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 چکیده

ایران و ارائه راهبردهاایی در  های آمایش سرزمین درسنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامههدف از این مقاله اولویت

تحلیلای و ازلحاا  هادف کااربردی  -شناسای از تحقیقاات توفایفیازلحاا  رو باب ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی است. 

شاده اسات و در بخاش میادانی، ها گردآوریای، اسانادی و آمارناماهباشد. در این تحقیق اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهمی

گیری تصادفی باین دانشاجویان، اسااتید، فورت نمونهپرسشنامه و به 011از طریق پرسشنامه )محقق ساخته( در قالب اطالعات 

ساازی هاا از مد وتحلیل دادهجهات تجزیاه. کارمندان بخش دولتی، مردم و سایر قشرهای حوزه مربوطاه فاورت گرفتاه اسات

وتحلیل وضا  موجاود بار اسااس مولفاه هاای فل از مطالعاه و تجزیاهشده است. نتایج حا( استفادهLisrelمعادالت ساختاری )

فادم درفاد( و  19.0موردمطالعه در این تحقیق بیانگر این مطلب است که مولفه های اجتماعی باا ضاریب مقاتقی  و م بات )

گااار در بخاش تارین عوامال تیریرفادم درفاد( مه  19.0همچنین مولفه های انقانی در دنباله آن با ضریب مقتقی  و م بت )

عنوان مولفه های افلی و غیار جاایگزین های آمایش سرزمین ایران باید بهبهتر برنامهاقتصاد مقاومتی هقتند که در تحقق هر چه

 مدنظر باشند.

 مولفه های اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، آمایش سرزمین، ایران. واژگان کلیدی:
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Abstract: 

The purpose of this article resistive priority in achieving the economic component of land 

use plans and guidelines of the economic dimensions of resistance .The methodology of the 

research is descriptive-analytic point of view and in terms of purpose .In this research through a 

literature review, documents and statistic is collected in the field, information via questionnaire 

(self-made) in the form of a questionnaire and a random sampling of 100 students ,professors, 

public sector employees, the public and other sectors of the relevant area there have been .For 

data analysis, structural equation modeling (LISREL) is used. The results of the study and 

analysis of the status quo based on the components studied in this study revealed that Social 

factors with direct and positive coefficient (0.92 % of a percent) as well as direct and positive 

human element in sequence by a factor (0.92 % of a percent) are the most influential factors in 

the Resistive economy that Iran in achieving better land use planning should be considered as 

the main component and replace. 

Key words: Economic component, Economic Strength, Spatial planning, Iran. 

 



  

 مقدمه

بر اهمیت دو عامل به وجود آورنده آن یعنای )خاتماه جنا  مقئله اقتصاد و توسعه اقتصادی در سیر تکامل خود با تکیه

بینی های متفاوت و تفاسیر متعدد مبتنی بر جهاانشدن(( مکاتب مختلفی را با دیدگاهسرد( و )تغییر سری  اقتصاد جهانی )جهانی

های مکاتاب اناد و پاا از مادتی باا پیادایش دیادگاهدیده است که در تبیین رفتارهای اقتصادی بشر ظهاور یافته ها به خودآن

هاای مها  (. در جهان امروز مقئله اقتصاد و مناب  اقتصادی به یکی از اولویت09.0اند )آجیلی، جدیدتر حاف، یا به حاشیه رفته

(. 09.0کند )سیف، ای را در تعیین قدرت کشورها بازی میکنندهکه نقش تعیینشده ها تبدیلهای کالن دولتگااریدر سیاست

ها بر مرزهای خاود( و گااهی باه عامال فشاار )کشاورهای معاار  و رن  شدن مرزها(، )کاهش تقلط دولترو، موجب )ک ازاین

های نظاامی، تهاجماات ر زمیناه(. با پایان یافتن جنا  و عادم پیاروزی اساتکبار د09.9شود )سمیعی نقب، رقیب( تبدیل می

های هاای شادید و محادودیتگقترده دشمن به عرفه تقابل فضاهای نرم یعنی )عرفاه اقتصاادی( کشایده شاد کاه باا تحری 

هاا علیاه جمهاوری وکار داخلی و ارتباطات خارجی باهدف لطمه قرار دادن اقتصاد کشاور و کاارایی آن در دساتور کاار آنکقب

مانده از نظام های اقتصادی باقی(. شواهد موجود در اقتصاد داخلی کشور همچون )آسیب09.9فت )فشاری، اسالمی ایران قرار گر

شاهی(، )وابقتگی به درآمد حافل از فرو  نفت(، )رشد اندک و پر نوسان اقتصادی(، )توزی  نابرابر رمرات رشاد اقتصاادی(، ست 

یاای پیشارفته(، )گارایش باه مشااغل غیار مولاد(، )تخریاب منااب  و پایری انادک اقتصااد(، )شاکاف تکنولو یا  باا دن)رقابت

ای در اقتصااد ایاران هقاتند کاه های ریشهزیقت(، )کمبودها(، )تورم( و )بیکاری گقترده( ازجمله مقائل اساسی و آسیبمحیط

ها لی ایران هقتند که تیریر آندهنده فقدان یا کمبود کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مجویی نشده و نشانها چارهبرای آن

های ورود تنش به فضای اقتصادی کشور را فراه  های دشمنان زمینههای اجتماعی و تجاری قادر است در جهت خواستهدر حوزه

های شاود تاا باا بهاره باردن از فرفاتها ناخواسته آب به آسیاب دشمن هوشیار ریختاه میتوجهی به این سیاستکند، که با بی

ها را تشدید کند و در برخی موارد تا مرز تهدید علیاه امنیات ملای پایریهای اقتصادی، آسیبمده و گقتر  دامنه تحری آپیش

(. همگی این مقائل حکایت از آن دارند که اقتصاد ایاران نتوانقاته اهاداف اساسای خاود را در 09.9پیش رود )سیف و کمالی، 

سازی(، )دوام( و )افزایش کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد ملی( جهت )مقاوم جهت تحقق انتظارات واقعی مردم و جامعه در

شده که ابتدا باید به درماان برآورده کند و بدین ترتیب اقتصادی که باید پایه توسعه و پیشرفت کشور باشد خود به بیماری تبدیل

ایل و رشد درازمدت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجاه تواند انقجام اجتماعی و سیاسی کشور را زآن پرداخت، و این مشکل می

پردازی و های عظی  کشور را غیرفعا  نماید. بنابراین خود انقاالب اساالمی مکلاف باه ناوآوری و نظریاهسازد و همچنین ظرفیت

واناد کاارایی های جدید اقتصادی است که از الزامات چنین اقتصادی وجود ی  الگوی اقتصاادی اسات کاه بتالگوسازی در عرفه

