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اهداف اقتصادی جوامع

ی در حال حاضر، تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی برای تمام

.  شمارمیرودجوامع، هدفی مهم به 

ا از خود رمیکوشند عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده، کشورهای 

یشرفت برهانند و با دستیابی به پوخارجی قید و بند موانع داخلی 

.ننداقتصادی، وضع مناسبی را برای زندگی افراد جامعه فراهم ک

مه در این موقعیت، دولت ها در صف مقدم اقدام برای پیشرفت ه

رکت به تا حمیکنند تمام تالش با جدیت جانبه کشور خود هستند و 

سرعتسمت عدالت و پیشرفت را در جامعه آغاز کنند یا آن را 

.بخشند



نقش  قوای سه گانه در تحقق اهداف عدالت 

وپیشرفت
ها به عنوان قوه مجریه کشور با داشتن بودجه و سیاستدولت 

و مالی ، نقش اساسی در گذاری اقتصادی گذاری و مقررات 
برنامه ریزی اقتصادی دارند، 

.اجرای قوانین و برنامه ها نیز بر عهده قوه مجریه است

قننه گذاری قانونی، تأیید و تصویب برنامه ها بر عهده قوه مریل 
.است

امات و برخورد با مفاسد و اقدسالمت، پیشگیری نظم، برقراری 
.  غیرقانونی با قوه قضاییه است

ت نقش همه ارکان و قوای کشور در تحقق عدالت و پیشرفبنابراین 
.می کنندمهمی ایفا 



در دهه دومحرکت به سوی پیشرفت اقتصادی 

انقالب 

مشکالت اقتصادی بر جای مانده از زمان پهلوی و حل 

باسازی خرابی های ناشی از جنگ 

،جهش اقتصادی و پر کردن عقب ماندگی هاآغاز 

زیر ساخت های نیازمند آغاز جهش اقتصادی و پر کردن عقب ماندگی ها 

یع پایه اقتصادی الزم مثل راه و ترابری، بندر و اسکله، نیروگاه برق، صنا

ه ها مثل فوالد، مخابرات، پتروشیمی، بهداشت، سالمت و افزایش دانشگا
.  بودیم ؛بنابراین دوره سازندگی اقتصادی شکل گرفت



م سوحرکت به سوی پیشرفت اقتصادی در دهه 

انقالب 

دی ثمر رسیدن بسیاری از طرح های اقتصاضمن به 

ر ناخالص ملی و درآمد سرانه ی کشوتولید و مولد، 

.بخشیدرا بهبود 

نقش خود درعرصه تالش دولت برای بازنگری 

اقتصاد



سیاستهای کلی دولت برای کاهش نقش خود در

اقتصاد 

کاهش برخی فعالیت های غیر ضروری خود در اقتصاد

 ،دادن آزادی عمل بیشتر به بخش خصوصی

اد تشویق مردم به فعالیت هرچه بیشتر در عرصه اقتص

واگذاری کارخانه ها و شرکت های دولتی به بخش 

سرمایه گذار خارجی، جذب خصوصی 

 در کارایی و بهره وری در عرصه اقتصاد به ویژهافزایش

قانون اساسی،44چارچوب سیاست های اجرایی اصل 





مشکالت اقتصاد ی به جا مانده ازدوره پهلوی 

وقاجاریه

نفتیبه در آمد های وابستگی •

وری ضعیف عوامل تولید، بهره •

غلط مصرفی مردم، فرهنگ •

اداری {دیوان ساالری}بروکالسی•

سوی دیگر دشمن بعد از ناکامی در جنگ های نظامی، از •
.  د کردانتظامی، امنیتی و فرهنگی، جنگ اقتصادی را تشدی



