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اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه
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دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد پروفسور حسابی تفرش
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چکیده:
امعه امروز ما و با تمرکز به استقالل اقتصادي کشور مطرح شده قتصاد مقاومتی الگویی است که متناسب با شرایط جا

است. یکی از کارشناسان اقتصادي در این زمینه معتقد است تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، تیزبینی در خور تقدیري است که 
انسانی ایران اسالمی هاي کلی اقتصاد مقاومتی دیده شده و حکایت از آن دارد که قدرت علمی سرمایه هايدر مفاد سیاست

همانگونه که می دانیم طی سالهاي اخیر کشور ما در شرایطی باید به کارگیري شده و در خدمت اقتصاد و جامعه در آید
هاي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو شده است که بسیار نابرابر نسبت به سایر کشورهاي جهان بوده و در حوزه

کاهش و سرمایه هاي علمی ،اقتصاد مقاومتیاست یا به صورت عملی یا حتی تجربی مشابه نداشتهتاکنون در هیچ کجاي دن
وابستگی ها و تاکید روي مزیت هاي تولید داخل و تالش براي خود اتکایی است . درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا باید درك 

شاري که  نظام سلطه نسبت به ایران داشته است صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضاي اقتصاد جهانی و متعاقبا شدت ف
بدست آوریم . رهبر انقالب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی فرمودند : در این اقتصاد هم روند پیشرفت کشور حفظ می 

تردید استراتژي اقتصاد بی[1]ل ترفند هاي دشمنان کاهش می یابد.شود و هم آسیب پذیري نظام اقتصادي در مقاب
هاي فراوان و مختلفی همچون شکل گیري اقتصاد دانش بنیان، تقویت تولید داخلی، ها، ابعاد و الیهقاومتی داراي شاخصهم

کاهش وابستگی وارداتی، رهایی از اقتصاد تک محصولی (نفت) و مصرفی، خود اتکایی و خود کفایی در تولید کاالهاي 
یی مقابله و انعطاف در برابر تهاجمات اقتصادي با دارا بودن اقتصادي و هدف مشخصی چون توانا...اساسی و استراتژیک و

ست که با توجه به همکاري جمعی میسر خواهد شد.بومی و مقاوم ا

واژگان کلیدي:اقتصاد مقاومتی، سرمایه هاي انسانی، سرمایه هاي علمی، همکاري هاي جمعی
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مقدمه:-1

جدیدي ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بناي سازگاري با قطب قدرت استکبار را نداشته و با ظهور انقالب اسالمی، شکل 
ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادي و ژئوپلیتیکی داراي .به مبارزه با استکبار پرداخت

با پایان یافتن جنگ و عدم .بارزه با انقالب برخیزداهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به م
پیروزي استکبار در زمینه هاي نظامی، تهاجمات به عرصه هاي دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصاً در سال هاي 

و نظریه پردازي اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادي است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوري 
و الگو سازي در عرصه هاي جدید اقتصادي است. هر کشوري که علم استکبار ستیزي را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. 

.یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است

اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه

اقتصاد مقاومتی و سرمایه هاي انسانی
 هاي علمیاقتصاد مقاومتی و سرمایه
اقتصاد مقاومتی، کار گروهی و همکاري هاي جمعی

اقتصاد مقاومتی الگویی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و با تمرکز به استقالل اقتصادي کشور 
مطرح شده است. یکی از کارشناسان اقتصادي در این زمینه معتقد است تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، تیزبینی در

دیده شده و حکایت از آن دارد که قدرت » اقتصاد مقاومتی»هاي کلی خور تقدیري است که در مفاد سیاست
.علمی سرمایه هاي انسانی ایران اسالمی باید به کارگیري شده و در خدمت اقتصاد و جامعه در آید

اقتصاد مقاومتی چیست و چه پیشینه اي در سطح کشورهاي دنیا داشته است؟

مانگونه که می دانیم طی سالهاي اخیر کشور ما در شرایطی بسیار نابرابر نسبت به سایر کشورهاي جهان بوده و در ه
هاي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو شده است که تاکنون در هیچ کجاي دنیا به صورت عملی یا حتی تجربی حوزه

.مبنی بر تحریم بانک مرکزي یک کشور به مدت طوالنی وجود نداشته استمشابه نداشته، به عنوان نمونه تا به حال شواهدي

ها است، به طوري که وصول درآمد حاصل از فروش کاالهاي صادر شده به نمونه اشاره شده از جمله تاثیرگذارترین نوع تحریم
شاهد این مدعا این است که کشورهاي جهان را دچار مشکل نموده و اقتصاد ایران را با تهدیدي جدي روبرو کرده است. 

هاي دولت آمریکا تحریمهاي اعمال شده علیه ایران را سخت ترین و فلج کننده ترین تحریمها در طول تاریخ دنیا مقام
اقتصاد «در این راستا مقام معظم رهبري به عنوان عالیترین مقام کشور، تدابیر و راهنمایی هاي الزم را با طرح .اندنامیده

هاي تاکنون در ادبیات علم اقتصاد به کار گرفته نشده است را بیان فرموده اند. رهبر معظم انقالب با ابالغ سیاستکه«مقاومتی
بخش از نظامتوانست الگویی الهامتاکید داشتند که اقتصاد مقاومتی خواهد 29/11/92، در تاریخ »اقتصاد مقاومتی«کلی 

آفرینی مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماسه صت مناسب را براي نقشقتصادي اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرا
در واقع اقتصاد مقاومتی، راهکاري است که کشور بتواند در یک شرایط ویژه که مورد تحریم ابرقدرتهاي .اقتصادي فراهم کند

