


1صفحه 

!کرد؟چگونه می توان اقتصاد کشور را مقاوم 

.بدانیمرا مقاوم ویژگی های یک اقتصاد 

.بگیریمکمک اقتصادی از توانمندی های داخل برای رفع مشکالت 

.راه های مقابله با تحریم ها را در یابیم

.بیاوریمچه حوزه هایی باید توانمند های  الزم را به دست در 

*
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شرایط تحریم

تورم

قاچاق گسترده

رکود در بخش کشاورزی

جیخار( پول)وارزناتوانی سیستم اقتصادی کشور به علت وابستگی به نفت 

:موقعیت 

تولیدیکسب وکار 

آقای محمدی

:علتبه 
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2صفحه 

هایبا سختی 

کمر شکن

شده بود مواجه 

:با وجود این مشکالت بود که
......امیر علی و ستایش  به فکر چاره جویی افتادند

احسن باید به نحوتوانمندی های داخلی که برای رفع مشکالت اقتصادی از 
.استفاده بهره ببرند



3صفحه 
امیرعیلنقشه 
ازحمایت برای 

کسب وکار
:پدرش 

کنند های دانشگاه صنعتی شرکت تاسیس میبچه

ن و اسصم آبا استفاده دانش و تخصص  خودشصان 

:گذارندرا می 

های دانش بنیانرشکت

.تاسها حل مشکالت تولید با روش های علمی داخلی این شرکتکار 



رانراه حل خروج از رشایط پیچیده فعیل اقتصاد ای

:راهنقشه 

خواهیم دربارهدر این درس می 

.و گو کنیمگفت 

4صفحه 



5صفحه  تالش اقتصادیکار و 



6صفحه  .. .باز با وجود ارتباطات گسترده میان کشور های دنیا ولی :طرح مسأله

.همچنان وجود داردها و تهدیدها اختالف ها، تحریم دشمنی ها، -

قط  دوست دارند فو . هستندقوی دنیا دنبال منافع خودشان کشورهای -

خودشان تنها قدرتمند جهان باشند

.شوندکشورهای دیگر جهان یا باید در مقابل خواسته های آنها تسلیم 

.ویا باید از شرافت و استقالل ملی و دینی خود دفاع کنند ودر برابر زیاده خواهی آنها مقاومت کنند

.نیستکشوری که بخواهد استقالل خود را حفظ کند بدون هزینه 

هزینه مقاومت در برابر ابر قدرت های زیاده خواه  چیست ؟؟
اقتصادیانواع تحریم های 

هاو دشمنی اندازی ها سنگ 
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.بگیردکشوری که نخواهد زیر ابر بیگانگان برود، ابید راه های قوی شدن را نیز یاد



7صفحه  رانمسیر اتریخی اقتصاد ای
ابستاندوران 

قرن7در 
اسالیم متدن 

ن گرفتایران، قرار پهناور بودن 
ان در چهار راه بین المللی به ایر
.جایگاه ویژه ای  بخشیده بود 

:نشانه های اهمیت ایران ابستان 

جاده ابریشم 

تجارت با چین وروم 

ر تامین کامل نیازهای کشو

بزرگوجود حکومت های 
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ی پیشرفت اندیشه های  اقتصاد

تامین مالی مراکز علمی 

عمران زیر ساخت ها وموقوفات 
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:وضعیت یب اطالعی ایرانیان مصادف بود اب

8صفحه  احکام اقتصادی اسالم
ربی ، پایه ی قواعد و مقررات اقتصادی موفق آسیای میانه ، آسیای غربی  وجنوب غ

.گرفتشمال آفریقا و حتی جنوب اروپا قرار 

.وجود داشترونق و آبادانی اقتصاد ایران تا اوسط دوره صفویان 
. کل گرفتاقتصاد یکپارچه و مستقلی شدر نیمه اول حکومت  صفوی  به علت یکپارچگی  سیاسی ،

