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 صندوق توسعه ملی در منویات مقام معظم رهبري

 و منـابع  بـه  عمـومی  بودجـه  تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهاي و گاز ،نفت به نگاه تغییر چکیده:

همـواره از   گـاز  و نفت درآمدهاي به دولت جاري هاي هزینه وابستگی قطع اقتصادي و زاینده هاي سرمایه
 ،بنیان دانش اقتصاد چارچوب در هاي مقام معظم رهبري بوده است. از منظر ایشان حرکت صحیح دغدغه

 هـاي  تحـریم  کـردن  اثـر  بی هاي مهمترین راهاز  نفت به و قطع وابستگی مقاومتی اقتصاد نمودن عملیاتی
ملـی    ترین دالیل تشکیل صندوق توسـعه  باشد. این موضوع یکی از اصلی می ایراناقتصاد  روي بر دشمن

بود است. هدف این پژوهش، بیان برخی از مهمترین فرمایشات مقـام معظـم رهبـري پیرامـون صـندوق      
 باشد. انتظارات ایشان از این صندوق می شناخت همچنین توسعه ملی و

.اي کشور، اقتصاد مقاومتی هاي توسعه هاي کلی برنامه سیاست، صندوق توسعه ملی کلیدي: هاي واژه  
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 مقدمه

هاي راهبردي جمهوري اسـالمی   ذخیره بخشی از عواید فروش نفت و منفک نمودن آن از بودجه سنواتی کشور همواره جزء سیاست

 بـا  مقابله براي توسعه، سوم برنامه قانون 60ماده موجب به 1379در سال  ارزي ذخیره حسابتشکیل از ایران بوده است و می توان 

 نفت صادرات از حاصل درآمد ثابت جریان یک ایجاد منظور به نیز و یردگ می نشات نفت قیمت نوسانات از که دولت درآمد نوسانات

عنـوان یکـی از مهتـرین    ه بود به گردید ایجاد نسلی، بین اي سرمایه و اي ذخیره هاي دارایی انواع به نفت فناپذیر منبع درآمد تبدیل و

 اقدامات در این راستا نام برد که البته تجربه موفقی نبود.

 صـندوق  اساسـنامه  حکم در که( ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 84 ماده موجب به ملی توسعه صندوق

 دائمـی  اساسـنامه  مذکور، توسعه پنجساله برنامه دوره اتمام با. است نموده فعالیت به شروع و تشکیل 15/10/1390 تاریخ در) بوده

 رسـیده  اسـالمی  شوراي مجلس تصویب به 10/11/1395 تاریخ در کشور توسعه هاي برنامه دائمی احکام قانون 16 ماده در صندوق

هاي نفتـی بـه    به موجب این ماده صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده .است

هـاي نفتـی    هاي آینده از منابع نفـت و گـاز و فـرآورده    هاي زاینده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسل هاي ماندگار، مولد و سرمایه ثروت

حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعـی،   منابعمنابع صندوق عمدتا از طریق واریز درصدي از ه، مطابق اساسنام تشکیل شده است.

گـردد. همچنـین عمـده مصـارف      ن مـی هاي صندوق نزد بانـک مرکـزي تـامی    هاي نفتی هر ساله به حساب میعانات گازي و فرآورده

گذاري در بازارهاي پولی و مـالی   دي و همچنین سرمایههاي اقتصا هاي خصوصی، تعاونی و بنگاه بایست اعطاي تسهیالت به بخش می

 باشد. 

 پیشینه:

هـا بـا رویکـرد     از صـندوق هاي مشخصی در راستاي اهداف خـود دارنـد. برخـی     هاي ثروت ملی در دنیا رویکرد معمول صندوقبطور 

 بـا توجیـه اقتصـادي و   هـاي بلنـد مـدت     به دارایـی  گذاري و تبدیل منابع ریق سرمایهافزایی و صیانت از منابع خود عمدتا از ط ثروت

هـا تشـکیل و بـا     ها با هدف کاهش خطرات مواجه با بحران اقتصادي در دولـت  نمایند. برخی دیگر از صندوق فعالیت میبازدهی باال 

 آیند. ها می ذخیره بخشی از درآمد دولت بطور مستمر، در مواقع ضروري به کمک دولت

همواره  ،نحوه مدیریت منابع صندوق و چگونگی اختصاص این منابع ها، دم تبیین صحیح اهداف و خط مشیلکن در ایران به دلیل ع

