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 هاحلاق و راههای پرطرفدار فساد مالی و قاچیشه: رنهمفصل  ■

 وجه مطلوب نیست. رتبه ایران از نظر فساد به هیچ

یکی از بندهای ابالغی توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مقاومت اقتصادی 

های زمینهها و سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتو سالم سازی اقتصادشفاف»

 است.«  ... های پولی، تجاری، ارزی ودر حوزه فسادزا

هایی است که زمینه بروز این مفاسد ریشه مطلوبیت ،یکی از دالیل وجود فساد در ایران

 کن نخواهدفساد و رانت و قاچاق ریشه ،و تا این وضعیت اصالح نشود آوردرا فراهم می

 شد. 

 گیرد:ذیالً این مبحث مورد توجه قرار می

 ای بودن قیمت سوختیارانه -الف

 ارزانی قیمت سوخت ریشه بسیاری از مفاسد بزرگ است.

 

 ند از:این مفاسد عبارت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18


قاچاق سوخت به خارج که در حال حاضر سودی چند برابر سود قاچاق مواد مخدر  (1

 دارد.

 یی که مسئول مقابله با قاچاق سوخت هستند.هادستگاهفساد در  (2

ها و دریغ آن از هزینه کردن در امور اسراف در مصرف سوخت و اتالف سرمایه (3

 اساسی  

المقدور با شده و حتیآن به قیمت تمامسوخت و عرضه  هایحذف کامل یارانه: حلراه

 .یابندسودی معقول تا صنایع مربوط به آن توسعه 

را زا ژیو انرافکار عمومی ارزان بودن بنزین و سایر مواد سوختی  مطلوبیت زمینه فساد:

آن تر شدن کنند و از تثبیت قیمت آن و یا حتی ارزانبه اشتباه به نفع خویش ارزیابی می

ای است که کشور در اسراف های گستردهوضعیت زیان ،وند و نتیجه آنشخوشحال می

متحمل ها گذاری صحیح این سرمایهسرمایهعدم النفع در و قاچاق و نیز عدم

 .شودمی

راف ( و نیز به فصل اسهاحاصل از ارزانی نفت به فصل سوم ) یارانههای در ارتباط با زیان

 مراجعه فرمایید.

 دالر چند نرخی بودن -ب

د. اگر کننهای ترجیحی استفاده میرانت کالن به کسانی و یا اموری که از ارزهایی با نرخ

بابت هر هزار  باشدبر فرض تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد هر دالر هزار تومان 

ی اگر کس ،. یا به عبارتیشودمی ایجاددالر یک میلیون تومان رانت و یا سود بادآورده 

ت خواهد بادآورده بدس سودیک میلیارد تومان  ،ک میلیون دالر ارز ترجیحی بگیردبتواند ی

 آورد.

فسادهایی نیز در  ،در عرضه و تقاضای ارزهای ترجیحی شودمیهمین موضوع باعث 

 ی مسئول رخ دهد.هادستگاه
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 تک نرخی و شناور شدن قیمت ارز: حلراه

خواران را در آورده و هم ای رانتشناور شدن قیمت ارز هم صد مطلوبیت زمینه فساد:

در مورد کاالهای اساسی از آن بهره  ویژهبه ،مردم بر این تصورند که با ارز ترجیحی

 . برندمی

 ند و افزایشااطالعتر بیاز این ذخایر در جای مطلوب از فواید استفادهمردم متأسفانه 

 قیمت آنکهحالکنند. ت میقیمت ارز را موجب گرانی همه کاالها دانسته و با آن مخالف

ارز باید از طریق تقویت پول ملی کاهش یابد و آن هم به واسطه تولید ثروت در کشور 

میسر است که به نوبه خود به کار و تالش آحاد مردم بستگی دارد و کاهش قیمت ارز از 

 المال، به ضرر اقتصاد ملی است.طریق اختصاص یارانه از بیت

 ال و یا خدمتیاک ای بودن هریارانه -ج

 که نرخ آزاد آن با نرخ عرضه دولتی فرق بکند موجب رانت و و یا خدمتی  هر کاال

. اصرار بر ارزانی کاالها از طریق اختصاص شودمیو دزدی  ، قاچاقاستفادهسوء

االها را کخدمات یا را برای کسانی که بتوانند این  استفاده و فسادها زمینه سوءیارانه

