اساسي بكنيم هاي سياسي و اجتماعي شد؛ بايد فروريختگي

 صورت فرآورده در اختيار ي حداقلي از فروش نفت خام است؛ نفت را ميتوان به استفاده ي ما بر تكيه] بلكه[
است؛ اين همت  يك كار اساسي و مهمي كه بايد انجام بگيرد اين. گذاشت؛ كه در اين سياستها ديده شده

 .جداً بايد اين بند عملياتي بشود بلندي الزم دارد كه ما در بند سيزده اين سياستها به اين پرداختيم و
ي  ي اصالح الگوي مصرف است؛ مسئله ، مسئله]هاي سياستهاي مقاومتي مؤلفه از[موضوع هشتم 

زمينه خطاب  البته در اين. كَردهاي زائد وپاش، پرهيز از اسراف، پرهيز از هزينه ريختپرهيز از  جويي، صرفه
كه حاال آن يك  - هاي شخصي خودشان اول من متوجه به مسئوالن است؛ مسئوالن نه فقط در زندگي

اش وپ خودشان بايد بجد از ريخت ي مأموريت ي اول و در حوزه در درجه] بلكه[ -ي دو است  ي درجه مسئله
به اين اصل پايبند بوديم، آن وقت اين روحيه،  اگر چنانچه اين شد يعني ما مسئولين كشور. پرهيز كنند

ما امروز در بين مردم و كساني كه دستشان به . به مردم اين خصلت، اين اخالق، سرريز خواهد شد
خطاب هم ميكنيم به بينيم، در خيلي از موارد اسراف وجود دارد؛  مي دهانشان ميرسد هم اسراف زياد

مسئولين كشور  ي مجموعه. »كونوا دعاةَ الناسِ بِغَيرِ اَلسنَتكُم«ي جاهايي است كه  جمله مردم، لكن اين از
نباشد؛ الگوي مصرف، يك  اسراف: ي تحت مديريت خودشان به اين توجه كنند بايستي در شئون مجموعه

جور گاهي بعضي  نميگوييم كه رياضت بكشند؛ اين ا به مردمم. الگوي حقيقتاً عاقالنه، مدبرانه، اسالمي باشد
اي  اقتصاد مقاومتي ابالغ شد، هنوز مركب آن خشك نشده، يك عده بعد از آنكه سياستهاي. القا ميكنند

جور نيست، بلكه بعكس  وجه اين هيچ ؛ نه، به"دارند مردم را به رياضت دعوت ميكنند اينها"شروع كردند كه 
گشايش  م كه اگر اين سياستها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعيفما معتقدي است؛

باشد، آنجا عموم مردم  در كشوري كه تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب. پيدا خواهند كرد
ما ] بكشند[مردم نميگوييم رياضت  وجه به هيچ ما به. در راحتي و آسايش و رفاه زندگي خواهند كرد

من  .مصرف كردن يك حرف ديگر است وپاش نباشد؛ مصرف كردن يك حرف است، بد ميگوييم ريخت
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ما مسئولين بايد اين را . ي اين صحبت كردم درباره چند سال قبل از اين در سخنراني اول سال، به تفصيل
اف در دارو، اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذايي، اسر ي همت خودمان قرار بدهيم؛ وجهه

 ي كشور زندگي، اسراف در وسايل تجمل و آرايش و مانند اينها، بخش مهمي از منابع زنده اسراف در وسايل
خوب و درست،  را هدر ميدهد؛ اين هم يكي از چيزهايي است كه بايستي مورد مالحظه قرار بگيرد؛ مصرف

هاي سياستهاي  مؤلفه از[نهم  ي نكته .وپاش كردن است غير از اسراف كردن و دور ريختن و ريخت
ي اقتصادي  اقتصاد باشند، بايد صحنه ي ، فسادستيزي است؛ ما اگر ميخواهيم مردم در صحنه]مقاومتي

ي قانون و  چي و دورزننده بايستي دست مفسد و سوءاستفاده امنيت داشته باشد؛ اگر امنيت را ميخواهيم،
ين است؛ اين بايد جدي گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه ي با فساد ا مبارزه ي قانون بسته بشود؛ شكننده

 چه مسئولين اجرائي، چه مسئولين - ي مسئولين  همه. را ميگويند، لكن گفتن كافي نيست مسئولين اين
اقتصادي  اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع. در اين جهت مسئولند - ي مقننه  قضائي و چه مسئولين قوه

عمل كرد، هرچه  اي بود كه هركه خواست آمد، هرجور خواست دروازه و ي بي در كشور مثل يك خانه
ميخواهد از راه حالل ارتزاق كند،  ي متيني كه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجيبِ شايسته

سازي بشود، بايد فضاي  فسادستيزي است؛ بايد شفاف سازي، شرط اصلي اين شفاف. آيد طبعاً جلو نمي
وجود بيايد؛ فعالِ اقتصادي در اين شرايط خواهد آمد و احساس  ثبات به بيايد، بايد فضاي باوجود  رقابتي به

كارآفريني  ي خود يا آن وقت در يك چنين فضايي آن كسي كه با ابتكار خود يا سرمايه. كرد امنيت خواهد
نانچه فضا فضاي اگر چ. ميكند آورد، نظام اسالمي از او حمايت ميكند و تأييد دست مي خود ثروتي به

 .مورد تأييد و مورد حمايت نظام است كسب ثروت و كسب درآمد يك چيز مباح و] وقت آن[سالمي شد، 
ي  محوري است كه اين هم يك مشخصه ي دانش هاي سياستهاي مقاومتي، مسئله مؤلفه ي دهم از نكته
بلندپروازي را  يدهد كه اينخوشبختانه وضع علميِ امروز كشور اين اجازه را به ما م. مهمي است بسيار

اي به اين خواهم  بعداً باز يك اشاره بنيان كنيم؛ كه من داشته باشيم كه بخواهيم اقتصادمان را اقتصاد دانش
و افراد مبتكر در كشور زياد داريم؛ و اين جزو  بنيان ما دانشمند و متخصص و شركتهاي دانش. كرد
ترين زيرساخت اقتصادي براي يك كشور،  شور؛ يعني مهمهر ك هاي اقتصادي است در ترين زيرساخت مهم

ي علم  ي دهم بود توجه كنيم، طبعاً چرخه اگر چنانچه ما به اين نكته كه نكته .وجود نيروهاي انساني است
خواهد كرد؛ و  به راه خواهد افتاد و امتداد پيدا - مخصوصاً در بخشهايي كه داراي مزيت هستند  - تا ثروت

هايي است كه در اين سياستها مورد  مشخصه ترين اينها مهم. شاءاهللا روي ميدهد مقاومتي ان اين در اقتصاد
ترين آنها اين ده نكته بود  متن سياستها وجود دارد؛ مهم توجه بوده؛ مطالب ديگري هم البته هست كه در

 كه من عرض كردم

  1392/12/20هاي اقتصاد مقاومتي تبيين سياست بيانات در جلسه
 ي عنوان انگيزه و عامل تهيه ي اصلي را به كرديم، در مقدمه اين سياستها چهار نكته در متني كه ما ابالغ

ظرفيتهاي فراوان مادي  ي به يكي اشاره: اين سياستها ذكر كرديم، اين چهار نكته را من اينجا تكرار ميكنم
ي  اين اشاره كرديم، اين بسيار مسئله ي در اين سياستها به ي ابالغ شده معنوي كشور بود؛ در مقدمهو 

ي اين ظرفيتهاي  از ماها آگاه نيستيم به گستره مهمي است، ظرفيتهاي كشور خيلي وسيع است؛ خيلي
بعضي از ]. متوجه نميكني[ميدانيم، آمارها دستمان هم هست  عجيب، يا به اهميت آن توجه نداريم؛
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را دارند، اما اهميت آمارها مورد توجه آنها قرار نميگيرد؛ حاال از باب مثال  جورند، آمارها مسئولين اين
دارا بودن نيروي  ما االن از لحاظ نيروي انساني و از جهت. اي كردم انساني كه من قبالً هم يك اشاره نيروي

ونه سال سن  پانزده سال تا بيست رصد جمعيت ما بيند 31جوان در بهترين وضعيتيم؛ يعني االن بيش از 
اگر آنچه من مكرر توصيه كردم در مورد نسل، مورد  البته. العاده است دارند؛ اين وضعيت عالي است، فوق

شاءاهللا  چندان دور از دست خواهيم داد؛ سياستهاي نسل هم ان اي نه آينده توجه قرار نگيرد، اين امتياز را در
داريم؛  درصد جوان 31بيش از : جوري است وضع ما فعالً اين. شد، آنها هم در دست تهيه است ابالغ خواهد

برابر شده، جمعيت دانشجو  جمعيت كشور از اول انقالب تا حاال دو - برابرِ اول انقالب دانشجو داريم  25
ز مهمي است، خيلي وصدهزار؛ اين چي چهارميليون ايم به هزار رسيده برابر شده؛ يعني ما از صدوبيست 25

ده ميليون  -اي كه فعالً داريم مهم است  است، هم اين دارايي ي عظيمي است؛ هم اين رشد مهم حادثه
 هزار عضو هيئت علمي داريم كه بيش از ده برابر آن چيزي وپنج ها داريم؛ شصت دانشگاه ي آموخته دانش

متخصص و فعال  هزار ن داريم كه االن هفدهبنيا است كه در اول انقالب وجود داشت؛ پنج هزار شركت دانش
اين شده كه طبق گزارش  در اين شركتها مشغول كارند، ببينيد اين ظرفيتها چقدر مهم است؛ نتيجه

در يك پايگاه  -ي پانزدهم دنيا هستيم  رتبه ي علمي كشورها را مشخص ميكنند، ما در هايي كه رتبه پايگاه
كه اينها البته مال سال ميالدي گذشته  -پانزدهم، در اين حدود  ي رتبهي شانزدهم، در يك پايگاه  رتبه

مان از اين باالتر  هاي علمي، رتبه ما در بعضي از رشته. اين چيز مهمي است .است 2013] يعني سال[
 دنيا و در بعضي جاها جزو چهار پنج] اول[هاي علمي جزو هفت هشت كشور  بعضي از رشته است؛ در

ها و عوامل  انگيزه از[ي دوم  نكته .نيروي انساني: اين آن زيرساخت اساسي است. قرار داريم كشور اول دنيا
كه اينها  -مزمن، مشكالت ديرپا  مشكالت -، مشكالتي است كه داريم ]ي سياستهاي اقتصاد مقاومتي تهيه

به نفت است كه  برطرف بشود؛ يكي از آنها وابستگي جز با يك حركت اقتصاديِ جمعيِ مهم، امكان ندارد
آن هم واردات بدون اولويت؛ عادتي است كه متأسفانه  - واردات است  عرض كرديم، يكي از آنها عادت به

 تورم مزمن، -عادت را هم نتوانستيم كنار بگذاريم؛ نگاهمان به توليد خارجي است  دچار آن هستيم و اين
نظامات پولي ما،  - در نظامات مالي ما بيكاري، معيوب بودن برخي از ساختارهاي اقتصادي ما، اشكال

ي توليد، اشكال در  مسئله اشكال در الگوي مصرف، اشكال در -نظامات بانكي ما، نظامات گمركي ما 
يكي از چيزهايي كه هر انسان . مقابله كرد وري؛ اينها مشكالت موجود كشور است، بايد با اينها بهره

نگيزد كه كاري و حركتي از قبيل اقتصاد مقاومتي انجام بدهد، ا برمي دلسوزي را و هر مسئول با همتي را
با الزاماتي كه  - اينها جز با يك حركت جهادي و جمعي و دلسوزانه و مستمر . است وجود همين مشكالت

ي سياستهاي اقتصاد  ها و عوامل تهيه انگيزه از[ي سوم  نكته .ميسر نخواهد شد -عرض خواهم كرد  دارد و
خب تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود  .يدهاي اقتصادي خارجي است، تهد]مقاومتي

شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يك جنگ  تا امروز، تبديل 90زمستان سال 
ي  اي است، نه مسئله ي هسته علت آن هم، نه مسئله. كه متوجه ملت ما است عيار اقتصادي است تمام

 نه مسائل ديگري از اين قبيل است؛ علت آن را خود آنها هم ميدانند، ما هم ميدانيم؛ بشر است،حقوق 
كه براي  ي مباني اسالم است خواهي ملت ايران است؛ علت، داشتن يك حرف نو بر پايه علت، استقالل

ها و  عرصهدر اين  كشورهاي ديگر و ملتهاي مسلمان الگو خواهد شد؛ ميدانند كه اگر جمهوري اسالمي



١۴ 
 

و اين يك حركت مهمي است؛  ميدانها موفق شد، ديگر جلوي رشد اين حركت را در دنيا نميشود گرفت
بشر  سازي است، يك روز حقوق روز غني اي است، يك حاال بهانه يك روز انرژي هسته. مسئله اين است

اي  ي انرژي هسته  مسئلهعليه ما، قبل از اينكه اصالً تحريمها. است، يك روز حرفهايي از اين قبيل است
اي و اين مذاكرات اگر  ي هسته اين مسئله. اين هم وجود خواهد داشت مطرح هم بشود وجود داشت، بعد از

 ي حلي برسد، باز خواهيد ديد همين فشارها وجود خواهد داشت، بايد در مقابل اين نقطه شاءاهللا به ان
كنيم تا دشمن از  اقتصاد را بايد قوي. بخشي كرد تحكامسازي كرد، بايد به بناي داخلي اس فشارها مصونيت

و مسئولين كشور هم راحت  تأثيرگذاري از اين ناحيه مأيوس بشود؛ وقتي دشمن مأيوس شد، خيال ملت
ي سياستهاي اقتصاد  ها و عوامل تهيه ظرفيتهاي كشور كه جزو انگيزه از[يك ظرفيت ديگر  .خواهد شد

 كه سال گذشته بنده اول سال] هستيم[ي اول نفت و گاز  رتبه. معدني استهاي  سرمايه مقاومتي است
هم دوم يا سوم؛ اخيراً  گفتم، ما در مجموع دارايي نفت و گازِ زير زمين، در دنيا اوليم؛ در گاز دوم، در نفت

چيز  اوليم، در نفت قطعاً دوميم، اين خيلي جمهور يك گزارشي به من دادند كه در خصوص گاز آقاي رئيس
نفت و گاز رگ حياتي امروز دنيا است، . ما نفت و گاز ندارد مهمي است؛ هيچ كشوري در دنيا به قدر ايران

جور خواهد بود؛ حاال كي بشريت از نفت و گاز خالص بشود،  تا سالها هم اين جور است، الاقل امروز اين
اين  ي دنيا بيشتر است؛ ما از همهي حياتي و اصلي، در كشور ش اين ماده. بشود، معلوم نيست نياز بي

هم [ديگر  هاي معدني ظرفيت كمي است؟ اين چيز كوچكي است؟ حاال اين نفت و گاز بود، سرمايه
گزارشهايي كه به ما . ارزشمند معادن طال، معادن سيمان، معادن فلزهاي كمياب و فلزهاي] : جور همين

. بخشها؛ اين ظرفيتهاي معدني كشور است اي است در برخي از دهنده ميرسد خيلي گزارشهاي تكان
كه اين جزو آمارها و  -ي هفده در اقتصادهاي جهان  رتبه .ظرفيتهاي صنعتي و معدني، متنوع است و انبوه

] مثل[هاي زيربنايي  سرمايه. حدود هزار ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي با -المللي است  گزارشهاي بين
كشور را  هاي مختلف وجود دارد؛ انقالب اسالمي اين د سد در كشور در اندازهامروز بيش از ششص راه و سد؛

و اندي سد در كشور  در وضعيتي تحويل گرفت كه حدود ده پانزده سد در سرتاسر كشور بود؛ امروز ششصد
جور،  ي راه هم همين مسئله .است] هاي بزرگ و كوچك؛ بعضي از آنها بسيار مهم و بزرگ هست؛ در اندازه

جغرافيايي؛ دسترسي به آبهاي آزاد، موقعيت  ظرفيت و مزيت. ارهاي راه هم آمارهاي خوبي استآم
براي  -ي بسيار مهمي است  كه مسئله - ي ترانزيت را  مسئله چهارراهي شمال و جنوب و شرق و غرب كه

اين . اي تهانرژي آب و خورشيد، انرژي هس] مثل[هاي پاك  اقليمي، ظرفيت انرژي تنوع. ما توضيح ميدهد
دنبال يك مدلي  انگيزد كه به ي اول از نكاتي كه ما را برمي بنابراين اين نكته. در كشور وجود دارد ظرفيتها

ي  ها و عوامل تهيه انگيزه از[ي چهارم  نكته .و يك الگويي از اقتصاد باشيم كه اسم آن اقتصاد مقاومتي است
كه البته اشاره كردم قبالً كه ناشي است از  هاني است؛، بحرانهاي اقتصادي ج]سياستهاي اقتصاد مقاومتي

مشكالت را دامن زد، ] بود كه[در حقيقت سرريز مشكالت آمريكا  اقتصاد غرب و اقتصاد آمريكا؛ در اروپا هم
ما هم كه نميخواهيم دور خودمان حصار . جور داشت؛ در جاهاي ديگر هم همين ي آن وجود اگرچه زمينه

است، نه  نيم و نميخواهيم كه از لحاظ اقتصادي، ارتباطات را با دنيا قطع كنيم، نه ممكننميتوا بكشيم؛ ما
 بحث درباره[بخش سوم .كنيم سازي مطلوب است، بنابراين تحت تأثير اينها قرار ميگيريم، پس بايد مقاوم

جانبه  راه همه يِ نقشه خب، حاال اين طرح بزرگ، اين. ، الزامات و انتظارات است]سياستهاي اقتصاد مقاومتي
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كارهايي . نميكند؛ اين آغاز راه است و وسيع، مطرح شد؛ صرف مطرح كردن سياستها كه مشكلي را حل
مسئوالن و مديران اصلي و فعاالن مردمي است؛ بايد تصميم  ي اول، عزم جدي در درجه :بايد انجام بگيرد

ي قضائيه؛  مقننه؛ و قوه ي سئوالن دولت؛ و نيز قوهي مجريه، م ي اول، قوه درجه در -بگيرند مسئولين كشور 
عزم جدي و  و حتماً بايستي در اين مسئله، - بخشهاي گوناگوني كه ارتباطي با مسائل اقتصادي دارند  و

الزامات و انتظارات  از[مسئله دوم  .بدون تصميم جدي و راسخ، كار پيش نخواهد رفت. راسخ داشته باشد
اينجا يك عمل صالح است؛ هركسي كه  عمل در] است[، ورود در ميدان عمل ]يسياستهاي اقتصاد مقاومت

اين طرح كلي، اين . خواهد بود» عملوا الصالحات و«در اين زمينه اقدام و عمل بكند، قطعاً مصداق 
ادي ي اقتص وقت حماسه هاي گوناگون؛ اگر اين شد، آن به برنامه، برنامه راه بزرگ، بايد تبديل بشود ي نقشه

 ي اقتصادي، ي سياسي و حماسه ما امسال را گفتيم سال حماسه. وجود خواهد آمد كلمه به به معناي واقعي
حاال در پايان سال،  ي اقتصادي متأسفانه تأخير افتاد؛ لكن وجود آمد؛ حماسه ي سياسي به بحمداهللا حماسه

با جديت كامل از  93اءاهللا در سال ش ان ي اقتصادي خواهد بود كه قطعاً بايد اين سرآغازي براي حماسه
الزامات و انتظارات سياستهاي  از[ي سوم  مسئله .بشود سوي مسئولين دنبال بشود و در عمل بايد شروع

است كه دستور اين كار از سوي رؤساي سه قوه  ، تبديل به برنامه و سياستهاي اجرايي]اقتصاد مقاومتي
ي قضائيه دستور  ي مقننه، هم رئيس محترم قوه محترم قوه داده شده؛ هم رئيس جمهور محترم، هم رئيس

هاي اجرايي را در هر بخشي تهيه كنند؛ منتها من ميخواهم  خودشان كه برنامه ي اند به زيرمجموعه داده
ها  دستگاه هايي كه آقاي معاون اول براي من بخشنامه. بندي كنيد بندي؛ بايد زمان بر روي زمان تأكيد كنم

رفت و تا كي انتظار تحقق  بندي بشود، مشخص بشود كه چقدر كار پيش د، ديدم؛ بايد زمانفرستاده بودن
 -در قواي مختلف . اي معين بشود بگيرد؛ سهم هر قوه سازي و بعد اجرا را بايد داشت؛ بايد شتاب اين برنامه

معين  -بخصوص شاخصهاي زماني  - دستگاهي مشخص بشود؛ شاخصها  سهم هر - ي مجريه  بخصوص قوه
الزامات و  از[ي چهارم  مسئله .بتوان پيشرفت كار را و صحت مسير را فهميد بشود كه بتوان نظارت كرد و

البته سازوكار اين  ، هماهنگي ميان بخشهاي گوناگون است كه]انتظارات سياستهاي اقتصاد مقاومتي
بين مجلس و دولت، بين  هماهنگي هماهنگي كمك خواهد كرد،. هماهنگي را بايد رؤساي قوا معين كنند

نميشود حركت كرد؛ در بخشهايي هم  در بخشهايي بدون هماهنگي. ي قضائيه مجلس و دولت و قوه
سازوكار هماهنگي را بايد . هر حال هماهنگي الزم است هماهنگي داراي تأثير است ولو نه به آن اندازه؛ به

، ]زامات و انتظارات سياستهاي اقتصاد مقاومتيال از[ي پنجم  مسئله .كنند شاءاهللا تهيه رؤساي سه قوه ان
هاي خودشان را تحت نظارت  بشود؛ هم رؤساي قوا بايد دستگاه ي سطوح است؛ بايد نظارت نظارت در همه

طور كامل عمل كند  موظف است كه به مسئوليت نظارتي كه داده شده به قرار بدهند، هم مجمع تشخيص
 بنابراين نظارت. شاءاهللا رهبري و دستگاه ما هم نظارت خواهد كرد انافتد،  اتفاق مي و ببيند كه چه دارد

، رفع موانع ]و انتظارات سياستهاي اقتصاد مقاومتي از الزامات[مطلب ششم  .يكي از الزامات اصلي است
كه من به رؤساي محترم  -] وجود دارد[موانع قانوني : ميشود برداشت اينها را موانعي وجود دارد كه. است
 كار را مشكل ميكند، قوانين مزاحم را "قانون روي قانون آمدن"اي كه داشتيم گفتم  جلسه قوه در آنسه 

باز يك قانوني روي ] اگر] بايد برداشت؛ اين كار را مجلس ميتواند انجام بدهد؛ واال ما حاال قوانيني داريم،
، دقت كرد، قوانين مزاحم را پيدا مالحظه كرد تراشي است؛ بايد آن قانون وضع بكنيم، قابل تفسير و مشكل
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بايستي فعاالن . دارد؛ اينها را بايد شناسايي كرد و برداشت موانع حقوقي و قضائي هم وجود - كرد 
 گذاران، دانشمندان، احساس كنند كه با موانع غير معقول مواجه مبتكران، سرمايه اقتصادي، كارآفرينان،

از الزامات و انتظارات سياستهاي اقتصاد [الزم هفتم  كار الزام هفتم و .نيستند، بتوانند حركت كنند
تصوير درستي از اقتصاد مقاومتي ارائه بشود؛ البته صداوسيما و  ، گفتمان سازي است؛ بايد]مقاومتي

هاي تبليغاتيِ مخالف با كشور، مخالف با انقالب،  دستگاه. اما مخصوص آنها نيست هاي كشور موظفند رسانه
از اين هم  بعد -ما ديديم  -اند  ملي ما، خيلي چيزها در چنته دارند و شروع هم كرده با پيشرفت مخالف
اهميت جلوه  گاهي هو كردن، بي تراشي، تراشي، مانع ي اقتصاد مقاومتي، اشكال درباره] خواهند كرد[بيشتر 

آنها بايستي كار  ي مقابل نقطه. كارها ميكنند دادن آنچه كه در كمال اهميت و نهايت اهميت است؛ از اين
بايستي تصوير درستي را از اين حركت بزرگ و عمومي ارائه  بشود؛ مسئولين، صاحبان فكر و دلسوزان،

مردم بدانند و معتقد باشند و بخواهند؛ در اين صورت، كار عملي خواهد  سازي بشود تا بدهند و گفتمان
عرض ميكنم و ] سياستهاي اقتصاد مقاومتيالزامات و انتظارات [در زمينه  اي هم كه آخرين نكته .شد

 بايستي مركز رصد قوي و بينايي وجود داشته باشد كه. رساني است ميكنم، پايش و اطالع عرايضم را تمام
استنتاج كنند،  طور دقيق پيشرفت اين كار را پايش كند؛ اطالعات را گردآوري كنند، پردازش كنند، به

مشخص كنند، براي هر بخشي  اي انجام بگيرد مقطعي و هر مرحله احياناً آن حركتي را كه بايد در هر
  انجام بگيرد؛ يعني مردم دوست دارند بدانند رساني به مردم شاخص سنجش معين كنند، و در نهايت اطالع

     مقاومتي اقتصاد مفاهيم و اصول - 2
     مقاومتي اقتصاد تعريف -1- 2

 اين تفصيلي بررسي به ادامه در كه اند نموده مقاومتي اقتصاد مفهوم از مختلفي تعاريف صاحبنظران
  :  پردازيم مي تعاريف

 نوع اين: دارند مي عنوان آن مفهوم و مقاومتي اقتصاد از تعريفي ارائه در ،پورحاتمي زهره و غفارپور داود
 منفعل كه گيرد مي قرار كشور يك كننده مصرف و وابسته اقتصاد با تقابل و رويارويي در معموالً اقتصاد
 و موجود اقتصادي ساختارهاي تغيير در سعي و نموده ايستادگي سلطه، اقتصادي اهداف مقابل در و نيست
 سمت به بيشتر هرچه بايد اقتصاد، نوع اين تداوم براي. دارد اهداف و بيني  جهان اساس بر آن سازي بومي

 داشت توجه و كرد حركت منابع اين به كشور اقتصاد اتكاي از رهايي و نفتي منابع از استفاده كردن محدود
 و اقتصادي جنگ برابر در و باشد داشته وجود جنگي كه كند مي پيدا معنا شرايطي در مقاومتي اقتصاد كه

  .كند مي پيدا معنا مقاومتي اقتصاد كه است دشمن نرم جنگ همچنين
: است معتقد يزد استان كاربردي علمي جامع دانشگاه اساتيد بسيج كانون مسئول ابرقويي صدرا ناصر دكتر

 فشارها اثركردن بي و كنترل براي تالش متعاقبا و بيگانگان فشار هاي حوزه تشخيص يعني مقاومتي اقتصاد
 باور قطعاً كه فرصت، به فشارهايي چنين تبديل آرماني شرايط در و داخلي و خارجي دشمنان هاي برنامه و
 اقتصاد ديگر عبارت به. طلبد مي را شده حساب و منطقي هاي مديريت اعمال و همگاني مشاركت و

 كاهش براي ريزي برنامه و اقتصادي حوزه در نظام دشمنان هاي برنامه شناخت توان مي را مقاومتي
  .دانست داخلي توليد هاي مزيت بكارگيري و شناخت طريق از ها وابستگي
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: دارند مي  اظهار مقاومتي اقتصاد لزوم و مفهوم پيرامون تهران دانشگاه اقتصاد استاد رزاقي ابراهيم دكتر
 جنگ زمان در كشورمان اقتصاد به توانيم مي بياوريم مقاومتي اقتصاد براي تجربي شاهدي بخواهيم اگر

 درآمدهاي و گرفته قرار هجوم مورد ما پااليشگاههاي مانند اقتصادي زيرساختهاي دوران آن در. كنيم اشاره
. بوديم كرده تقبل سالح تهيه براي را بااليي هاي هزينه همچنين. بودند يافته كاهش شدت به ارزي و نفتي
  وارد اي لطمه مردم معيشت به تا بودند واردات و توليد بهينه توزيع دنبال به گذاران سياست شرايط اين در

