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اصالح الگوي سیاستدر تجلی اقتصاد مقاومتی با خانوادهنقشعنوان مقاله:
مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی

دانشجوي کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش- حمیده نوري

چکیده مقاله:

بنـد  اقتصاد مقاومتی الگویی است که متناسب بـا شـرایط جامعـه امـروز مـا و بـا تمرکـز بـه اسـتقالل اقتصـادي کشـور مطـرح شـده اسـت.              
تــرویج مصــرف کاالهــاي « و » اصــالح الگــوي مصــرف«هشــتم سیاســت هــاي کلــی اقتصــاد مقــاومتی بــه دو عامــل بســیار اساســی یعنــی  

انقـالب در ایـن بنـد از مسـئوالن مطالبـه مـی کننـد، مـدیریت         معظـم  اشـاره دارد. آنچـه کـه رهبـر     » فمـدیریت مصـر  «در جهـت  » داخلی
هاي کلـی اصـالح الگـوي مصـرف و تـرویج مصـرف کاالهـاي داخلـی همـراه بـا برنامـه ریـزي بـراي ارتقـاء               مصرف با تأکید بر اجراي سیاست

آحـاد مـردم را بـه مصـرف صـحیح دعـوت کـرده و در        ،ظـم انقـالب  هـاي اخیـر رهبـر مع   کیفیت و رقابت پذیري در تولیـد اسـت. طـی سـال    
ــب ــه   قال ــه پرداخت ــن زمین ــایی و راهگشــایی در ای ــه راهنم ــف ب ــاي مختل ــده ــتگذاران و   .ان ــئوالن، سیاس ــش مس ــه نق ــه گرچ ــن عرص در ای

ــ    ه هــر تقــدیر دولتمــردان در بــه ثمــر رســیدن اقتصــاد مقــاومتی در کشــور غیــر قابــل کتمــان اســت ولــیکن نبایــد فرامــوش کنــیم کــه ب
ایـن جملـه بیـانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه بـدون         ». یـک اقتصـاد مردمـی اسـت    و تحقق واقعـی اقتصـاد مقـاومتی   یتولید داخلحمایت از«

نقـش خـانواده  بـه بررسـی  حضور و حمایت آحاد اقشـار جامعـه، تحقـق اقتصـاد مقـاومتی دور از دسـترس خواهـد بـود. لـذا در ایـن مقالـه           
اصالح الگوي مصرف می پردازیم.درحمایت از تولیدات داخلی، و تبیین راهکارهاییبا سیاستمقاومتیدر تجلی اقتصاد 

تولید داخلی، الگوي مصرف.،اقتصاد مقاومتی:  واژگان کلیدي
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مقدمه

ــتگ  ــادمقاومتی، سیاس ــروع اقتص ــه ش ــت  نقط ــرف اس ــوي مص ــالح الگ ــراي اص ــر،  ذاري ب ــم دیگ ــوع مه ــارآن موض ، و در کن
کـه مبـین سـه وظیفـه بـراي دولـت، دسـت انـدرکاران تولیـد و مـردم مـی باشـد، سـه حلقـه اي کـه                ،حمایت از تولید ملی است

مصـرف، تولیـد را جهـت    .نحوه تعامـل آنهـا بـرروي هـم، تـاثیر مسـتقیم دارد و نتیجـه نهـایی آن، بـه ایـن تعامـل وابسـته اسـت             
دهــد و ایــن دو درکنــارهم، جهــت ســرمایه گــذاري را مشــخص مــی کننــد. رونــق تولیــد داخلــی و کاســتن از وارداتــی کــه   مــی
تواند به افـول و کـم رونقـی و توقـف واحـدهاي تولیـدي داخلـی منجرشـود، موجـب اسـتقالل اقتصـادي، قطـع وابسـتگی بـه               می

فرامـوش نکنـیم جهـاد اقتصـادي بـه معنـاي شـروع حرکتـی مـوثر بـراي           .شـود مـی و ارتقـاي تکنولـوژي درسـطح کـالن     خارج 
.شروع زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل استوامروز براي هر ایرانی یک آغازساختن بنیان آینده ایست که 

