
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مانی گیری از ظرفیت های مکتب سلیبهره 
ملیدر مدیریت راهبردی اقتصاد 

(  ع)مرکز اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین -اله مراد سیف   



لش های مدیریتی اقتصاد ملیچا

 دادند،نمیهدر برجاممسئولین زمان را در انتظار ثمر دهی
 می شد ،مدیریت ذخایر ارزی و طالی کشور
 میکرد ،نبانکی به صورتی افسار گسیخته پایه پولی و نقدینگی را متورم نظام
 نظام مالیاتی کارآمد و فراگیری می داشتیم.
،پیوندهای اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه مستحکم شده بود
 ریشه کن شده بود،اقتصادی مفاسد
 جدی می گرفتیم،و سالمت اقتصادی را شفافیت
 کرده بودیم ،فراهم زمینه های مشارکت مردم در اقتصاد را
 حمایت شده بودجریان قاچاق قطع و واردات مدیریت با ملی و داخلی تولید
 م ،گرفته بودیرا جلو خام فروشی بود و دستور کار ملی یک افزوده ایجاد ارزش
 کردیمکامل میارزش را در تولیدات داخلی واردات ، زنجیره کاهش وابستگی به برای….

یه سازگار مردم دلیل روحبه کرونابا وجود تحریم ، سقوط قیمت نفت و نیز همه گیری ویروس 
دل نقالبیِامذهبی مردم و نیز روحیه اعتقادات فرهنگ و یمن ما با شرایط بحران و جنگ و به 

:اگر نباشیم می توانستیم بسیاری از مشکالت فعلی را شاهدانقالب ، بستگان به نظام و 



:سلیمانی مکتب مدیریتی شهید 
تیجه رویکرد ویژه ای در مدیریت راهبردی است که  ن

هدیدات عملی آن شکل گیری مقاومت فعال در برابر  ت
.  است 

مکتب مدیریتی شهید سلیمانی

: عناصر مدیریتی مکتب شهید سلیمانی
دستانهسیاست پیش کاربست
 جهادیبهره گیری از ظرفیت ها با مدیریت
تبدیل تهدیدات به فرصت



ر مقاومت فعال د
صحنه جنگ 

اقتصادی

مکتب مدیریتی شهید سلیمانی

تحقق و پیاده
سازی الگوی 

ی اقتصاد مقاومت
یعنی



الگوی مدیریت کالن اقتصادی پیشنهادی

:الگوی پیشنهادی در 
فعال مواجهه مستقیم با تهدیدات از قدرت گرفتن آنها برای

بر مسایل سازی نقاط ضعف داخلی جلوگیری کرده و با تمرکز
.ازدساصلی ظرفیت های جدیدی برای مهار چالش ها خلق می 

:  لذا 
ابلیت های تشخیص مسایل اصلی و نیز شناخت دقیق از ق

دات موجود که می توانند به ظرفیت برای مهار تهدی
.  تبدیل شوند از ویژگی های این مکتب است 



مکتب مدیریتی شهید سلیمانی

:  الیه های سه گانه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
 با معیار عدالتاستحکام بخشی ساخت داخلی
 با معیار استقالل اقتصادیمدیریت مخاطرات
 اقتصادی پویاییبا معیار تبدیل تهدیدات به فرصت ظرفیت سازی برای

ی شامل عدالت در اقتصاد ملی مبتنی بر بیانیه گام دوم اهداف اصلی اقتصاد مل
. اقتصادی ، استقالل اقتصادی و پویایی اقتصادی است 

اید در فرایند تحول اقتصادی زمان بر بوده و سیاست ها و اقدامات آن می ب
و بلند ( سال5تا 3)، میان مدت (سال3یک تا )مدت افق های زمانی کوتاه 