 10باعث گردیده امروزه و با گذشـت بـیش از   اندازه گیري از طرفی نبود شاخص دقیق ائل چالش برانگیز جامعه بوده است. جزء مس

 .نباشدلکرد به طور دقیق میسر عم صندوق توسعه ملی، امکان ارزیابی سال از آغاز عملکرد

 هدف پژوهش:

هاي آن و دیگر مسائل مرتبط با صـندوق را در فرمایشـات مقـام     ف از تاسیس صندوق، اهداف و رسالتهد در نظر داردپژوهش این 

نگـاه   و به ارزیابی عملکـرد صـندوق از زاویـه   بررسی نموده  ( به عنوان رکن اصلی سیاست گذاري راهبردي در کشور)معظم رهبري

 معظم له بپردازد.

٢ 
 



 :فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص صندوق توسعه ملی

 .باشـد  به شرح ذیل مـی به صندوق توسعه ملی  در سنوات اخیر راجعفرمایشات مقام معظم رهبري مکتوبات و اي از مهمترین  گزیده

الزم به ذکر است مرقومات ایشان در ذیل مکاتبات و همچنین فرمایشات ایشان در جلسات خصوصی با مسئولین کشـور بـا موضـوع    

پژوهش صرفا از مطالبی که توسط پایگاه اطـالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم      در این  لکنصندوق توسعه ملی بسیار فراتر از این بوده 

 است. دیدهگررهبري منتشر گردیده است استفاده 

 :21/10/1387توسعه توسط مقام معظم رهبري  پنجم برنامه کلی هاي ابالغ سیاست

 »اقتصـادي  زاینـده  هاي سرمایه و منابع« به عمومی بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهاي و گاز و نفت به نگاه تغییر :22بند

 استفاده براي ریزي برنامه و پنجم برنامه اول سال در اسالمی شوراي مجلس در آن اساسنامه تصویب با ملی توسعه صندوق ایجاد و

 :رعایت با بدان وابسته دستی پایین و خدماتی و صنعتی زنجیره در گاز و نفت نسبی مزیت از

 .ملی توسعه صندوق به نفتی هاي فرآورده و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 20 حداقل ساالنه واریز ـ22 ـ1

 توسـعه  و تولیـد  هـدف  بـا  غیردولتـی  عمـومی  و تعاونی خصوصی، هاي بخش به ملی توسعه صندوق منابع از تسهیالت ارائه ـ22 ـ2

 .اقتصادي مناسب بازدهی و رقابتی شرایط گرفتن نظر در با کشور خارج و داخل در گذاري سرمایه

 .برنامه پایان تا گاز و نفت درآمدهاي به دولت جاري هاي هزینه وابستگی قطع ـ22 ـ3

 :22/12/1390نفت  وزارت پژوهشگاه از بیانات در بازدید

 ذخـایر  و منابع صورت این در که کنیم تبدیل ماندگار اي سرمایه به ملت، و کشور میراث و ذخایر عنوان به را نفتی درآمدهاي باید"

 بایـد  پـنجم  برنامـه  قانون براساس بود و مهم تدبیري ملی توسعه صندوق تشکیل .شد خواهد تبدیل کشور قوت نقطه به واقعاً نفتی،

 بایـد  و شده شروع کار، این خوشبختانه که شود صنعت و تولید صرف و واریز صندوق این به سال هر نفتی درآمد درصد 20 حداقل

 ."یابد ادامه

 :01/01/1391اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي  در بیانات

 صـندوق « خوشـبختانه  .هسـتند  مسـئول  همـه   »ایرانـی  ي سـرمایه  و کـار  از حمایـت  ملی، تولید«مهم بسیار هدف این تحقق در"

 اختیـار  در باارزشـی  ي ذخیـره  یـک  امـروز . کـرد  قانون را آن اسالمی شوراي مجلس شد؛ تصویب ها سیاست در »اقتصادي ي توسعه

 هـم  دولـت  کنـد،  همکـاري  باید هم مجلس کنند؛ تسهیل را کار باید. بگذارند ملی تولید اختیار در را این توانند می هست؛ مسئوالن

 - است کار قدرت داراي که آن چه است، سرمایه داراي که آن چه - هم مردم. بدهند رونق ملی تولید به بتوانند کند؛ همت بایستی

 ."کنند همکاري اتقان، ایجاد با بایستی

 :29/11/1392 اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري هاي ابالغ سیاست

 .نفت به بودجه وابستگی قطع تا گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم  ساالنه افزایش :18بند
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 :09/04/1394توسط مقام معظم رهبري  توسعه ششم برنامه کلی هاي ابالغ سیاست

