مجله اقتصادي

بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
با رویکرد سبک زندگی
حبیباهلل ساالر
کارشناس حسابداری
zihesabi-sm@mefa.gov.ir

فاطمه خراسانی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مالی
khorasani135@gmail.com
اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسالمی از مباحثی است که در سالیان اخیر توسط صاحبنظران اقتصادی و
فرهنگی کشور و بهویژه رهبر معظم انقالب مطرح شده است .بسیاری از اقتصااددانان معتقدناد کاه الگاوی
اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی ایران اقتصاد مقاومتی است .اقتصاد مقاومتی باه معنای تشا ی
حوزههای فشار و تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت
است؛ و همچنین رویکردی مبتنی بر تالش جهت کاهش وابستگیها و تأکید بر مزیتهای تولیاد داخیای و
تالش برای رسیدن به خوداتکایی است؛ لذا تأکید آن بر اقتصاد تولیدمحور است و مردم در این اقتصاد نقش
محوری دارند .سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است .در حال حاضر سابک زنادگی ماردم در
بسیاری از موارد منطبق با اقتصاد مقاومتی و تعالیم اسالمی نیست .لذا در این مقاله ضمن بررسی سیاستهاا و
برنامههای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران ،مؤلفههای مرتبط با سبک زندگی مردم شناسایی میشود
و سپس راهکارهای مناسب جهت تحقق آن با توجه به مهم ترین مؤلفههای سبک زنادگی ،یعنای مادیریت
مصرف و اصالح الگوی مصرف ،مصرف کاالهای داخیی ،افزایش بهرهوری و اقتصاد دانشبنیان ،ارائه میشود.
واژگان کییدی :اقتصاد مقاومتی ،سبک زندگی ،اصالح الگوی مصرف ،مصرف کاالهای داخیای ،بهارهوری،
اقتصاد دانشبنیان.
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مجیه اقتصادی سال هفدهم شمارههای  3و 4

 .1مقدمه

که در هر نظامی سه حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ نقشآفرینان اصلی هستند و اینن سنه حنوزه بنا
یکدیگر ارتباط متقابلی دارند .ما نمیتوانیم در بعد سیاسی یک حکومت اسالمی داشته باشیم ،اما در
بعد اقتصادی با یک اقتصاد شرکتی از نوع آمریکا و سازوکارهای اقتصادی که الزمه آن اسنت کنار
کنیم .این دو مقوله اساساً و به شکل بنیادین با هم ناسازگارند (درخشان .)1931 ،در سنالیان متمنادی
از پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکنون ،اعمال تحریمهای یکجانبه ،یکنی از اباارهنای کشنورهای
غربی جهت وارد آوردن فشار بر جمهوری اسالمی ایران بوده اسنت؛ از سنوی دیگنر نتیجنه اجراینی
الگوهای توسعه پیشنهادشده توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ناموفق بنوده اسنت .بنرای
همین الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی ایران ،اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
اقتصاد مقاومتی در ایران در سال  1933توسط مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان
کشور مطرح شد و در سال  1931سیاستهای آن به قوای سهگانه ابالغ گردید .طبق تعریف رهبری،
اقتصاد مقاومتی به این معناست که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبهرشند اقتصنادی در
کشور محفوظ بماند ،هم آسیبپذیری اقتصاد کناهش پیندا کنند .اقتصناد مقناومتی معننایش حصنار
کشیدن دور خود و فقط انجام کارهای تدافعی اقتصادی نیست .اقتصاد مقاومتی یعننی اقتصنادی کنه
برای یک ملت ،حتی در شرایط فشار و تحریم ،زمینه رشد و شکوفایی را فراهم میکند.
از دیگر مباحثی که از سالیان اخیر مورد توجه رهبری نظنام بنوده سنبک زنندگی اسنت .سنبک
زندگی از دو بخش تشکیل میشود« :بینش» و «منش» .بینش همان مبانی اعتقادی و باورهنای سنبک
زندگی را تشکیل میدهد و منش دو بعد مبانی اخالقی و ارزشهای حقوقی را شامل میشود که این
دو با هم به اعمال و رفتار افراد معنی میبخشد .از دیدگاه مقام معظم رهبری ،سبک زندگی به معننی
اصول و الگوهای حاکم بر رفتار فردی و خانوادگی در خنانواده و اجتمناع اسنت .بنه عبنارتی دیگنر
انسان در رفتارهایش در مورد زندگی ،خانواده و یا اجتماع از ارزشها و الگوهایی تبعینت منیکنند.
این اصول و الگوها میتوانند نقش حقیقی یک تمدن را تشکیل دهند .تغییر در این الگوهنا و اصنول
است که رفتار اقتصادی مردم را تغییر میدهد .درواقع جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و تحقق اهندا
آن ،باید سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد و تقویت شود .در سالهنای اخینر
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هنا و مؤلفنههنا،

راهکارها و راهبردهای اجرایی آن و همچنین ارتباط سبک زنندگی و اقتصناد مقناومتی انجنام شنده
الگوی سنبک زنندگی پرداختنند .نتنای اینن تحقینق نشنان داد کنه تحقنق اقتصناد مقناومتی نیازمنند
بسترسازی در عرصههای خودباوری و توانایی فکری و عملی ،کار و تالش مفید ،منابع انسانی ،منالی
و برنامهریای است.
جواهری و همکاران ( )1931جهت بررسی جایگاه سبک زندگی اسالمی در اقتصاد مقاومتی به
احصای مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و اصول سبک زندگی اسالمی پرداختند .مؤلفههای شناساییشنده
اقتصاد مقاومتی در مدل پیشنهادی آنان عبارتند از :مردمی کردن اقتصاد ،کاهش وابسنتگی بنه نفنت،
مدیریت مصر  ،باال بردن بهرهوری ،حمایت از شرکتهنای داننشبنینان و حماینت از تولیند ملنی.
همچنین اصول سبک زندگی اسالمی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بساایی دارند عبارتنند از:
وجدان کاری باال ،ایمان و تقوا ،کار و تالش ،اعتندال در مصنر  ،تنممین نیازمنندان و عندم تمرکنا
ثروت.
سننرخهدهننی در بررسننی اقتصنناد مقنناومتی و راهبننرد مناسننب حمایننت از تولینند ملننی اینننگونننه
نتیجهگیری میکند که تحقق عدالت توأم با توسعه و پیشرفت اقتصادی نیازمند ینک الگنوی توسنعه
بومی منحصربهفرد اسالمی ایرانی است که در چنارچوب اقتصناد مقناومتی و بنا برنامنهرینای جهنت
بیاثر نمودن تحریمها باشد .راهبردهای پیشنهادی حمایت از تولیند ملنی در اینن شنرایط عبارتنند از:
تقویت همبستگی درونی ،حداقل نمنودن تننشهنای اجتمناعی ،تحقنق عندالت اجتمناعی و برابنری،
دخالت آگاهانه و بابرنامه دولت ،منع مبادله آزاد سرمایه ،اقتصاد تولیدمحور ،ایجناد دولنت عناری از
فساد و هدایت گر بازار ،جایگاینی واردات ،تعاون به جای رقابت ناسالم درونی ،اسنتراتژی حماینت
عام از تمام صنایع بهخصوص صنایع استراتژیک و بهویژه کشاورزی به جای پیروی از مایت نسبی و
حذ

تعرفههای مدل ریکاردویی تجارت ،گسترش تحقیق و توسعه ،هد گذاری صنعتی و کنتنرل

اعتبارات از سوی دولت.
اصغری ( )1939در بررسی نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی عنوان میدارد که الگنوی مصنر
خانوار اگر منطبق بر الگوی تولید کشور باشد ،بنا اقتصناد مقناومتی سنازگار اسنت و اگنر منطبنق بنر
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الگوی تولید داخلی نباشد ،به عنصر ضد اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد .وضعیت موجنود الگنوی
مصر

خانوار و رسنیدن بنه وضنعیت مطلنوب الگنوی مصنر

خنانواده ،هنردو در بسنتر باورهنا و

مصر

میتواند از کارآمدی باالیی برخوردار باشد و در کوتاهمدت نیا منیتنوان از طرینق تقوینت

فرصتهای سرمایهگذاری جهت جذب پساندازهای کم همراه با تبلین آثنار مثبنت آن در اقتصناد،
راه را برای کاهش مصر

و افاایش پسانداز هموار کرد.