چهارم انقالب حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی در دهه 

با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بین کشور های در حال

م و پیشرفت و ورود به رقابت های اقتصادی منطقه ای و عل

و فناوری، دهه چهارم انقالب با عنوان دهه عدالت و پیشرفت

با مجموعه ای ازخط مشی های راهبردی مثل جهاد اقتصادی، 

غاز اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مردمی آ

شد



اقدامات انجام شده برای رسیدن به یک اقتصاد

پیشرفته

ور، چشم انداز بیست ساله کشتنظبیم سند -1

که اغلب مضامینی –شعار های سال طرح -2

داشتاقتصادی 

،بیش از سی سیاست کلیابالغ -3

ند تدوین سند نقشه جامع علمی کشور و س-4

پرورشتحول بنیادین آموزش و 

پیشرفتتدوین الگوی اسالمی ایرانی -5



اولویت های اقتصادی سال 

رین ابتدای هر سال با توجه به مهم تاولویت اقتصادی سال ،در 

نهاد به پیش{ راهبرد سال}یک ،  و اصلی ترین مسائل کشور

شعار . نخبگان کشور و توسط مقام معظم رهبری تعیین میشود

ال سال درواقع نشان دهنده گفتمان و راهبردی است که درآن س

سال از بیشترین اولویت برخوردار است؛ هرچند بعد از پایان

.ید نیز باید نسبت به آن حساسیت و مراقبت الزم به عمل آ



شعار اقتصادی سال



1391-1390شعار اقتصادی سال 

سال در جدول مشخص می شود که بیش از نیمی از شعارهای بادقت 

.غیرمستقیم،به موضوع اقتصاد مربوط استطورمستقیم یا ،به 

ی جهاد اقتصادمسئله به ترتیب بر 1391و1390طورمثال در سالبه 

.داشته استتاًکید تولید ملی و  



ملیاثار ونتایج حمایت ازتولید 

 داردآثار مطلوبی بر اقتصاد کشور تولید ملی به توجه:

افزایش درآمد دولت،افزایش اشتغال،کاهش تورم مانند 

 ردکشور را شکوفا خواهد کایرانی،اقتصاد محصوالت خرید.

 تاساز محصوالت ایرانی بیانگر رفتاری ارزشمند استفاده.

 لی دهنده ی حساسیت و غیرت ماستفاده از کاالی ایرانی نشان
ما نسبت به آنها است 

 تردید همه کسانی که کشور خود را دوست بدون
خارجی دارای مشابه کاالی رابر دارند،محصوالت ایرانی 

دمی دهند و با افتخار از آنها استفاده می کننترجیح داخلی 



جهاد اقتصادی

این است که در اقتصاد به طور جهاد اقتصادی از منظور 

.عمل کنیم(تالش خالصانه بیشتر وبهتر)جهادی 



ریل گذاری اقتصاد

.سیاست های کلی کشور،مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می کند

عظم توسط مقام ماقتصاد بیش از ده سیاست کلی در زمینه تاکنون 

.رهبری مشخص و ابالغ شده است

در ریل خود قطاراقتصاد به این سیاست ها موجب می شود توجه 

.نهایی برسدحرکت کند وبه مقصد 



سیاست های کلی اقتصادی



اقتصادچشم انداز 

ر داشته اقتصاد کشور باید پیوسته رشد و شکوفایی مستم•

.باشد

فعاالنتمامی دستیابی به این منظور،الزم است برای •

.داقتصاد کشور تصویر مطلوبی از آینده داشته باشن

و فعاالننخبگان،مردم بین هماهنگی کشورها بیشتر •
.  داقتصادی را با تدوین سند چشم انداز به دست می آورن



1404تصویر اقتصاد ایران در چشم انداز 

:بودبدین صورت خواهد اقتصاد کشور .( ش.ه1404)درسال 

نسبی کشوری با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی،ارتقای

الزم است که شاخص های کمی  ...سطح درآمد سرانه،رسیدن به اشتغال کامل و

کالن برنامه های توسعه و بودجه های ساالنه  مانند میزان سرمایه گذاری،درآمد

ک سرانه،تولید ناخالص ملی،میزان اشتغال  وتورم،کاهش فاصله درآمد میان ده
.شودن می های باال و پایین جامعه باید متناسب با این سند چشم انداز تنظیم و تعیی





