
 

 کاالی داخلی

 بررسی سبک زندگی اقتصادی در شرایط امروز جامعه

 

 ت بهتر مصرف با نگاه به سیاست اقتصاد مقاومتی راهکارهایی برای مدیری

کاالیسویبهانتخابمانانگشتکنیم،تهیهایجهیزیهیاشودخریداریکاالییاستقراروقتیایمکردهعادتکههاستسال

برخیدرکه-خارجیکاالیگیرد،صورتانتخابیوسایل،تریناهمیتکمیتهیهدراستقراروقتیحتی.برودنشانهخارجی

-استترکیفیتبینیزداخلیمشابهازموارد شودمیانتخاب دمانقشکهاینجاست. نیزداخلیمشابهازمواردبرخیر

رویبهرادرهاتوانیممیما.شودمیآشکارملیتولیدازحمایتدرمانقشکهاینجاست.شودمیانتخاب-استترکیفیتبی

تغییرداخلیکاالیبهسمتراخانوادهذائقهایرانی،کاالیمصرفبابایدما.کنیمجایگزینراداخلیتولیدوبستهخارجیکاالی

کنیمسازیفرهنگنیزخودفرزندانمیاندرراموضوعاینودهیم خانگی،لوازمکندمیمشاهدهابتداهمانازکهکودکی.

کاالیشودمیگیرتصمیمخودکهآیندهدرتواندمیچگونهشود،میخانهیروانههمسرپشتخارجیغذاییموادوپوشاک

راملیتولیدخارجی،وایرانیکاالیخریدبرایتردیدوگیریتصمیمهنگامدربدانندهااگرخانوادهکند؟جایگزینراایرانی

انتخابرابیگانهمحصولگاههیچافتد،میجریانبهداخلیهایکارخانهچرخویافتهرونقصنعتچرخهکنندجایگزین

.نشودنشینخانهوبیکاراشکارخانهتعطیلیدلیلبهکارگریهیچتاکنندنمی

 غربی و...؟گران چینی ونه کار یمبه فکر کارگران کارخانه های خودمان باش
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 خالی اش می کند ،ید؛ گاهی چشم های خیره به ویترینهوای جیبتان را داشته باش

.کنیممیکاالییخریدبهاقدامقبلیریزیبرنامهبدونوشویممیپاساژیکواردناگهانکهافتادهبرایماناتفاقاینبارهاماهمه

تفننیخریدگویندمیاینبه افتدنمیاتفاقشدهخریداریکاالیبهنیازخاطربهمعموالکهخریدی. دستبههدفمانبلکه.

استخریدازلذتورضایتاحساسآوردن آیدنمیدستبهوقتهیچکهرضایتی. نتیجهاینبهشناسانروانکهچرا.

خریددراصلیعواملازیکی.استنیازمحوروگراواقعخریدازبیشترخریدازبعدنارضایتیخرید،ازنوعایندرکهاندرسیده

راهاویترینوبزنیمگشتهاخیابانوپاساژهاوخریدمراکزدروبگردیمتربیشکهوقتیاستطبیعی.استگردیمغازهتفننی،

این.برسدنظرمانبهدشواریکارخریدنشانازپوشیچشمکهشدهمواجهتریبیشداشتنیدوستمحصوالتباکنیمورانداز

.کنندمیتامینراتفننیخریدروانیهایانگیزهکههستندهاییمحرکرنگوآبوخوشوداشتنیدوستمحصوالت

لحاظازآیند،میحساببهتبذیرواسرافهایمصداقازودهندمیکاهشرومااقتصادیقدرتاینکهبرعالوهخریدهایتفننی

افسردگیازانواعیبهمواردازبسیاریدرکههایینارضایتی.کنندمیانباشتهماناخودآگاهدرراشدیدیهاینارضایتیهمروانی

.شوندمیمنجر
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 باش! «روز مبادا»را نگاه کن و همیشه آماده ی فرا رسیدن درات  تقویم مالی

در.شودتنظیمهاهزینهوخانوادهاعضایازیکهردرآمدهایمیزاناساسبربایدعادیشرایطدرخانوادهاقتصادیمدیریت

بهکهچرابگیرند،نظردر«مباداروز»اصطالحبهواندازپسبراینیزراجاییفرمولایندرکهترندموفقهاییخانوادهمیاناین

اگرامااست؛کردهگیریتصمیمحالشرایطاساسبرخانوادهکهدارداینازنشاندرآمدوهاهزینهبرابریکارشناساناعتقاد

داردخانوادهنگریآیندهازنشانشود،گرفتهنظردراندازپسبراینیزجاییاقتصادیدرمدیریت اهلهایخانوادهمعموال.

شرایطدر.شوندنمیمستاصلمنتظرهغیرآمدهایپیشومشکالتدروشدهاقتصادیومالیمشکالتدچارترکمانداز،پس

وبیکاریبیماری،جملهازمختلفدالیلبهخانوادههایهزینهکهبحرانیوعادیغیر اندازپسشود،میدرآمدازبیش...

.دهدکاهشراواقعهیاحادثهاینازناشیمشکالتوتواندپیامدهامی
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 چرا؟یعنی ما واقعاً نمی توانیم خودمان را کنترل کنیم؟ رتبه اول در مصرف همه چیز...؟ واقعا 

لحاظبهوبردارندگامداخلیتولیدامکاناتبهتوجهبیفراوان،مصرفسمتبه،اجتماعیگستردههایالیهایجامعهدروقتی

شدخواهدکاالوارداتبهناگزیرندارد،کشورآنداخلدرمادیعینیتگونههیچکهکنندطلبرامصرفیکاالیی،تنوعیاکمی

شدخواهدکشورآنبیشتروابستگیموجب،امراینکه؛ وضروریمصرفیکاالهایازبسیاریدراکنونهمماکشور.

بود،نکردهرسوخمردمآحادمیاندرگراییمصرفاگرشاید.استسرانهمیزاندارایباالترینکشورهایردیفدرغیرضروری

متعددیعواملجامعهدرگراییمصرفرواج.رسیدنمیسالدردالرمیلیارد60حدودبهامروزکشوربهکاالانواعوارداتمیزان

استزندگیبهنگرشنوعآنترینمهمکهدارد هایآموزهاساسبرکهکنیمیادآوریخودمانبهمداممایهمهاگرشاید.

اینامانتصرفاًماوبودهعالمخداوندیتامّهمالکیتتحتهانعمتاسالمی، اینمصرفنوعبابرخوردمان-هاییم،نعمتدار

شودمتفاوتنعمات اجازهاوکهمصارفیدرراهاآنوکردتحصیلنموده،امربداناوکههاییراهازراالهیهاینعمتباید.

.پسنددمیرارویزیادهواسرافنهوداندمیرواراگیریسختوبخلنهمقدسشرعکهدانستباید.نمودخرجفرموده،
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 اگر همینطور پیش روی در آینده نزدیک، دیگر چیزی برای اسراف کردن، باقی نمی ماند!

یکحتیاگربلهنداریم؟آبکمبوددیگررود؟نمیبرقدیگرشود،خاموشاضافهالمپیکیانکند،چکهآبشیراگریعنی

.افتدمیاتفاقکمتربرققطعوخاموشیوشودمیبرقدرجوییصرفهباعثنرود،هدربرقانرژیوشودخاموشاضافهالمپ

نیستعجیبیوسختکارجوییصرفه وگازوبرقوآبمثلانرژیمنابعازدرستونیازیاندازهبهمااگر. کنیم،استفاده...

ایمکردهجوییصرفه باریکهفتهدویانکنیمروشنراالمپوبنشینیمتاریکیتوییعنیجوییکنند،صرفهمیفکرهابعضی.

.نکنیمروشنرابخاریولیبلرزیمبیدمثلوببندیمقندیلسرماازهازمستاندرمثالیا.شودمصرفکمتریآبتابرویمحمام

نیستدادهقراراختیارماندرخداکهارزشمندیهاینعمتازنکردناستفادهمعنیبهجوییصرفه ازیعنیجوییصرفهاتفاقاً.