(. این الگو مد  مفهومی اولاین 0931تخصیصی و انطباقی اقتصاد را تیمین کند و از اهداف افلی انقالب منحرف نشود )علیخانی، 

عنوان )الگاوی اقتصااد (. باه09.0از طرف رهبر فرزانه انقالب )الگوی اقتصاد مقاومتی( نام گرفت )میر معازی،  .093بار در سا  

(. محصاو  )اقتصااد اساالمی( و 09.9گرفتاه اسات )اسادی، ای تحت عنوان )تهیه نقشه راه کشاور( نامابالغیه ایده آ ( در ذیل

زا(، مردمای )ماردم گرا(، متکی بر امکانات کشور )دروناقتصادی علمی، متناسب با نیازهای کشور، متعامل با اقتصاد جهانی )برون

محیط سنج،  مبتنی بر تولید رروت و افزایش رروت ملای )عادالت محاور( و بنیاانی بنیان )بر پایه دانش(، راهبردی، بنیاد(، دانش

فاورت هاا بهای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی مبتنی برفر  وجود حداک ر فشاارها و تحری سازی گونه ویژهنظری برای مد 

های درونای و خاارجی و تهدیادها و فرفات های داخلی وها و ضعف(. با توجه به همه قوت09.0فعا  و نه منفعل، است )سیف، 

ای )نه لزوماً اقتصادی(، که هرلحظه ممکن اسات تغییار کناد برناماه کند و برای هر شرایطی در هر حوزهبیرونی سناریوسازی می

 دهی مادیریتعنوان ی  نظام ایدئولو ی  دائمی در تعار  با نظام سلطه است و خطوط کلای جهاتواکنش مناسبی دارد، که به

(. نکتاه 09.9اقتصاد کشور را برای تمام نهادهای اقتصادی حکومتی و غیر حکاومتی مشاخن نماوده اسات )شاعبانی و نخلای، 

مقلمی که نباید از آن غافل بود این است که اقتصاد مقاومتی به معنای )ریاضات اقتصاادی( نیقات )چراکاه ریاضات اقتصاادی 

دار بی است که بقته به شرایط خاص اتخاذ و عواید آن فقط نصیب قشر سرمایهداری غرالگویی مقطعی برگرفته از سیقت  سرمایه

شود نه جامعه(، و اقتصاد مقاومتی در این مقایقه به مفهوم شکوفایی و رف  مشکالت موجاود اسات. اندیشاه رهباری در ایان می

ارکاان، اهاداف، راهکارهاا، دساتاوردها، باشاد و از های اقتصاادی میگااریوساق  سیاساتحوزه تنها راه پرهیز از ابهاام و فحت



  

اناد از  ناپایر این الگو در کشور بارای دساتیابی باه اهاداف اساسای انقاالب عبارتهای ابالغی مه  و اجتنابها و سیاستضرورت

 زدایای(، )تارمی  سااختارها و نهادهاای فرساوده و ناکارآماد(، )کااهش)مقاومت اقتصادی(، )تحقق عادالت و پیشارفت(، )بحران

های تولید داخل با خوداتکایی(، )مقابله با فشارهای اقتصادی استکبار(، )حل مقائل اساسای(، )رفا  وابقتگی(، )تیکید روی مزیت

هاا و افاو  قاانون اساسای و ساند خود(، )تحقق آرمانبههای اقتصادی(، )کاهش وابقتگی به خارج(، )اقتصاد متکیپایریآسیب

طورکلی، برخورداری کشور از )اقتصااد بخش از نظام اقتصاد اسالمی( و بهبخشیدن به الگویی الهام ساله(، )عینیتانداز بیقتچش 

سال ، پویا، غیر وابقته، ایمن، پررونق و دارای کارایی( است که برای تبدیل جمهوری اسالمی ایران باه الگاویی متماایز و نااب در 

گیاری از جانباه نگار در بهرهمنطقه، نیازمناد یا  برناماه بلندمادت و همه هایها )نه لزوماً اقتصادی( برای سایر ملتهمه عرفه

الملل مهیا شاود )تاراب زاده جهرمای و زنی کشور در فضای اقتصاد بینهای خدادادی و انقانی کارآمد است تا قدرت چانهظرفیت

وجه تهدیدی برای اقتصااد ایاران هیچها به انکار که نباید فرامو  کرد این است که تحری(. نکته مقل  و غیرقابل09.0همکاران، 

هاای عظای  اقتصااد ایاران ایان امار رو دهاد و زده و غیرمقئوالنه و عادم توجاه باه ظرفیتنیقتند، مگر آنکه با مدیریت شتاب

زاده  شرط و الزام چنین موضوعی اسات )نصایریهای عقالیی و مدبرانه، پیشطورقط  باور و مشارکت همگانی و اعما  مدیریتبه

 (.09.9و افتخاری، 

ای ریزی منطقاهریزی آمایش سرزمین با تیکید بر جاز  جدانشادنی خاود یعنای  برناماهدر همین راستا، مدیریت و برنامه

ترین سند توسعه کشور است که با بررسی ابعاد مختلاف خاود باه دنباا  تبیاین عنوان مفهومی بقیار کالن و فراگیر، باالدستبه

باشد، که باا دیادی درازمادت و باهادف این ابعاد و چگونگی تیریرگااری و تیریرپایری این سطوح از یکدیگر می جایگاه هر ی  از

بارداری بهیناه از های زمان به دنباا  بهرههای آشکار و پنهان در جریان دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و ظرفیتتوزی  فعالیت

طور هماهنا  باا هاای آن باهها و مزیتها و قابلیتمنطقه بر اساس توانمندی امکانات و هویدا کردن نقش و مقئولیت خاص هر

یاابی  کاه در د  خاود دو مبحاد )مادیریت( و رو، باا وا ه کااوی ایان افاطالح درمی(. ازایان.093دیگر مناطق است )اشرفی، 

 (..093ناپایر است )خنیفر، مری اجتنابهای واقعی مناطق اها با توجه به ظرفیتریزی( را دارا است که مدیریت داشته)برنامه

فاورت ای از ترتیبات اقتصادی( یکای از ابعااد و مالحظااتی اسات کاه بهم ابه شاخهرو، رویکرد اقتصاد مقاومتی )بهازاین

ی های اقتصادی همین نظاام آمایشاترین شیوه توزی  جغرافیایی فعالیتباشد، چراکه مناسبمقتقی  تحت تیریر نظام آمایشی می

مدت توساعه اقتصاادی را نگر، اهداف بلندمدت و میاناست که به تدوین ی  برنامه راهبردی با تفکری  رف، همه سو نگر و آینده

