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 چکيده
فروپاشی منش ( علت)بدترین و ویرانگرترین شوند تحقیق نشان می دهد، فقر و تهیدستی، 

 جامعهپیشرفت اقتصاد یک  مبنایحمایت ازتولید ملی ، است وگسترش نابهنجاری( اخالق)

طالب و  ،مردم در همان اقتصادبه وسیله کاالهای تولیدی یک کشور . محسوب می شود

مطالعات نشان می  .رونق نخواهد گرفتو پشتیبانی نشود آن اقتصاد خواستار پیدا نکند 

، که برنامه ریزی دقیق استخانواده ها نیازمند  نهادینه شدن حمایت از تولید ملیدهد، 

بهره مندی از امکانات و دست یافته ها . همه آن بر بنیان فرهنگ سازی خانواده برمی گردد

مصرف بهینه رکن . دهد کاری است که نظام برنامه ریزی، اساس کار آموزش قرار می

سالم سازی فضای اقتصادی و . اثرات سوء مصرف وارداتی است تجملگرایی ومهمی برابر 

ربا، ، قتصاد آلوده به فسادفراهم نمودن زمینه تولیدات داخلی و زدودن موانع، جلوگیری از ا

و بیعدالتی دردریافت ها و پرداخت ها، مهار واردات  فروشی و بخل رشوه، کم فروشی، گران

تحقیق با روش پژوهشی تحلیلی، با . بی رویه کاالها، از ارکان رشد اقتصاد مقاومتی است

 تولیدگران و نتیجه اینکه، ارزش گذاری به کار. اربردی توصیفی انجام شدگونه ای ک

 حمایت از مصرف کنندگان منجر به توسعه اقتصاد مقاومتی ملتی خواهد کارآفرینان و

بلند مدت خویش قرار   شدکه پایه استقالل اقتصادی را شالوده برنامه ریزی کوتاه مدت و

 .می دهند

 تولیدملی  ،نز ،اقتصاد  :يديکل واژگان
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 مقدمه
 
مفهومی برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها  تدبیری هوشمندانه و ملی،اقتصاد موضوع        

با کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تالش  کهو نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد 

ایط های فشار یا در شراقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه » سازد.می برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا 

شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می  تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در در پی آنکنونی تحریم و 

باشد. برای رسیدن به این هدف، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه، پیش شرط و الزام 

) های تولید و تالش برای خودکفایی می باشدا و تاکید بر مزیتهچنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی

خانواده در جامعه به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تربیت و ( اغلب رویکردها براین است که ۱۳۹۱قادری، 

به عنوان عامالن  پرورش منابع انسانی باید تقویت شود تا زمینه توسعه اقتصادی در کشور فراهم گردد. زنان درخانواده

درجریان بهره وری و تولید ملی سهم بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال: تأمین  پرورش و رشد نیروی کار می توانند

خانه و استفاده صحیح از آنها نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد که زنان می توانند شرایطی را فراهم سازند  لوازم و نیازهای

 در مواقع کمبود با حذف برخی امکانات،. و باالترین مطلوبیت نیازهای خانه و افراد خانواده تأمین شودتا با کمترین هزینه 

پس اگر مدیریت اقتصادی خانواده  .جایگزین مناسبی را انتخاب نمایند بدون آنکه در مطلوبیت آن تغییری ایجاد شود

 ها و ای از ارزش ب و نهادینه کردن مجموعهدر این زمینه فرهنگ سازی مطلو محسوب شود،یکی از وظایف زنان 

 .اقتصاد ملی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود ارکان  معیارهای فرهنگی متناسب با نقش زنان در

ارزش و برابر با  : نخستفرهنگ هر ملت و هر مردمی از دو بخش پدید آمده است . هنجارهای همگانی مردم ایران زمین

 بزرگمی نهند و  قدرهنجار. ارزش به آن گزینه های فرهنگی گفته می شود که مردم به آن باور دارند، آنها را  برابر با دوم

هنجار به رفتارهای . می دارند. بسیاری از ارزش ها جهانی هستند. مانند: راستی، درستی، پارسایی، پاکدامنی، خداپرستی

