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 چکیده
های اخیر، راهبرد اقتصاد مقاومتی را مورد توجه رهبری در بیانات متعدد خود در سالمقام معظم 

اند: تقویت، رشدد و هایشان دو رویکرد بنیادی از این راهبرد را معرفی نمودهاند و در سخنرانیقرار داده
جهانی از بعدد مندی برای مقابله با فشارهای استحکام اقتصاد ملی از بعد داخلی و دیگری افزایش توان

بلکه ایجاد امنیت و ثبات در  ؛توان مقاومت اقتصادی دانستخارجی است. اقتصاد مقاومتی را صرفا نمی
هدای بدارز  ن اسدت. در راسدتای اقتصاد و عدم تزلزل در برابر فشارهای خارجی اقتصادی از شاخصده

-کارهدا و راهبررسدی راه های ایرانی اعم از عمومی و خصوصی موظف بدهتمامی ارگان ،تحقق این امر

ها با امور شهروندی و مدیریت شهرها سروکار دارندد، که شهرداریباشند. از  نجاییبردهای اجرایی می
کنند. این مقاله بدا مدرور مناسدبی از پیشدینه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش چشم گیری ایفا می

طدور خدا  ه هدا و بدد مقداومتی در شدهرداریموضوع و سایر مطالعات مرتبط به بررسی ابعاد اقتصدا
 پردازد.شهرداری شیراز می

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفداعی، اقتصداد الگدو،  واژگان کلیدی:

 سبک زندگی اقتصادی، نو وری و شکوفایی، فرماندهی متمرکز

 

                                                           

 (Fa.tabatabayi@gmail.com) نویسنده مسئول *
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 مقدمه و بیان مسئله .1
 غدر  غیرانسانی و جانبهیک هایتحریم تشدید از پس «مقاومتی اقتصاد» اصطالح

 هددف  ن و شدودمی تدروی  مقدام معظدم رهبدری اخیر، توسط هایسال در ایران علیه

است )مقدام  بحران کمترین ایجاد با هاتحریم مقابل در مقاومت و داخلی توان از استفاده

 و فشدار هدایحوزه تشدخی  معنی به مقاومتی اقتصاد .(13922؛ 11389معظم رهبری، 

 تبددیل  رمدانی شدرایط در و باشدمی تاثیرها  ن کردن اثربی و کنترل برای تالش متعاقباً

 مدرداندولت نظر طبق .3(4: 1391است )مقام معظم رهبری،  فرصت به فشارهایی چنین

 از عبدور و فشدارها کدردن رد برای مقاومت ضرورت مقاومتی، اقتصاد تعریف در ایران

. 4(3: 1391اسدت )مقدام معظدم رهبدری، نیداز ملی مثبت نقاط به رسیدن برای هاسختی

ی اخیر، تمام ابزارهای مبدارزه بدا تفکدر جمهدوری اسدالمی را دشمن در طول چند دهه

ی اقتصدادی امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار ابزارهای دیگر بوده مبارزه

 دلیدل بده دشدمن  خرین و مؤثرترین ابزار دشمن شدده اسدت.است که امروز تبدیل به 

 طدور بده را اسدالمی جمهدوری اقتصدادی سیستم تواندنمی استراتژیک و درونی ضعف

 تأکیدد و اصدرار سیسدتم ایدن ناق  اجزای و ضعف نقاط روی بر اما کند، مختل کامل

 .است داشته نیز هاییپیشرفت و کندمی

 خدام، نفدت صدادرات و محصدولیتک اقتصداد از حاصدل در مدهای به وابستگی 

 ضدعف علمی، ساالریشایسته عدم اداری، و اقتصادی فساد نسبی، فقر و طبقاتی شکاف

-سدال و جمعیتدی هرم تغییر به توجه عدم کشور، ارزی سیستم و پولی داری،بانک نظام

 بیکداری و وکارکسد  فضدای دولتدی، طویل و عریض بوروکراسی جمعیت، خوردگی

 ندر  و ارز ندر  بودن دستوری از ناشی که سرگردان هایسرمایه وجود ها،کردهتحصیل

 بده کداال توزید  یچرخه بر دقیق نظارت عدم خارج، و داخل به کاال قاچاق است، بهره
                                                           

 .16/06/1389بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کار فرینان سراسر کشور، . 1

 .1/1/1392ری در حرم مطهر رضوی، معظم رهببیانات مقام  .2

 . 02/06/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت،  .3

 . 16/05/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان،  .4
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 عندوان بده ریلدی و نقدلحمدل  ضعف کشور، در فروشیخرده و فروشیعمده صورت

 در نمادین هایسرمایه و اجتماعی هایسرمایه به توجه عدم اقتصادی، یتوسعه زیربنای

 مبندا مشکالت این رف  باید مقاومتی اقتصاد برای شاخ  ساختن در .نمود اشاره کشور

 (.1391؛ فیروز بادی، 1391گیرد )جلیلی کامجو،  قرار اساس و

 .است الزم حلراه یارائه و چنینیاین مشکالت بینیپیش دنبال به اقتصاد مقاومتی 

 رفد  و اقتصاد شکوفایی مفهوم بلکه نیست، اقتصادی ریاضت معنای به مقاومتی اقتصاد

 و دشدمنان بده امتیازدهی از جلوگیری برای اقتصادی هایزیربخش در موجود مشکالت

 هدایزیربخش در اسدت الزم مقداومتی اقتصداد .اسدت مدردم عمدوم رفداه سدط  بهبود

. صدادراتی و وارداتدی اسدتراتژیک کاالهدای بخش در خصو  به شود، وارد اقتصادی

 بندیتقسدیم خدارجی و داخلدی بخدش 2 به توانمی را مقاومتی اقتصاد فعالیت یحوزه

 نیدز داخدل در دارد، مقاومتی اقتصاد به نیاز خارج در ایران اقتصاد که قدر هر زیرا نمود،

 داقتصدادی  امدور اصدالح بده نیاز خوارنرانت و سیاسی و اقتصادی مفسدان مقابل در

 اقتصداد زمدانی و هاسدتانسان قلد  نیدز اسالمی اقتصاد خاستگاه مطمئناً .دارد سیاسی

 خدویش بداطن در ارشدد مددیران و مسئولین ابتدا که شود؛می جاری جامعه در اسالمی

 .کنندد القا جامعه مختلف هایبخش به عمل در را تفکر این و بپذیرند را اسالمی اقتصاد

دارد )مقدام معظدم رهبدری،  تفاوت ریاضتی اقتصاد با تعریف نظر از اقتصادی روش این

 (. 1391؛ جلیلی کامجو، 1392؛ بحرینی، 2: 1391؛ مقام معظم رهبری، 1389

 اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مخت  دانشگاه و حدوزه نیسدت، بلکده

است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیدت اقتصدادی  5بیشتر اقتصاد کاربردی

های  ن ریشه در عمل دارد، نه حرف. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک است که شاخ 

تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصداد 

اد امنیت و ثبات در اقتصداد و ایجو  برهاند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است

های خددارجی اقتصددادی یددا همددان اسددتقالل اقتصددادی از عدددم تزلددزل در برابددر شددو 

                                                           
5. Applied Economy 
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 .(1391)جلیلی کامجو،  است ن های بارز شاخصه

 

 . مروری بر ادبیات نظری موضوع2

 چیست؟ مقاومتی . اقتصاد1. 2
 مواجده مفاهیمی یا مسائل با خود اقتصادی هایحوزه در اسالمی جمهوری امروزه

 و عمدل یعرصه در چه و درسی هایکتا  در و نظر یعرصه در چه که تا کنون است

 اسدالمی انقدال  خدود بندابراین. اسدت نداشدته واقعی ازایمابه و مشابه بشری تجار 

 جدیدد هایعرصده ایدن در الگوسدازی و پردازینظریده و ابتکدار و ندو وری به مکلّف

  ن بده واکدنش چگدونگی و است «مقاومتی اقتصاد» مفاهیم، این از یکی. است اقتصادی

 اقتصداد مقداومتی از علمدی تعریف و تبیین یک که است الزم ابتدا. است بدی  امری هم

 چهار و (1نمود )تصویر شماره  تعریف چهارگونه توانمی را مقاومتی اقتصاد. شود ارائه

پیگیدری کدرد  ملدی هاییپروژه عنوان به کشور در را  نها یهمه از ترکیبی یا  ن از الگو