دهی فضای کلی کشور برای استفاده بهینه از موجودات حقیقای بخشد. نهایتاً نگر  آمایش سرزمین در تکاپوی سازمانتحقق می

عنوان دیدگاه راهبردی حاکمیات کاری(، و )توسعه پایدار و متوازن و فراگیر( است که به(، )دوبارهخود و جلوگیری از )اتالف مناب 

بارد بر سرزمین، استراتژی )اقتصاد مقاومتی( را با نقخه سرزمینی حاکمیات در جهات مادیریت خردمنداناه سارزمین پایش می

 (..093)خنیفر، 

سانجی مولفاه هاای اقتصااد مقااومتی فالی پاژوهش حاضار، اولویتدر همین حا  با توجه به این نوشتار هدف کلی و ا

های آماایش )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دولتی، انقانی، حمایتی و فناوری( و بررسی تیریر هر ی  در تحقاق برناماه

وتحلیل ارارات، هاناد از  )شناساایی و دساتیابی، تجزیاسرزمین در ایران است. همچنین از اهاداف جزئای پاژوهش حاضار عبارت

های آماایش سارزمین در ایاران بندی و ارائه راهبرد مناسب( هر ی  از مولفه های اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق برناماهاولویت

 است.

عنوان مطالعاه هاای قبلای و انتخااب ایان منطقاه باهبه همین منظور اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نقبت به پژوهش

ریزی افولی و تعااد  فضاایی و درنهایات توساعه تواند در جهت برنامهاین است که این تحقیق میموردی نقبت به مناطق دیگر 

شاده در وروز کشور و به فراخور وضعیت تحمیلبا توجه به حا های آمایش سرزمین ایران گامی بلند بردارد، چراکه متعاد  برنامه

در این زمینه و نبود چارچوبی محتوایی برای استناد در این مقوله این های اخیر از خارج از کشور و ارائه شدن مفاهی  متعدد سا 

 عنوان راهنمایی بقیار مناسب در اختیار متولیان این امر قرار گیرد.تواند بهپژوهش می

  

 



  

 ها و مبانی نظریادبیات، مفاهیم، دیدگاه
 اقتصاد مقاومتی

تاوان آن را از فرمایشاات مقاام معظا  رفته نشده اسات، اماا میدر ادبیات علمی، مفهوم اقتصاد مقاومتی تاکنون به کار گ

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که بارای یا  ملات حتای در شارایط »های کارشناسان اقتصادی استخراج کرد. رهبری و دیدگاه

تعاقبااً تاال  بارای های فشاار و م، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخین حوزه«کندفشار و تحری ، زمینه رشد و شکوفایی را فراه  می

ها و تیکیاد روی ارر کردن آن در شرایط آرمانی و تبدیل چنین فشاارهایی باه فرفات، کاه سابب کااهش وابقاتگیکنتر  و بی

(. اقتصاد مقااومتی باه مفهاوم شاکوفایی اقتصااد و رفا  3  09.0های تولید داخل و تال  برای خوداتکایی است )قاسمی، مزیت

منظور جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفااه عماوم ماردم اسات، های اقتصادی بهمشکالت موجود در زیر بخش

توان اقتصادی عنوان کرد که در آن عالوه بر چنین اقتصاد مقاومتی باید فعا  و پویا باشد نه منفعل و بقته. اقتصاد مقاومتی را می

المللای شاده و نوساانات محایط بینآزاد، امنیات اقتصاادی کشاور حف  تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکاناات تجاارت

اقتصادی و تهدیدهای آن کمترین تیریر سو  را درروند بلندمدت متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد. در ی  اقتصااد مقااومتی 

ه بایاد تاال  شاود تاا هماه ازاندازه بر روی ی  یا چند بخش یا ظرفیات اقتصاادی کشاور تکیاه شاود، بلکانباید از تمرکز بیش

(. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابال 0  09.0برداری از توان خود برسند )تاری و همکاران، های اقتصاد به حداک ر بهرهظرفیت

 کند، سعی در تغییارگیرد، منفعل نیقت و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایقتادگی میکننده قرار میبا اقتصاد وابقته و مصرف

(. اقتصااد مقااومتی، راهکاار 0  09.0بینی و اهاداف دارد )افشاار، سازی آن بر اساس جهاانساختارهای اقتصادی موجود و بومی

ها باه گااری بارای کااهش وابقاتگیاقتصادی ی  کشور در شرایط خاص است که به تولید و توزیا  کاالهاای خااص و سارمایه

ای که اگر نتوانقت محصوالت اساسی زنادگی گونهپردازد، بهرایط بحرانی میخصوص کشورهای متخاف  در شکشورهای دیگر به

ها را در بازار مبادله از کشورهای دیگر تهیه کند بتواند با اتکا به داخل به تولید انبوه محصو  ماوردنظر مردم و کاالهای اساس آن

 (.90  09.0بپردازد )ممبینی، 

، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد، باید بتواند در مقابل آنچاه در اقتصاد مقاومتی ی  رکن اساسی و مه »

البتاه اقتصااد (. »10/10/09.0)بیاناات مقاام معظا  رهباری، « ممکن است در معر  توطئه دشمن قرار بگیرد، مقاومات کناد

ور خاود و فقاط انجاام یا  ساری جور نیقت که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشایدن دمقاومتی فقط جنبه نفی نیقت، این

دهد که حتی در شرایط فشاار دهد و اجازه میکارهای تدافعی باشد، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به ی  ملت امکان می

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما (. »01/10/09.0)بیانات مقام معظ  رهبری، « ه  رشد و شکوفایی خود را داشته باشند

ا  کاهش پیدا کناد، یعنای پایریتصادی داشته باشی  که ه  روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفو  بماند، ه  آسیبی  اق

وض  اقتصاد کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و باه شاکل مختلاف خواهاد باود، 

 (.10/11/09.0معظ  رهبری،  )بیانات مقام« کمتر آسیب ببیند و اختال  پیدا کند
 

 آمایش سرزمین

برداری منطقای منظور بهرههای او در فضا بهآمایش سرزمین عبارت است از تنظی  رابطه متقابل بین انقان، فضا و فعالیت

ابازار  های اعتقادی، با توجه به سوابق فرهنگای واز جمی  امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارز 

تاوان مقولاه مطالعاات آماایش نگری درازمادت باشاد، میکه آمایش سرزمین توأم با آینادهعل  و تجربه در طو  زمان. درفورتی

(. سابقه آمایش سرزمین در ایران نقبتاً طوالنی است. فکر آمایش سرزمین در 02  0933سرزمین را به آن اطالق نمود )پوالد د ، 