  .است مقاومتي اقتصاد مفهوم همان اين و نشود
 توجه: دارد مي اظهار مقاومتي اقتصاد هاي مولفه خصوص در الف سايت با مصاحبه در قادري جعفر دكتر

 به خاص توجه ،»محور  دانايي« اقتصاد بر اتكا داخلي،  سرمايه و كار نيروي از استفاده داخلي، توليدات به
 مقاومتي، اقتصاد در. اند مقاومتي اقتصاد هاي مؤلفه ترين مهم بنايي، زير محصوالت و اساسي هاي كاال توليد
 جهاد همچون اقتصادي هاي فعاليت به است؛ معطوف همسايه هاي كشور به تجاري هاي سياست گيري جهت
 تحقيقات به زيادي توجه و است نظر  مد بهينه مصرف سوي به حركت و مصرف الگوي اصالح نگريم؛ مي
 و اساسي نقش. شود گذار وا مردم به عمدتاً بايد ها كار مقاومتي، اقتصاد در ايشان نظر از. شود مي بردي كار

 نقش ميان، اين در دولت كه كرد تالش بايستي. داد مردم به بايد را اقتصادي هاي فعاليت انجام در محوري
  .كند بازي را جايگزين نقش نه و مكمل

  مقاومتي اقتصاد مفهوم - 2- 2
 نمود اذعان توان مي رو اين از. ندارد دقيقي معادل اقتصاد علم متعارف ادبيات در »مقاومتي اقتصاد« عنوان
  . است بوده كشور ايراني اسالمي فرهنگ از برخاسته واژه اين

 در ها آن سازي خنثي و كنترل براي تالش و فشار اعمال هاي حوزه شناسايي معناي به »مقاومتي اقتصاد«
  .هاست فرصت به فشارها تبديل براي تالش آل، ايده شرايط

 خود به اتكا براي تالش و داخلي توليد هاي مزيت بر تأكيد و وابستگي كاهش با همسو »مقاومتي اقتصاد«
 توزيع و توليد قصد كه است خاص شرايط تحت كشوري اقتصادي ابتكار »مقاومتي اقتصاد«. است

 بحراني شرايط تحت كشورها ساير به وابستگي كاهش در را خاص هاي گذاري سرمايه و دارد محصوالت
 ساير از را ها آن و نمايد تأمين مردم براي را اوليه محصوالت نتواند كشوري اگر يعني. دهد مي انجام

. نمايد توليد داخلي توليد به اتكا با انبوه صورت به را ها آن تواند مي كند، هتهي بازاري تعامالت در كشورها
 تا كنند مي تالش كه كشورهايي از برخي برابر در مقاومت براي مردم نيازهاي و اوليه محصوالت تامين

  . است ضروري كنند تحريم را كشور نياز مورد كاالهايي از بسياري
 و بلندمدت راهبرد يك بلكه نيست، اقتصاد فعلي شرايط براي زودگذر و موقت تاكتيكي »مقاومتي اقتصاد«

 اين در. شود مقاوم غيراقتصادي و اقتصادي هاي تكانه مقابل در اقتصاد، شود مي باعث كه است دائمي
 ها، ريزي برنامه در مسئولين توسط بايد كه اند نموده اشاره كننده روشن حقايق برخي به معظم رهبر راستا
 و كشور بانكي سيستم تقويت اقتصادي، نهادهاي فعاليت تشويق خصوصي، بخش تقويت بلندمدت، افق

 به وابستگي كاهش ايشان، نظر از همچنين. داد قرار نظر مد) مجريه قوه و قضاييه قوه( دولتي هاي سيستم
  .هستند مقاومتي اقتصاد اصلي عناصر ،ايران در ها ظرفيت ساير و محور دانش صنايع به توجه نفت، صنعت
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 مولد، ساز، فرصت پذير، انعطاف جهادي، رويكرد همچون هايي كليدواژه به توجه كه است اشاره به الزم
 مختصات تواند مي مصرف الگوي اصالح و پذيري رقابت بنياني، دانش و نوآوري كارآفرين، گرا، برون زا، درون

  .سازد روشن ما براي پيش از بيش را اقتصاد نوع اين هاي مشخصه و
 پي در كالن هاي سياست اين كه يابيم درمي مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست ابالغيه متن به نگاهي با

 زا، درون مولد، ساز، فرصت پذير، انعطاف جهادي، رويكردي با اسالمي ايران اقتصاد از تصويري ترسيم
 و اقتصادي مقاومت هاي شاخص بهبود و پويا رشد تامين آن هدف ترين مهم كه است گرا برون و پيشرو

  .است شده گذاري شاخص ساله بيست انداز چشم سند اهداف به دستيابي
 متفاوت دو اين ماهيت معتقدند برخي و دانسته يكي را اقتصادي رياضت و مقاومتي اقتصاد مفهوم اي، عده
 رياضت مفهوم شرح به موضوع شدن روشن براي اينجا در. باشند مي نيز متفاوتي كاركردهاي داراي و بوده

  .پرداخت خواهيم اقتصادي
  اقتصادي رياضت تعريف -3- 2

        عنوان و پرداخته مقاومتي اقتصاد و اقتصادي رياضت مفهوم دو مقايسه به اي مقاله در كيافر شهرزاد
 رفع و ها هزينه كاهش براي ها دولت كه شود مي گفته طرحي به  Austerity اقتصادي رياضت: دارد مي

 به كه طرح اين. زنند مي دست عمومي مزاياي و خدمات برخي ارائه حذف يا و كاهش به بودجه، كسري
 و ماليات ميزان افزايش به اوقات گاهي شود مي انجام ها دولت برخي توسط بودجه كسري با مقابله منظور
 رياضت اش زده بحران شرايط و اقتصاد بر اينكه. انجامد مي خارجي مالي هاي كمك و ها وام دريافت افزايش

 درازمدت بازيابي به تواند مي اما رسد، نمي نظر به خوشايندي كار اصال ظاهر در شود، تحميل سختي و
 روي رياضتي هاي سياست به مدت دراز در شود ناچار شايد ايران اقتصاد اگرچه بنابراين. كند كمك اقتصاد
 به منجر عنوان هيچ به كه است مستقل و جداگانه مفهوم دو اقتصادي رياضت و مقاومتي اقتصاد اما بياورد،

  .شد نخواهند يكديگر بروز
 محدوديتي مقاومتي اقتصاد در: است معتقد مجلس اقتصادي كميسيون عضو ميرمحمدي محمدحسين سيد
 و گيرد صورت شده بندي زمان برنامه يك طي بايد موجود منابع از بهينه استفاده اما ندارد وجود منابع در
 بايد ناچار  به و هستيم رو به رو ها سرمايه و منابع در محدوديت با ما اقتصادي رياضت در كه حاليست در اين
 و تدابير مجموعه مقاومتي اقتصاد. كنيم مقابله موجود هاي محدوديت با كردن مصرف  كم و بندي سهميه با

 كار به اقتصادي هاي زمينه همه در مقاومت  شرايط در اقتصادي امور پيشبرد براي كه است  راهكارهايي
  . شود مي گرفته
 اقتصاد: است معتقد) ره(خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسه علمي تأهي عضو دهقاني محمود دكتر

 كوتاه امري اقتصادي مقاومت يا اقتصادي رياضت اما است هجومي و درازمدت فعال، پويا، امري مقاومتي
 و توليد در كشور وقتي نمونه عنوان به. است جامعه بحراني شرايط به مربوط و بخشي انفعالي، مدت،
 شديد كاهش يعني اقتصادي مقاومت حاليكه در بود، مقاومتي اقتصاد نوعي شد، خودكفا بنزين ساخت
  .دارد خودكفايي و استقالل به رسيدن در سعي مقاومتي اقتصاد در كشور. اقتصادي رياضت نوعي و مصرف

 گرديده ايجاد دولتها اقتصادي تدابير سوء از ناشي مالي بحرانهاي نتيجه در اقتصادي رياضت مفهوم واقع در
 يونان، مانند غربي زده بحران كشورهاي از برخي در امروزه كه است چيزي آن شبيه موضوع اين. است
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 گرديده مطرح ما كشور در امروزه كه مقاومتي اقتصاد مفهوم اما. هستيم آن شاهد پرتغال و ايتاليا اسپانيا،
 آميز صلح فعاليتهاي توقف هدف با غربي كشورهاي توسط شده تحميل اقتصادي هاي تحريم از ناشي
 بر آن آثار و تحريمها اينگونه تاريخچه به گذرا نگاهي ادامه در بنابراين. است گرفته صورت ايران اي هسته
  .    افكنيم مي كشورمان پولي و مالي سيستم بخصوص و اقتصاد

  
   مقاومتي اقتصاد وجهي چهار هرم - 4- 2

 اقتصاد تشريح در السالم عليه صادق امام دانشگاه علمي هيأت عضو و اقتصاد استاد پيغامي، عادل دكتر
 ارائه ذيل شرح به نيز هايي حل راه و داده قرار بررسي مورد تفصيلي طور به منظر چهار از را آن مقاومتي

  : است نموده
  موازي اقتصاد
 توجه با اسالمي انقالب كه طور همان يعني است؛ »موازي اقتصاد« مثابه به مقاومتي اقتصاد از اول تعريف

 جهاد امداد،  كميته مانند نهادهايي تأسيس به اقدام انقالبي، عملكرد و روحيه با نهادهايي به خود نياز به
 را پروژه اين انقالب، اهداف تأمين براي بايستي نيز امروز نمود، مسكن بنياد و پاسداران سپاه سازندگي،

 اقتصاد در مقاومتي هاي نهادسازي به و مقاومتي اقتصاد به اسالمي انقالب كه چرا كند؛ تكميل و داده ادامه
 اين براي موازي نهادهايي بايد پس. آيد برنمي اقتصادي رسمي نهادهاي  عهده از ماهيتاً بسا چه كه دارد نياز

  . كند ايجاد كارويژه
 سپاه نهاد دو هر از همزمان ما اكنون اينكه كما. نيست مرسوم نهادهاي نفي معناي به البته امر اين

 در الگو اين البته. منديم بهره انقالب از دفاع براي اسالمي جمهوري ارتش نهاد و اسالمي انقالب پاسداران
 برخوردار بيشتري حكمراني توان و تجربه از كه كشورهايي در اتفاقاً و دنيا در مرسوم حكمراني هاي مدل
 عنوان به. برخوردارند عمومي امور  اداره و سياستگزاري  چنداليه هاي نظام از كشورها اين و دارد وجود باشند
 در خصوصي هاي بنگاه و خيريه نهاد، مردم هاي سازمان دولتي، نهادهاي همزمان حضور از توانيم مي مثال
 البته. ببريم نام غربي يافته توسعه كشورهاي امنيتي و دفاعي عرصه در حتي يا سالمت و بهداشت  عرصه
 سؤاالت با اجرا  عرصه در و اسالمي انقالب خاص نيازهاي حسب كه است اين الگو اين مشكل ترين مهم

 به بخشي  سامان و كشور يك در »موازي مركزي بانك« از تصوري هيچ مثالً زيرا بود، خواهد رو  روبه نويني
 در را الگو اين توان نمي منطقاً هم باز اما . ندارد وجود عمومي و دولتي  اليه دو در كشور مالي - پولي  عرصه
  .آورد حساب به معقول غير و نشدني  اداره هاي مدل  زمره

  ترميمي اقتصاد
 ،»زدايي آسيب« ،»سازي مقاوم« پي در كه است اقتصادي از عبارت مقاومتي اقتصاد از دوم تعريف

 در اگر يعني. است اقتصادي موجود ناكارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها »ترميم« و »گيري خلل«
 آن دنبال به جديد رويكرد در كند، برآورده را ما انتظارات تواند نمي نهاد فالن كه گفتيم مي قبلي رويكرد
 اين در مثالً. برآورند را ما انتظارات كه كنيم كاري موجود، نهادهاي هاي سياست بازتعريف با كه هستيم
 اقتصادي نظام در را بحران و ضعف هاي كانون كه خواهيم مي بازرگاني وزارت يا مركزي بانك از ما تعريف،
 اسالمي انقالب نيازهاي يا ها تحريم اقتصادي، جديد شرايط اساس بر را خود و كنند شناسايي كشور
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 شبيه كار اين گفت توان مي تمثيل مقام در. دهند ارائه جهادي عملكردي نتيجه در و نمايند بازتعريف
 بايد يعني داد؛ انجام سد  ديواره تَرَك در خود انگشت بردن فرو با »فداكار پتروس« كه است كاري همان
 سازي  مقاوم و ترميم يعني مسأله اين. كنيم ترميم را اقتصادي نهادهاي ديوار ساختاري هاي ترك

 ذهن از دور امري هم مكان و زمان مقتضيات و مختلف نيازهاي حسب كشور اداري و اجرايي ساختارهاي
 ساختارهاي سازي  مقاوم به مجبور خود، اقتصادي تاريخ از هايي برهه در نيز يافته  توسعه كشورهاي. نيست

 هاي سوخت جايگزيني به اقدام ميالدي، 1983 و 1979 نفتي شوك دو از پس غرب مثالً. شدند اقتصادي
 شوك دچار نيز دالر صد يك باالي هاي قيمت با امروزه كه طوري  به كرد؛ نوين هاي سوخت ساير با فسيلي
 ارزشي و ملي ي پروژه اين اجراي براي ملي عزمي نيازمند فقط امروز ما توضيحات اين با. شود نمي نفتي

  .هستيم
  دفاعي اقتصاد
 آن برابر در ما »پدافندشناسي« و »آفندشناسي«  ،»شناسي هجمه« متوجه مقاومتي، اقتصاد از سوم تعريف
 چگونه را آن در اخالل و ايران اقتصاد به حمله ما مخالفان كه كنيم بررسي ابتدا بايد ما يعني. است هجمه

 هاي شيوه و ابزارها كه ايم يافته دست مقاومتي اقتصاد به وقتي بنابراين. دهند مي صورت ابزارهايي چه با و
 اجرا و تدوين آنان عليه را خود مقاومت استراتژي آنها اساس بر و باشيم شناخته پيشاپيش را دشمن  هجمه
  .شد نخواهد اجرا و طراحي نيز آن با متناسب مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا است بديهي. كنيم

  الگو اقتصاد
 صرفاً اقدامي و سلبي مدت كوتاه رويكرد يك مقاومتي اقتصاد اساساً كه است اين نيز تعريف چهارمين
 اين دانستند، مي مدت كوتاه يا پدافندي يا را مقاومتي اقتصاد كه قبلي تعريف سه خالف بر نيست؛ پدافندي
. شود مي شامل را بلندمدت اقدام يك و دارد ايران اسالمي جمهوري اقتصاد به كالن اندازي چشم رويكرد

 و ايجابي رويكردي نيست، انقالب معظم رهبر هاي ديدگاه از دور رسد مي نظر به كه هم تعريف اين
 به را ما هم و باشد اسالمي هم كه هستيم »آلي ايده اقتصاد« پي در ما رويكرد، اين در. دارد دورانديشانه

 ساز زمينه و بوده كارآمد و بخش الهام اسالم جهان براي كه اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جايگاه
 هاي مؤلفه از يكي  پيشرفت، ايراني اسالمي الگوي در اساساً معنا بدين. باشد »اسالمي بزرگ تمدن« تشكيل

 بر مشتمل مقاومتي اقتصاد كه است مقوله اين در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن بايد مي الگو مهم
  .شود مي نوآوري و پذيري ريسك و كارآفريني اقتصاد

 محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي - 5- 2

اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و 
كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت هاي عقاليي  ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،

اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها و تاكيد روي مزيت . ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است
 .هاي توليد داخل و تالش براي خود اتكايي است

 :برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از
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 ازتوليد مليحمايت  -1- 5- 2

بر ضرورت تداوم توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني،  1391تأكيد مقام معظم رهبري درابتداي سال
مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها بر 

يعني هرچه قدر كه مردم را . ل وابسته استروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعام
تشويق به خريد كاالي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كاالي داخلي پايين باشد، عمالً رغبتي از سمت 

اگر توليد كننده هم براي توليد كاالي باكيفيت همت كند . مردم به خريد كاالي توليد داخلي نخواهد بود
ات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي كسب و كار ولي دولت و سيستم بانكي كشور، خدم

لذا بايد . را سخت كند و يا مردم نسبت به كاالي داخلي بي رغبت باشند، باز هم نتيجه منفي خواهد بود
 .تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصالح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند

 قانون اساسي 44هاي اصل  سياست -2- 5- 2

اقتصاد . قانون اساسي است 44محدود سازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 
مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق 

 .نع و مشكالت اين بخش مي باشدميدان دادن بيشتر به فعاالن بخش خصوصي و رفع موا

بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است كه با بكارگيري سرمايه خود 
و جذب و مشاركت سرمايه هاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار آمد، ضمن 

 .تواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايدايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، مي 

اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شك 
برترين بستر، براي همراهي مردم به عنوان اصلي ترين اركان مقاومت درجامعه، براي ضد ضربه كردن 

 .اقتصاد در برابر تحريم هاست

 توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين -3- 5- 2

نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور 
محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب 

زماني كه فناوري هاي نوين مشمول تحريم . ور گرددسرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كش
قرار مي گيرند و كشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوري ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت 

ميدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، . شود، مي توان اين فناوري ها را تبديل به فعاليت تجاري كرد
ي هاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه اي باشد كه نخبگان تجارت و كشاورزي، از ويژگ

آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلكه نگراني در . بدون مانع كارهاي خود را پيش برند
 .خصوص موانع توليد و تجارت درداخل كشور است كه گاهي شديدتر از تحريم ها عمل مي كند
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 ، تحقق جهاد اقتصادياقتصاد مقاومتي - 4- 5- 2

كه برحسب منويات مقام معظم رهبري، بنام جهاد اقتصادي نام گذاري شد، آغاز حركتي بود در  1390سال
كه به نام  1391به همين دليل سال . راهي كه به از بين بردن موانع و معضالت اقتصادي كشور مي انجامد

شده، يكي از اهداف مهم آن ايجاد اقتصاد مقاومتي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري 
جهاد اقتصادي به معناي شروع حركتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست كه امروز براي هر ايراني . است

اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است كه با . يك آغازاست، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايده آل
ي و فداكارانه در برابر احتكار و انحصار قد علم مي كند و با تورم و گراني مقابله تكيه برحركت هاي جهاد

  .مي كند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند

 اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي  -6- 2

 :مهم ترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از

 مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار - 6-1- 2

منظور از سوداگري، فعاليت هاي غير مولدي است كه از تالطمات و نوسان هاي بازار سوء استفاده نموده و 
در اقتصاد مبتني بر داللي و سوداگري، بخش مولد  .بهره مندي هايي را نصيب برخي افراد مي گرداند

. هاي شديد سوق مي يابدبيشترين آسيب را ديده و ساز و كار اقتصاد به سمت حباب هاي قيمتي و نوسان 
چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متالشي 

 .شود مي

سياست هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با : برخي سياست هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از
اطالعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطالعات قاچاق و واردات غير قانوني، ساماندهي فضاي 

 ...اقتصادي و

 مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريم ها - 6-2- 2

براي اينكار، در گام اول مي بايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور كار قرارگيرد تا زمينه براي حضور 
وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به . مولد اقتصادي فراهم شودموثر همه افراد در فعاليت هاي 

ليكن با محوريت . در دستور كار قرار گيرد... اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و
نظم هاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت 

 .رابر تحريم ها و فشارها ارتقاء مي يابداقتصادي در ب

 خالصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي  - 6-3- 2
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ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه اي مورد بازبيني قرارگيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي 
درموارد كم اهميت تر مي  .كشور را به دنبال دارد، شناسايي نموده و درخصوص آن تصميم گيري نمايند
درموارد خاصي نيز ممكن . توان اين حوزه ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد

 .است جايگزين سازي كامل مد نظر قرار گيرد

جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي : برخي از سياست هايي كه دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از
و نيز گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين ... د؛ ماليات و درآمدهاي ترانزيتي ونفت مانن

 .....شريك كوچكتر

 اولويت بندي شركاي تجاري ايران  -6-4- 2

از سويي . كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بايد بر ديگران ترجيح داده شوند
تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني بر عليه يكديگر دارند و از سوي كشورهايي با همبستگي بيشتر، 

در . ديگر، منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت هاي مشترك، امنيتشان به هم گره خورده است
تر، پايداري  واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگ

اگر كشور در زمينه هاي صنايع و رشته فعاليت هاي اولويت دار مثل غذا و دارو، . خواهد داشت بيشتر
پيشرفت كند به صادر كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه ها 

حوزه . يابدمي تواند نايل شود، لذا بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي 
اولويت . انرژي و صنايع نظامي نيز دو زمينه مهم ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار بگيرند

در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقالب اسالمي . بعدي هم صنايع فرهنگي است
المي را به جهان صادر نمود و مبناي مي توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي واالي اس

  .فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرارداد
  فرهنگ سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كاالي داخلي  - 6-5- 2

عالوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادي نيز 
ترجيح توليد بر واردات و خريد كاالي داخلي مساله . بسط و توسعه يابد بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي

نفي تكاثر درعين تبليغ كار و توليد ثروت، . مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست
بايستي به لحاظ فرهنگي . نيز بايستي محور توجه قرار گيرند... نفي اسراف درعين ترويج مصرف ميانه و

مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مد نظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي  چنان
 .امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد

ايجاد . اينها گوشه اي از اهداف اقتصاد مقاومتي است كه تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي ميسر خواهد شد
  .ايمن و مقاوم و خود كفايي كه آرزوي هر ملتي استشرايطي نسبتاً پايدار، اقتصادي 

  اقتصاد مقاومتي و مولفه ها ي آن  - 7- 2
 مقاومتي اقتصاد و اسالمي اقتصاد -1- 7- 2
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 هم و اسالمي اقتصاديك  هاي شاخص عنوان به هم كه يافت را مواردي توان مي اسالمي هاي آموزه در

 مباني كه داشت اظهار توان مي اينرو از .است شناخت قابل مقاومتي اقتصاد يك هاي شاخص عنوان به

 .است مقاومتي اقتصاد كي تشيكل بر مبتني اسالمي اقتصاد

 .شوند مي ارائه بحث ادامه در شاخصها اين از برخي

 سبيل نفي -2- 7- 2

 قاعده .دهد مي نشان را مقاومتي اقتصاد وجود ضرورت كه است فقهي قاعده مهمترين سبيل نفي

 فرهنگي، سياسي،اجتماعي، ازجمله اي زمينه هر در را مسلمين بر كفار تسلط هرگونه فوق اسالمي

 سوره 141 آيه دارند داللت اصل اين بر كه قرآني آيات مهمترين از .شمارد نمي جايز نظامي، و اقتصادي

 از را خود شود شما نصيب خدا ناحيه از فتحي اگر تا فرصتند انتظار در كه منافقان همان« :است نساء

 كه نبود مگر :گويند مي آنان به شود كافران نصيب اگر و نبوديم شما با ما مگر :گويند مي دانسته، شما

 بين قيامت در خدا ولي بگرويد، مؤمنين دين به گذاشتيم نمي و قبوالنديم شما به را خود رهنمودهاي ما

  .»باشند داشته مؤمنان بر تسلطي كمترين كافران كه نداده اجازه ابد تا خدا و كرد خواهد حكم شما
 اسراف عدم -3- 7- 2

 در چه است، اعتدال و ميانه حد از نمودن تجاوز و كردن افراط معناي به اقتصادي هاي فعاليت در اسراف

 و اسراف عمل از كريم قرآن در آيه 25 از بيش طي در .توليدي هاي فعاليت در چه و مصرفي رفتارهاي
 گيري تصميم در كنندگان ف مصر و توليدكنندگان كه شود مي موجب اسراف عدم .است شده نهي تبذير

 مصلحت ترتيب بدين .دهند قرار مالك را خويش شخصي نه و اجتماعي هاي هزينه و منافع خويش هاي

 اسراف 1374) .صدر( شخصي منافع نه شود مي واقع گيري تصميم مالك و گيرد يم قرار نظر مد جامعه

 توسط زياد مصرف كاالها، عرضه بودن محدود فرض با .زند مي صدمه جامعه به مختلف هاي جنبه از

     كه شد خواهد نياز مورد كاالهاي به فقرا تر سخت دسترسي و كاالها قيمت افزايش باعث ثروتمندان
 .گردد كشور از دفاع در آنها مشاركت از خودداري و طبقه اين بين در نفرت و خشم بروز موجب تواند مي

 آسيب و ارزي ذخاير و ها سرمايه خروج واردات، شديد افزايش به منجر تواند مي مصرف فزاينده موج
 1388)  .سيدشكري،(  شود بيگانگان برابر در كشور شدن پذير

 جامعه ،هدفمند غير هاي يارانه پرداخت از اجتناب و كاالها گذاري قيمت مردم، آموزش با تواند مي دولت

 و حكومت بدنه در اسراف منع اين داشت توجه بايد .دهد قرار الهي قانون اين بهتر اجراي مسير در را
 است، كشور اقتصاد كننده مصرف گترين بزر عنوان به دولت وقتي .باشد داشته وجود بايد نيز نظام

 رعايت عدم و باشد داشته تواند مي ها هزينه كاهش در خصوصي بخش به نسبت تري مهم نقش طبيعتاً

 نشان تجربيات همچنين .شد خواهد جامعه افراد عموم توسط آن رعايت از مانع دولت توسط اصل اين

 اسراف از جلوگيري و مصرف كاهش به تواند مي كه است شهايي رو از يكي سازي خصوصي است داده

 دولت راستا اين در .است شده مشاهده زيادي حدود تا منابع اتالف دولتي هاي بنگاه در زيرا شود منجر

 اسراف با مبارزه به دولت، برنامه بي شدن بزرگ از خودداري و خصوصي بخش كردن تر ل فعا با تواند مي

  .بپردازد
 نظام در اخالل از نهي - 4- 7- 2
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 .است حرام گردد، جامعه نسق و نظم گرديدن مختل موجب آن ترك يا ارتكاب كه فعاليتي يا سياست هر

 نظام اختالل موارد از يكي .شود مي مسلمانان استضعاف عدم و جامعه استقالل حفظ ضامن تحريم اين

 و عسر يا مرج و هرج موجب غيرمجاز فعاليت يك از پرهيز يا مجاز فعاليت يك اجراي كه است وقتي
 بايد اسالمي اقتصاد يك در ها سياست كه گفت گونه اين بتوان شايد ).1374صدر،(گردد مردم براي حرج

 .نياورد بار به را حرج و عسر شرايط و نظام در اخالل كه باشد صورتي به

 اتراف از نهي - 5- 7- 2

 اين به .شود مي انجام ثروتمندان و داران سرمايه از برخي سوي از كه است اقتصادي عمل و رفتار اتراف

 مستقيمي ارتباط اتراف البته .كشاند مي ناهنجار و ضداخالقي رفتار به را آنان زياد، ثروت و مال كه معنا

 آسايش و رفاه سبب به مترف شخص زيرا است، اجتماعي رفتار و اخالقي ويژگي بلكه ندارد، مصرف با

 از را خويش شخصيتي و رفتاري تعادل اجتماعي عمل حوزه در و دارد متكبرانه رفتاري مردم با ،زياد

   .دهد مي دست
 و كند مي معرفي جوامع حتمي هالكت باعث را آن قرآن كه است هنجارهايي و ها فرهنگ جمله از اتراف
 . سيدشكري،(اند بوده جوامع نابودي باعث هميشه ،نامد مي مترفين را آنها قرآن كه كنندگان اتراف

 در فقط و نباشد جامعه افراد عموم مصرف كه غيرضروري و تجملي كاالهاي مصرف بتوان شايد  1388)

 الوهع. آورد حساب به موارد گونه اين زمره در را گردد تأمين واردات طريق از تنها و درآمدي باالي دهك