نرودهدرآنازایذرهحتیباشیممواظبوکنیماستفادهاندازهبهوجابهودرستوخوبخدادادی،هاینعمت جوییصرفه.

.دادینعمتهمهاینمابهکهشکرتخدایا:یعنی
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 خودت را که گول نزن! هرچه هزینه نگاریت نزدیکتر به واقعیت باشد بیشتر به کار می آید.

هاهزینهیهمهماههمینازکنیدجلوگیریآنرفتنهدرازوکنیدکنترلوتعیینراخودنقدپولمصرفمسیرخواهیدمیاگر

کنیدیادداشترا روزانههایهزینهترینکوچکتاسنگینمبالغاز. ازاستفادهپیشنهاد،بهترینکنیدکاررایانهبابلدیداگر.

آیدمیکارتانبهحسابیکهاستاِکسِلهمچونهاییبرنامه کاراینبهراایدفترچهراحتیدترسنتیهایروشباهماگر.

پسمسیردراولگاممخارج،وهاهزینهیادداشت.کنیدبررسیویادداشت،مقایسهراهاهزینهروندبتوانیدتادهیداختصاص

خرجشدتماممبلغاینوقتیبگذاریدقرارخودتانباوکنیدتعیینخودماهیکبرایراایبودجه.استمخارجکنترلوانداز

دراگر.شودتمامشدهتعیینزمانانتهایدرنظرموردمبلغکهباشدایگونهبهبایدشماریزیبرنامه.کنیدمتوقفراکردن

شدخواهیدمتوجهماههرپایاندرروشاینبا.کنیدپساندازراآنتوانیدمیبود،ماندهباقیبرایتانپولیمذکورزمانانتهای

....وغیرضروریخریدتفریح،خوراک،وخورداولیه،نیازهایاید؟کردهمواردیچهصرفبیشترراپولتانکه
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 بررسی مولفه های سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در محیط های مختلف زندگی 

ممکنخارجیکاالی.داخلیکاالیمصرفباطوری؟چه.کنتبدیلکشورتکارآفرینانوکارگرانازحمایتپایگاهبهرااتخانه

تریپایینقیمتیاباشد،داشتهباالتریکیفیتاست موجبکهاستخریدیدربرکت.نکنجایگزینکیفیتبارابرکتولی.

بههمراضروریکاالهایمصرف.کنحذفخریدتلیستازراغیرضروریکاالهای.شودمیاسالمیمانمملکتاقتصادارتقای

اندازهبهچهارنفرهمهمانییکبرای.استحالپیشرفتدراقتصادیکدشمنترینبزرگپاشوریختواسراف.برسانحداقل

چندغذایشویممیمجبوریاوشودمیریختهدوروماندمییااضافهغذایچون.استاسرافمصداقکردنتهیهغذانفرده

.بزنیمآسیبجسممانسالمتبهوکنیممصرفراماندهروز

 قناعت  -هزینه نگاری -مصرف کاالی داخلی ویژه:فعالیت 

 فست فود  -رستوران گردی -چشم و هم چشمی خط قرمز:
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وجهبهترینبهکنیمیارائهخدمتیاگر.کنتولیداستانداردهاباالترینباوممکنشکلبهترینبهکنیمیتولیدکاالییاگر

شاخصهازیکیکاررویبرتمرکز.کناستفادهکارپیشبردبرایوقتتیهمهازوبدانجهادسنگرراکارتمحل.بدهانجامش

روزهر.بدهانرژیوانگیزههمکارانتبههموباشحاضرکارتمحلدرکاملانگیزهوتمرکزباخودتهم.استجهادیکارهای

جدیدیهایافقبهخودتکاریزمینهدرکنی؛کاردیروزازبهترکهکنفکراینبهافتیمیراهکارتمحلسمتبهکهصبح

 .باشیموثراطرافیانتو،کشورتخودتپیشرفتدروکنیپیدادست

 تر حالل نانت خالصه باشی؛ داشته باالتری وری بهره شود می باعث داشتن برنامه همین بنویس؛ را فردایت های برنامه قبل، روز

 .گردد می معلوم کاریت روز هر قوت و ضعف نقاط اینطوری بگنجان؛ ت برنامه در هم را وقت آخر ارزیابی! شود می

 تعهد. -خالقیت -ارتقای شغلی -مدیریت زمان -باال بردن کیفیت -کاری انضباط -بهره وریفعالیت ویژه: 

 بی خیالی. -بی برنامگی -روزمرگی و درجازدن -کسالت وبی انگیزگی -دزدیدن از وقت کارخط قرمز: 
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وحسابتمرینگرفتن،یاد.ابعادشیهمهبااجتماعیزندگیکند؛آمادهاجتماعدرزندگیبرایراتوبایدکهاستجاییمدرسه

تمرینشانحاالازبایدکهاستاجتماعیزندگیمهمابعادازیکیاقتصاد،کالمیکدرخالصهوبهینهخریدواندازپسکتاب،

قرارتواختیاردرکهاستدرآمدییاسرمایهازکوچکنمونهیکجیبیتوپول.کنیشروعتوجیبیتپولازتوانیمی.کنی

گرفته پسراپولتازبخشیغیرضروریهایخرجوهولههلهحذفبامثال.بکنیسرمایهاینازرااستفادهبهترینکنسعی.

.نکنتبدیلخودتبرایرویهوعادتیکبهراکردنخرید.کنیرفعراترتجدینیازهایایکردهجمعکهپولیباوکنیانداز

بهکتابگرفتنامانتوکتابخانهدرشدنعضومثلچی؟مثل.کنیتامینایهزینههیچبدونتوانیمیرانیازهایتازخیلی

.آنخریدجای

 شناخت عالقمندی. -فکرهای جدید -برنامه ریزی برای آینده -تمرین پس انداز -استفاده حداکثری از وقت فعالیت ویژه:

 بی هدف بودن. -وقت تلف کردن -اسراف -خریدهای غیر ضروریخط قرمز: 
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استدانشجوییکاروخوابگاهیزندگیوخانوادهازدوریدوراندانشجوهاازخیلیبرایدانشجوییدوران کهدورانی.

کارهاییچهزندگیشاقتصادبهترمدیریتبرایدانشجویک.داردکردنزندگیاقتصادیوسادهتمرینبرایزیادیهایظرفیت

اندازپسهایراهازیکیخوابگاهیمرغیتخمغذاهایبهدادنرضایتوبیرونغذایازکردننظرصرفشایدبکند؟تواندمی

باتوانیممیکهداریماستعدادییافنهنر،مایهمههمچنین.باشددانشجوییدورانیپراکندهدرآمدهایوهاجیبیتوپول

ایشبکهمباحثبهیکیدارد،آرایشگریهنریکیمثالکنیم؛درآمدکسبهموبیندازیمراهرادیگرانکارهمآن،ازاستفاده

...وبگذارداشکالرفعکالستدریسیار،عنوانبهتواندمیواستمسلطراخاصیدرسیکیاست،مسلطایرایانهگرافیکیا

استکردنپژوهشوخواندندرسکهاصلیفعالیتازراشمانبایدکارهااینهمهالبته!دیگردانشجویی-فعالیتاقتصادیکلّی

عرضدرنهباشدتانخواندندرسطولدربایدهافعالیتایناستاتیدقولبهدارد؛باز زندگیسبکدرکهنماندناگفته!

دارداهمیتبسیارنیزخودحوزهکاریهایمحیطباونوهایفناوریباآشناییبودنهمگامدانشجویی،اقتصادی اینطوری.

.شودکشوروخودپیشرفتباعثوکردهصنعتواردراخودتخصصتواندمیآمدبیروندانشگاهازکهدانشجو

 به روز بودن. -ارتباط با صنعت -فعال بودن -پس انداز -صرفه جویی فعالیت ویژه:

 .رفیق بازی -تک بعدی بودن -مصرف گرایی -ولخرجیخط قرمز: 
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وپاساژگردیگردی،تورانرسمثلتفریحاتیدرشدهمنحصرماازخیلیزندگیسبکدرفراغتاوقاتگذراندنهایراه

وجودزندگیمانآزادهایوقتازاستفادهبرایزیادیرایگانتقریباحتیوخرجکمهایراهکهحالیدر.دیگرپرخرجتفریحات

دارد رایگانتقریباتفریحاتاینازیکزندگیمانمحلاطرافخدادادیهایجذابیتازاستفادهوپیماییکوهگردی،طبیعت.