عماران »، در موسقه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشاگاه تهاران باا عنااوین 0921-0901اسط دهه ایران، نخقتین بار در او

ی یافات. درواقا  ابتادا در موسقاه وبودجاه تقارپدیدار گشت و سپا باه ساازمان برنامه« آرایش فضای اقتصادی»و « کشوری

، ضرورت تمرکززدایای از پایتخات و ایجااد «ایران» ، بر ج ه نحیف«تهران»مطالعات و تحقیقات اجتماعی برارر مشاهده سربزرگ 

(. بعاد از انقاالب اساالمی نیاز طارح پایاه آماایش .  0930مانده کشور مطرح شد )توفیق، های عقبهای توسعه در استانقطب

ه و مجلاد منتشار شاد و خالفا 1در  0910وبودجاه در ساا  ای ساازمان برنامهریزی منطقهسرزمین اسالمی توسط دفتر برنامه



  

گونه انتشار یافت. در جلد نخقت این مطالعات در مورد آمایش سرزمین این 0912بندی مطالعات مرحله او  نیز در تابقتان جم 

دهی فضای ملی را های کلی توسعه، سازمانها و سیاستطرح پایه آمایش سرزمین طرحی است که بر چارچوب هدف»آمده است 

هدف افلی تفکر حاک  بر قانون اساسی جمهوری اسالمی رعایت عدالت اجتمااعی اسات  (.1.  0932کند )توفیق، گااری میپایه

 (.03  0932)پاپلی یزدی، 

ها، ها و توزی  متعاد  آنمنظور ساماندهی فعالیتهای زیادی همراه بوده است. بهآمایش سرزمین در ایران با فراز و نشیب

ریزی کشاور و هاای مطالعااتی )ازجملاه مطالعاات ساازمان مادیریت و برناماهرحچه در قالب قوانین و مقررات و چه در قالاب ط

های بقیاری در کشور فورت گرفت، اماا ایان اقادامات نتوانقات ارربخشای های کالبدی وزارت مقکن و شهرسازی(، تال طرح

  نامناسب امکانات و عدم اساتفاده های سرزمینی داشته باشد و همچنان توزیتناسب قابلیتها بهمطلوبی در توزی  مناسب فعالیت

عنوان چاالش اساسای نیافتگی بخش اعظمی از پهنه کشور بهها و استعدادهای مناطق مختلف کشور و به عبارتی، توسعهاز قابلیت

های مختلاف منااطق و (. هرچند موضوع استفاده بهینه از سرزمین و استفاده از قابلیت13  09.0در کشور مطرح است )سلطانی، 

های برنامه ریزان کشور بوده و ترین دغدغهعنوان یکی از مه ریزی آمایش همواره بهتمرکززدایی از مناطق پرتراک  در قالب برنامه

های توسعه کشور چه پیش از انقالب اسالمی و های آمایشی جهت استفاده بهینه از سرزمین در برنامهبر این اساس نیز تهیه طرح

های جاری کشور در قالب مواد قاانونی های گاشته و برنامهتوان در برنامهد قرارگرفته )که بازتاب آن را میازآن مورد تیکیچه پا

ای بین نواحی در کار منطقهکار ملی بین مناطق با تققی ریزی فضایی بر مبنای آمایش و تققی گوناگون مشاهده نمود( اما برنامه

ها بالاستفاده مانده است. پیامد مشاخن ایان روناد، توزیا  بقیاری از امکانات و قابلیتعمل موردتوجه جدی قرار نگرفته و عمالً 

ای، محلای اسات کاه ایان پدیاده ناشای از هاای منطقاهها و امکانات و مناب  در پهنه سرزمین و تشادید نابرابریتصادفی فرفت

تشدید آن را منجر شده اسات )فاالحی و پاور افاغر  ها درگاشته، و در حا  روندشده و ایجاد زیرساختهای انجامگااریسرمایه

 (.030-030  0933سنگاچین، 

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

دقیقه  11درجه و  00میلیون کیلومترمرب  در نیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی بین ) 091کشور ایران با وسعتی بیش از 

النهار دقیقه طو  شرقی از نصاف 01درجه و  19دقیقه تا  10و  درجه 22دقیقه عر  شمالی از خط استوا( و ) 23درجه و  .9تا 

متر(، در چاله  01ترین نقطه داخلی ایران با )متر( از سطح دریا است. پقت 0011گرینویچ( قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از )

های جنوبی دریای خازر، ارتفااع دارد. در کناره کوه البرز قرارمتر(، در میان رشته 0101لوت و بلندترین قله آن دماوند، با ارتفاع )

متر( پائین تر از سطح دریای آزاد است. کشاور ایاران از شاما  باه )جمهاوری ترکمنقاتان، دریاای خازر، جمهاوری  03زمین )

اق و ترکیاه( فارس( و از غرب به )عرآذربایجان و ارمنقتان(، از شرق به )افغانقتان و پاکقتان(، از جنوب به )دریای عمان و خلیج

محدود است. کشور ایران ازنظر تققیمات کشوری، به چند استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان باه چناد شاهر و 

( 09013شاهر( و ) 09011بخاش(، ) 2..شهرساتان(، ) 211اساتان(، ) 90، ایران دارای )09.1شود. در سا  دهقتان تققی  می

کیلومتر( است که بیشترین مرز باا کشاور  39310ط مرزی کشور جمهوری اسالمی ایران )دهقتان بوده است. مجموع طو  خطو

های ، اساتان09.1کیلاومتر( اسات. در ساا   23کیلومتر( و کمترین مرز با کشاور ارمنقاتان باه طاو  ) .0911عراق به طو  )

باشاند کاه هار های ایران میترین استانسیقتان و بلوچقتان، کرمان، یزد، فارس، خراسان رضوی و اففهان به ترتیب جز وسی 

هزار کیلومترمرب (  .0اند و مقاحت استان تهران حدود )هزار کیلومترمرب ( را به خود اختصاص داده 011ی  مقاحتی بیش از )

 (.09.1( است )سالنامه آماری کل کشور، 02های کشور دارای رتبه )است که ازنظر وسعت در بین استان

 



  

 

 نقشه تقسیمات کشوری ایران (1شکل شماره )

 1931منبع: سالنامه آماری کل کشور، 

 مواد و روش

تحلیلای و ازلحاا   -شناسی از تحقیقاات توفایفیدر چهارچوب فرآیند تحقیق با عنایت به ماهیت تحقیق، ازلحا  رو 

ها ، اسانادی و آمارناماهایباشاد. در ایان تحقیاق در بخاش توفایفی، اطالعاات از طریاق مطالعاات کتابخاناههدف کاربردی می

