مفروضات پارادایم اقتصاد مقاومتی
ثب پیشٍصی ضکَّوٌذ اًمالة اسالهی ایشاى ً ،ظبم استکجبس ثب صف آسایی خَد تالش ًوَد تب ثب ضیَُ
ّبی هختلف ایي ًظبم ًَپب سا تسلین خَد سبصد .استفبدُ اص استشاتژی تحشین التصبدی دس کٌبس سیبستْبیی
ّوچَى تْبخن فشٌّگی  ،تْذیذ ًظبهی  ،هحذٍدیت ّبی ػلوی ٍ فطبسّبی سیبسی دس طی سبلیبى
گزضتِ اص خولِ اّشهْبیی ثَدُ کِ دس سشلَحِ الذاهبت دضوٌبى ًظبم اسالهی لشاس گشفتِ استً .ظبم
خوَْسی اسالهی ایشاى ثب اتکبل ثِ خذاًٍذ هٌبى ٍ دس سبیِ ی سّجشی حکیوبًِ ٍ تالش هلت ثضسگ
ایشاى تَاًستِ است خَد سا دس ثشاثش ثسیبسی اص ایي تْذیذات ٍاکسیٌِ ًوَدُ ٍ ایشاى سا ثِ ػٌَاى لذست
ثشتش خْبًی ٍ هٌطمِ ای تجذیل ًوبیذ .ثب ػٌبیت ثِ حبکویت سٍیکشد ّوگشایی دس دًیب  ،توبهی کطَسّب
تالش هی کٌٌذ تب دس لبلت هٌظَهِ ی التصبدی  ،اختوبػی ٍ سیبسی ثِ ّن پیَستِ ٍ ثب ثْشُ گیشی اص
هضیت ّبی ًسجی دس تمسین کبس خْبًی ،صهیٌِ سضذ ٍ تَسؼِ خَد سا فشاّن ًوبیٌذ .ثٌبثش ایي سٍیکشد
اسبسی کطَسّب توشکض ٍ سشهبیِ گزاسی ثش سٍی هضیت ّب ٍ ایفبی ًمص فؼبل دس پبساداین خْبًی ضذى
است .اص آًدب کِ خوَْسی اسالهی ایشاى تالش هی کٌذ تب ثِ ػٌَاى کطَسی هستمل ً ،ظن ًَیي خْبًی
ادػبیی ًظبم استکجبس سا ثِ چبلص ثکطذ  ،اص سَی آًْب ّوَاسُ هَسد غضت لشاس گشفتِ ٍ ایي کطَسّب
هی کَضٌذ تب ثب صیش پب ًْبدى توبم لَاػذ ثبصی دس فشآیٌذ خْبًی سبصی  ،ثب سٍش ّبی هختلف اص ایفبی
ًمص ایشاى دس ایي ػشصِ خلَگیشی کٌٌذ ٍ حشثِ ا ی ثِ ًبم تحشین التصبدی سا دس دستَس کبس خَد
لشاسدادُ اًذ تب ایشاى سا هتمبػذ سبصًذ دس ایي فشآیٌذ اصآًْب تجؼیت ًوبیذ .ثِ گًَِ ای کِ دس ایي همطغ
صهبًی تمشیجب توبهی کطَسّبی صبحت لذست هبدی ثِ سشکشدگی آهشیکب حذاکثش ظشفیت ٍ تَاًبیی
خَد سا ثکبس ثستِ اًذ تب ایشاى سا دس صحٌِ خْبًی هٌضٍی ًوبیٌذ ٍ ثشای تحمك ایي ّذف ،ثشخی حَصُ
ّبی هْن ًظبم التصبدی ایشاى آهبج تْبخوبت دضوٌبى لشاس گشفتِ است .سیبستی کِ اگش دس فضبی ضجکِ
ای کًٌَی دًیب ثش ػلیِ ّش کطَسی ثکبس سٍد  ،آى سا فلح سبختِ ٍ تسلین خَاّذ ًوَد .خَضجختبًِ اص
آًدب کِ ًظبم اسالهی ایشاى ثش هجٌبی اػتمبد ثِ خذا ثٌیبى ًْبدُ ضذُ ٍ هلت فذاکبس آى ًیض دس همبطغ
هختلف ایثبسگشاًِ ثِ دفبع اصدستبٍسدّبی اًمالة پشداختِ  ،توبهی هؼبدالت ًظبم سلطِ ثب تذثیش ّبی
حکیوبًِ سّجشی اًمالة ثِ چبلص کطیذُ ضذُ است .تذثیشی کِ دس ادثیبت هحبفل ػلوی ٍ اخشایی اص
آى تحت ػٌَاى " التصبد همبٍهتی" یبد هی ضَد .پبساداین التصبد همبٍهتی داسای هفشٍضبتی کبهال
هتفبٍت اص پبساداین خْبًی سبصی است.اهشٍصُ لشیت ثِ اتفبق تئَسی ّبی التصبدی ٍ هذیشیتی هطشح دس
دًیب دس لبلت پبساداین خْبًی سبصی خَدًوبیی هی کٌٌذ ٍهفشٍضبت ایي فضبی ًظشیِ پشداصی ثب آًچِ
کِ هَسد هطبلجِ خبهؼِ ایشاًی دس ضشایط تحشین التصبدی است  ،اًطجبق چٌذاًی ًذاسد .لزا اٍلیي گبم