 »زاینده اقتصـادي  هاي سرمایه و منابع« به عمومی بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهاي و گاز و نفت به نگاه تغییر: 10بند 

 و نفـت  صـادرات  از حاصـل  منابع از درصد 30 ساالنه واریز و موجود اساسنامه تنفیذ با ملی توسعه صندوق اساسنامه شدن دائمی و

 .آن به سالیانه درصد واحد 2 حداقل افزایش و ملی توسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازي میعانات

 .مرکزي بانک از ها حساب مدیریت استقالل -1-10

 .ارزي صورت به غیردولتی هاي بخش به ملی توسعه صندوق منابع از تسهیالت ارائه -2-10

 .عادي قوانین و اي بودجه تکالیف از ملی توسعه صندوق مصارف استقالل -3-10

 از ریـالی  اعتبـاري  خـط  اخـذ  قبـال  در عامـل  هاي بانک نزد صندوق، ورودي منابع از درصد 20 حداکثر ارزي گذاري سپرده -4-10

 .ملی توسعه صندوق معرفی با تعاونی و متوسط و کوچک صنایع کشاورزي، بخش به ریالی تسهیالت ارائه براي مذکور هاي بانک

 :31/03/1395دیدارن شاعران  در بیانات

 یـک  جـایی،  یـک  اینکـه  براي نفت پول از کنیم می ذخیره اینجا ما که ملّی ي توسعه صندوق ي ذخیره همان مثل ذخیره این خب"

 "].بخورد درد به باید[ بشود استفاده آنجا در و بخورد کشور درد به وقتی

 :01/01/1396اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي  در بیانات

 ارزش اینکـه  بـدون  کـه  نفتـی - کشـور  نفـت  درآمـد  از که است این ملّی ي توسعه صندوق معناي چیست؟ ملّی ي توسعه صندوق"

 کم نفت به کشور اقتصاد وابستگی که بشود گذاشته کنار درصدي یک هرسال -میفروشیم و آوریم درمی چاه از ، کند تولید اي افزوده

 را درصـدها  سـه  ایـن  اگر شود؛ می اضافه درصد سه] یعنی[ اندکی سال هر درصد، بیست این بر بعد درصد، بیست اول گفتیم. بشود

 در شـد  مـی  داري نگه یعنی شد می ملّی ي توسعه صندوق صرف نفت، درآمد از درصد 36 بایستی امسال ، بکنیم اضافه بود بنا تاکنون

 سـال  چنـد  ظـرف  در بـرود،  پـیش  وقتی این و. کرد می پیدا نجات اندازه این به نفت به وابستگی از کشور که ملّی ي توسعه صندوق

 هـاي  بـدبختی  از یکی. است عظیم فوز یک و بزرگ فرصت یک کشور براي این که شد خواهد جدا کشور اقتصاد از بکلّی نفت دیگر،

 ي تولیدکننده کشورهاي دست هم نفت اختیار است؛ نفت به ي وابسته اقتصادشان که است این دیگر، کشورهاي از بعضی و ما کشور

 آورنـد؛  می پایین برند، می باال میگذارند، قیمت که هستند آنها است؛ جهانی قدرتهاي دست است، ها کننده مصرف دست نیست، نفت

 و بکنـد  جـدا  نفـت  از را خـودش  اقتصاد بتواند کشوري اگر. است منفعل ها قدرت مقابل در مورد، این در نفت ي تولیدکننده واقع در

 در البتّه. آمد وجود به منظور این به ملّی ي توسعه صندوق این. کرد خواهد برابر چند پیشرفت قطعاً کشور این باشد، هم نفت داراي

 کردند، درخواست -است بوده نازل قیمت هم بوده، کم فروش هم- است شده کم نفتی درآمدهاي گفتند دولتی مسئولین ،94 سال

 هـم  مـا  بگیرنـد،  را درصـد  بیست فقط نشود، اضافه درصد بیست آن که کنند استفاده رهبري اختیارات از که کردند ضرورت اظهار

 کـه  اسـت  این براي صندوق این. کنند ذخیره صندوق در را درصد بیست فقط بتوانند که دادیم دولت به را اجازه این و کردیم قبول

. سرمایه شد این بیندازد؛ راه را تولید کار بتواند تا بدهد توانایی او به و بدهد پول -داخلی ي تولیدکننده به یعنی- خصوصی بخش به