آنازاستفادهبرایکهکندقانعرادیگرانهموباشدتفریحخودمانبرایهمکهدهیمانجامهاییفعالیتتوانیممیتازه.است

اندرویدبرنامهحتییاونقاشیاثریکیادستیصنایعخلقتواناییکهکسیمثال!درآمدکسبیعنیاینوکنندپرداختپول

.دربیاوردپولهموببردلذتهمآنازتواندمیراحتیبهدارد،راخودعالقهمورد

 تفریح ارزان. -طبیعت گردی فعالیت ویژه:

 .پاساژ گردی -رستوران گردیخط قرمز: 
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.دهیدتغییرتانخانوادهوخودذهندرراشودانجامطوالنیمدتبهودرازودورهایمسافتدرحتمابایدسفرکهباوراین

تماشایدریا،دیدنبرایکیلومترهاوشویدمتقبلرازیادیهایهزینهیابزنیدراسفرقیدکلیبهیاشودمیباعثباوریچنین

غافلشماستنزدیکیهمیندرکههاییجاذبهازبسیاریازوکنیدسفرجنگلودریاچهفالنازبازدیدیاباستانیآثارفالن

کردنسفرجمعیدسته.کنیدسفرگروهیشودمیکهجاییتاکنیدسعیسفرهایهزینهکردنکمبرایگذشتهایناز.بمانید

بستگانازنفرچندباراموضوعتوانیدمیگروهیسفراینبرای!هستهمسفرهایمسوولیتوهاهزینهکردنقسمتمعنایبه

.شویدسفرهمهاآنباوبگذاریدمیاندرنیزخودنزدیک

 سفرهای یک روزه. -برنامه ریزی برای سفر -بلیت لحظه آخری -سفر گروهی -ایران گردی فعالیت ویژه:

 .جوگیر شدن -بی برنامه خرج کردن -سفر یهویی -تور خارجیخط قرمز: 
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 نگاهی به مهم ترین عوامل شکل دهنده و الزامات فرهنگی جهادی در الیه های مختلف جامعه 

اجرایی،وپژوهشیمراکزوعرصهاینمنددغدغهفعاالنکهداردنیازموثروپویاجهادی،یشبکهیکبهمقاومتیاقتصاد

اینهایفعالیتهدایتبرایشبکهاین.شوندمطلعجدیدمسائلازوبگذارنداشتراکبهآندرراخوددستاوردهایواطالعات

هایمانظرفیتیهمهباید.استمتمرکزوهوشمندفرماندهییکنیازمندمناسب،ومستعدنیروهایآموزشوشناساییوحوزه

بگیریمکاربهایشبکهچنیندادنشکلبرایرا وخبرتوزیعوتولیدمثلدیگریهایحوزهدرمامتدینوجواننیروهای.

اقتصادیحوزهبهورودبابایدکهاندآوردهدستبهزمینهایندرارزشمندیهایتجربهاخیرهایسالدر...وفرهنگیمحصوالت

.شوداستفادههاآنازکارآفرینیو
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گردآوریهمچنینوالمللیبینوداخلیاقتصادیفضایجهادیبانیدیدهورصدبهنیازمقاومتیاقتصادعرصهدرفعالیت

برسیم،دواینبهکهاینبرایضمناً.نداردامکانمقاومتیاقتصادتحققبرایفعالیتدو،اینبدون.داردروزآمدودقیقآمارهای

تامااقتصادبدانیموکنیمشناساییهاآناساسبررااقتصادمانپذیریآسیبومقاومتمیزانتاداریمنیازبومیهایشاخصبه

وخوداطرافجهانبهنسبت.آیدبرمیخوبیبهماجهادگرجوانانازکهکاری.کندمقاومتفشارهابرابردرتواندمیاندازهچه

معکوس،مهندسیبا.کنیممطالعهپیرامونشان.کنیمتحلیلراهاآنوباشیمحساسدهدمیرخآندرکهدرشتیوریزاتفاقات

.نشدندلسردسادگیبهیعنیبودنجهادیبسازیم،دوبارهنگرفتیم،جواببازاگر.بسازیمبومیهایشاخص
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مقتضیاتونیازهاومقاومتیاقتصادبامتناسبزندگیازمشخصیالگوینظام،وانقالبمدافعانبرایویژهبهومردمبرایباید

بهتوجه.«حرامیلقمهازپرهیزوجهادییروحیهملی،نفساعتمادبه»یگانهسهاساسبرزندگییشیوهیک.کنیمطراحیآن

کندمیایفااساسینقشیگانهسهایندردینیمعنویت باورپذیرتروملموسمردمبراینظامیجنگکهاستطبیعیالبته.

نیستگونهایناقتصادیجنگاماباشد، ازشرایطایندرمردمنبایدهایوبایدهااستخراجواقتصادیجنگمختصاتتبیین.

علومیدستاوردهایبهتوجهباودینیهایآموزهعظیممنبعدرغورباباید.ماستدانشگاهیوحوزوینخبگانخطیروظایف

.دهیمآموزشمردمبهوکردهاستخراجرامقاومتیاقتصادهایبایستهاجتماعیشناسیروانوشناسیجامعهچون
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.کندتربیتروزنیازهایوشرایطبامتناسبراماجوانانوکودکانکردهعملمقاومتیاقتصادبامتناسببایدماآموزشینظام

وشعربهما.باشیمداشتهبرنامهدانشگاهتادبستانپیشازنیازاینبرایباید.ماستفرزندانآمدنبارجهادگرماکشورروزنیاز

تربیتطوریرامافرزندانبایدساختاراین.کنندهدایتسمتاینبهراکودکانمانکهداریماحتیاجکاریکاتورهاییوداستان

بکشندخجالتخارجیلباسپوشیدنازکهکند درپدرانشانبهکهآموختندماهایبچهپلیسهمیارطرحدرکهطورهمان.

.کردحساسهممادرهاوپدرخریدهایبهنسبتراهاآنبایدبدهندتذکرقانوننکردنرعایتمورد

http://ofoghenoor.ir/


 

ورسمیگوناگونهایرسانهطریقازرامقاومتیوجهادیفرهنگهایآموزهکهداریمنیازهماهنگیتبلیغاتینظامبهما

شبیهکاریمسئولهاییدستگاهمقدسدفاعدوراندرکهگونههمان.کندعرضهمردمبهمناسبهایبندیبستهدرغیررسمی

کردندمیفکرآنبرایوبودنداین وتلویزیونیهایشبکهاینترنت،ها،سخنرانیها،همایشظرفیتازبایدمنظوراینبرای.

سهممانبایدداریماختیاردرکههاییتریبونازاستفادهباماازکدامهر.کرداستفادههاهیئتومذهبیمجالسحتیورادیویی

حتییاوبالگیکیاباشدهیئتیکاستممکنماتریبون.کنیماداداخلیکاالیمصرفترویجومقاومتیاقتصادتبییندررا

.اجتماعیشبکهیکدرپربینندهایصفحه
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درمقاومتیاقتصاد.کردفعالجهادیوخالقانهمدیریتیبارامقاومتیاقتصاددرجهانیهایفرصتوبالقوههایظرفیتباید

سیاستدستگاهیعهدهبرشبکهاینظرفیتساختوکارگیریبهوکشفوشودمیمعنادارجهانیاقتصادازپویاایشبکه

ماستخارجی اقتصادیهایتجربهبایدهمچنین.هستیمجهانیاقتصادپنهانوآشکارمختلفهایالیهدربازینیازمندما.