 آورد.ای خارج کنند فراهم مییع با قیمت یارانهاز مسیر توز

  سود جلوگیری از اخذ قیمت تمام شده و  اندازۀمحدودیت در افزایش قیمت به

آوری تولید و خروج نیز موجب زیانکاالها و خدمات برای تولیدکنندگان معقول 

ها سرمایهیعنی  .گرددمیهای داللی ها به عرصهها از این بخش و ورود این پولسرمایه

 .شوندمنتقل میاز تولید ثروت به جابجایی ثروت 

 ای بودن قیمت فروش و یا عرضه هر کاال و خدمت.پرهیز از یارانه: حلراه 

 :ها دولت ،مردم خواستار ارزانی قیمت کاالها بوده و این خواسته مطلوبیت زمینه فساد

ه در صدد ارزانی عرض ،المالاز بیتهای سنگین اید تا با پرداخت یارانهمنرا مجبور می



خود  ،قیمت عرضه دولتی با قیمت آزاد تفاوت پیدا کردهو در نتیجه  برآیندال اآن ک

 آورد.میفراهم را زمینه فساد بروز  اتموجب این تفاوت

 دولتی بودن تولیدات –د 

 از ،برند و نه زیان آنهای دولتی سود میمدیران دولتی نه از افزایش سود شرکت 

 .گرددمیمدیران کسر ثروت 

 ًزیرمجموعه خود و جذب تعداد افراد شاغل در مدیران دولتی به دنبال افزایش  معموال

گیری کاربتوانند نسبت به استخدام و که در این صورت می ویژهبه ،بوده بیشتر کارکنان

 ،برندمیها را باال هزینه عمالًهای خود اقدام کرده و بستگان و دوستان و هم والیتی

ترین بستگان خویش نیز حقوق مفتی بخش خصوصی حتی به نزدیکدر  آنکهحال

ا هترین هزینهترین نیروی انسانی ممکن و کمد و در صدد انجام امور با کمندهنمی

 .گرددمیو امکان رقابت در بازار جهانی فراهم  بوده

 فساد. از رانت و به دوربه طور سالم و از طریق بورس  سازیخصوصی: حلراه

 مطلوبیت زمینه فساد:

ست به دهای دولتی مایلند کارمند دولتی باقی بمانند تاکارکنان کارخانجات و شرکت

ها آن بخش خصوصی مجبور به کار نشوند و در صورت عدم کارایی اخراج نگردند. لذا

 کنند. مدیران ازی مخالفت میـــــــسوصیــــــــبا خص عمالً

 نمایند.طرفداری می ماندنوقعیت خویش از دولتی دولتی نیز برای حفظ م

  ن یی هستند که مسئوالهادستگاهمردم مناطق مختلف به شدت متقاضی استخدام در

آن از همان مناطق جغرافیایی هستند و در صورت اقدام مسئول به استخدام هم 

ها افراد یابد هر چند با استخدام هم والیتیها، آن مسئول به محبوبیت دست میوالیتی

 شایسته را جذب ننمایند.
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 های بانکی با سودی کمتر از میزان تورموام -هـ 

  دسترسی به این نوع  شودمیدریافت هر نوع وام با سودی کمتر از نرخ تورم موجب

گیرنده کند و لذا هم فساد در تقاضای وام رخ ها سودهای زیادی را نصیب واموام

دهد. خواری سوق میدهنده را به فساد و رشوهوامی هادستگاهکارکنان هم دهد و می

، باشد درصد و تورم چهل درصد 22کند اگر فرض کنیم سودی که بانک اخذ می

 درصد سود دهند. 32گذاران هایی پیدا خواهند شد که حاضرند به سپردهبانک

  با  یهاید تومان وام بگیرد و وجه آن را در بانکریک میلیا مثالًدر نتیجه اگر کسی

میلیون  122 ساالنه گذاری کند به سودی ده درصدی یعنی سوددرصد سپرده 32سود 

تومانی بدون هیچ کاری دست خواهد یافت. هر چه میزان این وام یا فاصله بین سود 

 .شودمی بیشتراین رانت  باشد بیشترگذاری وام دریافتی با سود سپرده

 ًدرصد دریافت دارد و آن را  22با سود میلیارد تومان وام بانکی  122کسی که  مثال

گذاری نماید، ماهانه به سودی یک میلیارد تومانی درصد سپرده 32در بانکی با سود 

 دست پیدا خواهد کرد. 

