
اگر . توسط مقام معظم رهبري مطرح شد 89اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در ابتدا، در سال 

  :بخواهیم در کوتاه ترین عبارت، اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم، چنین است

حتی در شرایط فشار و تحـریم زمینـه رشـد و     ،اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که براي ملت

  .اقتصاد مقاومتی مقابل و ضد اقتصاد وابسته است .شکوفایی را فراهم کند

رشد و شکوفایی اقتصـاد کشـور همـراه بـا عـدالت       ،مهمترین هدف و نتیجه اقتصاد مقاومتی

  .کاري است سخت، ولی شدنی .اجتماعی یا عدالت مردمی است

  :نظیر. اقتصاد مقاومتی می تواند داراي شاخه ها و زیر گروه هاي مختلفی باشد

) هـا  روش( هـا  یمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد هجومی که هر کـدام از ایـن  شـاخه   اقتصاد ترم

  .اقتصاد مقاومتی را همزمان اجرا کرد هاي حتی می توان  شاخه. راهکارهاي خاص خود را می طلبد

 3مرحله هستیم کـه در ایـن نوشـتار بـه      4براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی مجبور به گذر از 

  .ی شودمرحله اول پرداخته م

 تشخیص داشته هاي خودمان و مدیریت هماهنگ آن -1

طبق آخرین  از لحاظ جغرافیایی، ایران در موقعیت استثنایی و بسیار مناسبی قرار گرفته است

مـا    .هستیم نفتیما سومین کشور دنیا در ذخایر . ذخایر گازي هستیمدنیا در بررسی، ما اولین کشور 

 .داراي نیروي انسانی بـا هـوش هسـتیم   ، و باالخره  .معدنی هستیمیر اکشور اول دنیا در ذخ 10 ءجز

هرچند مدت هاست اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی جاي اقتصاد مبتنی بر منابع را گرفته است، ولـی  

له اول گذر کرد و باید در ایـن مرحلـه داشـته هایمـان را هماهنـگ و      با همین داشته ها باید از مرح

  .ضعفی که متاسفانه ده ها سال و شاید صد ها سال وجود داشته و دارد. یکپارچه، مدیریت کرد



قوه باید هماهنگ با  3 رؤساي. را می طلبد و اجرا با دولت است قوه 3ابتدا هماهنگی و همدلی 

است گذشت فردي و شخصی نمایند تا ایـن مرحلـه بـا     ضروريیکدیگر حرکت کنند و برخی مواقع 

  .اتمام برسده جامعیت ب

 به صحبت و حـرف گذشـت و صـرفاْ    92و  91و  90و  89، سالهاي دفرمان صادر ش 89سال در 

  .راهکار گذاشتیم

  وقتی نتایج ملموس نیست، معنایش این است که کاري انجام نشده

از ابتـداي   و با تاکید بیشـتر  92اواخر سال  وقتی فرمان صادر شده و رئیس جمهور محترم نیز

دیگر نباید . ه عمل برسداشاره داشته، بنابراین حرفها و صحبت ها باید ببارها به این موضوع  93سال 

  !ی می خواهیم انجام دهیمچه کارهای !باید چه کارهایی انجام دهیم! گفته شود راهکارها چیست

باید فرمـان،   ،مدیران اجرایی و جهادي کشور محسوب می شوندکه از وزرا به سطوح پایین تر، 

شاید صدها سـال  نکته و موردي که دهها،  .دستور و خواست ملت ایران را به اجرا و عمل تبدیل کنند

مفقود شده، هماهنگی و یکپارچه عمل کردن مدیران اجرایی اسـت کـه در مرحلـه اول کـه گـذر از      

  .شناخت داشته هایمان است، از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است

 هاي احتمالی فشار به ترتیب اولویتتشخیص حوزه  -2

پس از انجام و گذر از مرحله اول، براي گذر از مرحله دوم که تشخیص حوزه هاي احتمالی فشار 

هرچند اکنون تا حدود زیادي حوزه هاي فشـار و تحـریم را    .شوداقدام باید به ترتیب اولویت است، 

صاد مجلس شـوراي اسـالمی همـراه بـا     رؤساي کمیسیون امنیت و کمیسیون اقتشناختیم ولی باید 

برخی از مسئولین دولت، نشستهاي ماهانه براي این منظور داشته باشند و نتیجه هر جلسه به اطالع 

  .قوه اعالم شود که هماهنگ عمل کنند 3 يرؤسا

  

 



 ترل و یا بی اثر کردن فشارهانتالش براي ک -3

سـال،   3آیا پس از گذشـت بـیش از   . به منظور بی اثر کردن فشارها، آموزش مرتبط الزم است

نظام آموزشی کشور متناسب با اقتصاد مقاومتی تدوین شده است و اصوال نظام آموزشی ما به این باور 