 "است. الزمی خیلی چیز یک ملّی، ي توسعه صندوق طریق از خصوصی بخش کردن توانمند یعنی
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 :16/11/1396بلوچستان   و سیستان استان شهداي ملی کنگره برگزاري ستاد اعضاي دیدار در بیانات

 را اسـتان  اصـلی  مشکل سه خود، سخنان در بلوچستان و استاندارسیستان گفتند،( استاندار آقاي حاال که هم کارهایی این ي همه"

 احداث کرد؛ حل کن شیرین آب از استفاده و ملّی توسعه صندوق از برداشت با را آن میتوان که آبی کم مشکل: بود برشمرده گونه این

 کنیـد،  پیـدا  آدم برویـد  کنیـد،  حـل  را ها این بروید است، الزمی کارهاي ).پرورش و آموزش اماکن ي توسعه مشهد؛ ـ چابهار آهن راه

 مـال  توسـعه  صندوق- هم توسعه صندوق از وقت آن بدهند؛ انجام را کارها  این و بشوند متکفّل بیایند که کنید پیدا خصوصی بخش

 " .را مسائل این کنید دنبال بروید یعنی ندارد؛ اشکالی هیچ بکنند، استفاده بروند -است خصوصی بخش

 :02/03/1397نظام  مسئوالن دیدار در بیانات

 گـویم؛  مـی  هـم  بـاز  ام، گفتـه  مکـرّر  را همـین  هـم  روحـانی  آقـاي  جنـاب  دولـت  به میگفتم، را حرف همین من هم قبل دولت به"

 ایـن  خصوصـی؛  بخـش  بـه  کنیـد  کمـک  باید بکنید، میدان وارد را خصوصی بخش باید بگیرید، جدي باید را 44 اصل هاي سیاست

 ارزي درآمـد  و ارز پول از مقداري یک که کردند اشاره روحانی دکتر آقاي حاال که همین. است همین براي »ملّی ي توسعه صندوق«

 چیـزِ  هیچ و است دولت اختیار در ملّی ي توسعه صندوق این. ملّی ي توسعه صندوق داخل رود می یعنی این شود، نمی داده دولت به

 صـندوق،  هـاي  سیاسـت  کند، می نصب دولت را صندوق مسئولین است، دولت اختیار در صندوق خود نیست؛ دولت از خارج در این

 پیـدا  ضـرورت  دولـت  بـراي  قـانونی  غیر برداشت یک چون مواردي یک در منتها است دولت دست چیزش همه صندوق، از برداشت

 پول این اینکه براي گیرند می مجوز بنده این از حقیر، این سراغ آیند می نیست، بگیرند اجازه مجلس از بروند اینکه فرصت و کند می

 ایـن  کـه  است این ما مؤکّد ي توصیه و است مهم صندوق این. است دولت اختیار در صندوق این والّا کار، این] براي[ بردارند مثالً را

االن  اختیـار  در بایسـتی  فقـط  ایـن  کـرد؛  صرف نباید کشور جاري هاي هزینه و جاري مصارف براي را صندوق بخـش  اقتصـادي  فعـ 

 .دید باید جوري این و کرد نگاه باید جوري این را مسئله. کنند کار بتوانند اینکه براي بگیرد قرار خصوصی

 :12/08/1397دانشجویان  و آموزان دانش دیدار در بیانات

 که ما. کنیم جدا خام نفت فروش از را اقتصادمان ما است، ممکن که آنجایی تا کنند سعی ایم گفته مسئولین به همواره هم ما"

 آوریم درمی زمین زیر از شود، می تمام و نیست هم تجدید قابل که را مان موجودي و را ثروتی درواقع فروشیم، می را خام نفت داریم

 به نحوي به کرد، استعمال نحوي به را  سرمایه این بایستی! است غلط این کنیم؛ می کشور ي اداره صرف گیریم، می پول فروشیم، می

 طرّاحی کار این هاي سیاست البتّه]. نفت از[ بکنیم بهینه مصرف باید ما باشد؛ داشته افزوده درآمد که کرد مصرف نحوي به برد، کار

 از بتوانیم که است همین خاطر به ایم، کرده ابالغ و ایم داده تشکیل کلّی هاي سیاست در که را ملّی ي توسعه صندوق این ما شده؛

 .بشویم خارج نفت به وابستگی

 آنها که  چنان آن نه گذاریم، می پیشرفت را حرکت این اسم ما اوالً گیریم؛ نمی غرب از ما را  توسعه مدل بکنم، عرض هم را این