، کرده اند. این هنجارها دو گونه هستند عادتو گذار روزگار به آن همگانی مردم گفته می شود که مردم در برآیند گذر 

و هماهنگ ارزش ها هستند و یا در پاد )ضد( ارزش ها هستند. مردمی خوشبخت و بزرگ هستند که  یا همسان

 .با ارزش های پذیرفته شده انسانی باشد هنجارهای آنان برپایه و همسو

 

هر گاه دولتی، هر سال و هر ماه و هر روز بیش از پیش بر نقدینگی بازار، بر بی ارزشی پول ملی، بر بها و    

ارزهای بیگانه افزاید؛ بی گمان مردمی که زیر زمامداری آن دولت زندگی می کنند، دست به ارزش ارزش پول بیگانگان و 

و رفتارهای بیرون از منش روی خواهند آورد. پس نا خودآگاه نه گریبان تهیدستی و بیچارگی، به ناچار به نا به هنجاری 

ایران دارای فرهنگی با پیشینه بسیار پربار است. تا کنون هیچ فرهنگی نتوانسته است این . زندگی که بندگی می کنند

نزدیک به همه . ویژگی استنگاه جغرافیایی دارای دو  ایران از .نگار را نابود کند و یا بر زمین زند فرهنگ کهن تبار و زیبا

می تواند اقتصاد بسیار توانمندی را پدید و به دید  این ویژگی د.گونه های آب و هوایی در کشور پهناور ایران یافت می شو

این دو ویژگی جغرافیایی بسیاری از . چهار راه میانی جهان است قرار گرفته وایران در قلب و میانه جهان  . همچنین،آورد

ایران، کشور پرورش مغزهای پرهوش و جوش است. این مغزهای . یرانیان می کنداهان را نیازمند همکاری کشورهای ج

 ذخایر( زیر زمینی و)یران دارای انبارهای . ابی مانند ریشه در تبار آریایی دارند. یا پارس هستند. یا پارت هستند و یا ماد

ایران از نگاه انگیزه های گردشگری، یکی از بهترین  .استغیره  د وطال ، مس، گاز، نفت، فوال بسیار گسترده و گران بهای

همه این ها توانسته و می تواند از ست. ده کشور برتر جهان ا و توانمند ترین کشورهای جهان است. از این نگاه در شمار

  .ایران، پر توان ترین امپراتوری جهان را پدید آورد
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 ارکان اقتصاد مقاومتیاساسی ترین 

در ابعاد داخلی و بین تولید ملی  حمایت ازملی ، اقتصاد  پایداری در توسعه و رشد همه جانبه ارکان          

 ، محقق شدنفناوری نوین استفاده از توجه به نخبگان و ،قانون اساسی ولی و مدون درهای اص سیاستاجرای  المللی،

اشتغال زایی در  ،معنا و مفهومی از کارآفرینیه ، اقتصاد در ، کارآمد نمودن  طرح های زود بازدجهاد اقتصادی الش درت

راستای حمایت از مشاغل خانگی. باز خوانی نوع مصرف خانوارها با توجه به فرهنگ بهینه نسل های پیش در زمان کنونی 

 فراتر از مقاومتی کردن اقتصاد مثمر ثمر باشد. می تواند در داشتن اقتصادی مقاوم و

 

 مردمی در کارآمدي اقتصادسهم 
تقویت  .اختصاص داردو سهم آنان مردم  ی مهمی بهعموم اساسی ون ارکا ،در بحث اقتصاد مقاومتی        

، تالش برای تولید بیشتر و بهتر، حذف اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسرافالش، کار و ت جدیت و نو آوری در فرهنگ

الگو دهی و الگو پذیری عادالنه؛ همه در جهت کسب رضایت مردم جامعه ای است واسطه های نابجا، تقویت بنیان های 

که خواهان استقالل در اندیشه و توان خود هستند، که در نهایت به سالمت و رفاه عمومی می انجامد در یاری برنامه 

ردم را برای برطرف کردن در فرهنگ اسالمی کار به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اسالم، مریزان کشوری و ملی است. 

