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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  هاعملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداريتدوین نقشه 
  

   عادل پیغامی
  عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق 

   رادمحمدحسین بزرگی
  کارشناسی ارشد اقتصاد

  چکیده
. شود بندي میالمللی تقسیمایی و سطح بین در اقتصاد متعارف مباحث در چهار سطحِ اقتصاد خرد اقتصاد کالن و اقتصاد منطقه

در حوزه اقتصاد . کنند سازان نیز مسائل مربوط به اقتصاد را در این چهار سطح بررسی و تحلیل می گذاران و تصمیم سیاست
مربوط به استان و در سطح  هاي  ایی بحث هاي ملی، در اقتصاد منطقه ها، در اقتصاد کالن، سیاست خرد، مسائل مربوط به بنگاه

بندي دیگر نیز در حوزه این در حالی است که دو تقسیم. شود وط به حوزه جهانی مطرح میالمللی نیز مسائل مرباقتصاد بین
در . هاي مربوط به اقتصاد شهر اولین مبحث مربوط به اقتصاد خانوار و دیگري بحث. اند اقتصاد وجود دارد که مغفول واقع شده

  :هاي مربوط به اقتصاد شهر نیز دو بحث عمده وجود دارد بحث
بدین معنی که براي مقاوم سازي اقتصاد شهر توسط سازمان متولی آن یعنی شهرداري ها، باید  :شهري مقاومتیاقتصاد  .1

 .اقتصاد شهري مقاومتی شکل گیرد

ها نیز باید تصمیماتی اتخاذ گردد که به اقتصاد  بدین معنی که در داخل سازمان شهرداري: ها اقتصاد مقاومتی شهرداري .2
 .جر شودها من مقاومتی شهرداري

اقتصاد شهري مقاومتی، در مورد  این مسئله که چگونه شهر را از لحاظ اقتصادي، مقاوم کنیم بحث خواهد شد و در اقتصاد 
  . ها نیز این که چگونه سازمان شهرداري به لحاظ اقتصادي، مقاوم شوند بحث خواهد شد مقاومتی شهرداري

هاي خود در نظر گرفته است که  سازي سیاست اصلی و فرعی براي پیادهاقتصاد مقاومتی مانند هر مدل اقتصادي بازیگران 
  .اصلی آن برشمرد) یا به تعبیري سلول(توان خانواده و شهر را دو بازیگر می

طور مستقیم با این دو سلول مرتبط هستند از جمله یت شهري از سوي سازمان هاي که بهلذا دقت نظر در حوزه هاي مدیر
  . ر اهمیت استها بسیار پشهرداري
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