 اسالم نكوهش مورد خودنمايي و امتياز ابراز و تفاخر انگيزه به مصرف اتراف، و تبذير اسراف، تحريم بر

  .1383)  دانشگاه، و حوزه پژوهشكده(است گرفته قرار
 به اسالم شوند، مي اقتصاد فيزيكي هاي سرمايه افزايش و حفظ باعث كه باال در شده ذكر قواعد بر عالوه

 يادگيري و آموزش به توصيه.است داشته توجه جامعه اجتماعي و انساني هاي سرمايه افزايش و حفظ

 كليه دانستن برابر .دهد مي افزايش را جامعه انساني سرمايه تنبلي، و كاري كم نكوهش همراه به علوم

 را جامعه اجتماعي سرمايه خوش اخالق داشتن و عهد به وفاي به توصيه همراه به هم با مسلمانان

  .دهد مي افزايش
 .كند كمك جامعه در فوق احكام شدن اجرايي به اقتصادي هاي سياست صحيح اجراي با تواند مي دولت

 سالم و يافته توسعه اقتصاد يك اصلي مشخصات از همگي شد اشاره آن به باال در كه اسالمي احكام

 بخش امكانات از استفاده و آنها واقعي ارزش براساس عمومي كاالهاي گذاري قيمت اصل دو رعايت .است

 در اختالل به منجر كه هايي سياست اجراي عدم همچنين .كند مي جلوگيري اسراف ترويج از خصوصي

       كند مي ايجاد را خواري رانت و فساد زمينه كه دوگانه هاي نرخ مانند ودش مي كشور اقتصادي نظام
 هاي پول معمول طور به زيرا .شود »اتراف«و » نظام در اخالل از نهي« اصل دو اجراي به منجر تواند مي

 و » الضرر «، » اتالف عدم« اصل سه درخصوص .سازد مي فراهم را ضداخالقي رفتارهاي زمينه بادآورده
 سه اين شود، رعايت مالكيت حقوق و بوده مناسب كار و كسب فضاي كه صورتي در نيز »سلطنت قاعده«

 نيز كارآمد و صحيح آموزش اقتصادي، هاي سياست اين كنار در .شوند مي رعايت زيادي حدود تا اصل

 .كند ايجاد فوق احكام رعايت براي را مساعدتري زمينه تواند مي

 مقاوم اقتصاد برقراري دهنده نشان هاي شاخص - 8- 2
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 كمترين كه دانست مقاوم اقتصادي را آن توان مي باشد، زير هاي شاخص داراي اقتصادي كه صورتي در

 اقتصاد .دارد را شوك ورود از پس سريع بازسازي توانايي و پذيرفته اقتصاد به وارده هاي شوك از را تأثير

 توان مي حال هر به .داد نشان شاخص يك با را آن نتوان شود مي باعث كه دارد چندگانه ماهيتي مقاوم

 .گرفت درنظر اقتصاد شدن تر مقاوم از اي نشانه عنوان به را زير هاي شاخص

 بيكاري پايين نرخ -1- 8- 2

 برهم تبهكاري، و خشونت رواني، يهاي بيمار اعتياد، افزايش .است بسياري هاي هزينه داراي بيكاري

 راه هيچ .برد نام توان مي را ... و حيثيت دادن دست از طالق، نرخ افزايش افراد، روحي تعادل خوردن

 هاي هزينه اگرچه بيكاري بيمه وضع.نيست دسترس در كامل طور به بيكاري رواني هاي آسيب از گريزي

 كار نيروي از بخشي رفتن دست از اجتماعي هاي هزينه اما دهد، مي كاهش حدي تا را بيكاري فرديِ

 حتي .شود مي بالقوه توليد به نسبت بالفعل توليد كاهش موجب امر اين ديگر بيان به .ماند مي باقي

 امر اين و كنند نگهداري خانواده بيكار افراد از مجبورند آنها .پذيرند مي اثر ديگران بيكاري از شاغل افراد

 مي سرمايه تشكيل نرخ شدن آهسته و انداز پس كاهش باعث خود نوبه به كه برد مي باال را تكفل بار

 بين از آنها زني چانه قدرت و باشند نداشته شغلي امنيت شاغالن تا شود مي باعث بيكار افراد وجود .شود

 كشورها ساير با تواند نمي توليد لحاظ به دارد بسيار بيكاران كه كشوري الملل بين سطح در .رود مي

  .كنند هدايت اهدافشان سمت به را بيكاران توانند مي كمتري زحمت با بيگانگان و كند رقابت
 قيمت هر با و كيفيت هر با شغل ايجاد كه دهد سوق سويي به را جامعه نبايد بيكاري از ترس حال اين با

 اقتصاد هاي واقعيت به توجه با بايد اشتغال ايجاد .كند عمل آن براساس و انتخاب راهبرد يك مثابه به را

 ايران اقتصاد در تازه هاي مزيت ايجاد فرض با و آينده از شناخت آن، آتي تحوالت شناسايي و جهاني

 موجود انحصارهاي و دولتي هاي يارانه از استفاده با تنها كه هايي فعاليت در گذاري سرمايه .گيرد صورت

 سيد(باشد مدت كوتاه تأثيرات با بخش آرام داروي يك تواند مي پذيرد، صورت واردات دايره شدن تنگ و

  .1380)  شكري،
 كار نيروي وري ه بهر بودن باال -2- 8- 2

 چنين بودن پايين .آيد مي دست به شاغل جمعيت به كشور توليد تقسيم از كار نيروي متوسط وري بهره

 چنين در كه است طبيعي .باشد مي منابع اتالف نشانگر كشورها، ساير نسبت به كشور يك براي شاخصي

 .كند دفاع ديگران برابر در خود منافع از اي شايسته نحو به تواند نمي كشور حالتي

 جامعه نبودن دوقطبي -3- 8- 2

 مثبتي عامل تواند مي و بوده منطقي است افراد نسبي هاي تفاوت نشانگر كه آنجا تا درآمدي اختالف

 گروه دو به جامعه كه رسد يم حدي به درآمد نابرابري كه هنگامي .باشد بيشتر كوشش و كار براي

 گسترش .شد خواهد جامعه براي جدي خطرات آمدن وجود به باعث شود، مي تقسيم فقير و ثروتمند

 هيچ فقير و نااميد هاي توده و شد خواهد عمومي هاي برنامه در همگان گسترده مشاركت از مانع فقر

  .داد نخواهند نشان خود از بيگانه تهاجمات انواع برابر در مقاومتي
 باال اجتماعي سرمايه - 4- 8- 2
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 چنين وجود .شود مي مردم بين اتحاد و همكاري ايجاد باعث كه است كليدي متغيري اجتماعي سرمايه

 برابر در كشور بهتر مقاومت ساختن فراهم آنها از يكي كه دارد جامعه براي متعددي فوايد اي سرمايه

 گيري هانداز اما است، آسان بسيار جامعه در اجتماعي سرمايه مشاهده كه هرچند .است بيگانه تهديدات

 را نها سازما اين در كننده شركت افراد يا غيرانتفاعي نهاي سازما تعداد چنانچه .باشد مي دشوار آن دقيق
 تا اجتماعي سرمايه افزايش براي دولت راهكارهاي بگيريم، درنظر اجتماعي سرمايه از معياري عنوان به

 .شود مي مشخص اي اندازه

 توليد با ها دولت آن بر عالوه .است كشور آموزشي نظام زمينه اين در ها دولت مهم ابزارهاي از يكي

 از اجتماعي امنيت و مالكيت حقوق از دفاع .باشند اثرگذار اجتماعي سرمايه بر توانند مي عمومي كاالهاي

 همانند توانند نمي هستند، خود شخصي امنيت نگران مردم كه هنگامي .هاست دولت وظايف مهمترين

 انگيزه توانند مي هايشان فعاليت حجم كاهش با ها دولت .كنند شركت خيريه هاي فعاليت در ديگران

 و شده وابسته نهاد اين به مردم بزرگ، دولت وجود با صورت اين غير در .دهند افزايش را مردم مشاركت
 .يابد مي كاهش مردم مشاركت براي شرايط

 كشور صادراتي درآمدهاي تنوع - 5- 8- 2

 چند يا يك صادرات و توليد به آنها شديد وابستگي توسعه درحال كشورهاي اغلب مشترك ويژگي

 كاالها آن قيمتي تغييرات برابر در آنها شديد پذيري آسيب به منجر كه است كشاورزي يا اوليه محصول

 مي جهان كشورهاي از زيادي تعداد به صادراتي توليد پايه گسترش كشورها اين نجات راه .شد خواهد

  .است غيرنفتي صادرات گسترش معناي به امر اين ما كشور در .باشد
  
  باال اقتصادي رشد نرخ -6- 8- 2

 نشانگر كه هستند همراه باال رشد نرخ كي با معموالً كنند كسب را شده ذكر هاي ويژگي كه اقتصادهايي

         جامعه افراد آحاد رفاه و درآمدها سطح رفتن باال سبب رشد نرخ اين .هست نيز آنها بودن مقاوم
 سؤال اين شايد .دهد كاهش را جامعه افراد بين درآمدي شكاف تواند مي نهايت در البته و گردد مي

 يافته توسعه اقتصاد يك با مقاومتي اقتصاد يك بين تفاوتي چه فوق موارد به توجه با كه شود مطرح

 ادامه در .كرد مشاهده نيز يافته توسعه اقتصاد در توان مي نحوي به را شده گفته موارد زيرا .دارد وجود

 :شود مي بررسي موضوع اين

  يافته توسعه اقتصاد با مقاومتي اقتصاد تفاوت -9- 2
 اينجا در سازند، مي مجسم را يافته توسعه يا سالم اقتصاد يك مشخصات باال در شده ذكر هاي ويژگي

 در سؤال اين پاسخ است؟ برخوردار خاصي ويژگي چه از مقاومتي اقتصاد كه شود مي مطرح سؤال اين

 اقتصادي هاي شاخص از جنوبي كره كشور مثال، عنوان به .است توسعه تعريف و مفهوم با ارتباط

 اي عده شايد .دارد پررنگي حضور كشور اين در ،دفاع ادعاي با آمريكا ارتش اما بوده، برخوردار مناسبي

 .نيست اسالمي جمهوري اهداف با مطابق تعريفي چنين اما بدانند، مقاوم اقتصاد يك را جنوبي كره كشور

 از اما است، نداده نشان خود از آمريكا برابر در نرمشي هيچ كه دارد قرار شمالي كره كشور ديگر طرف در

 ضمن كه دانست اقتصادي را مقاومتي اقتصاد توان مي بنابراين .برد مي رنج وخيمي اقتصادي وضعيت
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 و رضايت با هم را آن بهاي و كند مي پاسداري خود استقالل از كارآمد، اقتصاد يك هاي ويژگي حفظ
 .پردازد مي افتخار

 به كند ايفا جهاني اقتصاد در تأثيرگذاري نقش تا كند تالش بايد مقاومتي اقتصاد ويژگي با اقتصاد يك

 در .سازد مواجه مخاطره با را جهاني اقتصاد امنيت مذكور، كشور عليه تحريمي هرگونه اعمال كه طوري

 و باشد جهاني اقتصاد با پويا تعامل داراي تواند مي يافته توسعه اقتصاد ي،كنئوكالسي و يككالسي الگوهاي
 اقتصاد با تعامل شرايط وقتي اما .دهد شكل جهاني جامعه با رقابتي مزيت براساس را تجاري مبادالت

 افراطي بيني ش خو نه و(گرا واقع نگاهي مقاومتي اقتصاد در كرد؟ بايد چه باشد شده محدود جهاني

 خود نيازهاي كليه تواند مي كشور كه كند نمي فرض و دارد وجود خارج جهان به )نئوكالسيكي الگوهاي

 حق مواضع صحيح بيان با كشور ديگر ازسوي .كند تهيه كشورها ساير از را پيشرفته هاي ي فناور مانند

 و سازد نمي محروم خارج جهان با سالم ارتباطات امكان از را خود المللي بين سطح در اش طلبانه
 هاي شاخص بنابراين .ندارد ها زمينه همه در خوداتكايي پرهزينه سياست گرفتن پيش در به احتياجي

 ساير به سبتن) كشور هاي سرمايه كل به خارجي گذاري سرمايه ميزان مانند(خارج جهان با ارتباط
 كليه سازي متنوع به كارآمد شكل به كشور راستا اين در.دارد كمتري اندازه پيشرفت، درحال كشورهاي

 خصمانه حركات منفي آثار تا زند مي دست) اجتماعي و فيزيكي انساني، از اعم(خود هاي سرمايه

 كمتري وابستگي كشور آن در كه است اقتصادي بلندمدت در مقاوم اقتصاد .برساند حداقل به را دشمنان
 تك اقتصاد از رهايي يا سازي متنوع كه هرچند .دارد خام نفت مانند خاص صادراتي كاالي يك به

 بيشتر دقت با عمل اين مقاومتي اقتصاد در اما است، اي يافته توسعه كشور هر مشترك ويژگي محصولي

 هاي سياست اجراي ترتيب همين به .دهد مي رخ  )راهبردي صنايع به نگاه با(تر بزرگ هاي هحوز در و

دشمنان تا شد خواهد اجرا مقاومتي اقتصاد در بيشتري دقت با سازي خصوصي مانند كارآيي، ارتقادهنده 

 .كنند برداري ه بهر خود نفع به حاصله بيكاري از نتوانند

 اين در را تري فعال هاي سياست دولت تا كند مي ايجاب مقاومتي اقتصاد در انداز پس العاده فوق اهميت

 است برخوردار اي ويژه اهميت از مالي كارآمد ابزارهاي به توجه مالي، بازارهاي حوزه در .كند ايفا زمينه

 بانك نقش پذيرد، مي آسيب نالمللي بي تحوالت از بيشتري حد تا سهام بازار آنكه به توجه با حال اين با

 .دهد مي ادامه خود فعاليت به نيز سهام بازار كه هرچند بود، خواهد تر پررنگ

 خرد و كالن هاي سياست كنار در مدت ه كوتا و بلندمدت راهبردهاي -10- 2

 .است تقسيم قابل مدت كوتاه و بلندمدت بخش دو به مقاومتي اقتصاد هاي سياست

 توانايي هم و دارد خارج دنياي با پويا تعامل هم كه كند مي ترسيم را اقتصادي بلندمدت مقاومتي اقتصاد

 بااليي پذيري انعطاف قابليت بايد اقتصادي چنين .داراست نيز را خارجي تهديدهاي برابر در مقاومت

 ايه يزير برنامه بايد بلندمدت در مقاومتي اقتصاد به دستيابي براي .باشد داشته وارده هاي شوك به نسبت

 محقق شده، تعيين اهداف تا شود اتخاذ اي گونه به اقتصادي هاي سياست و گرفته صورت بلندمدت

 در مقاومتي اقتصاد اما.است ضروري آنها براي كالن هاي سياست رسد مي نظر به حالت اين در .شوند

 به توجه ضمن شرايطي، چنين در .شود مي طراحي بحران شرايط از گذر براي حقيقت در مدت، كوتاه

 براي تنها كه شود اتخاذ تصميماتي است ممكن آنها، از تخطي عدم و اقتصاد علم اوليه هاي چارچوب
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 ميان اين در .ندارند اقتصاد علم هاي مؤلفه با چنداني تطابق بلندمدت در و بوده بحران شرايط از گذر

 در توانند مي ها سياست اين كه هرچند .برد نام اقتصاد هاي بخش از برخي در دولت دخالت به توان مي

 هاي سياست بحران، شرايط براي رسد مي نظر به اما گيرند، قرار بلندمدت و كالن هاي سياست طول
 مقاومتي اقتصاد بلندمدت مسير در تواند مي ها سياست اين بحران، از عبور با و است ضروري مدت كوتاه

 .گيرد قرار

 مقاومتي اقتصاد كالن راهبردهاي و بلندمدت مقاومتي اقتصاد - 10-1- 2

 آنها اثرگذاري كه شود گرفته پيش در بايد راهبردهايي طبيعتاً بلندمدت مقاومتي اقتصاد به دستيابي براي

 اين در اقتصاد گذاري هدف.طلبد مي را كالن راهبردهاي صورت اين در كه باشند جانبه همه و وسيع

 طريق از اي بودجه گذاري سياست و ساله پنج هاي برنامه در آنها تبيين قالب در تواند مي راستا

 .باشد مقررات و قوانين گيري جهت و ساليانه هاي بودجه

  :گردد مي معرفي زير شرح به دارند كالن جنبه كه راهبردها اين از برخي
 اقتصاد سازي ع متنو و خودكفايي -1- 10-1- 2

 كاالي چند يا يك صدور به وابستگي توسعه درحال كشورهاي مشترك هاي ويژگي از يكي

 معتقد اقتصاددانان ساير و اسميت آدام كه هرچند .باشد مي  )معدني مواد يا كشاورزي محصوالت(خاص

 است داده نشان تجربه اما دانند، مي پيشرفت اصلي راهكار را گرايي تخصص و كار تقسيم آزاد، بازار به

 عقب باطل چرخه در كشاورزي يا معدني محصول چند يا يك صادرات به شديد وابستگي با كشورها

 مورد در مطلب اين .دانست افراطي گرايي تخصص را آن توان مي كه اي پديده .اند آمده گرفتار ماندگي

 زيرا .است برخوردار اي ويژه اهميت از خام نفت خصوص به و معدني منابع صادركننده كشورهاي
 دچار شدت به را كشورها اين ارزي درآمدهاي نفت، خصوص به معدني محصوالت قيمتي شديد نوسانات

 مصرفش سطح حفظ براي جامعه ارزي درآمدهاي كاهش مواقع در شرايطي چنين در .كند مي نوسان

 اخالل ايجاد اقتصاد در و شده شديد وابستگي باعث كه است خارجي هاي كمك و وام دريافت به ناگزير

 و شده مختل كشور عمراني هاي برنامه نيز خارجي هاي كمك اخذ در كشور ناكامي صورت در .كند مي
 خواهد باثبات رشد مانع اقتصادي نوسانات ديگر ازسوي .شوند مي منصرف فعاليت ادامه از گذاران سرمايه

 را ركود زمان در درآمدها كاهش رونق، زمان در صادراتي درآمدهاي افزايش كه داده نشان تجربه زيرا شد،
  .) 2008 ديگران و شدياك(كند نمي جبران

 )ايران در نفت مانند(غالب صادراتيِ كاالي قيمت كه هنگامي حتي (2008 )ديگران و شدياك نظر به

 انساني نيروي غالب، كاالي صادراتي بخش .شود مي نمايان رونق بودن موقتي عالئم هم باز باشد مي باال

 مشغول پايين بازدهي با ها بخش ساير در كار نيروي عمده قسمت بنابراين كند، مي جذب را كمي

 هاي بخش شديد وابستگي يا صادراتي بخش در درآمدها سرريزي نشانگر تنها ها بخش اين رشد .هستند

 رسيد، پايان به بخش اين موقتي رونق كه هنگامي و باشد مي غالب كاالي صادراتي بخش به اقتصادي

 كاالها ساير صادرات ملي پول حد از بيش تقويت با .شوند مي ركود دچار اقتصادي هاي بخش كليه

 در اقتصاددانان از بعضي نظر به .ابدميي افزايش شدت به مسكن و زمين قيمت و يابد مي كاهش

 كشورهاي كه است آن معناي به و يابد مي كاهش صنعتي كاالهاي به نسبت اوليه مواد قيمت بلندمدت
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 قرار يافته توسعه كشورهاي به نسبت ضعف موضع در هميشه صادراتي، الگوي چنين با توسعه درحال

 با .باشد مي محصولي تك اقتصاد از كشور نجات براي كارآ اي شيوه اقتصاد، سازي متنوع .داشت خواهند

 وجود آن عملي بستن كار به مورد در يكساني نگاه پديده، اين درباره همگاني توافق عليرغم حال اين

  ندارد
 واردات جايگزيني راهبرد - 2- 10-1- 2

 توسعه درحال كشورهاي توجه مورد گذشته در اقتصاد سازي متنوع منظور به كه هايي سياست از يكي

 همراه به را بااليي اقتصادي رشد ابتدا در هرچند سياست اين .است واردات جايگزيني راهبرد گرفت، قرار

 اقتصادي مختلف هاي بخش به جدي آسيب تواند مي شرايطي در كه داده نشان كشورها تجربه اما دارد،

 باعث ظاهراً زيرا است، جذاب هم توسعه درحال كشورهاي مردان دولت براي راهكار اين .سازد وارد

 چون ديگر سوي از .شود مي كشور بازرگاني و اقتصاد بر آن اقتدار و كنترل و دولت محبوبيت افزايش

 جديد درآمدي منبع يك به ها دولت پذيرد مي صورت گمركي حقوق وضع طريق از واردات محدودسازي

 رخ به را شده حمايت بخش يك در آمده وجود به اشتغال توانستند مي سادگي به و يافتند مي دست

 .بكشند مردم

 اصول مطابق زيرا .است نبوده كننده خوشحال راهكار اين مدافعين براي آمده دست به نتايج حال هر به

 و اوليه مواد چنانچه ديگر سوي از .آورد مي يين پا را كشور رفاه تجارت، تحريم الملل، بين اقتصاد اوليه
 رخ عمل در كشورها اين به وابستگي قطع شوند وارد غربي كشورهاي از تأسيس تازه صنايع اي واسطه

 .است كرده تغيير اي واسطه به نهايي كاالهاي از واردات نوع تنها ديگر عبارت به است، نداده

 نيازي هيچ كه آورند مي دست به زيادي سود چنان هستند، رقيب بدون كه داخلي صنايع مثال براي

 بازار رقابت سمت از كه فوق هاي بنگاه .ندارند كننده مصرف رضايت كسب و توليد هزينه كاهش براي

 نفوذ از استفاده با كنند مي سعي فروش و توليد فرآيند در بهبود جاي به ندارند، قرار فشار تحت جهاني،

 فساد گسترش براي را راه كه شوند برخوردار باالتري حمايت از الزم مواقع در حكومت و دولت در خود

 .كند مي هموار

 اقتصاد بيرون از بلكه نشده، درخواست اقتصاد درون از تحريم كه داشت توجه بايد فوق بحث مقابل در

 پي در نيز را مشكالتي راهبرد اين كه هرچند .است گريزناپذير واردات جايگزيني راهبرد شود، مي تحميل

 كه كرد عنوان توان مي بنابراين .كرد پياده محدود و مشخص مدتي در توان مي را راهبرد اين .دارد

 اما است، بوده اقتصادي رشد به دستيابي منظور به بلندمدت راهبرد يك هرچند واردات جايگزيني راهبرد

 مورد بحران شرايط از گذر و مدت كوتاه براي هم تواند مي آن، جهاني تجربه به توجه با راهبرد اين

  .شود گرفته كار به تر مستعد اقتصادي هاي بخش تقويت براي هم و گيرد قرار استفاده
 كشاورزي بخش در خودكفايي -3- 10-1- 2

 مطرح مقاومتي اقتصاد و اقتصاد سازي متنوع با ارتباط در است ممكن كه هايي سياست از ديگر يكي

 اهميت با مراتب به بخش اين در كارآيي كه داشت توجه بايد .است كشاورزي بخش در خودكفايي شود،

 ساير تضعيف باعث معموالً كشورها، در غالب صادراتي كاالهاي از دسته يك وجود .است خودكفايي از تر

 در .است كشاورزي بخش بخش، پذيرترين آسيب نيز خصوص اين در كه شود مي اقتصادي هاي بخش
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 آن از و شد كشاورزي بخش به جدي آسيب باعث 1350 دهه اوايل در نفت قيمت افزايش نيز ايران

 بخش اين در خودكفايي كه چند هر .است كرده مشكل را كشاورزي بخش در خودكفايي تاكنون تاريخ

  .است گرفته قرار تاكنون زمان آن از كشاورزي وزراي هاي برنامه صدر در
 كرد مي تصور عمده ضعف يك را خارج از روغن و گوشت برنج، گندم، واردات به نياز همواره ايراني جامعه

 ترين عمده تنها نه استراتژيك كاالهاي خصوص به و كشاورزي محصوالت در خودكفايي لزوم كه آنجا تا

 كنندگان تدوين بلكه بود، انقالب از پس هاي دولت كشاورزي وزراي تمامي توسط شده اعالم كاري برنامه

 واقع در .كردند عنوان اسالمي حكومت تشكيل اهداف مهمترين جزء را آن ابتدا همان از نيز اساسي قانون

 واردات به نيازمندي طريق از كشور استقالل شدن دار خدشه و سياسي فشارهاي ورود احتمال از نگراني

 به اي ويژه توجه انقالب پيروزي نخست روزهاي همان از كه واداشته را مردان دولت اساسي كاالهاي

 حال اين با .باشند داشته داخل نياز مورد كاالهاي تمامي در كه استراتژيك كاالهاي در تنها نه خودكفايي

 كشاورزي وزارت راستا اين در .دادند نشان عمل در را خود استراتژي، اين اجراي سنگين هاي هزينه
 كشاورزي محصوالت خودكفايي قطعي زمان تعيين براي خاصي جداول آن در كه كرد آماده را طرحي

 بودجه و برنامه سازمان وقت رئيس اعالم علت به احتماالً نشد، عملي هرگز طرح اين البته .داشت وجود

 ابتداي از كشور بودجه تمامي برابر 6 حدود اي سرمايه به طرحي چنين اجراي بود داشته اظهار كه

  .نيست اجرا قابل وجه هيچ به و داشته نياز زمان آن تا انقالب
 امر اين كه نحوي به بود، توجه مورد همچنان كشاورزي استراتژيك محصوالت در خودكفايي حال اين با

 از يكي انقالب پيروزي ابتداي همان از واقع در .رسيد مجلس تصويب به كشور توسعه برنامه اولين در

 در كشاورزي بخش محوريت لزوم كردند، مي مطرح كشاورزي وزارت در مخصوصاً مسئولين كه نكاتي

 بود شده اعالم رسماً كه نيز دوم برنامه در كه اول برنامه در تنها نه هدف اين حال اين با .بود توسعه

  .1380)  زرگر،(نيافت تحقق است، كشاورزي با آن محوريت
 با گندم توليد در كشور خودكفايي است، شده خودكفا گندم توليد در ايران كه شد اعالم 1384 سال در

 مانند ديگري اسامي با گندم واردات شود مي گفته آنكه از نظر صرف(است بوده همراه فراواني انتقادات

  :از است عبارت انتقادات اين از بعضي .)داشت ادامه همچنان طيور و دام خوراك تأمين
 كشور در آن توليد از ارزانتر خارج از گندم خريد ديگر عبارت به :اقتصادي مسائل به توجه عدم 

 قيمت زمان آن محاسباتي هاي قيمت با 1390 سال اول ماهه چهار در مثال عنوان هب .است

 درحالي كرد، اعالم تومان 360 را خريد تضميني قيمت دولت و بود تومان 300 گندم وارداتي

  .باشد تومان 381 بايد تورم نرخ براساس گندم قيمت حداقل كارشناسان نظر به كه
 توليد افزايش خاطر به )قند علوفه، روغني، هاي دانه جو،(كشاورزي ديگر توليدات شدن قرباني 

  . شد خواهد كاالها اين واردات به مجبور كشور حالت اين در كه گندم
 است توليدي هاي گندم نگهداري براي كافي محل نبود گندم، باالتر توليد مسئله در جالب نكته 

 .شود مي )درصد 30(توليد باالي ضايعات به منجر كه

 درستي ايده كشور هاي محدوديت به توجه با كشاورزي محصوالت در خودكفايي دارند اعتقاد برخي

 و خودكفايي مفاهيم .است بازرگاني بخش تجاري تراز تعادل كشور يك براي مهم شاخص بلكه نيست،
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 واردات عدم معناي به استقالل كه ترتيب اين به .است شده تغييراتي داراي گذشته به نسبت استقالل

 المللي بين متنوع خريد بازارهاي كشور يك اگر بلكه نيست، كاال يك واردات به نبودن نيازمند يا كاال