آقالری و همکاران ( )1931با توجه به این موضوع که جلوگیری از اسرا

و تبذیر و اهتمنام بنه

مسئله بازیافت پسماند خانگی مورد تمکید اسالم و سبک زندگی معصومین بنوده اسنت ،و درنهاینت
این موضوع منجر به تحقق اصنالح الگنوی مصنر

و اقتصناد مقناومتی نینا منیشنود ،در ینک کنار

پژوهشی میدانی به بررسی الگوی بازیافنت منواد در خنانوادههنای یکنی از شنهرهای شنمالی کشنور
پرداختند .نتای این مطالعه نشان داده اسنت کنه بنیش از  51درصند از شنهروندان ،خنود را در قبنال
موضوع اقتصاد مقاومتی مسئول میدانستند .وجنود چننین سنطحی از احسناس مسنئولیت گوینای آن
است که افراد جامعه از آمادگی بناالیی درخصنوص تبعینت از اقندامات در راسنتای مصنال ملنی و
اجتماعی برخوردار هستند ،اما به دلیل عدم آموزش و شناخت کافی از مصادیق آن قادر به رفتارهای
متناسب نیستند؛ چنانکه سهم قابلمالحظهای از خانوادهها قادر به تعمیم سنبک زنندگی اسنالمی بنه
برخی موضوعات مرتبط با رفتارهای اقتصادی و بهداشتی مانند بازیافت پسماندهای خانگی نبودهاند.
مبرهن است که بدون همراهی و همدلی مردم ،دولت و مسئولین نظام ،توسعه کشنور و اهندا
اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد .مطالعات و بررسیها نشان میدهد که مردم آماده همکاری بنرای
توسعه و رشد کشور هستند ،ولنی در

کناملی از مصنداقهنای اقتصناد مقناومتی در زنندگی خنود

ندارند .درواقع نقش مردم در تحقق سیاستها و برنامههای ابالغی باید بهصورت سناده و قابنللمنس
بازگو شود  .در حال حاضر سبک زنندگی منردم در بسنیاری از منوارد منطبنق بنا اقتصناد مقناومتی و
همچنین تعالیم اسالمی نیست و در صورت آگاه ساختن آنها و تشویق جهت اصنالح آن ،قندمهنای
بارگی در راه توسعه ایران اسالمی برداشته خواهد شد.
در این مقاله تالش بنر آن بنوده کنه ضنمن بررسنی سیاسنتهنا و برنامنههنای اقتصناد مقناومتی،
مؤلفههای مرتبط با مردم و فرهنگ یا سبک زندگی شناسایی و تبیین شود .همانگونه که بسنیاری از
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اقتصاددانان ریشه اقتصاد را در فرهنگ میداننند ،ریشنه اقتصناد مقناومتی در اصنالح الگنوی سنبک
زندگی است .در حقیقت ،بدون باال بردن سط فرهنگی مردم و تغییر سبک زندگی آنها در بسیاری
هستند و نقش اساسی در توسعه کشور خواهند داشت .لذا پس از طنرح موضنوع اقتصناد مقناومتی و
سبک زندگی ،موارد زیر بررسی خواهد شد:
 بررسی ارتباط سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی؛ بررسی ارتباط طرحها و برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی با سبک زندگی؛ بررسی راهبردهنا و راهکارهنای مناسنب جهنت تحقنق اقتصناد مقناومتی بنا رویکنرد سنبکزندگی.
 .8اقتصاد مقاومتی
اصطالح اقتصاد مقاومتی ،اولین بار در سال  1001پس از محاصنره غناه توسنط اسنراکیل کنه کمبنود
مواد غذایی و نهادههای اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیا شنامل منیشند و کنمتنوانی غناه
امکان صادرات و کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی ازجمله توتفرنگنی را کناهش داده بنود،
مورد استفاده گرفت و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهنوم اقتصناد مقناومتی شناسنایی شند .پنس از
تشدید تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر ،این شیوه توسنط جمهنوری اسنالمی اینران نینا تنروی
میشود و هد

از آن استفاده از توان تولید داخلی و مقاومت در مقابل تحریمهنا بنا ایجناد کمتنرین

بحران است .اقتصاد مقاومتی به معنی تشخی

حوزههای فشار و متعاقباً تالش بنرای کنتنرل و بنیاثنر

کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشنارهایی بنه فرصنت اسنت .همچننین بنرای رسنیدن بنه
اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خنارجی کناهش یابند و بنر تولیند داخلنی کشنور و تنالش بنرای
خوداتکایی تمکید شود (مقاتلی و قاسمی.)1931 ،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  13بهمننمناه سنال  1931از
سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه کشور در قالب  12بنند جهنت اجنرا ابنالغ شند .در
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که هد
شاخ

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهدا

اقتصناد مقناومتی ،تنممین رشند پوینا و بهبنود

سند چشنماننداز بیسنتسناله سیاسنتهنای کلنی

اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطا پذیر ،فرصتسناز ،مولند ،درونزا ،پیشنرو و بنرونگنرا
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است .محورهای اصلی سیاستهای اقتصناد مقناومتی دفنع تهدیندات خنارجی و عبنور از تنگناهنای
اقتصادی و توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور برای مقابله با بحرانها و نوسانات به وجود آمده در
در هر نظام سه حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ نقشآفرینان اصلی هسنتند و اینن سنه حنوزه بنا
یکدیگر ارتباط متقابلی دارند؛ یعنی اهدا

اقتصاد مقناومتی محقنق نمنیشنود مگنر آنکنه تحنوالت

مناسبی در حوزه تصمیمات و اقدامات فرهنگی و سیاسی کشور انجام پذیرد .تحقق اقتصناد مقناومتی
با مشارکت مردمی امکانپذیر است .فضایی بایند بنر کشنور و جامعنه حناکم گنردد کنه همنه منردم
خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت احساس کنند و به کشنور خنود افتخنار کننند؛ لنذا
باید کار فرهنگی عظیمی صورت پذیرد تا سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در جامعه حاکم
شود.
 .3سبک زندگی
سبک زندگی از زمره مفاهیمی است که پژوهشگران حوزه جامعهشناسی و مطالعات فرهنگنی بنرای
بیان پارهای از واقعینتهنای جامعنه آن را مطنرح منیکننند و بنه کنار منیبرنند ،بنهطنوریکنه دامننه
به کارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی رواج زیادی یافته است؛ تنا حندی کنه
بعضی صاحبنظران معتقدند این مفهوم قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجنود ،ازجملنه مفهنوم
«طبقه» را داراست و میتواند بهنحو دقیقتری ،گویای واقعینت پیچینده رفتارهنا و حتنی نگنرشهنای
فرهنگی و اجتماعی در جامعه امروز ما باشد.
سبک زندگی هر فرد ،از شکلگیری تا پیامدها و آثنارش ،بنه ینک درخنت تشنبیه شنده اسنت.
ریشههای درخت سبک زندگی ،شکلگیری آن را بیان میکند .ساقه درخت سنبک زنندگی همنان
اعتقادات و نگرشهای کلی افراد است و سرشناخههنای اینن درخنت وینایف اینن زنندگی هسنتند
(آلفرد آدلر) .سبک زندگی در سه سط فردی ،خانوادگی و اجتمناعی مطنرح منیشنود .بنر اسناس
تعریف فاچینو ،سبک زندگی مجموعه عقاید ،طرحها ،عادتهای رفتاری ،هواوهوسها و شیوههای
تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع واکنش فرد را تعیین میکند (سعیدی محمودآبادی و
عایاینژاد .)1932 ،بهطور خالصه میتوان گفت سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است
که بهصورت رفتارهای عینی نمایان میشود.
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بسننیاری از صنناحبنظننران و اقتصنناددانان معتقدننند کننه خمیرمایننههننای اقتصنناد مقنناومتی از دل
رفتارهای اقتصادی مردم بیرون میآید و برای اصالح وضعیت اقتصادی باید ابتندا بنه دنبنال تصنحی
دیدگاهها و نظرات خود درخصوص سبک زندگی در جامعه ما هستند و بخش عمدهای از مشکالت
کنونی ما نیا به دلیل همین هجمه رسانهای و فرهنگی دشمنان است .در این میان به نظر میرسند کنه
یرفیت گسترده فرهنگ اسالمی در حوزه اقتصادی مورد غفلت واقع شده و حتی سنبد خریند منردم
نیا تحت القاکات فرنگیمآبانه پر میشود .لذا میتوان گفت تدوین یک بسته کامل از سبک زنندگی
اسالمی ایرانی و تبلی آن با اباارهای رسانهای مختلف در جامعنه ،از نیازهنای اساسنی کشنور اسنت.
البته این سبک زندگی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست ،بلکه در این نوع از رفتنار ،تمنام فعالینتهنای
اقتصادی با هد

رضای خدا و کمک به اعتالی جامعه اسنالمی صنورت منیگینرد .در اینن سنبک

زندگی ،افراد هرگونه کاالیی را خریداری نمیکنند ،هرگونه هاینهای را بنر خنود و جامعنه تحمینل
نمیکنند ،در حوزه کسبوکنار تنهنا سنوداندوزی منورد پسنند نیسنت ،بلکنه هند

نهنایی رشند و

پیشرفت اقتصادی جامعه است .در این سبک زندگی وجدان کاری باالست؛ چراکه فنرد خنود را در
مقابل دیدگان پروردگارش میبیند و کمترین کوتاهی و نقصنی در کنار را نمنیپنذیرد (جنواهری و
اسکندری.)1931 ،
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است مبتنی بر تالش جهت کاهش وابستگیها و تمکید بر ماینتهنای
تولید داخلی و تالش برای رسیدن به خوداتکایی .لذا تمکید آن بر اقتصاد تولید محور اسنت و منردم
در این اقتصاد نقنش محنوری دارنند چنه در جایگناه تولیند و چنه جایگناه مصنر  .در اینن اقتصناد
مصر کنندگان دارای رفتار اقتصادی و به دور از اسرا

و تبذیر هستند.