ای، مشااهدات محلای، مصااحبه و فورت پیمایشی از طریق مطالعاات منطقاهشده است و در بخش میدانی، اطالعات بهگردآوری

گیری تصادفی بین دانشجویان، اسااتید، فورت نمونهپرسشنامه )حج  نمونه( و به 011توزی  پرسشنامه )محقق ساخته( در قالب 

 لتی، مردم و سایر قشرهای حوزه مربوطه فورت گرفته است.کارمندان بخش دو

مولفه افلی که شامل  مولفه هاای اقتصاادی، اجتمااعی،  3زیر مولفه در قالب  29متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق، 

هاای اقتصااد سانجی مولفاه فرهنگی، سیاسی و دولتی، انقانی، حمایتی و فناوری است که با توجه به اینکه هدف تحقیق اولویت

استان ایاران  90های آمایش سرزمین ایران است، موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق مقاومتی در تحقق برنامه

آمده اسات. دساتبه 09.0های عمومی نفاوس و مقاکن در ساا  باشد که اطالعات موردنیاز از طریق سرشماری)کل کشور( می

گیری شده است و همچنین جهت ( بهره,Word Excel, GIsافزارهای )ها از نرمنمودارها و نقشهبرای انجام محاسبات و ترسی  

ها )کال کشاور( در تحقاق ها، برای بررسی میزان تیریرگااری هر ی  از مولفه هاای اقتصااد مقااومتی اساتانوتحلیل دادهتجزیه

آمده ماورد دساتشده اسات. نهایتااً نتاایج به( استفادهLisrelسازی معادالت ساختاری )های آمایش سرزمین ایران از مد برنامه

 اند.شدهوتحلیل قرارگرفته و به تفضیل بیانتجزیه

 

 

 



  

 ( متغیرهای موردمطالعه و بررسی در تحقیق1جدول شماره )

 زیر مولفه ها مولفه ها

 -0هاای دولتای باه بخاش غیردولتای(، عالیت)واگاااری ف 22گااری بخش خصوفی و اجارای افال توجه و حمایت از سرمایه -0 اقتصادی

 -2کاهش نوسانات نرو ارز در جهت تقاهیل اهاداف اقتصاادی،  -9آوری(، پایری و تابفنریت اقتصادی )انعطاف استفاده از راهبرد

دی طبقاات کااهش تفااوت درآما -1ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصااد مصارفی،  -0بنیان )بر پایه دانش(، سازی اقتصاد دانشپیاده

جهااد اقتصاادی )تاال   -.های خاارجی، عادم تزلاز  در برابار شاوک -3تداوم رشد در شرایط فشاارهای بیرونای،  -3اجتماعی، 

 مضاعف(.

حاداقل نماودن  -9گاار، توجاه و حمایات از نقاش کاارآفرین و سارمایه -0تحقق عدالت اجتماعی و برابری )تیمین اجتماعی(،  -0 اجتماعی

 مردمی سازی اقتصاد. -2ی در جامعه، های اجتماعتنش

ها یا پیونادهای درونای )قاومی، تقویت همبقتگی -0سازی در جامعه نقبت به الگوی اقتصاد مقاومتی، ی و فرهن آگاهی عموم -0 فرهنگی

 خودباوری و خوداتکایی. -0مهار سوداگری و فقاد )فقاد اداری(،  -2مدیریت مصرف و افالح الگوی مصرف،  -9ماهبی(، 

سازی ایان الگاو در کشاور، ها در قبا  پیادهاد مقاومتی و اعما  سری  و طوالنی تحری گیری کشورهای مخالف الگوی اقتصجبهه -0 سیاسی و دولتی

ساازی و واکقاینه شادن نقابت باه مصون -9تغییر شرکای تجاری ایران در حوزه اقتصاد متناسب با وضعیت موجود در کشور،  -0

 -3منا  مبادلاه آزاد سارمایه،  -1اساب حکمرانای، الگوهاای من -0تیریر مکاتب سیاسی در استقال  اقتصادی کشور،  -2ها، تحری 

 امنیت و ربات.

 -9گیری مناسب از نیروهای متخصان و داناش گار )داناا(، بهره -0سازی(، ایجاد مزیت نقبی بر اساس سرمایه انقانی )ظرفیت -0 انقانی

 مدیریت فحیح مناب  انقانی. -2بنیان، توسعه سرمایه انقانی در جهت اقتصاد دانش

افالح قوانین ضد تولیاد )قاوانین  -0ها(، ها بدون توجه به آرار نامطلوب آنبهینه کاوی از کشورهای موفق )الگوبرداری از بهترین -0 یتیحما

ریزی راهباردی باا تیکیاد بار اجرایای شادن آن )تیکیاد بار فاادرات برناماه -9شده در ترخین کاال، ایجاد تولیدات جدید(، اعما 

توجاه باه  -3افزایش میزان تحقیق و توسعه،  -1کاهش وابقتگی به فنعت نفت،  -0های کارآفرین، دانشگاه گقتر  -2غیرنفتی(، 

 افزایش اشتغا . -01توسعه گردشگری،  -.حمایت از تولید ملی،  -3سرمایه فکری ملی، 

از  یاتو حما یتوساعه و انتشاار فنااور -0 ی،علا  و فنااور نگریینادهآ یو الگوها یفناور یریتدانش، مد یریتاز مد یریگبهره -0 فناوری

 ین.نو هاییاستفاده از فناور -2یادی، بن یقاتتحق یقاز طر یتوسعه نوآور -9یان، بندانش یهاشرکت

 09.0منب   ترسی  نگارندگان، 

 

 هابحث و یافته
 برازش مدل در معادالت ساختاری

های تجربای باا ماد  اری، شناخت میزان همخوانی بین دادهسازی معادالت ساختیکی از اهداف افلی در استفاده از مد 

هاا شود که به آنهایی استفاده  میهای تجربی و مد  مفهومی از شاخنمفهومی نظری است. برای شناخت میزان همخوانی داده

 (./http://www.ariamodir.comگویند )های نیکویی براز  میشاخن

سانجی مولفاه هاای اقتصااد مقااومتی در تحقاق های تحقیق و ارزیابی مد  مفهاومی یعنای اولویتبعد از بررسی نظریه

متغیر  3توانقتند برای الگوسازی لیزر  مفید واق  شوند درمجموع ترین متغیرهایی که میهای آمایش سرزمین ایران، عمدهبرنامه

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دولتی، انقانی، حمایتی و فنااوری تحات تایریر  مکنون درونی )پنهان( شامل  مولفه