پیشرفتاقتصاد مقاومتی ضامن 

صر اساسی برای تداوم پیشرفت اقتصادی،عالوه بر ارتقای توان تولید به عنوان عن

ختلف و آسیب ناپذیری آن از فشارها و تکانه های مسازی اقتصاد پیشرفت،مقاوم 

.استالزامی 

د ض، استحکام اقتصادی، ثبات اقتصادیمانند دانان با اصطالحاتی اقتصاد 

یگیری و سازی اقتصاد را پمسئله مفاوم ایداریپ،واقتصادیآوری تاب ، شکنندگی

اجرا می کنند



علت مصون سازی اقتصاد ایران در مقابل

تهدیدهای داخلی وخارجی

قالب اقتصاد ایران در یک صدسال اخیر به ویژه بعد از ان

و وتحریم اسالمی،همواره از سوی دشمنان دچار آسیب 

ای از سویی دیگر شتابی که در سال ه.فشار بوده است

وتقویت اخیر داشته،مستلزم مقاوم سازی بیشتر 

از این رو اقتصاد کشور برای حفظ وساختارهاست و 

در د بیشتربایبرطرف سازی موانع پیشرفت و شتاب 

بحران های داخلی و خارجی،مصون و مقاوم باشد



اقتصاد مقاومتی 

ش اقتصاد مقاومتی اقتصادی است پیشرفته مردمی دان

رونی بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و بی

های آسیب ناپذیر است وبا اتکا به قابلیت ها و طرفیت

داخلی و استفاده ازفرصت های بیرونی  نیازها و 

مشکالت اقتصادی را رفع می کند و با تحریم ها و 

ننده اقتصاد مقاومتی تضمین ک. تهدیدات متوقف نمی شود

شکالت عزت و پیشرفت کشور در بلند مدت و رفع کننده م

.جاری در کوتاه مدت است



مولفه های اقتصاد مقاومتی

درونزایی) 1

برونگرایی و گسترش ارتباطات ) 2

پیشرو مولد و فرصت ساز ) 3

مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری) 4

اقتصاد دانش بنیان) 5

اقتصاد مردمی) 6

توزیع عادالنه ثروت و درآمد) 7

مقاوم سازی دربرابر فشارها و تهدیدات ) 8

توان تحریم شکنی ) 9

اتکای بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی کاهش ( 10



درونزایی

رفت اصلی تولید در اقتصاد کشوربه عنوان محرک اصلی پیشعوامل 

.بگیردباید ازدرون کشور نشات 

ر وضعیت عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی به بیرون وابسته باشد داگر 

د می بحرانی مثل تحریم دشمن عوامل اصلی پیشرفت کشور را محدو

.  سازد و کشور با مشکالت بسیاری روبه رو می گردد

مک گذاری خارجی در صورتی می تواند به پیشرفت کشور کسرمایه 

.کندکند که عوامل داخلی تولید را تقویت 

غیر این صورت سرمایه گذاران خارجی در زمان بحران ممکن در 

ی منبع است تصمیم به خارج کردن سرمایه بگیرند و اگر رشد اقتصاد
.درونی نداشته باشد باخروج منابع خارجی متوقف خواهد شد



برونگرایی و گسترش ارتباطات 

اقتصادی کشور وقتی تضمین می شود که در درونرشد 

کشور تولید می شود در سطح گسترده توسط کشورهای

مختلف مورد استفاده قرار گیرد 

دد محصوالت با ارزش افزوده باال به کشورهای متعصادرات 

در سراسر جهان با اولویت کشورهای همسایه و شرکای 
.تجاری به مقاوم سازی اقتصاد کشور می انجامد



پیشرو مولد و فرصت ساز

ت های اقتصادی برای ماندگاری نیازمند خلق فرصپیشرفت 

جدید است 

صه قدرت تولید و انتخاب عرخلق فرصت های جدید براساس 

.  مناسب فرصت ساز برای پیشرفت صورت می گیرد

قدرت تولید و انتخاب زنجیرهای اقتصادی دارایافزایش 

ار حرکت اقتصادی مورد توجه قرعنوان محور مزیت باید به 

.گیرد



مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری

حکام مقاوم همچنان که در مقابل موانع بیرونی استاقتصاد 
الزم را حفظ کند باید به برطرف کردن ضعف های 

.  درونی نیز بپردازد

ستفاده از تولیدی و پیشرفت اقتصادی با چگونگی اقدرت 
.داردمنابع و میزان بهره وری ارتباط زیادی 