 (2: 1391)پیغامی، 
 

 . چهار الگوی اقتصادی از اقتصاد مقاومتی.1شکل 

 
 «مدوازی اقتصاد» یمثابه به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف موازی: . اقتصاد1. 1. 2
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 نهادهدایی تأسیس به اقدام خود نیاز به باتوجه اسالمی انقال  که طورهمان یعنی است؛

 نیدز امدروز نمدود، مسدکن بنیداد و پاسدداران سپاه سازندگی، جهاد امداد، یکمیته مانند

 انقدال  زیدرا کندد. تکمیل و داده ادامه را پروژه این انقال ، اهداف تأمین برای بایستی

 بسدا چه که دارد؛ نیاز اقتصاد در مقاومتی هاینهادسازی به و مقاومتی اقتصاد به اسالمی

 مرسدوم نهادهدای نفدی معنای به امر این.  یدبرنمی اقتصادی رسمی نهادهای یعهده از

 دارای کشورهایی در اتفاقاً و دنیا در مرسوم حکمرانی هایمدل در الگو این البته. نیست

 یچندالیده هداینظام دارای کشورها این و دارد وجود بیشتری حکمرانی توان و تجربه

 همزمان حضور از توانیممی مثال عنوان به. عمومی هستند امور یاداره و گذاریسیاست

 یعرصدده در خصوصدی هدایبنگاه و خیریده نهدداد،مردم هایسدازمان دولتدی، نهادهدای

 غربدی ییافتهتوسدعه کشورهای امنیتی و دفاعی یعرصه در حتی یا سالمت و بهداشت

 . (2: 1391ببریم )پیغامی،  نام

 اسدت اقتصادی از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف ترمیمی: . اقتصاد2. 1. 2

 نهادهدای و سداختارها «تدرمیم» و «گیریخلدل» ،«زدایی سی » ،«سازیمقاوم» پی در که

 بدا کده هسدتیم  ن دنبدال بده این رویکرد است. در اقتصادی موجود ناکار مد و فرسوده

. بر ورند را ما انتظارات اقتصادی که کنیم کاری موجود، نهادهای هایسیاست بازتعریف

 و ضدعف هایکانون اند کهموظف بازرگانی وزارت یا مرکزی بانک تعریف، این در مثالً

 جدیدد شدرایط اسداس بدر را خدود و کنندد شناسایی کشور اقتصادی نظام در را بحران

 عملکدردی نتیجده در و نمایند بازتعریف اسالمی انقال  نیازهای یا هاتحریم اقتصادی،

 خدود، اقتصدادی تداری  از هاییبرهده در نیدز یافتهتوسعه کشورهای .دهند ارائه جهادی

 نفتدی شدو  دو از پدس غدر  مدثالً. شدند اقتصادی ساختارهای سازیمقاوم به مجبور

 هایسدوخت سدایر بدا فسدیلی هایسدوخت جایگزینی به اقدام میالدی، 1983 و 1979

 نفتدی شدو  دچدار نیدز دالر صدیک باالی هایقیمت با امروزه که طوریبه کرد؛ نوین

 یپدروژه ایدن اجدرای برای ملی عزمی نیازمند فقط امروز ما توضیحات این با. شودنمی

 .(2: 1391هستیم )پیغامی،  ارزشی و ملی
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 و «شناسدیهجمه» متوجه مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف دفاعی: . اقتصاد3. 1. 2

 ما مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی. است هجمه  ن برابر در ما «پدافندشناسی»

. دهنددمی صدورت ابزارهدایی چده با و چگونه را  ن در اخالل و ایران اقتصاد به حمله

 دشدمن یهجمده هایشیوه و ابزارها که ایمیافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین

 و تدوین  نان علیه را خود مقاومت استراتژی  نها اساس بر و باشیم شناخته پیشاپیش را

 . (2: 1391کنیم )پیغامی،  اجرا

 یک مقاومتی اقتصاد اساساً که است این نیز تعریف چهارمین الگو: . اقتصاد1.4. 2

 کده قبلی تعریف سه خالف بر نیست؛ پدافندی صرفاً اقدامی و سلبی مدتکوتاه رویکرد

 کدالن اندازیچشدم رویکرد این دانستند،می مدتکوتاه یا پدافندی یا را مقاومتی اقتصاد

 اقتصداد. و مشمول یک اقددام بلندد مددت اسدت دارد ایران اسالمی جمهوری اقتصاد به

 روی پدیش بلندمددت اندازچشم یک بلکه نیست، جنگ و تحریم زمان مخت  مقاومتی

 هدم کده هستیم « لیایده اقتصاد» پی در رویکرد دوراندیشانه این است. در ایران اقتصاد

 جهدان بدرای که اقتصادی برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه به را ما هم و باشد اسالمی

 مقولده این در. باشد «اسالمی تمدن» تشکیل ساززمینه و بوده کار مد و بخشالهام اسالم

 ندو وری و پذیریریسدک و کدار فرینی اقتصداد بدر مشدتمل مقداومتی اقتصاد که است

 (.2: 1391شود )پیغامی، می
 

 . مروری بر عناصر اصلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی2. 2
 و مواند  ندوع  ن، اهداف به نگاهی با توانمی را مقاومتی اقتصاد یک اصلی عناصر

 شوند:نمود که در ادامه معرفی می شناسایی حرکت الگوی نیز

 و فدردی نظدر از اقتصادی زندگی سبک زندگی اقتصادی/جهادی: . سبك1. 2. 2

 اقتصدادی پیشرفت برای  سی  و ضعف نقاط ترینمهم از یکی بیانگر تواندمی اجتماعی

 روابط این به دهندهشکل رفتارهای و هاگرایش ها،نگرش. باشد رشدیابنده یجامعه یک

 سدبک» قالد  در خالصده صورتبه اجتماعی و فردی یعرصه در اقتصادی تعامالت و
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 فرهندگ مصرف، فرهنگ کار، فرهنگ عنوان تحت  نچه. شودمی بیان «اقتصادی زندگی

 شدود،می یداد نهدا  از... و وریبهدره فرهنگ مالیاتی، فرهنگ گذاری،سرمایه و اندازپس

 در موجود رفتارهای و هانگرش و موجود وضعیت تبیین برای که است عناوینی همگی

 .شدودمی مطرح مطلو  وضعیت به نها  تغییر و ریزیبرنامه برای تالش و هاعرصه این

 اقتصداد، یحدوزه در مطلدو  رفتارسدازی و اقتصدادی زنددگی سدبک اهمیت به توجه

 و اقتصدادی ریزانبرنامده مددنظر همدواره گذشدته سدالیان طدول در کده اسدت ایمقوله

 فدردی زنددگی مطلو  الگوی از نها  دیدگاه بر منطبق مختلف البته کشورهای اجتماعی

 .انددیده تدار  را مختلفی هایسیاست  ن نمودن اجرایی برای و داشته اجتماعی قرار و

هدر  اقتصدادی هدایفعالیت کانون واق  در هاداشته و امکانات مناب ، تخصی  یمرحله

 بیشدتری مناب  خدمت، یا کاال واحد هر تولید رود. در ایران نیز برایمی ای بشمارجامعه

 از مختلدف هدایبخش در کشدور وریبهدره بودنپدایین مؤیدد این و کنیممی مصرف را

 . (1: 1391است )پیغامی،     و انرژی جمله
 عندوان به را شمسی 88 سال اسالمی انقال  رهبر تا شد سب  وضعیت این وجود

 اصدالح کلدی هایسیاسدت  ن پی در و نمایند گذارینام «مصرف الگوی اصالح»  سال

بده گفتده . کنندد ابدال  گانهسده قوای رؤسای و اجرایی هایدستگاه به را مصرف الگوی

 از مشدخ  الگدوی یدک طراحدی رهبری یک رکن تحقق اقتصداد مقداومتی ضدرورت

 الگدوی چده یعندی اسدت. مدردم عمدوم برای مقاومتی اقتصاد با متناس  زندگی یشیوه

 ندوع چده انقدال  مقتضیات و نیازها بدانند که شود ارائه مردم از ایبدنه برای مشخصی

 نفسبده اعتمداد» یگانهسه اساس بر زندگی یشیوه یک وقتی طلبد.می را زندگی سبک

  ن کار مددی بده توانمی شود، طراحی «حرام یلقمه از پرهیز و جهادی، یروحیه ملی،

 سدبک  ن در دیندی هدای موزه از منبعث جهادی یروحیه وجود بنابراین. امیدوارتر بود

 کسد  اگدر» که دارد وجود عبارت این ما روایات در. است کلیدی و مهم بسیار زندگی

 زنددگ  نفداق از اىگونه به نخواند، جهاد حدیث دلش در یا باشد نبوده جنگ میدان در
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؛ پیغدامی، 1392زاده و همکداران، ؛ ترا 1: 1391 6)مقام معظم رهبری،« .کندمی تر  را

1391 :1.) 

