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 چکیده : 

پس همان گونه که فرمان یافته ای آ استقامت کن و همچنین  "فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا انه بما تعملون بصیر  "

ه خداوند آنچه را انجام می دهید می بیند .) سوره مبارکه هود کسانی که با تو بسوی خدا آمده اند ) باید استقامت کنن( و طغیان نکنید، ک

 (111آیه 

های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه  در حوزه کشور عزیزمان، جمهوری اسالمی  ایران امروزه 

نوآوری و ابتکار و  که نیازمند ازای واقعی نداشته است.  ی عمل و تجارب بمشابه و مابه های درسی و چه در عرصه ی نظر و در کتاب در عرصه

صادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی های جدید اقت پردازی و الگوسازی در این عرصه نظریه

، که در سالهای اخیر سیاست های آن با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تبین و است« اقتصاد مقاومتی»است. یکی از این مفاهیم، 

 مشخص گردیده شده است. 

ه بخش ها و سیستم های صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور فعالیت و اهتمام که در راستای تحقق و اجرای آن بایستی کلی

داشته باشند ، یکی از صنایع مهم و اساسی کشور در زمینه فعالیت های صنعتی و اقتصادی ، صنایع نیروگاهی در جهت تولید برق می 

کشور می باشد که باعث ایجاد مزیت رقابتی در سطح منطقه ای و باشد، چرا که صنعت برق یکی از اساسی ترین و زیربنایی ترین صنایع 

 بین المللی می گردد ،

این مقاله به دنبال بررسی ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاهی، به صورت داخلی و دست های توانمند متخصصان داخلی و تاثیر آن در جهت 

 شی مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری دارد.تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، با توجه به فرمایشات و خط م

 اقتصاد مقاومتی ، ساخت داخل نیروگاهی واژگان کلیدی:



 :مقدمه

 طرح قابل کشور استراتژیک شرایط و نظام دشمنان با جهت رویارویی کنونی شرایط در که است خاصی ویژگیهای دارای مقاومتی، اقتصاد

 است.

 تبدیل برای تالش آرمانی شرایط در و آنها کردن اثر بی و کنترل برای تالش و متعاقبا فشار های حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد "

 است. خوداتکایی بر تالش و داخل تولید مزیتهای روی تاکید و ها وابستگی کاهش راستای در است. اقتصاد مقاومتی فرصت به فشارها این

 دیدگاههای و رهبری معظم مقام فرمایشات از را آن میتوان اما نشده گرفته کار به تاکنون مقاومتی، اقتصاد در ادبیات علمی  ،مفهوم

 به که است خاص شرایط در کشور یک اقتصادی راهکار مقاومتی، اقتصاد.کرد استخراج کردهاند، مطرح تازهگی به که اقتصادی کارشناسان

 بحرانی شرایط در – متخاصم کشورهای بخصوص -دیگر کشورهای به وابستگی کاهش برای سرمایهگذاری و خاص کاالهای توزیع و تولید

 کند، تهیه دیگر از کشورهای مبادله بازار در را آنها اساسی کاالهای و مردم زندگی اساسی محصوالت نتوانست اگر که گونهای به میپردازد؛

 دشمنانی مقابل در مقاومت جهت در مردم اساسی مایجتاج و کاالها تامین.بپردازد نظر مورد محصول انبوه تولید به داخل به اتکاء با بتواند

 که دارند اشاره واقعیتهایی به ، رهبری معظم مقام زمینه، این در .نمایند تحریم را کشور آن نیاز مورد کاالهای از بسیاری دارند سعی که

 به میتوان کنندکه لحاظ را آنها اقتصادی ریزی  برنامه در میبایست بلندمدت افق در کشور، مسئولین که راهگشاست

 "،  "توانمندسازی بخش خصوصی  "که در گذشته مطرح نمودند و  " 44توجه به سیاست های کلی اصل  "،  "مردمی کردن اقتصاد "

و دستگاههای دولتی اشاره دارند که می بایست با کمک  "نوانمندسازی و توجه به ساخت داخل "،   "تشویق فعالیت بنگاههای اقتصادی 

 "و  "توجه به صنایع دانش بنیان  "،  "وابستگی به صنعت نفت  "قوه ی مقننه و قوه قضاییه همراه باشد.همچنینی از نظر ایشان ، کاهش 

 –مدیریت مصرف  "در کشور بخش اساسی اقتصاد مقاومتی است که  طرح فرمودند و مسائل دیگر از قبیل  "ظرفیت های گوناگون دیگر 

 است اقتصادی الگوی یکنوع مقاومتی اقتصاد. است موثر بر رشد اقتصاد  مقاومتی "لتی ، هم دستگاههای غیر دولتی هم در دستگاههای دو

 و رویارویی در معموالً اقتصاد نوع این ، مقاومتی اقتصاد از اقتصاددانان از تعریف برخی به بنا .دارد توجه کشور یک اقتصادی استقالل به که

 و نموده ایستادگی سلطه، اقتصادی اهداف مقابل در و نیست منفعل که گیرد قرارمی کشور یک کننده مصرف و وابسته اقتصاد با تقابل

 هرچه باید اقتصاد، نوع این تداوم برای .دارد اهداف و نبینی جها اساس بر آن سازی بومی و موجود اقتصادی ساختارهای درتغییر سعی

 اقتصاد که داشت توجه و کرد حرکت منابع این به کشور اقتصاد اتکای از رهایی و نفتی منابع از استفاده محدودکردن سمت به بیشتر

 که است دشمن نرم جنگ همچنین و اقتصادی جنگ برابر در و باشد داشته وجود جنگی که کند می پیدا معنا شرایطی در مقاومتی

 .دارد اقتصادی ٔ  توسعه و رشد در مهمی نقش سرمایه، که دهد می نشان تجربی و نظری مطالعات .میکند پیدا معنا مقاومتی اقتصاد

 رفتن باال سبب عوامل، دیگر وری بهره افزایش طریق از هم و تولید عوامل از یکی صورت به مستقیم طور به هم سرمایه، حجم افزایش

 یک از ه ك دارند وجود ها سسه مؤ و مردم از ی گروه کشوری، هر در ه ك که است حالی در این .شود می جامعه رفاه و تولید اشتغال،

 مستقیم گذاری سرمایه به ها، مخاطره از ترس و ه تجرب وقت، عالقه، نبود چون عللی به دیگر طرف از و دارند مازاد مالی منابع طرف،

 ه ك هستند تجربه و دانش صاحبان و اقتصادی فعاالن از گروهی مقابل، نقطه در .نیست الزم حد در شان سرمایه یا و کنند نمی اقدام

 .دارند نیاز مالی منابع به اقتصادی فعالیت برای

اصطالحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این  "اقتصاد مقاومتی"

 .دروزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانن

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه وغیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های 

به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد « اقتصاد مقاومتی»صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید 



 .ته استبحث قرار گرف

» مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری  1۸۳۱این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 

 و« فشار اقتصادی دشمنان » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « اقتصاد مقاومتی 

 .را معرفی نمودند« آمادگی کشور برایی جهش » 

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در 

 :ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند.

