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های درست پیمودن راه در عین ارائه نقشه راه مطرح شدن شاخص

های اقتصاد مقاومتیالگویی بومی و علمی بودن سیاست

های اقتصاد مقاومتی از فرهنگ انقالبی و اسالمی برآمده بودن سیاست

های اقتصاد مقاومتی با وضعیتمناسب بودن سیاست
امروز و فردای کشور  

های اقتصاد مقاومتیتوانایی سیاستویژگی برجسته
در برآورده ساخ اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسالمی 

های اقتصاد مقاومتی در برطرف ساخ مشکالتتوانایی سیاست

های اقتصاد مقاومتی پویا بودن سیاست

های اقتصاد مقاومتیمورد وفاق بودن سیاست

های ابالغ شده اقتصادی در گذشته ارائه نقشه راه به تنهایی در سیاست رضورت

یی و رانندگی عالئم راهن تشبیه

کننده درست پیمودن راهتعیین وظایف تعیین های اقتصاد مقاومتیدر بندهای مختلف سیاست  مصداق

سیاست تولید ملی

۴۴سیاست اصل 

سیاست انرژی

های آبسیاست

سیاست امنیت اقتصادی

مصداق

های کارهایی که باید انجام بگیرد مشخص شدن شاخصه های عمومی و کلی اقتصاد مقاومتیدر سیاست معنا

تدبیر برای اقتصاد کشور بلند مدت بودن این معنا

های اقتصاد مقاومتیقابل تکمیل و انطباق بودن سیاست ایی از زمانبا رشایط گوناگون در هر برهه  پذیر ساخ اقتصاد کشورانعطافمعنا نتیجه

نظر و با بحث در مجمع فکری افراد صاحبتهیه شده با تالش و هم
حضور رؤسای قوا و مسؤالن تشخیص مصلحت نظام با علت

سازی اقتصادشانمقاوم تالش بسیاری از کشورها درمصداق مشابه
متناسب با رشایط خویش 

های شدید اقتصادی در دنیابه وجود آمدن تکان های اخیربخصوص در سال  علت 

احتیاح ما به اقتصاد مقاومتی بیش از دیگر کشورها گیرینتیجه

داری و جهانی بودن اقتصادمشکالت ناشی از اقتصاد رسمایه منشأ

مرتبط بودن ما با اقتصاد جهانی

علت

مورد تهاجم و سؤنیت قرارداش ایران

الزامات

رضورت

الزمه 

نقطه قوت 

هامؤلفه

های گوناگونبرطرف شدن شکنندگی اقتصاد در مقابل تکانهمعنا

رشوع از غرب و آمریکا و رسازیر شدن  به بسیاری از کشورهاتاریخچه

علت
سیاست نظام بر ارتباط داش با اقتصاد جهانی و نداش قصد جدا 

شدن از اقتصاد جهانی به هیچ وجه
ممکن نبودن جدا شدن از اقتصاد جهانی در رشایط کنونی

متأثر شدن از اتفاقات دنیا در اقتصاد جهانینتیجه

علت

استقالل ایران

مداری ایرانعزت

ها های قدرتتحت تأثیر سیاست قرار نگرفارصار ایران بر 

تراشیهای مخالف و اخاللگر و اشکالوجود انگیزهمعنا
رشایط کنونی ایرانشاهدنسبت به ایران بیش از بسیاری از کشورها

های ناگزیر جلوگیری از اثرگذاری حوادث یا تکانه
ها بر اقتصاد ایرانیا سؤنیت الزمه
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الزامات

رضورت

الزمه 

نقطه قوت 

های کالن ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصه

های گسرتده داخلیتکیه بر ظرفیت

های اقتصاد مقاومتیمورد مالحضه قرارگرف رویکرد جهادی در سیاست

هامؤلفه

امنیت اقالم راهربدی و اساسی

کاهش وابستگی به نفت 

اصالح الگوی مرصف 

فساد ستیزی

توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا

دانش محوری

تولید ملی

اشتغال

مصداق
کاهش تورمکالنهایشاخصه

وریافزایش بهره

رفاه عمومی 

عی عدالت اجت

عی شاخصه کلیدی بودن عدالت اجت ویژگی

عی معقتد نبودن به راه رونق اقتصادی بدون تأمین عدالت اجت
معنا

مند شدن طبقات محروم از پیرشفت اقتصادی کشور بهره

های اقتصادی دنیا یکی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورهاتکانه

بالهای طبیعی علت اهمیت

های تخاصمیتکانه 

های گذشته های اقتصادی پیش آمده در چند سال اخیر و دورهتکانه مصداق

جمهور یکی از کشورهای رشق آسیا مبنی بر تبدیل شدن از یک کشور غنیی رئیسگفته ی شکست عجیب اقتصادی در جنوب رشق آسیابه یک کشور فقیر در یک شب در دوره  شاهد

برای کاهش قیمت نفت به شش دالربینی شده از مراکز دنیا گیری پیشتصمیم
مصداق

های علمیظرفیت

های انسانیظرفیت

های طبیعی ظرفیتها ظرفیتمصداق 

های مالی ظرفیت

های جغرافیایی و اقلیمیظرفیت

د به امکانات داخلی کشورمعنا رکز و اعت ی از امکانات بیرون کشور  در عین استفاده حداک

انجام نگرف کارهای بزرگ با حرکت عادی و احیاناً خواب آلود و نیاز به 
همت، تحرک و مدیریت جهادی، علمی، پرقدرت و با برنامه  دلیل

های اقتصاد مقاومتیتصمیم مسولین بر پیگیری سیاست
در دولت مبنی بر حرکت جدی و مجاهدانه   زمینه مناسب

ویژگی برجسته

مصداق مشابه

مردم محوری

ی گذشته تجربه
تأکید بیانات و معارف اسالمی مبنی بر همراه بودنمؤید

ع مردم  دست خدا با اجت

یدهللا مع الجاعه  مؤید

دفاع هشت ساله 

انقالب اسالمی مصداق

سال گذشته  ۳۵های دشوار گذر از گردنه

کم بها دادن به مردم محوری در مسائل اقتصادی شناسیآسیب

۴۴های اصل تصویب و ابالغ سیاست ی موستجب شکرگزاریدر عمل با وجود کارهای انجام شده  ۴۴های اصل ادا نشدن حق سیاستپیشینه  آسیب شناسی

تکیه کردن و بها دادن به مردم 

معنا

حضور مردم با امکاناتشان در وسط میدان اقتصادی 

کارآفرینان

مبتکران

فعاالن

صاحبان رسمایه

صاحبان مهارت

مصداق مردم 

پایان موجود در کشورنیروهای مرتاکم و بی

های مختلف ناگزیرفعالیت اقتصادی دولت در بخش مکمل

رشد اقتصاد

ها و رشد اقتصادی خیلی باال در عین وجود کشورهایی با شاخصنقطه مقابل
منطبق نبودن با خواست اسالم ارزیابیتبعیض، اختالف طبقاتی و نبود عدالت به صورت محسوس

و اهداف جمهوری اسالمی

مقاوم نبودن اقتصاد دلیل

هاتحریم

عادی نبودنارزیابی

آشکار شدن غفلت از چیزهایی برای رهربی در عین ارتباط رهربی با شاهد
دیقرشهای مختلف مردم در سال های مت

عنارص فراوان آماده به کار دارای مهارت، ابتکار، دانش و رسمایهمصداق

یت و زمینهالزمه یی، ح سازی دولت راهن
برای حضور نیروهای موجود در کشور
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های کالن ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصه

های داخلیتکیه بر ظرفیت

های اقتصاد مقاومتیمورد مالحضه قرارگرف رویکرد جهادی در سیاست

هامؤلفه

امنیت اقالم راهربدی و اساسی

کاهش وابستگی به نفت 

اصالح الگوی مرصف 

فساد ستیزی

توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا

دانش محوری

امنیت غذا و دارو  شاخصمصداق 

های کامالً کفایت کنندهخودکفا بودن و مورد توجه قراردادن زمینه معنا

شکل گرف تولید داخلی کشور براساس تأمین غذا و دارو در هر رشایطی  معنا

ویژگی برجسته

مصداق مشابه
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های اقتصادی کشورترین آسیبوابستگی به نفت یکی از سختاهمیت 

استفاده حداقلی از فروش نفت خام معنا

ی کاهش وابستگی به نفت های اقتصاد مقاومتی دربارهسیاستهمت بلند و جدیّت در عملیاتی شدن بند سیزدهم  الزمه