اقتصادی/ اصالح نظام آموزشیی / اصیالح نظیام  سازیفرهنگ . اهمیت2 .2.2

 در افدراد کده شدد خواهد گرجلوه زمانی اقتصادی مناس  فرهنگ وجود عدم تبلیغاتی:

 بددر مبتنددی اسددت الزم و گرفتدده قددرار اقتصددادی گیریتصددمیم و انتخددا  هددایموقعیت

 کده اینجاسدت زنند، دست مناس  رفتاری به خویش بومی مقتضیات و دینی هایارزش

 همراهدی را نهدا  اقتصدادی هدایروش و مفداهیم از منددنظام و منسدجم فهمی و در 

 یجانبدههمه توسدعه و اقتصدادی پیشرفت بر فقدانی و ضعف چنین ینتیجه و کندنمی

 یسدرمایه اسداس و پایده بدر مقاومتی اقتصاد است بدیهی. است معلوم پیشاپیش کشور

 شدکننده مقاومدت معندوی، سالمت و معنویت بدون. است استوار جامعه و افراد معنوی

 مانندد حدرام یلقمه. است حرام یلقمه از پرهیز زمینه، این در اقتصادی مهم مثال. است

 را افدراد عملکدرد و تشدخی  دسدتگاه ایمنی که است خطرنا  و کشنده ویروس یک

 هداخواریرانت مسیر که باشد این باید ما اساسی اهداف از یکی لذا. کندمی نابود کلیبه

مقابلده  شددتبه  ن هدایکانون با سپس و نماییم بررسی کشور اقتصاد در را  ن میزان و

 .کنیم

 یدک جواندان و نوجوانان و کودکان که است  ن  موزشی نظام که کارکرد نجاییاز 

کند؛ مسئله مهم دیگر این  تربیت برهه  ن تاریخی نیازهای و شرایط با متناس  را کشور

هدایی را بدرای کندد و  مدوزه عمل مقاومتی اقتصاد با متناس  ما  موزشی است که نظام

  موزشدی نظدام کده اسدت مطدرح سؤال مدنظر قرار دهد. ایناقشار سنی فرزندان ایران 

 است؟ برای این مسئله به خویش مخاطبان بار وردن جهادی دنبال به اندازه ایرانی تا چه

. نمدود هددایت سمت این به را کودکان است تا احتیاج کاریکاتورهایی و داستان و شعر

مسئله مهدم دیگدر در  .است مهم عرصه این در تربیتی و  موزشی نظام به توجه بنابراین

 اقتصداد هدای موزه رواج بدرای تبلیغداتی و ایرسدانه نظام یسازی دربارهزمینه فرهنگ

                                                           
 . 03/05/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام،  .6
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 از را هدا موزه این بتواند که منسجم و هماهنگ تبلیغاتی وجود یک نظام. است مقاومتی

 بده اسد من هایبندیبسته در و خوبیبه مختلف، رسمی غیر و رسمی هایرسانه طریق

 ها،سدخنرانی هدا،همایش ظرفیدت از بایدد کندد، ضدروری اسدت. بندابراین عرضه مردم

 رسدیدن برای هیئات و مذهبی مجالس حتی و رادیویی و تلویزیونی هایشبکه اینترنت،

 .نمود استفاده مقصود این به

هدای دولدت در سدال کلدی هایسیاسدت محتوای از  نچهدولت:  . پیشگامی2.2.4

 یعندی اقتصادی رفتارهای مثلث ضل  سه اقدامات دهیجهت برای تالش  ید،برمی اخیر

 در کدهاین. اسدت دولدت محوریت و پیشگامی با اقتصادی هایبنگاه و دولت خانوارها،

 عمدومی مؤسسدات و دولتدی هایشرکت دولت، توسط اقتصاد غال  هم هنوز ما کشور

  ثدار جامعده ابعداد همده در شدک بددون دولدت دهد پیشگامیمی نشان شود،می تدبیر

 .(1 :1391؛ پیغامی، 3 :1391گذاشت )مقام معظم رهبری،  خواهد جای بر شگرفی

 مقیاومتی: اقتصیاد یعرصیه در فعالییت برای . وجود فرماندهی متمرکز2.2.5
 اشدترا  بده جدایی در را خدود دسدتاوردهای و اطالعات بتوانند باید عرصه این فعاالن

 شناسایی و حوزه این هایفعالیت هدایت برای متمرکزی و هوشمند فرماندهی. بگذارند

 الزم عرصده ایدن در عملیاتی و علمی فعالیت برای مناس  و مستعد نیروهای  موزش و

 اندد،کرده ورود موضدوع ایدن بده که اجرایی و تحقیقاتی مراکز و منددغدغه افراد. است

 و شدوند مطلد  جدیدد مسدائل و مهدم هدایفعالیت از مدؤثر، و فعدال ایشبکه در باید

 عالی شورای چون مراکزی. باشد داشته وجود مسئله این برای هوشمند و پویا ایسامانه

 در فوق مسائل به عنایت با بایستی اند،داشته خوبی ورود موضوع این در که ملی امنیت

 .باشند چابک و پویا نیروها دیگر از گرفتن کمک

 گدرد وری المللیی:بین و داخلیی اقتصیادی فضیای بانیدییده و . رصد6 .2.2

 فعالیدت دو، ایدن بدون در زمینه اقتصادی امری ضروری است. روز مد و دقیق  مارهای

 نیداز بدومی هایشاخ  برای تحقق این امر به. ندارد امکان مقاومتی اقتصاد تحقق برای

کندیم )مقدام  شناسایی  نها اساس بر را اقتصادمان پذیری سی  و مقاومت میزان است تا
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 (. 1: 1391؛ پیغامی، 1391معظم رهبری، 
هدای مهدم بخش از یک  مردمى: و دولتى هاىظرفیت ىهمه از . استفاده7. 2 .2

 اهتمدام و تأکید با 44 اصل هاىدنبال کردن سیاست است؛ مردم به تکیهاقتصاد مقاومتی 
به منظور حمایت از بخدش خصوصدی امدری ضدروری  بیشتر هرچه وسواسِ و دقت و

 روندد هدم که باشیم داشته اقتصادى که است این معنایش مقاومت  اقتصاد شود.تلقی می
طبق . کند پیدا کاهش اشپذیرى سی  هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادى رشد به رو

 دنبدال بایدد بیشتر هرچه وسواسِ و اهتمام، دقت با 44 اصل هاىبیانات رهبری سیاست
 خداطر بده خصوصد  بخدش شدنوم،مدوارد از خدود مسدئولین مدی از بعض  در»شود. 
-تدوان خصوص  بخش به اینکه براى بکنید فکرى باید خ ،.  یدنم  جلو اشتوان کم

 از اسدت؛ الزم مقدرراتِ و الزم قدوانین طریق از بانکهاست، طریق از حاال بشود؛ بخش 
 شود. باید فعال مردم ، بخش خصوص ، بخش که کنید کارى است، الزم که طریق  هر
 ایجداد عندوان بده نیایندد کسدان  که کنید مراقبت دوربین و ریزبین تیزبین، چشمهاى با

 انجدام واقعد  کدار فرین ِ امدا بگیرند، بانک  تسهیالت کار فرین  و کار ایجاد و اشتغال
 در قضدائیه ىقدوه و مجریده ىقوه همکارى من نظر به کنید؛ مراقبت باید را این. نگیرد
 «.است. الزم  بسیار کار یک اینجا

 مدوازی هاینهادسدازی باشد قرار اگر. است مردمی اقتصادی ماهیتاً مقاومتی اقتصاد
 انجدام دولدت را نهادسدازی این که ندارد لزومی هیچ صورت پذیرد، مقاومتی اقتصاد در