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین  »

 «.کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد

سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با با ظهور انقالب اسالمی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای 

استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث 

 .شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد

نگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که با پایان یافتن ج

خصوصاً در سال های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و 

جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی نظریه پردازی و الگو سازی در عرصه های 

 .است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است

بر اساس تئوری های اقتصادی که تاکنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده در شرایط 

ایران که با مشکالت زیرساختی، فراساختی، زیرساختهای مناسب و تحریم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی را وارد  جدید اقتصاد

 .اقتصاد سیاسی کرده است

 عنوان ابزارهای این تفکر اقتصادی بر اساس شرایط ایجاد شده زمانی به دنبال آن است که از به هدر رفتن منافع و افزایش بهره وری را به

اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی نماید. نظریه اقتصاد مقاومتی بر اساس راهبردی رهبری انقالب برای برون رفت از بزرگترین پیچ 

 :تاریخی است. اقتصاد مقاومتی دو پیام اساسی برای مکانیسم تولید دارد به طوری که

و مصرف کنندگان برای جلوگیری از خروج ارز، منابع مالی کشور، آسیب تولید کنندگان داخلی به کیفیت و رضایت مشتری عنایت نمایند 

رسیدن به اقتصاد ایران، جلوگیری از بیکاری و حمایت از تولید ملی به خرید کاالهای داخلی مبادرت ورزند. اقتصاد مقاومتی پایه های 

 .بنیان نهاده است استوار خود را بر روی دو عنصر الیتجزای اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی

اقتصاد مقاومتی بر آن است که تبیین کند: زیبنده یک نظام نو بنیاد اسالمی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات 

اقتصاد ایران را کاالهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری 

 .مضاعف می نماید

اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی 

 .بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام می باشد

 صاد مقاومتیتعریف،تبین ومفهوم اقت

ی نظر و در  های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه امروزه جمهوری اسالمی در حوزه

ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلّف به  ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه های درسی و چه در عرصه کتاب

های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند  پردازی و الگوسازی در این عرصه و ابتکار و نظریه نوآوری

 .است« اقتصاد مقاومتی»چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، 



وم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفه اصطالح اقتصاد مقاومتی در سال

اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسالمی و برخی  نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده صاحب

 .اند گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده های فرهنگ و سیاست را در شکل های حوزه نیز نقش مؤلفه

 .اند های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته از ابتدای مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقالب در سخنرانی

 :اند  ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان نموده

صادى در کشور محفوظ بماند، هم اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقت»

اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و   پذیرى  آسیب

 «.هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند به شکل

 :کنند عنا میهمچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین م

ى نفى نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى  اقتصاد مقاومتى فقط جنبه»

دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و  دهد و اجازه می تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می

 «.خودشان را داشته باشندشکوفایى 

ریزی تعاملی  بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه

 .عنوان یک فرصت است مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به

توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود  تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی میساز  پذیر زمینه ها و نقاط آسیب حال باید دید زمینه

 .عنوان فرصتی برای اصالح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت و به

تحریم و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی 

تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین 

 .موضوعی است

 .تالش برای خوداتکایی استاقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و 

و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع 

 .شود موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می

 .راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتندبنابراین مسئوالن و اندیشمندان باید مراقب باشند در 

های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است،  در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه

 .غلبه کرد

صاد معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقت

کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و 

 .بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد

ید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع برای تداوم این نوع اقتصاد، با

کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و  حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می

 .کند پیدا می همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا

ی اقتصاد مقاومتی  ای مدون و مکتوب درباره های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه اگر تمام دانش انباشته و کتاب

این امر جا که  ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن های اقتصاد، هیچ پیشینه نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب

تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در 

 .های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد بندی طبقه

ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش  های متداول برای حل مشکل و مسأله واند از نظریهت نتیجه اینکه اقتصاددان انقالب اسالمی نمی



 .های آزاده خواهد بود بخش جمیع ملت گیرد که الهام ی جامعه، شکل بدیعی به خود می ایرانی اداره -افزاری و الگوی اسالمی نرم

هایی ملی پیگیری  عنوان پروژه ی آنها را در کشور به آن یا ترکیبی از همهتوان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از  اقتصاد مقاومتی را می

 .کرد

 

 تعریف اول: اقتصاد موازی

طور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با  است؛ یعنی همان« اقتصاد موازی»ی  تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه

ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز  ه تأسیس نهادهایی مانند کمیتهروحیه و عملکرد انقالبی، اقدام ب

های  بایستی برای تأمین اهداف انقالب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی

آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه  ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی سا ماهیتاً از عهدهمقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه ب

 .نیاز داریم« اقتصاد پریم»ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به 

الب اسالمی و نهاد ارتش این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انق

های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و  مندیم. البته این الگو در مدل جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب بهره

 .ور عمومی برخوردارندی ام ی سیاستگزاری و اداره های چندالیه توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام

ی بهداشت و  های خصوصی در عرصه نهاد، خیریه و بنگاه های مردم توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان عنوان مثال می به

حسب ترین مشکل این الگو این است که  ی غربی نام ببریم. البته مهم یافته ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه سالمت یا حتی در عرصه

در یک « بانک مرکزی موازی»رو خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصوری از   ی اجرا با سؤاالت نوینی روبه نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصه

ر توان این الگو را د اما باز هم منطقاً نمی ی دولتی و عمومی وجود ندارد.  مالی کشور در دو الیه -ی پولی بخشی به عرصه کشور و سامان

 .نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد های اداره ی مدل زمره



 تعریف دوم: اقتصاد ترمیمی

ساختارها و « ترمیم»و « گیری خلل»، «زدایی آسیب»، «سازی مقاوم»تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی 

تواند انتظارات ما را برآورده کند،  گفتیم که فالن نهاد نمی یکرد قبلی مینهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رو

های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثالً در این  در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

ی ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر ها خواهیم که کانون تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می

 .ها یا نیازهای انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم

ی سد انجام داد؛  انگشت خود در تَرَك دیواره با فروبردن« پتروس فداکار»توان گفت این کار شبیه همان کاری است که  در مقام تمثیل می

 .های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم یعنی باید ترك

سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از  این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم

سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثالً غرب  هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم یز در برههیافته ن ذهن نیست. کشورهای توسعه

طوری که امروزه با  های نوین کرد؛ به های فسیلی با سایر سوخت میالدی، اقدام به جایگزینی سوخت 1۱۳۸و  1۱۹۱پس از دو شوك نفتی 

ی ملی  شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه میصد دالر نیز دچار شوك نفتی ن های باالی یک قیمت

 .و ارزشی هستیم

 تعریف سوم:اقتصاد دفاعی

ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا « پدافندشناسی»و « آفندشناسی«  ،«شناسی هجمه»تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 

دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد  مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت میبررسی کنیم که 

ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه  های هجمه ایم که ابزارها و شیوه مقاومتی دست یافته

 .. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شدآنان تدوین و اجرا کنیم

 تعریف چهارم:اقتصاد الگو

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خالف سه تعریف  چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه

اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد و  دانستند، این رویکرد چشم مدت می ا یا پدافندی یا کوتاهقبلی که اقتصاد مقاومتی ر

های رهبر معظم انقالب نیست، رویکردی ایجابی و  رسد دور از دیدگاه شود. این تعریف هم که به نظر می یک اقدام بلندمدت را شامل می

 .دوراندیشانه دارد

هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای « آلی اقتصاد ایده»ما در پی در این رویکرد، 

  باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،« تمدن بزرگ اسالمی»ساز تشکیل  بخش و کارآمد بوده و زمینه جهان اسالم الهام

باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی  مهم الگو می های یکی از مؤلفه

 .شود پذیری و نوآوری می و ریسک

و برخی مدت  منتها برخی کوتاه  دارند،« وجه عموم و خصوص مِن»ی  ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه البته همه

 .کشند های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی

 :اقتصاد مقاومتی درکالم مقام معظم رهبری



را مطرح کردند؛ عیبى ندارد. بنده فکر اقتصاد تهاجمى را نکردم. اگر واقعاً یک تبیین « اقتصاد تهاجمى»ى مسائل اقتصادى،  در زمینه"

 وجود دارد، چه اشکالى دارد؟ -به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتى  -شگاهى و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمى دان

ى نفى نیست؛ اینجور نیست که  آن را هم مطرح کنیم. آنچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتى بوده. البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه

دن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشی

 .ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّى در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند

اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهى، ى عمومى است. شما دانشجو هستید، استاد هستید،  این یک فکر است، یک مطالبه

ى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنى آن اقتصادى که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط  همین ایده

 .ى رشد و شکوفائى یک کشور باشد ها و خصومتهاى شدید میتواند تضمین کننده دشمنى

هاى دولتى، هم آحاد مردمى که خوشبختانه توانائى و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمى، چه از لحاظ    ا، هم دستگاهه   هم دانشگاه

 .هاى مالى، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخى حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند   توانائى

، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت میکند. ما افقهاى بسیار بلند و «اقتصاد مقاومتى»این که ما عرض کردیم 

هائى هم دارد. بعضى    نویدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده میکنیم. خب، بدیهى است که حرکت به سمت این افقها، معارضها و معارضه

 .المللى است   اى است، بعضى بین   هاى سیاسى دارد؛ بعضى منطقه   ضى انگیزههاى اقتصادى دارد، بع   ها انگیزه   از این معارضه

مقاومت  -از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها  -یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن 

تکرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان 

 .گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد

نفع از این تحریمها نیست.  این چیزهائى که االن آنها تهدید میکنند، تحریم میکنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستى، هیچ کس ذى

 .فشار و با رودربایستى و با این چیزها وارد میدان کردنددیگران را با زور و با 

شاهدش هم این است که مجبور شدند  -یک مدتى است  -خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستى نمیتواند خیلى ادامه پیدا کند 

نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از بیست تا کشور را از همین تحریمهاى نفتى و امثال اینها استثناء کنند! دیگرانى هم که استثناء 

 .حل میگردند. بنابراین بایستى مقاومت کرد آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما میخواهیم، آنها دنبال راه

رد واقعیتهاى کننده جلوى چشم ما باشد. در مو ما باید مسائل کشور را با این دید نگاه کنیم؛ آرمانها جلوى چشم ما باشد؛ واقعیتهاى تشویق

 .دچار اشتباه نشویم -نمائى است  سازى است، واقعیت که در واقع در بعضى موارد واقعیت -منفى 

ى اساسى و مهمى است. شما مثل یک ریاضیدانى که  انگارى نکنیم. مسئله، مسئله انگارى و ساده کم نگیریم، سهل البته توان دشمن را دست

 .ل کند، بر سر این مسئله تالشتان را به کار ببرید و مسئله را حل کنیدى مهم ریاضى را ح میخواهد یک مسئله

ى ریاضى است. اینجورى باید با مسائل گوناگون برخورد کنید. خوشبختانه انسان  شما ریاضیدان بااستعدادى هستید؛ این هم یک مسئله

 .ى اقتصاد باید با این دید نگاه کرد ههاى گوناگون وجود دارد. به مسئل مشاهده میکند که همین روحیه هم در دستگاه

ى کسانى که ناظر مسائل گوناگون بودند، میتوانستند حدس بزنند که هدف  را مطرح کردیم. همه« اقتصاد مقاومتى»ما چند سال پیش 

 .مرکز شوندها نشان میداد که اینها میخواهند بر روى اقتصاد کشور مت دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى

ى مهمى است. هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال  اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه

لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى 

 ".دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان میتوانست مشاهده کند

 کشور اقتصادی ساختار مشکالت

 بانکی سیستم که است داده نشان تجربه اما است، بانکی سیستم مهم های چالش از بانکی های تحریم چه اگر تحریم؛



 مؤثر اما است، داده افزایش را اقتصادی فعاالن و بانکی سیستم های هزینه ها تحریم این .است کرده مدیریت را مها تحری خوبی به کشور

 های خواسته به رسیدن یا و شونده تحریم رفتار تغییر باعث بتوانند تحریم اعمال با کنندگان تحریم که است مؤثر وقتی تحریم .است نبوده

 تحریم از عبور برای ها بانک شهای تال مرهون آن از بخشی که است بوده اثر بی مها تحری انواع کنون تا خوشبختانه که بشوند خود

 آن مدیریت به خوبی به کنون تا مختلف های بخش و دارد مدیریت به نیاز که است استقالل برای کشور کل ی هزینه تحریم، .هاست

 اختصاص تحریم از دیده آسیب های شرکت و صنایع کها، بان به کمک برای خاصی هی بودج است الزم نیز مجلس و دولت .پرداختهاند

 .باشد دسترس در پذیر آسیب های بخش برای حمایتی ی بودجه لزوم، مواقع در تا دهند

 

 فرهنگ، با تطابق مالی، بازار اصلی دغدغه چه گر المللی؛ بین وبازارهای نهادها با ایران مالی بازارهای انطباق قابلیت

 و ها ارتباط گسترش و المللی بین مالی بازارهای پیشرفت با است، داخلی کنندگان شرکت روحیات و ها انگیزه و اهداف

 کار به را ها ظرفیت و ها دقت اکثر حد ابزارها و نهادها احی طر در باید .کرد بسنده بسته ی مال بازار به توان نمی فراملی های همکاری

 اسالمی کشورهای ویژه به المللی بین مالی بازارهای با ن بتوا تقاضا طرف در چه و نقدی سرمایه عرضه طرف در چه لزوم، هنگام تا برد

 .کرد تعامل

 نبود، اقتصادی بنگاه یک عنوان به بانک منظر از دیدگاه یک بانک، به غالب دیدگاه ساختار، این در دولتی؛ مدیریت

 در مربوط مسؤوالن عمومی دیدگاه .شد می نگریسته اقتصادی مشکالت تمامی رافع عنوان به بانک، به دیدگاه این در بلکه

 شورای مجلس و کشاورزی مسکن، صنایع، وزارت دارایی، و اقتصادی امور وزارت اعتبار، و پول شورای مرکزی، بانک از اعم  ایران اقتصاد

 های برنامه تا باشد می دولت اختیار در که است عظیم مالی نهاد یک بلکه اقتصادی بنگاه یک نه بانک که بود استوار اساس این بر  اسالمی

 اختیار در به گذار قانون عزم قبیل از مواردی .کند اجرا ها آن رهگذر از را خود اقتصادی مشکالت حل و مالی های سیاست و حمایتی

 تعیین آن، از ناشی بهای آسی بازسازی ضرورت و تحمیلی جنگ سال 8 از ناشی تبعات تولید، افزایش و اشتغال برای تسهیالتی گذاشتن