های اقتصادی، عامل فروریختگی عی ها سال بودن نفت در طول ده سیاسی و اجت دلیل 

یک فکر اساسی درباره نفت الزمه

در اختیار گذاش نفت به صورت فرآورده کارراه

جوییرصفه
معنا

پرهیز از ارساف 

های اقتصاد مقاومتی به دعوت کردن مردم به ریاضتمعنا کردن سیاست شناسیآسیب

مسئولین مخاطب

ل سیاست بهبود وضع مردم و گشایش در طبقات ضعیف های اقتصاد مقاومتی در صورت اع
علت

تفاوت داش مرصف کردن و بد مرصف کردن 

اقتصادی به بسته شدن دست مفسد  وابسته بودن امنیت رضورت 

جدی گرف مبارزه با فسادالزام 

همه مسئولین  مسئول

سازی و ایجاد فضای رقابتی و با ثباتشفاف رشط اصلی

ی اقتصادی به امنیت اقتصادی حضور مردم در صحنه وابسته بودن رضورت اقتصادی

سؤاستفاده چی

ی قانون دور زننده مصداق مفسد

شکننده قانون

عنوان کردن جدیت در مبارزه با مفاسد از سوی مسئولین  مناسبزمینه

مسئولین اجرایی 

مسئولین قضایی مصداق مسئولین 

مقننهمسئولین قوه

حضور احساس امنیت فعال اقتصادی 
نتیجه 

یت و تأیید نظام اسالمی از بدست ثروت به واسطه ابتکار، رسمایه و کارآفرینی آورندگانح

بنیانمناسب بودن وضع علمی کشور برای داش اقتصاد دانش مناسبزمینه

های دارای مزیت ی علم تا ثروت مخصوصاً در بخشبه راه افتادن چرخه نتیجه

ت دانشمند، متخصص، رشکت بنیان و افراد مبتکر در کشورهای دانشک شاهد

الزمه 

نقطه قوت 

مردم محوری

الزام

تحقق الگوی مرصف عاقالنه، مدبرانه و اسالمی توسط مسئولین

پرهیز مسئولین از ریخت و پاش در حوزه مأموریت خودشان در 
درجه اول و زندگی شخصی خودشان در درجه دوم به صورت جدی

رسریز شدن روحیه و اخالق نتیجه
پرهیز از ریخت و پاش به مردم

وجود ارساف در بین مردم و افراد متمکنرضورت

»کونوا ُدعاَة الناِس بَِغیِر اَلِسنَِتُکم«مؤید
۳۰۹ ص ،۶۷بحارالنوار، ج  

زندگی راحت، آسایش و رفاه عموم مردممصداق
در صورت وجود تورم و اشتغال در حد مطلوب 

ی ارساف در آب، هدر رف بخش مهمی از منابع زنده کشور به واسطهرضورتتوجه مسئوالن به تفاوت داش درست مرصف کردن با ارسافالزام
نان، مواد غذایی، دارو، وسائل زندگی و مسائل تجمل و آرایش

ی جلو نیامدن انسان نجیب شایستهنقطه مقابل
ع و اقصاد کشور و عمل رسخود افراددلیلمبتنی که می خواهد از راه حالل ارتزاق کند بی در و دروازه بودن وضع اجت

وجود نیروی انسانی مهمرتین زیرساخت اقتصادیاهمیت
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الزمه 

نقطه قوت 

ن خصوصیات  نیاز کشوری با خصوصیات کشور ما به اقتصادی با ه
های اقتصادی مقاومتی به عنوان یک سیاست راهربدیموجود در سیاست

وجود مشکالت مزمن و دیرپا

تهدیدهای اقتصادی خارجی 

های اقتصاد جهانیبحران

رضورت

معنوی کشور  مادی و های فراوانظرفیت

کشوری بزرگ

کشوری ریشهدار

ایرانخصوصیات 

کشوری دارای موقعیت ممتاز

کشوری بسیار آبرومند در دنیا 

کشوری داری فرهنگ مرتقی 

کشوری دارای اهداف بلند 

کشوری دارای حرف نو

های اقتصاد مقاومتی مقطعی دانس سیاست
با هدف مقابله با جنگ اقتصادی مقابل نقطه

های کشوروسیع بودن ظرفیت ویژگی

وابستگی به نفت 

عادت به واردات بدون اولویت و نگاه به تولید خارجی 

مصداق

تورم مزمن 

بیکاری

معیوب بودن برخی ساختارهای اقتصادی ما 

های مالی ما اشکال در نظام

اشکال در الگوی مرصف 

حرکت اقتصادی جمعی، مهم، جهادی، دلسوزانه و مستمر یک حلراه

اشکال در مسئله تولید 

وریاشکال در بهره

اشکال در نظامات پولی، مالی و بانکی
مصداق

اشکال در نظامات گمرکی

های هدفمند اقتصادی از گذشته تحریم
مصداق

ام عیار اقتصادی از زمستان سال  ۹۰آغاز جنگ 

بخشی به بنای داخلی و تقویت اقتصادسازی و استحکاممصونیت مقابله راه

خواهی ملت ایران استقالل
نو الگو شدن این حرف برای کشورهای دیگر و ملتی مبانی اسالم داش یک حرف نو بر پایهعلت  های مسل