 بده خوارهدارانت ورود از تدا شدوند عرصه این وارد مردم که است ضروری بلکه دهد،
 در  مریکدا معدروف هایاقتصداددان دوم، جهانی جنگ زمان در. کنند جلوگیری اقتصاد
 شرایط از توانندمی چگونه که کردند ریزیبرنامه کشور این دفاع وزارت اقتصادی واحد
 بدار یدک کده داریم نیاز ما امروز. کنند استفاده جنگ برای مردمی هایظرفیت و موجود
 چده مهدارت مبدادا روز در کده دریابیم تا کنیم رصد کامالً را خودمان مردم هایمهارت
 جهداد عملیدات کدهاین بیدان رهبدری بدرای  یدد. بدهمی کدار به کشور این برای کسانی
 جزئی کامالً که کلی، صورت به نه اقتصاد این اصلی بازیگران باید باشد، موفق اقتصادی
 بندیتقسدیم یدک بده مسدئولین و مردم حالت از را خود بندیتقسیم یعنی. شوند تعیین

 طدال ، دانشدجویان، حدوزه، اسداتید دانشدگاه، اسداتید شامل که نمود تبدیل تخصصی
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)مقدام معظدم رهبدری،  بشود دیگر اقشار یهمه و دارخانه زنان و معلمان  موزان،دانش
 .(1: 1391؛ پیغامی، 4: 1391

 اقتصداد دیگدر رکدن یدک ملیى و فعیا ن اقتصیادی: تولید از . حمایت8 .2. 2

 و اسدت. حمایدت از صدنعت ملد  فعاالن اقتصادی و تولید از حمایت دولت مقاومت ،

 و کدارگران و کشداورزان از و اقتصادی فعاالن از عادی شرایط در دولت کشاورزى. اگر

 بده مبدادا روز در هم  نها که باشد داشته انتظار تواندمی وقت  ن کند، حمایت کارمندان

یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات اقتصدادی ایدن اسدت کده واردات . بیایند کشور کمک

یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال برای نیدروی 

داخلی. حمایت از تولید داخلی بر رشد و شکوفایی اثر دارد، نه بصدورت غیرمسدتقیم و 

 یابد و در نتیجهبا واسطه. با حمایت از تولید داخلی وابستگی به دنیای خارج کاهش می

یابد. ایجاد اشتغال برای نیروی کدار داخلدی، کمتدر شددن ها کاهش میاثربخشی تحریم

داخلدی در صدنای  مختلدف، تقویدت بخدش خصوصدی، فشار تورمی، توجده بده برندد 

ارز وری کاالهای غیر نفتی از مزایای پشتیبانی از اقتصاد داخلی کشور است )مقام معظم 

 (.1: 1391؛ پیغامی، 4: 1391رهبری، 

 و بییالقوه هییایظرفیت کییردن تحییرد دیملماسییی کشییور بییرای فعییا  .9. 2. 2

 اقتصداد از پویدا ایشدبکه در مقداومتی اقتصاد مقاومتی: اقتصاد در جهانی هایفرصت

 یبرعهدده شدبکه ایدن ظرفیدت سداخت و بکارگیری و کشف و شودمی معنادار جهانی

 به جدید تعاریف نیز اقتصادی مقاومت تا شده موج  اقتصاد شدن جهانی. خود ماست

 در بدازی و جهدانی اقتصداد یعرصده در خا  بازیگرانی ایران نیازمند لذا بگیرد، خود

 از اسدتفاده و گدرد وری اسدت الزم همچندین. است  ن پنهان و  شکار مختلف هایالیه

 حدال هدر بده. پیگیری شود مجدانه مشابه هایزمینه در کشورها دیگر اقتصادی تجار 

 اگدر باشدد؛ بدوده مواجده اقتصادی مشکالت با ایبرهه یک در کشوری هر است ممکن

 محققدان و فعداالن اختیدار در و کند گرد وری را تجربیات این کشور دیپلماسی دستگاه

بدود )پیغدامی،  خواهدد راهگشدا بسدیار کشور اقتصاد برای مسئله این بگذارد، اقتصادی
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1391 :1). 

 تبددیل لدزوم یکی از ارکان دیگر تحقدق اقتصداد مقداومتیگفتمان سازی:  .10. 2. 2

. است مذهبی مجام  و علمی مراکز ها،دانشگاه در رای  گفتمان به مقاومتی اقتصاد بحث

 در  ن، مختلدف ابعداد به توجه و موضوع این پیرامون وگوگفت و کردن صحبت همین

 مسدئله ایدن. داشت خواهد بسزا تأثیری مقاومتی اقتصاد تحقق سمت به حرکت سرعت

 از و شدود خواسدته نخبگدان و محققدان از علمی هایپروژه و درس هایکالس در باید

 جددی هسدتند، دوسدتمیهن و  زاده حدداقل یا دارند دین درد که اقتصاد استادان سوی

در تصویر زیر ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی که از بیانات  .(1: 1391شود )پیغامی،  گرفته

 رهبری استخراج شده است، قابل مشاهده است:
 

 ارکان اقتصاد مقاومتی در بیانات متعدد رهبری: 2 شکل
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توان مطرح نمود در ادامده های اخیر میهای سالموارد دیگری که بر مبنای سیاست

 اشاره شده است:

 هایسیاسدت ها در اصالح الگیوی مصیر :شاخص تعریف تمرکز بر .11. 2. 2

 و هاشاخ  تعریف لزوم مفهوم در کلمه یک در توانمی را مصرف الگوی اصالح کلی
 هایسیاسدت مجموعه در. نمود خالصه اقتصادی مختلف هایبخش در وریبهره ارتقاء

 فرهنگدی اصالح به توجه لزوم از وریبهره موضوع به توجه مصرف الگوی اصالح کلی

 و    انرژی، مناب  از استفاده وریبهره ارتقاء یدرباره هاییمشی خط با و شده  غاز  ن

 بدا مذکور هایسیاست مجموعه انرژی، وریبهره یزمینه در. یابدمی پایان انسانی نیروی

 فعلی وضعیت سوم دو به شاخ  این کاهش برای را افقی انرژی، شدت شاخ  طرح

 کده نمایددمی ترسدیم توسدعه ششدم یبرنامده پایان تا دوم یک و پنجم یبرنامه پایان تا
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 ویژهبده هفدتم، بندد ذیدل هایسیاسدت یهمه اجرایی اقدامات مستلزم  ن شدن اجرایی

 را هدااین. باشدمی کشور انرژی یسامانه طراحی و انرژی وریبهره ملی یبرنامه تدوین

 در اندرژی مصدرف و انتقال و تولید موجود وضعیت در اصالح برای نیازیپیش توانمی

 بده توجده بدا کشدور عمدومی نقل و حمل ساختار اصالح این، بر عالوه. دانست کشور

 ایدن مشدکالت توانددمی حددودی تا کشور، نقل و حمل جام  نظام قانون کامل اجرای

 .(1392؛ طغیانی، 1: 1391نماید )مقام معظم رهبری،  برطرف را عرصه

 بدده  نچده نهییادی در اصیالح الگییوی مصییر : اصیالحات بییه توجیه. 12. 2. 2

 بده توجده اسدت، بخشدیده متمدایز وجهدی مصدرف الگدوی اصدالح کلی هایسیاست

 تددوین و طراحی انرژی، وریبهره بهبود بحث در. است بخش هر در نهادی اصالحات

 لدزوم و اهمیدت بده توجده  ن بدا متناسد  نیدز و کشور انرژی برای جامعی هایبرنامه

 مناسد ، اسدتانداردهای اعمال و تعریف و مربوطه مقررات و قوانین اصالح و بازنگری

 در )بخصو  مصدرف   (، مصرف الگوی ملی سند تدوین و طراحی اهمیت به توجه

 و اسدتانداردها تعریدف نیدز و حمایتی و تشویقی اقدامات به توجه ضرورت لحاظ کنار

 رسدیدن ثمدر بده بدرای کده اسدت مدواردی نهدا  پدایش و رصد و مربوطه هایشاخ 

؛ 1392نژاد، ؛ جمدالی1: 1391باشد )مقام معظدم رهبدری،  ضروری نظر مورد اصالحات

  (.1392طغیانی، 

: کار فرینی، نیروی محرکه اصلی در توسدعه اقتصدادی گرایش کارآفرینانه .13. 2. 2

ای از مواد است. کدار فرینی و ندو وری  ن، نو وری یا ایجاد ترکیبات تازهاست و نقش 

عنوان محدر  های یک اقتصاد رو به رشد است. نو وری و شکوفایی نیز بدهاز مشخصه

شود. ایده اصلی بر این نکتده اسدتوار اسدت کده ندو وری سدب  رشد پایدار شناخته می

شود. بر مبندای اد و نهایتا رشد اقتصادی میافزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افر