و خدمات پاسخ دهد، همچنین سرمایه دنیا قرار گرفته است، به سوالهاي اساسی اقتصاد مبنی بر چگونگی تولید و توزیع کاالها 
گذاري هاي الزم براي کاهش وابستگی به کشورهاي دیگر، به خصوص کشورهایی که چشم طمع به منابع و سرمایه هاي مادي 
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اقتصاد مقاومتی الگوي غالبی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و .و معنوي جمهوري اسالمی ایران دارند را داشته باشد
مرکز به استقالل اقتصادي کشور مطرح شده است. در دوره اي که بحرانهاي اقتصادي، وضعیت بسیاري از کشورهاي بزرگ با ت

دنیا را تهدید می نماید و نظامهاي اقتصادي آنها نتوانسته است پاسخگوي نیازهاي ضروري جوامعشان باشد، به گونه اي که 
الف سرمایه هاي بشري را فراهم آورده است، با اقتصاد مقاومتی می توان از مصرف گرایی فرهنگ عمومی آنها شده و زمینه ات

.منابع کنونی کشور به نحو مطلوبی استفاده نمود

اقتصاد مقاومتی و سرمایه هاي انسانی

ر تا زمانی که جاذبه هاي قوي در شهرهاي بزرگ براي جذب سرمایه هاي مالی و نیروي انسانی در کارهاي کاذب و غی
تولیدي وجود دارد و این راه ها باز، راحت و بدون مانع هستند، هر گونه سرمایه گذاري حتی واقعی و کالن هم نمی تواند تغییر 

بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این امر .خاصی در راستاي رسیدن به حتی ابتداي جاده ي اقتصاد مقاومتی بوجود آورد
قتصاد مقاومتی همانا خروج از وضعیت فعلی که در آن تمرکز سرمایه گذاري هاي بخش متفق القولند که راه کار اجراي ا

خصوصی عمدتا در اطراف شهرهاي بزرگ شکل گرفته و همچنین نیروي کار که همان سرمایه انسانی است، کامال بصورت 
ت.متمرکز و غیر سازنده در شهرهاي بزرگ و اطراف آنها بصورت حاشیه نشینی تبلور یافته اس

سیل مهاجرت از روستاها و شهرهاي بزرگ این سرزمین به شهرهاي بزرگ، بخصوص پایتخت و تمرکز نیروي انسانی 
بالقوه فعال اما عمال منفعل در شهرهاي بزرگ باعث گردیده است که سیاست هاي اندك تشویقی دولتی در دیگر نقاط 

این مرز و بوم کارایی آنچنانی نداشته باشد.

بان ساده و به دور از هر گونه حاشیه رفتنی، تا زمانی که جاذبه هاي قوي در شهرهاي بزرگ براي جذب سرمایه هاي به ز
مالی و نیروي انسانی در کارهاي کاذب و غیر تولیدي وجود دارد و این راه ها باز، راحت و بدون مانع هستند، هر گونه سرمایه 

م بزرگ هم نمی تواند تغییر خاصی در راستاي رسیدن به حتی ابتداي جاده ي اقتصاد گذاري حتی واقعی و کالن با اعداد و ارقا
براي پیدا کردن علتها و راه کارها باید به یک نکته بسیار مهم توجه نمود. معموال شهرستانی جویاي ثروت مقاومتی بوجود آورد.

رهاي بزرگ را و مخصوصا پایتخت را به واسطه و ثروت اندوزي در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین ریسک و کار، شه
جمعیت بسیار و در نتیجه تنوع مشتري و تنوع سرمایه گذاري و حداکثر سود بدست آمده انتخاب می کنند. توجه به این 
مطلب بسیار حائز اهمیت است که اگر شما بهترین امکانات تولیدي در بخشهاي مختلف اعم از کشاورزي ، صنعت و موارد دیگر 
را در شهرستان ها و روستاها بوجود آورده و بهترین امکانات رفاهی نیز در کنار آن بگذارید، اما همچنان در شهرهاي بزرگ، 
بخصوص پایتخت، همچنان راه هاي رسیدن به ثروت آنچنانی که نه مشکالت تولید را دارد و نه دردسرهاي ناشی از آن را و نه 

د، فرد هر چه هم آدم سالمی باشد و جویاي کار وجدانی، در شهر و دیارش نمی ماند و رد پایی در اکثر آنها بجا می گذار
مقاومت نمی کند تا به آنچه می خواهد برسد زیرا این راه این طرف کامال باز است و راحت. پر واضح است که راه راحت را 

انتخاب کند.

مهاجري که به شهرهاي بزرگ می آید و پس از مدتی توجه به نکته دیگري نیز داراي اهمیت زیاد است و آن اینکه هر
کسب معاش به فکر سرمایه گذاري می افتد تا حداقل بتواند ارزش سرمایه اش را اگر بیشتر نمی کند آنرا ثابت نگه دارد. و چه 

گرانی ملک و سرمایه گذاري ایی بهتر از ملک و مسکن! که این بسادگی یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل 
مسکن در شهرهاي بزرگ بخصوص پایتخت می باشد. و تا زمانی که وضع به همین منوال باشد، هیچ امیدي به حتی شروع راه 

این نکته مهم را نیز یاد آور می گردد که در یک اقتصاد سالم و پویا در دنیا از یک طرف و با توجه به اقتصاد مقاومتی نیست.
اد اسالمی که از کتب مختلفی که در این باره به رشته تحریر در آمده است از طرف دیگر، اینطور فاکتورها و مشخصات اقتص
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استنباط می گردد که دولت ها ثروت بدست آمده از سرمایه هاي دولتی را عمدتا می بایست براي طرحهاي کالن مملکتی و 
ي هم وارد شده و در نتیجه رقیب بخش خصوصی شوند. عمران شهرها و روستاها هزینه کنند و نه اینکه در هر کار سرمایه ا

بلکه می بایست بخش خصوصی را در راه سرمایه گذاري ها و کارآفرینی هاي مفید به حال جامعه آزاد گذارده و کمک کنند. و 
یاز مبرم در واقع یکی از این کمکهاي مهم، همانا هدایت سرمایه از بخشهاي غیر مولد به بخشهاي مولد که در حال حاضر ن

کشور در راستاي اقتصاد مقاومتی است، می باشد.