از سوی مقام معظم رهبری ،تمام مؤلفههای سبک زندگی اعم از هوینت (فهنم از خنود ،فهنم از
جامعه ،فهم از تاریخ و  ،)...ارزشها  ،معماری شهری و خانگی ،نظام آموزش ،زبان و ادبینات ،هننر،
خانواده ،روابط اجتماعی ،ساختار اجتماعی ،دیننداری فنردی و اجتمناعی ،نظنام اقتصنادی فنردی و
خانواده ،نظام تغذیه و طب فردی و خانواده ،رسانه ،تکنولوژی ،نحوه نگرش به عالم ،نگرش به نظام
سیاسی اجتماعی با مباحث دینی و اسالمی پیوند خورده است.
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اخالقمحور بودن فعالیتهای اقتصادی ،پرهیا از اسرا

و تبذیر ،مصر

متعادل مندیریتشنده

(مسکن ،پوشش ،تغذیه و امکانات رفاهی) ،همراهی دانش در فعالیتهای اقتصنادی ،داشنتن روحینه
آمننوزه قناعننت ،مننذمت دانسننتن بیکنناری و فقننر مننالی ،مننذمت رفنناهزدگننی ،دوری از منندگرایی،
مصر زدگی ،دوری از تجمنلگراینی  ،اهمینت فعالینت تولیندی در اقتصناد ،درسنتی در معنامالت،
مسئولیتپذیری اجتماع ی ،حساس بودن نسبت به منافع اجتماعی و ملی ،اهمیت داشتن کنارآفرینی و
اشتغال مولد ،تغذیه حالل ،داشتن روحیه تعاون و کار جمعی ،از مؤلفههای سبک زندگی متناسب بنا
اقتصاد مقاومتی است (دهقانیان و خیری.)1931،
 .4رویکردهای کیی اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطنا پنذیر ،فرصنتسناز ،مولند ،درونزا،
پیشرو و برونگرا است.
مردمی بودن؛ بدین معنی است که مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و گردش اقتصناد
توسط اقشار مختلف جامعه به حداکثر خود رسانده شود.
برونگرایی؛ بدین معنی است که فعاالن اقتصادی باید جهانی بیندیشند و در فضای رقابتی (هدفمند)
فعالیت نمایند .بهگونهای که از یرفیتهای داخلنی و فرصنتهنای بیروننی بیشنترین بهنرهبنرداری را
داشته باشند.
دانشبنیان؛ به معنی تولید کاال و خدمات بر اساس فناوریهای برتر و با ارزشافاوده فراوان است.
عدالتبنیانی؛ دسترسی راحت و آسان کلیه اقشار جامعه به امکاننات ،اطالعنات و عوامنل تولیند در
کشور بهصورت برابر و مساوی ،و بهعبارتی فعالیت اقتصادی برای همه ممکن و قابلدسترس بودن را
بیان میکند.
درونزایی در اقتصاد؛ به معنی استغنا از دیگران و توجه بنه امنینت و سنالمت اسنت و منوارد زینر را
شامل میگردد :تکیه بنر نیروهنای داخلنی ،جلنوگیری از دخالنت خنارجیهنا در اقتصناد ،مندیریت
مصر

و بهرهوری حداکثری ،شتاب تدبیر ،توسعه و تننوع فعالینتهنای اقتصنادی ،خوداتکنایی در

تممین نیازهای اساسی ،کاهش اتکای بودجه و تراز تجاری بنه نفنت و احتنراز از واردات بنیروینه و
بیمنطق (وزارت امور اقتصادی و دارایی.)1931 ،
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در ادامه نگاهی به بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.

 -1تممین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور
بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با
تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تمکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط؛
 -1پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام
ملی نوآوری بهمنظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افاایش سهم تولید و صادرات محصوالت و
خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه؛
 -9محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار،
تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری یرفیت و
قابلیتهای متنوع در جغرافیای مایتهای مناطق کشور؛
 -2استفاده از یرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افاایش تولید ،اشتغال و بهرهوری،
کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخ

های عدالت اجتماعی؛

 -1سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصر

متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش،

بهویژه با افاایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه؛
 -6افاایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم وارداتی) و اولویت دادن به
تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تممین کاالهای وارداتی با هد
کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص؛
 -5تممین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تمکید بر افاایش کمی و کیفی تولید
(مواد اولیه و کاال)؛
 -3مدیریت مصر
مصر

با تمکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصر

و تروی

کاالهای داخلی همراه با برنامهریای برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید؛

 -3اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هد

پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی،

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛
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 -10حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزشافاوده و با خال
ارزآوری مثبت از طریق:
 گسترش خدمات تجاری و ترانایت و زیرساختهای موردنیاز ؛ تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات؛ برنامهریای تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید وتنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها ،بهویژه با کشورهای منطقه؛
 استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز؛ -ایجاد ثبات رویه مقررات در مورد صادرات با هد

گسترش پایدار سهم ایران در

بازارهای هد .
 -11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته،
گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاالها و خدمات و تممین نیازهای ضروری و منابع مالی از
خارج؛
 -11افاایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد از طریق:
 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهانبهویژه همسایگان؛
 استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هد های اقتصادی؛ استفاده از یرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای. -19مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از نفت و گاز از طریق:
 انتخاب مشتریان راهبردی؛ ایجاد تنوع در روشهای فروش؛ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش؛ افاایش صادرات گاز؛ افاایش صادرات برق؛ افاایش صادرات پتروشیمی؛ افاایش صادرات فرآوردههای نفتی. -12افاایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و
تمکید بر حفظ و توسعه یرفیتهای تولید نفت و گاز؛ بهویژه در میادین مشتر

؛
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 -11افاایش ارزشافاوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید
کاالهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخ

شدت مصر

انرژی) و باال بردن صادرات برق،

 -16صرفهجویی در هاینههای عمومی کشور با تمکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی
اندازه دولت و حذ

دستگاههای موازی و غیرضروری و هاینههای زاید ؛

 -15اصالح نظام درآمدهای دولت با افاایش سهم درآمدهای مالیاتی؛
 -13افاایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ،تا قطع
وابستگی بودجه به نفت؛
 -13شفا سازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدمات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا
در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و ...؛
 -10تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافاوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی،
سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در
این زمینه؛
 -11تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن ،بهویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و
رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رای ملی؛
 -11دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسی
پویای همه امکانات کشور ،اقدامات زیر را معمول دارد:
 شناسایی و بهکارگیری یرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توانآفندی و اقدامات مناسب؛
 مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع وبهنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی.
 -19شفا

و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار؛

 -12افاایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و تروی آن.1
بندهایی از سیاستهای فوقالذکر که با سبک زندگی و فرهنگ و مردم ارتباط زیادی دارند در
جدول ( )1اراکه شده است.
 .1ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مورخ .31/11/13
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جدول  .1ارتباط سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحناد جامعنه در فعالینتهنای

تقویننننت روحیننننه کننننارآفرینی،

اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعنی و تمکیند بنر ارتقنای درآمند و

فعالیننتهننای جمعننی و گروهننی،

نقش طبقات کمدرآمد و متوسط

افاایش درآمد افراد

بند

1

1

استفاده بیشتر از فناوریهای ننوین و

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی ،ساماندهی نظام ملی نوآوری

بهکارگیری خالقیت و نوآوری

محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولیند ،توانمندسنازی
9

نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها

افاایش بهرهوری فردی و اجتماعی

و بهکارگیری یرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مایتهای مناطق کشور
مدیریت مصر
3

تروی مصر

با تمکید بر اجرای سیاستهای کلی اصنالح الگنوی مصنر

و

کاالهای داخلی همنراه بنا برنامنه رینای بنرای ارتقنای کیفینت و

رقابتپذیری در تولید.