معرفدی شدد )مقدام معظدم « نو وری و شدکوفایی»عنوان سال به 1387این ایده نیز سال 

 (. 1389رهبری، 

 در دیگدر ىمسدئله یک مقاومتی: اقتصاد در بنیاندانش هاىشرکت نقش. 14. 2. 2
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 و بنیداندانش هداىرکتشد وجدود .اسدت بنیداندانش اقتصاد مقاومت ، اقتصاد سرفصل

است که بدا همراهدی و ایفدای  امیدبخش  و باز ىجاده بنیاندانش اقتصادى هاىفعالیت

هدای توانند به مقاوم سازی اقتصاد کمدک نمایندد. اهیمدت فعالیدتکاران مینقش دانش

هدای بددی  و نو ورانده در پژوهشی نظیر راه اندازی ستادهای دانشجویی بدرای فعالیدت

کارهای نویدبخش در این زمینده اسدت. در پژوهشدی کده توسدط اقتصاد مقاومتی از راه

( انجام شده است رابطه معناداری بین اقتصاد مقاومتی، 1391محمدی مقدم و همکاران )

مدیریت دانش و گرایش کار فرینانه بررسی شده است. بر اساس نتای  این پژوهش بین 

انه همبستگی باالیی مشاهده شده است. همچندین در اقتصاد مقاومتی و گرایش کار فرین

 بین ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی باالترین همبستگی و مقابلده بدا دشدمن

ترین همبستگی را بدا گدرایش کار فرینانده دارد. اقتصداد داندش بنیدان بداالترین و پایین

گدرایش کار فرینانده بدا  ترین همبستگی را با مدیریت دانش دارد.مدیریت مصرف پایین

و برتدری جدویی  مدیریت دانش دارای همبستگی معناداری است. همبسدتگی اسدتقالل

رقابتی با مدیریت دانش، مقداری منفی است. بیشترین همبستگی مثبت بدین ندو وری و 

باشدد پذیری و مدیریت دانش میمدیریت دانش و کمترین همبستگی مثبت بین مخاطره

 (. 1391اران، )محمدی مقدم و همک

 
 . بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارافرینانه و مدیریت دانش.3 شکل
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( که از روش تحقیق کیفی و 1392زاده و همکاران )در ادامه مدل پژوهشی ترا 

شود. پن  مقوله از بیانات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی استخراج شده است، ارائه می

 همراه با تعامالت در این مدل گنجانده شده است:اصلی و مفاهیم  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مد  پژوهشی استخراج شده از مقو ت و مفاهیم مقاومت اقتصادی .4 شکل
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 کارهای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز. راه3
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، شهرداری نهدادی اسدت 1345قانون شهرداری مصو  سال  3و  1بر اساس مواد 

تاسیس و دارای شخصیت مستقل حقوقی اسدت و اداره امدور که طبق ضوابط مشخصی 

هدا و موسسدات دولتدی شهر را )به استثناء وظایفی که به عهده سدایر ادارات و سدازمان

باشد( در محدوده و حریم شهر زیر نظر شورای اسالمی شهر که  ها میخانه تابعه وزارت

طبق تعریف قدانونی اخیدر بده باشند به عهده داشته و می اعضای  ن برگزیده مردم شهر

شود. بده مفهدوم دیگدر شدهرداری  عنوان نهاد مستقل، عمومی و غیر دولتی محسو  می

های فدوق قدوانین و مقدررات و ضدوابط قدانونی نوعی نهاد محلی است که در محدوده

نمایندد. از طرفدی، بدرخالف سدایر مربوط به شهر را در ابعاد مختلف و وسی  اعمال می

مان های دولتی، مناب  مالی الزم برای اداره امور شهر را نیز از مدردم شدهر ادارات و ساز

ها و خدمات شهری و نگهداری و عمران و  بدادی و دریافت و به مصرف ارائه سرویس

 توسعه کمی و کیفی همان شهر تحت نظارت شورای اسالمی شهر می رسانند. 

و خددمات و حجدم عظدیم  ها در شهرداری به دلیل تنوع فعالیدت هدااگرچه هزینه

های عمرانی، بیش از هر سازمانی متاثر از تورم کلی در کشور است، ولدی دقدت فعالیت

ها و شیوه عمل  نان، ساختار تشکیالتی، نحوه ارائه خددمات کافی در عملکرد شهرداری

و اجرای پروژه های عمرانی نشانگر این واقعیت است که افزایش هزینه ها فقط متاثر از 

 باشد، بلکه دالیلی به شرح ذیل دارد:تورم نمینر  

هدای اخیدر و در ها طدی سدالهای عمرانی شهرداریافزایش قابل توجه فعالیت ▪

 مقایسه با قبل از انقال . 

هدای پرهزینده و های جدید که عمددتاً فعالیدتپذیرش برخی وظایف و فعالیت ▪

 بدون در مد می باشند. 

هدای ها که الزمه صرف هزیندهافزایش و بهبود خدمات شهری توسط شهرداری ▪

 بسیار است. 

 امکانات رفاهی بیشتر برای کارکنان شهرداری و پرداخت حقوق و دستمزد.  ▪

ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی نامناس  که بعضداً شدناخت الزم در جهدت  ▪
 ها ندارند. اس  کنترل هزینههای منشیوه
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هدای مکدانیزه عدم به کارگیری صحی  از فنآوری اطالعات و ارتباطات و شدیوه ▪
 های مختلف.مناس  جهت فعالیت

ها با شرایط و وسدعت های مورد عمل توسط برخی شهرداریعدم انطباق شیوه ▪
 شهرهای کنونی و زمان حاضر. 

دیگر و به رغم تاثیر غیر قابدل انکدار بدر با توجه به موارد فوق و عوامل تاثیرگذار 
-توان ادعا نمود که امکان اصالح کاهش هزینهها، میعملکرد و افزایش هزینه شهرداری

های شهرداری به میزان زیادی وجود دارد، بنابراین در این بخش به مواردی در راسدتای 
 (. 1392ها اشاره می شود )جمالی نژاد، تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری

 
 تحقق شهر الکترونیك، شهروند الکترونیك و شهرداری الکترونیك:. 1. 3

های های  ن از طریق سیستمشهر الکترونیک، شهری است که اجرای بیشتر فعالیت
پذیر باشد. در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم برای انجدام الکترونیک و اینترنت امکان
پرداخت قبوض، اخذ پروانه ساختمان، پرداخدت عدوارض و کارهای روزمره خود مانند 

جرائم، خرید امال  و یا کاال وقت زیادی را صرف کرده و به طور فیزیکی حضور بهدم 
توان از طریق رایانه شخصی خود که به اینترنت متصل رسانند، بلکه تمام این امور را می

 است انجام دهند. 
های شهرداری از جمله ارتباط بدا برنامه های اقتصادی شهری ومشارکت در فعالیت

شدود. خددمات بده ها تدا حدد زیدادی تسدهیل مدیشهردار، مدیران و کارکنان شهرداری
شدود. شدهرداری الکترونیدک تر با هزینده کمتدر ارائده مدیای مطلو شهروندان به گونه

 نهدا ها به همراه خواهند داشت کده بخشدی از مزایای زیادی را در راستای کاهش هزینه
 عبارت است از:

کاهش ترافیک شدهر بدا توجده بده کداربرد اینترندت در فعالیدت هدای شدهری  ▪
 شهروندان 

 تقلیل  لودگی هوا با کاهش ترافیک شهری  ▪

 صرفه جویی در وقت و انرژی  ▪

هدای قددیمی اداره شدهر: گدذاری بیشدتر روی روشصرفه جدویی در سدرمایه ▪
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شود که سرمایه گدذاری  تدی الکترونیک باعث میزیرساختارهای ایجادشده توسط شهر 