 اهداف به بانکی نظام اند نگذاشته خود سهم به که اند عواملی بوده و امور جمله از ...و اقتصادی بخش هر در اعطایی تسهیالت سهم

 نگاه اما شد تعدیل حدی تا دیدگاه این چند هر بانکی سیستم ی مجموعه به خصوصی های بانک ورود با .یابد دسترسی شده طراحی

 از مرکزی بانک که شود می مالحظه حتی مواردی در که طوری به نیافت، تغییری مرکزی بانک یعنی پولی بخش اصلی تگذار سیاس

 سوی از .نماید می تحمیل ها بانک به داری سهام نوع از مقرراتی و آورد می عمل به ممانعت نیز خدمات نرخ کاهش در ها بانک رقابت

 های بانک به ایرانی داری بانک تفکر همان و شوند می انتخاب دولتی کهای بان از نیز خصوصی بانکهای ارشد و میانی جز، مدیران دیگر

 خصوصی و اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست اجرای با .یابد می رواج رود، می ها آن از باال کارآمدی انتظار که جدید خصوصی

 ادامه شده خصوصی های بانک در دولتی مدیریت با خصوصی نیمه مالکیت .یشود نم حاصل خاصی تغییر نیز دولتی بزرگ بانک چند شدن

 .یابد می

 تکلیفی تهای سیاس و اعتبارات بخشی توزیع تکلیف ای، تبصره و تکلیفی تسهیالت زیاد حجم بانکی، سیستم به دولت بدهی

 دولتی ساختار پیامدهای از دست، این از مواردی و کها بان رسالت در شفافیت عدم و مالی های صورت در شفافیت عدم و سود نرخ

 .است بانکی سیستم

 

 چرایی اقتصاد مقاومتی؟

مقام معظم رهبری در بیان ضرورت و علل انتخاب اقتصاد مقاومتی به لزوم نگاه واقع بینانه در برابر شرایط حاکم بر کشور اشاره نموده و 

 ، برشمردند:موارد زیر را به عنوان واقعیت های تلخی که سبب اتخاذ این اقتصاد گردیده 



یکی از واقعیت های موجود کشور وجود فشار ها و تهدید هاست،:از واقعیت های موجود کشور وجود فشار ها و تهدید هاست.      -1

کشور با زور ازمایی چند قدرت و دولت مستکبر رو به رو است .طرف مقابل ما جامعه جهانی نیست، دولت ها نیستند، ملت ها 

دولتند،منتها دستگاه رسانه ای قوی دارند.این چیزها که ما باید اقرار کنیم که امریکایی ها و غربی ها انصافا در این نیستند، چند 

قضیه قوی هستند، قدرت رسانه ای است ،قدرت تبلیغات به معنای پروپاگاندا است، همان که خودشان می گویند...ما این را قبول 

وانایی های اقتصادی ،توانایی های سیاسی، امنیتی و امثال اینها و بخصوص رسانه ایی پشت داریم که در مقابل ما فشار هست، ت

 سر این حرکت وجود دارد، این یک واقعیت است .

دشمنان ما با توان تبلیغاتی و رسانه ایی باال ی خود خودشان را بنام )جامعه جهانی ((معرفی می کنند،: آن چیزی که ما اقرار      -1

که اینها در آن قوی هستند ، قدرت تبلیغات و قدرت رسانه ای و وانمود کردن مطالبی است که می خواهند وانمود می کنیم 

شود. امروز اینها با توان تبلیغاتی و رسانه ای باالی خود بشدت دارند این را تبلیغ می کنند و می گویند، و این واقعیت دارد که 

ه ای، خودشان را بنام ))جامعه جهانی(( معرفی می کنند،و دورغ می گویند، جامعه جهانی چند دولتند،منتها با همین نیروی رسان

 نیست. این یک واقعیت است.

بسیاری از کشورهای مقابل ما سیاهی لشکرند،ما با زور آزمایی چند دولت و چند قدرت استکباری مواجه ایم.اینها یک سیاهی      -۸

م با ما مخالفند، اما آنها موجودیتی از خودشان ندارند،توانی ندارند.اگر دست حمایت لشکر هم پشت سرشان دارند،که آنها ه

قدرتی مثل امریکا از روی سرشان برداشته شود، صفرند،در معادالت جهانی و بین المللی به حساب نمی آیند، لیکن حاال به عنوان 

نیسم دنیا دارندحرکت می کنند.این یک واقعیت است، سیاهی لشکر، پشت سر امریکا و پشت سر رژیم صهیونیستی و شبکه صهیو

 این در مقابل ماست، این از اول انقالب شکل گرفته، کم هم نشده و افزایش هم پیدا کرده.

دورغ بودن اینکه این فشارها به خاطر مثال مسئله هسته ایی یا مسئله حقوق بشر است:، واقعیت دیگری که در گنار این واقعیت      -4

یده شود این است که وانمود می شود این زورآزمایی به خاطر مثال مسئله هسته ای یا مسئله حقوق بشر است و این دورغ باید د

است. دورغ بودن این ادعاء یکی از واقعیت هاست...اینها می گویند مقابله ما با جمهوری اسالمی برای حقوق بشر است،دورغ 

ری اسالمی برای سالح هسته ایی است، دورغ است، این را ما اول با حدس بیان می است، این هم که می گویند مقابله با جمهو

کردیم، بعد در مذاکرات ومبادالت بین المللی برای ما روشن شد که آنها میدانند جمهوری اسالمی دنبال سالح هسته ای نیست، 

سالح هسته ای را مطرح می کنند. پس ادعای این را باور کردندو قبول دارند، و واقعیت هم همین است، در عین حال مسئله 

اینکه این فشارها ، این تحریم ها، این محاصره ها، این دشمنی ها و خصومت ها به خاطر مسئله سالح هسته ای و مسئله توان 

 هسته ای است، یک دورغ است، این دورغ بودن هم یک واقعیت است.

نظام اسالمی است، واقعیت این است که مخالفت آنها به خاطر اصل انقالب و  مخالفت ها به خاطر اصل انقالب و اصل تشکیل     -5

اصل تشکیل نظام اسالمی است.این ها در این منطقه با خیال راحت داشتند حکومت میکردند.کشوری مثل ایران با این منابع 

ند، هر تصمیمی می خواستند می سرشار، با این امکانات فراوان، توی مشت آنها بوده است، هرکاری می خواستند، می کرد

گرفتند، از امکانات این کشور در پیشبر مقاصد خودشان همه استفاده ها را می کردند،ولی االن از آن محروم شده اند. فقط این 

 هم نیست، این حرکت موجب شده است که این داعیه و این انگیزه در دنیای اسالم بیدار شود، که امروز نشانه هایش را در شمال

افریقا و در خاورمیانه و در همه کشور ها و ملتها داریم مشاهده می کنیم، اینها از این ناراحتند.نقطه کانونی،جمهوری اسالمی 

است، میخواهند به جمهوری اسالمی ضربه وارد کنند و این را عبرتی قرار بدهند برای دیگران، انگیزه واقعی این است. این هم 

 یک واقعیت است.