منندیریت مصننر  ،اصننالح الگننوی
و مصر

مصر

کاالهای داخلی

16

صرفهجویی در هاینههای عمومی کشور

صرفهجویی اجتماعی

15

اصالح نظام درآمدهای دولت با افاایش سهم درآمدهای مالیاتی

مشارکت بیشتر در دادن مالیات

13
10
11

شنفا سننازی اقتصنناد و سنالمسننازی آن و جلننوگیری از اقندمات ،فعالیننتهننا و
زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و ...

سالمت اقتصادی ،جلوگیری از فساد

تقویننت فرهنننگ جهننادی در ایجنناد ارزشافنناوده ،تولینند ثننروت ،بهننرهوری،

تقویننت فرهنننگ جهنناد و تننالش

کارآفرینی ،سرمایهگذاری و اشتغال مولد

اقتصادی

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمنانسنازی آن بنهوینژه در محنیطهنای علمنی،
آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رای ملی

در

هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی

ممخذ :یافتههای پژوهش

 .8-4برنامههای میی اقتصاد مقاومتی

در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی 11 ،برنامه ملی توسط دولت به شرح زیر تعریف شده است:
 .1برنامه ملی ارتقای بهرهوری؛
 .1برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)؛
 .9برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درونزایی اقتصاد)؛
 .2برنامه ملی عدالتبنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی؛
 .1برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت؛
 .6برنامه ملی توسعه اقتصاد دانشبنیان؛
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 .5برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی؛
 .3برنامه ملی شفا سازی و سالمسازی اقتصاد (وزارت اقتصاد)؛
 .10برنامه ملی هدفمندسازی یارانهها؛
 .11برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد؛
 .11برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی.1
برای هر یک از برنامههنای فنوقالنذکر پنروژههنایی تعرینف شنده اسنت در جندول شنماره ،1
پروژههای مرتبط با سبک زندگی و نقش مردم احصاء شده است.
جدول  .8ارتباط طرحها و برنامههای میی اقتصاد مقاومتی با سبک زندگی
عنوان برنامه میی
ارتقای بهرهوری

ارتقای توان تولید ملی

عنوان پروژه/طرح
طرحهای ارتقای بهرهوری نیروی کار ،سرمایه ،انرژی،
آب ،زنجیره تولید و مصر

گندم ،آرد و نان

طرح توسعه تولید صنایع دستی ،فرش و گردشگری -
طرح بهکارگیری یرفیتها و قابلیتهای متنوع جغرافیای

زنده نگه داشتن و توسعه دانش و هنر

مایتهای کشور

گذشتگان و کسب درآمد

عدالتبنیان کردن اقتصاد و
توسعه عدالت اجتماعی

توانمندسازی فقرا و محرومین

گفتمانسازی و فرهنگسازی
اقتصاد مقاومتی

شفا سازی و سالمسازی
اقتصاد

مردمی کردن اقتصاد

ارتقای بهرهوری در حوزههای مذکور
آگاهی از مایتها و داشتهها و تالش جهت

طرحهای عدالت بیننسلی و چگونگی استفاده از انفال و

توسعه اقتصاد دانشبنیان

سبک زندگی

استفاده بهینه از منابع خدادادی و حفظ آن برای
نسلهای آینده ،روحیه تعاون و همدلی ،ایجاد
شغل و رفع محرومیت و فقر

طرحهای دانشبنیان کردن اقتصاد و جامعه و افاایش روند

استفاده بیشتر از فناوریهای نوین و بهکارگیری

رشد نوآوری

خالقیت و نوآوری

طرحهای تشویق همکاریهای جمعی و مشارکت آحاد

انجام کارهای گروهی ،اعتقاد به جهاد و مبارزه

مردم در اقتصاد ،تقویت فرهنگ مدیریت جهادی ،اصالح

در راه اقتصاد و داشتن مدیریت جهادی،

رفتارهای فعاالن اقتصادی و خانوارها

تقویت رفتار و تصمیمگیری اقتصادی

طرحهای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق  -مبارزه با
فساد مالی ،اداری و اقتصادی  -حمایت از مالکیت فکری
و معنوی و امنیت حقوق مالکیت

توانمندسازی بخش خصوصی

نخریدن اجناس قاچاق و بدون مجوز ،احترام
به مالکیت فکری و معنوی آثار و رعایت قانون
کپیرایت ،بیتفاوت نبودن در صورت مشاهده
فساد در نظام مالی و اقتصادی
بهکارگیری توانمندیها جهت مؤثر بودن در
اقتصاد کشور

ممخذ :یافتههای پژوهش
 .1تصویبنامه شماره /31001ت  11221ه مورخ  32/6/91هیئت محترم وزیران و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
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 . 8راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک
زندگی

مدیریت مصر

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی اسنت؛ یعننی مصنر

متعنادل و پرهینا از اسنرا

و

تبذیر (اصغری .)1939 ،رعاینت اصنول اعتندال و میاننهروی و پرهینا از اسنرا  ،دو راه همیشنگی و
اساسی جهت اصالح الگوی مصنر

و تحقنق اقتصناد مقناومتی اسنت .دسنتیابی بنه الگنوی صنحی

مصر  ،در گرو بهرهوری مناسب و بهینه از منابع جامعه است .هرچه میاان این استفاده بهتر و بناالتر
باشد ،مدیریت مصر

درست و بسامانتر خواهد شد.

خداوند در آیه  65سوره فرقان ،راه رسیدن به پایداری را حرکت در مداری بنه دور از افنراط و
تفریط دانسته است؛ پس هر فنرد ینا جامعنهای کنه در مسنیر پاینداری در مصنر

حرکنت کنند ،بنه

پایداری در اقتصاد میرسد و جامعه به همان مطلوب ،یعنی اقتصناد سنالم شنکوفا و مقناومتی دسنت
خواهد یافت (غفارپور و پورحناتمی .)1939 ،مندیریت مصنر  ،یعننی مصنر
مصر

نشود ،بلکه مصر

هدفمنند ،ننه آنکنه

بهاندازه و بجا باشد و منابع تباه و ضایع نگردد .تباهسازی و تضییع امنوال

در مکتب اسالم رفتاری ناپسند و مذموم است که ممکن است به علتهنای متفناوتی پدیند آیند کنه
ازجمله آنها عبارتند از :اسرا کاری و مصر

بیش از اندازه ،بیاطالعی و نبود تخص

و مهنارت

در مدیریتهای مالی ،کوتاهی و سهلانگاری در بهکارگیری اموال و مانند آنها که موجب میشوند
سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهیدستی گردد و حتنی سنیر و حرکنت معننوی انسنان نینا
دستخوش تالال شود.
در توصیههای دیننی و آمنوزههنای معصنومین ،نکنات بسنیار سنودمندی در رابطنه بنا اقتصناد و
مدیریت مصر

بیان شده اسنت .پینامبر اکنرم (ص) میاننهروی در همنه امنور و ازجملنه مصنر

را

موجبات بینیازی انسان میدانند و میفرمایند« :هرکس میانهروی کند خداوند بینیازش سنازد» .امینر
مؤمنان علی (ع) بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تممین منیکنند ،اقتصناد
مبتنی بر قناعت تعریف میکنند و میفرمایند« :خنوشتنرین زنندگی ،زنندگی بنا قناعنت اسنت» .آن
حضرت در تبیین معنای واقعی قناعت میفرمایند« :هرکس به مقدار کفایت ،بسننده کنند ،آسنایش و
نظمی در زندگی مییابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم منیکنند و در آسنودگی و رفناه مننال
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میگیرد» .امام صادق (ع) نیا میفرمایند« :اسرا
رضا (ع) اسرا
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باعث فقر و میانهروی موجب بینیازی است» .امنام

را در کوچکترین چیاها ،حتی آن چیای که در نظر مردم بیارزش و دورریختنی

میفرمایند« :دور انداختن هسته خرما ازجمله کارهای فاسد و نادرست است» .با توجه بنه اینن سنخن
امام رضا (ع) ،میتوان از هر چیا بیارزش و دورریختنی استفاده بهینه نمود و آن را تبدیل به ثنروت
کرد ،چراکه هسته خرما را میتوان کاشت و از آن نخل خرمایی پروراند؛ بنابراین منیتنوان اسنتنباط
کرد که فرایند بازیافنت یکنی از مصنادیق مصنر

صنحی از نگناه سنبک زنندگی اسنالمی اسنت.