خانواده ای را سامان و مناسب می تواند  درست ن در خانواده با تربیتاست. ز نیازهای زندگی، به کار و کوشش امر کرده

کار و تالش نگاه مثبت و جدیت در به جامعه تحویل دهد که دغدغه کار داشته باشند و نسبت به فرهنگ بخشد و 

استفاده بهینه از کاال و خدمات در سبد اقتصاد و ابدع و خالقیت و به نوعی بازیافت از این  .ارزشمند داشته باشند

 خانوار زیر بنایی ترین شکل از سهم مردمی است.  هدفمند کردن مصرف در کار آمدی اقتصاد وجودیت و

 

 خط مقدم اقتصاد مقاومتی
های ه در تالش هستند تا نیازها و خواستهکه مردان هموار ، زن است چراپایدارخط مقدم اقتصاد         

خانه با تغییر نگرش و ذائقه خانواده بتواند مدیریت اقتصادی سالمی را پیاده  بانویق کنند، بنابراین اگر قرا محخانواده 

به عنوان یک ابزار به حساب می   امام خمینی)ره( اقتصاد را»  .شودبه تبع آن مدیریت می نواده همابقیه اعضای خکند 

ما  » آورند و در ارتباط با نقش تربیتی و اقتصادی بانوان به اشتغال بانوان در کنار آقایان تأکید داشتند و فرمودند:

مفتخریم که بانوان و زنان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی 

اشتغال زنان در جریان توسعه، امری گریزناپذیر و در مواردی ( ۱۳۹۱سعادت، )« .مقاصد قرآن کریم فعالیت دارنداسالم و 

با شدت یافتن نیازهای فرد و جامعه ضروری است. در پی ضرورت وجود برخی مشاغل خدماتی ویژه بانوان و همچنین 

زمینه ورود جدی آنان در فعالیت های اقتصادی در  له کارآفرینی زنان در سالهای اخیرأگسترش مشاغل خانگی و مس

  .جامعه فراهم شده است که این امر به نوبه خود باعث اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی می شود

 

های موجود موانع موجود از طریق همدلی و همزبانی دولت ها و نهادهای مذکور رفع شود از جمله این چالش 

با در   های شغلی توجه کرد؛ به بیانی بهترم در ابتدا باید به درنظرگرفتن شرایط زنان در محیطدر سر راه تحقق این مه

ها تسهیل نمود که البته افزایش نظرگرفتن موضوع هایی مانند فرزندآوری و نگهداری از کودک شرایط شغلی را برای آن

ودی مورد توجه و عنایت قرار گرفت اما کافی مرخصی زایمان از جمله این موارد ی است که در ادارات دولتی تا حد

تواند ها برای کارآفرینی خود میعالوه این توجه به جمعیتی از زنان ضعیف از سوی دولت در جهت هدایت آنبنیست؛  

 آموزی  نیز میدر کنار شرایط الزم تحصیلی و تجربه .بسیاری از مشکالتی فردی و اجتماعی این قشر را ساماندهی کند

کشی نشوند و عالوه شوند گرفتار معضل تلخ بهرهبایست به شکلی زیرساختی آماده شود تا زنانی که وارد چرخه تولید می

بر آن به نوعی در قبال انجام فعالیت اقتصادی نوعی مصونیت شغلی و امنیت تجاری را احساس کنند. دادن  انگیزه تا 
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ک به فعالیت بپردازند تا اقتصاد مقاومتی فراتر از یک شعار محقق در حوزه کسب و کارهای خانگی و کوچ بیشترهرچه 

هایی مانند حمایت از و به حوزه شودشامل موارد حمایتی، آموزشی و ترویجی می بسته اقتصاد مقاومتی ویژه زنان .شود

تضائات اقتصاد تولیدات زنان، مشاغل خانگی، صنایع دستی، اصالح الگوی مصرف، آموزش و ترویج مصرف متناسب با اق

  پردازد.مقاومتی می

 
 