اقتصادیمشکالتباایبرههدرکشوریهراستممکن.شوندپیگیریوگردآوریمجدانهمشابههایزمینهدرکشورهادیگر

اقتصادیپژوهشگرانوفعاالناختیاردروکندگردآوریراتجربیاتاینکشورخارجیسیاستدستگاهاگرباشد؛مواجه

.بودخواهدراهگشابسیارکشوراقتصادبرایبگذارد،
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.قتصادمقاومتیوبرداشتهایمقاومتیکهازاینمفهومشدهیکبررسیمختصردربارهیمفهوما

 تعریف ها

هاییپروژهعنوانبهکشوردرراهاآنیهمهازترکیبییاآنازالگوچهارونمودتعریفگونهچهارتوانمیرامقاومتیاقتصاد

.کردگیریپیملی

امدادکمیتهمسکن،بنیادتاسیسمانند.آیدبرنمیرسمیاقتصادیعهدهازکهاهدافیبهرسیدنبرایانقالبینهادهایتاسیس

.ارتشوبهزیستیمسکن،وزارتکناردرسپاهو

هایسیاستبازتعریفبااقتصادیناکارآمدوفرسودهنهادهایوساختارهابازسازیوگیریخللزدایی،آسیبسازی،مقاوم

.اسالمیانقالبنیازهایوهاتحریماقتصادی،جدیدشرایطاساسبرموجودنهادهای
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وتدوینومااقتصاددردشمناخاللهایشیوهوابزارهابررسیبااقتصادی،هایهجمهبرابردرپدافندشناسیوآفندشناسی

.هاآناساسبرمتناسبراهبرداجرای

منطقهاولاقتصادجایگاهبهراماهمواستاسالمیهمکه«نوآوری»و«خطرپذیری»،«کارآفرینی»برمشتملآرمانیاقتصادی

.است«اسالمیبزرگتمدن»تشکیلساززمینهبودهکارآمدوبخشالهاماسالمجهانبرایورساندمی

 ویژگی ها 

حالتبهراکشوراقتصادعمالًواستگوناگونشرایطباانطباققابلوپذیرانعطافدشمنهایتحریمبرابردرمقاومتیاقتصاد

.کندمیبرطرفرامختلفشرایطدراقتصادشکنندگیورساندمیپذیریانعطاف

ومحصوالتصادراتوتولیدسهمافزایشونوآوریملینظامساماندهیورکشوعلمیجامعینقشهاجرایوسازیپیاده

.استمقاومتیاقتصادلوازمازبنیاندانشوباالفناوریباخدمات

دانشانسانی،نیرویهایظرفیتداخلی،منابعبرمبتنیبلکهکندنمینگاهبیرونیعواملبهپیشرفتبرایمقاومتیاقتصاد

.شودزادرونپیشرفتمنجرتواندمیکهاستامکاناتیوکشوردرموجود

مناسباتتقویتمستلزمآنمواردازبسیاریتحققبرعکسونیستکشوردرهایبستنوانزواگراییمعنایبهمقاومتیاقتصاد

.استالمللیینبوایمنطقهسطحدرالمللیبین
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 عوامل موثر 

.کندحمایتوهدایتسازی،زمینهریزی،برنامهبایددولتآندرواستمردمیاقتصادینیست،دولتیاقتصادمقاومتیاقتصاد

.اجراییوقضاییقانونی،حمایت

تأمینواقتصادیهایجریانتسهیلباکردهجذبراجامعهدرسرگرداننقدینگیکارآمد،ونوینسازوکارهایبابایدهابانک

.دهندشتاباقتصادیرونقبهمختلفاقتصادیهایبخشنقدینگی

باهمچنین.دهندترجیحدیگرهایفعالیتبرراتولیدیفعّالیّتدادهاهمّیّتملّیتولیدبهبایدسرمایهصاحبانوتولیدگران

.بدهندافزایشراوریبهرههاسیاستیبیوهاتدبیریبیازپیشگیریوتولیدهایهزینهکاهش

مصرفیعنیمصرفمدیریتهمچنینوخارجیکاالیجایبهداخلیکاالیخریدمقاومتیاقتصاددرمردمنقشترینمهم

.استتبذیرواسرافازپرهیزومتعادل

تولیدپیشرفتوگسترشوقفراخودهایتجربهوهامهارتدانش،بابایدوبنیاننددانشمقاومتیاقتصادمحرکموتورنخبگان

.کنندمقاومتیاقتصادوملی
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 تجربه های موفق

اسالمراهدرخدیجهمکنتوثروتتمامکردنداقتصادیمحاصرهابوطالبشعبدررامسلمانانمکه،مشرکانکهآنازپس

.خوردشکستسال3ازبعدشعبمحاصرهابوطالبحضرتوخدیجهحضرتگذشتگیخودازباباالخرهوشدخرج

داخلیهایلباسوهاپاپوشپوشیدنباگاندیرهبریبههاهندیکندنفوذاعمالخواستمیهنددرانگلیساستعمارکهزمانی

.ایستادندبودشدهدرستاستعماربرایکهشرقیهندشرکتوانگلیساستعمارمقابلدرانگلیسیلباسوکفشجایبه

تواننباشد،کشورهاسایرمعادالتازحذفوشدنتحریمقابلدوم،جهانیجنگازپسآلمانشدسببکهعواملیازیکی

.نداشتراتواناینزمانآندرآلمانیاندازهبهکشوریهیچکهبودایسرمایهکاالهایتولیدزمینهدرکشوراینتخصصی

داخلیقیمتگرانبرنججایبهراآمریکاییارزانبرنجنشدندحاضربرنجتولیدباالییهزینهوزمینکمبودرغمبههاژاپنی

.کردندحفظآمریکابرنجتهاجممقابلدرراخودکشاورزیگونهاینوکنندمصرف

غیربهنکنند،امضاومهرراعقدنامهوقبالهخارجیکاغذدرکهشدندمتعهدایبیانیهنوشتنباعلماازتنچندپیشسال130

.گیردرونقمملکتتولیدکهباشدنپوشندایرانیکرباسازغیربهونخورندایرانیبرنجاز

درشرکتصلیاکار.کردندگذاریپایهرا«اسالمیه»شرکتبیگانگان،ازنیازیبیبرایاصفهانیمجتهددوتنباکو،تحریمازپس

وبیمارستانمدرسه،ساختنبهشرکتشدباعثعمومیاقبالامابودریسیریسمانیکارخانهتأسیسوپارچهدادوستدابتدا

.بپردازدآهنراهحتی

http://ofoghenoor.ir/


 

درشرکتاصلیکار.کردندگذاریپایهرا«اسالمیه»شرکتبیگانگان،ازنیازیبیبرایاصفهانیمجتهددوتنباکو،تحریمازپس

وبیمارستانمدرسه،ساختنبهشرکتشدباعثعمومیاقبالامابودریسیریسمانیکارخانهتأسیسوپارچهدادوستدابتدا

.بپردازدآهنراهحتی

حداقلبهنیزراضرورینیازهایغیرضروری،ازهاینیحذفوغیرضروریوضرورینیازهایتفکیکباجنگدوراندرمردم

دادندکاهش ازدشمنبرابردرنشدنمنفعلواساسینیازهایتأمینبرایتالشکمبودها،باآمدنکنارچگونگیآموختن.

.بوددوراناینماندگارهایتجربه

 گام های عملی 

کندمیاستفادهسوءبازارنوسانازکهاستمولدیغیرفعالیتسوداگری، ورشوهاز.مجرمانهاقتصادیکنشیعنیهمفساد.

