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 الزامات   تحقق   رشد    اقتصادی
  افزايش سرمايه گذاري براي توليد

   ارتقاي بهره وري
  تهيه چشم انداز راهبردي و برنامه  بلندمدت دستگاه هاي اجرايي

        حكومتي براي مسائل اقتصادي 
  حمايت دستگاه هاي اجرايي از توسعه  بنگاه هاي خصوصي 

   ارتقای دانش و فناوري 
  رقابت پذير كردن كاال و خدمات ايراني 

   مسئله  انضباط مالي در بودجه
  بهبود فضاي كسب وكار 

  عالج تصميم گيري هاي متناقض 
   عالج تغييرات مكرر قوانين و مقررات

  عالج راه دراز و پرپيچ وخم فرايندهاي اداري
   ع��دم مداخله ه��اي س��ليقه اي از س��وي نهاده��اي نظارت��ي

         و غيرنظارتي 

  تأمين مالي براي فعاليت هاي بخش خصوصي 
   رفع مداخالت دولتي در مالكيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي 

   رقابت نكردن دستگاه هاي دولتي با بخش خصوصي 
   همكاري و هم افزايي بخش هاي مختلف خصوصي 

   همكاري و كم��ك دس��تگاه هاي دولتي و بنگاه ه��اي بزرگ با
           شركت هاي كوچك و متوسط

    توجه به تعاوني هاي توليد براي ايجاد اشتغال و عدالت اقتصادي

همين مقداري كه ما امروز موفقيت داريم، ناشي از پيشرفت علم در كشور است كه بحمداهلل از 15، 16 سال پيش در كشور شروع شده؛ يك روند خوبي داشته، پيشرفت خوبي داشته. ... برويد خطوط مقدم علم را بشكنيد، از آن عبور كنيد، برويد جلو؛ اكتفا نكنيد به اينكه در قسمت هاي مؤخر 
قافله  علمي جهان باقي بمانيد. جلو برويد... ما بايد جوري برنامه ريزي كنيم، جوري حركت كنيم كه 50 سال بعد اگر كسي در دنيا خواست حرف علمي نو بشنود، مجبور باشد فارسي ياد بگيرد تا بتواند سخن علمي نو را بشنود. ما بايد اين جوري حركت كنيم. آن »50 سال« كه من گفتم، حاال 

بيش از 10 سالش گذشته؛ بايد دنبال كنيد، بايد همت كنيد. ... مخاطب اين كار، بنگاه ها و مراكز دانش و تحقيق اند؛ دانشگاه ها، مراكز تحقيقي، پژوهشگاه ها و انديشكده ها؛ اينها بايستي دنبال بكنند، و ]هم[ معاونت علمي رئيس جمهور. )بيانات مقام معظم رهبري، 1401/11/10(

خط مقدم علم   را بشکنید
 توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی

 در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها، 10 بهمن 1401

   حل مشكل معیشت مردمي و رفاه خانوار را 
داریم در کشور

    ارتقاي جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان
    ایجاد اشتغال کنیم براي مجموعه  عظیم 

جوان متخصص و دانشمند 
    در فرداي محتَمل که اینقدر جوان نداریم

 واقعًا کشور بتواند خودش را اداره کند 

 ما در میان مدت به رشد سریع و مستمر 
احتیاج داریم ؛ چرا؟
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