 اقتصاد در گرو اراده زنان اصالح الگوي
که کم کم به  ندها شاهد اسراف بسیاری هستها یا مصارف روزانه خانوادهاکنون در مهمانی هم             

و مواد غذایی باید به ( میوهنان، مایحناج روز مره زندگی ) شود. و تغییر در این رابطه باید دقت  فرهنگ بدل شده است،

»  :نمونه استتاد کردداری شود در زمینه مصرف می توان به چند مقدار مورد نیاز خریداری و به شیوه صحیح نگه

جایگزین کردن تولیدات داخلی به جای محصوالت خارجی. زنان به عنوان مهم ترین افراد متقاضی تأمین کاالی خانگی 

البته در صورت باال بردن کیفیت ؛ که این مهم، باید، روی آورنده مصرف کاالهای ایرانی ب الزم استمطرح هستند که 

نهادینه  بوجود خواهد آمد؛ همچنین،به طور قطع رونق تولید  ،، انجام شود که در آن صورتکاالها توسط تولیدکنندگان

 «.زندگی، زندگی با قناعت است شدن فرهنگ قناعت در بین خانواده هاست. امام علی)ع( می فرمایند: خوش ترین

کسانی که می توانند در ( نحوه اداره زندگی، نوع و میزان خرید، باید مدنظر قرار بگیرد.۱۳۹0، بهار۱2)طنین اندیشه، ش

 .نوع خرید و نوع نگهداری کاالها نقشی را در خانواده ایفا بکنند زنان تاثیرگذار هستند

 

پیکره جامعه هستند و تاثیرگذار روی نیمه دیگر جامعه، در فرهنگ سازی از آن جایی که زنان نیمی از   

تنظیم هزینه های  تقاضاها، مطالبات، کنترل و هدایت آن چه که به دست می آید به فرهنگ خانواده ها بستگی دارد.

ییری که در شیوه انجام سفر اوقات است. با تغ اداره امور و کیفیت رایج برای نمونه مهد کودکان یا ایاب و ذهاب، باال بردن

کند و با تدابیری مانند اقامت در اماکن ارزانتر یا طبخ چند وعده غذا و رفتن یک بار به رستوران هزینه را ایجاد می

توجه به ساعات پیک مصرف، تربیت فرزندانی فرهنگ  .با ایجاد فضایی شاد خانواده را راضی نگه دارد است.مدیریت کرده 

اه های مقابله با نوع مصرف را نباید با رهبانیت اشتباه نمود و مقاومت در برابر فرهنگ های نادرست و سنتی رالبته،  .مدار

  .باید روی تقاضاها برنامه ریزی بیشتری را داشت بنابر این  و اقتصاد مقاومتی مقوله هایی متفاوت دارند.

به کشور همراه با تالشی مجدانه برای استفاده درست و منطقی از مواهب درجهت پایداری توسعه همه جان

از همه مهمتر تربیت فکری، روحی، عاطفی  بهبود شاخص های زندگی برای نسل امروز و فردای جامعه از ضروریات است.

مشارکت زنان در فعالیت های  .تولید کننده اجتماعی سپرده شده است به عنوان مولد و بانوانبه دست ها و نقش آفرینی 

اقتصادی نه تنها باعث شناخت ظرفیت ها و توانایی های آنان می شود، بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هم 

تنوع تولید، بهره وری اقتصادی در تدوین و ترتیب زمینه های مشاغل خانگی به عنوان کوچکترین  نقش کلیدی دارد.

نوع خاص از تولیدات توسط زنان و مردان دارای قدمتی دیرینه است که عالوه بر در آمدزایی، نهاد مدنی مهم است. این 

مشاغل  اداره زندگی تاثیر انکارناپذیری دارد. کارآفرینی و درابعاد روحی و روانی و نوع تربیت و محافظت از فرزندان و

بنابراین  ،شودساده زیستی مبتنی بر فرهنگ سازی  استقبال در محیط خانواده ها و ی تنگاتنگ دارند.ا کارآفرینی رابطه

نوع فرهنگ مردم شهر، نگاه حاکمان و متولیان امور فرهنگی سبب می شود که این ها جایگاه خودشان را داشته باشند و 

