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اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﴎﺷﺎر ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی

ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع

ﻣﻌﻨﯽ

ﭘﯿﺮوی از اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻋﺪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺴﱰده
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و دارای ﻋﺰم راﺳﺦ
ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ

ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ

ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭼﺎﻟﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺑﯽاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ،ﻋﺪاﻟﺖﺑﻨﯿﺎن،
دروﻧﺰا و ﺑﺮونﮔﺮا ،ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﴩو
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ز ﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺪاوم ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﴍط

ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم

ﻻزﻣﻪ

اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢآﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم

وﯾﮋﮔﯽ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﻫﻤﯿﺖ

راﻫﱪد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺼﺪاق وﯾﮋه

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

اﻗﺪام ﺑﯽدرﻧﮓ

اﻗﺪام ﻗﻮای ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺑﻼﻏﯿﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻻزم
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ

اﻟﺰاﻣﺎت
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم
ﻻزﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪراه ﺑﺮای ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺘﯿﺠﻪ

منﺎﯾﺶ ﺣامﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن

 ۱از ۳

ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎ
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ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻫﺪاف

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ
ﺟﻬﺎدی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻮﻟﺪ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ

درونزا
ﭘﯿﴩو
ﺑﺮونﮔﺮا
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻫﺪف
۱

ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﴍاﯾﻂ و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻻزﻣﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ

ارﺗﻘﺎء درآﻣﺪ و ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻠﻲﻛﻠﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي

ﭘﯿﺸﺘﺎزی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای
 ۲ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﻫﺪف

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر

۳

ﻣﺤﻮر ﻗﺮاردادن رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوری در اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺰاﻣﺎت

۴

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

۵

ﺳﻬﻢﺑﺮی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﴫف

ِ
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺠﺎد ﺑﺴﱰ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژی
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘامﻋﯽ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ارزش
ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ،ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ

اﻟﺰاﻣﺎت

ارﺗﻘﺎء ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﻨﺪﻫﺎ
۶

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

۶

اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت راﻫﱪدی

ﻣﻮرد وﯾﮋه

اﻗﻼم وارداﺗﯽ

۶

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺒﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﻫﺪف

ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﺧﺎص

۷

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬا و درﻣﺎن و اﯾﺠﺎد ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﱪدی

ﺗﺄﮐﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﻤﯽ و ﻛﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۸

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﴫف

۹

اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮر

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﮐﺎﻻ

اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﯽ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﴫف
ﺗﺄﮐﯿﺪ
اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﴫف ﻛﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻛﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ

اﻫﺪاف

اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده

ﺷﺎﺧﺺ

ﺧﺎﻟﺺ ارزآوری ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات و ﮔﺴﱰش ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻻزم

 ۱۰ﺣامﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﺴﱰش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ

راهﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻬﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت روﯾﻪ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات

ﺷﻜﻞدﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﻫﺪف

ﮔﺴﱰش ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف

 ۲از ۳
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اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ
ﮔﺴﱰش و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر

ﻫﺪف

 ۱۲اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر

راﻫﮑﺎر

۱۱

ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﴐوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی راﻫﱪدی و ﮔﺴﱰش ﻫﻤﻜﺎری و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﭙﻠامﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣامﯾﺖ از ﻫﺪفﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﱰﯾﺎن راﻫﱪدی
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در روشﻫﺎی ﻓﺮوش
ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﺮوش
۱۳

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﴐﺑﻪﭘﺬﯾﺮی درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

راهﮐﺎر

اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮔﺎز
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺮق
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

۱۴

اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﱪدی ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻛﺸﻮر

۱۴

ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﱰك

۱۵

اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده

اﻫﺪاف

۱۶

ﴏﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻛﺸﻮر

ﺗﺄﮐﯿﺪ

۱۷

اﺻﻼح ﻧﻈﺎم درآﻣﺪی دوﻟﺖ

ﻻزﻣﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

۱۸

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

اﻓﻖ

ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ

۱۹

ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎملﺳﺎزی آن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺎدزا

ﻣﺼﺪاق
ﺣﻮزهﻫﺎ

ﻫﺪف

اﺛﺮﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﺗﻜﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی دارای ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺻﺎدرات ﺑﺮق

ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﺪت ﻣﴫف اﻧﺮژی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
ﺑﻨﺪﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ و ﺣﺬف دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮازی و ﻏﯿﺮﴐور
ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زاﯾﺪ

ﭘﻮﻟﯽ
ﺗﺠﺎری
ارزی
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده
۲۰

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدی

۲۰

اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دارای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

۲۱

ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﮔﻔﺘامن ﺳﺎزی آن

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﺑﻬﺮهوری
ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی وﯾﮋه

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻫﺪف

ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘامن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و راﯾﺞ ﻣﻠﯽ

ﻫﺪف

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
 ۲۲ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫامﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و ﺑﺴﯿﺞ ﭘﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻗﺪاﻣﺎت

۲۳

ﺷﻔﺎف و روانﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری

۲۳

روزآﻣﺪﺳﺎزی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﻫﺪف

رﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات
و اﺧﺘﻼلﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

راهﮐﺎر

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان آﻓﻨﺪی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی واﻛﻨﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ،ﴎﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم

 ۳از ۳
 ۲۴اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ آن