 به شدن وارد آسيب ريسك و داشته توليدكنندگان مقابل در بيشتري زني چانه قدرت باشد، داشته

 .يابد مي كاهش كشور استقالل

 بر توان مي مهم كاالهاي كارآمد مصرف و سازي ذخيره هاي زيرساخت به كشور شدن مجهز با همچنين

 ظرفيت از بايد كشور ريزي برنامه نظام راستا اين در .كرد غلبه كمتري هزينه با مشكالت از بسياري

 سياست دو درخصوص شده مطرح موضوعات از بندي جمع.كند حركت كارآيي افزايش به سازي

 هر كه دهد مي نشان كشاورزي خصوص به و استراتژيك كاالهاي توليد در خودكفايي و واردات جايگزيني
 در مؤثرتري نقش اقتصادي مختلف هاي بخش در كارآيي همچنين و تجارت مزاياي به توجه لزوم چند

 تواند مي خاصي شرايط در موضوع اين اما است، داده نشان ايران همچنين و كشورها اقتصاد سازي متنوع

 دچار بازار نگيرد انجام درستي به ها سازي ذخيره كه زماني .شود تبديل نيز اقتصاد در تهديد يك به

 شوند محسوب ديگر هاي بخش نهاده خود كه باشد محصوالتي مورد در بحران اين اگر و شود مي بحران

 اين تأمين كه يابد تغيير اي گونه به الملل بين اقتصاد شرايط اگر همچنين .شد خواهد شديدتر چالش

 وظيفه از نبايد همچنين .گردد مي پذير توجيه واردات جايگزيني وضعيت نگردد ميسر آساني به نيازها

 اصالح و بذر اصالح با سياست، اين اگر .شد غافل بازده و وري بهره بردن باالتر در ذيربط هاي دستگاه
 جايگزيني سياست و داشت نخواهيم منفي پيامدهاي برخي ظهور بر دليلي باشد همراه زراعي هاي شيوه

 را صادرات سازي متنوع و محصوالت اين صادرات زمينه تواند مي كشاورزي بخش در خصوص به واردات،
 .كند فراهم نيز

 تجهيزات از ناكافي و نادرست استفاده يعني كشور مهم مشكالت از يكي تواند مي صادرات سازي متنوع

 عرضه و تقاضا در نوسان به اقتصاد در موجود هاي ظرفيت از ناقص استفاده .كند حل را اي،سرمايه 

      نشان صادراتي صنايع در جدي طور به را خود مشكالت اين و شود مي مربوط نيز اوليه مواد ناكافي
 .دهند مي

 كسب بيشتري  ارز ،تجاري معامالت انجام طريق از بتواند كه دارد بيشتري مانور قدرت كشوري امروزه

 داشته كمتري ارزي نياز تجاري، هاي محدوديت شرايط در و داشته پذير انعطاف توليدي خطوط كند،

 توليد مختلف هاي حلقه و گردد هماهنگ راستا اين در بايد مي آن رهكپي و اقتصاد توان همه پس .باشد

  .باشند داشته پيوند يگريكد  با
 مقاومتي اقتصاد برقراري بلندمدت هاي مؤلفه - 10-2- 2

 جهت در تالش و بلندمدت ريزي برنامه به نياز بلندمدت در مقاومتي اقتصاد شد اشاره كه همانطور

 اقتصاد برقراري بلندمدت هاي مؤلفه بايد ابتدا رو اين از .دارد شده تعيين هاي شاخص به دستيابي

 تبيين مقاومتي اقتصاد به دستيابي براي خرد و مدت كوتاه هاي مؤلفه سپس و شده عنوان مقاومتي

  : كرد ذكر را زير موارد توان مي مدت بلند براي .شود
 به كه وارده هاي شوك با مبارزه براي دولت و خصوصي بخش اقتصادي هاي ظرفيت كليه از استفاده•

 باشد، مي منابع از گيري بهره در اقتصاد پذيري انعطاف توان بردن باال معناي
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 هاي بخش در خصوص به)ها هزينه كاهش(بيشتر انداز پس بر تمركز و رويه بي مصرف از اجتناب•

 دولتي، شبه و دولتي

 ،)ديگر هاي راه از درآمد افزايش( اقتصاد درآمدي منابع سازي متنوع•

 :صورت دو به اقتصاد به شوك شدن وارد از پيشگيري•

 با كنندگان تحريم جمع به كشورها ساير پيوستن از جلوگيري براي كشور اجتماعي سرمايه از استفاده•

 نفت تحريم خصوص به و ايران تحريم آنكه به توجه با .كننده تحريم كشورهاي ضعف نقاط از استفاده

 بالفعل و بالقوه دشمنان دقيق شناخت .سازد مي متضرر را نفت واردكننده كشورهاي از بسياري ايران،

 .دارد مقاومتي اقتصاد در زيادي بسيار اهميت كشور

 را تكنولوژي و خارجي سرمايه ورود حالت بدترين در ها تحريم ييكفيز با انساني سرمايه جايگزيني•

 انساني فيزيكي، هاي سرمايه صحيح، ريزي برنامه با تواند مي كشور شرايطي چنين در .سازند مي مختل

 .سازد رفته دست از سرمايه جانشين را داخلي اجتماعي و

 به )...و اينترنت و تلفن خطوط نقل، و حمل هاي زيرساخت از اعم( كشور ارتباطي نظام گسترش •

  .خصوصي بخش براي تجارت هزينه كاهش منظور
 تجاري شركاي در سازي متنوع و تجارت حوزه در معدود كشور چند به تجارت وابستگي از پرهيز•

 .كشور

 قرار نظر مد مدت بلند در مقاومتي اقتصاد براي كلي راهكارهاي عنوان به تواند مي شده ذكر راهكارهاي

 اي جانبه همه مطالعه مدت كوتاه در مقاومتي اقتصاد شرايط درخصوص تا است الزم حال اين با .گيرد

 .هستند برخوردار بسياري اهميت از مطالعه اين محورهاي كه گيرد صورت

 مقاومتي اقتصاد برقراري مدت كوتاه هاي مؤلفه - 10-3- 2

 در تا پردازد مي المللي بين فشارهاي و تحريم زمان در اقتصاد تبيين به مدت ه كوتا در مقاومتي اقتصاد

 خصوص اين در .گذارد سر پشت موفقيت با را ها بحران بتواند ساله پنج تا سه مدت كوتاه دوره يك

 توان مي را موارد ساير و تحريم اثر در اقتصاد به وارده هاي ك شو با مقابله براي اوليه هاي مؤلفه برخي

  :كرد بندي دسته زير صورت به
 و مضاعف همت« هايشعار تحقق منظور به مردم همبستگي پتانسيل از استفاده -1- 10-3- 2

 »مقاومتي، اقدام و عمل اقتصاد« و » مضاعف كار

 و اقتصاد مقاومتي مضاعف همت ، شغلي امنيت بين رابطه ايجاد•

 .كارفرما و كارگر بين همبستگي ايجاد و اجتماعي تأمين بيمه شدن همگاني•

 مصرف الگوي تغيير راستاي در تالش و مصرف كنترل - 2- 10-3- 2

 اول، اولويت عنوان به دولتي بخش در مصرف كاهش لزوم•

 مصرف، الگوي و ها يارانه كردن هدفمند بين رابطه•

 ها، يارانه هدفمندي و دولت پولي انضباط بين رابطه•

 دادن سوق منظور به ها بانك و مشاركت اوراق بورس، در مالي هاي ق مشو ايجاد مالي، بازارهاي تقويت•

 .بورس بيمه تقويت و بيشتر مصرف جاي به مالي بازارهاي سمت به ها سرمايه
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 داخلي توليد از استفاده -3- 10-3- 2

 خدمات، و كشاورزي صنعت، هاي بخش در توليدكنندگان مشكالت رفع رصد•

 زا، هزينه هاي طرح جاي به توليد سمت به ها سرمايه دادن سوق•

 اجرا، دست در هاي طرح رويه بي گسترش عدم و موجود منابع با حها طر مالي تأمين•

 و اجرا ضرورت برحسب ها ح طر اجراي بندي اولويت و آنها هزينه مصوب، هاي طرح تعداد ارزيابي•
  نياز، مورد هزينه

 آنها، بودن زودبازده لزوم و مدت كوتاه زماني بازه به توجه با مصوب هاي طرح انتخاب•

 ساليانه، بودجه با مقايسه و توليد به ها طرح ارزش نسبت بررسي•

  ،)ها طرح انتخاب در(ها يارانه هدفمندي در توليد بخش مشكالت به توجه لزوم•
 زا، اشتغال هاي طرح و كارآفريني به توجه لزوم•

 بنيان دانش هاي شركت و نوين هاي فناوري به توجه اولويت•

 اساسي قانون وچهارم چهل اصل هاي سياست راستاي در اقتصاد كردن مردمي - 4- 10-3- 2

 ها، تحريم زدن دور منظور به مبادالت انجام در ويژه به خصوصي بخش به توجه•

 است، اهميت با بسيار سرمايه انتقاالت و نقل در خصوصي بخش نقش•

  اقتصاد كردن مردمي و شغلي امنيت اشتغال، بين رابطه به توجه•

 و بخش هر بالقوه توانايي ميزان بر دكيتأ با داخل توليدي هاي ظرفيت از استفاده براي ريزي برنامه•
  .مستعدتر هاي بخش به دادن اولويت

 دولت ازسوي اساسي نيازهاي تأمين - 5- 10-3- 2

 بحران، شرايط در بازار كنترل هاي سياست از استفاده•

 اساسي، نيازهاي سازي ذخيره و بازار موجودي رصد•

 مدت، كوتاه براي كاال توزيعي هاي سياست اجراي چگونگي بررسي•

 و ها بخش ساير توليدي نيازهاي تأمين جهت در آنها توزيع و واردات توليد، براي اجرايي تمهيدات•
 .نهايي مصرفي نيازهاي

 از گذر و مدت كوتاه هاي بحران با مقابله منظور به مقاومتي اقتصاد از جنبه يك شد اشاره كه همانطور

 ديگريك طول در مسيري بلندمدت و مدت كوتاه در مقاومتي اقتصاد حقيقت در .است بحران شرايط

 توجه با تا است الزم اما داشت، توجه بلندمدت در مقاومتي اقتصاد راهبردهاي به بايد چند هر كه هستند

 راهبردهاي به خاصي توجه دارد، پي در را ها تحريم افزايش كه فعلي موقعيت در كشور خاص شرايط به

 .شود مبذول بحران از عبور منظور به مدت كوتاه در آن

   مقاومتي اقتصاد به پرداختن ضرورت - 11- 2
 كه بازار ناسالم التهابات برابر در مقاوم و شكوفا پويا، اقتصاد يك از است جديدي بيان مقاومتي، اقتصاد
 مفهومي. گذرد نمي رهبري معظم مقام توسط كشور اقتصادي سياسي محافل در آن طرح از زيادي زمان
 آن ظاهر  ليكن و سازد مي مشخص را كشور اقتصادي حركت در كلي گيري جهت خود بطن در كه

 سازي مقاوم ضرورت كه دارد كشور اقتصادي پيكره بر خارجي و داخلي نامطلوب اثرات وجود از حكايت
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 دانستن ناظر كه است آن اهميت حائز نكته. سازد مي نمايان خطرات اين از ماندن مصون براي را اقتصاد
 از اقتصادي، اركان تمام و بوده ناپذير جبران و راهبردي خطايي اقتصاد، از خاصي بخش به مقوله اين

 و اصناف و خصوصي بخش نظير اقتصادي فعاالن تا گرفته قضايي و گذاري قانون و اجرايي هاي دستگاه
  .اند دخيل امر اين در همه و همه كنندگان، مصرف

 - كشور بالفعل و بالقوه هاي ظرفيت به عنايت با -مقاوم اقتصاد يك تحقق چندگانه ابعاد و ضروريات ذكر
 برداشته كشور كنوني شرايط در مقاومتي اقصاد مفهوم سازي شفاف راستاي در گامي تا است جهت درآن
 و سازي پياده براي آنان سنگين رسالت اقتصاد، مختلف هاي بخش تكاليف از كوتاه ترسيمي با و شود

 زير شكل به را موضوع اين به پرداختن ضرورت توان مي رو اين از. گردد متذكر مفهوم اين نمودن عملياتي
  : نمود بيان

  .المللي بين زني چانه پروسه نيز و اي منطقه جايگاه بهبود در پايدار و مقاوم اقتصاد بديل بي نقش - 1
  .ملي امنيت و اقتدار ضريب با مقاومتي اقتصاد نزديك ارتباط - 2
  .كشور مالي و پولي سيستم عليه متحدانش و آمريكا ظالمانه و سنگين هاي تحريم - 3
  .تحريمي آثار كاهش يا و سازي خنثي جهت در مقاومتي اقتصاد باالي ظرفيت - 4
  .اقتصادي استقالل مسير در حركت و داخلي بالفعل و بالقوه هاي توانمندي به بيشتر اتكاي - 5
 مثل( گوناگون هاي بخش در توليدي محصوالت تنوع سمت به حركت و محصولي تك اقتصاد از رهايي - 6

  )1391 پرويز، سيد كامجو، جليلي...). ( و خدمات مهندسي، فني كشاورزي، صنعت،

   اقتصاد مقاومتي از منظر آموزه هاي ديني -3

هاي ديني به عنوان جزئي از عناصر فرهنگي، نقش مهمي در رشد و پيشرفت اقتصادي يك جامعه ايفا  آموزه
توان دريافت كه اسالم براي مباحث اقتصادي برنامه  با نگاهي به تاريخ اسالم و آموزه هاي ديني مي. كند مي

و يارانش در دره ) ص(پيامبر اكرم توان به صبر و مقاومت  در بعد عملي مي. هاي عملي و نظري دقيقي دارد
شعب ابي طالب اشاره نمود كه به مدت سه سال در برابـر فشـارهاي اقتصـادي و تحـريم كفـار و مشـركان       

در بعد نظري نيز ديـن اسـالم دسـتورات و برنامـه     . استقامت نمودند و از اعتقادات و ايمان آنان كاسته نشد
دي عنوان نموده است كه قناعـت، جلـوگيري از اسـراف و    هاي دقيقي براي پشت سر نهادن مشكالت اقتصا

در اقتصاد مقاومتي كه بر پايه مباني و اصول اسالمي بنا مي شـود ، حفـظ   . انفاق و گذشت از جمله آنهاست
  . حاكميــت اســالم در روابــط اقتصــادي بــا ديگــر كشــورها و ملــت هــا بســيار مهــم و حــائز اهميــت اســت

االسالم يعلوا و ال يعلي عليه يعني اسالم برتر است و چيزي بر آن : فرمايند در اين باره مي) ص(پيامبر اكرم 
هاي اخالقي و معنـوي در اقتصـاد اسـالمي نكتـه      در كنار حفظ حاكميت اسالم، تحكيم ارزش. برتري ندارد

سـوره نسـاء در ايـن     141قـرآن كـريم در آيـه    . اي صورت گيـرد  اساسي است كه بايستي به آن توجه ويژه
يا ايها الذين امنوا التاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجـاره عـن تـراض مـنكم     : فرمايد ميخصوص 

اي كساني كه ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خودتان به باطل نخوريد مگر اين كه داد و ستدي «يعني 
دم وابستگي اقتصادي بـا تكيـه   توجه به عدالت اجتماعي، خودكفايي اقتصادي، ع.»از روي رضايت شما باشد

بر توليدات داخلي و تقويت و ارتقاي سطح توليد داخلي از ديگر مواردي است كه بايستي در جهـت پويـايي   
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به طور كلي بايد گفت كه اگر اقتصاد يك جامعه اسالمي بر اساس مباني . اقتصاد مقاومتي به آن توجه نمود
هـاي   ها و اجراي اقتصـاد مقـاومتي بـه ارزش    ريزي د و در برنامهو اصول ديني مورد تاييد آحاد جامعه بنا شو

اسالمي توجه ويژه صورت گيرد قطعاً مشكالت اقتصادي به حداقل مي رسد و دشمن فرصت استفاده از ابزار 
حمايت از توليد داخلي و عدم وابستگي بـه   .هاي خود را در برابر مقاومت و ايستادگي مردم پيدا نخواهدكرد

اگر شخصي بتواند مسـير زنـدگي ود را در راسـتاي فرمايشـات     . ريشه در آموزه هاي ديني ما داردبيگانگان 
باشد و جامعـه را   و دستورات قرآن كريم قرار دهد به طور حتم ميتواند فردي متكي به خود  )ع(ائمه اطهار

 تنهـا  آيـات قـرآن  و ) ع(موارد جمع آوري شده از بيانات معصـومين   .نيز در مسير حركت صحيح قرار دهد
ا    «: فرمايـد  سوره انفـال مـي   60خداوند در آيه  .گوشه اي از اين دستورات نجات بخش است م مـ واْ لَهـد أَعـو

هـاي   و توان خود را افزايش دهيد و زمينـه  توانيد قوت اين آيه تأكيد دارد كه هر چه مي» استَطَعتُم من قُوةٍ
اقتصاد مقاومتي باشد، در قرآن و  مي فراهم كنيد، اين آيه بايد سرلوحهاستعداد و مقاومت را در جامعه اسال

هـا مسـئله عـزت اسـالم و مسـلمانان       حديث عبارات زيادي را در مورد جهاد اقتصادي وجود دارد كه در آن
ناپذيري است و ملت عزيز، ملتي است كه  موضوع محوري است، عزت از منظر قرآن كريم به معناي شكست

اما در احاديث زيادي نيـز بـه    .كند تا به سربلندي دست يابد ايداري كرده و فشارها را تحمل ميمقاومت و پ
 .مسائل اقتصادي اشاره شده است كه يكي از اصلي ترين اين مسائل قناعت و دوري از زياده خـواهي اسـت  

لُ اَلْمنيةُ والَ الدنيةُ، التَّقَلُّلُ والَ التَّ:امام علي عليه السالم مـرگ آرى، زبـونى هرگـز، فقـر آرى، وابسـتگى       .وسـ
برَ علَـى اإلفـالسِ؛    :امام على عليه السالم فرمودند396 نهج البالغه حكمت !هرگز صـ هلى كَدصبِر عن لَم يم 

ــل كنـــد            هـــركس بـــر رنـــج كســـب وكـــار صـــبر نكنـــد ، بايـــد رنـــج نـــدارى را تحمـ . 

   8987٫غرالحكم، ح 

خداوند توانمندان را مكلف كـرده اسـت تـا اداره امـور بيمـاران زمـين گيـر و        :فرمودندامام رضا عليه السالم 
 126عيون اخبارالرضاعليه السالم، ص  .گرفتاران، قيام كنند

   آسيب شناسي اقتصاد مقاومتي-3-1 

گـردد   هـايي مـي   هر نظام منسجم اقتصادي در طول زمان بر اثر ايجاد برخي مسائل و مشكالت دچار آسيب
تواند نظـام اقتصـادي    هاي متعددي مي آسيب. شود كه باعث پايين آمدن پويايي و رشد اقتصادي جامعه مي

  : زيـر اشـاره نمـود   تـوان بـه مـوارد     اسالمي را از حركت رو به شـتاب خـود بـازدارد كـه از جملـه آنهـا مـي       
هاي اقتصاد اسالمي، شكل گيري طبقه ثروتمنداني اسـت   گري يكي از آفت انحصار ثروت و ايجاد اشرافي/ 1

گذارنـد و باعـث    كه با انحصار ثروت و افزايش قدرت خود بر فرايند تصميم گيري مسئولين جامعه تاثير مي
  .  اي خـاص باشـد   باشـد، در دسـتان عـده   شوند كه ثروت جامعه به جـاي آنكـه در دسـت آحـاد جامعـه       مي

، توجه به فضايل ديني و انساني و نه صرفاً ثروت و  اي در فرهنگ ديني و اسالمي براي مقابله با چنين پديده
هـر كـس   :  فرماينـد  مـي ) ع(امـام رضـا   .  كنـد  دارايي يك راهكار عملي و تاثيرگذار است كه اسالم مطرح مي

، روز قيامـت در   ، به او سـالم كنـد   كند ر خالف سالمي كه به ثروتمندان ميمسلمان فقيري را ديدار كند و ب
  .  رود كه بر او خشمگين است حالي به ديدار خدا مي
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هاي اساسـي اسـت كـه باعـث از بـين       آوردن به كسب حرام در جامعه يكي از آفت روي :هاي حرام كسب/ 2
  .شود ت و داد وستد ميرفتن اقتصاد اسالمي و رايج شدن غش و نادرستي در معامال

هاي مخربي اسـت كـه در ديـن     ، يكي از پديده كند رشوه كه براي سو ء استفاده از قانون بروز مي :رشوه/ 3 
رشوه باعث تضـعيف قانونمنـدي در     . اسالم و در سفارش ائمه و بزرگان دين بسيار مذموم شمرده شده است

هاي اسالمي و مبـاني دينـي جامعـه     برخاسته از ارزش شود و به اقتصاد مقاومتي كه سامان دهي اقتصاد مي
  . كند است لطمه وارد مي

شـود و باعـث    هـاي جـدي اسـت كـه بـه اقتصـاد وارد مـي        وجود اسراف در جامعه يكي از آسيب :اسراف/ 4
ان مـع  :  آمـده اسـت  ) ع(در حديثي از ائمه معصومين .  گردد هدررفت منابع جامعه و وابستگي اقتصادي مي

  » ، بركت كم است همانا با اسراف «قله البركه يعني  االسراف

شود و موجبات سلب امنيت روانـي جامعـه را    احتكار باعث تضعيف چرخش طبيعي اقتصاد مي :احتكار/ 5  
  .نمايد فراهم مي

شود  هاي سرطاني ثروت در جامعه مي سوء تدبير منجر به هدر رفتن منابع و ظاهر شدن غده :سوء تدبير/ 6 
سوء تدبير به معناي مديريت ناسالم در عرصه اقتصادي است كـه باعـث   .  گردد لت اقتصادي تامين نميو عدا

اين سوء تدبير باعـث ايجـاد فقـر در    .  تواند اقتصاد مقاوم و پويايي را سامان بخشد شود و نمي ايجاد ركود مي
  .  كنـــد مـــيشـــود و ضـــربات جبـــران ناپـــذيري را بـــر پيكـــره اقتصـــاد مقـــاومتي وارد   جامعـــه مـــي
سـوء التـدبير سـبب التـدمير يعنـي      :  فرماينـد  دانند و مي مديريت غلط را باعث هالكت مي) ع(حضرت علي 

  .»مديريت غلط سبب هالكت است «

 اقتصاد مقاومتي و تحريم ها -4 

هدف از تحريم، فشار بر كشور . تحريم ابزار تنبيهي است كه درسياست خارجي مورد استفاده قرارمي گيرد
اين تغيير رفتار مي تواند تغيير رفتار سياسي يا تغيير سياست هاي اقتصادي . براي تغيير رفتار است هدف
تحريم اقتصادي همواره يكي از ابزارهاي فشار و اجبار در پيشبرد اهداف سياست خارجي كشورها . باشد

ا در اين خصوص تاريك تر از درسطح بين المللي مورد توجه قرارگرفته كه البته كارنامه اياالت متحده آمريك
      1.قدرت هاي ديگر بوده است

                                                            
تالش آمريكا براي اعمال تحريم هاي  ، واشنگتنروزنامه آمريكايي ،در به نقل از يك مقام رسمي ارشد آمريكا و   الف سايت گزارش به -١

 .يكجانبه عليه ايران براي ايجاد نارضايتي عمومي و دست كشيدن از نظام ايران صورت مي گيرد

ها تغيير نظام در ايران نيست بلكه اعمال فشار به دولت ايران براي كنار  ك مقام ديگر آمريكا به واشنگتن پست گفت كه هدف تحريمي
آميز بوده و هيچ مدركي دال بر  اي ايران صلح اما اين سوال مطرح است كه با توجه به اينكه برنامه هسته. اي است هگذاشتن برنامه هست

هاي شديدتر عليه ايران است؟ اين مقام  اي است، وجود نداشته چرا غرب به دنبال تحريم سالح هستهساخت اينكه ايران در حال 



٣٨ 
 

 

 :اهداف واهي اين تحريم ها عبارت بودند از

 جلوگيري از نقض حقوق بشر •

 مبارزه با تروريسم بين المللي •

 منع گسترش سالح هاي هسته اي •

 حمايت از حقوق كارگران •

 حفظ محيط زيست •

 هاي داخليجلوگيري از گسترش مناقشات و جنگ  •

درحالي كه مهم ترين هدف آمريكا از اين تحريم ها رسيدن به سياست ها و حفـظ اسـتيالي خـود آن هـم     
ميزان تاثيرگذاري تحريم بطور شديدي به پارامترهاي تعيين كننده . پس از فروپاشي بلوك شرق بوده است

 :پارامترهايي همچون. ويژگي هاي اقتصادي كشور تحريم شده بستگي دارد

 روابط تجاري و اقتصادي •

 ساختار اقتصادي •

 توليد ناخالص ملي •

 درآمد سرانه •

 نرخ رشد •

 درصد صادرات به توليد ناخالص داخلي •

 درصد واردات به توليد ناخالص داخلي •

 جريان ورود و خروج سرمايه •

 عضويت در سازمان ها وموافقت نامه هاي منطقه اي •

                                                                                                                                                                                       
اي نيستند اما ما فكر مي كنيم كه آنها در حال بررسي  ها در حال ساخت سالح هسته يرانيا: اطالعاتي آمريكا به واشنگتن پست گفت

 !سوال اينجاست كه آيا حدس آمريكا براي اعمال فشار بر ضد ايران كافي است؟ .اي هستند ساخت سالح هسته
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 استراتژيك مانند نفت و نظايرآنشدت نياز به كاالهاي  •

به طور يك جانبه از طرف آمريكا انجام شده  2006اكثر تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران تا سال 
مي توان گفت با توجه به پايبندي مسئوالن و ملت ايران به اصول و ارزش هاي انقالب اسالمي، . است

اهد داشت، اما آنچه اهميت دارد اين است كه بايد سياست هاي خصمانه آمريكا با كشورمان پاياني نخو
دراين برهه حساس نيز با تمام توان و ظرفيت در مقابل اين سياست هاي خصمانه ايستادگي و مقاومت 

در كنار استفاده از كليه ظرفيت هاي ديپلماتيك جهت زدودن آثار منفي و كاستن از سختي تحريم . كرد
مات مقابله اي انجام شود، كه با اطمينان مي توان گفت نامگذاري سال ها، بايد در داخل كشور نيز اقدا

به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري كه نشان از  1391
درايت و هوشياري معظم له داشته و همچنين طرح موضوع اقتصاد مقاومتي از سوي ايشان از مهم ترين 

ن زمينه محسوب مي شود كه مسئولين نظام بايد به دور از هرگونه درگيري جناحي و حزبي، از اقدام در اي
همه توان خود براي جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نيز بايد مسئولين را دراين امر، بيش 

مدلي و همكاري از پيش همراهي نمايند، چرا كه سربلندي و موفقيت در اين مسير دشوار، نيازمند ه
  .صميمانه مسئولين و مردم خواهد بود

  
  تحريم اقتصادي ايران تاريخچه - 4-1

پس از اعمال اولين . مي گردد ميالدي باز1987سابقه نخستين تحريم هاي آمريكا عليه ايران به سال     
اين تحريم ها عليه ها عليه ايران، در دولت هاي بعدي كه در اياالت متحده آمريكا بر سر كار آمدند  تحريم

ميالدي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته اي 2006از سال . ايران ادامه يافت
 از جمله تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران، مسدود. ايران پنج قطعنامه عليه كشور ايران صادر نمود

است در برنامه حساس هسته اي يا توليد موشك كردن دارايي هاي شركتها و افرادي است كه ادعا شده 
  .هاي بالستيكي فعاليت داشته يا از اين برنامه حمايت مي كنند