تبــدیل آن بـراي تحقـق هـر چـه بهتـر اقتصـاد مقـاومتی در کشــور ، شناسـایی نقـاط ضـعف کشـور دراقتصـاد مقـاومتی و              
نقـش دولـت را پررنـگ تـر مـی کنـد       ،اصـالح سـاختار دولتـی   ورز، اشـتغال زائـی ، ثبـات قیمـت هـا      به نقاط قوت ، تثبیت نرخ ا

دوري ازتجمـالت، تولیـد ثـروت حـالل، تـرجیح مصـرف کـاالي داخلـی         و همچنین مـدیریت مصـرف ، قناعـت ، سـاده زیسـتی و     
.سئول تر خواهد کردبرکاالي خارجی مردم را در تحقق این اقتصاد م

هـاي کلـی   مـدیریت مصـرف بـا تأکیـد بـر اجـراي سیاسـت       «سیا ست هـاي اقتصـاد مقـاومتی کـه معطـوف بـه       8در بند 
ــا برنامــه ریــزي بــراي ارتقــاء کیفیــت و رقابــت پــذیري در     اصــالح الگــوي مصــرف و تــرویج مصــرف کاالهــاي داخلــی، همــراه ب

را خـانواده بـر عهـده دارد. هـدف ایـن مقالـه       مخاطـب اصـلی آن عمـوم مـردم بـوده کـه نقـش محـوري در آن        ،باشـد می» تولید
بررســی نقــش خــانواده در تحقــق بنــد مــذکور از اقتصــادمقاومتی اســت و در نتیجــه گیــري نهــایی نقــش  و همکــاري دولــت در  

کنار مردم نیز در تحقق این امر بیان می گردد.
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تـرویج مصـرف   « و » اصالح الگـوي مصـرف  «هاي کلی اقتصاد مقاومتی به دو عامل بسیار اساسی یعنی بند هشتم سیاست
اشاره دارد. آنچه که رهبر انقالب در این بند از مسئوالن مطالبه مـی کننـد، مـدیریت    » مدیریت مصرف«در جهت » کاالهاي داخلی

رویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه ریـزي بـراي ارتقـاء    هاي کلی اصالح الگوي مصرف و تمصرف با تأکید بر اجراي سیاست
هاي اخیر رهبر معظم انقالب آحاد مردم را بـه مصـرف صـحیح دعـوت کـرده و در      کیفیت و رقابت پذیري در تولید است. طی سال

)91ق.فرهودي، . ،ااستادمحمد(.اندهاي مختلف به راهنمایی و راهگشایی در این زمینه پرداختهقالب

بخش افقی روشن از اقبال مردم به مصرف کاالهـاي  اظهارات مسئولین ارشد اجرایی در حمایت از تولیدات داخلی نیز، نوید
ایجاد خواست جمعی و اجتماعی بـراي اسـتفاده از کـاالي داخلـی و گـرایش بـه       تولید داخل و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی است.

جامعه، مستلزم ایجاد ذهنیت مناسب و مطلوب از این کاالها و تولیدات است. متأسـفانه ذهنیـت   حمایت از تولید ملی در بین اقشار 
بسیاري از افراد جامعه نسبت به کاالهاي تولید داخل مطلوب نیست. شکل گیري این ذهنیت بسـتگی بـه عوامـل مختلفـی دارد، از     

وش ها و شگردهاي اقناعی، سعی در ایجاد ذهنیتی مثبـت و  جمله موج تبلیغات پر قدرت رسانه اي کاالهاي خارجی که با آخرین ر
تصوري ارزشمند از این کاالها را دارند. تا جایی که برتري کاالهاي وارداتی خارجی براي افراد، تبدیل به یک باور مطلـق مـی شـود؛    

افتخار محسوب می شود. گـاهی  خرید کاالي خارجی یا هر کاالیی که از نشان خارجی برخوردار باشد برایشان مطلوبیت دارد و یک
اوقات در بین برخی از طبقات اجتماعی، مصرف کاالهاي داخلی نوعی عقب افتادگی و مصرف کاالهاي خارجی یک ارزش محسـوب  

می شود.
از دیگر عواملی که در ایجاد ذهنیت نامطلوب از کاالهاي تولید داخل نقـش مـؤثري دارد، کیفیـت بسـیار پـایین برخـی از       