جود تقاضا برای آن وکه کاال و خدمات خود فعال می شوند عرضه خانواده ها در تولید و یا خود را کمتر ببینند. زمانی 

اگر ، ها به اندازه، به جا و به موقع است مطمئن عرض ردبتوان تقاضاها را توسط فرهنگ سازی کنترل ک داشته باشد. اگر

ها جای زنان را گرفتند؛ یعنی حجم تولید باال رفت، با وقوع تحوالت صنعتی، ماشینزمانی . تبلیغات هم وجود داشته باشد

شدن تولید صنعتی سبب  بین رفت و تولید صنعتی جایگزین آن شد. جایگزینهمه چیز صنعتی شد و تولید خانگی از 
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ها و صنایع شد و همین امر باعث گردید که زنان نتوانند در عرصه اقتصاد حضور مردان به عنوان اپراتورهای کارخانه

ترین یکی از اصلی .، رسیدشود میدیده خودشان را به آن معنا نشان دهند و این روند ادامه پیدا کرد تا به آنچه که امروز 

د، باید فضای کسب نبهبود فضای کسب و کار برای زنان است؛ یعنی به عنوان دولت به جای اینکه ایجاد شغل کن ابزارها

در زمان رونق تا حد کسب کنند و  گربازاریابی رقابتی و سهمبایستی آموزش داد خانواده ها  .نمایندو کار را مدیریت 

 .هندآن تولید خود را در جهت رشد سریع و جدید بازارها تغییر مسیر د از پس  و دننجمع کممکن سرمایه 

 

 بهره وري اقتصادي
از ارکان روند توسعه فکری خانواده ها در نوع مصرف کردن فرهنگ تعمیر به جای تغییر نهادینه             

ترین خللی در ای تغییر یافته که به محض ایجاد کوچکشیوه ها بهوضعیت فعلی خانوادهاست. در اثر گذر چرخ صنعتی، 

استفاده  .به کار برددوباره  آن را تعمیر وکمتر توان با  هزینه وسایل منزل باید سریع جایگزین شود در صورتی که می

معناست که برای یک  و این بدین، مردمی کردن اقتصاد ،روح خودباوری و خودکفایی ،حداکثری از همه ظرفیت ها

اقتصاد رو به رشد باید از همه ظرفیت های دولتی و خصوصی، اندیشه ها و راهکارهایی که صاحب نظران ارائه می دهند و 

سرمایه های طبیعی که در کشور وجود دارند کمال استفاده را کرد. در کشور ظرفیت های فراوانی برای تولید و اشتغال 

باید به این نکته توجه کرد که  .قتصاد مقاومتی باید از همه آنها به نحو مطلوب استفاده کردوجود دارد که برای تحقق ا

خودباوری و  .کشوری که به دنبال توسعه است نباید از توانایی های نیمی از نیروی انسانی خود چشم پوشی کند

شت. سمت توسعه گام بردا به شودخودکفایی یک اصل است که با تقویت آن و شناخت ظرفیت های ناشناخته می 

آمارهای رسمی منتشر شده درسالهای اخیر از حضور چشمگیر زنان و دختران در عرصه های اجتماعی و دانشگاهی خبر 

که زنان در است می دهند که این امر به نوبه خود باعث افزایش نیروی کار زنان در جامعه شده است. تجربه ثابت کرده 

د در فعالیت های خارج از خانه نیز هستننه و امور خانواده با یک برنامه ریزی اصولی قادرکنار انجام مسئولیت های خا

درک عمیقی از مشکالت و و  .موفق عمل نمایند که این حاکی از رشد روحیه خودباوری در میان زنان جامعه است

 .ودش قتصادی بیشتر حساس ترآگاهی بیشتر شود و درک ا سبب می شود راهکارها در رابطه با نحوه درست مصرف کردن

 تواند اقتصاد خانواده و جامعه را تعالی بخشد.هایی هستند که میدارای وظایف و مسؤولیت همه براین در هرعرصه بنا

شده است، الزم است  آشکاراکنون که وضعیت اقتصادی جامعه دچار تغییراتی شده و لزوم تغییر این شرایط به جامعه 

را مدنظر قرار دهند تا ضمن رضایتمندی اعضای خانواده اهداف اقتصاد  اصالح الگوی مصرف در جهت مواردی بانوان

گر این واقعیت است که زن ایرانی . در حقیقت نمایانندتعمیر را جایگزین تغییر کنبرای نمونه،  مقاومتی هم محقق شود.