.داردراپایداریترینکمخارجیفشاربرابردرفاسدوسوداگرانهاقتصاد.قاچاقتاگرفتهاختالس

.شودمحروممجوزهاوآموزشتولید،امکاناتازنبایدکسهیچ.کنندمشارکتمولدهایفعالیتدرتاکردتوانمندرامردمباید

نفتاززداییوابستگی.دادنظممردمسرمایهوکاربهتأمینزنجیرهسازی،خوشهسازی،شبکهبابایدهمچنین درآمدهایباید:

ترکوچکشریکچندینبهعمدهشریکیکازتجاریشرکایشده،نفتجایگزینترانزیتیدرآمدهایومالیاتمانندجاری

.شوندتبدیل

باکشورهایینیزومنطقهکشورهای.شوندتقویتهمایدئولوژیکهایاولویتوترجیحاتاقتصادی،هایمندیبهرهبرعالوهباید

.شونددادهترجیحکایدئولوژیسوییهم
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حوزهدرباید.روبروستفرهنگیموانعبامواردبسیاریدرکهاستمهمیمسئلهداخلیکاالیخریدووارداتبرتولیدترجیح

.یابدتوسعهوبسطمبارزهوجهادفرهنگیمفاهیمنیزاقتصادی

 پیش نیازها 

خودسازیونفسبامبارزهکهرمضانفرهنگیانرفتنظلمبارزیربیانگرکهعاشورافرهنگهمچونمافرهنگیهایاندوخته

.دهندقرارمارویپیشمقاومتیاقتصادسازیفرهنگبرایرامناسبیهایزمینهتوانندمیاست،

بهمباداروزدرهمهاآنکهباشدداشتهانتظارتواندمیکند،حمایتودلجوییکارآفرینانوکارگرانکشاورزان،ازدولتاگر

.کنندمقاومتمباداروزدرکهماندنمیاقشارایندرتوانیندهد،اهمیتیهاآنمشکالتبهدولتاگراما.بیایندکشورکمک

بودخواهدمقاومتیاقتصاددرموفقیتعدمعاملمقاومتیاقتصادراهکارهایبهخصوصیبخشاعتمادیبی خصوصیبخش.

.شودگرفتهنظردردهندهمشورتعنوانبههاگذاریسیاستدروبداندتعریفصاحبکشوراقتصادیمدیریتدرراخودباید

رااقتصادینهادهایدیوارساختاریهایترکبتوانیمتاشوندشناساییبایدکشوراقتصادینظامدربحرانوضعفهایکانون

.کنیمبازتعریفمقاومتیاقتصادسیاستهایاساسبرراآنهاکردهترمیم
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.بودخواهیمترموفقآناجرایدرشویمترنزدیکعمومیمفاهمهومشترکزبانیکبهمقاومتیاقتصادیدربارهچقدرهر

خواهیمعملوفهمیدخواهیمماکهبودخواهدچیزیآنبلکه،شدهنوشتهکاغذدرکهبودنخواهدچیزیآنمقاومتیاقتصاد

.کرد

بهودستیابیوتوسعهرشدوالزمهدهندهتشکیلاجزایهمهموثرافتادنکاربهبرایعاملیایهرجامعهدرخودباوری

بهجامعهرسیدنبرایالزموسیلهوهاکامیابیهمهکلیدبشریجوامعبرایخودباوری.استمختلفدرابعادوسیعپیشرفتهای

.آیدمیحساببهوتوسعهرشد
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 اری درست و اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی ایی کاربردی برای سرمایه گذمیک راهن

 

 خودکفایی

ایفایدههیچبدنبرایتواندنمینیفتدجریانبههارگدرتاخون.بدنبرایداردراخونحکماقتصادبراینقدینگییاسرمایه

باشدداشته وکاالباشدبیشترجامعهیکدرپولشدندستبهدستیعنینقدینگیگردشهرچهگویدمیاقتصادعلم.

اقتصادیهایفرمولطبق.داشتخواهدبیشتریرونقجامعهآناقتصادنتیجهدروشودمیتامینترارزانوترراحتخدمات

داردبستگیآنگردشسرعتونقدینگیمیزانبهکامالکاالهاقیمت فعالیتدادنانجاموپولانداختنجریانبهپس.

.گذاشتخواهدتاثیرهمکشورماناقتصادرویبرمانقدینگیبرایافزودهارزشایجادبرعالوهآنبااقتصادی
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.استطورهمینهمگذاریسرمایه.استجسارتهمانیاخطرپذیریقابلیتزمینههردربزرگهایموفقیتبهرسیدنراز

یسرمایهتأمینازاستعبارتبرند،مینامهم«کارآفرینگذاریسرمایه»عنوانباآنازکهجسورانهیاخطرپذیرگذاریسرمایه

هاشرکتاین.استفراوانیریسکالبتهوارزشرشدوجهشمستعدکهکارآفرینونوآوروکارهایکسبوهاشرکتبرایالزم

وسرمایهشکافخود،موشکافانهارزیابیباکههستندگذارانیسرمایهتوجهمورداقتصادیشان،تکاملورشدابتداییمراحلدر

گیرندمیقرارهاآندارانسهامگروهدروکنندمیجبرانراکارآفرینهایشرکتنقدینگیکمبود باخطرپذیرگذارسرمایه.

کندمیایفامهمینقشهاشرکتاینسهامقیمتافزایشوافزودهارزشدرریزی،برنامهوفعاالنهمدیریت توسعهورونق.

.استکشوراقتصادیرشداصلیمحورومحرکهموتورپذیرریسکگذاریسرمایههایفعالیت

منطقهشغلیهایفرصتوبگذاریدوقتکمیپس.استکوچکبنگاهیکازشروعکاروکسبیکآغازبرایراهبردبهترین

جایبهکنیدباورامانباشدکردنگذاریسرمایهبرایزیادیپولتومان،میلیون3۵شمانظرازشاید.بشناسیدراخودزندگی

ازراسودآورینهایتتوانیدمیباشید،خانهدنبالوبرویدگیرید،میمسکنبانکازکهوامیپولاضافهبهوپولاینباکهاین

اندکردهشروعاینقطههمینازراکارشانتجاری،بزرگهایشرکتازبسیاریشکبدون.باشیدداشتهکمظاهربهسرمایهاین

کاربهشروعکوچکپارکینگیکدرهمآناولیهایدهیکازامروز،تجاریهایغولازبسیاری.ایدایستادهشمااکنونهمکه

.اندکرده

داردزیادیبرکتاماباشدنداشتهزیادیسوداگرحتیتولیدیکار دیگرهایروشبهنسبتتولیدیکارمزیتترینمهم.

اندازهبهبستهنفرچنداین.شودمیایجادکارهمدیگرنفرچندبرایخودتانازغیرکهاستایندرآوردنپولوگذاریسرمایه

تولیداینبرعالوه.دیگرخانوادهصدهابهرسانیروزییعنیاینوکند؛پیداافزایشهمنفرصدهاتاتواندمیشماتولیدیبنگاه

.گشتخواهدبرتانآیندههاینسلوتانخانوادهشما،خودبهغیرمستقیمومستقیمآنسودوشودمیتقویتکشوراقتصادو

.کناربههمکتابشوحساببیهایپاداشواخرویاجر

http://ofoghenoor.ir/


 

رقابتیفضاییدرتولیدهایهزینهآوردنپایینبابتواندکهبگیردقرارکشوراقتصادیرشدراستایدرتواندمیموقعیماتولید

داریماختیاردرکهاستامکاناتیازحداکثریاستفادهووریبهرهمستلزماینوبدهدادامهخودحیاتبه ازیکیوریبهره.

نیرویازبهینهاستفادهوگیریبهرهباممکن،سودحداکثرآوردنبدستازاستعبارتکهاستمدیریتواقتصادعلممفاهیم

بهورزهربایدموفقتولیدکنندهیک.…ومکانزمان،تجهیزات،پول،ماشین،زمین،انسانی،نیرویمهارتواستعدادتوان،کار،

.باشدخودسازمانوریبهرهافزایشفکر

،«نانوتکنولوژی»مثل«پیشرفتهفوقصنایع»ونوینهایفناوریدوشبربیشترآیندههایدههدراقتصادیرشدواشتغال

بودخواهد«ایهسته»و«هوافضا»،«بیوتکنولوژی» خودمانقدیمیصنایعبهنسبتماکهکندمیایجابپژوهیآیندهاین.