مأیوس شدن دشمن از تأثیرگذاری از ناحیه مسائل اقتصادی هدف

اقتصاد غرب و آمریکا
منشأ

این مشکات در اروپا و دیگر کشورها  هایبا وجود زمینهرس ریز مشکالت آمریکا به اروپا و دیگر کشورها 

های اقتصاد جهانی قرارگرف به دلیل ارتباط با جهانتحت تأثیر بحراننتیجه

ناممکن بودن قطع ارتباط با جهان 
علت ارتباط

مطلوب نبودن قطع ارتباط با جهان

سازیلزوم مقاوم گیرینتیجه

۶از  ۴

بيانات در جلسه تبيين سياست هاي اقتصاد مقاومتي
1392/12/20

ها در صورت وجود داش تحریمگیرینتیجه
حل شدن مسئله انرژی هسته ای در مذاکرات

ها علیه ایرانوجود داش تحریمشاهدای، غنی سازی و حقوق برشبهانه بودن مسئله انرژی هسته
ایقبل از مطرح شدن مسئله انرژی هسته



عزم جدی مسئوالن و مدیران اصلی و فعاالن مردمی 

ورود در میدان عمل

های اجراییهای اقتصاد مقاومتی به برنامه و سیاستتبدیل سیاست

هنگی میان بخش های گوناگونه الزامات

نظارت در همه سطوح 

رفع موانع 

ن سازی گفت

پایش و اطالع رسانی 

مجریه در درجه اول قوه

مقننه قوه
مخاطب

قضائیه قوه

های گوناگون مرتبط با مسائل اقتصادیبخش

های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک عمل صالح عمل بر سیاست ویژگی

های گوناگون تبدیل شدن این نقشه راه بزرگ به برنامه معنا 

» و عملوا الصالحات« مصداق  های اقتصاد مقاومتی بودن عمل به در زمینه سیاست  معنا

سه ی اقتصادی به معنای واقعی کلمهمحقق شدن ح نتیجه

های اقتصاد مقاومتیصادرشدن دستور تبدیل سیاست های خودشان ای اجرایی از سوی رسان قوا به زیر مجموعهبه برنامه  مناسبزمینه
ی پیرشفت کار مشخص نشدن اندازه

ریزی و اجرایی کارو معین شدن زمان تحقق برنامه
شتاب گرف  الزام

ای و معین شدن سهم هر دستگاهقوه معین شدن سهم هر
مجریهیدر قوا بخصوص در قوه 

هنگی میان بخشکنندگان رؤسای قوا به عنوان مشخص های گوناگونساز و کار ه مسئول 

هنگی کمک کردن ه رضورت

هنگی بین مجلس و دولت  ه
مصداق

هنگی بین مجلس و دولت و قوه قضائیه یه

هنگی ناممکن بودن حرکت بدون ه
و تأثیرگذار بودن در بعضی دیگر هادر برخی بخش  هنگی میان بخشاهمیت   های گوناگونالزمه بودن ه گیرینتیجه

های خودشان نظارت رئسای قوا بر دستگاه

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  مصداق

نظارت رهربی

رفع موانع قانونی
مصداق صحیح

گذاران و دانشمندان با موانع غیرمعقول و حرکت آنان رسمایهمواجهه نبودن معاالن اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران  هدف

برداش قوانین مزاحم و جلوگیری از انباشته شدن قوانین بر روی هم  معنا

ی تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه معنا

های کشور و دیگران صدا و سی و رسانه
مسئول 

مسئولین دلسوزان صاحبان فکر 

دادن مسائل اهمیت جلوهاشکال تراشی، مانع تراشی، هو کردن بی های تبلیغاتی مخالف با کشوری اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاهبا اهمیت درباره شناسیآسیب