نباید فراموش کرد که نهادهای حمایتی دولتی تواند به خودی خود مولد سرمایه برای خانه و سپس جامعه باشد البته می

بودن و تعامل افراد بایست زنان کارآفرین را در میدان اقتصاد تنها نگذارند تا از این طریق مفهوم مردمیو مانند آن نیز می

  جامعه در اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل محقق شود.
 

 اهداف اقتصاد مقاومتی درتحققراهکارهاي 

مصرف، تولید آنجا که  از مصرف است. و بهبود نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری برای اصالح           

رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی  کنند.گذاری را مشخص میدهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایهرا جهت می

ر شود، استقالل اقتصادی، قطع وابستگی به خارج، تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجکه می

مقاومتی به معنای تحمیل  ای عمل کرد که اقتصادگیرد البته باید به گونهتر شکل میارتقای تکنولوژی در سطح کالن

وری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با فزایش بهرها فشار  نباشد.

 تولیدات خارجی و کاهش 
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مدیریت و تنظیم واردات برای به حداقل رساندن نیاز  واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک

های سوداگری هدایت سیل نقدینگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه ،کشور به ارز و حمایت از تولیدات داخل

اتخاذ راهبرد انقباض بودجه و مدیریت هزینه  ،نظارت بر نحوه توزیع کاالها به ویژه کاالهای اساسی و ضروری، در اقتصاد

های  نگرش مثبت به با اولویت های ناتمامگرایی و به تعویق انداختن پروژهها، کاهش مصرفگذاریدر کشور با اولویت

کسب و کار، ترجیحا کسب و کارهای مولد نوآورانه جهت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با جلب 

های اجتماعی ناشی از های فقر و آسیبکاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه ،انحصار زدایی های مردمی ومشارکت

ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز های حمایتی پولی و مالی و بیمهتمسازی سیسفعال ،بیکاری در جامعه

آالت در ازای کاهش واردات افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین ،حمایت از صادرات کاالهای غیرنفتی

علم و تولید دانش فنی و حمایت  کاالهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معامالت در عصر اطالعات همزمان با تولید

یا حداقل ترتیباتی برای یک اقتصاد  ،های مربوط به خودکفایی کاالهای اساسیتداوم سیاست، بنیانهای دانشاز شرکت

ترکیبی مقاومتی در این باره و با توجه به فقدان طبیعی استعداد کشور برای خودکفایی کامل، نوع همسازی با دیگر 

توجه به معضل تورم و برقراری   ای اقتصادی دنیا باید در راستای اهداف استراتژیک کشور شکل گیرد.هکشورها و کانون

حذف تفاوت  دستمزدها و تطبیق آن با سطح حقوق و یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت درقبال شاخص تورم و

قیمت ارز پیش بینی نیز  ن هیچ بند و تبصره ای،متناسب با نوع کار در حد منطقی و قانونی بدو دریافتی ها به طور عام و

تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کاالها به این معنا که به محض  این فرآیند در پیشگیری سیاستهای بهینه در

 اعمال تحریم در برخی از کاالها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل

 برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، تولید و تامین این اقالم  یا حداقل خود اتکایی در

منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند   گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های

 ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، حمیت قتصادی، تولید ملی واشکل گیری روحیه جهاد شریک کوچکتر

مقابل  هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیزالزم است.