 ه های میلیاردی بشوند که رشوههای کالن حاضر میوام متقاضیانِنیست که  جهتبی

 ها دسترسی وع وامـــه این نـها پرداخت کنند تا بکارکنان بانک

 .یابند

 المیاسبا رعایت ضوابط های رانتی با سودی کمتر از تورم پرهیز از ارائه وام :حلراه 

کنند از وام ارزان قیمت ها استفاه میکسانی که از این نوع وام مطلوبیت زمینه فساد:

نه ها هزیگیرندهاین ارزانی از جیب همه مردم و به نفع وام آنکهحالشوند خوشحال می

 .گرددمی

 از میزان تورم کمتر گذاریسپرده سود –و 



ا ایجاد ها رانت زیادی ربرای بانک ،گذارانبه سپردهتورم کمتر از به میزان سود بانکی ارائه 

با ها آن شده است.ها آن ها و شعباتنماید. همین امر موجب گسترش سریع بانکمی

تورم و پرداخت سودی کمتر از تورم به پرداخت وام به متقاضیان به قیمتی باالتر از 

 .دانندسود مضاعفی را نصیب خود می ،گذارانسپرده

 برای کاهش سود .باشدتورم  بر اساس میزانها باید گذاری در بانکسود سپرده: حلراه

گذاری باید تورم کاهش یابد و کاهش تورم به عرضه و تقاضا وام بانکی و نیز سود سپرده

از اسراف  و بهتر و نیز پرهیز بیشتردارد که آن نیز به نوبه خود به کار در تولید بستگی 

 بستگی دارد.

گذاری کنند مردم را به سپردهبه هر طریق ممکن تالش می هابانک مطلوبیت زمینه فساد:

آوری شانس به دهند تا مردم را به امید رویتشویق کنند و حتی جوایزی قرار می

 گذاری جلب نمایند.سپرده

 افراد به دولت کاالیی هایکمک –ز 

 هایی کاالیی به افراد فقیر یا محتاج یا به عبارتی ارائه سبد کاال، زمینه ارائه کمک

فساد را در انتخاب نوع کاالها، قیمت تهیه آن و ... فراهم و زمینه تبانی بین 

االها ککننده تأمینو داخلی یا خارجی گیرندگان در مورد سبد و بخش خصوصی تصمیم

 آورد.فراهم می

المقدور از ارائه سبد کاال بپرهیزد لیکن در صورتی که ضرورت دولت باید حتی: حلراه

 رددپرداخت گبهتر است وجه نقد  ،ایجاب نماید که اقالم خوراکی به افراد فقیر داده شود

اب خترتیبی اتخاذ شود که فقط بتوانند به انت ،های کامپیوتریو با استفاده از کارت

 کاالهای مورد نیاز خویش را خریداری نماید. شان،خود
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انه به دریافت کمک عادت کرده و دریافت وجوه نقد تأسفمردم م مطلوبیت زمینه فساد:

یت کنند و لذا بر محبوبمیو حق خود یا سبدهای کاال را نشانه دلسوزی مسئوالن ارزیابی 

 .شودمیافزوده ادرت ورزند نقدی و یا کاالیی مبهای به توزیع کمکافرادی که 

 های عمرانی خارج از مناقصهواگذاری پروژه –ح 

 یا خدماتی ی عمرانیهاطرحتر تمام شدن هزینه اجرای ارزان ،برگزاری مناقصههدف از 

زمینه فساد و تبانی  ،دگرداست. چنانچه این مناقصه انجام نشود و خارج از روال واگذار 

ر تهزار میلیارد تومانی و نیز فسادهای بزرگ 3در مورد فساد  ای. چنین تبانیدشومیفراهم 