ثمربخشیباوباالیافزودهارزشبانوآورهایبخشبهایرانییسرمایهوکارانتقالباوباشیمداشتهسازندهتخریبنوعی

خودمانکهنیازمندیمپیشرفتهکشوریکبهشدنتبدیلوتوسعهحالدرجهانازخروجبرایما.کنیمحمایتهاآنازبیشتر،

.شویمنوینهایفناورییپیشرفتهدنیایواردوکنیمپرتاببیرونبهصنعتییتوسعهباطلدوراینازرا

وابستگی

جامعهنقدینگیازبخشکردنخارجدسترسازیعنیسرمایهگذاشتنراکد درپولماندنراکدکهندانیمماازخیلیشاید.

تاثیرآنهایچرخشدنکندوکشوراقتصادرکودرویبرمستقیمطوربهمااقتصادیهایمخفیگاهوهاحسابوهاگاوصندوق

افزایشراگذاریسرمایهواشتغالگیرد،قرارمولدکارهایوکسبواقتصادیهایبنگاهاختیاردرنقدینگیایناگر.گذاردمی

.شودمیپیشرفتوتوسعهموجبخودنوبهبهوداده
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هایزمینهدنبالبهمدامکهایگذاریسرمایه.استلرزوترسپروکارانهمحافظهگذاریسرمایهگذاریسرمایهنوعبدترین

ازبهتراندکولیدردسربیوقطعیسود»کهاستاینشعارشتفکرنوعاین.گرددمیقطعیسودباومطمئنداده،پسجواب

رنسانسدورانازغربیکشورهایاقتصادیتوسعهکهدهدمینشانجهاناقتصادتاریخکردنمرور.«استنامطمئنزیادسود

محسوباروپاییگذارانسرمایهتهوروپذیرریسکدستاوردباشدپردازانشنظریهومتفکرانمدیونآنکهازبیشسوبدین

.استگذاریسرمایهانواعترینکارانهمحافظهبانکیهایحسابدرپولسپردنیاوطالملک،زمین،خرید.شودمی

دنبالبهراهآغازدراکثراتجربهبیکارآفرینان.رفتجلوگامبهگامبایدجدیدکاروکسبیکاندازیراهبرای.نکنیداشتباه

وثیقهنهودارندکاروکسبازایتاریخچهنهچوناماهستندسرمایهتامینبرایدیگرمنابعوبانکیوامدریافتوشرکتثبت

کنندمیعملناموفقاکثراگرفتنوامبرایای انجامشانشودمیاولیهسرمایهبدونحتیکههستندکارهابعضیکهحالیدر.

.استنبودنعجولآنازترمهموگذاشتنوقتکردن،تحقیقآنالزمهاماداد

گردشبهتولیدبازاردراگرنقدینگی.استمهمهمکجایشوچطورولیداردضرورتکشوراقتصادبرایاگرچهنقدینگیگردش

شودمیاقتصادیرشدنتیجهدروجامعهنیازموردخدماتوکاالتامینموجبدربیاید درنقدینگیدرآمدنگردشبهاما.

عرضهبازاربهوشدنترگرانبرایاقالمایننگهداریوفروشوخریدصرفوطالوسکهوارزوملکوزمینمثلبازارهایی

.هاستقیمترفتنباالوتورماصلیعواملازونقدینگیجریانشیوهبدترینکردنشان

درکهزمانیوتجهیزاتانسانی،نیرویمالی،منابعکهچرا.استاسرافبارزهایمصداقازیکیوریبهرهمقولهبهتوجهیبی

شدنآزادمانعتدبیریبیومدیریتسوءباماولیدارندراموجودوضعازبیشترایافزودهارزشتولیدظرفیتداریماختیار

.ماکشورصنعتواقتصاداصلیهایبیماریازیکی.اسرافیامنابعاتالفیعنیاینوایم؛شدههاظرفیتاین

http://ofoghenoor.ir/


 

مونتاژ،درگیرراخودمانهاسالماشدباعثکهبودشدهچیدهرودنبالهوغلطساختارهایمبنایبرپهلویدوراندرماصنعت

بکنیمکشوربهغربیپرهزینهوقدیمیکثیف،هایفناوریانتقالومعادنفروشیخامسنگین،وبزرگصنایعبرتمرکز این.

دنیادرامروزهکهصنعتازهجدهمیقرنتعاریفباهمآنشد،دنبالوپیگیریایعدهتوسطنیزانقالبازپساستراتژی

نداردجایی سومجهانکشورهایبهخودشانکشورهایازهافناوریقبیلاینانتقالپیدرامروزیپیشرفتهکشورهای.

مخدوشراپایداریتوسعهوهستندکثیفاصطالحبهوکاربربر،سرمایهبسیاربر،انرژیبسیارکههاییفناوریهستند؛

.کنندمی
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وروایاتدرحوزهاقتصادآناسالمی،شاملبایدونبایدهایقرمجموعهایازآزموزههایاقتصاد

 

 انسان اقتصادی 

 «وَالثَّمَرَاتِوَاألنفُسِاألَمَوَالِمِّنَوَنَقْصٍوَالْجُوعِالْخَوفْمِّنَبِشَیْءٍوَلَنَبْلُوَنَّکُمْ»

 .آزماییممیمحصوالتوجانهاواموالدرکاهشیوگرسنگیوترس(قبیل)ازچیزیبهراشماقطعاو

2/1۵۵/بقره

حواسمانباشد

.آندادندستازچهوچیزیآوردندستبهچهنیست؛حکمتبیچیزهیچ
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 «حَسَنَةًاآلخِرَةِوَفِیحَسَنَةًالدُّنْیَافِیآتِنَارَبَّنَا»

 .کنعطانیکی(نیز)آخرتدرونیکیمابهدنیاایندرپروردگارا

201آیه.بقره

حواسمانباشد

.راآخرتهمبخواهیم،خداازرادنیاهم

 «آتَاکُمْمَافِیلِّیَبْلُوَکُمْدَرَجَاتٍبَعْضٍفَوْقَبَعْضَکُمْوَرَفَعَاألَرْضِخاَلَئِفَجَعَلَکُمْالَّذِیوَهُوَ»

درراشماتادادبرتریدرجاتیبهدیگربرخیبرراشماازبعضیودادقرار(یکدیگر)جانشینزمیندرراشماکهکسیاوستو

 .بیازمایداستدادهشمابهآنچه

6/16۵/انعام

حواسمانباشد

.شدهبیشترخدابرابردرتومسوولیت.نکندمغرورتزیاداموالومال
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 «سَعْیَهَالَهَاوَسَعَیاآلخِرَةَأَرَادَوَمَنْ...فِیهَالَهُعَجَّلْنَاالْعَاجِلَةَیُرِیدُکَانَمَّن»

دنیای)خواهانکسهر نصیبی)است،زودگذر( آنبرایراکوششنهایتواستآخرتخواهانکسهرو...دهیممیآناز(

 .بکند

19،18آیات.اسراء

حواسمانباشد

.توانتخاببه.داردبستگیتوتالشبهتوپاداش

 «قَلِیلًاإِالَّالْعِلْمِمِّنأُوتِیتُموَمَا»

 .استنشدهدادهاندکیجزدانشازشمابهو

8۵آیه.اسراء

حواسمانباشد

!دانیمنمیهیچکهفهمیممیتازهبدانیم،بیشترهرچقدر
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 اهداف اقتصادی 

 «سَبِیلًاالْمُؤْمِنِینَعَلَیلِلْکَافِرِینَاللّهُیَجْعَلَوَلَن»

 .استندادهقرار(تسلطی)راهکافرانبرایمؤمنان(زیان)برهرگزخداوندو

.141آیه.نساءسوره

حواسمانباشد

.نخواهیمهمخودمان.شوندمسلطمابرکافراننمیخواهدخداوند

 ...«الْخَیْلِرِّبَاطِوَمِنقُوَّةٍمِّناسْتَطَعْتُممَّالَهُموَأَعِدُّواْ»

 ...کنیدبسیجآمادهاسبهایونیروازداریدتواندرچههرو

60آیه.انفال

حواسمانباشد

!نکنیمدریغچیزهیچازاسالم،اقتدارحفظبرای
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 ...«الرِّزْقِمِنَوَالْطَّیِّبَاتِلِعِبَادِهِأَخْرَجَالَّتِیَاللّهِزِینَةَحَرَّمَمَنْقُلْ»