راهکار ها:

در جهت ارائه راهکار باید به دو نکته اساسی اشاره نمایم که در کنار سرمایه گذاري هاي مفید و بجاي دولتی در راستاي 
همچنین انجام پروژه هاي کالنی که منتج ایجاد رفاه و امکانات عمومی از قبیل مدرسه و کادر آن، مراکز درمانی و کادر آن ، و 

به کارآفرینی بخصوص توسط بخش خصوصی می گردد.

این دو نکته عبارتند از مسدود کردن هرچه بیشتر را هاي کسب معاش راحت و دالل گونه و واسطه گونه و غیر تولیدي و 
اري هاي کالن شهرها به جهت کسب حداکثري متاسفانه سیاست هاي شهردنگه داشتن اندازه آنها در صرفا حداقل نیاز.

نقدینگی از شهروندان صرفه نظر از اینکه بومی یا مهاجر هستند به بهانه اجراي پروژه هاي عمران شهري و در عین حفظ 
استقالل مالی و تدوین روشهاي من درآوردي و مخربی مانند فروش تراکم و روش بسیار خطرناك اجازه تبدیل کاربري امالك 

ایتخت انجام می شود ، در جهت عکسونی به تجاري با اخذ مبالغ بسیار کالن که در حال حاضر با شدت زیادي در پمسک
اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند و بیشتر از پیش به تشویق حداکثري مهاجرت کمک می نمایند.که بر کسی پوشیده نیست 

زمان از هر راه ممکن که از خصیصه هاي مهاجرت هاي اینچنینی است، که مهاجرت به قصد کسب معاش راحت و در کمترین 
چه ضربه جبران ناپذیري به اقتصاد و حتی فرهنگ یک جامعه وارد می کند. باید توجه کرد که داللی و واسطه گري که جدیدا 

درب کارخانه یا مرز ورود یک داده اند در حالت کالن یک زنجیره است که از"بازاري"و "بیزینس"به آن نام به ظاهر زیباي 
کشور شروع شده تا به دست مصرف کننده برسد، که مغازه داري و خرده فروشی را نیز بنده حلقه آخر این زنجیره کالن می 
دانم. حال اگر توجه کنیم در فاز بسیار خوبش و به دور از حرکتهاي آنچنانی و ثروتهاي شبهه ناك و غیره ، چون این زنجیره در 

ت ما راحت ، بی دردسر، بی مشکل و با ریسک بسیار کم بخصوص در کالن شهرها می باشد، طبیعی است که کسی در مملک
شهر و دیارش نماند و به تولید در هیچ سطحی از قبیل کارگري، سرمایه گذاري ، کارشناسی و....به هیچ وجه روي خوشی نشان 

کسب ثروت حداکثري و در کوتاه ترین زمان ممکن به شهرهاي بزرگ ندهد.همانطور که در باال گفته شد، هر که به دلیل 
بخصوص پایتخت می آید ، اولین جاذبه سرمایه گذاري در آن شهر برایش ملک و مسکن است. پس لذا حتی ممکن است با 

ان نه تنها وجود اجراي بند یک باال، به دلیل بازدهی باالي سرمایه گذاري در بخش ملک و مسکن در کالن شهر ها، همچن
مهاجران محترم را آنچنان که باید و شاید ترغیب به بازگشت و یا به عبارتی ترك آن کالن شهر نکند، حتی همچنان مهاجرت 
افراد و در نتیجه مهاجرت سرمایه و نیروي انسانی ادامه داشته باشد و تولید در شهرستانها و روستاها با مشکل کمبود سرمایه و 

باشد. اما اگر بتوانیم با وضع قوانین و مقررات مفید و کارآ و اتخاذ و استمرار سیاست هاي مناسب ملک و نیروي انسانی روبرو
مسکن را در کالن شهرها بخصوص پایتخت بی رونق کنیم و بجاي آن رونقی نسبی به همین مقوله در شهرستان ها و روستا ها 

تی بازگشت می توانیم بوجود آوریم.بدهیم ، یک انگیزه مضاعف براي جلوگیري از مهاجرت و ح

البته در کنار دو مسئله و راهکار بسیار مهم باال، تذکر یک نکته مهم نیز در خصوص صرفا پایتخت این است که اگر دولت 
بتواند حتی اگر عزمی در انتقال پایتخت ندارد، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي مرتبط را حدالمقدور در استانهاي مختلف 

[2]پخش کند نیز می تواند در سیاست هاي کالن اقتصاد مقاومتی باال موثر باشد.
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اقتصاد مقاومتی و سرمایه هاي علمی

ظرفیت فناوري اطالعات به گونه اي است که در حال حاضر نمی توان کسب وکاري را بدون به کارگیري فناوري 
فناوري اطالعات در خیلی از جهات درهم تنیده و ادغام شده است و بر این اساس، اقتصاد نیز با .اطالعات، موفق قلمداد کرد

ازمصادیق آن می توان به بانکداري الکترونیکی، پورتال هاي خدمات رسانی، ایجاد بازار از طریق شبکه هاي اجتماعی اشاره کرد.