گدذاری بیشدتر بدر روی شهر بر مبنای زیرساختارهای نوین صورت بگیرد و از سدرمایه

ای در های قدیمی خودداری شود. در این صدورت صدرفه جدویی قابدل مالحظدهروش

 شود. تخصی  مناب  مالی انجام می

های  تی شدهر: بدا ایجداد برای توسعههای الزم صرفه جویی در ایجاد زیرساخت ▪

یک زیرساخت مناس  )که توسط شهر الکترونیک ایجاد می شدود(، توسدعه  تدی شدهر 

ها نخواهد داشت. به طور مثدال، پدس از اینکده سیسدتم نیاز به ایجاد همزمان زیرساخت

هدای بعددی کارت اعتباری در شهر راه اندازی شد، دیگر ضرورتی ندارد جهدت پدروژه

 نیاز به این سیستم دارند، سرمایه گذاری مجددی انجام داد.  شهر که

هدای در مد مستمر شهری با به وجود  مدن شهرداری الکترونیک: ایجاد سیسدتم ▪

پرداخت عوارض، جرائم و قبوض به صورت بر خط باعدث مدی شدود کده تاخیرهدای 

مدردم  ها )که عمدتاً به دلیدل عددم فرصدت زمدانی کدافی بدرایایجاد شده در پرداخت

گیرد( کاهش یابد و در نتیجه زمینه ایجاد یدک در مدد بدا ثبدات بدرای شدهر صورت می

ریزی دقیق سدالیانه و اعمدال مددیریت اسدتراتژیک را فراهم شود. این امر امکان بودجه

 برای مدیران شهری با توجه به نقدینگی قابل تحقق فراهم می سازد.

؛ 1392رداری )جمدالی ندژاد، تسری ، تسدهیل، تکدریم و اعتمداد سدازی در شده ▪

 (.1392شکوری مقدم، 

 

 مقاومتی با تاکید بر مقوله مهندسی ارزش: اقتصاد .2 .3
و در  گرایدددیارزشمهندسدددی ارزش یدددک فدددن نظدددام یافتددده در رویکدددرد 

هدف مهندسدی ارزش، زمدان کمتدر بدرای رسدیدن بده  است. مدیریت پروژه چارچو 
مهندسدی  .ها یا کاستن از کیفیدت کدار اسدتمرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه

 مدیریت ارزش .ارزش یک تکنیک برای افزایش ارزش در یک پروژه یا محصول است

مهندسی ارزش یکدی از چنددین  د وندسی ارزش دارتر از مهمفهومی متفاوت و گسترده

مهندسی ارزش بر تفکر و به ویژه تفکر گروهی، بر  .شودهای  ن محسو  میزیر بخش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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خرد جمعی، انتقادپدذیری، خالقیدت، اسدتفاده از نیروهدای کداردان و متخصد  و بدر 

 گویی به منظور مشخ  کردن کارکرد اصلی یک محصول و یا یک طرحاجتنا  از کلی

های پنهان و غیرضروری تولید یک فر ورده یا خدمات یدا عمرانی به منظور یافتن هزینه

 (.1392های زاید متمرکز است )نای  زاده، فعالیت عمرانی و حذف یا کاستن از هزینه

هدای ی هزیندهمدیریت بهینه از جمله موثرترین عوامل تاثیرگذار بدر کداهش همده 

هدای الزم نسدبت بده ها و توانداییمدیران مجر  که از  گاهیشهرداری است. انتخا  

های مدرن اداره امور شهرها برخوردارند؛ نظیر تواندایی الزم بده منظدور اسدتفاده از شیوه

منددی الزم های موجود کارکنان و ایجاد امکانات رفداهی الزم بدرای  نهدا، تدوانظرفیت

اران واجد صالحیت، نظارت عالی ها به بخش خصوصی و پیمانکبرای واگذاری فعالیت

ها و انجام  ن در زمان تعیدین شدده بدا کیفیدت مناسد ، داشدتن بر حسن اجرای پروژه

دار و ضروری، انتخدا  بهتدرین روش تخص  کافی برای تشخی  طرح های اولویت

های مختلف با حداقل هزینه ممکدن و تامین تاسیسات و تجهیزات شهری، اجرای پروژه

و  و امکان جل  مشارکت های مردمدی در اداره امدور شدهرها، مدی حفظ کیفیت مطل

هدا و در نهایدت تحقدق اقتصداد تواند به نحو قابل توجهی در کداهش هزینده شدهرداری

 توان اقدامات زیر را انجام داد:مقاومتی موثر باشد. در این زمینه می

کارشناسان مرتبط با های  موزشی مهندسی ارزش برای مدیران و برگزاری دوره ▪

 موضوع )که هم اکنون نیز در حال انجام است(.

 های تخصصی مهندسی ارزش.ایجاد تیم ▪

ها سازی در تخصی  انواع هزینهبهینهبا رویکرد  های تخصصیکارگاهبرگزاری  ▪

 های کشور.ها با حضور سایر شهرداریو اعتبارات شهرداری

انجددام و انجددام شددده در  هددای در دسددتهی پددروژمستندسددازی تجددار  همدده ▪

شهرداری شیراز و ثبت و نگهداری در سامانه مدیریت داندش بده منظدور جلدوگیری از 

 اتالف وقت و مناب  در موارد مشابه.

 

تواند در شهرداری )شیراز( به منظور تداوم مسییر موارد قابل توجه دیگر که می .3. 3
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 اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد به شرح زیر است:
تواند با حضور تمامی اقتصاد مقاومتی: این ستاد مرکزی میستاد مرکزی تشکیل  .1

ریزی، تشدکیل شدود معاونین شهرداری شیراز در سط  کالن و با هدایت معاونت برنامه

های تخصصی ابال  نمایند. در ایدن زمینده که موضوعات مرتبط را بررسی و به کارگروه

هدای جداری و کداهش  ن، طدرح ایجداد پیوسدتهای طرح بررسی هزینهعنوان مثال به
مورد بررسی و توجده قدرار  سازی و شهرسازیفرهنگی در امور اجرایی نظیر ساختمان 

 گیرند.

های کلیدی و های تخصصی اقتصاد مقاومتی در تعدادی از حوزهایجاد کارگروه .2

در  توانددهدای تخصصدی در شدهرداری شدیراز مدیهای  نها. این کارگروهتداوم فعالیت

 های زیر تشکیل شود:زمینه

 های عمرانی های پروژهکارگروه اقتصاد مقاومتی و هزینه ▪

 کارگروه اقتصاد مقاومتی و مصرف انرژی  ▪

 کارگروه اقتصاد مقاومتی و فنآوری اطالعات  ▪

تواندد از هدای کداربردی )ایدن کدارگروه مدیکارگروه اقتصاد مقاومتی و پژوهش ▪

برده و با همکاری مدیران و کارشناسدان  ها نیز بهرهرگروههای ترکیبی از سایر کافعالیت

 های خود را اثربخش نماید.(.مند همراه با تدابیر انگیزشی فعالیتعالقه

توانند موارد قابل اجرا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را در جلسدات می  نها ➢

 ماهانه خود بررسی کنند. 

 ییک رایاندهتین کالینت های شخصی: بجای رایانه  7هااستفاده از تین کالینت .3

کدده در عددین اسددتفاده از کمتددرین مندداب  اسددت  ایهای رایانددهشددبکه بددرای کوچددک

د.  ورای بده همدراه مدیهای رایانهو امنیت را برای شبکه افزاری، باالترین کار ییسخت

انددواع  و عامددل باشدددو یددا فاقددد سیسدتم  سیسدتم عامددل دارایتوانددد تدین کالینددت می

هدا  نتدوان بدر روی را می یدونیکس و لیندوکس های ویندوز مایکروسدافت،عاملسیستم

                                                           
7. Thin Client 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3
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 . نص  و اجرا نمود

نگهداری هستند، بنابراین و فن  هارد دیسک فاقد هر گونه قطعه مکانیکی مانند نها 

ها نسدبت ت و به صرف وقت و هزینده کمتدری نیداز دارد. ایدن دسدتگاهتر اس نها  سان

-که تعداد رایاندهی یهابرای محیطو  ندکنحرارت کمتری تولید می های شخصیرایانه به

 30تدوان مصدرفی بسدیارکمی حددود گیرند، مناس  هستند.  نها های زیادی را بکار می

های سدازمان مدیران شبکه درهستند. بسیار مقرون به صرفه و  دنوات )بسته به نوع( دار

اقبال بیشتری نسبت به تین کالینت دارند زیرا کاربری را  سدان و کنتدرل مبدادی  دولتی

سازد. از  نجا کده معمدوالً تدین پذیر میانورودی و خروجی اطالعات به سازمان را امک

کند، مدیران شبکه نگران از دسدت سازی نمیکالینت اطالعات را بصورت محلی ذخیره

هدا نیدازی تین کالینترو ها نیستند. از این رفتن و  سی  دیدن اطالعات محلی کالینت

ندارند. عالوه بر  ن استفاده از تین کالیندت، موجد  کداهش   نتی ویروس به استفاده از

(. 1390)ویکی پدیا، دانشنامه  زاد، دشوهای انرژی مصرفی و نگهداری سیستم میهزینه

ابعداد . 1: بدین شرح خالصه کردتوان های مهم تین کالینت را میبطور خالصه ویژگی

 . امکانات مناس . 4، امنیت باال. 3، مصرف انرژی کم. 2، کوچک و حجم کم

ها، امکان دریافت بورسدیه و تسدهیالت تحصدیلی در تشکیل دانشگاه شهرداری .4

هدای تخصصدی در موسسدات علمدی و های مرتبط با امور شهری و ایجداد رشدتهرشته

ها را به علم روز  شدنا د مدیران و کادر مورد نظر شهرداریتوانها میکاربردی شهرداری

نموده و از این طریق بهبود مورد نظر در کیفیت و ساختار نیدروی انسدانی و در نهایدت 

 افزایش بهره وری را ایجاد نماید. 