نخستين بار در . بانك ها رسيده كه با شرايط جديد مواجه شوند در ادامه سناريوي تحريم ها اكنون نوبت به
نظير ارتباط با يك موسسه مرتبط با آمريكا بانك ايراني سپه را با ذكر اتهام هايي  1385دي ماه سال 

در ادامه تكميل پروسه تحريم بانك . فناوري موشكي در كره شمالي مورد تحريم هاي يك جانبه قرار داد
وزارت خزانه داري آمريكا سه بانك ملي، ملت و صادرات را مشمول چنين تحريم  87هاي ايران، مهرماه 

ايران را به خاطر انتقال پول به حزب اهللا لبنان، جنبش حماس و  اين وزارتخانه بانك صادرات. هايي قرار داد
نامه ات مالي به شركت هاي مرتبط با برسازمان جهاد اسالمي فلسطين و بانك ملي را به دليل ارائه خدم

بر اساس . موشكي و هسته اي ايران، تحريم كرد و در ادامه تحريم هاي اخير نوبت به بانك ملت رسيد
تخصيص ميليون ها دالر به برنامه هسته اي ايران و تسهيل در انتقال پول براي اين منظور،  ادعاهايي نظير

‐www.tebyan( .ابتدا بانك پرشيا لندن و سپس شعبه مالزي بانك ملت مشمول اين تحريم ها شدند

zn.ir(  
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سازي ساختمان، بايد طوري بناي اقتصاد را چيد كه اگر يك شوك يا مشابه مقاومسازي اقتصاد در مقاوم
حال اين شوك اعم از شوك . زلزله به ساختمان وارد شد ساختمان بتواند در مقابل آن مقاومت نمايد

  . اقتصادي، سياسي، و غيره است
ا كشوري نيست كه قصد نموده يابيم كه ايران تنههاي اقتصادي كشورهاي جهان درميبا مروري بر سياست

دهد كه قبل از تجربيات نشان مي. سازي نمايدهاي داخلي و خارجي مقاومتا اقتصاد خود را در برابر شوك
هاي اند كه به علت تفاوتبه اين سمت و سو حركت داشته) هرچند به طور بخشي(ايران نيز برخي كشورها 

پذير نبوده  گوبرداري صددرصد دو كشور از يكديگر امكانفرهنگي مذهبي و سياسي كشورها با يكديگر، ال
رسد مفهوم اقتصاد مقاومتي كه مورد نظر مقام معظم رهبري است، مفهومي به گرچه به نظر مي. است

تر از آنچه در برخي كشورهاي جهان رخ داده است بوده و با فرهنگ تر و معنويتر، عميقمراتب عام
سازي م داشته باشد، اما به هر حال بررسي تجارب جهاني در رابطه با مقاومايراني پيوندي مستحك -اسالمي

  .بانكي مفيد خواهد بود
از سوي كميته  1هاي بال غ توافقنامهسازي اقتصاد در نظام بانكي، ابالبهترين شاهد بر تجربه جهاني مقاوم

كميته بال كه به منظور تقويت نظارت مقررات . است) BIS(المللي در بانك تسويه بين 2نظارت بانكي و بال 
و طراحي استانداردها و معيارهاي مرتبط تدوين شده است، از  ،المللي در اين حوزهبانكي، ترويج همكاري بين

- هاي احتمالي به شمار ميها و بحرانها در مقابل ريسكسازي بانكجمله مهم ترين اقدامات در زمينه مقاوم

  .آيد
 بال، هميتك( شد ه ارائ 1988  سال در ود كه ب 1بال توافقنامه  بال، تهميك هايهمانافقوت از ردوم لينوا

 اين آخرين مورد ) 2004 بال،كميته (  شد رتشنم 2004سال در ،2بال هامنافقوتپس از آن ) . 1988

به منظور تقويت  2008كه پس از وقوع بحران مالي سال  است 3 بال هامنافقوت هب طوبرم نيز هاهمناافقوت
منتشر  2010در سال .... بيشتر نظام بانكي از نظر مديريت نقدينگي ،حاكميت شركتي ،كفايت سرمايه و 

  ).2010كميته بال (شد 
يسك همانند ر(هاي عمده در نظام بانكي هايي را براي مقابله با ريسكها و مدلهاي بال، شاخصتوافقنامه

، 2براي مثال در توافقنامه بال . اندمعرفي كرده) اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك بازار و ريسك عملياتي
ها و اي براي تشكيل و فعاليت يك بانك، فرآيند بررسي نظارتي از بانكسه ركن حداقل الزامات سرمايه

ركن . اندها تبيين شدهك در بانكبخشي به چارچوب مديريت ريسمقررات انضباطي بازار به منظور استحكام
دوم به مباني نظارتي، رهنمودهاي مرتبط با مديريت ريسك، شفافيت در عمليات بانكي و نظارتي و 

در عين حال تالش بر آن است كه فرآيندي را براي . گويي مربوط مي شود مسئوليت پذيري و پاسخ
راحي كند، طوري كه براي هر بانك متناسب با ارزيابي داخلي سرمايه مورد نياز براي واحدهاي بانكي ط

ها با فرض آن است كه بانك. شرايط آن از نظر ريسك هاي گوناگون مقدار معيني از سرمايه تعريف شود
توانند به اهداف مورد نظر يعني پايداري و ثبات، سالمت مالي و تامين منافع تحقق اين الزامات مي

قررات و نظارت بانكي از يك كشور به كشور ديگر فرق مي كند، زيرا البته نحوه تنظيم م. مشتريان برسند
هاي افشاي هاي بانكي، ميزان آزادسازي مالي شيوهها، ميزان پيچيدگي فعاليتكه اندازه و تعداد بانك

  .اطالعات، ميزان دسترسي به فناوري اطالعات و ميزان تبحر مسئوالن نظارتي در كشورها متفاوت است
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گذاران بانكي آشكار شد و قانون 2ها و نقايص توافقنامه بال برخي كاستي 2008ان مالي سال با وقوع بحر
بر . تدوين شد 3بدين ترتيب بود كه توافقنامه بال . به فكر اصالح و رفع مشكالت اين توافقنامه افتادند

هاي ر نظر بگيرند و داراييها بايد سرمايه بيشتري براي مقابله با شرايط بحراني داساس اين توافقنامه بانك
هاي بال به نقش سرمايه به  به طور كلي در توافقنامه. داري كنندبا كيفيت و نقدشوندگي بيشتري نگه

ها توجه شده نفعان بانكگذاران و ذيبخشي به سرمايههاي شديد و اطمينانعنوان سپري در مقابل زيان
اجراي بهتر عمليات بانكي و آمادگي براي مقابله  ها براياست و تقويت چارچوب مديريت ريسك بانك

  .شرايط بحراني مدنظر قرارگرفته است
 اصول اين كردن اجرايي براي الزم هاي سياست و مقاومتي اقتصاد بر حاكم كلي اصول - 5

 اقتصاد نظري چارچوب اقتصادي، جهاد و مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست نويس پيش تدوين در

 هاي سياست ي اوليه ي ايده به عنايت با نويس پيش اين ساماندهي ولي است گرفته قرار محور مقاومتي

 تعريف به بنا .است شده تهيه رهبري، معظم مقام دفتر از ارسالي اقتصادي جهاد و مقاومتي اقتصاد كلي

 ملي اقتصاد سازي مقاوم ضمن كه است مديريتي-اقتصادي الگويي و گفتمان مقاومتي، اقتصاد" :ارسالي

 مولد، ساز، فرصت رو، پيش سلطه، نظام راندن عقب رويكرد با شكني، تحريم توان و تهديدات برابر در

 مشخص مقاومتي اقتصاد به نگرش چارچوب است الزم تعريف اين به عنايت با ."است گرا برون و درونزا

 اين با .باشد يافته سازمان و معنادار شود، مي تعريف آن براي كه هايي سياست مختلف بندهاي تا شود

 دهد، مي نشان را اقتصاد اين بر حاكم ضوابط كه مقاومتي اقتصاد بر حاكم محورهاي ادامه در رويكرد،
 .ودش مي بيان

 اقتصاد هويت و ماهيت حفظ :الف

 قانون در مندرج ضوابط به متكي و عقاليي منطقي، اقتصاد يك بايد صورت هر در مقاومتي، اقتصاد

 تواند نمي حكومت نوع منظر از اقتصاد عملكرد اوصاف، اين با .باشد نظام باالدستي اسناد و اساسي

 رفتن دست از بدون مقاومت توان ايجاد موضوع .باشد داشته سوسياليستي اقتصادهاي مشابه چارچوبي

 و گيري شكل .باشد كشور اقتصاد هويت و ماهيت كردن مخدوش جهت در عاملي نبايد توسعه، امكان
 اقتصاد برقراري از ناشي آثار و دارد درازمدت ماهيتي موارد، تمام در صورت، هر در اقتصاد اين تداوم

 محور اين هاي پيام ترين عمده .ماند مي باقي طوالني مدتي براي جامعه اقتصادي زندگي در مقاومتي

 :از عبارتند

 ضوابط اساس بر كشور اقتصاد مديريت براي اجرايي و شفاف مفهومي الگوي يك ساماندهي .1

 .باالدستي اسناد و اساسي قانون

 برنامه، اين اساس بر كشور اي برنامه قوانين كردن متكي .2

 و سازي هماهنگ هدف با دولت در اقتصادي جهاد و مقاومتي اقتصاد مركزي پايگاه ليتشك .3
 از اقتصادي، هاي برنامه و كلي هاي سياست سريع اجراي براي كشور امكانات ي همه بسيج

 همدلي و همراهي اعتماد، جلب و گيري تصميم و سازي تصميم مذكور، هاي سياست جمله

 ناشي حوادث با مقابله براي اضطراري هاي برنامه طراحي و تهديدات با مقابله براي جامعه عموم

  .اقتصادي جهاد و مقاومتي اقتصاد الگوي طراحي قالب در تحريم گسترش از
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 خصوصي بخش و نظام مصلحت تشخيص مجمع قضاييه، مقننه، قواي از نمايندگاني است الزم :1 هتبصر

 .باشند داشته حضور پايگاه اين در

 قوانين تصويب به نياز صورت در و است موجود قوانين چارچوب در بحث مورد پايگاه فعاليت :2 تبصره

 .گرفت خواهد قرار كاري مطلق اولويت در مجريه و مقننه قواي در كار اين موجود، قوانين اصالح يا جديد

 سه مدت ظرف حداكثر است مكلف دولت ها، سياست اين كارآمد كردن اجرايي در تسريع براي:3تبصره

 انجام را قانوني پيگيري و تنظيم را ها سياست اين كردن عملياتي براي الزم راهكارهاي ابالغ، تاريخ از ماه

 .نمايد ارسال نظام مصلحت تشخيص مجمع به نظارتي وظايف انجام براي را آن گزارش و دهد

 اداري نظام و مديريت كارآيي افزايش و توانمندسازي : ب

 الزم و بوده سطوح تمام در مديريتي نابساماني كننده، مختل مشكالت از يكي موضوع، اين با ارتباط در

 نگيرد، قرار نظر مد مديران كفايت و كارآيي اگر .يابد افزايش كشور مديريت كارآيي و توانمندي است

 نقاط از بسياري است قادر توانمند مديريت .داشت نخواهد امكان ترفندي هيچ با كشور اقتصاد اصالح

 داشته مثبت اثري كشور اقتصاد براي برازنده وضعيتي ايجاد در و بدهد پوشش را كشور اقتصاد ضعف

 زمان ارزش به متكي و هوشمند كارآمد، توانمند، مديريتي مقاومتي، اقتصاد براي الزم مديريت .باشد

 وقايع سريع تحليل به جدي هوشياري با حال عين در و كند مي ريزي برنامه را خود اقدامات كه است

 اين ي عمده هاي پيام .نمايد مشخص را آينده رفتارهاي احتماالت، و انتظارات اساس بر تا پردازد مي

 :است زير شرح به  محور

 اجرايي، هاي دستگاه در كشور مديران گزينش هاي روش ماهوي سازي شفاف 1.

 بخش مشابه مديران با آن ي مقايسه و كشور عمومي بخش مديران توانمندي و كارآيي شفاف ارزيابي 2.

 خود، از پيش هاي دوره مشابه مديران و خصوصي

 غلطان، ريزي برنامه نظام كردن اجرايي با ريزي برنامه به نگرش در تغيير 3.

 شفاف آن در توانمندي و كارآيي افزايش ي برانگيزنده عوامل كه ترتيبي به كشور اداري نظام اصالح 4.

 هاي توانايي و عملكرد ي برازنده ترفيع خود كاري جريان در بتوانند اداري هاي دستگاه در فعاالن و شود

 .باشند داشته باور مقاومتي اقتصاد اجراي ضرورت به بايد مسئول مديران .كنند دريافت را خود

 اقتصادي فعاالن فعاليت ي زمينه اصالح :پ

 توليد براي تالش و اقتصادي ساخت اصالح در مشاركت براي مردم تمام مشاركت جلب كه اين به نظر

 فراهم فعاليت نوع اين براي الزم هاي زيرساخت كه كند ريزي برنامه چنان دولت است الزم دارد، ضرورت

 ملي، پول ارزش حفظ و سالمت ايجاد و كشور پولي وضعيت ساخت اصالح ويژه به راستا اين در .شود

 بهترين در ايراني ي سرمايه و كار به احترام و كند تكيه ملي پول بر كشور ثروت تا دارد تام ضرورت

 درآمدهاي به كشور اقتصاد و دولت ي بودجه وابستگي كاهش راستا، همين در .شود متبلور خود، شكل

 و دقت با بايد ديگر، سوي از دولت شدن كارآمد و كوچك و سو يك از نفت صادرات از حاصل ارزي
 :از عبارتند محور اين ي عمده هاي پيام .شود دنبال جديت

 كردن اجرايي به پولي مقام تعهد و ملي، پول ارزش حفظ و تورم كنترل بر متكي پولي سياست تدوين 1.

 سياست، اين
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 ملي، اقتصاد در دولت ي بودجه و حجم كردن كوچك 2.

 مداخلـه  آنها قيمت در است قادر عمومي بخش يا دولت كه خدماتي و كاالها قيمت افزايش از پرهيز 3.

 كند،

 و كارآمـد  اقتصـادي  هـاي  بنگـاه  مـالي  تـأمين  بـراي  كشـور  داخلـي  ي سـرمايه  بـازار  سـازي  فعـال . 4
  خطرپذير، هاي گذاري سرمايه

 فرهنگي، اجتماعي، ، اقتصادي هاي سياست در آن نمودن ملحوظ و جهاني تحوالت روند نگري آينده 5.

 جهاني، روندهاي مقابل در هوشمند واكنش به بخشيدن سرعت و آمادگي افزايش و امنيتي و سياسي

 هـدف  بـا  سـرمايه  و كيـت مال امنيت حفظ و رقابتي فضاي ي توسعه كار، و كسب فضاي مداوم بهبود 6.

 .)مادي و انساني ي سرمايه(كشور هاي سرمايه فرار از جلوگيري

 از اطمينـان  حصـول  هـدف  با اقتصادي فرآيندهاي در فعاالن از يك هر ي افزوده ارزش سازي شفاف 7.

 مصرف، تا توليد ي زنجيره در افزوده ارزش به متكي ي عادالنه بري سهم

 نفتي، درآمدهاي و ارز با كشور اقتصاد ارتباط حداكثري كاهش 8.

 ، خصوصي بخش هاي فعاليت و امكانات كردن محدود به متكي اي بودجه درآمدهاي ايجاد از پرهيز 9.

 افزايش بر مؤثر اقتصادي هاي فعاليت به بخشيدن سرعت هدف با دولت كارآمدسازي و سازي بهينه 10.

 دولت كردن كوچك چارچوب در جهادي طور به دولت هاي فعاليت مالي بار كاهش هدف با ملي مقاومت

 هاي بخش به اقتصادي هاي فعاليت واگذاري افزايش با همراه مالياتي بار كاهش مكانيزم از استفاده با

  غيردولتي،

 مالي تأمين مانند داليلي به توسل با جامعه آحاد به عمومي بخش و دولت اجحاف از جلوگيري 11.

 آن، امثال و ها قيمت كردن منطقي ها، قيمت آزادسازي اي، بودجه

 .ملي اقتصاد كالن سطح در ثبات ايجاد هدف با اقتصادي هاي سياست تمام سازي هماهنگ 12.

 داخل ساخت محصوالت به احترام :ت

 كه است معني بدان اين.شود تأمين داخل ساخت محصوالت محل از تأكيد بيشترين با بايد ملي تقاضاي

 واال جايگاهي در بايد ايراني محصوالت كه برسند نتيجه اين به ايراني كنندگان مصرف و توليدكنندگان

 الزم راه اين در .بگيرد شكل احترام اين به عنايت با محصوالت اين مصرف تا توليد جريان و بگيرد قرار

 محصوالت .كنند مصرف را داخل هاي ساخته تا نمايند تالش سرمشق، عنوان به حكومت و دولت است

 بودن رقابتي اصل رعايت .بگيرد قرار كنندگان مصرف اولويت در رقابتي،بايد كارآيي با داخل، ساخت

 همراه ملي ي توسعه افت با نبايد داخلي محصوالت از استفاده زيرا است الزامات داخالز ساخت محصوالت

 .شود

 :است زير شرح به محور اين هاي پيام ترين عمده

 ايراني، محصوالت معرفي براي عمومي رساني اطالع ي شبكه ايجاد 1.

 حداكثري كردن جايگزين و ايراني محصوالت از بهينه ي استفاده به عمومي بخش كردن ملزم 2.

 خارجي، محصوالت جاي به ايراني محصوالت

 ايراني، محصوالت بر گذاري ارزش براي سازي فرهنگ 3.
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 .كارآيي نيامدن يين پا شرط با خارجي هاي واسط و مصرفي اقالم براي جايگزيني هاي مكانيزم ايجاد 4.

 بنيان دانش هاي فعاليت بر تأكيد :ث

 هاي فعاليت است الزم تحريم، جريان در كشور ي توسعه ي كننده مختل عوامل با مقابله الزام به نظر

 .شود تجهيز كشور امكانات تمام بايد كار اين براي .يابد توسعه خود شكل ترين گسترده در بنيان دانش

 در نوآوري سطح باالرفتن و داخل توليد كارآيي و كيفيت بهبود عامل بنيان دانش هاي فعاليت گسترش

 به بخشيدن سرعت و ملي اقتصاد مقاومت توان افزايش سبب خود نفس در موارد اين .شود مي كشور

 در و شود رعايت بايد بنيان دانش اقتصاد گسترش الزامات كه است معني بدان اين .شد خواهد رشد

 :است زير شرح به محور اين هاي پيام ترين عمده .بگيرد قرار اولويت

 اقتصاد، اين هاي ويژگي با بنيان دانش اقتصاد سمت به اقتصاد ساختار اصالح 1.

 در .تحقيقات اين از حاصل دستاوردهاي كردن اجرايي براي تالش و تحقيقاتي هاي فعاليت پيگيري 2.

 مختلف هاي روش از نوآوري به متكي تحقيقات و شود ارزيابي تحقيقاتي هاي بودجه است الزم راستا اين

  .باشد داشته مالي تأمين
  
 
 اقتصادي سالمت :ج

 باز اقتصاد به سطوح تمام در سالمت است الزم كند، عمل خوبي به بتواند مقاومتي اقتصاد كه آن براي

 منابع ميل و حيف .شود جلوگيري اقتصادي هاي فعاليت سطوح تمام در رويه بي هاي اسراف از و گردد

 .باشد داشته كاركرد مقاومتي اقتصاد چارچوب در تواند نمي

 :از عبارتند محور اين تحقق هاي پيام ترين اصلي

 بينانه، واقع چارچوبي در ايراني محصوالت مصرف استانداردهاي مورد در رساني اطالع 1.

 چقدر دولتي بخش در منابع اتالف ي درجه شود داده نشان كه وضعي به دولتي عمليات سازي شفاف 2.

 دارد، ضرورت تبعيض و انحصار با مبارزه راستا اين در .نابهينه وضعيت اين كاهش براي تالش و است

 جويي، سالمت،صرفه افزايش روند شفاف نمايش و دولتي بخش هاي فعاليت اجرايي سازي سالم 3.

 بخش، اين در كاري درست و اجتماعي انضباط كاري، وجدان تقويت

 ي سوءاستفاده و فساد موارد زودهنگام رديابي براي سالم و شفاف نظارتي هاي مكانيزم از استفاده 4.
 .اقتصادي هاي فعاليت در مالي

 مردم عموم مشاركت جلب :چ

 تالش در جامعه گروه بزرگترين تا شود جلب عمومي مشاركت بسيج، الگوي با است الزم كار اين براي

 در توفيق براي اصلي شرط.كنند تالش ملي مقاومت قدرت باالبردن و كشور اقتصاد ساختار اصالح براي

 پيام .دارد قرار جامعه كنار در صادقانه دولت كه باشند داشته باور مردم عموم كه است اين مردم تجهيز

 :از عبارتند محور اين اصلي هاي

 اقتصادي، هاي فعاليت در مردم مختلف هاي گروه حضور گسترش براي ريزي برنامه 1.
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 افزايش محدوديت قيد با متخصصان به )حاضر زمان تا شده عرضه(عدالت سهام مديريت واگذاري 2.

 ،ديگر سوي از سهام سود هنگام به پرداخت و سو يك از سهام اين سود و بازده

 مايلند كه مردم از هايي گروه نيازهاي تأمين براي خصوصي مديريت با مالي تأمين هاي شبكه ايجاد 3.

 باشند، داشته خصوصي كوچك هاي فعاليت

 هاي فعاليت بازدهي افزايش عامل بتوانند كه حقوقي و حقيقي اشخاص به مالياتي بخشودگي اعطاي 4.

 شود، انجام شفاف ي برنامه يك اساس بر بايد كار اين .شوند اقتصادي

 هاي فعاليت نيازهاي تأمين و مبادالت در داخلي اقتصادي فعاالن ي گسترده حضور امكان تقويت 5.

 و برسد حد كمترين به خارج از صنعتي آالت ماشين نياز مورد قطعات كمبود كه صورتي به اقتصادي
 نشود، متوقف فعاليت ي چرخه

 در ملي مقاومت قدرت بردن باال براي عمومي همدلي جلب هدف با اجتماعي ي سرمايه تقويت 6.

 در كشور امكانات و نيروها تمام بسيج براي اجتماعي تعادل و جهادي هي انگيز و روحيه ايجاد چارچوب

 متخاصم، هاي گروه احتمالي تهديدهاي با مقابله و اقتصادي شكوفايي مسير

   عمومي، اعتماد جلب براي اطالعات سازي هنگام به و ها فعاليت سازي شفاف 7.
 فضاي بهبود جامعه،آحاد  توانمندسازي برابر، هاي فرصت ايجاد اجتماعي، عدالت ارتقاي جهت در تالش .8

 زندگي در مشاركت براي جامعه مردم گروه بيشترين جلب هدف با اقتصادي فعاالن براي بخش اطمينان

 اقتصادي،

 دولتي شبه و دولتي هاي بخش و خصوصي بخش بين تبعيض رفع جهت در مقررات و قوانين اصالح 9.

 .مشابه وضعيت در

 كار نيروي بازدهي و توانمندي تقويت :ح

 به دستيابي با و جدي صورت به سطوح تمام در كار نيروي كه است اين مقاومتي اقتصاد براي الزام يك

 شود استفاده انساني ي سرمايه هاي توانايي تمام از بايد كار اين براي .شود فعال بازدهي، سطح باالترين

 مفيدتري و بيشتر فعاليت كار، نيروي قدر هر .آيد دست به سرمايه اين از افزوده بيشترين نهايت در تا

 تقويت براي فعال هاي حمايت وجود .شود مي برخوردار بيشتري مقاومت قدرت از اقتصاد باشد، داشته

 .است الزامي كاري نيروي توانمندي

 :از عبارتند محور اين هاي پيام ترين عمده

 و جهان با مقايسه در ايران در كار نيروي بازدهي مورد در شفاف رساني اطالع ي شبكه يك ايجاد 1.
 سطوح، تمام در ايراني كار نيروي بازدهي ثبت براي شبكه اين از استفاده

 هاي بنگاه از اي مجموعه به فني خدمات ي ارائه هاي شبكه در كار نيروي حضور امكان ايجاد 2.

 توليدي،

 .كشور توليدي هاي بخش به نيرو اين دادن برگشت و كار نيروي بازآموزي براي ريزي برنامه 3.

 توليد هاي ظرفيت حداكثر از استفاده :خ

 بـه  عنايـت  با .است ملي توليد كردن ضايع و اسراف براي عاملي توليدي، هاي ظرفيت ماندن مصرف بي

 توليـدي  هـاي  ظرفيـت  از بـرداري  بهره حداكثر بايد مقاومتي اقتصاد در تحريم، مقابل در مقاومت محور
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 ملـي  توليد بخش در بازار نيازهاي تا باشد داشته وجود دقيقي ريزي برنامه بايد كار اين براي .شود انجام

 .گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بـازار  ايـن  در حـد  بيشترين در توليدي بنگاه هر محصوالت و شود مشخص
 :است شده آورده زير شرح به محور اين هاي پيام ترين اصلي

 نياز مورد لوازم و قطعات تأمين مورد در تالش و توليد بخش نيازهاي شناخت براي ريزي برنامه 1.

 ها، بنگاه

 براي انگيزه ايجاد هدف با كاركنان به توليدي هاي بنگاه سهام از درصدي واگذاري سياست اجراي 2.

  توليد، هاي ظرفيت باالبردن در آنها مشاركت جلب
 به كه كاركنان دريافتي از بخشي مقابل در تواند مي واگذاري اين خصوصي، هاي بنگاه مورد در :تبصره

 كاركنان كه باشد حدي در نبايد كار اين ولي شود انجام نيست، پرداخت به قادر بنگاه مديريت دليل هر

 .نمايند تأمين را خويش معيشت و زندگي خود جاري دريافتي با نتوانند

 كشور هاي كارخانه و توليدي واحدهاي شدن تعطيل از جلوگيري :د

 موضوع ها كارخانه اين فعاليت اصالح و مقاومتي اقتصاد چارچوب در توليدي هاي بنگاه فعاليت تداوم

 مي اشتغال بقاي به سو يك از توليدي هاي بنگاه فعاليت تداوم .شود پرداخته آن به بايد كه است مهمي

 ملي ي توسعه سطح باالرفتن عامل تواند مي كه نمايد مي ايجاد اي افزوده ارزش ديگر سوي از و انجامد

 كند مخدوش را جامعه اجتماعي انسجام تواند مي توليدي واحدهاي و ها كارخانه تعطيلي موج بروز .باشد

 :از عبارتند محور اين هاي پيام ترين عمده .آورد وارد آسيب حكومت اعتبار به و

 ي ادامه شرط قيد با دولتي و دولتي شبه عمومي، توليدي هاي بنگاه مديريت واگذاري امكان ايجاد 1.
 در مدير مشاركت الگوي اساس بر و مقرر هاي زمان در كاركنان حقوق و مزد پرداخت و بنگاه فعاليت

 بنگاه قطعي واگذاري قرارداد، در ذكرشده شروط تحقق صورت در كه بدهد تضمين بايد دولت .بنگاه سود

  دهد، انجام مشخص و شفاف الگوي يك اساس بر برگزيده مديران يا مدير به را توليدي

 از مشابه هاي بنگاه بين توافق و توليدي هاي شبكه تشكيل امكان آوردن وجود به براي دولت حمايت 2.