داخلی است که نسبت به مشابه خارجی ایجاد رضایتمندي و اعتماد نمی کنـد. قضـاوت اینچنینـی دربـاره تمـام کاالهـاي       کاالهاي 
د است کاالهاي تولید داخل قابل رقابت با نوع خارجی خوعضی ازکاالهاي بی کیفیت، بتعدادي از داخلی نارواست چرا که در مقابل 

هن برخی گروه هاي اجتماعی هنوز نگاهی نه چندان دلچسب به این محصـوالت دارنـد. در   نیز، ذبی کیفیت د اما به واسطه آن تعدا
توجهی به نیازهاي خریداران، کیفیت پایین تولیدات، قیمت هاي باالتر آنها در مقایسـه بـا کاالهـاي وارداتـی (خـارجی)      مجموع، بی

.ستباعث گرایش بیشتر مصرف کنندگان ایرانی به مصرف کاالهاي خارجی شده ا

به یقین تا زمانی که افراد جامعه به خواست جمعی براي حمایت از کاالها و تولیدات داخلی نرسند به هیچ عنوان این هـدف محقـق   
نخواهد شد و از طرفی رسیدن به این خواست جمعی نیازمند ایجاد ذهنیت صحیح از کاالي داخلی است و نه ذهنیت مخدوش! باید 

تولیدات داخلی مورد بررسی قرار گیرند و راه هاي به وجود آمدن این بـی اعتمـادي و ذهنیـت بدبینانـه را از     دالیل بی اعتمادي به 
میان برداشت. نباید از یاد برد که خرید و مصرف کاالي خارجی به معنی ایجاد اشتغال و تولیـد ثـروت بـراي جوامـع صـادر کننـده       

رگاه ها و کارخانه ها را نصیب ما نخواهـد کـرد. در نتیجـه الزم اسـت بـا      خارجی است و چیزي جز بیکاري و خاموش شدن چراغ کا
عـدم  مصرف کـاالي خـارجی بـه منزلـه    فرآیندي تدریجی و برنامه ریزي شده سعی در ترغیب جامعه به خرید کاالي ایرانی داشت.

داخلـی، بیکـاري جوانـان و نیـروي     مصرف کاالي مشابه داخلی است و عدم مصرف کاالي مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع 
وابستگی به بیگانـه و بـه نفـت و    انسانی، وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز، تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت، تشدید فزاینده

)92،خبرگزاري دانشجویان ایران(در نهایت مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود.
به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی چند نکته قابل اعتناست: اول، با فرهنگ سازي میل تقاضاي مـؤثر را  
از کاالي خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهـدت در جهـاد اقتصـادي،    

اي بـراي  بستهشکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کاالي خارجی باب شود دیگر دروازهوجود اهداف دشمن در وراي قضیه براي 
حمایـت  «ماند. دوم، در طراحی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت نیز باید به این نکته توجـه شـود کـه    اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی
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و زمینه ساز کسب قدرت رقابت بایـد پیـاده شـود. سـوم،     یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسالمی است. حمایت معقول» اقتصادي
مصرف کاالي خارجی براي اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بـیش از  باید توجه شود که هزینه

بخشـی بـه   ن براي کیفیـت هاي دانش بنیاهر چیزي به فکر برتري دادن کاالي داخلی بر خارجی باشیم. چهارم، به کارگیري شرکت
محصوالت داخلی. پنجم، وضع مالیات هاي سنگین بر فعالیت هاي غیرتولیدي و فراهم نمودن تسـهیالت جـذاب و ترغیـب کننـده     

هاي تولیدي مهاجرت کنند.در این میان رسـانه هـا   براي تولید داخلی به نحوي که سرمایه گذاران از بازار سکه، ارز به سمت فعالیت
انه ملی داراي نقشی بسیار مهم است. در شرایطی که تمام رسانه هاي ماهواره اي غربی با تبلیغات هـزار رنـگ خـود    به خصوص رس

سعی در ترغیب جوامع هدف (جهان سوم) به خرید کاالهاي تولیدي خود را دارند؛ رسانه ملی نیز باید با طرحی هدفمنـد در جهـت   
.االي ایرانی، جدي تر از گذشته در عرصه ایـن کشـمکش رسـانه اي قـدم بگـذارد     ایجاد تصویر ذهنی مثبت و غرورآمیز از مصرف ک