وزارتخانه آموزش و پرورش و بخصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اقدامی در این  2آیا  رسیده؟

اوراق بهادار متناسب با فرمان، دسـتور و  و بورس زمینه کرده است؟ آیا سازمان امور مالیاتی، سازمان 

ي فعلـی  پیش بینی رویدادها سال گذشته 3در  آیا بانک مرکزي خواست ملت، برنامه ریزي کرده اند؟

  را کرده بود؟

  است است که کاري انجام نشدهی معنبه این ، نباشدوقتی نتایج ملموس 

تحقیقات و فناوري و سـازمان امـور مالیـاتی    ارگان یعنی وزارت علوم،  2در این مرحله وظیفه 

وزارت علوم می بایست درس یا دروسی را . مهمتر از بقیه ارگانهاست) اراییوزارت امور اقتصادي و د(

کند بخصوص براي رشـته هـاي مـدیریت، حسـابداري، حسابرسـی،      براي اکثر رشته ها برنامه ریزي 

  ...اقتصاد و 

   علوم باید از کلیه کمیتـه هـاي برنامـه ریـزي    اریم، وزارت قرار د 93اکنون که در ابتداي سال 

حداقل یک درس براي اکثـر رشـته هـا و    (رشته هاي مختلف و مرتبط بخواهد که درس یا دروسی را 

و  .برنامـه ریـزي کننـد   ) حداقل دو درس براي رشته هاي مدیریت، حسابداري، حسابرسی و اقتصـاد 

  )اخذ مالیات صحیح. (عهده دارده سازمان امور مالیاتی ب باالخره مهمترین وظیفه را در این خصوص

ضروري است یا بهتر است گفته شود وضع مالیات بـر برخـی از   ) ثروت(وضع مالیات بر دارایی 

. اینجا ارتباط اقتصاد و فرهنگ پدیـدار خواهـد شـد   . دارایی ها مانند امالك و اتومبیل ضروري است

چشـمی و حـریص    نیست بلکه در مصرف بهینه، عدم چشم و هـم ... و  يهنرموارد فرهنگ صرفا در 

  .بودن نیاز به فرهنگ سازي داردن



ایجاد ) ثروت(فرهنگ سازي در اینگونه موارد از وضع اخذ مالیات صحیح بر برخی از دارایی ها 

  .می شود

میلیارد  5میلیون تومانی دارد و فردي که یک آپارتمان  200تصور کنید فردي که یک آپارتمان 

یـا فـرض نماییـد     ؟آیا عدالت رعایت می شـود  ؟تومانی دارد، تفاوت عوارض سالیانه آنها چقدر است

آیـا تفـاوت   . دارد میلیـون تومـانی   400میلیون تومانی و فردي یک اتومبیـل   20فردي یک اتومبیل 

اي بـه مجلـس    بایـد الیحـه  ) دولت(عوارض و مالیات ساالنه آنها منطقی است؟ سازمان امور مالیاتی 

که از ارزش روز هر نوع ملک یک در هزار و از ارزش روز هر نـوع اتومبیـل یـک در صـد      کند تقدیم

اضافه خواهد شـد   حديدرصد پوشش بودجه دولت تا و ابتدایی در نگاه اول . مالیات ساالنه اخذ شود

  .خواهد شد دشود، باالترین فرهنگ سازي ایجاگاه عمیق تري به این موضوع ولی چنانچه ن

که  کنند می استفاده کنندگان ارزشهاي باالتر، هر ساله مالیات بیشتري پرداختبدین معنی که 
باالخره . نوعی فرهنگ سازي در جهت عدم چشم و هم چشمی و استفاده در حد نیاز خواهد بود ،خود

، ثبات و سـالمت  شفاف سازي توجه داشت که در کلیه مراحل اقتصاد مقاومتی، به این نکته باید قطعا
مبارزه با فساد و تقلب همواره باید انجام شود و این مهم فقط و فقط بایـد بعهـده    مالی و به دنبال آن

ثبات و سـالمت  حسابداران و حسابرسان گذاشته شود، زیرا دانش، تخصص و تحصیالت مرتبط براي 
توصیه  یان نوشتار موارد ذیل مجددادر پا. دارند را پولشوییمبارزه با مبارزه با فساد و تقلب و مالی و 
  :می شود
  مدیریت هماهنگ و یکپارچه) الف
  آموزش همراه با بینش) ب
  شفاف سازي، ثبات و سالمت مالی، مبارزه با فساد، تقلب و پولشویی) ج
  اخذ مالیات بر ثروت به طور صحیح و به تبع آن فرهنگ سازي ) د

  .باید با عمل داشتبلکه داشت،  توانعشق به وطن را با حرف نمی 
  والسالم                                                                                        

  ناصر پرتوي                                                                                     
 دبیر کل انجمن                                                                                  