 تر به کرات رخ داده است.و کوچک

 هارعایت تمام تشریفات قانونی در برگزاری مناقصه: حلراه

، مردم و نمایندگان مردم هاطرحگاهی به بهانه سرعت در اجرای  مطلوبیت زمینه فساد:

شوند که خارج از مناقصه می هایطرحواگذاری  های طرف قرارداد خواستارو نیز شرکت

باالتر از قیمت واقعی و رقابتی را فراهم ،به قیمتی های اجراییطرحامکان فساد و واگذاری 

 آورند.می

 

 مزایده از خارج دولتی اموال فروش –ت 

 رسانی صحیح در برگزار نکردن مزایده و یا اخالل در سالمت آن و یا عدم اطالع

آن، یا فساد در ارزیابی قیمت کارشناسی آن از عوامل ی و زمان برگزاری چگونگمورد 

 باشد. بروز فساد می

  این فساد در شرایط واگذاری کارخانجات دولتی به شدت به زیان دولت و به نفع

 بخش خصوصی فاسد است.

 .استفاده از بورس برای فروش کارخانجات و جلوگیری از بروز فساد در بورس: حلراه



ی های جدید به دنبال دسترسبخش خصوصی به جای ایجاد پروژه وبیت زمینه فساد:مطل

مت تر از قیها از طریق ایجاد فساد و خرید به قیمت پایینبه این کارخانجات و شرکت

 باشند. واقعی می

 اداری اطالعات شفافیت عدم –ی 

رات و قوانین و رجوع از مقراداری و عدم اطالع ارباب اطالعات و روند عدم شفافیت

 آورد.خواری فراهم میمراحل انجام آن زمینه را برای بروز فساد اداری و رشوه

اداری و فراهم آوردن زمینه دسترسی اطالعات و روند انجام امور  سازیشفاف: حلراه

بندی محرمانه برای موارد رجوع به اطالعات اداری و پرهیز از طبقهمردم و ارباب

 .غیرامنیتی

درآمد  اطالعی مردم و کسباستفاده کارکنان دولتی از بیامکان سوء یت زمینه فساد:مطلوب

جهت اطالعات اداری و ایجاد مانع در دسترسی بندی محرمانه بیاز رشوه موجبات طبقه

 رجوع به اطالعات اداری و انحراف در روند ارباب

 .شودمیصحیح انجام امور 

  کاریکم –ک 

خود یک فساد است زیرا در مقابل  ،عدم انجام وظایف به موقع کاری در ادارات وکم

ساعات مفید اداری که آن را هم قانون  اندازۀحقوقی که قانون مشخص کرده است به 

از جمله  هادستگاهها موجبات ضعف کنند. این کار نکردنمشخص کرده است کار نمی

 آورد.زمینه را برای مفسدین فراهم می ،ی نظارتیهادستگاهدر 

 نند.ککاری میالعمر و لغو امنیت شغلی کسانی که کمحذف استخدام رسمی مادام: حلراه

اند توجهی کارکنان دولتی به امورشان ناراحتهر چند مردم از بی مطلوبیت زمینه فساد:

 کنند به استخدام دولت درآیند. همگان تالش می تقریباًلیکن 
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 و مخارج زیاد نامزدهافساد در برگزاری انتخابات مجلس  -ل

اری از که در بسی کندمی هزینه بیشترء زیادی را برای کسب آرا بالغوقتی یک نامزدی م

 در مدت دوره نمایندگیها آن لغ چند یا چندین برابر حقوق قانونی دریافتیاموارد این مب

خواری و جای تالش برای جلوگیری از مفاسد و رانتباست، پس از ورود به مجلس 

 و بر آمدهها و بلکه سودهای بادآورده در صدد تبانی برای جبران هزینه ،هابله با آنمقا

به مرکزی خواری را دارد که وظیفه مبارزه با فساد و رانتیکی از مراکز مهم حکومتی 

 سازد.می خواری تبدیلو رانتبرای فساد 

می و نمایندگان و وظیفه مجلس شورای اسالآگاهی افکار عمومی در مورد نقش : حلراه

نظارت شورای نگهبان، به  . همچنین مناسب استتوجیه غیرقابلهای و ممانعت از هزینه

استفاده دوران تبلیغات انتخاباتی و نیز دوران نمایندگی مجلس نیز تعمیم یابد تا امکان سوء

 را از نامزدها و یا نمایندگان فاسد بگیرد.