بازیافت پسماندها بنهخصنوص منواد زایند خشنک ازجملنه پالسنتیک ،کاغنذ ،شیشنه و  ...منجنر بنه
صرفهجویی قابلمالحظه در انواع انرژیها و حفظ محیطزیست شده و در شنرایط کننونی کشنور بنه
حفظ سرمایه ملی ،کاستن از وابستگیها و تحقق الگوی مصر

مناسب و اهندا

اقتصناد مقناومتی

کمک مینماید (آقالری و تیرگر.)1932 ،
 .8-8مصرف کاالهای داخیی

تاریخ کشورهای صنعتی و توسعهیافته ازجمله ژاپن ،کره جنوبی و  ...معر

اینن واقعینت اسنت کنه

هیچ عاملی به اندازه تولید ،زمینههای عقالنینت اجتمناعی و سیاسنی را فنراهم نمنیکنند .کشنورهای
فوقالذکر در سایه یک همدلی اجتماعی ،مصر

کاالهای داخلی را برگایدند تا بدینوسنیله تولیند

کشورشان را شکوفا سازند .مردم با ترجی کاالهای تولیدکننندگان هنموطنن خنود ،صننایع خنود را
حمایت و انگیاه و تالش تولیدکنندگان را جهت افاایش کیفیت محصوالت دوچنندان نمنودهانند و
توسعه کشورشان و تصر

بازارهای جهانی ،نتیجه این همدلی و وفاق ملی است .درواقنع ،تولیند بنه

یک ملت اعتمادبهنفس میدهد و مبنای حفظ هویت ،استقالل و فرهنگ بومی و مظهر قدرت است.
تولید ملی نیروی محر

تغییر است .تولید موجبنات نظنم رفتناری ،نظنم فکنری و قاعندهمنند شندن

زندگی را به وجود میآورد .رویه کشنورهای شنرق آسنیا و بنهطنور خناص کنره جننوبی ،تحمنل و
بردباری ،فهم کامل از ضعفها ،تدبیر و تعقلگرایی ،داشتن برنامه راهبردی منسجم و تکیه بر تولیند
است و منجر به توسعه قابلتوجه در سط جهان شده است (سرخه دهی).
با بررسی رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی در سالهنای اخینر ،شناهد تماینل غالنب خانوارهنا بنه
مار های خارجی در کاالهای بادوام هستیم ،چنون در وهلنه اول اعتمناد مصنر کنننده بنه جننس
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ایرانی کم شده است و این موضوع ناشی از کیفیت یا خدمات پایینتنر ینا قیمنت بناال در مقایسنه بنا
اجناس خارجی مشابه بوده است .ثانیاً اینگونه در اذهان مردم تداعی شده که استفاده از کاالهای بنا
باکیفیت ایرانی و توانمندیهای تولیدکنندگان هموطن را نمیشناسند و متمسفانه با اینن فرضنیه غلنط
که همیشه خرید کاالهای خارجی دارای مطلوبیت بیشنتری خواهند بنود ،حماینت خنود را از تولیند
داخلننی و ایجنناد اشننتغال و تولینند در کشننور درین مننیکنننند .ایننن در حننالی اسننت کننه مننردم ژاپننن
تولیدکنندگان خود را مجبور کردند نیازهای آنان را تولید کننند و بنا نخریندن کاالهنای کشنورهای
دیگر ،باعث اشتغال ،تولید ،رشد و توسعه اقتصادی کشور خود شدند .از طرفی رویکرد اسالم نیا در
بحث منافع فردی و اجتماعی آنجا که بین آن دو قابلجمع نیست ،دعوت به ایثار و گذشتن از مننافع
فردی و توجه به منافع اجتماعی اسنت .سنبک زنندگی اسنالمی خریند کاالهنای داخلنی را حتنی بنا
مطلوبیت کمتر توصیه میکند ،چون منافع اجتماعی حاصل از آن ،که همنان تولیند و اشنتغال اسنت،
بهتدری مطلوبیت فردی را هم بیشتر خواهد کرد.
یکی از مساکلی که میتواند در حمایت از تولید ملی مؤثر باشد و در سبک زندگی اسنالمی نینا
جایگاه اساسی داشته باشد ،مسئله رزق است .مطابق با سبک زندگی اسالمی و بیان آیات و روایات،
رزق انسان البته درصورتیکه تالش کافی و الزم را انجام داده باشد ،تضمین شده است و انسان نباید
نگران تممین رزق خود باشد .در این شرایط ،مسلمانی که در کار تولید و ساختوسناز اسنت ،روزی
خود را از خداوند طلب میکند و برای کسب درآمد در حنق منردم اجحنا

نمنیکنند و بنر همنین

اساس ،کاالهای باکیفیت تولید میکند و حقوق کارگران را بهدرستی میدهد و در بنازار نینا تقلنب
نمیکند .اگر چنین برداشتی در میان تولیدکنندگان نهادینه شود و سبک زندگی در مینان اینن قشنر،
اسالمی شود ،بازار کاال هم از نظر کیفیت و هم کمیت بسیار متحول خواهند شند و منردم نینا منتفنع
میشوند .این امر سبب میشود مردمی که مصر کننده کاالهای داخلنی هسنتند نینا بنهدلینل دیندن
صداقت و کیفیت تولیدکننده ،تمایل بیشتری به مصر
کمتر مصر

کنند .این مسئله نیا موجب گسترش مصر

داخلی میشود (غضنفر نژاد.)1939،

این کاالها نشان دهند و از کاالهای خارجی
تولیدات داخل و قدرت یافتن تولیدکننده
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 .3-8افزایش بهرهوری فردی و اجتماعی

می کنند که هرچه تولید بیشتر شود ،لاوماً بهرهوری نیا افاایش خواهد یافنت .اینن موضنوع ضنرورتاً
صادق نیست .بنابراین بهتر است مفاهیم تولید و بهرهوری روشن شوند و با هم مقایسه شوند.
«تولید» عبارت است از کل میاان محصول تولیدشده ،درحالیکنه «بهنرهوری» عبنارت اسنت از
نسبت محصول تولیدشده به منابع (نهادههای) بهکاررفته .همواره باید به اینن نکتنه توجنه داشنت کنه
تولید بیشتر به معنای افاایش بهرهوری نیست.
«کارایی» یا راندمان یا بازده ،درواقع نسبت مقدار یرفیت فعلی (کار ،تولیند و غینره) بنه یرفینت
اسمی است .کارایی به معنی انجام درست کارها و متراد

با استفاده بهینه از منابع (کاهش هاینهها)

است .اصطالح دیگری که مفهوم بهرهوری را روشنتر میسنازد ،واژه «اثربخشنی» اسنت .اثربخشنی
عبارت است از درجه و میاان نیل به اهدا

تعیینشده .به بیان دیگر ،اثربخشی نشان میدهند تنا چنه

میاان از تالشهای انجامشده ،نتای مورد نظر حاصل شده است .اثربخشی به معننای انجنام کارهنای
درست است که سازمان را به اهدا

خود ناکل میکند .مالحظنه منیشنود کنه کنارایی جنبنه کمنی

داشته ولی اثربخشی جنبه کیفی دارد .اما واژه بهرهوری ترکیب کارایی و اثربخشی را نشان میدهد و
شکل عمومی شاخ

بهرهوری بهصورت نسبت ستانده به داده (خروجیهنا بنه ورودیهنا) تعرینف

میشود .به بیانی دیگر ،اگر فرایندی کارا و اثربخش باشد ،بهرهوری باال خواهد داشت:
بهرهوری = اثربخشی  +کارایی
بهرهوری = انجام کارهای درست  +انجام درست کارها
اگر ما خروجیها را به یک یا چند ورودی خاص بسنجیم ،به بهنرهوری جاکنی دسنت خنواهیم
یافت .شاخ

های جاکی بهرهوریها از تقسنیم ارزش سنتانده (ارزشافناوده) بنر ینک مقندار نهناده

معین به دست میآید و بهمنظور خارج ساختن تورم ،الزم است ارزشافاوده به قیمت ثابت سال پایه
مورد استفاده قرار گیرد1؛ مثالً بهرهوری آب ،انرژی ،نیروی انسانی و سرمایه و ...