 مدل، این و روش این خاطر به خودشان ها غربی. گیریم نمی غرب از ما را کشور پیشرفت مدل. »توسعه و رشد« کنند می گذاري اسم

 به رو و پوسیده درون، و باطن اما هست وبرق زرق اند؛ کرده درست خودشان براي فراوانی مشکالت اند، کرده بدبخت را خودشان

 ".گیریم نمی ما آنها از است؛ فساد

٥ 
 



 :23/01/1398سیل خسارات جبران جهت ملی توسعه صندوق از برداشت جمهور رئیس درخواست به پاسخ

 سوي از جدي طور به است الزم و است بار مصیبت و سنگین بسیار استان چند در بویژه ویرانگر سیل از ناشی مالی هاي خسارت

 این در نظامی و دولتی متعدد هاي دستگاه و انقالبی نهادهاي و مردم هاي کمک البته. شود جبران و پیگیري مسئول، هاي دستگاه

 و کشاورزان بویژه مردم آحاد به وارده هاي خسارت تواند نمی ها کمک این ولی است قدردانی و سپاس موجب و چشمگیر حقاً ایام

 صورت در صرفاً ملی توسعه صندوق از استفاده که مطلعید. است الزم دولت ورود و کند جبران را زده سیل کشتزارهاي صاحبان

 است. ممکن دیگر هاي راه بودن مسدود

 :24/02/1398نظام  مسئوالن دیدار در بیانات

 بـدون  ایـم،  درآورده زمـین  زیرِ از را مایع این ما. است نفت به وابستگی ما اقتصاد بزرگ عیب. است نفت به وابستگی ي مسئله یکی"

 ایـم؛  کـرده  زنـدگی  امـور  و جـاري  امور خرج ایم، گرفته دالر ایم داده -است نقد پول مثل- را نقد پول این اي افزوده ارزش گونه هیچ

. کنـیم  جدا نفت از را خودمان بتدریج بتوانیم ما که بود همین خاطر به دادیم، تشکیل ما که اي توسعه صندوق این. است غلط] این[

: اسـت  همـین  بگیـرد  قرار ما اقتصادي مسئولین کالن هاي ریزي برنامه در باید واقعاً که کارهایی از یکی است؛ خوبی فرصت هم االن

 ".بشود کمتر روز روزبه نفت به وابستگی که کنیم کاري باید

 :28/08/1398اقتصادي  فعاالن و کارآفرینان تولیدکنندگان، از جمعی دیدار در بیانات

 بـرادر -) علیـه   اهللا رحمـۀ ( هاشمی آقاي مرحوم دولت از 70 ي دهه از من نیست، هم من امروز حرف ،]میزنم[ بنده که حرفی این"

 صـندوق  این کنیم؛ کم بتدریج نفت به را مان وابستگی ما که کنیم کاري باید میگفتم وزرائش به و او خود به -عزیزمان رفیق و عزیز

 .  آمد وجود به این براي اصالً کنید، می مالحظه شما که ملّی ي توسعه

 کنـیم،  خارج کننده مصرف هاي دستگاه اختیار از ما را نفت درآمد از درصد چند سالی هر که است این ملّی ي توسعه صندوق معناي

 نیسـت؛  جـاري  امـور  در مصـرف  دیگـر  صندوق، آن مصرف منتها است، دولت دست هم صندوق آن البتّه صندوقی؛ یک در بگذاریم

 از درصـد  35 حدود بایستی برود، پیش قانونی ترتیب همان به بود قرار اگر امسال که بشود زیاد بتدریج دائم، طور  همین] بود قرار[

 آینـد  مـی  مختلـف  قضـایاي  سـرِ  -کنونی دولت فقط نه- ها دوره ي همه در ها دولتی منتها توسعه، صندوق داخل میرفت نفت درآمد

 داشـتند؛  برمی که بود قانونی اگر کنند؛ می مراجعه بنده به نیست، قانونی چون نیست؛ هم قانونی ؛]کنند برداشت[ که کنند می اصرار

 اجـازه  شما و است مشکل این که التماس اصرار، و کنند می مراجعه بنده به بشود، درست جوري  یک اینکه براي نیست قانونی چون

 . برداریم توسعه صندوق از مقدار فالن مثالً ما بدهید

 ضـرورت  ایـن  کـه  بنویسد من به جمهور رئیس شخص وقتی ام گفته هم بنده. شده خاصیت کم شده، اثر کم توسعه صندوق متأسفانه