 ...کرده؟حرامکسیچهراپاکیزههایروزی(نیز)وآوردهپدیدبندگانشبرایخداکهرازیورهاییبگو(پیامبرای)

32آیه.اعراف

حواسمانباشد

.نکنیمحرامخودمانبرراخداهاینعمت

رشدجامعاقتصادی

 ...«اللّهِسَبِیلِوَفِیوَالْغَارِمِینَ...ووَالْمَسَاکِینِلِلْفُقَرَاءالصَّدَقَاتُإِنَّمَا»

 (...دارداختصاص)خداراهدرووامدارانوو...وبینوایانوتهیدستانبهتنهاصدقات

60آیه.توبه

حواسمانباشد

.کنیمپاکتهیدستان،ومتکدیانازراشهرمانچهرههمیشهبرایاقتصادی،پیشرفتورشدبا
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 ...«األَرْضِمِّنَلَکُمأَخْرَجْنَاوَمِمَّاکَسَبْتُمْمَاطَیِّبَاتِمِنأَنفِقُواْآمَنُواْالَّذِینَأَیُّهَایَا»

 اید،آوردهدستبهکهایپاکیزهچیزهایازاید،آوردهایمانکهکسانیای

 .کنیدانفاقایم،برآوردهزمینازشمابرایآنچهازو

267آیه.بقره

حواسمانباشد

.کنیمنهادینهکشوردرراعدالتبخشش،وانفاقبا

 پیشرفت 

 «الْخَیْرِإِلَییَدْعُونَأُمَّةٌمِّنکُمْوَلْتَکُن...تَفَرَّقُواْوَالَجَمِیعًااللّهِبِحَبْلِوَاعْتَصِمُواْ»

 .کننددعوتنیکیبه(رامردم)گروهیشمامیانازبایدو...نشویدپراکندهوزنیدچنگخداریسمانبههمگیو

104و103آیه.عمرانآل

حواسمانباشد

.استیکپارچگیووحدتاقتصادی،پیشرفتورشدنیازپیش
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 «...الْأَرْضِفِیلَیَسْتَخْلِفَنَّهُم»

 ...دهدقرار(خود)جانشینسرزمینایندرراآنانحتما

۵۵آیه.نور

حواسمانباشد

.بسپاریمخدابهراکارهایمانتمامآخرواول

 «بِالْمَعْرُوفِتَأْمُرُونَلِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّةٍخَیْرَکُنتُمْ»

 ...دهیدمیفرمانپسندیدهکاربه.ایدشدهپدیدارمردمبرایکههستیدامتیبهترینشما

110آیه.عمرانآل

حواسمانباشد

.دهیمقراراولویتدرراپسندانهخداکارانجامدرآییم،مردمهایبهترینیجُرگهبهمیخواهیماگر

 ...«اْتَخُونُوالَآمَنُواْالَّذِینَأَیُّهَایَا....قَلِیلٌأَنتُمْإِذْوَاذْکُرُواْ»

 ...بودیدمستضعفواندکگروهیزمیندرشماکهراهنگامیآوریدیادبهو

 .مکنیدخیانت-اوپیامبروخدابه-ایدآوردهایمانکهکسانیای

27و26آیه.انفال

حواسمانباشد

.نکنیمفراموشراخویشیگذشته
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 «طَیِّبَةًحَیَاةًفَلَنُحْیِیَنَّهُمُؤْمِنٌوَهُوَأُنثَیأَوْذَکَرٍمِّنصَالِحًاعَمِلَمَنْ»

 .بخشیم(حقیقی)حیاتایپاکیزهزندگیبارااوقطعاًباشدمؤمنوکندشایستهکارزنیامردازکسهر

97آیه.نحل

حواسمانباشد

.استطیبهحیاتبهرسیدناقتصادیپیشرفتازنهاییهدف

 «وَبَنِینَبِأَمْوَالٍوَیُمْدِدْکُمْمِّدْرَارًاعَلَیْکُمالسَّمَاءیُرْسِلِغَفَّارًاکَانَهُإِنَّرَبَّکُمْاسْتَغْفِرُوا»

واموالبهراشماوفرستدپیدرپیبارانآسمانازشمابر(تا.)استآمرزندههموارهاوکهبخواهیدآمرزشپروردگارتاناز

 .کندیاریپسران

12و11و10آیه.نوح

حواسمانباشد

.استجامعهفرزندتو،ثروتوتوستثروتتو،فرزند

 «بِأَنْفُسِهِمْمَایُغَیِّرُواْحَتَّیبِقَوْمٍمَایُغَیِّرُالَ»

 .دهندتغییرراخودحالآنانکهآنمگردهدنمیتغییرراقومیحالخدا،

11آیه.رعد

باشدحواسمان

.برکتخداازحرکت،تواز
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 تولید 

 ...«مَعَایِشَفِیهَالَکُمْوَجَعَلْنَااألَرْضِفِیمَکَّنَّاکُمْوَلَقَدْ»

 ..نهادیممعیشتوسایلآندرشمایبراودادیمعملقدرتزمیندرراشماقطعاو

10آیه.اعراف

حواسمانباشد

.ماتکتکوظیفهآنوگسترشماستاطرافدرخداوندبرکت

 «بِرَازِقِینَلَهُلَّسْتُمْوَمَنمَعَایِشَفِیهَالَکُمْوَجَعَلْنَا»

 .دادیمقرارزندگیوسایلآندرنیستید،اودهندهروزیشماکهکسهروشمابرایو

20آیه.حجر

حواسمانباشد

.استآمادهمتعالیرشدیکبرایچیزهمه.تونوشیدنمنتظرواستکوزهدرآب

 ...«رِزْقُهَااللّهِعَلَیإاِلَّاألَرْضِفِیدَآبَّةٍمِنوَمَا»

 ...خداستعهدهبرروزیش(اینکه)مگرنیستزمیندرایجنبندههیچو

6آیه.هود

حواسمانباشد

.دهدناندهد،دندانکهکسآنهر
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 «سَدًّاوَبَیْنَهُمْبَیْنَنَاتَجْعَلَأَنعَلَیخَرْجًالَکَنَجْعَلُ»

 .دهیقرارسدیآنانومامیانتادهیمقرارتواختیاردرمالی...

94آیه.کهف

حواسمانباشد

.نشویمغیرمحتاجتاکردهعطامابهروتولیدعواملیهمهخداوند

 «الْقِطْرِعَیْنَلَهُوَأَسَلْنَاشَهْرٌوَرَوَاحُهَاشَهْرٌغُدُوُّهَاالرِّیحَوَلِسُلَیْمَانَ»

و)ذوباوبرایرامسمعدنوبود(راه)ماهیکشبانگاهآمدنشوماهیکبامدادآنرفتنکه(کردیمرام)سلیمانبرایرابادو

 ...گردانیدیم(روان

12آیه.سبأ

حواسمانباشد

.نکنیمنعمتخسران.شدهآفریدهماتولیدورشدبرایزمین،طبیعیمنابع
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 کار 

 «الْعُیُونِمِنْفِیهَاوَفَجَّرْنَاوَأَعْنَابٍنَّخِیلٍمِناتٍجَنَّفِیهَاوَجَعَلْنَا»

 .کردیمروانآندرهاچشمهودادیمقرارتاکوخرمادرختانازباغهایی(زمین)آندرو

3۵و34آیه.یس

حواسمانباشد

!استمخلوقاتاشرفکهانساندهد؛میانجامراخودکارنباشیم،چهباشیم،چهطبیعت،

 ....«النَّاسَتَبْخَسُواْواَلَبِالْقِسْطِوَالْمِیزَانَالْمِکْیَالَأَوْفُواْقَوْمِوَیَا»

 ...مدهیدکمارمردمحقوقودهیدتمامدادبهراترازووپیمانهمنقومایو

8۵آیه.هود

حواسمانباشد

!فروشیکمناکرده،خداییونکنیمپایمالراکسیحقوقوحق

 «الْأَمِینُالْقَوِیُّاسْتَأْجَرْتَمَنِخَیْرَإِنَّ...الظِّلِّإِلَیتَوَلَّیثُمَّلَهُمَافَسَقَی»

راگوسفندان)دوآنبرایپس برگشتسایهسویبهآنگاهدادآب( همکنیمیاستخدامکهاستکسیبهترینکهچرا...