استاي این رویکرد لذا تقویت ضریب مقاومت در فناوري اطالعات موجب ارتقاي اقتصاد مقاومتی خواهد شد. درر
فناوري ، راهبردهایی نظیر تولید ملی، عدم وابستگی به یک محصول یا کمپانی خاص و ارتقاي امنیت را می توان برشمرد

اطالعات به عنوان یکی از زیر ساختهاي حیاتی کشور در صورت آسیب پذیري می تواند تبعات زیادي بر کسب وکار و مهمتر از 
هاي فراوان و مختلفی ها، ابعاد و الیهتردید استراتژي اقتصاد مقاومتی داراي شاخصهبیداشته باشدبرروي اقتصاد جامعه آن

همچون شکل گیري اقتصاد دانش بنیان، تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی وارداتی، رهایی از اقتصاد تک محصولی (نفت) و 
و هدف مشخصی چون توانایی مقابله و انعطاف …استراتژیک ومصرفی، خود اتکایی و خود کفایی در تولید کاالهاي اساسی و

.در برابر تهاجمات اقتصادي با دارا بودن اقتصادي بومی و مقاوم است

رسیم که گویاي تأکید بر نقش دانش و حال با کنار هم گذاردن این واژگان به الگویی به نام اقتصاد دانش بنیان می
بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با توان گفت در اقتصاد دانششد. از این رو، میبافناوري در جریان پیشرفت کشور می

بنیان، اقتصادي است که مستقیماً بر مبناي تولید، توزیع و مصرف دانش و شود. اقتصاد دانش تر از گذشته نگریسته میاهمیت 
انسانی خالق، نوآور و دانشی هاي اقتصاد مقاومتی، سرمایهنیازترین پیشدر حقیقت یکی از اساسی .اطالعات قرار گرفته باشد

ترین و کرده و نیروي انسانی به عنوان بزرگ است که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالي جوانان تحصیل 
سازي فعالیت آنان در یق و زمینه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشوترین سرمایهبا ارزش 

.بنیان، کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادي را خواهد داشتهاي دانشقالب شرکت

وري عوامل تولید، از گذشته مورد باید توجه داشت که نقش علم و فناوري در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره
باشد. براین اساس، فرایندهاي خلق و زا در رشد اقتصادي مورد تأکید میعنوان عامل درونگاه فناوري به توجه قرار داشته و جای

ریزي تا بازخورد بین فرایندهاي ایجاد فناوري، فراگیري و اکتساب آن، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه 
. اقتصاد دانش بنیان با وقوع تحوالت علمی و فناوري، دگرگونی عمیقی در کندبنیان را تضمین مذکور، پیشرفت اقتصاد دانش

نهایت تحقق کند. اقتصاد مبتنی بر علم و فناوري موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در عرصه رشد و تولید اقتصادي ایفا می
.ی بهتر افراد و جامعه استشود. از سوي دیگر تالش براي بهبود بهره وري تالش براي زندگاقتصاد مقاومتی می

هاي اقتصاد هاي دانش بنیان است. با روشن شدن ویژگی الزمه اساسی گسترش اقتصاد دانش بنیان، افزایش شرکت
بنیان براي تحقق اقتصاد هاي سیستم اقتصادي دانشبنیان، به عنوان بنگاههاي دانش بنیان، جایگاه و کارکرد شرکت دانش 

هاي دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله مسائل و مباحثی است که پس از شود. نقش شرکتمقاومتی، روشن می
بیانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی مورد تأیید و توجه اقتصاددانان و محققان و مسئوالن جامعه قرار گرفته 

ت و تغییرات اقتصادي امري فراموش شده بود که بیانات ایشان هاي دانش بنیان در تحوالاست. در واقع، جایگاه برجسته شرکت
.ها شدها داد و موجب اهمیت و توجه به این شرکتجانی دوباره به این شرکت

توجه به این نکته ضروري است که رابطه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق 
ها، هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی خواهد یافت. این شرکتهاي دانش بنیان استحکام شرکت

هاي کنند و با توجه به ویژگی بنیان بازي میها نقش محوري در ساختار اقتصاد دانشکارا، نقش و کاربرد دارند. این شرکت
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باال، ظرفیت مناسبی براي مواجهه با شرایط تحریم را دارا پذیري خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف 
هستند

بنیان استتوسعه علم و فناوري یکی از الزامات گریزناپذیر، دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش 
تر ثروت، ه گیري و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مالحظه است، همچنین توزیع عادالنها در شکلنقش این شرکت
تر هایی، تأثیر زیادي در عدالت اقتصادي دارد و از سوي دیگر، با توجه به توانمندساالري در چنین شرکتبر اساس شایسته
هاي دولتی واگذار شده خواهد وري و کارآمدي شرکتهاي سنتی، سبب افزایش بهرهها، در مقایسه با شرکتبودن این شرکت

.شد

هاي تولیدي در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از تحریم آسان محصوالت یا مواد ي عدم تمرکز فعالیتهمچنین استراتژ
هاي الزم براي عملی ساختن استراتژي عدم تمرکز و همکاري بنیان زیر ساختهاي دانشگردد. شرکتها میشرکت اولیه

.چندین شرکت متوسط براي تولید یک محصول را دارا هستند

آمده است، نبود اي که به شدت در حوزه رشد علم و فناوري در کشور به چشم میسفانه در طول سالیان گذشته نکتهمتا
اي رو به رشد اي روند اختراعات با شتاب فزایندهگاه در حوزه گذاري بر روي تحقیقات علمی کشور است،هماهنگی و ارزش 

اي دیگر نیازهاي ز آن را در قالب یک محصول تجاري داشته باشد یا در حوزهگذارد، بدون آنکه صنعت توان استفاده امی
.رو شده استتوجهی مراکز علمی روبهضروري کشور با بی

هاي اقتصادي به تر آنکه رابطه بین اقتصاد و بخش توسعه و تحقیقات چه در حوزه صنعت و چه در سایر حوزهدرد آور
شور و به خصوص تواند نقش موثري در حل مشکالت جاري کمال تحقیقات علمی کشور نمیگسیخته است و عطور کامل از هم

هاي مختلف مورد ها از سوي مقام معظم رهبري در سخنان گوناگون و در مناسبتاي که بارعرصه اقتصادي داشته باشد. نکته 
تاکید قرار گرفته است، رشد علمی و تکیه بر این مسئله در اقتصاد کشور است. ارتباط صنعت و دانشگاه، اجراي دقیق نقشه 

.ها از سوي ایشان مطرح شده استنین برپایی یک نظام ملی نوآوري نکاتی است که بارجامع علمی کشور و همچ