ن چالش هایی که امروز برای جمهوری اسالمی وجود دارد، یک واقعیت دیگر این است که این چالش هایی که امروز برای جدید نبود

جمهوری اسالمی وجود دارد، جدید نیست. این هم تحلیل نیست. این واقعیت است،این را همه می بینند، مشاهده می کنند. یک روزی بود 

در خلیج فارس می زدند، یک روزی بود که همه مراکز صنعتی موجود ما زیر چتر بمباران دشمن بود،  که کشتی های نفتی و غیر نفتی مارا

این ها چیز هایی است که به چشم خودمان دیدیم، ما این روزها را گذراندیم ، این برای ما جدید نیست امروز جرات نمی کنند به جمهوری 

هم بخش دیگری ازواقعیت هاست. یک روزی این جرات را داشتند،می آمدند، ضربه  این -که حاال عرض خواهم کرد-اسالمی نزدیک شوند

می زدند، حمله می کردند.جنگ صدام با ما که جنگ یک دولت با ما نبود،جنگ بین المللی علیه ما بود.بنابراین،این چالش هایی که وجود 

 جمهوری اسالمی جدید نیست.این هم یک واقعیت.برای  -تهدید می کنند، میگویند، می شمرند، بزرگنمایی می کنند-دارد

عبور نظام جمهوری اسالمی از همه گردنه های سخت،: یک واقعیت دیگر این است که نظام جمهوری اسالمی از همه این         ۹

ر توانستند دشواری ها و گردنه های سخت عبور کرده . مگر عبور نکردیم؟ مگر توانستند به جمهوری اسالمی ضربه وارد کنند؟مگ

به آرمانها و اصول جمهوری اسالمی خدشه ایی وارد کنند؟ نتوانستند. این هم یک واقعیت است. این واقعیت ها باید دائما جلوی 

 چشم ما باشد.

پیشرفت در شرایط تهدید: ، یک واقعیت دیگر این است که ما در همین شرایط تهدید پیشرفت کردیم.در طول این سالهای         ۳

ادی،ما در همه حوزه ها جلو رفتیم،در حوزه دانشهای پیچیده پیشرفت کردیم، در حوزه فناوری های مورد نیاز کشور پیشرفت متم

کردیم،در زمینه دارو،حمل و نقل،مسکن،آب،راه،کشور پیشرفت های برجسته ای کرده،که امروز بخشی از آمارها را آقای رئیس 

این فشارها ، کشور در طول این سالها مرتب جلو رفته است.در حوزه بعضی از  جمهورگفتند و شما شنیدید. با وجود همه

کشور رتبه پیدا کرده.خب، اینها الگو سازی در دنیای اسالم است، این یک واقعیتی –دانشهای مهم و انحصاری و منحصر به فرد 

تهدید هایی که وجود داشته است ، از قبیل است.ما متوقف نماندیم ، ما دائم پیش رفتیم. نظام جمهوری اسالمی با همه این 

این پیشرفت ها را داشته است . این هم یک  -تحریم و غیر تحریم  وتهدید و کارهای گوناگون و پیچیده امنیتی و سیاسی و غیره

واقعیت است، این هم تحلیل نیست ، این هم محسوساتی است که جلوی چشم همه ماست. شما مسئولین محترم هم بهتر از 

 احاد مردم این ها را میدانید.

قوی تر شدن کشور در مواجهه با چالش ها و تهدید ها، یک واقعیت دیگر این است که کشور با مواجهه با چالش ها و تهدید         ۱

لی قوی تریم، ها ، در مقایسه با سالهای قبل از انقالب ، به مراتب قوی تر شده.    امروز ما با مواجهه با تهدیدها، از روز اول خی

همه اعتماد به نفسمان بیشتر است ، هم توکلمان به خدا الحمدهلل کم نیست، هم توانایی های علمی و موجود ومحسوس و 

ملموس ما بیشتر از گذشته است. قدرتها با همه توانشان دارند تالش میکنند، اعتراف میکنند که نمی توانند پیش بروند، 

 ببرند.نتوانستند کار خودشان را پیش 

ضعیف تر شدن جبهه مقابل ما در طول سالهای اخیر،:یک واقعیت دیگر است که جبهه مقابل ما در طول این سالها ضعیف تر    11

شده است.یعنی اگرما دو نماد اصلی این جبهه را امریکا و رژیم صهیونیستی بدانیم ، و غرب را دنبال سر اینها بدانیم ، واضح است 

ده اند. امروز رژیم صهیونیستی بمراتب ضعیف تر از بیست سال قبل و سی سال قبل است. بعد از حوادث که اینها ضعیف تر ش

شمال افریقا و مسئله مصر ، رژیم صهیونیستی بشدت تضعیف شده است، هم از درون دچار مشکل است، هم از بیرون مشکالتی 

اینها بمراتب عقب رفتند. در عراق وضعشان انجوری شد، در بی نهایتی دارد. امریکای امروز هم امریکای زمان ریگان نیست، 

افغانستان روز به روز وضعشان بدتر شده است، در سیاست های خاورمیانه ایی شان شکست خوردند،در جنگ سی و سه روزه ، 

، نتوانست عاملشان که رژیم صهیونیستی است ، شکست خورد، در جنگ بیست و دو روزه ، عاملشان که رژیم صهیونیستی است

در مقابل یک میلیون و اندی انسان بی دفاع کاری از پیش ببرد.اینها واقعیت های خیلی مهمی است. بنابراین اینها ضعیف شده 

 اند. اینها نسبت به بیست سال قبل و سی سال قبل بمراتب ضعیف ترند.این هم یک واقعیت دیگر است.



می،:یکواقعیت دیگر این است که رژیم های مخالف نظام جمهوری اسالمی درگیر بحران در رژیم های مخالف نظام جمهوری اسال   11

بحرانند، همین چند دولت غربی ، خودشان و اطرافیانشان دچار بحرانند. با این بحران اقتصادی که دراروپا وجود دارد ،اتحاد اروپا 

، کسری بودجه فراوان، قرض فراوان،فشار مردم،حرکت جدا در تهدید است ، یورو جدا مورد تهدید است. امریکا هم به نحو دیگری

نود ونه درصدی. اینها حوادث مهمی است. البته وضع اروپا از امریکا بدتر است، چند -به قول خودشان-ضد وال استریت،حرکت

 دولتشان سقوط کردند. االن در چندین کشور اروپایی بی ثباتی وجوددارد.

به غرب،: واقعیت دیگر همین تحوالت شمال افریقا وتحوالت مجموعه این منطقه است. در  سقوط و تغییر رژیم های وابسته   11

 بعضی جاها این تحوالت به تغییر نظام ها و رژیم ها منتهی شده، بعضی هم نشده، اما در خطرند.که من از اینها عبور میکنم.

ت،: ما کشور قدرت مندی هستیم. ما کشور دارا و توانایی یک واقعیت دیگر، توان افزایش یافته در درون جمهوری اسالمی اس    1۸

هستیم. از لحاظ منابع، در رتبه های باالی جهانی هستیم.در بعضی از منابع، رتبه اولیم. در ترکیب نفت و گاز، ما در دنیا اولیم 

ادن اساسی ، کشور غنای باال و ،ازهمه کشورهایی که دارای نفت هستند، مجموعه نفت و گاز ما بیشتر است. از لحاظ منابع و مع

 فراوانی دارد. از لحاظ نیروی انسانی، ما هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت داریم، این جمعیت عامل خیلی مهمی است.