بهینه بودن نوع میزان و زمان مصرف و همچنین بهره
ی برداری حداکثری از منابع به تولید کمک شایانی م

.نماید



اقتصاد دانش بنیان

. منبعی درونی وپایان ناپذیر استدانش 

ادی هرمیزان تولید کشورپایه دانش بنا شود مقاومت اقتصبه 

.شودبیشتر محقق می 

الها و از طرفی به میزان باالتربودن سطح دانش در تولید کا

خدمات ارزش افزوده آنها بیشتر و در آمد بیشتری نصیب
.اقتصاد کشور می شود



اقتصاد مردمی

ریزی مناسب برای مقاوم سازی اقتصاد مستلزم برنامه 

.استتوانمندسازی مردم در همه ابعاد 

تصادی زیرا پیشرفت اقتصاد هرکشور در گروی پیشرفت اق

.آحاد مردم است

برنامه های دولت زمینه ساز افزایش دراقتصادمردمی 

.مشارکت مردم در اقتصاد است

ر با کشو،اقتصاد در اثر رشد توتنمندی های اقتصادی مردم 
.ی کندگستردگی و عمق بیشتر پیشرفت م.استحکام.شتاب 



توزیع عادالنه ثروت و درآمد

عادالنه ثروت و درآمد عالوه بر در اختیار قرار دادنتوزیع 

به منظور تولید برای عموم مردم برابر، فرصت های 

رفت یکپارچگی و توازن اقتصادی  را ایجاد و به حفظ پیش
.اقتصادی کمک شایانی می کند



مقاوم سازی دربرابر فشارها و تهدیدات 

:بایدکشور اقتصاد 

دن آن برطرف کر،توان در وضعیتی قرارگیرد که در صورت وارد شدن آسیب -1

.را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشد 

فشارها کمترین آسیب را متحمل شود در -2

ه به حرکت اقتصادی را نیز به فرصت تبدیل کند و توانمند تراز گذشتتهدیدات -3

.خود ادامه دهد

.ستاقتصاد در عرصه بین الملل همواره با پیچیدگی ها و تنش هایی هموار ا

ز عالوه بر تحریم ها بحران ها و بیماری های اقتصادی کشورهای دیگر نی

.در فضای بین المللی قابل انتقال به اقتصاد کشور است 

همان طور که الزم است انسان در مقابل بیماری ها واکسینه شود اقتصاد
.دکشور نیز باید در برابر فشارها و تهدیدات تمهیدات الزم را بیندیش



توان تحریم شکنی 

ه هیچ اقتصاد بین الملل نمی توان وضعیتی را تصور کرد کدر 
.  تنشی برای کشور ایجاد نشود

از پیروزی انقالب اهداف و آرمان های واالی توحیدی و بعد 
انسانی جمهوری اسالمی ایران همواره با خصومت ها و دشمنی 

.های استکبار جهانی روبه رو بوده است

اقتصادی همان طور که از ابتدای انقالب اسالمی ابزارتحریم 
اده اعمال فشار دشمنان کشور بوده است در آینده نیز مورد استف

گیرددشمنان قرارمی 

ی دارد و تحریم شکنی اقتصاد کشور برای کشور اهمیت حیاتتوان 
آگاهی دشمنان از این توانایی موجب می شود که از تحریم 

.اقتصادی دست بردارند



کاهش اتکای بودجه و تراز تجاری به درآمدهای 

نفتی 

ه هر اقتصاد کشور را به درخت یا گیاه در حال رشد تشبیه کنیم باگر 
ه باشد میزان ریشه های گیاه درخاک عمیق تر و پراکندگی بیشتری داشت

.مقاومت آن در مقابل طوفان ها و فشارهای بیرونی افزایش می یابد

و تک محصولی همانند گیاهان و درختان تک ریشه مقاومتاقتصادهای 
.ماندگاری کمتری دارد و به راحتی از جای کنده می شود

رفت منابع درآمدی کشورگوناگون تر باشد مقاومت و در پی آن پیشهرچه 
.کشور بیشترتضمین می شود

ت به تاکید بر اصالح نظام مالیاتی افزایش صادرات غیرنفتی و حرک
آمدی سمت فروش فراورده های نفتی به جای نفت خام به تنوع منابع در

.کشور کمک می کند