)93ح.نوروزي،،م.فائزي(

از طرفی خود تولید کنندگان داخلی نیز باید در جهت بهبود کیفیت کاالها و ایجاد کیفیتی رقابت پذیر با کاالهـاي خـارجی مشـابه    
فرهنگ سازي براي استفاده از کاالها و تولیدات داخلی، رسانه ها و شـرکت هـاي   کوشش نمایند. چرا که به نظر می رسد در جریان 

تولیدي دو قطعه اصلی پازل هستند. رسانه با ایجاد ذهنیت مثبت با بهره گیري از شیوه هاي تبلیغی و اطالع رسانی و شرکت هـاي  
می توانند مجموعه منسـجمی را در جهـت نهادینـه    تولیدي با افزایش کیفیت کاالها وکاهش قیمت آنها نسبت به مشابه غیر ایرانی

.کردن مصرف تولیدات داخلی در کشور به وجود بیاورند

:ها راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده

الف) مدیریت مصرف

توانـد در مـدیریت مصـرف بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی نقـش آفرینـی کنـد عبارتنـد            از جمله مواردي که خـانواده مـی  
از:

. پرهیــز از اســراف و تبــذیر کــه هــر دو طبــق آمــوزه هــاي اســالمی جــزء رفتــار مضــموم، ناپســند و از گناهــان کبیــره  1
)1388م . افشار، ع.سبحانی نژاد،(می باشند.

. الگـو پـذیري از نظـام اقتصـادي اسـالمی و تبعیـت از الگوهــاي دینـی ماننـد قناعـت ، تعـاون ، ایثـار ، احسـان ، انفــاق             2
)1388م . افشار، ع.سبحانی نژاد،(خانوادهدر …و

. عدم احتکـار خـانگی کاالهـاي ضـروري کـه موجـب افـزایش تقاضـا و حرکـت بـه سـمت افـزایش نامتعـارف و حبـابی               3
گردد.قیمتها و در نتیجه موجب فشار اقتصادي به جامعه می

تــرویج مصــرف کاالهــاي وارداتــی گرایــی، اشــرافیگري، لــوکس گرایــی و عــدم تبلیــغ و . اجتنــاب از مــدگرایی، تجمــل4
(خارجی)
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. کــاهش هزینــه هــاي خــانواده بــا کنتــرل رفتارهــاي اقتصــادي خــانواده و آمــوزش ســبک زنــدگی و اقتصــاد اســالمی   5
)1388م . افشار، ع.سبحانی نژاد،(ایرانی

ب) اصالح الگوي مصرف

زیـرا غایـت تولیـد کـاال و خـدمات      تـرین قـدم بـراي اصـالح نظـام اقتصـادي، اصـالح الگـوي مصـرف اسـت؛          اولین و مهم
کننـده بـر اقتصـاد یـک امـر عقالیـی اسـت. بنـابراین اصـالح الگـوي           رو، حاکمیـت مصـرف  هاست. از ایـن  در یک کشور مصرف آن

مصرف خانواده، آغازي بـراي اصـالح تولیـد و بـه طـور کلـی، اصـالح نظـام اقتصـادي کشـور اسـت. در ایـن میـان نقـش خـانواده                
یح مصـرف بـه فرزنـدان خـود، نقشـی مهـم و تـأثیر گـذار اسـت. زنـان و مـادران در آمـوزش سـایر افـراد               در آموزش فرهنگ صح

خــانواده نقــش اساســی دارنــد و بــا اصــالح الگــوي مصــرف در خــانواده هــا و توجــه بــه عوامــل ریشــه اي و ســاختاري در جامعــه 
هــا کــه نیازمنــد اصــالح لــط مصــرفی خــانوادهمــی تــوان فرهنــگ مصــرف را در کشــور تغییــر و ارتقــا داد. مــواردي از الگوهــاي غ

است عبارتند از:

ــر حســب  1 ــدگی ب ــود  «. ســبک زن ــدهاي موج ــا درآم ــرد متناســب ب ــه ک ــاس  » هزین ــر اس ــه ب ــی و «و ن ــدهاي آت درآم
)93ج. ،ثواقب(که به مقروض سازي هر چه بیشتر خانواده ها می انجامد.» انتظاري

کــه موجــب افــزایش بــی » هــازمــان بــا افــزایش ســطح قیمــتهجــوم بــراي خریــد بیشــتر، هم«. وجــود فرهنــگ غلــط 2
)93ج. ،ثواقب(گردد.ها میدلیل قیمت

اند.. تحریم همگانی خرید کاالهایی که به صورت غیرمنطقی به یکباره با افزایش قیمت مواجه شده3

ــرژي در خــانواده  4 ــابع و ان ــر مصــرف من ــا؛. الگوســازي صــحیح در ام ــد تعــویض ســاالنه پوشــال  ه ــی، مانن ــاي آب کولره
عوض کردن به موقع کیسـه جـارو برقـی یـا هـواکش آشـپزخانه، تنظـیم ترموسـتات یخچـال، فریـزر و کـولر متناسـب بـا دمـاي               

هـاي اضـافه در منـزل، مطـابق نیـاز خریـد کـردن، اسـتفاده از         هوا، اسـتفاده از المـپ هـاي کـم مصـرف، خـاموش نمـودن المـپ        
)91ب.زیدي، (وب جهت جلوگیري از اسراف آب و...شیرآالت مناسب و تعمیر بهنگام شیرهاي معی

. اهتمــام بــه مصــرف صــحیح و بــه انــدازه؛ بــد مصــرف کــردن منــابع از مصــادیق ایــن مــورد اســت. بــه عنــوان مثــال   5
ــوازم       ــتفاده از ل ــابه و شــکر و اس ــا در مصــرف نوش ــانی اســت ام ــانگین جه ــر از می ــا کمت ــاهی در کشــور م ــات و م مصــرف لبنی

)91ب.زیدي، (کشورهاي پر مصرف هستیم!آرایشی در زمره 

ج) مصرف کاالهاي داخلی

هـا بـه مصـرف    یکـی از معضـالت مهـم اقتصـادي کشـور، کـم تـوجهی مـردم و خـانواده         همانطور که در ابتـدا بیـان شـد،    
ایرانـی  کاالي داخلی بدلیل کیفیت پائین آنهاست. ولـی نبایـد ایـن نکتـه را از ذهـن دور داشـت کـه تـا زمـانی کـه مـردم کـاالي             

را بـراي مصــرف انتخـاب نکننــد و صـاحب ســرمایه ایرانـی را بــه گـردش مــالی نرسـانند، فضــایی بـراي بهبــود کیفیـت محصــول         
ایرانی ایجاد نمی شود.
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خرید و مصرف هر کـاالیی ماننـد راي دادن بـه آن اسـت و مـردم بـا مصـرف کـاالي خـارجی بـه ایـن نـوع کـاال هـا راي               
راي مـی دهـیم عمـالً کـارگر و صـاحب سـرمایه آن کـاالي خـارجی را انتخـاب کـرده ایـم و            می دهند. وقتی بـه کـاالي خـارجی    

کـارگر و صـاحب سـرمایه ایرانـی را حمایـت نکـرده ایـم و موجبـات رونـق اقتصـادي کشـورهاي صـادر کننـده کـاال بـه کشـور را                 
ایــم. پــس مصــرف مــودهکنــیم و در مقابــل از گــردش ســرمایه و رونــق کســب و کــار در کشــور خــود جلــو گیــري ن فــراهم مــی

کننــده هــاي ایرانــی بایــد ایــن عقالنیــت را بــه خــرج دهنــد و کــاالي ایرانــی مصــرف کننــد، چــرا کــه بــا ایــن دیــدگاه، یکایــک  
مصرف کننده هاي ایرانی خود یک تولید کننده بالقوه هستند.

ت درآمـد زایـی دولـت را    با خریـد کـاالي ایرانـی و دادن راي و پـول بـه کـاالي ایرانـی، عـالوه بـه محاسـن فـوق، موجبـا            
و بـا ایـن درآمـدها عمـال دچـار کسـري       گیـرد آیـد چـرا کـه دولـت از تولیـد کننـده ایرانـی مالیـات مناسـب مـی          نیز فـراهم مـی  

)1391ع.، و  فالح زاده،م.زارع،ع.زارع (بودجه نمی شود وکسري بودجه، کشور را دچار تورم نمی کند.