.  برنامه ریزی و اجرا شوند ( سال25تا 20)مدت 



پیاده سازی اقتصاد مقاومتیبرای اولویت های سیاستی مرتبط 

در افق کوتاه مدت(  الف 

نظامات 
دارای اولویت

اقدامات اولویت دار مرتبط با هر یک از اهداف اساسی

عدالت اقتصادیمحور 
(لیاستحکام بخشی داخ)

استقالل اقتصادیمحور 
(مدیریت مخاطرات)

پویایی اقتصادیمحور 
(ظرفیت سازی)

ساماندهی نظام -1
عمومیبودجه ریزی 

ساماندهی نظام -2
یارانه

ساماندهی نظام -3
ارزی

ا کنترل تورم و گرانی ب-1
جهت گیری بهبود معیشت

مردم

هدفمندی یارانه ها با -2
جهت گیری حمایت از اقشار

برخوردارکم 

دی با کنترل مفاسد اقتصا-3
جهت گیری جلوگیری از هر

گونه انتفاع غیر عادالنه

ی قطع وابستگی بودجه جار-1
نفتبه 

راهبردیذخیره سازی -2

مدیریت واردات و صادرات-3

رشد بهره وری منابع  و -1
کاهش اتالف منابع انرژی 

حمایت از بنگاههای کوچک-2
متوسطو 

بهبود محیط کسب و کار-3



پیاده سازی اقتصاد مقاومتیبرای اولویت های سیاستی مرتبط 

در افق میان مدت(  ب 

نظامات 
دارای اولویت

اقدامات اولویت دار مرتبط با هر یک از اهداف اساسی

عدالت اقتصادیمحور 
(یاستحکام بخشی داخل)

استقالل اقتصادیمحور 
(مدیریت مخاطرات)

پویایی اقتصادیمحور 
(ظرفیت سازی)

اصالح نظام برنامه-1
ریزی

یاصالح نظام مالیات-2

اصالح نظام بانکی-3

ایجاد ثبات و امنیت -1
ره اقتصادی با جهت گیری گ
گشایی پایدار از مشکالت

مردم

توزیع مناسب تر بار -2
لت مالیاتی با جهت گیری عدا

توزیعی 

نات توزیع مناسب تر امکا-3
عمومی با جهت گیری عدالت

منطقه ای

مهار تهدیدات اقتصادی-1

کاهش وابستگی در اقالم-2
راهبردی 

ی تقویت پیوندهای راهبرد-3
اقتصادی با همسایگان

تقویت کارآمدی بخش -1
عمومی با دولت الکترونیک

یانیتقویت و توسعه دانش بن-2

نی تقویت و توسعه کارآفری-3



پیاده سازی اقتصاد مقاومتیبرای اولویت های سیاستی مرتبط 

در افق بلند مدت(  ج 

نظامات 
دارای اولویت

اقدامات اولویت دار مرتبط با هر یک از اهداف اساسی

عدالت اقتصادیمحور 
(لیاستحکام بخشی داخ)

استقالل اقتصادیمحور 
(مدیریت مخاطرات)

پویایی اقتصادیمحور 
(ظرفیت سازی)

اصالح نظام -1
حکمرانی اقتصادی

ه ایجاد نظام یکپارچ-2
اطالعات اقتصادی

اصالح نظام تجاری-3
و ارزی

کارآمدسازی صندوق -1
توسعه ملی با جهت گیری

عدالت بین نسلی 

گسترش پایه های -2
روت  مالیاتی به مالیات بر ث
با جهت گیری عدالت 

مالیاتی

ادی ایجاد شفافیت اقتص-3
با جهت گیری رانت زدایی

قطع کامل خام فروشی -1
منابع نفتی و معدنی

کاهش تمرکز تجاری با -2
ریتنوع بخشی به شرکای تجا

اجرایی کردن پیمان های -3
پولی دو جانبه و چند جانبه

توسعه رقابت پذیری -1
تولیدات داخلی

ی توسعه تنوع و پیچیدگ-2
اقتصادی

ر توسعه نفوذ اقتصادی د-3
بازارهای هدف صادراتی



الّهم صل علی محمد و آل محمد