هدای سدنگینی را بددون ها. شناسایی نقاطی که هزیندهجلوگیری از موازی کاری .5

کنند. به عنوان مثال در شدهرداری شدیراز نیداز بده می مصرف وری و اثربخشی الزمبهره

هدا و فضدای های سازمان عمران و خدمات موتوری، سازمان پار کاری بازبینی موازی

-هزینده %4باشد. به گزارش یکی از مدیران شهرداری تهران، حددود سبز و پسماند، می

شود که بخشی از  ن نظیدر یهای شهرداری تهران در امور فرهنگی و اجتماعی استفاده م

هدای متعددد تبلیغداتی های فرهنگی مردمی بدون کار یی الزم، پارچه نویسیایجاد بسته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3


 1393بهار چهارمشماره سال دوم                      

  24 

 

سدنجی در بدون اثربخشی و ... زائد است. در این راستا اجرای سیستم کارسنجی و زمان

شهرداری به منظور حذف کارها و وظایف تکراری و موازی و استفاده بهینه از امکاندات 

 (.1392؛ جمالی نژاد، 1388و زمان موثر است )ابراهیمی و همکاران، 

هدای گیدر هزیندهاجرایی شدن مدیریت هماهنگ شهری که باعث کاهش چشم .6

هدا خواهدد جاری و عمرانی در سط  شهر و جلوگیری از اتالف مناب  و مدوازی کداری

 شد. 

هدا و ها و سدازمانمعاونتسازی سازمانی: رف  پراکندگی جغرافیایی پارچهیک .7

تواند از اتالف بسیاری از مناب  مالی، انرژی، می مجتم  ساختن  نها در ساختمانی واحد

منددی انسانی و ... جلوگیری نماید و عالوه بر این پیامد مثبت و حائز اهمیدت رضدایت

 شهروندان را به همراه داشته باشد.

عمومی از طریق: الف( در اختیار قدرار سازی مدیریت سیستم حمل و نقل بهینه .8

 ( ارائده وسدیله نقلیده  دادن سیستم حمل و نقل عمومی استاندارد، کار مد و مناسد .

 ارزان قیمت با خدمات گران در بخش حمل و نقل خصوصی.

فر ینددد  SEA (SEAاسددتفاده از ارزیددابی زیسددت محیطددی اسددتراتژیک یددا  .9

سدازی، کیفیدت زیسدت ودن مرحله تصدمیمسیستماتیک و فعال برای ارزیابی متناس  ب

های جایگزین توسدعه محیطی و پیامدهای حاصل از دیدگاه کالن حاکم بر ارائه راه حل

ای از مالحظدات های جام  و کاربردی است که مجموعه پیوسدتهها و برنامهدر سیاست

 گیرد(. کار میبیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به

های کهنده و های نو و تجدید شونده به جای استفاده از روشیاستفاده از انرژ .10

 های انرژی خورشیدی.سنتی در مدیریت انرژی. نظیر استفاده از پنل

ریدزی و توجده بده محاسدبه بهدای تمدام شدده خددمات اصالح نظدام بودجده .11

که بودجه ضرورتی است که محددودیت منداب   ن را ایجداد کدرده شهرداری: از  نجایی

ستین پیام هر سند بودجه این است که سازمانی در صدد است تا مناب  محددود است، نخ

هدا خود را بین نیازهای نامحدود به شکلی متناس  توزی  نمایدد. بودجده در شدهرداری

-ابزاری است برای کنترل پیشرفت کار و حصول اطمینان از انجام  ن، طبق برنامه پدیش
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تواندد ضدمن های شهرداری مدیفعالیت بار بهمند اعتبینی شده، بنابراین اختصا  هدف

ی توزی  مناب ، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتدای  سازیِ نحوهشفاف

 ؛ فخار صادق(. 1388ها را فراهم  ورد )ابراهیمی و همکاران، هزینه

ریزی عملیاتی عبارت اسدت از اهتمام در اجرای بودجه ریزی عملیاتی: بودجه .12

شدود. هدای الزم تخصدی  داده مدیای که بر اساس وظایف، عملیدات و پدروژهبودجه

-جویی است و مزایای دیگدر  ن عبارتندد از: شدفافریزی عملیاتی صرفهمزایای بودجه

کاری، ارتقدای کار مددی، افدزایش کدار یی و ریزی، پرهیز از موازیسازی فر یند بودجه

تددرین نتددای ، در جهددت ضددروری اثربخشددی عملکددرد سددازمان از طریددق تمرکددز مندداب 

گدذارد پذیرتر ساختن مدیران در قبال تصمیماتی که روی نتای  بودجه تاثیر میمسئولیت

  ؛ فخار صادق(.1388و ... )ابراهیمی و همکاران، 

ریدزی عملیداتی در عوامل داخلی و خارجی متعددی در طراحی و اجدرای بودجده

ها، ریزی، تحلیل هزینهبرنامهناصر کلیدی نظیر ها تاثیرگذارند که در این میان عشهرداری
هدای گدویی و نظدام مدیریت عملکرد، توانمندسازی از طریق مدیریت تغییر، نظام پاس 

 مورد تاکید هستند.  انگیزشی

تددوین  ریزی که بایستی مورد توجده و بهبدود قدرار گیرندد:ابعاد مختلف برنامه ▪

رایی )هددف گدذاری غیرواقعدی(، ایجداد های اجهای کمّی بدون شناخت پتانسیلهدف

هدای اعتبدارات، تغییرهدای های کوتداه مددت و ردیدفبرنامه ارتباط شفاف میان اهداف

ریزی استراتژیک، تغییدرات پرسرعت سیستم پویای شهر و لزوم بازنگری در نظام برنامه

 های مختلف و ... .متعدد در مدیریت حوزه

نیاز به توجه و بهبود دارد: مشکالت مربدوط بده ها که ابعاد مختلف تحلیل هزینه ▪

هدای انجدام کدار و های سربار، مشکالت مبهم بدودن فر ینددها و سیسدتممحاسبه هزینه

 های سازمان و ... .خروجی

هدای ابعاد مختلف مدیریت عملکرد که نیاز به بهبود دارد: مبهم بدودن شداخ  ▪

های کیفی بده کمدی، فقددان  عملکردی و ارتباط  ن با اهداف، ضعف در تبدیل شاخ

هدای مختلدف خددمات شدهری، در دسدتگاه کاریموازی   پارچه ومدیریت شهری یک
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 تغییرات سری  مدیریتی و به تب  امکان تغییر بر اساس سالیق فردی مدیران.

ها که نیاز به بررسدی و توجده دارندد برخی از ابعاد مدیریت تغییر در شهرداری ▪

توجه به نتای  کاربردی کوتداه مددت اثرگدذار، عددم شدناخت کامدل اند از: عدم عبارت

های های فشار برای تغییر به جای کشش و جذ ، حرکتنسبت به تغییر، وجود سیستم

سری  و غیر تدریجی در جهت تغییر، عدم  مادگی و شناخت کافی برخی از کدارگزاران 

 نسبت به ساختار و تشکیالت شهرداری و ... . 