(، توضیحات باه ایان شارح بیاان 0ی  متغیر مکنون بیرونی )آشکار( با عنوان اقتصاد مقاومتی بودند که مطابق با جدو  شماره )

( اسات و چاون مقادار 0و  1که محادوده آن باین ) فدم درفد( است 19.0گردد. معیارهای شاخن نیکویی براز  برابر با )می

قبولی برخوردار اسات. ده  درفد( است، پا مد  از براز  قابل .19قبو  آن برای براز  مطلوب مد  )مقاوی یا بیشتر از قابل

قبو  آن ل( است و چون مقدار قابا0و  1فدم درفد( است که محدوده آن بین ) 19.0شده برابر با )شاخن نیکویی براز  افالح

قبولی برخوردار است. شاخن ریشه ده  درفد( است، پا مد  از براز  قابل 193برای براز  مطلوب مد  )مقاوی یا بیشتر از 

http://www.ariamodir.com/


  

( اسات و ایان میازان خطاا اگار 0و  1هزارم درفد( است کاه محادوده آن )باین  19110میانگین مربعات خطای برآورد برابر با )

فدم درفد( باشد مد  از براز   1913رفد( باشد مد  از براز  عالی و اگر )مقاوی یا کمتر از فدم د 1910)مقاوی یا کمتر از 

 مناسبی برخوردار است، پا مد  از براز  مناسبی برخوردار است.

ی آمایش هاهای نیکویی برازش )برازندگی( مدل ساختاری تأثیرگذاری مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامه( شاخص2جدول شماره )

 سرزمین ایران

 قبول و مطلوب )درصد(برازش قابل آمدهدستنتایج به هانام شاخص

 GFI≥0.9( .19)مقاوی یا بیشتر از  19.0 شاخن نیکویی براز 

 AGFI≥0.8( 193)مقاوی یا بیشتر از  19.0 شدهشاخن نیکویی براز  افالح

 NNFI≥0.9 (.19)مقاوی یا بیشتر از  0901 شاخن براز  هنجار نشده

 NFI≥0.9( .19)مقاوی یا بیشتر از  0911 شاخن براز  هنجار شده

 CFI≥0.9( .19)مقاوی یا بیشتر از  0911 شاخن براز  تطبیقی

 IFI≥0.9( .19)مقاوی یا بیشتر از  0911 شاخن براز  افزایش

 PNFI≥0.6( 191)مقاوی یا بیشتر از  19.2 یافته هنجار شدهیلتعدشاخن براز  

 RMSEA≤0.8( 193)مقاوی یا کمتر از  19110 خن ریشه میانگین مربعات خطای برآوردشا

 09.0منب   محاسبات نگارندگان،                       

( زیار مولفاه هاای ejt1-ejt4( زیر مولفاه هاای اقتصاادی، )egh1-egh9(، حروف اختصاری )0مطابق با شکل شماره )

( زیر مولفه هاای انقاانی، ens1-ens4( زیر مولفه های سیاسی، )sia1-sia7های فرهنگی، )( زیر مولفه far1-far5اجتماعی، )

(hem1-hem10( زیر مولفه های حمایتی و )fan1-fan4زیر مولفه های فناوری را نشان می ).دهد 

آمده کاه تدساهزارم درفد( به ɑ=19110بر اساس برآورد ضرایب استانداردشده مد  ساختاری تحقیق، سطح معناداری )

فدم درفد( و همچنین مولفه های انقانی در دنباله آن با ضریب مقاتقی   19.0مولفه های اجتماعی با ضریب مقتقی  و م بت )

های بهتر برناماهترین عوامل تیریرگاار در بخش اقتصاد مقاومتی هقتند کاه در تحقاق هار چاهفدم درفد( مه  19.0و م بت )

عنوان مولفه های افلی و غیر جایگزین مدنظر باشند، بدین معنا که باید به ایان دو مقولاه در حاوزه آمایش سرزمین ایران باید به

ریزی مطلاوب، تمرکززدایای مطلاوب و تعااد  هار چاه بیشاتر و بهتار در اقتصاد مقاومتی تیکید و توجه بیشتری نمود تا برناماه

های آمایش سرزمین ایران در حاوزه اقتصااد مقااومتی قق برنامههای آمایش سرزمین ایران را داشته باشی ، یعنی جهت تحبرنامه

فاورت مطالعاات فورت مطالعات کلای، کاالن و محتاوایی و چاه بهتکیه و تیکید هر چه بیشتر باید بر این دو مقوله باشد، چه به

دم درفاد(، مولفاه هاای ف 19.0های تیریرگاار بعدی مولفه های فناوری با ضریب مقتقی  و م بت )جزئی، خرد و بخشی. عامل

فادم درفاد(،  1932فدم درفد(، مولفه های حمایتی باا ضاریب مقاتقی  و م بات ) .193فرهنگی با ضریب مقتقی  و م بت )

فدم درفد(، مولفه هاای سیاسای و دولتای باا ضاریب مقاتقی  و م بات  1930مولفه های اقتصادی با ضریب مقتقی  و م بت )

های آماایش سارزمین ایاران باه ترتیاب ه لحا  تیریرگااری قرار دارند که در تحقق برنامهفدم درفد( در مراحل بعدی ب 1939)

ای که نباید از آن غافل شد و آن را فرامو  کرد های بعدی جهت مطالعه قرار خواهند گرفت. نکتهبرحقب رتبه و اهمیت در رتبه

اند که این موضوع باه های آخر قرارگرفتههمیت در رتبهاین است که برخالف تصور و ذهنیت رایج مولفه های اقتصادی به جهت ا

نیااز و عنوان متغیرهاای پیشاهمیتی این حوزه نیقت، بلکه مولفه های اجتماعی و انقانی بهذات خود و به نفا خود دلیل بر بی

 کنند.تری را ایفا میزمینه نقبت به خود مولفه های اقتصادی نقش پررن 

 



  

 

 در تحلیل مسیر )تحلیل عامل تائیدی( Estimatesافزار لیزرل از تخمین غیراستاندارد در نرم( خروجی 2شکل شماره )

 09.0منب   محاسبات نگارندگان، 

 



  

 

 در تحلیل مسیر )تحلیل عامل تائیدی( Standardized solutionافزار لیزرل از تخمین استاندارد در ( خروجی نرم9شکل شماره )

 09.0 منب   محاسبات نگارندگان،

 09.1ها در سامت راسات کمتار از )داری هر ی  از اعداد جلو مرب شود که معنی(، مالحظه می2مطابق با شکل شماره )

داری کامل رابطه بین مولفه ها و زیر مولفه های آن و تائید کننده نتایج ارتباط بین مولفاه فدم درفد( نیقت، این نشان از معنی