 الگوي اين در .كار نيروي كارشدن بي و ها كارخانه شدن تعطيل از جلوگيري هدف با توليد، لحاظ

 هايي بنگاه به كه باشد داشته آمادگي دولت و شود شفاف بسيار مشاركت ي نحوه است الزم مشاركتي،

 بخشودگي كنند، جلوگيري خود بنگاه شدن تعطيل از اند توانسته مشاركت نوع اين از استفاده با كه

 مالياتي

 .نمايد ارائه

 جامعه مردم زندگي به توجه :ذ

 در كه است اين واقع امر .كند نمي تغيير مردم زندگي در چيز هيچ كه آيد وجود به انتظار اين نبايد

 با تواند مي مردم ها،زندگي تحريم مقابل در كشور اقتصاد مقاومت باالبردن جريان در و مدت كوتاه

 الزم .شد خواهد برقرار زندگي در نسبي تعادلي مدت، ميان در اين، وجود با .شود مواجه هايي نابساماني

 هاي پيام ترين اصلي .كند تأمين را جامعه مردم ضروري و اساسي كاالهاي حداقل نوعي، به دولت است

  :است زير شرح به محور اين
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 كمبودهاي با مقابله هدف با جامعه دارويي و غذايي امنيت برقراري و ضروري و اساسي كاالهاي تأمين. 1

 و اساسي كاالهاي موقع به تأمين براي ريزي برنامه و مديريت طريق از كشور اقتصاد در كننده نگران
  بيروني، احتمالي هاي ضربه به دادن پوشش براي راهبردي ذخاير داشتن و ضروري

 مردم، آحاد تمام نياز مورد مصرف حداقل تأمين هدف با مصرف مديريت. 2

 .ناعدالتي و فقر با مبارزه و جامعه محروم هاي گروه از حمايت براي اجتماعي تأمين پوشش گسترش. 3

 خوداتكايي و خودباوري ي روحيه تقويت :ر

 تقويت چارچوب در بايد مقاومت، قدرت باالبردن جهت در مختلف، نيروهاي هدايت براي سازي فرهنگ

 محصوالت به بايد كنندگان مصرف و اقتصادي فعاالن تمام .شود انجام خوداتكايي و خودباوري ي روحيه

 :از است عبارت محور اين اصلي پيام .باشند معتقد كشور نيازهاي تأمين در ايراني توانايي و ايراني

 فرهنگ گسترش عمومي، فضاي سازي سالم راستاي در سيما، و صدا به ويژه به ها، رسانه به دهي جهت"

 ."مردم به موقع به و صحيح رساني اطالع و خودباوري و استقامت

 كشور در موجود تجهيزات و امكانات از استفاده حداكثركردن :ز

 تداوم براي تواند مي آنها اي سرمايه كاالهاي كه دارند وجود متعددي ي متروكه توليدي هاي بنگاه

 ي ارائه و ريزي برنامه رساني، اطالع كار اين براي .شود گرفته كار به كنوني فعال هاي بنگاه فعاليت
 كاالهاي مالكان به ويژه مشاركتي الگوهاي بايد راستا همين در .است الزامات از دوباره، نصب خدمات

 كار به توليد ي چرخه در را خود ي سرمايه رغبت، با و آزادانه بتوانند نيز آنها تا شود ارائه اي سرمايه

 مالكيت حقوق اعتبار كاهش يا مردم اموال تصاحب براي عاملي عنوان هيچ به نبايد جريان اين .بيندازند

 ترين عمده .باشد

  :از عبارتند محور اين هاي پيام
 اين در .نمايند فعال ها سال طول در را خود سرمايه اند نتوانسته دليل هر به كه هايي بنگاه شناسايي 1.

 گردد، مشخص آنها وضعيت و آالت ماشين فهرست دقيق، و سريع ي برنامه يك طي است الزم راستا

 بنگاهي برون رساني خدمت انجام و موجود آالت ماشين از حداكثري ي استفاده هاي شبكه ايجاد 2.

 .دارند نياز آالت ماشين آن توسط توليدشده محصوالت به كه اقتصادي فعاالن از دسته آن براي

 خارج با مبادالت جريان در كشور پذيري آسيب ي درجه آوردن پايين : ژ

 كشورها، آن و ايران بين درازمدت ارتباطات گرفتن درنظر بدون تجاري شركاي اخير، هاي سال طي

 وابستگي اين ولي است يافته افزايش شدت به خارج دنياي به ايران وابستگي نهايت، در .اند شده برگزيده

 متعدد موارد در خارج با ارتباط الگوي اين .است نشده همراه تجاري شركاي با درازمدت ي رابطه با

 صورت هر در و شود مي محسوب ها ضربه انواع مقابل در كشور اقتصاد مقاومت كاهش جهت در عاملي

 با .شود مي پذير ضربه بسيار آن مقابل در بحث مورد تجاري الگوي كه است بارزي موارد از يكي تحريم

 با مبادله ي نحوه و سو يك از كشور تجاري شركاي فهرست در جدي بازنگري وضعيت، اين به عنايت

 يين پا به خارجي هاي ضربه برابر در كشور پذيري آسيب ي درجه تا دارد ضرورت ديگر، سوي از خارج

 اولويت تحريم وضعيت در ولي دارد ضرورت شرايط هر تحت بازنگري اين .شود داده كاهش حد ترين
 :است زير شرح به محور اين از برخاسته هاي پيام ترين اصلي .يابد مي بيشتري
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 همراه غيرتجاري پيوندهاي با تجاري ي رابطه كه ترتيبي به كشور تجاري شركاي فهرست در بازنگري 1.

 شود،

 شريك آن به كه طوري به خاص تجاري شريك يك به كشور وابستگي ي درجه باالرفتن از جلوگيري 2.

 شود، داده تهديد امكان

 ايران كه شرحي به تجاري شركاي و ايران بين تجاري مبادالت با همراه مالي مبادالت به ساماندهي 3.

 هاي ضربه جريان در را كشور اقتصاد پذيري ضربه امكان مالي، كارآمد ابزارهاي از استفاده با بتواند

  .كند محدود حد كمترين به مختلف،
  نقش بانكها در اقتصاد مقاومتي  -6
  )30/11/1392ابالغي مقام معظم رهبري مورخ (سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي  -6-1

مجمع تشخيص مصلحت نظام به متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس 
  :شرح زير است

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

هاي گسترده  ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت 
تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از  و مهم

ن اقتصاد مقاومتي است، پيروي الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه هما
آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار  مشكالت اقتصادي فائق مي  كند نه تنها بر همه

دارد، بلكه خواهد توانست در  نشيني وا مي آرايي كرده، به شكست و عقب در برابر اين ملت بزرگ صف
هاي مالي، اقتصادي،  حوالت خارج از اختيار، مانند بحرانهاي ناشي از ت اطميناني جهاني كه مخاطرات و بي

هاي مختلف و تداوم پيشرفت و  در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه... سياسي و 
انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت  ها و اصول قانون اساسي و سند چشم تحقق آرمان
بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت  گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام زا و برون بنيان، درون

  .بخشد

هاي كلي اقتصاد مقاومتي  اكنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست
اساسي و با چنين  قانون 44هاي كلي اصل  هاي گذشته، خصوصاً سياست كه در ادامه و تكميل سياست

  .گردد نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابالغ مي

بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات  درنگ و با زمان الزم است قواي كشور بي
آفريني مردم و همه  صت مناسب براي نقشهاي مختلف، زمينه و فر الزم و تدوين نقشه راه براي عرصه

اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز   فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه
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از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم . همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد
  .خواستارم

  اي سيدعلي خامنه

  1392/ بهمن ماه/ 29

  هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم 

انداز  هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص 
زا،  هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون ساله، سياست بيست

  :گردد گرا ابالغ مي يشرو و برونپ

هاي انساني و علمي كشور به منظور  سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه تأمين شرايط و فعال -  1 
هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق  توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت

  .درآمد و متوسط مد و نقش طبقات كمهاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآ همكاري

سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي  پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده - 2 
نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات 

  .يان در منطقهبن بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش دانش

وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت  محور قراردادن رشد بهره -3 
هاي متنوع در  پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت رقابت

  .هاي مناطق كشور جغرافياي مزيت

وري، كاهش  ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره سازي يارانه اجراي هدفمنداستفاده از ظرفيت  -4 
  .هاي عدالت اجتماعي شدت انرژي و ارتقاء شاخص

توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش   بري عادالنه عوامل در زنجيره سهم -5 
  .مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش،

، و اولويت دادن به توليد )بويژه در اقالم وارداتي(ها و كاالهاي اساسي افزايش توليد داخلي نهاده - 6 
محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به 

  .كشورهاي محدود و خاص
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مواد اوليه و (يت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليدتأمين امن -7 
  ).كاال

هاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي  مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست -8 
  .پذيري در توليد داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت

نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در   جانبه ح و تقويت همهاصال -9 
  .اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي

هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري   حمايت همه جانبه -10 
  :مثبت از طريق

  .هاي الزم سترش مشوقتسهيل مقررات و گ -  

  .هاي مورد نياز گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت -  

  .گذاري خارجي براي صادرات تشويق سرمايه -  

هاي  دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل برنامه -  
  .منطقه اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي

  .استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز -  

  .ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف -  

گسترش  هاي پيشرفته، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري -11 
  .و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

  :افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق -12 

  .توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان -  

  .هاي اقتصادي ديپلماسي در جهت حمايت از هدفاستفاده از  -  

  .اي المللي و منطقه هاي بين هاي سازمان استفاده از ظرفيت -  

  :مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق -13 
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  .انتخاب مشتريان راهبردي -  

  .هاي فروش ايجاد تنوع در روش -  

  .مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش -  

  .افزايش صادرات گاز -  

  .افزايش صادرات برق -  

  .افزايش صادرات پتروشيمي -  

  .هاي نفتي افزايش صادرات فرآورده -  

افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر  -14 
  .مشترك هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين حفظ و توسعه ظرفيت

افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كاالهاي داراي  -15 
و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي و ) براساس شاخص شدت مصرف انرژي(بازدهي بهينه

  .هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع فرآورده

هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه  زينهصرفه جويي در ه -16 
  .هاي زايد هاي موازي و غيرضرور و هزينه دولت و حذف دستگاه

  .اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي -17 

ت و گاز تا قطع وابستگي بودجه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نف  افزايش ساالنه -18 
  .به نفت

هاي فسادزا در  ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سازي اقتصاد و سالم شفاف -19 
  ... .هاي پولي، تجاري، ارزي و  حوزه

وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و  تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره -20 
  .اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه

اي و  هاي علمي، آموزشي و رسانه تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط -21 
  .تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي
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قتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي ا -22 
  :امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد

هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات  شناسايي و بكارگيري ظرفيت -  
  .مناسب

  .هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن رصد برنامه -  

هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر  از طريق تهيه طرح مديريت مخاطرات اقتصادي -  
  .هاي داخلي و خارجي مخاطرات و اختالل

  .هاي نظارت بر بازار گذاري و روزآمدسازي شيوه شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت -23 

  ».افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن -24 

  

 بانك مركزي  مقاومتي ي اقتصاداهداف، سياستها -6-2

  ثبات قيمتي و مهار تورم: هدف اول 
  :ها سياست

  اي جهت حفظ ثبات اقتصاد كالن اعتباري و بودجه  ارزي،  گذاري پولي، رعايت هماهنگي در سياست 
توليد و رساني به  ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت: هدف دوم

  ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسك پذيري بانك كاهش آسيب

  :سياست ها

 ها و موسسات اعتباري گري مالي بانك هاي سركوب مالي و تقويت فرآيند واسطه حذف زمينه 

   ها متناسب با استانداردها ارتقاي سالمت مالي و بهبود كيفيت ترازنامه بانك 

  ش پولي و بانكيارتقاي نظام نظارت بر بخ 

  بانكي اصالح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بين 

  ارتقاي تعامالت و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي 

  بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خرد 

  هاي فساد سازي عمليات بانكي و كاهش زمينه شفاف 
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ارتقاي شفافيت و كارايي بازار ارز در تـأمين نيازهـاي   كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و : هدف سوم
 توليدي و تجاري

 :سياست ها

  ،شـناور  (هـاي ارزي و گـذر بـه نظـام نـرخ ارز يكسـان        مهار تالطـم   ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز
 نيازهاي ضروري پس از تامين بسترها و پيش) مديريت شده

  جريان صادرات و واردات كاال و خدمت با هدف كـاهش  سازي  تسهيل نقل و انتقاالت ارزي و روان
 تمركز الگوي تجاري

  هـاي ايـن حـوزه    هاي تامين منـابع ارزي اقتصـاد بـه منظـور كـاهش آسـيب       افزايش تنوع روش   
  

هاي مختلف كاري بانـك مركـزي شـامل     برنامه در حوزه 39در بردارنده  فوقاهداف و سياستهاي 
نظارت بر بانكها و موسسات اعتبـاري و بانكـداري الكترونيـك     سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري،

اقدام اجرايي به منظور تحقـق اهـداف اقتصـاد مقـاومتي در حـوزه       150بود كه در نهايت بيش از 
  .گرديدكاري اين بانك شناسايي 

ه گيري كلي اقدامات بانك مركزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در حـوز  جهت
ها با دو رويكرد عدم سركوب مـالي و كـاهش سـلطه مـالي دولـت       سياست پولي بر مهار تورم و ثبات قيمت

بزرگ شدن تدريجي حجم دولت، عدم تكافوي منابع درآمدي بودجه دولت براي پاسـخگويي  . استوار گرديد
هـاي   در طول دهـه  "طه ماليسل"از داليل عمده بروز ... هاي فزاينده، توسعه ناكافي بازار سرمايه و  به هزينه

مواردي نظير الـزام خريـد اوراق بهـادار دولتـي توسـط      . گذشته بوده كه به اشكال مختلف تبلور يافته است
شبكه بانكي در سالهاي پيش از انقالب اسالمي، برداشت مستقيم از منابع پر قدرت بانك مركزي به منظـور  

مالي شركتهاي دولتي، فروش ارز بـه بانـك مركـزي     جبران كسري بودجه دولت، تسهيالت تكليفي و تامين
اي نظيـر اجـراي طـرح     بيش از حدود تعيين شده در قوانين بودجه و در نهايت اعمال روشهاي شبه بودجـه 

دولـت،   "سلطه مالي"نتيجه نهايي . مسكن مهر، جملگي از موارد سلطه مالي دولت بر نظام بانكي بوده است
هاي  متغيرهاي پولي از مسير بهينه خود بوده كه در نهايت به صورت نرخ انفعال سياست پولي و خروج رشد

نيز يكـي   "سركوب مالي"، "سلطه مالي"عالوه بر  .تورم مزمن و ساختاري در اقتصاد زمينه بروز يافته است
در مباني نظري علـم اقتصـاد، از   . ديگر از وجوه مشخصه سياست پولي در طول چند دهه گذشته بوده است

شـود كـه در    ياد مـي  "سركوب مالي"زاي دولت در امور بانكي به عنوان  ه بيش از حد بهينه و اختاللمداخل
گذاري، ايجـاد فرصـتهاي شـغلي و حمايـت از برخـي فعاليتهـا، در        آن دولت با اهدافي نظير افزايش سرمايه

تـر از نـرخ تـورم،     نمواردي نظير تعيين نرخ سود در سـطحي پـايي  . نمايد عملكرد معمول بانكها مداخله مي
. آينـد  بندي تسهيالت بانكي و اعمال تسهيالت تكليفي، از مصاديق بارز سركوب مالي بـه شـمار مـي    سهميه

گـذاري و   تعيين دستوري نرخ سود بانكها عمدتاً با هدف كاهش هزينه تامين مالي توليد و انگيزش سـرمايه 
گـري   ذه در اين خصوص نه تنها عملكرد واسطهليكن رويكرد متخ. شود رشد اقتصادي از اين محل دنبال مي
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تعيـين  . باشـد  نمايد، بلكه واجد آثار منفي ديگري براي كل اقتصاد كشور نيز مـي  شبكه بانكي را تضعيف مي
گذاري در بانكها، منابع قابل قـرض بانكهـا را كـاهش     هاي سپرده غيرتعادلي نرخ سود بانكي با كاهش انگيزه

نمايد و در  ش منابع قابل قرض بانكها، توان تسهيالت دهي بانكها را تضعيف ميدر مرحله بعد، كاه. دهد مي
ترين اثـر تعيـين    بنابراين اصلي. يابد گذاري تحقق نمي نتيجه هدف اوليه سياستگذار مبني بر تقويت سرمايه

ر ادامـه  باشد كه د گري مالي بانكها مي واسطه  دستوري نرخ سود در حوزه عملكرد شبكه بانكي، كاهش توان
عالوه بر اين، كاهش نرخ سود تسهيالت در سطحي . شود گذاري و رشد اقتصادي منجر مي به كاهش سرمايه

ساز  تواند زمينه نمايد كه مي رانتي را براي دريافت كنندگان تسهيالت ايجاد مي  تر از نرخ تورم، حاشيه پايين
هـاي   االشاره تمركز اصلي بر اتخـاذ سياسـت   رد فوقبنابراين با توجه به موا. ايجاد فساد در شبكه بانكي باشد

هـاي سـود بـانكي بـر اسـاس       هاي سلطه مالي و تنظـيم بـردار نـرخ    چنين كاهش زمينه پولي متناسب و هم
ــرار گرفـــت    ــازار و اصـــل رقابـــت قـ ــانيزم بـ ــا در نظـــر داشـــتن مكـ ــاد كـــالن و بـ ــائات اقتصـ   .اقتضـ

مالي دولت، كـاهش بـدهي بخـش دولتـي بـه نظـام       هاي سلطه  در حوزه سياستهاي اعتباري نيز رفع زمينه
بانكي، كمك به تامين مالي واحدهاي توليدي و همچنين بهبـود تـامين مـالي خُـرد بـه عنـوان مهمتـرين        

بر اين اساس كاهش تكاليف دولت بر نظام بانكي در قالب قوانين برنامه توسعه و بودجه . معيارها انتخاب شد
از طريق انضباط در عمليات مالي دولت، ارتقاي سالمت مـالي و افـزايش    ساالنه، ارتقاي سالمت نظام بانكي

ها، افزايش كارآمدي نظام بانكي در جذب و تجهيز منـابع و اعطـاي تسـهيالت بـه      دهي بانك توان تسهيالت
در حوزه سياستهاي ارزي ضمن تاكيد بر لزوم حفـظ   .عنوان رويكردهاي اصلي در اين زمينه انتخاب گرديد

بازار ارز، كاهش شكاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي، مديريت تحوالت بـازار ارز و عـدم   ثبات در 
المللـي متناسـب بـا     انباشت ناترازي در نرخ ارز و بازبيني در مقررات ارزي به منظور تسهيل مبـادالت بـين  

فيت در نقـل و انتقـاالت   در اين راستا اقداماتي نظير ايجـاد شـفا  . ها محور قرار گرفت اقتضائات و محدوديت
سازي مقررات ارزي حسب شـرايط   هنگام ارزي و پايش مستمر آن از طريق تكميل پرتال ارزي، پويايي در به

ها بـا بانـك مركـزي و     سازي روابط مالي و ارزي بانك هاي متناسب در جهت شفاف از طريق صدور بخشنامه
در حوزه نظارت بر بانكها و موسسـات اعتبـاري    .ستمشتريان و مواردي از اين قبيل مورد اشاره واقع شده ا

نيز مواردي نظير اهميت نظارت در بستر سازي مناسب براي افزايش تاثيرگذاري سياستهاي پولي، كنترل و 
بار افزايش شديد شكاف ميان منابع و مصـارف بانكهـا و    به منظور كاهش آثار زيان  رفع پديده سركوب مالي

هـا مـورد تاكيـد قـرار      گري بانك رجاري با هدف ممانعت از كاهش توان واسطههمچنين كنترل مطالبات غي
براي اين منظور، مواردي نظير افزايش پوشـش نظـارت و سـاماندهي موسسـات اعتبـاري غيرمجـاز،       . تفگر

ي و كيفـي سـرمايه بانكهـا و صـيانت از       كاهش مطالبات غيرجاري بانكها، ارتقاي سالمت مالي و بهبود كمـ
هـاي پرداخـت،    در نهايت در حوزه نظام .ها و مؤسسات اعتباري مورد توجه قرار گرفت عان بانكنف حقوق ذي

بر توسعه كمي و كيفي بانكداري الكترونيك، ايجاد بانكداري متمركز در نظام بانكي كشور و ارتقاي شفافيت 
يـن ميـان اقـداماتي نظيـر     در ا. اطالعات بانكها به منظور تقويت نظارت بر كاركرد شبكه بانكي تاكيد گرديد

  هـاي مختلـف، زمينـه    هـاي متنـوع در حـوزه    اندازي سامانه ساله بانك مركزي و راه پروژه تدوين نقشه راه ده
هـا و   مناسبي را براي ايجاد بانكداري متمركز و بسترسازي براي تبديل كليه مكاتبات و مراودات ميان بانـك 

سازگاري مناسب ميان رويكردهاي و اقـدامات   .ساخته استبانك مركزي در فضاي الكترونيكي ايمن فراهم 
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هـاي پـولي، اعتبـاري،     صورت گرفته براي دستيابي به اهداف تبيين شده از الزامات اساسي در سياستگذاري
نظارتي و ارزي در راستاي نيل به اهداف ثبات اقتصاد كالن و تحقق سياستهايي كلي اقتصـاد مقـاومتي بـه    

هـاي مختلـف از    دهـد رويكردهـاي اتخـاذ شـده درحـوزه      زارش ياد شده نشـان مـي  بررسي گ. رود شمار مي
اتخاذ رويكردهاي رفع سلطه مالي و سركوب مالي دولت در سياستهاي پولي را . سازگاري بااليي برخوردارند

 تبلور اين. ها در جهت ايجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده نمود توان در اعطاي آزادي عمل به بانك مي
هاي الزم براي كاهش اتكـاي دولـت بـه     توان در ايجاد زمينه رويكرد در حوزه سياستهاي اعتباري را نيز مي

بنـدي تسـهيالت    بانك مركزي و بانكها، برداشتن سقف نرخ سـود عقـود مشـاركتي و حـذف الـزام سـهميه      
ا نيـز بـا اتخـاذ    افزون بر ايـن، پيگيـري ايـن سياسـت در حـوزه نظـارت بـر بانكهـ        . پرداختي، مشاهده نمود

رويكردهاي كنترل مناسب و رفع پيامدهاي سركوب مالي و كنتـرل نـرخ سـود از طريـق اصـالح قـوانين و       
بخشي به بازار پـول،   ها و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و انتظام گري موثر بانك مقررات مخل واسطه

 .قابل رديابي است

  تصاد اهميت و جايگاه فعلي نظام بانكي در اق - 6-3
هاي توسعه اقتصادي كشور است، ترين و اثرگذارترين اهرماز آنجا كه نظام بانكي كشور يكي از مهم

نقش نظام . هاي اقتصادي برخوردار استسازي اين بخش از حساسيت باالتري نسبت به ساير بخش مقاوم
هاي اين بحران فراز و نشيببا رصد . بانكي در بحران اقتصادي كه در اروپا رخ داد شاهدي بر اين مدعاست

هاي بانكي به افراد با درجه پايين اعتباري به عنوان كمبود اول؛ بحث پرداخت وام. شاهد چهار موج هستيم
هاي حكومتي براي اين كمبود نقدينگي در نظام بانكي به عنوان موج دوم و به تبع اين دو، افزايش بدهي

و باالگرفتن مشكالت اقتصادي در سطح كشورهايي چون  كه يك بانك ورشكست نشود به عنوان موج سوم
از اين روست كه مي توان بيان داشت كه يكي از . يونان، اسپانيا و پرتغال موج آخر را تشكيل داده است

رشد بانكداري در سايه بوده كه در آن موسسات  2008داليل شكننده بودن اقتصاد اروپا در بحران سال 
هاي شبه بانكي انجام داده و با افراط و هاي بانكي، فعاليتا از قوانين و محدوديتمالي غيربانكي آزاد و ره

  .حرص و ولع در استفاده غير اصولي از اوراق مشتقه ، نظام مالي را با خطر مواجه ساختند
بانكي كشور درپشتيباني صحيح از بخش واقعي اقتصاد كشور در  - حال بايد علل ناكارايي سيستم پولي

در زير . اخير را مورد توجه قرار داد تا بتوان با رفع آنها عملكرد سيستم بانكي كشور را ارتقا بخشيدسالهاي 
بانكي اعمال قدرت نموده و در نتيجه آن كارايي  -اهرم هاي فشاري كه دولت از طريق آنها بر سيستم پولي

  :بانكي كشور مخدوش شده ذكر مي گردد –نظام پولي 
هاي پولي، به نحوي كه عرضه پول تحت فشارهاي  دولت بر سياستهاي مالي  تسلط سياست - 1

  :دولت از كنترل بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي تنظيم حجم پول خارج شده است
پول در اختيار بانك مركزي نهاده است، عمال در اختيار دولت قرار گرفته ) انتشار(قدرتي كه حق ضرب 

كردن به حد كافي در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا كه خرجاست و در نتيجه منابع مالي آسان براي 
بر و دشوار مي باشد،  وظايف دشواري مثل ساختن نظام و اقتدار اداري و ايجاد نظام مالياتي مناسب، زمان

هاي  متاسفانه تحت ساختار. مندي در ايران تبديل شده است خرج كردن به سازوكار ساده و ابتدايي دولت
ن دولت و بانك مركزي، اين بانك از استقالل كافي جهت مديريت سيستم پولي كشور و فعلي روابط ميا
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كنترل خلق پول و بنابراين ايفاي وظايف بنيادي خود در حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم برخوردار 
نيست و متاسفانه رفتار دولت تحت چنين ساختاري به نحوي بوده است كه عمال بانك مركزي توان 

  .و در نتيجه عرضه پول را در اقتصاد كشور از دست داده است) پول پرقدرت(پايه پولي  مديريت
تعيين دستوري نرخ سود بانكي توسط دولت و در حاشيه قرار گرفتن بانك مركزي و شبكه  -2

  : بانكي در تعيين نرخ سود
هاي مختلف  بخش مساله مهم در نظام بانكي، نحوه تجهيز منابع مالي و سپس تخصيص و توزيع آن در

ها و مسيرهايي است كه حجم پول موجود وارد سيستم اقتصادي  اقتصاد و بين فعاالن اقتصادي و نيز كانال
هاي مردم تامين  منابع مالي نظام بانكي به طور طبيعي از محل سپرده. كند شده و در آن گردش مي

ها  م در نظام بانكي، نرخ سود سپردهگذاري مرد ترين متغيرها در تصميمات سپرده شود و يكي از مهم مي
گذاري در  هاي بانكي افزايش يابد، انگيزه مردم جهت سپرده باشد؛ به طوري كه هرچه نرخ سود سپرده مي

گذاري كاهش  هاي بانكي كاهش يابد، انگيزه سپرده يابد و هرچه نرخ سود سپرده نظام بانكي افزايش مي
ن روش جهت توزيع منابع نظام بانكي، روشي است كه تحت بنابراين بهترين و كارآتري. خواهد يافت

هاي يك اقتصاد  ترين و پرسودترين بخش هاي رقابتي و تعادلي سود بانكي، منابع مالي را به پربازده نرخ
كند و در نتيجه آن از منابع موجود حداكثر منفعت براي جامعه حاصل شده و از اتالف  رقابتي هدايت مي

  .د گرديدمنابع جلوگيري خواه
هاي زودبازده و مداخالت گسترده  تعيين تسهيالت تكليفي مانند اعطاي تسهيالت به طرح - 3

  : در تخصيص منابع شبكه بانكي كشور
. ها جهت حفظ كارآيي سيستم بانكي نيازمند استقالل كافي در مديريت پرتفوي منابع مالي هستند بانك

بانكي كه نتواند منابع مالي خود را بر اساس منطق و ارزيابي اقتصادي هدايت كند و با اعمال فشار از سوي 
ار جهت مديريت اقتصادي خود ترين ابز مراجع ديگر مانند دولت مجبور به اعطاي تسهيالت مالي شود، مهم

هاي اخير در قالب اعطاي  اعمال فشار دولت جهت اعطاي تسهيالت تكليفي كه در سال. از دست داده است
ها را مخدوش نموده  هاي زودبازده اوج گرفت، عمال اصل مديريت منابع مالي توسط بانك تسهيالت به طرح