انعطاف در مقابل جبهه دشمن ، یک واقعیت دیگر این است :، در هر برهه ای که ما در مقابل جبهه دشمن انعطاف نشان دادیم و    14

دشمن مواضع  -مثل مثال یکوقت گفتیم بگذارید سوء ظن دشمن را از خودمان زائل کنیم –وجیه هایی عقب نشینی کردیم با ت

گستاخانه تری علیه ما گرفته، در آن روزی که ادبیات مسئولین ما الوده شد به حرفها و تعبیرات تملق آمیز نسبت به غرب و 

ارت معرفی کردند، چه کسی؟ آن کسی که خودش مجسمه شرارت بود...عقب فرهنگ غرب، در آن روز اینها ما را محور شر

سانتریفیوژ در  15نشینی ها آنها را گستاخ تر کرد،طلبکار تر کرد. یک روزی بود که مسئولین ما قانع بودند که اجازه بدهند ما 

اشیم ، بازهم گفتند نمی شود، مسئولین ما سانتریفیوژ داشته ب 5کشور داشته باشیم، آنها گفتند نمی شود، اینها قانع شدند که 

تا سانتریفیوژ داشته باشیم ، باز هم گفتند نمی شود، امروز گزارش را شنیدید، یازده هزار سانتریفیوژ داریم ، اگرما ۸قانع شدند 

این نشاط علمی هم  آن عقب نشینی ها را ، آن انعطاف ها را ادامه می دادیم امروز از پیشرفت هسته ای که هیچ خبری نبود ، به

این حرکت علمی، این جوان ها، این ابتکارات، اختراعات، پیشرفتهای گوناگون  -که در چند سال اخیر در کشور وجود پیدا کرده

قطعا لطمه می خورد ، چون اوال نسبت به هریک از آنها ممکن بود یک بهانه ایی بیاورند، ثانیا حرکت  -در بخش های مختلف

 هسته ای، نماد پیشرفت یک کشور است.  این هم یکواقعیت دیگری است.هسته ای و صنعت 

اگر مدبرانه مقاومت کنیم، امکان تکرار استفاده از این حربه وجود نخواهد داشت،: یک واقعیت دیگر هم این است، که اگر کشور    15

مت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کند مقاو -از جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزها–در مقابل فشارهای دشمن 

خواهد شد بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت،چون این یک گذرگاه است، کشور از این 

شاهدش  –یک مدتی است -برهه عبور خواهد کرد...خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستی نمی تواند خیلی ادامه پیدا کند

م این است که مجبور شدندبیست تا کشور را از همین تحریم های نفتی و امثال این ها استثناء کنند، دیگرانی هم که استثنا ه

نشدندخودشان مایل نیستند و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما می خواهیم، آنها دنبال راه حل میگردند. بنابراین 

نها واقعیت های ملموس است. اینهایی که عرض کردم ، هیچ کدامش تحلیل نبود، ذهنی نبود، بایستی مقاومت کرد. خب ای

 چیزهایی است که مشاهده می کنیم.

دچار تنبلی هستیم، البته در کنار این واقعیت ها، این واقعیت هم هست که ما هنوز آن حالت الزم متناسب اسالمی را در میدان    11

کار و اینها در خودمان به وجود نیاوردیم، یک قدری دچار تنبلی هستیم، این جزء میراث های دوران استبداد و تسلط دیکتاتوری 

وری دیکتاتوری بود، مردم تنبل میشوند. این میراث دوران استبداد است که در ما وجود دارد. بر کشور است. وقتی در یک کش



باید تنبلی را کنار بگذاریم. آن خطر پذیری الزم در همه بخش های جامعه نیست.با توکل به خدای متعال، و با تدبیر و درایت 

 شته باشیم.الزم ، باید خطر پذیری وجود داشته باشد، این را باید همه دا

 اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی

نامگذاری یک سال از طرف مقام معظم رهبری، بنام جهاد اقتصادی، آغاز حرکتی بود در راهی که به از بین بردن موانع و معضالت اقتصادی 

یکی از اهداف مهم آن ایجاد اقتصاد  کشور می انجامد. به همین نامگذاری یک سال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،

مقاومتی است. جهاد اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست، شروع 

 .زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل

کند و با تورم  فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم میاقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه برحرکت های جهادی و 

 .کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند و گرانی مقابله می

 :برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از

 حمایت ازتولید ملی

یه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرما

 .مردم می باشد، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است

ی پایین باشد، عمالً رغبتی از سمت مردم به یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کاالی داخل

 .خرید کاالی تولید داخلی نخواهد بود

اگر تولید کننده هم برای تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین 

 .ی داخلی بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بوداقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کاال

 .لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند

 قانون اساسی ۴۴سیاست های اصل 

قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه  44محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 

ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت 

 .این بخش می باشد

که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های  عنوان موتور و محرك اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است بخش خصوصی به

غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند 

 .اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید

و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم  اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد

 .عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست به

 توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین



ولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خالقیت، شود که اثرگذاری وی در ت نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می

 .کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد

ی ها به ایران برسند، اگر از زمانی که فناوری های نوین مشمول تحریم قرار می گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی دهند این فناور

 .نخبگان حمایت شود، می توان این فناوری ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد

میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه ای باشد که 

 .دنخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برن

آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر از 

 .کند تحریم ها عمل می

 بنیان در اقتصاد مقاومتی  نقش شرکتهاى دانش

بنیان و فعالیتهاى   است... این بخش شرکتهاى دانشبنیان   ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش  یک مسئله"مقام معظم رهبری:

 .اى داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند  ى باز و امیدبخشى است. ما استعدادهاى برجسته  بنیان خیلى جاده  اقتصادى دانش

صیت اقتصاد در یک چنین شرائطى، ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکى از بخشهاى ما، اقتصاد است و خا

اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر 

ان است؛ این یکى بنی   من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانش

 ".هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد   از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه

 

 نقش ساخت داخل نیروگاهی در سیاست های اقتصاد مقاومتی:تبیین 

 :اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از

 مهار سوداگری و فساد،گام اول تحقق اقتصاد پایدار

از سوداگری، فعالیت های غیر مولدی است که از تالطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی منظور 

افراد می گرداند. در اقتصاد مبتنی بر داللی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب های 

د سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت قیمتی و نوسان های شدی

 .شود متالشی می

 :برخی سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از

 سیاست های کنترل زمین و مسکن

 مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی

 ...ر دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی وساماندهی فضای اطالعاتی به منظو

 مردمی سازی اقتصاد،ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها



برای اینکار، در گام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های 

وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و... در مولد اقتصادی فراهم شود. 

دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و 

 .رتقاء می یابدمقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ا

 خالصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی

ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی 

حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور  نموده و درخصوص آن تصمیم گیری نمایند. درموارد کم اهمیت تر می توان این

 .کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مد نظر قرار گیرد

 :برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از

 جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند

 مالیات و درآمدهای ترانزیتی

 .....یز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکترو ن

 اولویت بندی شرکای تجاری ایران

کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل 

یکدیگر دارند و از سوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترك، کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه 

 .امنیتشان به هم گره خورده است

در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر 

رشته فعالیت های اولویت دار مثل غذا و دارو، پیشرفت کند به صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت کشور در زمینه های صنایع و 

های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها می تواند نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می 

 .یابد

 .مهم دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز دو زمینه

اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقالب اسالمی می توان با تحرك و پویایی 

 .سلطه را مورد چالش جدی قرارداد مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی واالی اسالمی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام

 فرهنگ سازی اولویت تولید برواردات و خرید کاالی داخلی

عالوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی 

 .ی داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروستبسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کاال

 نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانهو  نفی تکاثر درعین تبلیغ کار و تولید ثروت

نظر  و...نیز بایستی محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مد

 .قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد



دی اینها گوشه ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اقتصا

 .ایمن و مقاوم و خود کفایی که آرزوی هر ملتی است

 اقتصاد مقاومتی چالشهای پیش روی و  موانع

 :از جمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی /1

 وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی /1

 کاالیی عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه /۸

 پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی و ضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته /4

 افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید /5

 وجود نقدینگی های سرگردان /1

 تورم باال ومستمر درکشور /۹

 اختالالت متعدد در بازار ارزی کشور /۳

 شتغال پایدارسطح باالی بیکاری و عدم ا /۱

 افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره ها /11

 وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام /11

 کسری بودجه مزمن و پایدار /11

 قانون اساسی در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی 44عدم اجرای کامل سیاست های اصل  /1۸

 ناکارآمدوجود نظام مالیاتی  /14

 هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن /15

 ناکارایی نظام پولی و بانکی /11



 نوسانات متعدد درشاخص های بورس /1۹

 وجود سیاست های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیر هدفمند /1۳

 ضعف های زیرساختی و گمرك /1۱

 تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه /11

 تامین کاالهای مورد نیاز بخش تولیدمشکالت  /11

 وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی /11

 عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگان /1۸

 شود مواردی که موجب ایجاد ضعف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی می /14

 فساد مالی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی عدم پیشگیری در مواجهه با /15

 فساد اقتصادی /11

 انجام واردات بی رویه /1۹

 عدم اعمال مالیت های سنگین برای فعالیت های غیر تولیدی /1۳

ه موقع از عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راه کارهای حمایتی برای بهره برداری ب بروکراسی اداری نیز به /1۱

 .پروژه های در دست اجرا را می طلبد

 سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق :

ای  ترین حامل انرژی نام برد به گونه توان مهم صنعت برق، جزو مهمترین حوزه های مورد توجه در اقتصاد مقاومتی است. انرژی برق را می

 بها است. بسته به این انرژی گرانوزه بشری واکه حیات تمام صنایع کشور، روشنایی و رفاه زندگی امر

های عملیاتی اقتصاد  فروردین ماه برنامه 11ای در تاریخ  که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، وزارت نیرو در نامه ۱5در سال 

اقتصاد مقاومتی اعالم کرده  ستاد فرماندهیمقاومتی وزارت نیرو در سال جاری را به اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور و دبیر 

 است.

های گازی، کاهش تلفات شبکه  اگرچه در این نامه نکات با اهمیتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مانند احداث بخش بخار نیروگاه 

ترین عامل  به عنوان مهم« رقاصالح ساختار اقتصادی ب»های تجدید پذیر اشاره شده است، اما جای خالی  توزیع برق و احداث نیروگاه

 صنعت برق به خوبی احساس می شود. سازی مقاوم



ای است که از یک طرف بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی برای تولید برق،  در حال حاضر، مدل اقتصادی ساختار صنعت برق به گونه 

 51گردد واز طرف دیگر به صورت میانگین حدود  نه میتومان هزی 111به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق و انتقال و توزیع آن حدود 

ووات تومان به ازای هر کیل 41گردد. به عبارتی، به صورت متوسط به تمام پلکان های مصرف برق، حداقل  تومان از مشترکین دریافت می

 ساعت یارانه پرداخت می شود.

یارانه برای هزار میلیارد تومان  4تحویل داده شده است و حدود میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه برق کشور  1۸5حدود  ۱4در سال 

 آن پرداخت شده است. 

بخصوص آنکه با توجه به استمرار این روند بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حجم بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران و 

رسانده است. وجود این حجم از بدهی برای وزارت نیرو باعث شده  ۱۸ان سال هزار میلیارد تومان در پای ۸1تولیدکنندگان برق را به حدود 

 گذاری در این حوزه نداشته باشند. گذاران انگیزه ای برای سرمایه است که صنعت برق به عنوان بنگاه اقتصادی تلقی نگردد و سرمایه

مات انجام شده است ولی همانطور که اشاره شد، نیاز به اقداتاکنون اقدامات زیادی برای اصالح الگوی نظام اقتصادی صنعت برق در کشور 

 تکمیلی به شدت احساس می شود.

های انرژی در بخش  یکی از مهم ترین روش های اصالح این الگو در کشورهای دنیا، استفاده از شیوه های هوشمندانه قیمت گذاری حامل 

 ( است.  IBT=Increasing Block Tariffخانگی مانند نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی)

شود و  در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن باال می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی 

جه به روند مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با تو

تر  ز الگو، ارزانکند و هزینه مصرف کمتر ا تعریف می« الگوی مصرف مجاز»مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان 

 شود.  تعیین می

، رفتار خود را یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می

توان عالوه بر تغییر الگوی نادرست مصرف برق  اصالح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود. با استفاده از این روش می

 برخی از مشترکین پرمصرف، نظام اقتصادی صنعت برق را به یک بنگاه اقتصادی سودده نزدیک نمود و یارانه مصرف برق را به صورت

 عادالنه بین مشترکین توزیع نمود.

 

های هوشمندانه  به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه برق ضرورت دارد که وزارت نیرو اصالح نظام اقتصادی با تمرکز روی شیوه

ختی به این حوزه گذاری برق را مورد استفاده قرار دهد تا عالوه بر تغییر الگوی مصرف برق، شاهد کاهش یارانه ناعادالنه پردا قیمت

 )منبع ، برق نیوز(باشیم.

 مولفه های اصلی  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری  :

 :شود ها اشاره می که به اجمال به این مؤلفه شامل شش مولفه می باشد های اقتصاد مقاومتی ی مؤلفه های رهبر معظم انقالب درباره دیدگاه

آورد. در واقع  ی تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمینه اساسیدولتی بودن اقتصاد یکی از  .1

وری و  ها، به علت پایین بودن بهره دهند. این شرکت های بزرگ دولتی تشکیل می های اقتصادی کشور را شرکت ساختار اصلی اقتصاد و بنگاه

هایی، به علت  کافی با تغییرات و تهدیدهای محیطی را ندارند. همچنین در چنین شرکتنداشتن پویایی و قدرت تحول، توان انطباق 

ی شیوع فساد به عنوان تهدید داخلی اقتصاد بسیار  ی نوآوری و بهینه کردن محصوالت پایین و زمینه های خاص ساختاری، زمینه ویژگی

آورد. از این رو،  عنوان تهدید خارجی، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم می ها، به باالست. بنابراین تحریم مواد اولیه یا محصوالت این شرکت

 .رود که مورد تأکید رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می یکی از مؤلفه



ی پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به  دهافزو ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش وابستگی اقتصاد ایران و بودجه .2

های فعال در این حوزه است که  ی اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت ریشه .فروش نفت خام است

فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود. ی قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی، به اهرمی برای تحریم و  متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطه

 .های اقتصاد مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت است بنابراین یکی دیگر از مؤلفه

یکی دیگر از نقاط تهدیدزای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است. این موضوع، از یک سو، مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف و از  .3