ثشای تحمك التصبد همبٍهتی  ،هؼطَف داضتي ظشفیت ّب ٍ ًجَؽ اًذیطوٌذاى ثِ ثسط تئَسی ّبی هشتجط
ثب پبساداین التصبد همبٍهتی است.
حضشت آیت ا ...خبهٌِ ای دس تؼشیف التصبد همبٍهتی هی فشهبیٌذ:
"التصبد همبٍهتى هؼٌبیص ایي است کِ هب یك التصبدى داضتِ ثبضین کِ ّن سًٍذ سٍ ثِ سضذ التصبدى
دس کطَس هحفَظ ثوبًذّ ،ن آسیتپزیشىاش کبّص پیذا کٌذ .یؼٌى ٍضغ التصبدى کطَس ٍ ًظبم
التصبدى خَسى ثبضذ کِ دس همبثل تشفٌذّبى دضوٌبى کِ ّویطگى ٍ ثِ ضکلْبى هختلف خَاّذ ثَد،
کوتش آسیت ثجیٌذ ٍ اختالل پیذا کٌذ( ".ثیبًبت همبم هؼظن سّجشی دس دیذاس ّیئت دٍلت )1331/6/2
ثشخی اص هْوتشیي هفشٍضبت ٍ الضاهبت التصبدی – هذیشیتی التصبد همبٍهتی اص هٌظش همبم هؼظن سّجشی
ػجبستٌذ اص:
 اتخبر سٍیکشد التصبد همبٍهتی کبسآفشیٌبًِ کِ اص توبهی هٌبثغ ٍ اهکبًبت ثشای دٍسصدى ٍ خٌثی
سبصی تحشین ّب ثْشُ ثشدُ هی ضَد(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس)93/6/16
 ثْشُ گیشی اص ّوِ ی ظشفیت ّبی دٍلتی ٍ هشدهی دس ساستبی اصل  44لبًَى اسبسی (ثشگشفتِ
اص ثیبًبت سّجشی دس )31/6/3 ٍ 31/5/3

 سبلن سبصی فضبی التصبدی ٍ کست ٍ کبساص طشیك هجبسصُ ثب هفبسذ التصبدی(ثشگشفتِ اص ثیبًبت


سّجشی دس )31/6/3
تَخِ ثِ ثخص دسًٍضای التصبد ٍ حوبیت اص تَلیذ هلی( ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس )31/6/3

 اّویت ٍ خبیگبُ کست ٍ کبسّبی کَچك ٍ هتَسط ثخبطش اثشات هستمین آًْب دس صًذگی
هشدم (ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس )31/6/3

 هتؼبدل سبصی هصشف ٍ پشّیض اص اسشاف ٍ تجزیش اص طشیك فشٌّگ سبصی ٍ هذیشیت
هصشف(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس )31/6/3 ٍ 31/5/3

 ثْشُ گیشی اص استؼذادّبی ثشخستِ دس لبلت التصبد داًص ثٌیبى ٍ ضشکت ّبی داًص
ثٌیبى(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس ) 31/6/3 ٍ 31/5/9
 ػذم سبدُ اًگبسی ٍ سْل اًگبسی دس همبثل تَاى دضوي ٍ ٍالؼیت سبصی ثدبی ٍالؼیت
ًوبیی(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس )31/5/3

 استفبدُ اص فشصت ّبی ًْفتِ دس تحشین ّب ثشای کبّص ٍاثستگی ثِ ًفت(ثشگشفتِ اص ثیبًبت
سّجشی دس )31/5/3

 حشکت ثش اسبس ثشًبهِ ثلٌذ هذت هتٌبست ثب ضشایط التصبد همبٍهتی ثِ هٌظَس پشّیض اص تصوین
ّبی خلك السبػِ  ،تغییشهمشسات  ،تزثزة ٍ تغییشّبی ثی هَسد(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس
)31/5/3

 ایدبد ًگشش هٌظَهِ ای کبهل ثِ هجبحث هطشح ضذُ التصبدی سبلْبی اخیش ّوچَى :اصالح
الگَی هصشف ّ ،وت هضبػف  ،خْبد التصبدی ،تَلیذ هلی  ،حوبیت اص کبس ٍ سشهبیِ ّبی
ایشاًی(ثشگشفتِ اص ثیبًبت سّجشی دس )31/5/3
التصبد همبٍهتی ًظبم التصبدی فؼبل ٍ پَیبیی است کِ دس ػیي حبل داسای کوتشیي کطص پزیشی ٍ
تبثیش پزیشی دس همبثل ػَاهل تْذیذ کٌٌذُ خبسخی ثبضذ .صهبًی کِ اص التصبد همبٍهتی سخي هی گَیین ،
ًوی تَاًین اص ػَاهل سیبسی  ،اختوبػی ،هذیشیتی ٍ ...غبفل ثبضین .دس پبساداین التصبد همبٍهتی ثبیذ
چبسچَة ادساکی هٌبسجی ایدبد ضَد کِ دس آى هتغیشّب ٍ سٍاثط آًْب تؼشیف ضذُ ثبضذ  ،اص آهَصُ ّبی
اسالهی ثْشُ کبفی ثشدُ ضَد ،فشٌّگ سبصی ٍ ًْبدیٌِ ًوَدى هفشٍضبت التصبد همبٍهتی دس خبهؼِ
هَسد تَخِ لشاسگیشد  ،سٌبسیَّبی خجِْ استکجبس پیص ثیٌی گشددً ،مص ٍ کبسکشدّبی ًْبدّبی دٍلتی
ٍ خصَصی تجییي ضَد ٍ ثشًبهِ سیضی خبهغ ٍ تبکتیکی ثشای همبثلِ ثب تحشین ّب تذٍیي گشددّ .وِ ایٌْب
ًیبصهٌذ پژٍّص ّبی ػویك ٍ گستشدُ ػلوی است کِ ًتبیح حبصل اص آى ثتَاًذ ثِ ػٌَاى گفتوبى غبلت
دس خبهؼِ هطشح ضَد.
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