 .1سازمان ملی بهرهوری ایران .http://www.nipo.gov.ir.
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 .1- 3-8بهرهوری آب

امروزه تممین آب بهمناله یکی از مساکل مهم محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار
استفاده بیرویه از ذخایر زیرزمینی آب ،الاام رعایت دستورالعملهای بهداشتی و محیطزیستی سبب
شده است حفایت و مصر

بهینه منابع آب از یک سو و تصفیه فاضالب از سوی دیگر بسیار مهنم

و ضروری باشد .پیشبینی پژوهشگران برای درخواست جهنانی آب 11 ،درصند افناایش را تنا سنال
 1010نشان میدهد ،درحالیکنه بنیش از  20درصند جمعینت جهنانی بنرای تنممین آب بنا دشنواری
روبنهرو خواهننند بننود .شنواهد معتبننری وجننود دارد مبننی بننر اینکننه حندود  10درصنند از منننابع آب
زیرزمینی پیوسته در حال کاهش است .بر اساس آمار جهانی سال  ،1011سنهم سناالنه هنر ایراننی از
ذخایر آب 1500،تا  1100مترمکعب در سال بوده است .این آمنار بنرای بیشنتر کشنورهای اروپنایی،
بیش از  5100متر مکعب برای هر نفر در سال بوده است .لذا ایران در زمره کشورهای آسیبپذیر در
حوزه آب قرار دارد (سرخیل ،حبیبی راد و خراسانی .)1932 ،بحران کنمآبنی تهدیند بارگنی بنرای
کشور است که نتیجه رشد جمعیت ،تغییر آبوهوا و بهرهوری پایین آب و هدررفت بسیار آن است.
هدررفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است .بر اساس گاارشهای موجود ،میاان هندررفت
آب در کشور ما  13تا  90درصد است ،درحالیکه مقدار اتال

در دنیا  3تا  11درصد گاارش شده

است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آبرسانی و فرسودگی تمسیسنات
آب و شبکههای آبرسانی است .اصالح الگوی مصر  ،تنها راه برای گذر از بحنران کنمآبنی ،بنا
توجه به مصر

بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی است.

از اساسیترین روش هنای اصنالح الگنوی مصنر

در بخنش کشناورزی ،منیتنوان بنه اجنرای

روشهای بهزراعی و بهنژادی مانند اصالح روشهای کاشت ،اجرای سیاست تغییر کناربری اراضنی
در الگوی کشت مبتنی بر مایت نسبی ،تالش در جهت کاهش سط کشت محصوالت بنا نیناز آب
باال (مانند برن ) و اصنالح و توسنعه کاشنت گیاهنان بنا نیناز آبنی کنم اشناره نمنود .عنالوه بنر اینن
راهکارهای دیگری مانند توسعه کشتهای گلخانهای ،اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و مهنار
آبهای فصلی میتواند تا حد قابلتوجهی بر بهبود الگوی مصنر
داشته باشد.

آب در کشناورزی تنمثیر مثبنت
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در بسیاری از مناطق کشور ،روش آبیاری ،ثقلی و یا غرقابی است که ماارع معمنوالً بنهصنورت
نواری ،کرتی ،نشتی و یا جوی و پشته آبیاری میشوند؛ اما آنچه اخیراً در برخی اراضنی آبنی تحنت
قطرهای بهجای روش های مرسوم آبیاری است .دانش فنی و فهم باالی کشاورزان ،مجموعه امکانات
و یرفیت های بالقوه و محدودیت های آب و آبیاری برای تغییر الگوی مصر

آب زراعی ،موجنب

شده تا کشاورزان بدون اینکه توسط مروجین کشاورزی توصیه شده باشند ،آگاهانه به طر
الگوی مصر

اصالح

آب در کشت محصوالت بروند که نتای بسیار مطلوبی نیا داشنته اسنت .چراکنه در

ماارعی که به طریق آبیاری تحتفشار و قطنرهای آبیناری منیشنوند ،عنالوه بنر کناهش حجنم آب
مصرفی و بهبود چشمگیر کیفیت و کمیت محصوالت ،هایننه هنای تولیند بنه میناان زینادی کناهش
مییابد .توسعه این سیستم می تواند به ارتقنای سنط خندمات زیربننایی در نقناط روسنتایی ،کناهش
هاینه های تولید محصوالت زراعی و باغی ،کاهش سهم هاینه آب ،افاایش متوسنط درآمند سنالیانه
بخش کشاورزی ،توسعه سط زیر کشت باغها در مناطق شیبدار ،تداوم توسعه و تولیند پایندار در
بخش کشاورزی و عدم کاهش سط سفره آب زیرزمینی بینجامد.1
در حال حاضر یکی از عوامل تهدیدکننده مننابع آب کشنور ،بناال بنودن سنرانه مصنر

شنرب

نسبت به حجم استاندارد آن است که با رعایت چنند نکتنه سناده منیتنوانیم حجنم مصنر

آب در

بخش خانگی را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهیم .در این زمینه استفاده از انواع شیرآالت کاهننده
مصر

آب (شامل آبشویههای دومرحلهای کممصنر

و سرشنیرهای کاهننده مصنر ) یکنی از

مهمترین راهکارهای کاهش مصر

است که استفاده از آن در منازل مسکونی بهطور متوسط باعث

کاهش  90الی  50درصد در مصر

آب میشود؛ اما روشهای دیگری هم وجود دارد که هاینهای

هم ندارد ،مثل:
 بستن شیر آب حمام هنگام استحمام؛ با توجه به اینکه بیشترین مصراستحمام است که با هر بار دوش گرفتن  11-13لیتر در دقیقه آب مصر

 .1طرح ملی بهرهوری آب http://www.irnwp.com

در مننازل در بخنش
میشود.

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

کشت محصوالت صیفی و جنالیا بنه چشنم منیخنورد ،اسنتفاده کشناورزان از سیسنتمهنای آبیناری

مجیه اقتصادی سال هفدهم شمارههای  3و 4

80

 آبیاری فضای سبا در ساعات اولیه روز که هوا خنک و وزش بناد کنم اسنت؛ اینن کنار ازتبخیر آب جلوگیری میکند.

ازای رفع هر نشت کوچک نادیک به  1300لیتر در ماه صرفهجویی میشود.

 -برای مصر

کمتر آب از فومهای شستوشوی دست و منایع ینر شنویی رقینق اسنتفاده

کنیم (آقاکی.)1932 ،

1

 .8- 3-8بهرهوری انرژی

انرژی یکی از مهمترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است .تممین امنیت عرضه انرژی در
دنیا از مساکل استراتژیک پیش روی تمامی دولتهنا اسنت .در کننار محنور مندیریت سنمت عرضنه
انرژی ،بخشی که در کشور ما کمتر نامی از آن به میان میآید ،مدیریت سمت تقاضای انرژی است.
درحالیکه مدیریت تقاضنای اننرژی و تنالش در جهنت اسنتفاده بهیننه از آن در تمنامی کشنورهای
پیشننرفته دنیننا از مهننمتننرین عوامننل پیشننرفت صنننعتی پاینندار بننوده اسننت .رابطننه تنگاتنننگ انننرژی و
محیطزیست ،توجه به مقوله بهینه سازی مصر

انرژی یا بهرهوری اننرژی را عمنق بیشنتری بخشنیده

است .با توجه به قیمت حامل های انرژی در داخل کشور ،یارانه پرداختنی دولنت ،محندودیت مننابع
فسیلی ،رشد باالی مصر
مصر

ساالنه انواع حامل هنای اننرژی در اینران ،عندم کنارایی فننی و اقتصنادی

انرژی ،امکان صادرات فرآوردههای نفتنی در صنورت صنرفهجنویی و مشنکالت منرتبط بنا

محیطزیست ناشی از مصر

غیرمنطقی و ناکارای سوخت ،بهیننه سنازی مصنر

اننرژی در کشنور

تبدیل به یک ضرورت شده است.
اجرای صحی و اصولی برنامههای بهینه سازی مصر

حاملهای انرژی کنه آثنار آن در تمنامی

زیر بخشهای اقتصاد ملی و بهبود محیطزیست ملموس است ،در تممین سیاستهای راهبردی کشور
در سطوح ملی و بینالمللی نقشی تعیینکنننده دارد .ضنرورت و اهمینت اننرژی در سناختار و ثبنات
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور از یک سو ،و از سوی دیگر آگاهی از این نکته که منابع اننرژی
فسیلی در دسترس نسل کنونی پایانپذیر هستند  ،مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشنته

 .1مدیریت امور فنی دانشگاه علوم پاشکی اصفهان http://tosea.mui.ac.ir
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سوخت و همچنین سازمان بهنرهوری اننرژی

در کشور در این راستا بوده است .با نگاهی به آمار و اطالعات موجود درباره فاصله شندت مصنر
ایران از لحاظ مصر

انرژی بهمنظور تولید کاالها و خندمات وضنعیت مناسنبی نداشنته و جناء

کشورهای با شدت انرژی بسیار باال محسوب میشود .بر اسناس اطالعنات آخنرین ترازنامنه اننرژی،
سرانه مصر

نهایی اننرژی اینران در سنالهنای  39 ،31،30،31بنه ترتینب  12.92 ،19.39 ،12.11و

 12.16بشکه معادل نفت خام بوده و در سال  1939شاخ

سرانه مصر

گذشنته رونند صننعودی بنه میناان  1.1درصنند داشنته اسننت .سنرانه مصنر
بخشهای کشاورزی ،خانگی ،مصر

نهایی انرژی نسبت به سال
نهننایی اننرژی ایننران در

عمومی و تجاری ،حملونقل و صننعت بنهترتینب ،1.3 ،9.1

 1.1و  1.2برابر متوسط جهانی است .مقایسه سرانه مصر

نهایی انرژی ایران به تفکیک حامنلهنای

انرژی با مقیناس جهنانی نشنان منیدهند کنه سنرانه مصنر

نهنایی گناز طبیعنی  1.6و نفنت خنام و

فرآوردههای نفتی  1.6برابنر متوسنط مصنر
بهره برداری ،مصر
کل مصر

سنرانه جهنانی اسنت .اینن امنر از بهنرهوری پنایین در

باالی انرژی و همچنین استفاده از کاالها و خدمات اننرژی بنر ناشنی منیشنود.

سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه ،هند ،چین و هنگکننگ ،پاکسنتان ،آفریقنا ،ونناوکال،

کشورهای آسیایی غیر ( OECDبدون چین) و منطقه خاورمیانه از ایران پایینتر است (سازمان برنامه
و بودجه.)1931 ،
از مهننمتننرین دالیننل مصننر

غیرمنطقننی انننرژی در بخننشهننای مختلننف کشننور ،بننازده پننایین

فناوریهای تبندیل اننرژی و فرهننگ غیرصنحی مصنر

اننرژی اسنت .عنالوه بنر آن ،فرسنودگی

تجهیاات ،قندیمی بنودن فراینند هنای تولیند ،عندم توجنه بنه فعالینتهنای تحقیقناتی و پژوهشنی در
واحدهای صنعتی ،استفاده از تجهیاات و لوازم خانگی با کارایی کنم ،فرهننگ ناصنحی اسنتفاده از
انرژی در بخش ساختمان و تکنولوژیهای پایین خودروهای تولیدی را میتوان برشمرد.
توسعه پایدار توسعهای است انسانمحور و بر پایه دانش که با استفاده صنحی و بهیننه از تمنامی
منابع و امکانات موجود و انجام برنامهریای و داشتن بینشی بلندمدت ،با تمکید بر برنامههنای اجراینی
واقعبینانه تحقق مییابد .توسعه دانش عمنومی و تخصصنی ،بهیننهسنازی مصنر

اننرژی و همچننین
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استانداردسازی مصنر
مصر

آن در بخنشهنای مختلنف مصنر کنننده از مهنمتنرین روشهنای کنتنرل

حاملهای انرژی و صیانت از سرمایههای ملی است.

از میان انواع منابع انرژی ،برق از اهمیت خاصنی برخنوردار اسنت .مصنر
شاخ

بنرق ،بنهعننوان یکنی از

های اندازهگیری سط رفاه خانوار ،در جهان با میانگین رشند سناالنه  1.5درصندی روبنهرو

بوده و این مورد در آسیا  2.1درصد و برای ایران تقریباً دو برابر میانگین کشنورهای آسنیایی تحلینل
شده است (قلیزاده و براتنی .)1930 ،بنر اسناس اعنالم باننک جهنانی ،از نظنر مصنر
نوزدهمین کشور پرمصر
متوسط مصر

برق در دنیاست.

هر مشتر

خانگی در سال  1313 ،1932کیلووات ساعت بنوده کنه نسنبت بنه

سال قبل  9.2درصد افاایش داشته است .1مقایسه این میاان مصر
میدهد که مصر

بنرق ،اینران

برق در کشور حدود  9برابر متوسط مصر

برق با استانداردهای جهانی نشان
جهانی است.

عوامل متعددی ازجمله قیمنت یاراننهای اننرژی ،رشند اقتصنادی ،اتنال

و مصنر

غیراصنولی

موجبات چنین رشدی را فراهم آورده است .در ادامه چند راهکار ساده جهت استفاده بهتر از اننرژی
برق را مرور میکنیم.
اولین گام در صرفه جویی برق ،خاموش کردن چراغهای اضافی و استفاده از المن هنا بنا بنازده
باالتر مانند الم های فلورسنت است که نور سفید تولید میکنند و عالوه بر ایجاد نور بیشتر ،اننرژی
الکتریکی کمتری را به گرما تبدیل خواهد کرد .یکی دیگر از راههای صرفهجویی در مصر
توجه به برچسب انرژی وسایل برقی و خرید وسایل برقی کممصر

بنرق،

اسنت .ضنمناً بنهطنور متنناوب،

باید وسایل برقی را بررسی و در صورت نیاز ،آنها را در اسرع وقت تعمیر کرد .استفاده بهینه از لوازم
برقی ،راهحل مناسب دیگری است .بهعنوان مثنال ،از بناز و بسنته کنردن مکنرر در یخچنال و فرینار
اجتناب و در صورت امکان ،مواد غذایی مورد نیاز را در یک نوبت در داخل یخچال قرار داده ینا از
آن خارج کنیم .فاصله مناسب میان وسایل سرمازا و گرمازا را حفظ کننیم .بنهعننوان نموننه ،از قنرار
دادن یخچال و اجاق گناز در کننار یکندیگر خنودداری شنود .در فصنول سنرد سنال ،بنا اسنتفاده از
 .1شرکت مادر تخصصی توانیر http://amar.tavanir.org.ir
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درزگیرها و پرده ،از میاان تلفات حرارتنی بکناهیم و در هنر زمنان از پوشنش مناسنب آن آبوهنوا
استفاده شود .می توان به جای گرم کردن بیش از حد خانه از پوشش گرم بهره گرفت در کشورهای
پتوی گرم به امورات زندگی میپردازند .با تنظیم هوشمندانه برنامه روزانه ،میتوان در مصنر

بنرق

ال از تابش طبیعی نور خورشنید بنرای گنرم کنردن خاننه و نینا ایجناد روشننایی
صرفهجویی نمود ،مث ً
استفاده کرد.
 .4-8اقتصاد دانشبنیان ،خالقیت و نوآوری

یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میاان خالقیت و نوآوری و ضعف فنناوری بنگناههنای
اقتصادی است .درحقیقت ،این مسئله اقتصاد و صنعت کشور را مصر کننده فنناوریهنای خنارجی
نموده است و این امر خود زمینه آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریمها فنراهم منینمایند و
سایر مؤلفههای اقتصادی را نیا تحت تمثیر قرار میدهد (جباریپور هریس.)1939 ،
اقتصاد دانشبنیان  ،نظام اقتصادی است که در آن ،تولید و کاربرد دانش منشم اصلی ایجاد ثروت
محسوب میشود .به عبارت بهتر ،اقتصادی که در آن تولید ،توزیع و استفاده از دانش بهعنوان عامنل
اصلی رشد ،ایجاد ثروت و اشتغالزایی محسوب میشود .اقتصاد دانشبنیان نهتنها بهعنوان ینک نیناز
اساسی برای کشورهای درحالتوسعه نظیر ایران به شمار میآید ،بلکه اجتناب از حرکنت بنه سنمت
چنین اقتصادی ،توان رقابتی را بهشدت کاهش میدهد .اقتصاد مبتنی بر علم و دانش موجب رشند و
توسعه پایدار جامعه و درنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی میشود .نکته بسیار مهم این است که افناایش
دانش به خودی خود نمیتوانند منجنر بنه رشند و تبلنور اقتصناد داننشبنینان شنود ،بلکنه نکتنه مهنم
بهکارگیری دانش در استفاده از منابع اقتصادی بهصورت مسنتمر و پایندار اسنت .لنذا بایند اینن منبنع
استراتژیک بهصورت اثربخش مدیریت شود .بر این اساس اکثر سازمانها بنرای داننشمحنور شندن،
استقرار نظامهای مدیریت دانش را در اولویت قرار دادهاند .مدیریت دانش میتواند از طریق کناهش
هاینهها ،افاایش سرعت پاسخگویی و توسعه و رشد افراد ،منجر بنه بهبنود سنط عملکنردی افنراد،
گروهها و سازمانها شود.
بانک جهانی از سال  1003اقندام بنه انتشنار گناارش شناخ

هنای اقتصناد داننشبنینان در بنین

کشورهای عضو این بانک نموده است .بر اساس گاارش سال  ،1011رتبه ایران از منظر شاخ

های
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اقتصاد دانشی از بین  121شرکت ،جایگاه نود و چهارم است .همچنین بر اساس ارزینابی بنینالمللنی
دیگری که توسط مؤسسه تحقیقات مدیریت دانش و سرمایههای فکنری 1و شنبکه جهنانی داننش از
بهصورت ساالنه معرفی میگردند .این جایاه شامل هشت معیار اصلی اسنت :فرهننگ داننشمحنور،
رهبری ،مدیریت نوآوری ،مدیریت سرمایههای فکری ،تسهیم داننش ،ینادگیری سنازمانی ،مندیریت
دانش ذینفعان و توان ارزشآفرینی از داراییهنای دانشنی .جندول شنماره  ،9گناارش مقایسنه اینن
جایاه در سال  1011است.
جدول  .3گزارش مقایسهای جایزه  MAKEسال 8818
برندگان MAKE