باید گفت اقتصاد مقاومتی الگویی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و با تمرکز به استقالل اقتصادي کشور 
هاي کند و نظامدنیا را تهدید میهاي اقتصادي، وضعیت بسیاري از کشورهاي بزرگاي که بحرانمطرح شده است. در دوره

ها شده و اي که مصرف گرایی فرهنگ عمومی آنها نتوانسته است پاسخگوي نیازهاي ضروري جوامع باشد، به گونهاقتصادي آن
ده توان از منابع کنونی کشور به نحو مطلوبی استفاهاي بشري را فراهم آورده است، با اقتصاد مقاومتی میزمینه اتالف سرمایه

بنیان است.کرد. به عبارت دیگر، توسعه علم و فناوري یکی از الزامات گریزناپذیر، دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش 

اقتصاد مقاومتی، کار گروهی و همکاري هاي جمعی

صاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت مؤسسات فرهنگی نظیر نشریات، صداوسیما و سینما براي توسعه و تقویت فرهنگ اقت
هاي حمایتی براي کارهاي فرهنگی و اجتماعی در این حوزه هاي گوناگون و در صورت نیاز از طریق اختصاص بودجهشیوه

ضرورت دارد.

ي گذاري و توسعهي اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد خودباوري و اعتماد در تولیدکنندگان داخلی و ارزشالزمه
سازي مطلوبی را صورت داد. صداوسیما و سایر توان از طریق انجام تبلیغات مناسب نسبت به آن زمینهفرهنگ کار است که می

اي و تبلیغاتی براي رواج هاي گروهی کشور در این زمینه نقش بسیار برجسته و شایان توجهی دارند. نظام رسانهرسانه
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ر شرایط امروز، کشور به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی نیاز دهنده باشد. دتواند بسیار یاريهاي اقتصاد مقاومتی میآموزه
هاي مناسب به مردم بنديخوبی و در بستههاي رسمی و غیررسمی مختلف، بهها را از طریق رسانهدارد که بتواند این آموزه

کردند. بنابراین، باید از کر میهایی مسئول این امور بودند و براي آن فگونه که در دوران دفاع مقدس دستگاهعرضه کند؛ همان
ها براي رسیدن به این هاي تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئتها، اینترنت، شبکهها، سخنرانیظرفیت همایش
ي مناسب صورت گیرد.مقصود استفاده

نفعان، اثربخشی آنان بر سایر ذيي مخاطبان دولت، به لحاظ عنوان عنصري مهم و کلیدي از دایرهها بهتعامل با رسانه
رسد این رابطه باید با هدف اعتمادسازي بیشتر در هاي توجه بوده است. در این شرایط، به نظر میترین کانونهمواره از مهم

ها، قابل هنگام در مواجهه با کاستیمیان جامعه دستخوش تغییراتی شود. سرعت در انتقال اطالعات، واکنش مناسب و به
ها با هدف هاي تخصصی با رسانهرسانی به جامعه و برگزاري نشستس کردن مدیران براي شفافیت بیشتر فضاي اطالعدستر

رسانی دقیق و صادقانه به تر مسائل و انتظارات موجود پیرامون بحث اقتصاد مقاومتی و به طور کلی پایشو اطالعتبیین صادقانه
ن زمینه است.مردم، بخشی از راهبردهاي پیشنهادي در ای

ي گذاري و توسعهي اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد خودباوري و اعتماد در تولیدکنندگان داخلی و ارزشالزمه
سازي مطلوبی را صورت داد. صداوسیما و سایر توان از طریق انجام تبلیغات مناسب، نسبت به آن زمینهفرهنگ کار است که می

اي و تبلیغاتی براي رواج نظام رسانهزمینه نقش بسیار برجسته و شایان توجهی دارند.هاي گروهی کشور در اینرسانه
دهنده باشد.تواند بسیار یاريهاي اقتصاد مقاومتی میآموزه

پذیري اجتماعی در قبال یکدیگر و کل جامعه یکی از سازي و ایجاد الگو براي انجام کارهاي گروهی و مسئولیتفرهنگ
پذیري مردم و پذیري است. مسئولیتي فرهنگی است. از الزامات مهم اقتصاد مقاومتی، مسئولیتدر عرصهموضوعات مهم
ي آحاد جامعه ي آن است که همه باید در این راه با یکدیگر همکاري کنند. نه تنها دولت بلکه همهدهندهمسئوالن نشان

سئولیت کنند. بدیهی است براي هر فرد در هر قشري که قرار دارد براساس تکالیفی که وجود دارد باید در این راستا احساس م
ي امکانات و منابع سازي کلیهسازي بسترها و فعالو با هر سطح از توانایی، تکلیف متفاوتی وجود دارد. البته تأمین شرایط، آماده

رساندن مشارکت آحاد جامعه در ي کارآفرینی و به حداکثر هاي انسانی و علمی کشور به منظور توسعهمالی و سرمایه
درآمد و متوسط، از تأکید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کموهاي جمعیهمکاريهاي اقتصادي با تسهیل و تشویقفعالیت

وظایف کلی دولت در این رابطه است.

تون درسی مدارس، ي اقتصاد مقاومتی در سطوح پایه از طریق گنجاندن آن در مسازي در حوزهتالش براي گفتمان
هاي اجرایی با ویژه دستگاههاي تحقیقاتی نهادهاي دولتی و خصوصی، بهها و پروژهها یا دروس اختیاري دانشگاهشرح درس

ي بسیاري از کارشناسان، امنیت ها و مراکز تحقیقاتی. البته به عقیدهي فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهتأکید خاص بر حوزه
ئمی در بلندمدت منوط به بسته شدن دست مفسدان اقتصادي است؛ اما به طور کلی الزم است نظام اقتصادي واقعی و دا

کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان، گیري هاي اقتصاد مقاومتی جهتآموزشی و پژوهشی ما متناسب با سیاست
وپرورش، برهه تربیت کند. با استفاده از نظام آموزشنوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهاي تاریخی آن 