 استاعتمادخوردر(همو)نیرومند

28تا23آیه.قصص

حواسمانباشد

!باشداشتهنظردرراکارمندتتواناییشوی،موفقیمدیرخواهیمیاگر
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 «عَمِلُوامِّمَّادَرَجَاتٌوَلِکُلٍّ...عَمَلًاأَحْسَنَمَنْأَجْرَنُضِیعُلَاإِنَّا»

 .استدرجاتیانددادهانجامآنچه(نتیجه)دریکهربرایو...کنیمنمیتباهاستکردهنیکوکاریکهراکسیپاداشما

133آیهانعامو30آیهکهف

حواسمانباشد

.خداستنزداصلیتپاداشکنی؛میدروایکاشتهراآنچهباشمطمئن

 «یُرَیسَوْفَسَعْیَهُوَأَنَّسَعَیمَاإِلَّالِلْإِنسَانِلَّیْسَوَأَن»

 .شدخواهددیدهزودیبهاوکوشش(نتیجه)ونیستاوتالشحاصلجزانسانبرایاینکهو

40و39آیهنجم

حواسمانباشد

.کنتالشهدفتبهرسیدنمسیردرو.باشداشتههدفزندگیتبرای
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مجموعهایازروشنگریهایرهبرمعظمانقالب،آیتاهللخامنهای)مدظلهالعالی(دربارهیاقتصادمقاومتیبهصورتدسته

بندیشوده

 انگیزه سیاست اقتصاد مقاومتی 

.استدنیاامروزحیاتیرگگاز،ونفت.نداردگازونفتماایرانقدربهدنیادرکشوریهیچ

.استکشورمشکالتاینهابهرهوری؛تولید،مصرف،الگویگمرکی،مالی،نظاماتدراشکالبیکاری،تورم،

.داشتخواهدوجودهماینازبعدداشت،وجودبشودمطرحهستهایانرژیمسئلهیاینکهازقبلتحریمها،
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.استمطلوبنهاست،ممکننهکنیم،قطعدنیاباراارتباطاتاقتصادی،لحاظازکهنمیخواهیمونمیتوانیمما

آیندهروشن

ترسیمافقهایامیدوارکنندهیکشورماندرصورتتحققسیاستهایاقتصادمقاومتیتوسطاقتصاددانانبرجستهیکشور

درون-انعطافپذیریوعدمشکنندهبودناقتصادمقاومتی-اقتصاددانشبنیان-اقتصادمردمی-اسالمیتدراقتصادمقاومتی

علمیاقتصادمقاومتی.پشتوانههای-زاییدرعینبرونگرایی

 الزامات اقتصاد مقاومتی 

.استاقتصادپیشرفتاساسییحلقهواساسملّی،تولید

.بدهدانجاممتقنبدهد،انجاممحکممیدهد،انجامکهراکاریکهاستکسیآنبرخدارحمت:استشدهنقلپیغمبرقولاز

بهترینجزوایناست،صدقهایناست،حسنهاینبشود؛تقویتکشورتولیدمیخواهیمگفتندوداشتندایسرمایهکهراکسانی

.استکارها

 خصوصیات اقتصاد مقاومتی 

.نیستمامخصوصهست؛همکشورهادیگریدغدغهمیدهیم،انجامداریمماکهحرکتیاین

.میجوشدمامردمخودوماکشورخودظرفیّتهایدلازکهاقتصادییعنیزادروناقتصاد
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عمومی،مسئولیکعنوانبهدولت،امّااست؛مردممالاست،مردمدستِاقتصادیفعّالیّتواقتصادیکار کند،مینظارت

.کندمیکمکوکندمیهدایت

.میدهدقرارعلممحوربررااقتصادکند،میتکیهکند،میاستفادهعلمیپیشرفتهایازبنیاندانشاقتصاد

برامّامیشود،توجّههمهاشاخصآنبهنخیر،شود؛اعتناییبیدنیاموجودعلمیشاخصهایبهکهنیستاین«عدالت»معنای

!«عدالت»محور

.اقتصادهایپایهسازیمحکمسازی،مقاومیعنیمقاومتیاقتصاد

 دالیل تحقیق اقتصاد مقاومتی 

.استبزرگفرصتیکایناست؛ماکشورهایظرفیّتترینبزرگازیکیما،کشوردرانسانینیروی

.ماستکشوردرمیگیرند،آنازراخودرونقوصنعتگرما،روشنی،دنیاهمهکهانرژی،منابعذخیرهبیشترین

.استکشوراقتصادپیشرفتبرایخوبیهایزمینهاینها؛کارخانهوپلوسدّوجادهمثلگوناگونهایزیرساخت

 مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی 

.نیستیمآنبهمعتقدونداریمقبولبههیچوجهاجتماعیعدالتتأمینبدونراکشوراقتصادیرونقما

http://ofoghenoor.ir/


 

تخاصمیهایتکانههمعاملیکواست،طبیعیبالهایعاملیکدنیاست،اقتصادیهایتکانهاقتصادبرتأثیرگذارعاملیک

.تحریمهامثلاست؛

.استکشوردرونیهایداشتهوکشورداخلیامکاناترویماتمرکزما،اعتمادما،تکیهیما،نگاه

.باشدمجاهدانههموباشد،برنامهباهمباشد،قدرتپرهمباشد،علمیهممیشود،کهحرکتیباید

.اقتصادیمیدانوسطدربیایندبایدامکاناتشانبامردمبدهیم؛بهاکنیم،تکیهمردمبهبایستما

.نشودمشکلدچاردارووتغذیهزمینهیدرشرایطی،هیچدرکهبگیردشکلطوریکشورداخلیتولیدباید

.استخامنفتفروشازحداقلیاستفادهیبرماتکیهی(بلکه)نشود،استفادهنفتازنمیگوییمما

.کنندپرهیزریختوپاشازبجدبایدخودشانمأموریتحوزهیدربلکهخودشان،شخصیزندگیهایدرفقطنهمسئوالن

!استفسادستیزیاصلیشرطشفافسازی،

رااقتصادمانبخواهیمکهباشیمداشتهرابلندپروازیاینکهدهدمیمابهرااجازهاینکشورامروزعلمیِوضعخوشبختانه

.کنیمدانشبنیاناقتصاد
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  انتظارات برای اقتصاد مقاومتی

.رفتنخواهدپیشکارراسخ،وجدیتصمیمبدون.باشدداشتهراسخوجدیعزمبایستیمسوولین

.بودخواهد«الصالِحاتعَمِلواوَ»مصداققطعاًبکند،عملواقدامزمینهایندرکههرکسی

رامسیرصحتوراکارپیشرفتبتوانوکردنظارتبتوانکهبشودمعینزمانیبایدزمانبندی؛رویبرکنمتأکیدمیخواهممن

.فهمید

.استالزمهماهنگیحالهربهاست؛تأثیردارایهماهنگیهمبخشهاییدرکرد؛حرکتنمیشودهماهنگیبدونبخشهاییدر

وکندعملکاملبهطوراستموظفتشخیصمجمعهمبدهند،قرارنظارتتحتراخودشاندستگاههایبایدقوارؤسایهم

.میافتداتفاقداردچهکهببیند

.برداشتوکردشناساییرامزاحمقوانینکرد،دقتکرد،مالحظهباید

.شدخواهدعملیکارْصورت،ایندربخواهند؛وباشندمعتقدوبدانندمردمتابشودگفتمانسازیبایستی

.کندپایشراکاراینپیشرفتدقیقبهطورکهباشدداشتهوجودبیناییوقویرصدمرکزبایستی
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ورماندرصورتتحققسیاستهایاقتصادمقاومتیتوسطاقتصاددانبرجستهیکشورترسیمافقهایامیدوارکنندهیکش
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