فادم درفاد(  09.1( از )T-valueداری اعاداد در )های آمایش سرزمین ایران است، چراکه معنایهای اقتصاد مقاومتی با برنامه

هاا در سامت راسات باه نشاانه فدم درفد( باشد هر ی  از اعداد جلو مرب  09.1بیشتر است و اگر مقدار عددی مطلق کمتر از )

 شدند.دار بودن رابطه به رن  قرمز نشان داده میمشکل



  

 

 در تحلیل مسیر )تحلیل عامل تائیدی( T-valueداری در روابط بین عوامل در افزار لیزرل از اعداد معنی( خروجی نرم4شکل شماره )

 09.0منب   محاسبات نگارندگان، 

(، ارتباط بین اجزا  و همچناین تیریرگاااری مقاتقی  مولفاه هاای اقتصااد مقااومتی بار روی یکادیگر 0مطابق با شکل شماره )

 و مقایقه است. مشاهدهقابل

 



  

 

 در تحلیل مسیر )تحلیل عامل تائیدی( Y-modelداری در روابط بین عوامل در افزار لیزرل از اعداد معنی( خروجی نرم5شکل شماره )

 09.0منب   محاسبات نگارندگان، 

 

سنجی یا میزان اثرات مستقیم و سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی بر اساس رتبه، اثر ( نتایج مدل ساختاری اولویت9جدول شماره )

 های آمایش سرزمین ایرانغیرمستقیم هر یک از زیر مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامه

اثرات  زیر مولفه ها رتبه مولفه ها برحسب رتبه

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

 (19.0اجتماعی ) -0

 

تحقااق عاادالت اجتماااعی و برابااری )تاایمین  0

 اجتماعی(

19.0 1930 

 1939 1930توجاااه و حمایااات از نقاااش کاااارآفرین و  0



  

 گاارسرمایه

 1901 1910 مردمی سازی اقتصاد 9

 1909 1902 های اجتماعی در جامعهحداقل نمودن تنش 2

 (19.0انقانی ) -0

 

 1931 .193 مدیریت فحیح مناب  انقانی 0

ایجاد مزیت نقبی بار اسااس سارمایه انقاانی  0

 سازی()ظرفیت

1939 1930 

توسااعه ساارمایه انقااانی در جهاات اقتصاااد  9

 بنیاندانش

193. 191. 

گیااری مناسااب از نیروهااای متخصاان و بهره 2

 دانش گر )دانا(

1930 1911 

 (19.0فناوری ) -9

 

 1931 1933 های نویناستفاده از فناوری 0

توساااعه و انتشاااار فنااااوری و حمایااات از  0

 بنیانهای دانششرکت

1930 1931 

گیری از مدیریت دانش، مادیریت فنااوری بهره 9

 نگری عل  و فناوریو الگوهای آینده

1913 1919 

 1902 1901 توسعه نوآوری از طریق تحقیقات بنیادی 2

 (.193فرهنگی ) -2

 

 1911 1933 مهار سوداگری و فقاد )فقاد اداری( 0

سااازی در جامعااه آگاااهی عمااومی و فرهن  0

 صاد مقاومتینقبت به الگوی اقت

31 1903 

 1901 1912 خودباوری و خوداتکایی 9

ها یااا پیوناادهای دروناای تقویاات همبقااتگی 2

 )قومی، ماهبی(

1911 1923 

 1990 1993 مدیریت مصرف و افالح الگوی مصرف 0

 1910 19.1 افزایش اشتغا  0 (1932حمایتی ) -0

 1911 1933 کاهش وابقتگی به فنعت نفت 0

 1900 1930 از تولید ملیحمایت  9

 1900 .191 توسعه گردشگری 2

 1909 1911 های کارآفرینگقتر  دانشگاه 0

 1909 1910 افزایش میزان تحقیق و توسعه 1

 1900 1919 توجه به سرمایه فکری ملی 3

ریزی راهبردی با تیکید بر اجرایی شادن برنامه 3

 آن )تیکید بر فادرات غیرنفتی(

1911 192. 



  

بهینه کاوی از کشورهای موفق )الگاوبرداری از  .

 ها(ها بدون توجه به آرار نامطلوب آنبهترین

1903 1923 

شاده در افالح قوانین ضد تولید )قوانین اعما  01

 ترخین کاال، ایجاد تولیدات جدید(

1901 1900 

 (1930اقتصادی ) -1

 

 1910 ..19 ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی 0

 1911 .1932 بنیان )بر پایه دانش(سازی اقتصاد دانشپیاده 0

 1903 1939 کاهش تفاوت درآمدی طبقات اجتماعی 9

کاااهش نوسااانات ناارو ارز در جهاات تقااهیل  2

 اهداف اقتصادی

1933 1903 

گااری بخاااش توجاااه و حمایااات از سااارمایه 0

)واگاااااری  22خصوفااای و اجااارای افااال 

 ه بخش غیردولتی(های دولتی بفعالیت

1931 1901 

 1900 1910 جهاد اقتصادی )تال  مضاعف( 1

فنریااات اقتصاااادی  اساااتفاده از راهبااارد 3

 آوری(پایری و تاب)انعطاف

190. 192. 

 1920 1903 های خارجیعدم تزلز  در برابر شوک 3

 1990 1922 تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی .

سااازی و واکقااینه شاادن نقاابت بااه مصون 0 (1939سیاسی و دولتی ) -3

 هاتحری 

1913 1920 

گیری کشورهای مخاالف الگاوی اقتصااد جبهه 0

هاا در مقاومتی و اعما  سری  و طوالنی تحری 

 سازی این الگو در کشورقبا  پیاده

190. 1929 

تغییر شرکای تجاری ایاران در حاوزه اقتصااد  9

 متناسب با وضعیت موجود در کشور

1920 1993 

 1990 1920 امنیت و ربات 2

تیریر مکاتاب سیاسای در اساتقال  اقتصاادی  0

 کشور

1901 1903 

 1903 1909 الگوهای مناسب حکمرانی 1

 1909 1903 من  مبادله آزاد سرمایه 3

 09.0منب   محاسبات نگارندگان،                   

دهد که زیر مولفه تحقق عدالت اجتمااعی و براباری )تایمین ی نشان میها و مطالعات مد  ساختارنتایج حافل از بررسی

عنوان )تیریرگااارترین زیار مولفاه در فدم درفد( به 1930فدم درفد( و ارر غیرمقتقی  ) 19.0اجتماعی( با میزان ارر مقتقی  )

 1931فدم درفد( و ارار غیرمقاتقی  ) .193مولفه های اجتماعی(، زیر مولفه مدیریت فحیح مناب  انقانی با میزان ارر مقتقی  )