صیانت از امنیت اقتصادي کشور مطرح باشد. تبدیل بحث يباید کاري کرد که در ذهن جوانان و نوجوانان همواره دغدغه
بر زمانها، مراکز علمی و مجامع مذهبی یک ضرورت است، اگرچهاقتصاد مقاومتی به یک گفتمان رایج و محوري در دانشگاه

وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت تحقق باشد. صحبت کردن، نوشتن و گفت
هاي علمی از محققان و نخبگان هاي درس و پروژهاقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی خواهد داشت. این مسئله باید در کالس

يي این مطالب، درآمدي است بر مسئلهعی و اقتصاد، جدي گرفته شود. مجموعهخواسته شود و از سوي استادان علوم اجتما
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هاي داراي مزیت. ي علم تا ثروت مخصوصاً در بخشویژه به منظور تشکیل چرخههاي علمی بهاقتصاد مقاومتی جهت آغاز بحث
هاي مسئول در هر بخش را دستگاهي راهی مشروح است که پیگیري البته مطالب هر بخش نیازمند تفصیل بیشتر و نقشه

طلبد.می

ي فعالیت نهادهاي اجتماعی و اقتصادي است و هدف اصلی در ي مبارزه با فقر، اشتغال و رفاه عمومی عمدهسه حوزه
هاست؛ زیرا در نظام ترین شاخصي کاري برقراري عدالت اجتماعی است. توجه به عدالت اجتماعی، یکی از مهماین سه حوزه

سالمی، رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعی مورد پسند نیست و در هر گونه پیشرفت اقتصادي کشور باید وضعیت طبقات ا
شود محروم و متوسط جامعه به معناي واقعی کلمه، بهبود یابد. عدالت از این جهت حائز اهمیت استراتژیک است که باعث می

محور مبستگی ملی و مقاومت آنان افزایش پیدا کند. اقتصاد مقاومتی، عدالتعالقه و تعهد مردم به دولت و همچنین احساس ه
کند. معیارهاي داري همچون رشد ملی، تولید ناخالص ملی و مانند آن اکتفا نمیهاي اقتصاد سرمایهاست؛ یعنی تنها به شاخص

هاي اعتنایی به شاخص، اما معناي آن بیعدالت اقتصادي و اجتماعی در جامعه یکی از معیارهاي مهم در اقتصاد مقاومتی است
ضمناً عدالت ». عدالت«شود، اما با محوریت هاي منطقی جهانی هم توجه میعلمی و عقالنی روز دنیا نیست؛ یعنی به شاخص

هاي اقتصاد مقاومتی بردر این برنامه به معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به معناي تولید و افزایش ثروت ملی است. سیاست
هاي عدالت اجتماعی، تأکید دارد. الزم به ذکر است ها و همچنین ارتقاي شاخصاستفاده از ظرفیت اجراي هدفمندسازي یارانه

هاي رفاهی معطوف به عدالت ي مجریان طرح هدفمندسازي و متولی سیاستهاي فرهنگی و اجتماعی در زمرهکه دستگاه
روند.شمار میاجتماعی به

هاي زنان براي تحقق اقتصاد مقاومتی، در جهت هدایت و حمایت زنان در این عرصه توجه به ظرفیتالزم است، با 
را براي حضور زنان در این تالش شود. نباید تنها مردان را مسئول تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و به طور قطع باید زمینه

ي اجتماع و خانه، آنان هاي مختلف، اعم از عرصهن در حوزهي زناعرصه نیز فراهم کرد. با توجه به حضور چشمگیر و گسترده
ي ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی نقش زیادي داشته باشند. در این زمینه، نقش زنان توانند در ایجاد باور فرهنگی در زمینهمی

اي برخوردار است.ویژه زنان شاغل سرپرست خانوار یا کارآفرین از اهمیت ویژهشاغل به

برانگیز هایی از گسترش تأملتدریج نشانهرسد در سالیان گذشته و با دور شدن از دوران پیروزي انقالب، بهر میبه نظ
هاي گردد. یکی از موارد تأکیدشده در سیاستگرایی، اسراف و تبذیر در میان مسئوالن و مردم مالحظه میفرهنگ مصرف

ترین عوامل مؤثر بر اصالح الگوي مصرف، ي مهمي مصرف است. از جملهابالغی رهبري در بخش اقتصاد مقاومتی، اصالح الگو
دهی به امور جاري سازي در خانواده و جامعه است. طبیعی است که مدیریت صحیح زنان در تربیت فرزندان و شکلفرهنگ
هبانیت نیست، بلکه به معناي زدگی و اسراف به معناي رها در این راستا نقش بسیار بارزي دارد. البته دوري از مصرفخانواده

ي پایدار همراه با تالش مجاهدانه براي بهبود ي منطقی از مواهب و منابع کشور در جهت توسعهتعمیق فرهنگ استفاده
ي امکانات و منابع مالی و سازي کلیهتأمین شرایط و فعالهاي کنونی و آتی است.هاي زندگی براي نسلي شاخصجانبههمه

هاي ي کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتنسانی و علمی کشور به منظور توسعههاي اسرمایه
بایست مورد درآمد و متوسط، میهاي جمعی و تأکید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کماقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري

دولت نیست، بلکه الزم است مردم نیز در این جهت تالش کنند. منظور ي توجه قرار گیرد. تحقق اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده
ریزي نهاد) هستند. براي اجراي این مهم، نیاز به برنامههاي اجتماعی مردماز مردم، بخش خصوصی و نهادهاي مدنی (سازمان

نیز بر همراه بودن دست هاي دیگر در کنار دولت است. معارف اسالمی جهت تقویت مبانی فرهنگی و اجتماعی حضور بخش
ي میدان کارزار اقتصادي با همراه با امکانات و مقدورات شأن خدا با اجتماع مردم تأکید خاصی دارند، لذا حضور مردم در میانه