ایف به علت عدم آگاهی حاکمان از موقعیت جهان و وظ. در پایان دوره صفوی اقتصاد رو به ضعف گذاشت

.خطیر تاریخی خود  تصور درستی نداشتند

به همین جهت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره بصرداری از اوضصاع خصان آن زمصان جریصان

تغییر و تحول سریع در اروپا  .پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند

شکل گیری قدرت های بزرگ قاره اروپا

رقابت های شدید نظامی و تجاری اروپاییان با یکدیگر

و استعمار گری آنها شروع شد

1

2

3

4



تالش حاکمان فقط در جهت حفظ قدرت خودشان 

از دست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران 

هزینه های باالی شکست در جنگ  با روسیه 

غصارت دسصترنج مصردم با افصزودن بصر خزانصه 

وخادمان خود اعصطای امصتصیصاز بصه بصیصگانصگصان 

(اتافزایش بیش از حد مالی)سیاست های رکودی وانقبا ظی

:دوران قاجار 

،وجود شاهان بی کفایت قاجاری
.  ندکردعقب ماندگی اقتصاد ایران را فراهم موجبات 
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9صفحه 



صــدمــات جــدی
.اقتصاد ایران زد بر ساختار 

ی انگلیستاسیس بانک های روسی و 

خارجیسیل کاالهای 

تصصا جصصایی کصصه حرکصصت هصصای ملصصی و مصصذهبی ضصصد 

اسصصتعماری علمصصای بصصزرگ در جهصصت مبصصارزه  بصصا  

پادشصصصاهان قاجصصصار بصصصرای دوری از وابسصصصتگی 

.اقتصادی به اروپاییان نتیجه بخش نبود

10صفحه 



خود جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ، فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی و دینی* 
و بیصرون از مرزهصا بصه جصای تکیصه بصر پایصه هصای بصومی تکیه بر قدرت های بزرگ* 

ودرونزای داخلی و ملی 
حضور گسترده دولت در عرصه  اقتصاد و غفلت از اقتصاد مردمی * 
دست درازی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی * 
نوسازی وتوسعه به صورت ظاهری وسطحی  با صنایع مونتاژ انجام شد * 
طرح های عمرانی متعدد با هدف توسعه نمایشی اجرا شد * 
فته در آمد های نفتی ، ایران را به بازار مصرف کاالهای مصرفی کشورهای پیشصر* 

غربی ، تبدیل کرد 
افزایش وابستگی اقتصاد به خارج و رشد مصرف گرایی* 

11صفحه  :دوره هپلوی 

بیماری اقتصادی ایران را شدید تر و مسیر توسعه  را  دشوارتر کرد



.که لطمه زیادی به کشاورزی و اقتصاد روستایی زدانقالب سفید    ایجاد برانمه    

12صفحه 



اقتصاد مردیم 

نیف سلطه بیگانگان واستقالل اقتصادی 

حقوق اقتصادی هشروندان 

وعدالت اقتصادی 

ازدوران بعد 
انقالب اسالیم پیروزی 

یپ بردن مردم بـه تواننـدی هـای خـود بـرای ایجـاد تحـول و ت ییـر در شـیوه ی
جمعیزندیگ و حکرماین سیایس 

سصلطه گصر  و مردمی که  خود را در برابر زور گصویی هصای  کشصورهای غربصی 
.دیدندناتوان می 

.شدندکشور خودشان استقالل و آزادی مردم خواستار 
.تیافو مردم بود در قانون اساسی تجلی (  ره) آنچه مَد نظر  امام خمینی