هاای ناوین باا میازان ارار عنوان )تیریرگاارترین زیر مولفه در مولفه های انقانی(، زیار مولفاه اساتفاده از فناوریفدم درفد( به



  

ی(، زیر عنوان )تیریرگاارترین زیر مولفه در مولفه های فناورفدم درفد( به 1931فدم درفد( و ارر غیرمقتقی  ) 1933مقتقی  )

فادم درفاد(  1911فادم درفاد( و ارار غیرمقاتقی  ) 1933مولفه مهار سوداگری و فقاد )فقاد اداری( با میزان ارار مقاتقی  )

فدم درفاد( و  19.1عنوان )تیریرگاارترین زیر مولفه در مولفه های فرهنگی(، زیر مولفه افزایش اشتغا  با میزان ارر مقتقی  )به

عنوان )تیریرگاارترین زیر مولفه در مولفه های حمایتی(، زیر مولفه ایجاد اقتصاد تولیادی و درفد( به فدم 1910ارر غیرمقتقی  )

عنوان )تیریرگااارترین زیار فادم درفاد( باه 1910فدم درفد( و ارر غیرمقتقی  ) ..19نه اقتصاد مصرفی با میزان ارر مقتقی  )

فادم  1913ها با میازان ارار مقاتقی  )و واکقینه شدن نقبت به تحری  سازیمولفه در مولفه های اقتصادی( و زیر مولفه مصون

عنوان )تیریرگاارترین زیر مولفه در مولفه های سیاسی و دولتای(، تیریرگااارترین فدم درفد( به 1920درفد( و ارر غیرمقتقی  )

 کنند.سرزمین ایران نقش ایفا میهای آمایش زیر مولفه هایی هقتند که در قالب متغیرهای کلیدی و افلی در تحقق برنامه

 

 گیری و راهبردهای پیشنهادنتیجه

های زیرمجموعه آمایش سرزمین شرایطی را به وجود عنوان یکی از حوزههای فضایی در حوزه اقتصاد مقاومتی بهآشفتگی

وضوح نمایان شود تاا این حوزه بههای ریزی و نظارت درست و دقیقی در این حوزه به کار گرفته شود تا پشت پردهآورده تا برنامه

ای کشور که همقو با تعاد  و توازن و پایداری محیط است با آسودگی خیا  و با کقب اطمینان از های توسعهها و برنامهدر طرح

یش و گااری متولیان حوزه آماها و مطالعات در تصمیمات مقئوالن و سیاستنتیجه م بت آن گام برداشته شود و اگر این دیدگاه

های تواند بر برناماههای آن میوجوه مختلف آن نادیده گرفته شود و به فراموشی سپرده شود حوزه اقتصاد مقاومتی و زیرمجموعه

های الزم رو ایجاد زیرسااختآمایش سرزمین کشور ضربه مهلکی وارد کند و روند کنونی آن را با اختال  جدی مواجه نماید. ازاین

ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح بااالتر ها برای توانمندسازی آنمتی در هر ی  از استاندر حوزه اقتصاد مقاو

های آماایش سارزمین ایاران منظور تقهیل فرآیندهای اجرایی این حوزه در جهت نیل به تحقاق برناماهو نهایی یعنی کشوری به

مادت باه نتاایج مطلاوبی تاوان در کوتاهن جریاان )اقتصااد مقااومتی( میتوان با اجرای ی  سیقت  مشابه و یکپارچه برای ایمی

توجهی توان بر کارایی آن افزود و به پیشارفت قابالیافت و در بلندمدت ضمن رف  نقاین این سیقت  مشابه و یکپارچه میدست

به بهتارین شاکل ممکان پیااده شاود های آمایش سرزمین در کشور عزیزمان ایران یابی  تا برنامهدر حوزه اقتصاد مقاومتی دست

 محیطی پایدارتر نقبت به قبل داشته باشی .

انادازه کاافی هاا را بههای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از طرح آمایش سارزمین اسات، چراکاه هماه اولویتیکی از راه

عنوان کلید پافشاری بار مواضا  و کشور و بهای های توسعهعنوان یکی از الزامات برنامهدهد. اقتصاد مقاومتی بهموردتوجه قرار می

 حل عالج نهایی برای مشکالت حوزه آمایش سرزمین است.مبانی نظام و حل مشکالت کشور، راه

های آمایش سرزمین ایران و رف  های اقتصاد مقاومتی جهت دستیابی و تحقق برنامهدر این راستا، از راهبردهای پیشنهادی برنامه

 توان به این موارد اشاره کرد ای میهای منطقهها و ناپایداریتعاد  ها و عدمنابرابری

فه  باشاد و ای کاه بارای هماه ماردم گویاا و قابالگونهها بهانداز برای بیان درست آرمانتدوین و تنظی  ی  سند چش  -0

ت محوری به بهترین شکل ممکن پیااده های آن را درک کنند تا عدالای انگیزاننده باشد که همه مردم بتوانند سختیاندازهبه

 شود

ها های پولی و ارزی و تبدیل تهدیدها و فرفاتایجاد نظام تشکیالتی مقتقل و قدرتمند با مردمی کردن اقتصاد و سیاست -0

 محض اعما  تحری  در برخی از کاالهادرروند تیمین کاالها به

وند رشد اقتصادی کشور از طریق برقراری نظام عادالنه در هماه عنوان چالش اساسی دررکاهش وابقتگی به درآمد نفت به -9

 های اقتصادیپایریها جهت کاهش آسیبزمینه

هاای برتار و هاا و فناوریتبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده همچاون خودکفاایی در تکنولو ی -2

 استقال  در سیاست خارجی

های کلی اقتصاد مقاومتی جهت ربات بازار سارمایه باهادف کااهش نارو در چارچوب سیاست رعایت انضباط مالی و پولی -0

 های آنتورم و ارز و تالط 



  

ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از فادرات های حمایتی پولی و مالی و بیمهسازی سیقت فعا  -1

 کاالهای نفتی

فناوری و فنعت و تجارت برای ایجاد خودکفایی کامل با حاداقل خوداتکاایی در تولیاد و دهی به عزم ملی در حوزه شکل -3

 تیمین این اقالم

های اجتمااعی ناشای از های فقار و آسایبوکار و کاهش آمار بیکااری و خشاکاندن ریشاهتال  برای بهبود فضای کقب -3

 بیکاری جامعه

 های تجاری و مالی برقرارشده بعد پقا برجامطریق گشایش برگرداندن فضای آرامش به بازار اقتصادی کشور از -.

 افزایش سرمایه در گرد  و فراه  کردن تقهیالت الزم برای واحدهای تولیدی -01
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