هاي اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.در جهت پیشبرد سیاست
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ي آحاد جامعه و تحکیم اعتماد زم و همت همگانی در کلیهنخستین گام براي مشارکت مردم در این زمینه، ایجاد ع
عمومی است. براي دستیابی به این هدف، ابتدا باید باور عمومی نسبت به نقاط قوت و کارآمدي اقتصاد مقاومتی و ضرورت 

هاي فرهنگی و تواند به این باور شکل دهد. براي نمونه، کانونسازي عمومی در جامعه میتحقق آن شکل پیدا کند. فرهنگ
ترین مکان براي تحقق توانند منشأ تحول فرهنگی در سطح جامعه باشند، لذا با توجه به اینکه مساجد، اصلیهنري مساجد می

هاي اسالمی استفاده هاي اقتصاد مقاومتی و گسترش اندیشهها براي تبیین مؤلفهاقتصاد مقاومتی هستند، باید از این کانون
محوري و حضور واقعی و حداکثري آنان در اقتصاد، مهم است. ایفاي نقش در یک جهاد مقدس مردمگردد. توجه به عنصر

ي عمومی براي هاي خالقانهها، شکوفایی ظرفیتمردمی نظارتيگیري انحصار، تقویت بدنهاقتصادي، ممانعت مردمی از شکل
هاي صحیح اجتماعی در مواقع بحران از ینی، آموزش واکنشساالري دبخشی به راهکارهاي مقابله با تحریم، تقویت مردمتنوع

ها، کاهش فشارهاي روانی و تشویق رفتار صبورانه در مقابل اقدامات ایذایی دشمن از جمله برکات حضور جمله در مقابل تحریم
حداکثري مردم در اقتصاد خواهد بود.

ي بازارهاي داخلی به روي ضابطهد برنامه است. باز کردن بیحمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل شود که نیازمن
ي حمایت از تولیدات ي کشورهاي دیگر را در زمینهتوان تجربهواردات، اقتصاد آینده را تخریب خواهد نمود. همچنین می

ردم رساند تا مشخص تربیتی به اطالع ماجتماعی و آموزشیهاي مناسب فرهنگیداخلی مستندسازي و منتشر کرد و با برنامه
هاي داخلی.اند؛ این یعنی تکیه بر ظرفیتها، به جایگاه فعلی رسیدهشود که چگونه دیگران با اتخاذ این سیاست

هاي کشاورزي و...). سازي مؤثر در جامعه براي مصرف کاالهاي ایرانی (مثل دارو، پوشاك، لوازم یدکی، فرآوردهفرهنگ
سازي افکار هاي فرهنگی و اجتماعی گسترده و آگاهالل داخلی و خودکفایی کشور از طریق برنامهتأکید بر اهمیت موضوع استق

هاي دشمنان در این زمینه اعتماد عمومی و در نهایت همکاري جمعی را براي تحقق اهداف مربوط به عمومی راجع به طرح
هاي خارجی داراي مشابه داخلی، از آن رو حائز اهمیت ي کاالرویهدنبال دارد. مصرف کاالهاي داخلی و خودداري از ورود بی

ي ما شاید به نوعی این مطلب را است که ورود هر کاالي خارجی برابر با بیکاري یک یا چند کارگر ایرانی خواهد بود. همه
کافی و مؤثر در سازي آن نیازمند فعالیتشنیده باشیم، اما ایجاد درك عمیق از ابعاد آن و باور به این موضوع و نهادینه

ي مهم تولیدکنندگان داخلی براي افزایش کیفیت کاالها و خدمات نیز هاي فرهنگی و اجتماعی است. هرچند که از وظیفهحوزه
هایی که ي کار و بخشنباید غفلت شود. سند اقتصاد مقاومتی خواهان ترویج مصرف کاالهاي داخلی است و مسئوالن حوزه

اي فرهنگی هستند باید چرایی ضرورت استفاده از کاالهاي داخلی را براي مردم تبیین کنند. هداراي وظایف و مأموریت
هاي ي سیاستدهندهي قرن بیستم به بعد توسعه یافتند، نشانیافته و کشورهایی که از نیمهي کشورهاي توسعهي همهتجربه

و البته با حفظ شرایط حرکت به سوي ارتقاي کیفیت تر بودن کیفیت مشخص حمایت از تولیدات داخلی حتی در شرایط پایین
است. هیچ کشوري با گشودن بازارهایش به روي کاالها و خدمات خارجی، قادر به ایجاد صنایع و تولید محصوالت داخلی 

د به عزم نخواهد بود و در این مسیر مردم نیز باید از تولید کاالها و خدمات داخلی حمایت کنند. حمایت از تولید داخلی بای
ي بازارهاي داخلی به روي واردات، اقتصاد آینده را تخریب خواهد ضابطهملی بدل شود که نیازمند برنامه است. باز کردن بی

ي حمایت از تولیدات داخلی مستندسازي و منتشر کرد و با ي کشورهاي دیگر را در زمینهتوان تجربهنمود. همچنین می
تربیتی به اطالع مردم رساند تا مشخص شود که چگونه دیگران با اتخاذ این اعی و آموزشیاجتمهاي مناسب فرهنگیبرنامه

سازي براي تقدس بخشی به کار و تولید به فرهنگهاي داخلی.اند؛ این یعنی تکیه بر ظرفیتها به جایگاه فعلی رسیدهسیاست
دینی به یک ارزش اجتماعی فراگیر. تولیدکننده و ي کاالها و خدمات مطلوب و باکیفیت و تبدیل این ارزش منظور ارائه

وري و کیفیت، اعتماد توان با باال بردن بهرهتوان بر روي پاي خود ایستاد و میکننده باید این باور را داشته باشند که میمصرف
ي اخیر علیه کشورمان هاي دوران سخت تحریمعمومی را جلب کرد تا مردم کمتر مایل به خرید اجناس وارداتی باشند. تجربه