آگاهی، اعتقاد و خواست مردم  هدف

پایش دقیق پیرشفت کار 

گردآوری پردازش و استتنتاج اطالعات 

مشخص کردن حرکتی که باید در هر مقطعی انجام بگیرد هدف

سنج برای هر مقطعی مشخص کردن شاخص

رسانی به مردم انجام گرف اطالع

داش مرکز رصد قوی و بینایی  وجود معنا

الزمه 
همت 

توکل بر خدای متعال

زود بدست آمدن نتایج و بلند مدت قوت نقطه
نبودن آثار در عین بلند مدت بودن برنامه 

رات و احساس عمومی مردم  های اقتصاد مقاومتی برای شیرینی نتایج سیاستدور از دسرتس نبودن رشوع  رات حرکت بزرگ اقتصاد مقاومتیمعنا توسط مردم در دولت حارض چشیدن  مصداق

تي
اوم

د مق
صا

 اقت
اي

ت ه
ياس

س

رضورت

هامؤلفه

ویژگی برجسته

مصداق مشابه
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سه اقتصادیاهمیت سه سیاسی و ح ارزیابینامگذاری سال به ح
سه سیاسی محقق شدن ح

سه اقتصادی به تأخیر افتادن ح
جدیت کامل از سوی مسئولین الزمه

سه اقتصادی در سال  ۹۳برای دنبال کردن ح

مخاطب 
مجلساصلی

ایجاد مشکل و قابل تفسیر بودن قانونعلت اهمیت
در صورت وضع قانون جدید با وجود قوانین موجود  رفع موانع قانونی



يت
ظرف

دن 
ع بو

وسي
شور

ي ك
ها

های عجیب کشورتوجه نکردن مسئولین به ظرفیت هابا وجود داش آمارهای این ظرفیت  شناسیآسیب

بهرتین وضعیت از لحاظ دارا بودن نیروی انسانی جوان در کشور

های صنعتی و معدنی متنوع و انبوه ظرفیتمصداق

مصداق

شصت و پنج هزار عضو هیئت علمی 

بنیان دارای هفده هزار متخصص و فعالپنج هزار رشکت دانش

ها آموخته دانشگاهمیلیون دانش ده

برابر دانشجویان نسبت به اول انقالب با وجود افزایش دو برابری   ۲۵افزایش 
جمعیت نسبت به اول انقالب

درصد جمعیت کشور بین پانزده تا بیست و نه سال  ۳۱قرار داش 
مورد توجه قرار نگرف توصیه رهربی درباره نسل شناسیآسیب

وضعیتی عالی و فوق العاده ارزیابی

های نسلابالغ سیاستراه مقابله

از دست دادن امتیاز جمعیتی در آینده نه چندان دورنتیجه

ای بسیار عظیم و رشدی بسیار مهم حادثه ارزیابی

نسل افزایش دانشجویان از صدوبیست هزار نفر به چهار میلیون و 
صدهزار از اول انقالب تا کنون معنا

افزایش بیش از ده برابر عضو هیئت علمی نسبت به اول انقالب ارزیابی

ی علمی هفتم و هشتمقرار داش کشور در رتبه
های علمی اول دنیا در بعضی رشته  نتیجه

قرار داش کشور در رتبه علمی پانزدهم یا شانزدهم دنیا 
میالدی  ۲۰۱۳ها در سال طبق گزارش پایگاه

قرار داش کشور جزو چهار پنج کشور
های علمیاول دنیا در بعضی رشته 

مصداق

معادن فلزهای کم یاب و فلزهای ارزشمند

ن معادن سی

معادن طال

اول بودن در دنیا در مجموع دارایی نفت و گاز زیر زمین و داش رتبه اول در 
های آیندهنفت و گاز رگ حیاتی امروز دنیا و سالاهمیتگاز و رتبه دوم در نفت بر اساس گزارش رئیس جمهور

رتبه هفده در اقتصادهای جهان براساس گزارشات بین املللی با داش حدود 
هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی

های زیربناییرسمایه

ظرفیت و مزیت جغرافیایی

مصداق
راه

ارزیابیسد
مهم و بزرگ بودن بعضی از سدها

وجود داش حدود پانزده سد در قبل از انقالب در رسارس کشورپیشینههای مختلف در کشوروجود داش بیش از ششصد سد با اندازه

مصداق

های پاکظرفیت انژی

تنوع اقلیمی

ل، جنوب، رشق و غرب موقعیت چهار راهی ش

های آزاددسرتسی به آب

مسئله بسیار مهم ترانزیتنتیجه

مصداق
ای انرژی هسته

انرژی آب و خورشید
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