وامر دولت و عمدتا بدون توجه به منطق و ارزيابي ها را به شبكه توزيع پول تحت دستورات و ا و بانك
  . اقتصادي تبديل نموده است

سوال مهمي كه در اينجا طرح مي شود آن است كه نظام بانكي ايران در يك اقتصاد مقاومتي با مولفه هاي 
هد و از اسالمي چه ويژگي هايي را بايد داشته باشد؟ چه اقداماتي را بايد در اولويت خويش قرار د -ايراني

  چه اقداماتي بايستي پرهيز نمايند؟ 
هاي اصلي اقتصاد مقاومتي را مورد شناسايي قرار براي پاسخ به اين پرسش الزم است تا در ابتدا شاخصه

آن گونه كه از بيانات گرانبار رهبر معظم انقالب برمي آيد اقتصاد مقاومتي تاكتيكي موقتي و زودگذر . دهيم
  .د نيست بلكه يك استراتژي بلندمدت و دائمي استبراي شرايط فعلي اقتصا

. در اين نوشتار بيست وهشت عامل در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتي در نظام بانكي شناسايي شده است
و ) مربوط به روابط شبكه بانكي(ميان نهادي ) هامربوط به خود بانك(اين عوامل درسه گروه درون نهادي 

  .دسته بندي شده اند) از شبكه بانكيمربوط به خارج (فرانهادي 
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  انواع عوامل موثر بر تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانكي -1شكل

  
  انواع عوامل موثر بر تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانكي - 7
  عوامل درون نهادي - 7-1
  احياي مديريت و روحيه جهادي در نظام بانكي - 1 - 7-1

مديريت . از الزامات و شروط حركت به سمت اقتصاد مقاومتي، داشتن روحيه و مديريت جهادي استيكي 
جهادي هرچند اصطالحي جديد در ادبيات انقالبي ما نيست اما به واقع نوعي از مديريت است كه عمدتاً در 

اشاره از يك واقعيت مهم  شايد به كارگيري واژه جهاد نشان و. ايمدوران دفاع مقدس بارها با آن مواجه بوده
باشد كه امروز هم نوع ديگري جنگ بر اين انقالب و كشور تحميل شده است كه بايستي همچون دفاع 

اي كه به دنبال تحقق در جامعه. مقدس با يك مديريت جهادي به مقابله و برخورد با آن پرداخته شود
هاي اسالمي قرار داده ها و ارزشه آرمانحيات طيبه اسالمي است و هدف نهايي خود را عينيت بخشيدن ب

  .تواند چيزي جز روحيه و فرهنگ جهادي باشداست مطمئناً فرهنگ و راهنماي حركت نمي
را بايد سه ضلع اصلي مديريت جهادي به عنوان الگوي » علم و درايت«و » نيت الهي«، » كار و تالش«

اين الگوي مديريتي در تعامل و . هبري عنوان كردمطلوب مديريتي براي نظام اسالمي از منظر مقام معظم ر
هماهنگي كامل با الگوها و اسناد باالدستي نظير سند چشم انداز توسعه و الگوي اسالمي و ايراني پيشرفت 

  . مطرح شده و در همين راستا نيز قابل بررسي و تبيين است
انكي كشور كه الزمه عملياتي در نظام ب» مديريت جهادي«تالش در جهت تبيين صحيح و اصولي الگوي 

مديريت . توان از جمله وظايف كنوني نخبگان و كارشناسان و اصحاب رسانه دانستشدن آن است را مي
نفعان اي كه نتايج آن كامال براي ذيهاي بانكي ظهور و بروز داشته باشد،به گونهجهادي بايد در همه عرصه
ترين زمان ممكن تسهيالت شبكه بانكي بايد بتوانند در كوتاهبراي مثال مشتريان . نظام بانكي ملموس باشد

همچنين بايدعزم جدي براي برخورد با تخلفات به . مد نظر خود را با رعايت ضوابط بانكي دريافت كنند
شايان ذكر است . عنوان يكي از اركان مديريت جهادي در تمام سطوح مديريتي شبكه بانكي نهادينه شود
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نها در شرايط بحراني و بروز تنش ضروري است بلكه حتي در شرايط عادي هم بايد با مديريت جهادي نه ت
  .وري شبكه بانكي ارتقا يابدفعاليت جهادي بهره

  يكپارچگي اتحاد و انسجام درون نظام بانكي. 2- 7-1
حاد و باشد مهم است كه اتدار مياز آنجا كه رويكرد جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش مهمي را عهده

ها با به عبارت ديگر بانك. هاي مختلف نظام بانكي در سطح مطلوبي قرار داشته باشندانسجام درون بخش
پيمان باشند تا ضمن قسم و همتوجه به اين كه در بين خود رقابت سالم و مفيد دارند، بايستي همگي هم

نظام بانكي تعقيب نمايند و اين  هاي كلي اقتصاد مقاومتي را نيز درهاي متداول بانكي سياستفعاليت
براي مثال وقتي سياستي از سوي بانك . طلبدها و كل شبكه بانكي را ميموضوع هماهنگي بين بانك

ها بايد در اجراي آن سياست به صورت هماهنگ و يكپارچه مقام ناظر شود بانكها ابالغ ميمركزي به بانك
  .نندشبكه بانكي را در اجراي سياست ها همراهي ك

رساندن ها نبايد مانعي در راه تحقق هدف واحد كليت نظام بانكي كه همان به سرانجامرويه فعاليت بانك
هاي ها در بحث دريافت نكردن كارمزد از پايانهنمونه بروز عدم اتحاد بين بانك. اقتصاد مقاومتي است باشد

همچنين بانك مركزي وظيفه دارد .ها اجرا شد فروش است كه در يك مقطع زماني از سوي برخي بانك
-هاي اقتصاد مقاومتي برنامهها با سياستهاي بانكسو كردن فعاليتبراي اتحاد و انسجام نظام بانكي و هم

  .ريزي و نظارت كافي را انجام دهد
  كنترل سطح مطالبات معوق در نظام بانكي -3- 7-1

ل حاضر است و نظام بانكي از اين جهت ضربات مطالبات معوق يكي از بزرگترين مشكالت نظام بانكي در حا
براي تحقق اقتصاد مقاومتي و تامين مالي توليدكنندگان داخلي در . پذير شده استبسياري خورده وآسيب

هاي داخلي به نحو راستاي حمايت از توليد ملي الزم است كه منابع بانكي در دسترس باشد تا كه بنگاه
براي اين كه تخصيص مناسب منابع به وجود آيد الزم است كه در . نداي مورد حمايت قرار گير  شايسته

چرا كه باالبودن ميزان معوقات، منابع بانكي را از چرخه اعطاي . ابتدا مشكل مطالبات معوق برطرف شود
كند و عالوه بر تحميل خسارت به نظام بانكي، متقاضيان واقعي را از دريافت تسيهالت تسهيالت خارج مي

  .سازديمحروم م
گذاران نيز براي گذاشتن ضمن اين كه با تخصيص نامناسب منابع بانكي و باال رفتن معوقات، اعتماد سپرده 

الزمه حمايت مستمر از بنگاههاي توليدي و كارآفرين داخلي پايين . ها كاهش مي يابدوجوه خود در بانك
  .اندنام تسهيالت از نظام بانكي خارج شدههايي است كه با بودن سطح مطالبات غيرجاري و بازگشت سرمايه

  استقرار نظام اعتبارسنجي مشتريان 4- 7-1
از آنجا كه همواره پيشگيري بهتر از درمان است، به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق الزم است 

بارسنجي كه مشتريان و متقاضيان تسهيالت بانكي به ويژه متقاضيان تسهيالت كالن براساس يك نظام اعت
نامه تسهيالت كالن ارزيابي همچنين در تسهيالت كالن بايد براساس آيين. دقيق مورد بررسي قرار گيرند

افزون بر اين . تر هدايت شودشود تا منابع بانكي به سمت مجاري مطمئناين امر موجب مي. انجام شود
هاي گوناگون و بازده آنها و بر اساس سليقهتوان اوراق بهادار و ابزارهاي مالي را با توجه به ميزان ريسك مي

سازي سازي اقتصاد و سالمهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر شفافدر بند نوزدهم سياست. مشتريان عرضه كرد
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مجمع تشخيص مصلحت نظام (هاي فسادزا اشاره شده است ها و زمينهآن و جلوگيري از اقدامات فعاليت
1392 . (  

سازي و سالم سازي بانكي يكي از اقداماتي است كه نقش بسيار مهمي در شفافاعتبارسنجي مشتريان 
شود و نه تنها در نظام هاي اعتبارسنجي سوابق اعتباري افراد ثبت ميزيرا در سامانه. كنداقتصاد ايفا مي

نيز ... و هاي ديگر مانند معامالت تجاري اشتغال به كار شود بلكه حتي در زمينهبانكي از آن استفاده مي
توان از شناسنامه اعتباري افراد استفاده كرد واين امر زمينه كاهش بسياري از فسادها و تخلقات را مي

 .سازدفراهم مي

  گرايي در تبليغات بانكعدم ترويج فرهنگ اسراف و تجمل -5- 7-1
شديد با مفاهيم اوليه يابيم كه فرهنگ اسراف در تضاد هاي كلي اقتصاد مقاومتي درميبا نگاهي به سياست

دهي فرهنگ مصرفي مردم به عهده نهادها و متوليان گرچه عمده بار اصالح و جهت. اقتصاد مقاومتي است
گرايي امور فرهنگي است ولي بانك مركزي بايستي با نظارت بر تبليغات بانك ها مانع ترويج فرهنگ تجمل

  . و اسراف در بين آحاد جامعه شود
  
  سازي بانكداري الكترونيك و فناوري اطالعات در نظام بانكيسازي و بوميمقاوم - 6- 7-1

هاي نظام بانكي در حوزه بانكداري الكترونيك و فناوري اطالعات اتكاي بيش ازحدي بر چنانچه زيرساخت
هاي مالي و نيز پذيري بيشتري در مقابل اعمال تحريممحصوالت و خدمات خارجي داشته باشد ، آسيب

هاي سازي بخشهاي اقتصاد مقاومتي مقاوماز آنجا كه يكي از شاخصه. ايبري خواهد داشتحمالت س
سازي دانش فناوري اطالعات و بانكداري دورني در مقابل اثرات مخرب نيروهاي بيگانه و مهاجم است، بومي

ورت گرفته نمونه اقدامات ص. شود كه اقتصاد ما در بخش بانكي بيشتر مقاوم باشد  الكترونيك باعث مي
هاي بومي عدم طراحي اين گونه سامانه. باشد دراين زمينه طراحي سامانه سپام به جاي سوئيفت مي

 .رو شودشود تا در مواقع تحريم به دليل وابستگي فني ارائه خدمات بانكي با اختالل روبهموجب مي

  باال بردن سطح كيفي و توانمندي نيروي انساني در نظام بانكي 7- 7-1
بنيان نيازمند وجود نيروي انساني زبده و ماهر است كه با امر آموزش و پرورش تقويت اقتصاد دانش

روشن است كه باال بردن سطح كيفي و توانمندي نيروي انساني . آيدها در نظام بانكي به وجود ميخالقيت
هاي ي غيرضروري و ريسكهاوري اين نظام و كاهش هزينهدر نظام بانكي منجر به افزايش كارايي و بهره

- عملياتي شده و امكان اشتباه و خطاي انساني، پولشويي و تخلفات پولي و مالي در اين بخش را كاهش مي

شود تا هر يك از اركان نظام بانكي در انجام وظايف خود بهتر هاي تخصصي موجب ميوجود آموزش. بخشد
-توانند محصوالت جديدتر و متنوعهاي الزم ميديها با كسب توانمنبراي مثال كاركنان بانك. عمل كنند

تري متناسب با نيازهاي مشتريان پيشنهاد دهند و نيز مديران بانكي با چالش كمتري براي اجراي 
  .ها و راهبردهاي كالن روبه رو خواهند بودسياست

  تناسب سطح كمي نيروي انساني در نظام بانكي به منظور مديريت هزينه ها - 8- 7-1
هاي غيرضروري و زائد آن پايين بوده و شود كه سطح هزينهدي به عنوان اقتصاد مقاوم تعريف مياقتصا

از اين رو مديريت سطح . ها و نهادهاي اقتصادي آن انجام پذيردتك سازماناي بر مخارج تكمديريت بهينه
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نيروي انساني و حذف سازي اندازه هاي دولتي به منظور منطقيكمي سرمايه انساني به ويژه در بانك
هاي عمومي كشور از ديگر الزامات اقتصاد مقاومتي در جويي در هزينههاي موازي و بيهوده و صرفهفعاليت

  .آيدنظام بانكداري كشور به حساب مي
  سازي نظام بانكيدر راستاي مقاوم) R&D(هاي پژوهش و توسعه فعاليت -9- 7-1

هاي نوين ايجاد ارزش افزوده و ه به منظور كشف و دريافت روشامروزه در اقتصاد جهاني پژوهش و توسع
از . هاي گوناگون به يكي از الزامات انكارناپذير توسعه و رشد اقتصادي تبديل شده استمديريت بهتر ريسك

پذيري و رو انجام پژوهش و توسعه با هدف شناخت مسيرهاي جديد ارتقاء و بالندگي، افزايش انعطاف  اين
هاي مالي از هاي نظام مالي در برابر جديدترين خطرات و شكستسازي ساختارها و بنيانمقاومدر نهايت 

براي مثال برخي نيازها مانند كارت اعتباري در . آيدترين الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار ميمهم
ه طراحي محصول نظام بانكي وجود داشت كه استفاده از آن مستلزم بررسي و پژوهش كافي درباره نحو

مناسب و تبعات و پيامدهاي استفاده از كارت اعتباري در نظام بانكي بود كه اين امر انجام و دستورالعمل 
لذا در صورت عدم پژوهش كافي در رابطه با اين گونه محصوالت و خدمات، . آن به شبكه بانكي ابالغ شد

تطويل فرآيندها، افزايش مطالبات غيرجاري و  هاهايي به اجرا درآيند كه پيامد نهايي آنممكن است طرح
  .در نتيجه شكست طرح باشد

  هاگذاران در جهت صيانت از سپردهبخشي به سپردهوجود سازوكارهاي اطمينان -10- 7-1
ها را به محض افزاري و سخت افزاري، امري است كه حركت سرمايهافزايش فناوري و توسعه امكانات نرم

اين حقيقت موجب آن شده . كننده بيش از پيش راحتتر نموده استبرهاي نگرانانتشار شايعات و يا خ
گذاران باز گذاران و سپردهبخشي به سرمايهاي براي اطمينا نهاي مالي در جهان حساب ويژه است كه نظام

. دهندها و خطرات احتمالي ترتيب ها در برابر شوكبخشي به سرمايهنموده و برنامه مفيدي را جهت صيانت
-گذاران و سپردهبخش به سرمايهرسد اقتصاد مقاوم، نيازمند سازوكارهاي اطميناناز اين رو به نظر مي

هاي نظير بيمه البته تاكنون اقدامات و فعاليت. ها و وجوه آنان استگذاران در جهت صيانت از سپرده
ها ي الزم است اين گونه فعاليتها در شبكه بانكي در حال پيگيري است ولسپرده و صندوق ضمانت سپرده

  . با شتاب بيشتري به سرانجام برسد
 غيرنفتي صادرات تشويق جهت بانكي هاي رويه سهولت -11- 7-1

 نسلي، نميا تثرو رفتن نميا از و مليهاي هيرماس كاهش منض نفتي، راتصاد هب حد از بيش اتكاي

 اتصادر بخش از هابانك حمايت .شد هدخوا اقتصاد يگدننشك و ارداتو هب شديد ابستگيو جبوم

 ليدوت در را ادراتص عون اين سهم ملياتيع هنامرب كي طي اندوتمي د،نهدفم تسهيالت طايعا با نفتيرغي

ع و ايصن از حمايت با دنانوتمي هابانكو  زيركم بانك راستا اين در .دهد افزايش ركشو ليخدا الصخنا
صادرات متناسب با سياست كلي  رشد و ليدوت يتوتق هب افيايي،رجغ زهوح ره با اسبنمت فعال هايگاهنب

 ينون ابزارهاي ازهمچنين استفاده . كمك كنند)  1390مجمع تشخيص  مصلحت نظام (آمايش سرزمين 

  .گردد فعال بايد و است رداررخوب بيخو هوبالق فيترظ از الملليبين زهوح در بويژه كوكنند صما
  بانكي به منظور تشويق مشتريان به خريد كاالهاي ايراني هدايت تسهيالت خرد - 12- 7-1
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ترين يكي از مهم.  آيد، توجه به اقتصاد ملي و كاالهاي ايراني استآن چه از ذات اقتصاد مقاومتي بر مي
تواند در اين زمينه ايفا كند، اين است كه در بخش تخصيص منابع براي هايي كه نظام بانكي مي نقش

گذاري نمايد كه مشتريان و متقاضيان تسهيالت بانكي در خريد اي سياستگونه به خريد كاالهاي خرد
كاالهاي مصرفي به سمت محصوالت توليد داخل هدايت شوند تا از اين طريق توليد ملي كشور تقويت 

هاي تجاري براي هاي مناسب كارت اعتباري براي مشتريان خرد از يك سو و نيزكارت اجراي طرح. شود
  .مالي سرمايه در گردش بنگاههاي توليدكننده كاالي باكيفيت نقش مهمي در اين زمينه دارد تامين

 ايراني كاالهاي توليدكنندگان تشويق منظور به بانكي كالن تسهيالت هدايت - 13- 7-1

 دهوب حرمط ليخاد نندگان ك ليدوت ه دغدغ ه عنوان ب ارهومه هك است انعيوم ينرتمهم از گيننقدي دومبك

 هايفعاليت از حمايت سمته ب ربيشت بانكي نظام هاييذارگسياست كه است نآ مستلزم نياز اين .است

 عابنم از استفاده حسن رب نظارت ورد نياز وم ايقوث ذخا ي،نجتبارسعا است بديهي .باشد لمتماي ليديوت
 هايگاهنب ه ب تسهيالت طايعا با اندوتمي انكيه بشبك  .افزايدمي سياست اين ارآمديك رب تسهيالت

 گردي تسهيالت اعوانو   )زيستط محي از حمايت جهت( سبز تسهيالت ،خرد تسهيالت ،كوچك و متوسط 

 طايعا ركنا دركه  ست يداه پفتگنا .دنده ياري يمحرت طايرش در يژهه وب را ليخدا گاندكنن ليدوت

 در تسهيالت تا شود گرفته رنظ در نيز تسهيالت فرمص رب نظارت ايرب اسبنم اروك ساز بايد تسهيالت

  .دوش فرمص درستي لمح
 مالي فساد بودن پايين و بانكي نظام سالمت و شفافيت -14- 7-1

 خواري،رانت رشوه، فساد، دچار نظارتي، قواي كافي نظارت و شفافيت عدم بستر در كشوري هر
 چيزي بانكي و پولي گونه مفاسدنتيجه گسترش اين. شودمي دست اين از و مفاسدي اختالس خواري، ويژه
 و شفافيت سطح ارتقاي رواين از. بود نخواهد كشور در فعال و توليد گذاريسرمايه بسترهاي كاهش جز

 در شركتي حاكميت مقوله به بهتر توجه حسابرسي داخلي، كنترل و بر بيشتر دقت بانكي، نظام سالمت
 اقتصاد هايسياست سازيبراي عملياتي و بانكي پولي مفاسد انواع رخداد از جلوگيري و بانكي نظام

 منظور به و پولشويي نظارتي الكترونيكي هايسامانه اندازيراه. نمايد مي ناپذير اجتناب ضرورتي مقاومتي
رصد كردن جريان مبادالت مالي و وجوه در داخل نظام بانكي و نيز بين نظام بانكي و ساير اركان اقتصادي 

سازي اقتصادي ايفا كند و از بسياري مفاسد پيش از وقوع سازي و سالماي در شفافتواند نقش عمدهمي
  .جلوگيري كند

  هاباال بردن سطح كمي و كيفي سرمايه بانك - 15- 7-1
هاي ها و بحرانها در شرايط بروز تكانهشود تا بانكها موجب ميباال بودن كميت و كيفيت سرمايه بانك

هاي بال بر افزايش كيفيت و تاكيد مكرر اصول توافقنامه. پذيري كمتري داشته باشندمالي در اقتصاد آسيب
سازي اقتصاد ملي نيازمند ارتقاي اين دوسطح از كفايت سرمايه، حاكي از اين نكته مهم است كه مقاوم

- هاي مهم در رتبهمناسب است نسبت كفايت سرمايه به عنوان يكي از شاخص. هاي بانكي است سرمايه

تري براي افشاي درست كفايت ها مد نظر قرار گيرد و بانك مركزي با تاكيد و نظارت جديبندي بانك
  .ها داشته باشدهاي مديريت ريسك بانكسرمايه در گزارش

 بانكي منابع عادالنه توزيع -16- 7-1
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 اقتصاد تحقق مهم رهايومح از يكي دالتع كه يابيمدرمي متيومقا اقتصاد ليك هايسياست هب نگاهي با

 و نيلي و1393  محميدزاده، د نيلي .ك.ر( ركشور تاسرس در بانكي التهيتسع و ابنم عزيوت .است متيومقا
 در ذونف با و جمعيتپر هايرشه و هاناستا از يرخب در هانت نآ ركزمو عدم ت) 1393 ياري،فنداس

 ليك هايسياست ايراج روظنم هب كه است هادهايينيشر پديگ هجمل از اقتصادي، هايگذاري سياست

 يقيوتش هايسياست با اندوتمي نيز زيركم بانك .دوشمي هيوصت روشك بانكي نظام هب متيومقا اقتصاد

جتماعي خود دارند اه مسئوليت ب يربيشت اهتمام ،بعاه منادالنع عزيوت با كه سساتيوم و هابانك از د،خو
 .حمايت كند

  ريسك و حاكميت شركتي در نظام بانكيوجود چارچوب مناسب مديريت  - 17- 7-1
گردد  هاي احتمالي ميها در مقابل انواع ريسكپذيري بانكتنها موجب كاهش آسيبمديريت ريسك نه 

امروزه استانداردهاي . سازدآفريني بيشتر را نيز مهيا ميهاي بالقوه براي ثروتبلكه زمينه استفاده از ظرفيت
هاي مهم بانكي مانند ريسك بال نيز بر ضرورت مديريت مناسب ريسكالمللي همچون توافقنامه  بين

اعتباري، ريسك نقدينگي ،ريسك عملياتي و ريسك بازار و همچنين ايجاد چارچوب موثر حاكميت شركتي 
ها در سازي بانكمديريت ريسك در واقع به مقاوم. نفعان بانكي تاكيد دارند مسوالنه براي تنظيم روابط ذي

اي مناسب مديريت ريسك نقش مهمي كند و استقرار ساختارها و سامانههاي احتمالي كمك ميانهبرابر تك
  .نمايدسازي نظام بانكي ايفا مي در شفافيت و سالم

  وجود  فضاي سالم رقابتي در شبكه بانكي - 18- 7-1
رقابت . استترين عناصر محرك و نيروبخش در حركت به سمت توسعه و تقويت نظام مالي رقابت از مهم

اي است كه اگر به صورت صحيح و سالم جريان يابد موجب پيشرفت و بالندگي و مانند شمشير دولبه
سازي اقتصاد شده و اگر به صورت ناصحيح و مفسدانه انجام پذيرد بستر ساز بحران و شوك ها تالطم مقاوم

ر نظام بانكي به عنوان يكي از عوامل از اين رو وجود فضاي سالم رقابتي د. شودآور در نظام مالي كشور مي
هايي انجام شود كه در اين رقابت بايد در عرصه. آفرين باشدتواند نقشايجادكننده اقتصاد مقاومتي مي

براي مثال . نفعان بانك را به طور متعادل و در سطح باالتر منفعت كل جامعه را برآورده سازدمجموع ذي
گذاران خوش بيايد و ها هرچند ممكن است به مذاق سپردهسود سپردهرقابت نادرست براي افزايش نرخ 

زدن به تورم عموم مردم را آنها را راضي كند ولي ممكن است تبعات آن دامنگير كل جامعه شود و با دامن
  .دچار مشكل سازد

  هاي نظام بانكيها و دستورالعملنامهاثربخش بودن آيين - 19- 7-1
بدون يك بستر قانوني و حقوقي . جامع همواره بسترساز تحوالت بزرگ هستندقوانين و مقررات دقيق و 

صنعت بانكداري يك صنعت . هاي اقتصاد مقاومتي در كشور را داشتتوان توقع اجراي سياستمطلوب نمي
 از اين. شودهاي مالي صورت گرفته در ساليان اخير روز به رو بر پيچيدگي آن افزوده ميپوياست و با نوآوري

ها بلكه در سطح كالن همچون تنظيم رابطه دولت و رو تدوين مقررات مناسب نه تنها در سطح خود بانك
سازي نظام بانكي امري ها با يكديگر جهت مقاومها و رابطه بانكبانك مركزي، رابطه بانك مركزي با بانك

  .ضروري است
  عوامل ميان نهادي - 7-2
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  قضايي كشورهماهنگي نهادهاي نظارتي و  -1- 7-2
با توجه . صدايي و انسجام در اهداف و كاركردها ضروري استبراي هر حركت بزرگ و ملي، هماهنگي ، هم

به اهميت مقوله نظارت و بازرسي در جلوگيري از وقوع تخلقات و فسادهاي مالي نياز است كه تمامي 
راي سپرده گذاري و سرمايه نهادهاي نظارتي و قضايي كشور با وحدت رويه بستري آرام و مطمئن را ب

براي مثال در زمينه هايي مانند مطالبات غيرجاري ، پول . گذاري در نظام مالي و بانكي كشور فراهم سازند
تشخيص متخلفان واقعي و برخورد قاطع با آنها همكاري تنگاتنگ بانك مركزي و قوه قضاييه را ... شويي و 

  .مي طلبد 
  هاي اقتصادي مرتبط با شبكه بانكيميان بخش ضرورت همگرايي و هماهنگي 2- 7-2

همگرايي و هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي مرتبط با شبكه بانكي اعم از نظام مالياتي، نظام گمركي، 
الزم است هر كس بايد به نوبه ... نظام آموزشي، بخش صنعت ، بخش خدات، تعاوني ها، بخش خصوصي و

اتصال سامانه اي . هاي اقتصاد مقاومتي به خوبي اجرا شودتخود نقش خود را خوب ايفا كند تا سياس
اطالعاتي نهادهاي مزبور به شبكه بانكي هم مي تواند به شبكه بانكي در ارايه خدمات به مشتريان بهتر 

  .كمك كند و هم نهادهاي مزبور مي توانند رويه هاي خود را با همكاري شبكه بانكي بهتر انجام دهند
  فرانهاديعوامل  - 7-3
  وجود نقشه راه عملياتي نظام بانكي متناسب با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي -1- 7-3

ريزي و تدوين نقشه راه عملياتي با درنظرگرفتن همه ظرفيت ها، هر حركت ملي و بزرگ نيازمند برنامه
كزي به عنوان مقام از اين رو الزم است كه بانك مر. ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت آن حوزه استفرصت

ناظر بازار پول با اشرافي كه به نظام بانكي دارد تدوين نقشه راه عمليات نظام بانكي در پيشبرد سياست 
  .هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در دستور كار قرار دهد

  اصالح قانون عمليات بانكي بدون ربا و حركت به سمت تحقق بانكداري اسالمي -2- 7-3
-هاي جدياقتصاد مقاومتي با فرهنگ اسالمي ايراني، نياز است كه نظام بانكي كشور گامبا توجه به پيوند 

ها و الگوهاي استفاده شده در نظام بانكي تطبيق روش. تري در مسير تحقق كامل بانكداري اسالمي بردارد
ي با قواعد ديني هاي پولبا اصول اسالمي در واقع به معناي انطباق سازوكارهاي توزيع منابع مالي و سياست