های روزمره اقتصادی وارد می شود. ولی دستاوردهای مورد کاالی مصرفی و شاخص فشارهای وارده است. فشارها در

ه ها و فناوری های برتر)هست تکنولوژی دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی در کشور،پایدار 

ابعاد  خودداری از اسراف و ضایع کردن کاالها و ذخیره سازی کاالهای اساسی در .غیره (،استقالل درسیاست خارجی وای

مردم )مانند کشور سوئیس( حتی در زمان صلح و حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط 

تا فرآوری )تولید( در کشور گسترش یابد و هر گاه این روند در  ش شودکوش. آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم

اری و از فرآورده های ایرانی خرید. دشوکه زمینه مرگ فرآوری ملی را فراهم  ستکشور از کنش باز ایستاد؛ خاموش ننش

 .گردد استفاده

 

 مدتمدیریت مصرف در کوتاه راهکاري بر
های متوسط هاست. دهکهای خُرد آنمکانیسمی برای جذب سرمایهنبود مصرف نامتعادل خانوار،           

های ی عدم جذب در بازارهای مالی، در نهایت به مسافرتهای خُردی در دست دارند که به واسطهسرمایهاغلب جامعه 

ی مدت در زمینهبنابراین اولین راهبرد کوتاه شود.ختم می غیره های مکرر لوازم خانگی وپُرهزینه، تعویضدرپی و پی

های خُرد توسط بازار )به ویژه بازارهای مالی( است. در برابر از ارزش افتادن مدیریت مصرف، ایجاد مکانیسم جذب سرمایه

برای پایبندی به پارسایی، منش کهن . منجر شودگشت اعتبار ملی مرز ارزش واقعی و بازتا به شود پول ملی پایداری 

به ویژه در کانون خانواده و خانواده های ایرانی هر   در میان ایرانیاناسراف تا رسیدن به رفاه همگانی  پرهیز از و ایرانی

پیروی از مد در  ا مسئلهدهی به مدگرایی در بین جوانان، زیرجهت یابد.روز، بیش از پیش آن را در میان خود گسترش 

 شک قابل هدایت است.عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی
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وارد بازار مد شوند، نه غیره اگر تولیدکنندگان داخل بتوانند با برندسازی، افزایش تنوع و کیفیت محصول و  

کنونی به واردات کاالهای مصرفی کاهش کنند، بلکه وابستگی تنها با استقبال خانوارها، به رشد درآمد ملی کمک می

های درآمدی  های اجتماعی، کاهش تفاوت تنش کاهشونی، رهمبستگی د و توسعه تقویتدر دراز مدت،  خواهد یافت.

، منع درجهت دهی  وکارامد نمودن تصمیمات بین طبقات اجتماع، تحقق عدالت اجتماعی و برابری، دخالت اگاهانه دولت

مصرف زودگذر و آنیِ و نه اقتصاد مصرفی، قربانی نمودن خواسته های  پایدار ایجاد اقتصاد تولیدی مبادله آزاد سرمایه،

مسئوالن و رده های  دره ویژه با فساد ب وقفه و هدفمند مبارزه بیاست.  کنندگان در مقابل اهداف بلند مدت توسعه

محصوالت داخلی، جایگزینی تعاونی خالص با  با دولت عاری از فساد، جانشینی تولیدات خارجی در بوجود آوردنمدیران 

حمایت عام از تمام صنایع بخصوص صنایع استراتژیک و نیز کشاورزی به جای پیروی از مزیت  ،رقابت سالم و استراتژی

تجارت، گسترش فن آوری و تحقیق و توسعه، ارائه مشوق های صادراتی، مالی و  ناهمگوننسبی و حذف تعرفه های مدل 

 را می توان پی گرفت. رتقای ساختار صنعتیا ای بر واردات، هدف گزاری صنعتی ای و غیر تعرفه ی و موانع تعرفهبودجه ا

 

 نتيجه

را  و توسعه کشور زمینه رشدبا یک عزم واراده ملی و فراگیر  ضرورتر شرایط داقتصاد مقاومتی            

در اجرایی شدن آن بسیار حائز  بانوانخانواده ها به عنوان هسته اصلی نظام اجتماعی و به ویژه نقش  .کندمی  فراهم 

کاهش وابستگی ها، مقابله با تحریم های  ماننددر صورت نهادینه شدن این ارکان اثرات مثبت  .می باشد اهمیت