شوند ها معتقدند کسانی که انتخاب میدر شهرستانبسیاری از افراد  مطلوبیت زمینه فساد:

 دیگر منطقه را فراموش کرده و کاری برای ،پس از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس

توانند دانند که میلذا زمان انتخابات را فرصت مناسبی می ،دهندانجام نمیها آن

 لب نمایند.هایی را از سوی نامزدها به نفع خود یا منطقه خویش جبودجه

های بسیار برای امور مختلفی روی به هزینه کردن ،این روش موجب گردیده نامزدها

و  ها را انجام دادهو لذا کسانی که حاضر نیستند این هزینه .باشدآورند که خوشایند مردم 

 تآوری را از دسشوند و یا امکان رایبا خیانت جبران نمایند یا اصوالً نامزد نمی آنرا بعداً

 دهند.می

را ها نآ دل قرار گرفته ومحبوب مردم ساده ،شوندها را متقبل میکسانی که اینگونه هزینه

 سازند.از خدمت افراد دلسوز محروم می



ای هرا از طریق اصالح ساختار اینکارباید ریشه مفاسد اقتصادی را خشکاند و نتیجه: 

یت و تقوخشی به افکار عمومی بآگاهی سازی انتخابات مردم از طریقحکومتی و سالم

 به اجرا در آورد.تدابیر نظارتی 

 نقش مردم در تغییر وضعیت از نگاه اسالم

در  شدنمدیریت اهمیت دارد؛ لذا تشکیل حکومت صالح اسالمی ضروری است و کشته

ستگی ب ،تغییر اساسیتحقق ؛ لیکن گرددمیشهادت محسوب  ،میت اسالمکراه تحقق حا

رد؛ کما اینکه خداوند پیامبران زیادی را به رسالت و راهنمایی اقوام به رفتار مردم دا

پیروی ها آن ازمردم ند و یا یدمختلف فرستاد، لیکن در مواردی پیامبران نیز به شهادت رس

 «: إِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»فرماید: نکردند. خداوند می

 ند وضعیت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم داوــخ»

 1.«ایجاد کنندتغییر  شاندر نفس

کند، مگر اینکه مدیران قوی و صالحی بر ید وضع قومی تغییر نمیافرمدر آیۀ فوق نمی

 فرماید مگر اینکه آن قوم رفتار خودشان را تغییر دهند. سر کار آیند، بلکه می

های آن حضرت از رفتار و عملکرد مردم زمانۀ خویش؛ الغه نیز پر است از گالیهالبدر نهج

یعنی حتی مدیریت معصومان )ع( هم اگر مردم به وظایف خود عمل نکنند، به نتیجۀ 

 دلخواه نخواهد انجامید. 

گونه بیان البالغه، حقوق و وظایف متقابل مردم و رهبری را اینامام علی )ع( در نهج

 د: فرمایمی

ای مردم، برای من بر عهدۀ شما و برای شما بر عهدۀ من حقی واجب شده است. حق "

المال را میان شما شما بر من آن است که از خیرخواهی برای شما دریغ نورزم و بیت
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سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی

شما این است که به بیعت با من وفادار  بدانید. اما حق من بر تا راه و رسم زندگی را

باشید و در آشکار و نهان برای من خیرخواهی کنید و هرگاه شما را فراخواندم، اجابت 

 « نمایید و هرگاه به شما دستور و فرمانی دادم، از آن اطاعت کنید.

دارای  سبت به یکدیگر نیزحکومت و مردم نسبت به هم وظایفی دارند، بلکه مردم ن تنهانه

 فرمایند: وظایفی هستند. حضرت علی )ع( می

یکی از واجبات الهی بر عهدۀ بندگانش این است که ... یکدیگر را در برپاداشتن حق، »

، هرچند قدر و ارزش او در حق بزرگ، و ارزش او در دین هیچکسیاری کنند؛ زیرا 

 اری او را در انجام حق یــایــــن نیست کـــه  نیاز از، بیباشد بیشتر

 « رسانند...