اسصی ایرانی در قصانون اس-تصویری  از خطوط کلی اقتصاد مطلوب اسالمی 
.شدنوشته 

:چوندر بخش اقتصادی قانون اساسی بر آموزه هایی 

. تاکید شده است
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13صفحه 



14صفحه 

اقــتــصـاد مـقـاومـیت
:استقالل اقتصادیو 

:اصیلسواالیت در جهت ورود به مفاهیم 

نیش کشورها در رشایط سخت پیش بیین نشده چه واک
نشان یم دهند؟

. داردقدرتمند بودن آنها بستگی به : پاسخ

؟ساختارهای اقتصادی یک کشور پر قدرت استآیا 
رشکت های تولیدی در رشایط سخت یم توانندآیا 

؟نیاز کشور را بر آورده سازند 
اقتصاد کشور وابسته است یا مستقل ؟ آیا 

روبه رو شدن  کشصورهادر : هاپاسخ به همه این پرسش 
.با شرایط سخت تحریم  و تهاجم تعیین کننده است



ادمقاوم سازی اقتص

15صفحه 
در برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که

:داقتصاد کشور را هتدید یم کند ابیدوران کنوین،

( یایمن)مصونیت بخشی 

به آن در برابصر فشصارها

و تکانصصصه هصصصای خصصصارجی 

.صورت گیرد 



.بر مقاوم سازی اقتصادی تاکید می کنند

ثبات اقتصادی 

استحکام 

اتب آوری اقتصادی 

و اپیداری 

:ماننداقتصاد دانان با اصطالحاتی 
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16صفحه 



مجموع نیروهای مولد رشکـت هـا، موسسـات تولیـدی و خـدمایت یـک کشـور    
ــه وجــود آمــدن بحــران، متــایم روی اپی خــود ابیســتند ات بتواننــد در صــورت ب

ته بـه       نیاز های اسایس وحیایت شان را خودشان تولید و اتمین کننـد و وابسـ
.بیگانگان نباشند

اقتصادیمقاوم سازی 
:کهمعنا ی آن است به 

17صفحه 



.ایرانیان مسلمان از چنین قدرتی برخوردار هستند

.هر کجا از قدرت خود استفاده کرده اند

.به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند

18صفحه  :محصوِل « اقتصاد مقاوم»

خود باوری، تالش، مجاهدت همه جانبه  و فراگیر مردمانی است که 

.دزیر سایه بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشننمی خواهند 

:در طول اتریخ اثبت کرده است کهرشادت ها و دالوری های مردم ایران 



: استاقتصادی «  اقتصاد مقاومیت»

دانش بنیان مـردمـیپیرشفته

.ستهای داخیل و خارجی آسیب انپذیر او تکانه که در برابر هتدیدات 
هـای اب تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های داخـیل و اسـتفاده از فرصـت

.ها و مشکالت اقتصادی را رفع یم کندنیاز خارجی 

19صفحه 



یگانهوابسته نبودن اقتصاد میل به اقتصاد های ب

:بچه های عزیز م

.........تنیساستقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای  دیگر دنیا 

دارد چون هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز

.چه بهتر که این تعامل، مقتدرانه  و از روی تَدبیر باشد

:یعین« استقالل اقتصادی»

اقتصادیبا تالش و اعتماد به نفس تمامی موانع 
.پیش پای ما برداشته خواهد شد از 

20صفحه 



ینبرای تفکر و متر 

به توان های بومی و داخلصی در هصر منطقصه و اختصصان دادن بودجصه عادالنصه  بصه توجه 
کشوردر مختلف مناطق 

بصصه داخصصل در حصصین توجصصه و تعامصصل بصصا محصصیط  خصصارج از کشصصور و اسصصتفاده از تجربصصه نگصصاه 
وکارکشورهای موفق در تولید و کسب 

جربصه از علم روز دنیا برای امور اقتصصاد و تولیصد در کشصور و بصه کصار گیصری  تاستفاده 
متخصصان  اقتصادی

ازی از نظر مشا مهم ترین راه های مقابله اب تحریم اقتصادی و زمینه س
برای رونق کسب وکار های اقتصادی کشور چیست ؟؟

21صفحه 

کنیدتحلیل 