برندگان MAKE

در آمریکا8818

در آسیا8818

برندگان MAKE

برندگان MAKE

در اروپا8818

در سطح
ایران8818

فرهنگ

0444

0443

0488

3488

رهبری

0483

0488

0480

8408

نوآوری

0433

0438

0488

8408

سرمایه های فکری

0430

0413

0488

1408

تسهیم دانش

0448

0438

0488

8488

یادگیری

0481

0488

0488

3418

دانش ذینفعان

8488

0418

0418

3418

ارزش

0433

0418

0438

8488

ممخذ :فروتن1931 ،

همانطور که در جدول فوق دیده میشود ،تفاوت بهترین شرکتکنندههنای ایراننی و برنندگان
سط قارهای ،بسیار زیناد اسنت .اینن اخنتال

بنهوینژه در معینار هشنتم یعننی تنوان تولیند ارزش از

داراییهای دانشی بهخوبی مشهود است .این گاارش نشان میدهد کنه اگرچنه منا از مفناهیمی نظینر
سازمان دانشمحور ،بسیار استفاده میکننیم ،امنا هننوز موفنق بنه ایجناد چننین سنازمانهنایی نشندیم
(فروتن.)1931 ،

1. Teleos
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 .8جمعبندی و ارائه پیشنهادها

ارتباط متقابلی قرار دارند .بسیاری از صاحبنظران و اقتصناددانان معتقدنند کنه بننماینههنای اقتصناد
مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی مردم بیرون میآید و برای اصالح وضعیت اقتصادی بایند ابتندا بنه
دنبال تصحی فرهنگ اقتصادی متناسب با ارزشها در جامعه بود .امروز رسانههای غربی با تمام توان
در حال پمپاژ دیدگاهها و نظرات خنود در خصنوص سنبک زنندگی در جامعنه منا هسنتند و بخنش
عمدهای از مشکالت کنونی نیا به دلیل همین هجمه رسانهای و فرهنگی دشمنان است .در اینن مینان
به نظر میرسد که یرفیت گسترده فرهنگ اسالمی در کشور در حوزه اقتصادی منورد غفلنت واقنع
شده و حتی سبد خرید مردم نیا تحت القاکات فرنگیمآبانه پر میشود .لذا میتوان گفت تدوین یک
بسته کامل از سبک زندگی اسالمی ایراننی و تبلین آن بنا اباارهنای رسنانهای مختلنف در جامعنه از
نیازهای اساسی کشور است .تحقق اقتصناد مقناومتی صنرفاً بنا مشنارکت مردمنی امکنانپنذیر اسنت.
فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولند در اقتصناد و شنریک در
پیشرفت و مقاومت در کشور حس کنند ،لذا بایند کنار فرهنگنی عظیمنی صنورت پنذیرد تنا سنبک
زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در جامعه حاکم گردد.
مطالعات و بررسیها نشان میدهد مردم آماده همکاری برای توسنعه و رشند کشورشنان هسنتند
ولی در

کاملی از مصداقهای اقتصاد مقاومتی در زنندگی خنود ندارنند .درواقنع نقنش منردم در

تحقق سیاستها و برنامههای ابالغی باید بهصورت ساده و قابللمستنر بنازگو گنردد .در اینن مقالنه
کوشش شده است تا وضعیت فعلنی کشنور و سنبک زنندگی منردم درزمیننه مصنر  ،بهنرهوری و
بهرهگیری از داننش ،بینان و نقنش منردم در مندیریت مصنر

و اصنالح الگنوی مصنر  ،مصنر

کاالهای داخلی ،افاایش بهرهوری فردی و اجتماعی با تمکید بر مصر
دانشبنیان تبیین و راهکارهای مناسب جهت تحقق اهدا

بهیننه آب و بنرق و اقتصناد

اقتصاد مقاومتی اراکه گردد.

پیشنهاد میگردد محققان ،نویسندگان ،مسئوالن ،رسانهها و  ...تمامی تالش خود را درخصنوص
تعریف مصداقهای عینی اقتصاد مقناومتی در زنندگی منردم و تبینین آنهنا چنون حفنظ و نگهنداری
محیط زیست (جنگلها ،کوههنا ،حیواننات و ،)...بازیافنت پسنماندهای خنانگی و صننعتی ،مصنر
انرژی (برق ،آب و سوخت) ،استفاده از انرژی باد و خورشید ،استفاده بهینه از زمان (مدیریت زمنان)
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و سبک زندگی؛ تقویت روحیه همدلی ،کارگروهی و تیمی ،تعصب به سنرزمین و هوینت خنویش،
تقویت روحیه خودکنترلی و مبارزه با فساد ،تقویت روحیه خالقیت و نوآوری ،تقویت روحیه تالش
دانستن ،بهویژه جهت نسل جوان و نوجوان و کودکان این سرزمین کنه آینندهسنازان آن هسنتند ،بنه
کار گیرند که با یاری خداوند متعال و افاایش آگاهیهای جمعی و تغیینر در نگنرش افنراد ،سنبک
زندگی اسالمی اقتصاد مقاومتی در جامعه حاکم شود .به امید اینکنه بنا وحندت و همندلی قندمهنای
بارگتری در راه افاایش آگاهیهای عمومی و باال بردن فرهنگ استفاده بهینه از منابع ،هوشنمندانه
کار و زندگی کردن که همان مفهوم واقعی بهرهوری است و درنهایت توسعه کشور عایامنان اینران
اسالمی برداشته شود.

منابع
-

اصغری ،محمود (« .)1939خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی» .پژوهشهنای اجتمناعی
اسالمی .سال بیستم .شماره سوم (پیاپی  .)101ص

.53- 31

 آقالری ،زهرا؛ تیرگر ،آرام (« .)1932بررسی الگوی بازیافت مواد در خانوادهها با عنایت بهفرهنگ اسالمی» .نشریه اسالم و سالمت .شماره چهارم .ص

.11-16
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و ارتباط آن با الگوی سبک زندگی» .همایش ملنی سنبک زنندگی در تمندنسنازی ننوین
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هنا و مؤلفنههنای سنبک زنندگی

متناسب بنا اقتصناد مقناومتی» .مجموعنه مقناالت همنایش ملنی سنبک زنندگی در اقتصناد
مقاومتی.
 سازمان برنامه و بودجه کشور ،امور انرژی (« .)1931گاارش ارزیابی عملکرد قانون اصالحالگوی مصر ».
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 ساارخیل ،حمیااد؛ حبیباای راد ،مهی اار؛ خراسااانی ،نعمااتاهلل (« .)1932سنننجش کننارایی وبهرهوری مصر

آب تهنران بنا اسنتفاده از روش تحلینل پوششنی دادههنا» .محنیطزیسنت

طبیعی .منابع طبیعی ایران .دوره  .63شماره  .2ص

131-603

 -سعیدی محمودآبادی ،فاطمه؛ سعیدی محمودآبادی ،سوسن؛ عزیزی نژاد ،بهااره (.)1932

«سبک زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» .اولین کنفرانس بینالمللی علوم انسنانی
با رویکرد بومی-اسالمی و تمکید بر پژوهشهای نوین.
 شرکت مادر ت صصی تاوانیر ( « .)1932آمنار تفضنیلی صننعت بنرق اینران وینژه مندیران»..http://amar.tavanir.org.ir

 غضنفرنژاد ،مرتضی (« .)1939تنمملی دربناره سنبک زنندگی در اقتصناد مقناومتی» .پایگناهتحلیلی تبیینی برهان.http://borhan.ir .
-

غفاارپور ،داوود؛ پورحاااتمی ،زهااره (« .)1939اقتصناد مقنناومتی ،راهبردهنا و راهکارهننا».
پایگاه اطالعرسانی حوزه.http://www.hawzah.net/fa/article/view/93728 .
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 فروتن ،طیعت (« .)1931اقتصاد دانشبنیان راهکاری برای میل به اقتصاد مقاومتی» .ماهنامنهامواج دانش .سال اول .شماره  .1ص

.12-15

برق مصرفی خانوار در ایران :بنا تمکیند بنر بهنرهوری اننرژی» .فصنلنامه اقتصناد و تجنارت.
شماره  11و  .16ص

.165.121

 مقاتیی ،نعیما؛ قاسمی ،عییاکبر (« .)1931رویکرد تربیتی اقتصاد مقاومتی در سبک زندگیو نظننم و امنیننت عمننومی» .اتنناق بازرگننانی ،صنننایع ،معننادن و کشنناورزی بننندر بوشننهر.
.www.bccim.ir
 سایت پرتال اصفهان.http://www.isfp.ir/web/energy ، سایت سازمان ملی بهرهوری ایران.http://www.nipo.gov.ir ، -سایت بهرهوری آب.http://www.irnwp.com ،
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