شدن هرچه بيشتر روابط حاكم بر مناسبات اقتصادي، اخالقي و و الهي است كه در نهايت به اسالمي
اصالح قانون عمليات بانكي بدون ربا و حركت به سمت تحقق بانكداري اسالمي . انجامد اجتماعي مردم مي

  .ا بهتر به نمايش درآوردمي تواند زمينه پيوند اقتصاد مقاومتي با فرهنگ االمي ايراني ر
  فرهنگ سازي و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي در جامعه درباره مسائل بانكي 3- 7-3

ترين سرمايه نظام هاي نظام بانكي، عنصر اعتماد را كه مهمپنداشت مردم نسبت به ناسالم بودن فعاليت
عمومي و ترويج گفتمان اقتصاد  سازياز اين رو الزم است تا با فرهنگ. دار مي كندبانكي است، خدشه

مقاومتي در جامعه ، ضمن ايجاد اعتماد در عموم مردم، زمينه مطالبه عمومي براي تحقق اقتصاد مقاومتي 
سال اقتصاد و «به نام  1393اي مهم است كه در نام گذاري سال اين نكته. در نظام بانكي فراهم شود

نيز به چشم مي » اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل « 1395و سال » فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
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هاي اقتصاد مقاومتي، عنصر فرهنگ و مطالبه عمومي در واقع يكي از عناصر اصلي در تحقق سياست. خورد
  .جدي در جامعه براي دستيابي به اين هدف است

  مديريت صحيح نوسان هاي ارزي - 4- 7-3
ريزي سياستگذاران اقتصادي فعاالن اقتصادي به برنامه نوسانات شديد ارزي يكي از داليل بي اعتمادي

شدن اقتصاد مقاومتي به از آنجا كه براي محقق. ها از كشور مي شودكشور است و منجر به خروج سرمايه
هاي كالن نياز شاياني وجود دارد ، بايستي با بسترسازي هدفمند رژيم ارزي در كشور، عدم اطمينان سرمايه

االمكان كنترل نموده وثبات بيشتر را به عنوان عاملي مهم در تصميم سازي فعاالن و ياين بازار را حت
  . سرمايه گذاران اقتصادي فراهم نمود

  مديريت حجم نقدينگي توسط بانك مركزي با هدف كنترل تورم -5- 7-3
اشد، به ثبات و پيشرو ب) درون زا(در يك اقتصاد مقاومتي براي اين كه اقتصاد مبتني بر نيروهاي دروني 

همگرايي و هدف گذاري بلنددت در سياست هاي پولي ، . اقتصادي و كنترل نرخ تورم ، نياز وافري دارد
كاهش سلطه مالي دولت، استقالل بيشتر بانك مركزي، تامين كسري بودجه دولت از طريق بازار سرمايه و 

راي كنترل نقدينگي و تورم و در ابزارهاي مالي اسالمي همچون صكوك از جمله راهكارهاي پيشنهادي ب
جاي ترديد نيست كه اقتصادي كه براي ساليان . نتيجه كمك به ثبات پولي در كشور به شمار مي رود

  .متمادي گرفتار نرخ هاي باالي تورم است هرگز نمي تواند خود را اقتصادي مقاوم و مستحكم برشمارد
  ارصد برنامه تحريم بانكي و پيش بيني تهديده - 6- 7-3

يكي از بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به رصد تحريم هاي اقتصادي جهت آماده سازي و 
تحريم هاي اقتصادي عموماً با كاهش ميزان دسترسي بنگاه هاي . مقابله هرچه بهتر با آنان مربوط است

ستر توليد محوري دور اقتصادي به نهاده هاي اساس توليد، موجب افزايش هزينه توليد شده و اقتصاد را از ب
افزون بر اين جنبه ، بخش مهم تري از تحريم ها با ويژگي هاي همچون هوشمندي و فلج . مي سازد

جامع به محتواي  نگاهي. ي مهم و بزرگ اقتصادي استكنندگي درصدد ايجاد خلل در فعاليت نهادها
است كه وزارت نفت و بانك  تحريم هاي اتخاذشده عليه ايران در محور اقتصادي، نشانگر اين واقعيت

به عنوان دو نهاد مهم  و تاثيرگذار اقتصادي بيش از ساير بخش ها هدف اعمال تحريم ها قرار  يمركز
  .داشته اند

از اين رو الزم است شبكه بانكي و به ويژه بانك مركزي با رصد برنامه هاي تحريم بانكي به ويژه تحريم 
مخرب اين گونه تحريم ها را شناسايي و با استفاده از ظرفيت هاي  بانك مركزي، راههاي مقابله با اثرات

به عنوان . علمي و عملياتي موجود در نظام بانكي كشور، راههاي مقاوم سازي را پيش بيني و طراحي نمايد
نمونه اتخاذ تدابير و راهكارهايي مطالعه شده جهت درامان ماندن فعاليت هاي بين بانكي نظير سوئيفت از 

  .تحريم هاي بانكي مي تواند در مصون سازي نظام بانكي از تحريم ها راهگشا باشد گزند
  برون گرايي و اثربخشي ارتباطات بين المللي در شبكه بانكي -7- 7-3

عده اي از اقتصاد مقاومتي چنين تعبير مي كنند كه اين اقتصاد توصيه به قطع ارتباط با دنياي بيرون و 
ولي بايد توجه داشته باشيم كه اين امر نه از لحاظ منطق اقتصادي . اتكاي صرف به داخل كشور را دارد

همين دليل، مقام معظم  به. پذيرفته است و نه چنين چيزي در سياست هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد
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رهبري در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، صفت برون گرايي را مطرح كردند تا برخي از افراد چنين 
ارتباط درضمن اين كه . برداشت نكنند كه درونزا بودن به معني قطع ارتباط با كشورهاي ديگر است

توانيم با كشورهاي ديگر جهان ارتباط استقالل و عزت اقتصادي حفظ شود، هيچ ايرادي ندارد و ما مي 
ماسب و سازنده داشته باشيم و اتفاقا يكي ديگر از شاخص هايي كه براي مقاوم سازي نظام بانكي به نظر 

  .مي رسد ، ارتباط با كشورهاي اسالمي و بانك هاي اسالمي در كشورهاي ديگر است
ل ضمن حفظ استقالل و عزت  اقتصادي لبين المدر نظام بانكي نيز برون گرايي و ارتباط با بخش بانكداري 

كشور، نه تنها مشكلي ندارد، بلكه از جمله اقدامات و شاخص هايي است كه براي مقاوم سازي نظام بانكي 
نظام بانكي كشور بايد با بانك ها و موسسات مالي اسالمي در كشورهاي ديگر . بايد مدنظر قرار گيرد

ايي سازنده اي داشته باشد تا ضمن متنوع كردن دامنه فعاليت هاي ارتباطات علمي و همكاري هاي اجر
 .خود، فشارهاي نشاي از تحريم هاي ظالمانه بر اقتصاد كشور متمركز شود

  بر سيستم مالي  و پولي كشور تحريم بانك ها و آثار آن  - 8
 ،مي رود شمار مي رفته وسيستم بانكي در ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي به عنوان بازوي دولت به    

به ويژه در اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش مهمي از موفقيت اين برنامه 
. ثر از ميزان توانمندي نظام بانكي است كه با تحريم بانك ها اين توانمندي مورد هدف قرار گرفته استأمت

كردن مسير اقتصاد  ريم را بهترين روش براي مسدودبه نظر مي رسد شوراي امنيت سازمان ملل نيز تح
شايد دوران كنوني براي فعاالن اقتصادي تجربه اي بس ناگوار . ايران در مبادالت جهاني به شمار مي آورد

  .رونق سرمايه گذاري و توليد اين بخش بيش از هر چيز نيازمند فضاي امن و باثبات است  باشد؛ چرا كه
اعمال . بانك ها، ريسك كشوري و هزينه هاي تحميل شده را افزايش مي دهد تحريم اقتصادي و تحريم

تحريم هاي متوالي در حوزه هاي مختلف، امنيت و آرامش را از اقتصاد كشور سلب مي نمايد و زمينه را 
در ميان تحريم هايي كه از ساليان گذشته فضاي اقتصاد را . براي خروج سرمايه ها از كشور فراهم مي سازد

لتهب نموده، تحريم بانكها بيش از ديگر تحريم ها فعاليت هاي اقتصادي و باالخص فعاليت بخش م
  .خصوصي را تحت شعاع قرار مي دهد

  فزايش مخاطره در خصوص منابع بانكا -8-1 
ها  مي باشند، با اعمال اين تحريم   از آنجايي كه ايرانيان زيادي با شعب خارج از كشور داراي مراودات مالي 

در عين حال برخي از مشتريان خارجي . بخش اعظمي از منابع بانك در اين كشورها به مخاطره مي افتد
له مي گردد كه فرآيند تجارت با شركت ها و افراد أنيز مراوداتي با اين شعب داشته اند كه منجر به اين مس

  .ايراني سخت تر شده و هزينه هاي آن را افزايش دهد
  افزايش مطالبات -8-2 

نياز خود از طريق بانك ها، مشترياني كه  با اعمال تحريم و محدوديت شركت ها در تامين منابع ارزي مورد
منابع مورد نياز خود را از طريق گشايش اعتبار تامين مي كنند دچار مشكل شده و به دليل مكمل بودن 

زمانبندي پيش بيني شده  تسهيالت ارزي و ريالي در فرآيند توليد، نمي توانند محصوالت خود را طبق
از اين رو به دليل عدم توانايي در بازپرداخت تسهيالت خود، به نظر مي رسد كه بانك هاي . توليد نمايند

هرچند پيش بيني مي شود در بلندمدت، به . دنتحريم شده در كوتاه مدت با افزايش مطالبات مواجه گرد
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بارات اسنادي، روند صعودي افزايش مطالبات دليل كاهش مراودات ارزي و كاهش چشمگير گشايش اعت
  .ارزي بانك كاهش يابد

  ثير روي ريسك اعتباريأت  -8-3 
از زمان شروع اولين تحريم عليه بانك هاي ايراني به دليل نگراني از بابت امنيت صادرات، ريسك اعتباري 

افزايش است كه اين مورد منجر به مراودات با ايران باالرفته و نرخ پوشش بيمه صادرات كاالبه ايران رو به 
  .افزايش هزينه ها و قيمت نهايي كاالهاي صادراتي به ايران مي شود

  كاهش اعتماد فروشندگان بين المللي به سيستم بانكي -4- 8
اعتماد فروشندگان بين المللي نسبت به بانك هاي ايراني به شدت كاهش يافته به طوري كه به عدم انجام 

انك ها تاكيد مي كنند و اشاعه اين موضوع در سطح وسيع بانكي بسيار جبران ناپذير مراودات با اين ب
  .خواهد بود

  مين مالي أتحميل هزينه هاي ت -8-5 
افزايش نرخ حق بيمه . از آثار مهم تحريم بانك ها مي توان به افزايش هزينه هاي تامين مالي اشاره نمود

هاي  هاي خارجي، كارمزدهاي بانكي پرداختي در مراودات با بانكتسهيالت، نرخ تنزيل اسناد ايران در بانك 
خارجي، هزينه خريد از واسطه ها، هزينه كارمزد گشايش اعتبارات اسنادي و نهايتا هزينه هاي جايگزيني 

  .مي بايست با آن مواجه شوند كارگزاران بانكي، از جمله هزينه هايي هستند كه بانك هاي تحريم شده
  اعتماد عمومي به نظام بانكيكاهش   -8-6 

در (اعتماد به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه از كشور به دليل افزايش زمان و هزينه 
و تسري آن به ساير بخش ها به خصوص در بخش توليد ) و خدمات از طريق گشايش ها قسمت ورود كاال

  )1389ساناز و ترابي، مهرنوش،  وصالي،( .است
  در تحقق اقتصاد مقاومتي  بخشهاي اصلي اقتصاديوظايف  -9 

از آنجا كه عمده فعاليت هاي اقتصادي در كشور توسط بخش دولتي و سهم كمي نيز توسط بخش 
نقش اين دو بخش اقتصادي در تحقق مفاهيم اقتصاد مقاومتي تعيين كننده خصوصي صورت مي گيرد، 

از طرفي مردم نيز بعنوان مصرف كنندگان در اجراي كامل اين مفهوم نقش بسيار مهمي ايفا . خواهد بود
محقق  ،احسان خضري. بنابراين مي بايست وظايف هر يك را در اين خصوص مشخص نمود. خواهند نمود
 نگاه به اقتصاد مقاومتي با عينك چند وجهي؛ نه يك "ه شيراز در مقاله اي تحت عنوان اقتصاد دانشگا

  : وظايف هر يك از بخشهاي اقتصادي را به شرح ذيل برمي شمرد "جانبه
  :يف دولتاوظ

  .قانون اساسي جهت مردمي نمودن اقتصاد 44تالش براي تحقق سياستهاي مندرج در بند ج از اصل  - 1 
  .نفت در بودجه ساليانه كل كشوركاهش سهم  - 2
  .افزايش صادرات كاالهاي غير نفتي - 3
  ...).با اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي توليدي، اعمال سياست هاي تعرفه اي و( حمايت از توليدات داخلي - 4
از طريق حمايت از پروژه هاي دانش محور و مخترعان (برقراري ارتباط مستمر بين صنعت و دانشگاه  - 5

  ....)ن و جوا
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  .ايجاد زمينه الزم براي محقق شدن فضاي رقابت مطلوب اقتصادي - 6
  .تربيت نيروي كار توانمند و متخصص داخلي - 7
براي بسترسازي فرهنگي و آشنايي مردم با ) نظير رسانه ها و بويژه رسانه ملي(تالش مراكز فرهنگي  - 8

  .ابعاد اقتصاد مقاومتي
  .در برنامه ريزي و تصميم گيري هاي كالن اقتصادي اتخاذ رويكرد واحد و باثبات - 9

  . ...اصالح ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي مثل سيستم بانكي، گمركي، مالياتي و -10
برخورد جدي و بدون تسامح با اخالل گران و مفاسد اقتصادي در جهت ايجاد امنيت فضاي كسب و  -11
  .كار
   :يف بخش خصوصياوظ
  .)از طريق ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي(تكنولوژي هاي جديد و به روز بهره گيري از  - 1
  .)نظير صنعت و كشاورزي(سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اقتصادي  - 2
  .افزايش ميزان بهره وري موجود در بنگاه ها و مراكز توليدي - 3
  .ابت با نمونه هاي خارجيارتقاي كيفيت كاالهاي توليدي، مطابق با استانداردهاي روز جهت رق - 5

  :وظيفه مردم
  .توجه ويژه به مصرف كاالهاي داخلي با كيفيت يا در تراز كيفي كاالهاي خارجي - 1
  .پرهيز از فرهنگ ناپسند مصرف گرايي و مصرف زدگي - 2
  .اجتناب از دامن زدن به تقاضاهاي كاذب و غيرواقعي در اقتصاد - 3

خواهد شد كه شاخص هاي اقتصادي همچون نرخ تورم، نرخ بيكاري، رعايت اصول فوق الذكر منجر به اين 
به حد مطلوب و ايده آل نزديك شده و رفاه و رضايتمندي عمومي ... توليد ناخالص داخلي، تراز تجاري و

  .حاصل گردد
  بستر سازي -10

 عملكرد مردم بر بازخورد. ژه مباحث اقتصادي نياز به بستر سازي مناسب دارد پياده سازي هرموضوعي به وي
  :مولفه هاي اصلي اقتصاد از قبيل اثر تغيير

چشم انداز  تقاضا پيش بيني ميزان نوسان آن، نرخ بهره و پيش بيني تغييرات آن، عرضه و قيمت و 
در نتيجه يكي . مي باشد ... و خارجي، چالشهاي سياسي داخلي و ي ثبات يا بروزنيش بيپ تغييرآن و نهايتاً
وفقيت هر طرح اقتصادي اعتماد مردم به مجريان و اعتقاد آنها به صحت اطالعات ارائه از عوامل اصلي م

شده از سوي دولت و انطباق و همسويي اطالعات كسب شده با نگرش و پيش بيني وضعيت آينده آنان 
  .است
پي حداكثر  رفتار انسانها اغلب عقاليي است و همواره دركه اين باورند  تمامي مكاتب اقتصادي بر تقريباً

  .مطلوبيت خويش هستند رساندن سود و
ميان  مطلوبيت آنها را در كوتاه و به عبارتي آن برنامه اقتصادي مورد حمايت مردم قرار مي گيرد كه سود و

بدين لحاظ، نظريه اقتصاد مقاومتي نيز از اين موضوع مستثني نيست و موفقيت آن نياز . مدت فراهم سازد
  :داردبه تحقق موارد زير 
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تمام واقعيات نبايد گفته شود ولي اقالم ارائه شده و سخني كه در راستاي آن ( صحيح ارائه آمار شفاف و -
  ).بيان مي شود مبناي صحيحي داشته باشد

  .خود داري از اظهارات فرا فكني -
  .مسئول وقايع اقتصادي دانستن خود را -
  .برنامه هاي مشخص و از پيش تعيين شده اجتناب از روش هاي آزمون و خطا و اقدام بر اساس -
  )www.newsbank.ir/page/4864 اصغر پورمتين،(

  نهادهاي مالي و پوليچار چوب اجرايي اقتصاد مقاومتي در  -11
تمامي شالوده هاي اقتصادي كشور را  تحريم ها تقريباً شرايط جنگي است و ،شرايطكه بايد باور داشت 

 ابزار و. آن هم لباس رزم اقتصادي برتن كرد ،الزم است لباس رزم ثير قرار داده است بدين منظورأتحت ت
  .ادوات اين جنگ اقتصادي كه در قالب اقتصاد مقاومتي شكل مي گيرد به شرح زير است

  :مديريت كردن تقاضاي ارز از طريق - 1
  :واردات خريد و فروش ارز به شرح زير نين صادرات وتغيير فوري قوا -
  .ايجاد محدوديت براي ورود كاالهاي غير ضرور از طريق افزايش تعرفه هاي گمركي -
  .معرفي شفاف كاالهاي اساسي كه از ارز نرخ مرجع براي ورود استفاده مي كنند -
لي كه حتي معادل ريالي آن از سوي ارز گشايش هاي اعتبار اسنادي انجام شده قب تأمينتعيين تكليف  -

نشده  تأمينوارد كننده به بانك گشايش كننده پرداخت شده ليكن، ارز آن تاكنون از سوي بانك مركزي 
  .است

اخذ ريالي اقساط ارزي معادل نرخ ارز زمان سررسيد اقساط و لغو الزام بازپرداخت اقساط به ارز آن دسته  -
يا تسهيالت با ارز خود گردان استفاده كرده  يالت حساب ذخيره ارزي واز بنگاه هاي اقتصادي كه از تسه

  .اند و هم اكنون توانايي صادرات محصوالت خويش را ندارند
  .ايجاد محدوديت مسافرت توريستي در حد يك بار در سال -
ز سوي براي جلوگيري از دپوكردن مواد اوليه غير ضرور گشايش اعتبار اسنادي با ظرفيت سنجي دقيق ا -

  .بانك گشايش كننده اعتبار انجام شود
 ارز آزاد به ويژه براي بانكهاي خصوصي و   فروش ايجاد محدوديت جدي براي خريد، نگهداري و -

  .آن در ترازنامه شركتهاي تابعه يا وابسته از طريق رديابي آثار
  .افزايش نرخ سود سپرده هاي ارزي ميان و بلند مدت -
  .تعزيراتي كردن محصوالتي كه با ارز نرخ مرجع وارد مي شود قيمت گذاري و  -
  .ارز بنگاه هاي اقتصادي تأمينراه اندازي بورس مديريت شده ارزي براي  -
  :از طريقبه منظور سپرده گذاري ايجاد بستر مناسب براي جذب ارزهاي در دست مردم  - 2
  .افزايش نرخ سود سپرده مدت دار ارزي -
پايين دستي نفت در  ارز صنايع باال دستي و تأمينصكوك ارزي براي  مشاركت، قرضه وشار اوراق تان -

  .داخل كشور
  .مشاركت صكوك و انتشار اوراق: كنترل حجم نقدينگي از طريق -
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تهيه سازكار مناسب براي الزام به بيمه كردن نوسان قيمت سهام بازار سرمايه به منظور حمايت از  -
  .سهامداران

  .سپرده گذاري طال كار مناسب براي پس انداز و و تهيه ساز -
به جاي وجه نقد براي پرداخت پاداش هاي كاركنان به ويژه در مقاطع  عرضه سكه و قطعات كوچك تر -

  .ايان سالپخاص مانند 
   .اصالح مجموعه قوانين و دستورالعمل ها براي تسهيل دريافت تسهيالت - 3
ايجاد اخالل در  رض الحسنه با بانك ها به منظور جلوگيري ازادغام موسسات مالي، صندوق هاي ق - 4

  .ارز ي سرمايه اي واسوداگرانه كااله ايجاد تقاضاي كاذب و
تدوين قوانيني به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق بانك ها از طريق اتخاذ سياست هاي  - 5

  .تنبيه مشتريان بد حساب تشويقي براي مشتريان خوش حساب و
  )www.newsbank.ir/page/4864اصغر پورمتين، (

  جهت تحقق اقتصاد مقاومتي راهكارهاي پيشنهادي تعدادي از  -12
  ارتقاي نقش بانك هاي خصوصي در اقتصاد - 1 

محدوديت هاي كمتري نسبت به به نظر مي رسد در شرايط تحريم، بانك هاي خصوصي تحت فشار و 
لذا . قرار گيرند) يا بانك هايي كه به تازگي سهام آنها به بخش خصوصي واگذار گرديده(بانكهاي دولتي 

تقويت نقش و عملكرد اين بانك ها باالخص در عرصه فعاليت هاي ارزي و بين المللي بتواند تا حدودي از 
  .مشكالت تعامالت بانكي بين المللي بكاهد

  ارتقاي كيفيت خدمات بانكي -  2
اهميت اين موضوع، در آن است كه پس از رفع تحريم، سيستم بانكي با سرعت بيشتري بتواند فعاليت 

  .گذشته خود در عرصه عمليات بانكي بين المللي را از سر گرفته و خود را با شرايط روز تطبيق دهد
  مديريت ذخاير ارزي - 3

ايراني تنها در معامالت دالري و برخي ديگر از بانك ها در معامالت به در حال حاضر تعدادي از بانك هاي 
دالر و يورو تحريم شده اند، لذا بانك هاي تحريم شده مي بايست تغييرات الزم را در تركيب ارزي ذخاير 

اي برقراري روابط كارگزاري با كشورها و بانك ه. خود ايجاد كنند و سبد جديدي از اسعار عمده را برگزينند
سيس بانك مشترك أو سرمايه گذاري، خريد و ت) كه البته از اعتبار پايين تري برخوردار خواهند بود(جديد 

  .در خارج از كشور نيز مي تواند تا حدودي از مشكالت ايجاد شده در اثر تحريم بكاهد
اراي د شكل بندي هاي سياسي است و سياست تعديل اقتصادي؛ تابعي از شاخص هاي اقتصادي و -4 

آزاد  كاهش كسري بودجه، مقابله با تورم، خصوصي سازي و بهبود در تراز پرداخت ها و: اهدافي ازجمله
كاهش مخارج بخش عمومي، افزايش نرخ رشد اقتصادي و طراحي ساز  سازي اقتصادي، حذف يارانه ها و

  .نظام بازار وكار قيمت و
اي مورد بازبيني قرار گيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي  ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه

تر  در موارد كم اهميت. گيري نمايند كشور را به دنبال دارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم
در موارد خاصي نيز ممكن . يابدها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش  توان اين حوزه مي
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كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي . نظر قرار گيرد است جايگزين سازي كامل مد
هايي كه در اين خصوص قابل طرح  برخي از سياست. مشمول اين قاعده هستند... شركاي تجاري و كشور، 

متكثر ... نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و  جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي: هستند عبارتند از
مانند تبديل شراكت تجاري امارات (نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر 

  ). به چندين كشور ديگر
مصرف، توليد را جهت . نقطه شروع اقتصادمقاومتي، سياستگذاري براي اصالح الگوي مصرف است -5 

رونق توليد داخلي و كاستن از . ن دو دركنارهم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كننددهد و اي مي
تواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجرشود، موجب استقالل  وارداتي كه مي

ي عمل ا البته بايد به گونه. اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كالن تر مي شود 
 .كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد

افزايش بهره وري درتوليد ،كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با  .-6
  توليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت ازتوليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك

   .اندن ريشه هاي فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري در جامعهكاهش آمار بيكاري و خشك  - 7
فعالسازي سيستم هاي حمايتي پولي و مالي و بيمه اي بخش توليد براي تحرك دراقتصاد داخلي و نيز    - 8

  .حمايت از صادرات كاالهاي غيرنفتي
دات كاالهاي مصرفي با توجه افزايش واردات دانش فني، خطوط توليد و ماشين آالت در ازاي كاهش وار - 9

به اهميت اين نوع معامالت درعصراطالعات، همزمان با توليد علم وتوليد دانش فني و حمايت از شركتهاي 
  .دانش بنيان

توجه به معضل تورم و برقراري يك نظام قابل پيش بيني و قابل مديريت درقبال شاخص تورم  -10 
  .قيمت ارز در پيشگيري سياستهاي بهينه دراين فرآيندوتطبيق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نيز 

تبديل تهديدها به فرصت ها در روند تامين كاالها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخي از   -11
كاالها، شكل دهي به عزم ملي درحوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ايجاد خود كفايي كامل يا حداقل 

  .تامين اين اقالم خود اتكايي درتوليد و
برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخي از كشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با   -12

  .كشورها و بلوك هاي منطقه اي و گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چند شريك كوچكتر
براي تقويت اقتصادي ضمن آنكه . شكل گيري روحيه جهاد ا قتصادي، توليد ملي وحميت ايراني   -13 

هدف از اين نوع ديپلماسي تبيين دستاوردهاي اقتصاد  .نيزالزم است "ديپلماسي اقتصاد مقاومتي"ملي، 
هاي روزمره اقتصادي وارد  فشارها درمورد كاالي مصرفي و شاخص. مقاومتي درمقابل فشارهاي وارده است

تژيك و بلندمدت هستند، همچون مي شود، ولي دستاوردهاي مقاومت كشور، دستاوردهايي استرا
  ...، استقالل درسياست خارجي و)هسته اي (خودكفايي درتكنولوژيها و فناوري هاي برتر

خودداري از اسراف و ضايع كردن كاالها و ذخيره سازي كاالهاي اساسي در ابعاد حجيم توسط دولت  -14
حتي در زمان صلح و ) سوئيسمانند كشور (و انبارهاي كوچك و هدايت شده و هوشمند توسط مردم 

  .آرامش جهت تامين امنيت غذايي مردم 
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مشاركت مردمي و استفاده از ظرفيت نخبگان و اقشار تاثيرگذار جامعه در جهت ارائه ايده ها و  -15
  .  پيشنهادهاي موثر به منظور رفع موانع و مشكالت پيش روي اقتصاد داخلي

ايي در توليد نيازهاي داخلي با تكيه بر توان متخصصان و نگاه مولد به جامعه و توجه به خودكف -16
   . جامعه ارزشي و نيروهاي انقالبي

  .  فرهنگ سازي و گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي در بين آحاد جامعه و نخبگان و ساير اقشار تاثيرگذار -17
استفاده از ظرفيت و توان شبكه تبليغي كشور به ويژه روحانيون در بيان مطالبات و رهنمودهاي مقام  -18

  .  معظم رهبري در جهت استفاده از توليدات داخلي و پرهيز از مصرف توليدات خارجي
  .  ها و مسئولين جامعه هاي غير ضروري در بين خانواده توجه به ساده زيستي و كاهش هزينه -19
هاي اساسي و موثر در جهت رشد و تقويت  هاي ديني و اسالمي به ويژه آموزه توجه جدي به آموزه -20

  .اقتصاد مقاوم و پايدار در جامعه چون شكر، قناعت و احسان 
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