های اقتصاد مقاومتی  ی داخلی است. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه کننده رف تولیدات داخلی از سوی مصرفسوی دیگر، مرتبط با اهمیت مص

 .موضوع مدیریت مصرف است

ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران است. بنابراین باال  وری پایین عوامل تولید و استفاده بهره .4

 .رود های اقتصاد مقاومتی به شمار می وری نیز یکی دیگر از مؤلفه هرهبردن ب

های اقتصادی است. در حقیقت این مسئله  یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه .5

پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم  ی آسیب زمینههای خارجی نموده است و این خود  ی فناوری کننده اقتصاد و صنعت کشور را مصرف

 دهد.  های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می نماید و سایر مؤلفه بیگانگان فراهم می

های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کاالهای استراتژیک مورد نیاز کشور است.  یکی دیگر از چالش .6

 .شود های اقتصاد مقاومتی محسوب می حمایت از تولید ملی نیز یکی دیگر از مؤلفه بنابراین

 

سیاست های اقتصاد مقاومتی با نقش و تاثیر ساخت داخل در صنعت نیروگاهی مورد بررسی قرار می گیرد، که این شش مولفه در راستای 

 برای هر یک از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت :

 مردمی کردن اقتصاد - نخست

 با توجه به اینکه ساخت داخل نیروگاهی نیاز به توانمندسازی و بومی نمودن دانش و توانایی های تخصص داخلی کارکنان را دارد لذا در این

 مولفه اصلی ، ساخت داخل می تواند منجر به 

 (توسعه دانش های داخلی مربوط به ساخت داخل و کاهش نیاز به آموزش این دانش ها از خارج از کشور 1

برای سایر کشور و قطعات مورد نیاز ( امکان بهره گیری از این دانش برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ساخت نیروگاهها 1

 های منطقه 



  ات مورد نیازعطواردات قکاهش و قطع وابستگی به  -دوم

با استفاده از رویکردهای موجود در ساخت داخل قطعات نیروگاهی ، واردات قطعات و وسایل مورد نیاز به شدت کاهش می یابد و  (1

 امکان خروج ارز از کشور کاهش می یابد.

جهت ساخت قطعات نیروگاهی و با روی آوری به فعالیت های ساخت داخل نیروگاهی امکان توانمندسازی متخصصان داخلی در  (1

 صادارت خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها فراهم می شود و لذا امکان ارز آوری برای کشور نیز فراهم می گردد.

 و استفاده مناسب از منابع موجود  مدیریت مصرف -سوم

انی متخصص داخلی استفاده بهینه تر شود و کارایی (ساخت داخل قطعات و وسایل نیروگاهی این امکان را فراهم می آورد که از منابع انس1

 و بهره وری این متخصصان باالتر رود.

( ساخت داخل قطعات و وسایل نیروگاهی این امکان را فراهم می آورد که امکان استفاده از دانش های پنهان متخصصان باالیی به عتنوان 1

 اصلی ترین منابع سازمان بیشتر شود .

ت و وسایل نیروگاهی این امکان را فراهم می آورد که از تخصصهای دیگر نیز در کشور استافده شود که این خود ( ساخت داخل قطعا۸

 منجر به افزایش اشتغال ، کاهش بیکاری و خروج از رکود اقتصادی می شود .

 باال بردن بهره وری استفاده از سرمایه های داخلی –چهارم 

شود که از سرمایه های داخلی کشور منابع انسانی متخصص و تولیدات کارخانه های ساخت داخل قطعات نیروگاهی منجر می  (1

 داخلی استفاده بهینه شود 

فعالیت های بیمه ای و بانکی با توجه به ساخت داخل نیروگاهی، و نیاز سایر کشورها به توانمندی متخصصان داخلی ، توسعه  (1

 هم می گردد.بیشتر می یابد و شرایط خروج از رکود آن بیشتر فرا

 افزایش میزان خالقیت و نوآوری –پنجم 



ساخت داخل قطعات نیروگاهی منجر به افزایش خالقیت و نوآوری متخصصان داخلی در ساخت قطعات می گردد و روح نوآوری  (1

 و خالقیت را در این صنایع حفظ نموده و حتی آن را ارتقاء می دهد .

نیاز متخصصان داخلی به به روز آموزی دانش و تخصص آنها می شود و نیاز  به ساخت داخل قطعات نیروگاهی منجر به افزایش  (1

 دانش آموزی افراد بیشتر می شود و کشور را  به سمت سازمان دانش محور حرکت می کند   .

 حمایت از تولید ملی و سرمایه های داخلی –ششم 

 صان داخلی و روحیه نوآوری در آنها بهبود یابد .آن سبب می شود که تعهد کاری متخصساخت داخل نیروگاهی و حمایت از  (1

 ساخت داخل نیروگاهی و حمایت از آن سبب می شود که منجر به حفظ سرمایه های ملی ، جلوگیری از خروج ارز گردد. (1

ساخت داخل نیروگاهی و حمایت از آن سبب می شود که روحیه دانش آموزی متخخصان داخلی افزایش یابد و از خروج مغزها  (۸

 نعت به عمل آید.ما

جهت بررسی میزان تاثیر ساخت داخل نیروگاهی در توسعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی از تحلیلی آماری و با نظرخواهی از چند تن از 

 کارشناسان پرداخته شده است که نتایج آن به صورت زیر می باشد.

مولفه های عنوان  ردیف

اصلی اقتصاد 

 مقاومتی 

میزان معنادار 

بودن آزمون 

sig 

مقدار  

در  sigبحرانی)

سطح معناداری 

۱5)% 

مقدار 

میانگین 

 بدست آمده

حد پایین 

فاصله 

اطمینان 

۱5% 

حد باالی 

فاصله 

اطمینان 

۱5% 

وضعیت تایید 

H1 

مردمی کردن  1

 اقتصاد
 تایید 1.6101 9782. 1.29412 1015 000.

کاااهش و قطااع   2

وابساااتگی باااه  

 واردات قطعاااات

 مورد نیاز

.000 1015 1.38235 1.1392 1.6255 

 تایید

 مدیریت مصارف  3

و اسااااااااتفاده 

مناسب از مناابع  

 موجود

.000 1015 .97059 .5203 1.4209 

 تایید



باااال بااردن بهااره  ۴

وری اساااتفاده از 

سااارمایه هاااای  

 داخلی

 تایید 1.7759 1.2829 1.52941 1015 000.

افاازایش میاازان   5

خالقیاااااااات و 

 نوآوری

 تایید 1.5325 7616. 1.14706 1015 000.

حمایت از تولیاد   6

ملاای و ساارمایه  

 های داخلی

 تایید 1.5419 7522. 1.14706 1015 000.

  1015در سطح معناداری 

بسزایی در توسعه سیاست های اقتصاد مقاومتی در  با توجه به نتایج جدول فوق مشخص می گردد که ساخت داخل نیروگاهی تاثیر 

 صنایع برق و نیروگاهی دارد.

 نتیجه گیری :

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساخت داخل قطعات نیروگاهی اثرات بسیاز زیاد در توسعه سیاست های اقتصاد مقاومتی و 

استفاده بهینه از سرمایه های منابع انسانی ، استعداد ها و تخصصهای جوانان این مرز بوم دارد و می تواند صنعت نیروگاهی را به 

 صوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری قرار دهد. عنوان یکی از صنایع پیشرودر خ
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