ريیگنتیجه
در ایــن مقالــه بــه بررســی نقــش خــانواده در تجلــی اقتصــاد مقــاومتی بــا رویکــرد اصــالح  باتوجــه بــه ایــن موضــوع کــه 

مصـرف کاالهـاي داخلـی اشـاره کـردیم، شـایان ذکـر اسـت در کنـار نقـش برجسـته خـانواده نمـی تـوان               الگوي مصرف و تـرویج  
الي داخلـی کنـیم ولـی    هرچـه قـدر کـه مـردم را تشـویق بـه خریـد کـا        از نقش اصلی دولت در تجلی این امـر طـرف نظـر کـرد.     

کیفیــت تولیــد کــاالي داخلــی پــایین باشــد، عمــالً رغبتــی از ســمت مــردم بــه خریــد کــاالي تولیــد داخلــی نخواهــد بــود. اگــر  
تولیدکننــده هــم بــراي تولیــد کــاالي باکیفیــت همــت کنــد ولــی دولــت و سیســتم بــانکی کشــور، خــدمات پــولی و مــالی ارائــه  

سـخت کنـد و یـا مـردم نسـبت بـه کـاالي داخلـی بـی رغبـت باشـند، بـازهم             و کـار را ندهند و یا قوانین اقتصادي، فضاي کسـب 
.نتیجه منفی خواهد بود

محصـولی و صـادرات نفـت خـام، شـکاف طبقـاتی و فقـر نسـبی، فسـاد اقتصـادي           وابستگی به درآمدهاي حاصـل از اقتصـاد تـک   
ــک و اداري، عــدم شایســته ــولی و سیســاالري علمــی، ضــعف نظــام بان ــرم   داري، پ ــر ه ــه تغیی ســتم ارزي کشــور، عــدم توجــه ب

هـا، وجـود   کـرده وکـار و بیکـاري تحصـیل   جمعیتی و سـالخوردگی جمعیـت، بوروکراسـی عـریض و طویـل دولتـی، فضـاي کسـب        
هاي سـرگردان کـه ناشـی از دسـتوري بـودن نـرخ ارز و نـرخ بهـره اسـت، قاچـاق کـاال بـه داخـل و خـارج، عـدم نظـارت                 سرمایه

ونقـل ریلـی بـه عنـوان زیربنـاي      فروشـی در کشـور، ضـعف حمـل    فروشـی و خـرده  ي توزیع کاال بـه صـورت عمـده   دقیق بر چرخه
هــاي اساســی ضــعفهــاي نمــادین در کشــور از جملــههــاي اجتمــاعی و ســرمایهي اقتصــادي، عــدم توجــه بــه ســرمایهتوســعه

.نداقتصادي کشورهستند که تحقق اقتصاد مقاومتی را با چالش مواجه می ک

ــق      ــردن اقتصــاد از طری ــی ک ــر مردم ــی ب ــردي، مبتن ــزي اســتراتژیک و راهب ــه ری ــد برنام ــا نیازمن ــال و پوی ــاومتی فع اقتصــاد مق
دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصـی و رفـع موانـع و مشـکالت ایـن بخـش مـی باشـد بـه طوریکـه بخـش خصوصـی بـه              میدان

ــا     ــا بک ــنعتی ب ــادي و ص ــد اقتص ــلی رش ــرك اص ــور و مح ــوان موت ــرمایه  عن ــارکت س ــذب و مش ــود و ج ــرمایه خ ــاي رگیري س ه
آمـد، ضـمن ایفـاء نقـش خـود در رشـد اقتصـادي و صـنعتی         غیردولتی، اسـتفاده بهینـه از منـابع انسـانی و اعمـال مـدیریت کـار       

.کشور، میتواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نماید
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بــراي کــان مقاومــت درجامعــه، صــلی تــرین اربخــش خصوصــی بــدون شــک برتــرین بســتر، بــراي همراهــی مــردم بــه عنــوان ا 
رسیدن به هدف غایی اقتصاد مقاومتی است.
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