پس مردم وظیفه دارند به رهنمودها و دستورات رهبری اسالمی عمل کنند. اگر مردم 

شعارهایی را که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال تعیین و همگان را به عمل به آن 

. گرددمیادین کردند و عمل کنند، وضعیت کشور دچار تحول بنیاند، عمل میترغیب کرده

ادارۀ امور کشور را  توان خود را تماشاچی فرض کرد و از حکومت توقع معجزه درنمی

معجزه اداره  بر اساسکه امور قلمرو اسالمی توسط حضرت علی )ع( نداشت؛ همچنا

 معجزۀ اسالم بودند. خود شد، هرچند آن حضرت نمی

 کردند.  تأکیدمتی مقام معظم رهبری بر اصالح سبک زندگی و اقتصاد مقاو

 «اقتصاد مقاومتی»های کلی سیاست

به  خطابزیر به شرح  22له دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را نیز در بهمن ماه سال معظم

 :صادر فرمودندو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح گانه سه رؤسای قوای

 

 



 اللّه الرحمن الرحیمبسم

معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و  ایران اسالمی با استعدادهای سرشار

تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و های گسترده و مهمزیرساخت

 برآمده از فرهنگو علمی  اقتصادی بومیدارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی 

الت مشک است، پیروی کند نه تنها بر همه اقتصاد مقاومتیانقالبی و اسالمی که همان 

ر این عیار در برابتمام جنگ اقتصادیآید و دشمن را که با تحمیل یک اقتصادی فائق می

دارد، بلکه خواهد توانست نشینی وا میآرایی کرده، به شکست و عقبملت بزرگ صف

های ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند اطمینانیدر جهانی که مخاطرات و بی

و به افزایش است، با حفظ دستاوردهای های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن ربحران

 و قانون اساسیها و اصول های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانکشور در زمینه

زا و ن، دروعدالت بنیان، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، از بیست سالهاندسند چشم

بخش از نظام اقتصادی اسالم را گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبرون

 .عینیت بخشد

کلی  هایاز مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست اکنون با مداقه الزم و پس

لی های کهای گذشته، خصوصاً سیاستاقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست

حیح اقتصاد و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت ص قانون اساسی ۴۴اصل 

 .گرددمیکشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ 

بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه درنگ و با زمانالزم است قوای کشور بی

های مختلف، زمینه و فرصت مناسب قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه

دی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصابرای نقش

ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم  اقتصادی حماسهفضل الهی 

 .ارمجهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواست
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 ایسیّدعلی خامنه 

 1322بهمن ماه 22

  



 الرحیمالرحمناهللبسم

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند رشد پویا و بهبود شاخص تأمینبا هدف 

های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، ساله، سیاستانداز بیستچشم

 :گرددمیگرا ابالغ و برونپیشرو ، زامولد، درونساز، ، فرصت پذیرانعطاف

لمی و ع های انسانیسرمایهسازی کلیه امکانات و منابع مالی و شرایط و فعال تأمین - 1

کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 

مد و بر ارتقاء درآ تأکیدهای جمعی و های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریفعالیت

 .رآمد و متوسطدنقش طبقات کم

اماندهی کشور و س نقشه جامع علمی سازی و اجرای، پیادهبنیاناقتصاد دانش یشتازیپ –2

به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات  نظام ملی نوآوری

 .قهبنیان در منطبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشمحصوالت و خدمات دانش

ی توانمندسازی نیروویت عوامل تولید، وری در اقتصاد با تقمحور قراردادن رشد بهره -3

گیری ربکا ها واقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان پذیریرقابت، تقویتِ کار

 .های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتظرفیت و قابلیت

در جهت افزایش تولید، اشتغال و  هاسازی یارانههدفمنداستفاده از ظرفیت اجرای  -۴

 .عدالت اجتماعیای هوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصبهره

 در ایجادها آن تولید تا مصرف متناسب با نقش بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم- ۵

با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت،  ویژهبهارزش، 

 .بهکارآفرینی و تجر
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در اقالم وارداتی( و اولویت  ویژهبه) ها و کاالهای اساسیافزایش تولید داخلی نهاده -۶