گویی و انگیزشی مواردی نظیر فقدان اسدتانداردهای مشدخ  در  در نظام پاس ▪

هدا بده حیطه خدمات، گستردگی ساختار و تشکیالت شهرداری و عدم واگذاری فعالیت

های غیر منعطف نظام پاداش بخش خصوصی، ضعف در نظام پاداش و تنبیه، چارچو 

 و پاسخگویی نیاز به بررسی و بهبود دارند. 

وط به نظدام پیشدنهادها در شدهرداری بده منظدور اجدرای های مرباجرای طرح .13

 مدیریت مشارکتی در شهرداری. 

هدای تجداری، گذاری در ایجداد برخدی تاسیسدات از جملده مجموعدهسرمایه .14

بار، شهر بازی و مواردی از این قبیل، چنانچده های میوه و ترهنها، میداها، پایانهپارکینگ

زم انجدام شدود، مدی تواندد قسدمتی از در مددهای با مطالعه کافی و توجیه اقتصدادی ال

 شهرداری را تشکیل دهد. 

هدای مختلفدی وابسدته بده هدا و شدرکتهدا، موسسدهدر حال حاضر سدازمان .15

هدا نداگزیر های خود را تامین نموده و شهرداریتوانند هزینهها هستند که نمیشهرداری

هدا باشند. خودکفایی این سدازمانها میهای این سازمانبه تامین همه یا بخشی از هزینه

های شدهرداری را کداهش وعدم نیاز به اعتبارات شهرداری، بخش قابل توجهی از هزینه

 خواهد داد.

سپاری بخشی از خدمات شهری کده در شدهرداری شدیراز باعدث ایجداد برون  .16

یدق های سنگین و اتالف بخشی از مناب  مالی است. البته این امر نیاز به بررسی دقهزینه

 ها و پیامدهای  نها دارد. راه حل

توان در شدهرداری در ادامه مبتنی بر مدل شماره یک تعدادی از پیشنهادهایی که می
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 شیراز استفاده نمود، ارائه شده است:

 
 در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز. . پیشنهادهایی5 شکل

 
 

 بندی. جمع4

اقتصاد مقاومتی حرکتی انفعالی نیست، بلکه به معنای  مدادگی روحدی و عملدی    

برای مقاومت در برابر حمالت اقتصادی دشمن، پاس  به  ن در کوتاه مدت، حرکت بده 
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سمت طراحی الگوی اقتصادی اسالمی و پیشرفت در بلندمدت است. اقتصداد مقداومتی 

انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد  باشد بلکه یک چشممخت  زمان تحریم و جنگ نمی

-ایران است. این واژه مفهوم شکوفایی اقتصادی و رف  مشکالت موجدود در زیدربخش

های اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سط  رفداه عمدوم مدردم 

ای هستند که با ارائه خدمات بده های کوچک شدهها دولتکه شهرداریاست. از  نجایی

کارهدای سدازی راههای مهم و اثربخش در پیدادهوندان سروکار دارند، یکی از ارگانشهر

کارهایی نظیر بهبدود شوند. شهرداری شیراز با بکارگیری راهاقتصاد مقاومتی محسو  می

هدا، سدازی پدروژهخدمات شهرداری الکترونیک، تاکید بر مقوله مهندسی ارزش در پیاده

سپاری بخشی از خدمات شدهری، اسدتفاده الح  نها، برونها و اصشناسایی موازی کاری

هدای تواند در راستای تحقق اقتصداد مقداومتی گدامهای تجدید شونده و ... میاز انرژی

 بلندی در سط  کشور بردارد.

 

 ابعیمن

 .16/06/1389 کشور، سراسر کار فرینان از جمعی دیدار در رهبری معظم مقام بیانات

 . 03/05/1391 نظام، کارگزاران دیدار در رهبری معظم مقام بیانات

 هایشدرکت مسدئوالن و پژوهشدگران از جمعدی دیددار در رهبدری معظدم مقام بیانات

 .08/05/1391 بنیان،دانش

 .16/05/1391 دانشجویان، دیدار در رهبری معظم مقام بیانات

 دولددت، هیئددت اعضدداى و جمهددوریرئیس دیدددار در رهبددری معظددم مقددام بیانددات

02/06/1391. 

  .01/01/1392السالم،  علیه رضوی مطهر حرم در رهبری معظم مقام بیانات

 سدومین(. 1388محمدنبی، زهدره و والیدانی، نوشدین. ) ؛فردانی، سعید ؛ابراهیمی، سعید
بررسی و تحلیدل اسدتراتژیک اسدتقرار . یکنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیات

نظام بودجه ریزی عملیاتی در شدهرداری اصدفهان )بدا اسدتفاده از روش مداتریس 

http://www.civilica.com/Papers-IPBBC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-IPBBC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-IPBBC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-IPBBC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
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SWOT .) 

بازیابی در اردیبهشت ماه  نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی. 10 (.1391عادل. ) ،پیغامی

ای: ، از پایگددداه اطدددالع رسدددانی و دفتدددر حفدددظ  ثدددار  یدددت ا  خامنددده1393

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20559 . 

بازیابی در اردیبهشت  اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟(. 1391عادل. ) ،پیغامی

ای: حفدددظ  ثدددار  یدددت ا  خامنددده، از پایگددداه اطدددالع رسدددانی و دفتدددر 1393
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551 

(. 1392سدمیعی نسد ، مصدطفی. ) و سدجادیه، سدید علیرضدا ؛زاده، محمدصادقترا 

های اقتصداد مقداومتی جمهدوری اسدالمی ایدران در اندیشده ررسی ابعاد و مولفهب
 .31-46 :32. جلد دهم. شماره ایا  خامنهحضرت  یت

 چرا اقتصاد مقاومتی یدک ضدرورت اسدت؟ برهان.(. 1391سید پرویز. ) ،کامجوجلیلی 

 .http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4048بازیابی از برهان: 

اندیشده و هدا. بسدتر شدهرداری(. اصالح الگدوی مصدرف در 1392نژاد، مهدی. )جمالی
 .18-26 :9. سال 94شماره  پژوهش.

(. اقتصاد مقداومتی؛ راهکداری بدرای توسدعه. 1392حسین زاده بحرینی، محمدحسین. )

 . 138-155 :118. شماره مشکوه

(. الگوی پیشنهادی اقتصداد مقداومتی جمهدوری اسدالمی ایدران. 1391سیف، اله مراد. )

  .5-19 :16 شماره ،نامه  فاق امنیت فصل

هرداری سدنتی تدا از شدپایگاه خبری شهر الکترونیدک.  (.1392شکوری مقدم، محسن. )

-http://ecnn.ir/newsاز پایگداه خبدری شدهر الکترونیدک: ای، شهرداری شدبکه

6656.aspx. 

بازیدابی در صالح الگوی مصرف و کاالهای مصرفی، ا دیگران.(. 1392مهدی. ) ،طغیانی

، از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر  ثار حضدرت  یدت ا  1393اردیبهشت 

 .http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23107ای: خامنه

بازیدابی در معاوندت اداری و مدالی شدهرداری مشدهد. (. بدی تدافخار صادق، مژگدان. )

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4048
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گددداه معاوندددت اداری و مدددالی شدددهرداری مشدددهد: و ، از 1393اردیبهشدددت 

official.mashhad.ir/articles/90652.htmlریدزی در مددیریت . اهمیت بودجه

 شهری.

، از پایگداه اطدالع 1393(. دیگران. بازیدابی در اردیبهشدت 1391مرتضی. ) ،فیروز بادی

-http://farsi.khamenei.ir/othersرسددانی و حفددظ  ثددار  یددت ا  خامندده ای: 

note?id=21459. 
(. 1391رسدولیان، پریسدا. ) و پور، میدثمعلی ؛ذوالفقاری، حسین ؛محمدی مقدم، یوسف

نامده  فصدل، گرایش کار فرینانده و مددیریت داندش. بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی
 .107-120 :، بهارهای دولتیمدیریت سازمان

بازیدابی در مهندسدی ارزش )قسدمت دوم(، (. تبیان. 30، تیرماه 1392زاده، مریم. )نای 

 .http://www.tebyan.net/ newindexگدداه تبیددان: ، از و 1393اردیبهشددت 

aspx? pid=252320. 
. از ویکی پدیا، دانشنامه 1393(. بازیابی در اردیبهشت 1390ویکی پدیا، دانشنامه  زاد. )

 تین کالینت.  ./http://fa.wikipedia.org/wikiتین-کالینت زاد. 

 