ن شاغل با شد. زنا دخواهرو به رشد  در سطح جامعه وحدت کاری اقتصادی، ایجاد اشتغال، ایجاد خالقیت و نوآوری و

داشتن دیدی خالق و برخوردار از مهارت های باال به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان، نقش مهمی در 

چرخه اقتصادی خانواده و جامعه بر عهده دارند. زنان می توانند با تجدیدنظر درعرصه اقتصاد خانواده و کم کردن هزینه 

، که این روند روز به روز به همت زنان فرهیخته ایش بهره وری و کنترل مصرف، اقتصاد خانواده را بهبود بخشندها، افز

کارمندی در بخش دولتی است، زیرا وضعیت تحصیل زنان ارتقا  جامعه ترین نوع اشتغال برای زنان دررایج. رشد دارد

  رسودتر است.دهند به بخش خصوصی بروند که پیافته و مردان ترجیح می

در نتیجه، زنان در اقتصاد  های تجاری حضور کمی دارند.زنان در بخش خصوصی، هتل، رستوران و بخشرچه گ

های مالیاتی و عالوه بر این، سیستم .کم است جایی که مشاغل اغلب موقتی و درآمد هم ،رسمی غالب هستندغیر

، و به کار های دست داردنکه زنان را از کار باز و اجرا شود هایی طراحی های رفاه اجتماعی در کشور به شیوهبرنامه

به صورت یکسان از  زنان ، وهای کاری تمام وقت و پاره وقت کاهش یابدقرارداد فروشی و یا خرده فروشی سوق ندهد. اگر

دماتی در انجام کارها بهره مند شوند، رونق اقتصادی شکل بهتری درمیان خانواده ها صورت پیدا می کند و امور خ

دسترنج و دست کارهای زنان در جامعه نمودار می گردد. سد مشارکت زنان در نیروی کار سامان دهی شود، به این وجه 

گیرنده و مجری شوند؛ آنگاه که بدانند حفط اموال و  که زنان درمدیریت کارهای فرهنگی و هنری زنانه خودشان تصمیم

یکدیگر را همکاری با  عدم جنسیتی و ثرات اقتصادی نابرابریحقوقشان صورت قانونی دارد، دلگرم به کار بهتر می شوند. ا

ا زیاد شود. مشوق ها ربرای توانا ساختن و کمک به زنان برای افزایش رشد اقتصادی و رفاه انجام  که  وجود داشته،

کردن، اراده کار در زنان را باال می برد. تولید خانگی را در نزدیکی تولید صنعتی که باعث تسلط نیروی کار مردان بر زنان 

ه رونق یکسان تعادل کار زنان و مردان در نظر و برنامه ها بگشت، ادامه ندهند و امپراتوری کارخانه های صنعتی را 

و پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد کشور  پیدا کنندشتغال دید بلندمدت استراتژیک در فضای ازنان بایستی  بسنجند.

 اشتغال زنان در اقتصاد مقاومتی ، آنگاههای خاص در اولویت قرار گیردشناخته شود و زنان و اشتغال آنها در حوزه

ابداعات یا حتی جوایز نشان اختراعات و  ، از وجه های هنری زنان شده است.خلق دانش. کندپیدا می خود معنادرحوزه 

التحصیل باال است؛ یعنی در حوزه کاربرد دانش نرخ بیکاری زنان فارغ .دهد که زنان در این مرحله حضور پررنگی دارندمی

های دوم و چهارم اقتصاد تواند از نیروی متخصص استفاده کند، بلکه حتی نتوانسته است حلقهنه تنها اقتصاد نمی
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ترین بزرگ با یاری زنان کشور می توانبرای نمونه، ، تحصیل و کاربرد دانش را به هم مرتبط کند بنیان؛ یعنیدانش

یک اقتصاد و برند ، ندرا در کشورهای دنیا تعیین تکلیف کنمد اسالمی زنان کشور می توانند . دشصادرکننده مد اسالمی 

 .داده شودو ارزش ته این ظرفیت شناخ اگر ،دنالمللی باشهای ملی و بینبسیار تأثیرگذار زنانه در عرصه
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