توانیم با کاالها و خدمات پذیر ساختن محصوالت، میبه همگان اثبات کرد که تنها در صورت ارتقاي سطح کیفیت و رقابت
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ویژه با ها در ایجاد ارزش، بهتولید تا مصرف متناسب با نقش آنيي عوامل در زنجیرهبري عادالنهسهمخارجی رقابت کنیم.
همچنین اندوزي.ي انسانی (نیروي کار) از طریق ارتقاي آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربهمایهافزایش سهم سر

ي عامل انسانی در بین سایر عوامل بري عادالنههاي بارز سهمبرخورداري از تأمین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار و از جلوه
ي تولید تأکید ي انسانی در زنجیرهطور مستقیم بر افزایش سهم سرمایههاي ابالغی بهتولید است. بخش مهمی از سیاست

سازي نیروي کار و ارتقاي خالقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر هاي آموزش و بهکنند و این بدان معناست که سیاستمی
ترین منبع سازمانی و اجتماعی است، مهمي عملیاتی مشخص دنبال شود. همچنین نباید از یاد برد که منابع انسانی و با برنامه

سازي بابت رسانی و فرهنگویژه در کشوري که از لحاظ بودن نیروي انسانی جوان ظرفیت بسیار مطلوبی دارد.اطالعبه
ي مشاغل خانگی هاي درآمدزایی در سالیان اخیر کارآفرینی در عرصهي مشاغل خانگی. یکی از کانالکارآفرینی در حوزهتقویت

سازي صحیح، به موقع و کافی در این عرصه به رسانی و فرهنگدستی و هنري بوده که به دلیل عدم اطالعز جمله صنایعا
سازي، ایجاد مراکز خبري متعدد و نیز فراهم ساختن اي که باید و شاید با اقبال مواجه نشده است. آموزش کافی، فرهنگاندازه
ي اقتصادي و نیز بازتاب مسائل و ر جهت پشتیبانی از توسعه و ترویج این پدیدههاي ارتباطی محکم و قابل اتکا دشبکه

هاي اقتصاد مقاومتی در کشور، سودمند و مؤثر به نظر مشکالت این صنف به مدیران و مسئوالن، در جهت تقویت سیاست
رسد.می

توان هاي اقتصادي. در این زمینه، میتالطمامنیت روانی جامعه در دوران مواجهه با آموزش و تقویت کار گروهی و حفظ 
هاي پدافند غیرعامل در کشور اشاره کرد. با توجه به اینکه مدت زمان نسبتاً زیادي از به نقش مهم ستادهاي بحران و نیز کمیته

هاي از ظرفیترسد استفادهگذرد، به نظر میها و نهادهاي عالی اجرایی کشور میها در دستگاهتشکیل و فعالیت این کمیته
شده طی سالیان اخیر، اغلب تحقیقات انجامها، مؤثر و قابل توجه است.رسانی آناجتماعی و اطالعآموزشی، پژوهشی، فرهنگی

گرایی ي آن، جمعبینانهي فردگرایی یا در حالت خوشي امروز ما با رشد فزاینده و نامتعارف پدیدهدهد که جامعهنشان می
خصوص در جایی که هاي ناشی از آن پیشگیري یا کاسته شود. کاهش اعتماد عمومی بهکه باید از آسیبمحدود، مواجه است 

عنوان ي اجتماعی بهانگیز باشد. لذا سرمایهبرتواند بسیار چالشها نیازمند همکاري جمعی و مشارکت مردمی هستند، میدولت
[3]یکی از عوامل تقویت اقتصاد کالن مطرح است.

گیري:نتیجه

هایی را توان فرصتسازي، مدیریت، نیروي کار و سرمایه میرسد حداقل در چهار سطح تصمیمدر مجموع، به نظر می
سازي و مدیریت کالن، تقویت نهادهاي مردمی و تفویض ي تصمیمبراي گسترش حضور مردم در اقتصاد فراهم نمود. در الیه

ش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی از آن جهت شایان توجه است که اقتصاد مقاومتی اختیار به آنان اصل مهمی است. ایفاي نق
هاي توانمند و تخصصی در سطح اقتصاد ها و تشکلها، اتحادیهي انجمناز نظر ماهیت، اقتصادي مردمی است. حضور فعاالنه

جهادي خواهد شد. در این رویکرد، افزا وهاي جمعی، همگیري و گسترش انحصار و تحکیم حرکتباعث جلوگیري از شکل
هاي ها مواجه خواهد بود. اگر قرار باشد به نهادسازيهاي جمعی و نمایندگان بنگاهها با تشکلدولت به جاي تعامل با خود بنگاه

ست مردم موازي در اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازي را صرفاً دولت انجام دهد، بلکه ضروري ا
خوارها به اقتصاد جلوگیري شود. اکنون که بحث نیز به همان نسبت و حتی بیشتر وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت

توانند نقش نهاد میهاي مردمي پول مطرح است، نهادهاي اقتصادي مردمی و سازمانها و مشکالت بانکی، مالی و مبادلهتحریم
اجتماعی همچون تشکیل ها از طریق کارهاي فرهنگیاي داشته باشند، هم در مقابله با تحریمکنندهبسیار پررنگ و تعیین

هاي اعتراضی و هم در یاري دولت در جهت حل مشکالت موجود. لذا اگر فضا را براي حضور جوانان مؤمن و خالق کمپین
شاهد خواهیم بود. در نتیجه، گسترده شدن ي اقتصادي فراهم کنیم، قطعاً تحوالت مثبتی را در این عرصهکشور در عرصه

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


١١

ها و ایجاد امکان ها به همگرایی میان دولت و بنگاهي اثرگذاري دولت در سطح خرد از طریق اعتباربخشی به تشکلحوزه
یق این نهادها، منجر خواهد شد.مند پیشنهادها و انتقادهاي آنان به دولت، از طروگوي مؤثر و انتقال نظامگفت

و مراجع : منابع 

) 1391حسام الدین خلیلی ([1]

عباس کشوري [2]

دکتر محمد خانباشی[3]
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