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دکتر سید کاظم فرهمند
سردبیــــــــر

نامگذاری سال 95 به وسیله رهبر معظم انقالب راهبرد کالن کشور 
جمهوری اسالمی ایران را برای امسال نشان داده و همچون چراغ 

کشور خواهد بود. راهی، روشنگر مسیر توسعه و پیشرفت 
یکی از  به  که  است  سالی  چند  مردم  معیشت  و  اقتصاد  موضوع 
بر  مروری  گر  ا شده است؛  تبدیل  ایشان  اصلی  دغدغه های 
را به  نامگذاری های سال های اخیر داشته باشیم، این واقعیت 

وضوح در می یابیم. 
 سال 94: دولت، ملت، همدلی و همزبانی 

 سال93: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی 
 سال 92: حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی 

کار و سرمایه ایرانی   سال 91: تولید ملی، حمایت از 
 سال 90: جهاد اقتصادی 

کار مضاعف   سال 89: همت مضاعف و 
 سال 88: اصالح الگوی مصرف 

 سال 87: نوآوری و شکوفایی 
کشور و رکود  امسال با توجه به وضعیت اقتصادی پسابرجام در 
که به دنبال افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی پدید  تورمی 

سخن سردبیر

وظیفه ما
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آمده است »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نامیده شده است. 

اقتصاد مقاومتی چیست؟
که در زمان ها و مکان های مختلف، تعاریف خاص خودش را دارد.  اقتصاد مقاومتی واژه ای است 
شاید به طورکلی بتوان این گونه تعبیر کرد که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است متکی بر ظرفیت های 

که توانایی ایستادگی در برابر زیاده خواهی های بیگانگان را داشته باشد. کشور  داخلی 
که  کشور ما به زبانی بسیار ساده یعنی »اقتصاد فراتر از نفت«، اقتصادی پویا  اقتصاد مقاومتی برای 
کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی و با اتکا به سرمایه های عظیم انسانی، همگام با نیازهای  با 

کند.  کشور ایفای نقش  جامعه و اشتیاق جوانان ایران زمین در حرکت رو به جلوی 
کشور است. در  در واقع نامگذاری امسال، در برگیرنده همه مؤلفه های نام های چند ساله اخیر 
گفت: اقتصاد مقاومتی به وسیله »دولت و ملت« با »همدلی و  یک تعبیرو تعریف خالقانه می توان 
همزبانی«، » عزم ملی و مدیریت جهادی« و ایجاد » حماسه سیاسی و اقتصادی« از طریق تقویت 
و  شکوفایی«  و  »نوآوری  مصرف«،  الگوی  »اصالح  ایرانی«،  سرمایه  و  کار  ملی،  تولید   « وحمایت 
که به »جهاد اقتصادی« تعبیر می شود، جامه عمل خواهد پوشید.  کار مضاعف«  »همت مضاعف، 
گر  در این تعریف، همه مردم در هر جای ایران که هستند در تحقق این شعار نقش خواهندداشت. ا
چه وظایف اصلی بر عهده دستگاه های اقتصادی و قانونگذاری خواهد بود ولی سایر بخش های 

کنند.  توسعه از جمله حوزه سالمت هم باید به نوبه خود ایفای نقش 
کارکنان حوزه سالمت برای تحقق شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل « چیست؟  وظیفه ما 
سازمانی  اهداف  از  جدا  انقالب،  رهبر  خواسته  این  به  پوشیدن  عمل  جامه  برای  ما  وظیفه  آیا 
یکدیگر خواهند  بر  که منطبق  یکدیگر  تنها در طول  نه  این دو هدف  بود؟ مسلمًا خیر،  خواهد 
می کنیم،  پیگیری  را  سالمت  حوزه  اهداف  که  حال  عین  در  که  کنیم  عمل  به گونه ای  باید  بود. 
و  نامحدود  نیازهای  به  محدود  منابع  بهینه  تخصیص  با  کنیم،  جلوگیری  منابع  رفت  هدر  از 
بخواهیم  گر  ا و  کنیم...  سرمایه گذاری  به  تبدیل  را  هزینه ها  درمان،  بر  پیشگیری  اصل  تقدم 
دهیم. انجام  درست  را  درست  کارهای  گفت:  خواهیم  کنیم  بیان  جمله  یک  در  را  رسالت مان 

کاردرست« به بهره وری تعبیر می شود. در علم مدیریت و اقتصاد، از »درست انجام دادن 
بهره وری  کنیم،  معنی  کار«  درست  »انجام  را  کارآیی  و  درست«  کار  »انتخاب  را  »اثربخشی«  گر  ا

حاصل ضرب این دو خواهد بود.

انسانی  به منابع  ما  نگاه  اول  مانند هر تحول دیگری درجامعه، در وهله  بهره وری  افزایش  برای 
خواهد بود. همچنان که تحوالت اجتماعی از تحول افراد آن اجتماع آغاز می شوند، ارتقای بهره وری 
جامعه و سازمان هم از افزایش بهره وری تک تک افراد سازمان آغاز خواهد شد. بدین منظور باید 

نگاهی دوباره به خودمان داشته باشیم و قبل از انجام هرکاری به این سؤاالت پاسخ دهیم: 
کرده ام؟  کار را درست انتخاب   آیا این 

کار ندارم؟  کاری ضروری تر از این   آیا در این لحظه، 
کار را به درستی انجام دهم؟  چگونه می توانم این 

کار وجود ندارد؟  آیا روشی بهتر برای انجام این 
گرفت؟  کار   چگونه می توان نتیجه بهتری از انجام این 

کنیم، بدون شک در  گر صادقانه به این سؤاالت پاسخ دهیم و بر اساس آن پاسخ ها عمل  ا
کرد.  جهت ارتقای بهره وری و در مسیر »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« حرکت خواهیم 
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اقتصاد مقاومتی
 اقتصادی است متکی بر 
که  کشور  ظرفیت های داخلی 
توانایی ایستادگی در برابر 
زیاده خواهی های بیگانگان را 
داشته باشد.
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