کاالهای  تأمیندادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 

 .بستگی به کشورهای محدود و خاصبا هدف کاهش وا وارداتی

بر افزایش کمی و کیفی  تأکیدو درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با  امنیت غذا تأمین -۷

 .()مواد اولیه و کاال تولید

رویج و ت اصالح الگوی مصرفهای کلی بر اجرای سیاست تأکیدمدیریت مصرف با  -۸

 .ر تولیدد یریپذرقابتو کیفیت ریزی برای ارتقاء همراه با برنامه مصرف کاالهای داخلی

نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد  جانبهاصالح و تقویت همه- 2

 .امی در تقویت بخش واقعیو پیشگ ثبات در اقتصاد ملیملی، ایجاد 

و خدمات به تناسب ارزش افزوده و  صادرات کاالهاهدفمند از  جانبههمهحمایت  -12

 :با خالص ارزآوری مثبت از طریق

 های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق. 

 های مورد نیازخارجی و ترانزیت و زیرساخت گسترش خدمات تجارت. 

 گذاری خارجی برای صادراتتشویق سرمایه. 

 دهی بازارهای جدید، و ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلبرنامه

 ویژه با کشورهای منطقههای اقتصادی با کشورها بهپیوند بخشیتنوع

  تسهیل مبادالت در صورت نیازمبادالت تهاتری برای  سازوکاراستفاده از. 

  ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در

 .بازارهای هدف

 ه منظور انتقال ـــشور بـتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ک -11

یازهای ن تأمینهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و فناوری

 .ضروری و منابع مالی از خارج
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 :اقتصاد کشور از طریق پذیریآسیبافزایش قدرت مقاومت و کاهش  -12

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و    -

 .همسایگان ویژهبهجهان 

 های اقتصادیاستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف. 

 ایو منطقه المللیهای بینسازمانهای فیتاستفاده از ظر. 

 :پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریقمقابله با ضربه -13

 انتخاب مشتریان راهبردی. 

 های فروشایجاد تنوع در روش. 

 فروش مشارکت دادن بخش خصوصی در. 

 افزایش صادرات گاز. 

 افزایش صادرات برق. 

 افزایش صادرات پتروشیمی. 

 های نفتیافزایش صادرات فرآورده. 

گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت  افزایش ذخایر راهبردی نفت و -1۴

 .کمشتر در میادین ویژهبههای تولید نفت و گاز، بر حفظ و توسعه ظرفیت تأکیدو گاز و 

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه   -1۵

شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن  بر اساس) تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه

یانتی از بر برداشت ص تأکیدهای نفتی با صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده

 .منابع

ر تحول اساسی در ساختارها، ب تأکیدهای عمومی کشور با یی در هزینهجوصرفه -1۶

 .های زایدی موازی و غیرضرور و هزینههادستگاهدولت و حذف  اندازۀسازی منطقی

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی -1۷
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از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا  صندوق توسعه ملیسهم  افزایش ساالنه -1۸

 .قطع وابستگی بودجه به نفت

های زمینهها و سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتو سالم سازی اقتصادشفاف -12

 . ... های پولی، تجاری، ارزی ودر حوزه فسادزا

وری، کارآفرینی، در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهفرهنگ جهادی تقویت  -22

مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات اشتغال و  گذاریسرمایه

 .برجسته در این زمینه

موزشی های علمی، آدر محیط ویژهبهآن سازی گفتمانو  ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین  -21

 .ان فراگیر و رایج ملیای و تبدیل آن به گفتمو رسانه

 ازیسهماهنگهای کلی اقتصاد مقاومتی با دولت مکلف است برای تحقق سیاست -22

 :را معمول دارد و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر

 های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان ظرفیت گیریبکارناسایی و ش

 .آفندی و اقدامات مناسب

  و افزایش هزینه برای دشمن های تحریمبرنامهرصد. 

  ی واکنش هوشمند، فعال، سریع و هاطرحمدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه

 .های داخلی و خارجیبه هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

های نظارت بر گذاری و روزآمدسازی شیوهام توزیع و قیمتسازی نظشفاف و روان -23

 .بازار

 .افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن -2۴
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