 رئیسش است؛ دولت خود دست صندوق البتّه. بگیرد انجام کار این که کنم می موافقت من کنم، می قبول من است، اضطراري است،

 حقیـر  را قـانونی  غیـر  شـکلِ  ایـن  در برداشت ي اجازه منتها نیست، ما دست است، آنها دست هم اش اداره میگذارند؛ ها دولتی هم را

 مسـیر  مسـیر،  این که را مسیري یک بایستی ما. است این فقط مشکل بنابراین بدهم؛ باید بنده را اش اجازه و بشوم متحمل بایستی

 ".داخلی تولید مسیر بکنیم؛ حرکت جدیت با مسیر این در و کنیم انتخاب است، نویی مسیر است، جدیدي
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 :23/09/1399مورخ  1400 بودجه الیحه درباره رییس جمهور به انقالب رهبر نامه

 جمهور رئیس آقاي جناب

 :گردد می موافقت ذیل نکات رعایت به مشروط درصد 20 به صندوق سهم کاهش با

 و گـردد  منظـور  درصـد  38 روز، در بشـکه  میلیون یک بر مازاد و گازي میعانات خام، نفت فروش براي ملی توسعه صندوق سهم -1

 .گردد پرداخت مذکور مازاد از دولت سهم محل از ملی توسعه صندوق از دولت شده سررسید تسهیالت کلیه

 مـاده  4 تبصـره  ه بند موضوع( اند گردیده مالی تأمین ملی توسعه صندوق منابع محل از 1399 سال بودجه در که مصارفی کلیه -2

 مصـارف  بـراي  ملی توسعه صندوق منابع از برداشت. گردند مالی تأمین عمومی بودجه منابع محل از 1400 سال بودجه در ،)واحده

 .باشد نمی مجاز 1400 سال بودجه

 

 جمع بندي

 دسته بندي نمود:توان به شرح ذیل  مقطع زمانی می 3عظم رهبري را در فرمایشات مقام مرئوس 

 قبل از تاسیس و در بدو تاسیس صندوق:-1

 ،هاي زاینده لزوم تغییر نگاه به نفت و گاز از منبع تامین بودجه به سرمایه-1-1

 ،خدماتی و صنعتی زنجیره در گاز و نفت نسبی مزیت از استفاده-2-1

 ،کشور قوت نقطه به نفتی، ذخایر و منابع تبدیل-3-1

 اي و قوانین عادي. عدم استفاده از منابع صندوق در تکالیف بودجه-4-1

 ):1397پس از تاسیس و تا اواسط فعایت صندوق(سال -2

 ،کاهش فشار تحریم ها از طریق کاهش وابستگی نفتی دولتی-1-2

 ،دولت به نفت از طریق افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملیقطع وابستگی -2-2

 ،و کمک به اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن منابع صندوق در اختیار تولید ملی -3-2

 ،خصوصی از منابع صندوق(چندین بار تاکید فرموده اند منابع صندوق براي همین کار است) استفاده بخشتاکید به -4-2

 الگوبرداري از مدل توسعه غربی و اصرار به تبیین مدل بومی سازي شده از توسعه در کشور.تاکید به عدم -5-2
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 تا کنون: 1398از سال -3

 ،هاي مکرر رییس جمهور براي برداشت از منابع صندوق گالیه از درخواست و تاکید به عدم استفاده دولت از منابع صندوق-1-3

از منـابع صـندوق مبنـاي قـانونی نداشـته و مجـوز خـود رهبـري نیـز بـه دلیـل اصـرار             تاکید به این نکته که برداشت دولت -2-3
 .به این امر نیستراضی ایشان  جمهور بوده و رییس

ایـن وام از محـل    سـنواتی  ست در قـوانین بودجـه  یبوده و می با هاي دولت از صندوق در حکم وام تاکید این نکته که برداشت-3-3
 گردد،یه سهم دولت از فروش نفت تسو

 .در اهداف اصلی خود گالیه از کم اثر شدن صندوق-4-3

 

 نتیجه گیري:

 بـه  وابستگی از ایران اقتصاد رهایی براي ساختاري اصالحات ي حوزه به مقام معظم رهبري  جدي ورودگردید  مالحظههمانگونه که 
 .دهـد  می نشان را خود حاکمیتی و رسمی هاي گذاري سیاست ي عرصه در بیشتر که استبودن این مساله  اهمیت حائز نشان از نفت

از جمله این اصـالحات اسـت.    تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسالمی در سال اول برنامه پنجم وایجاد صندوق توسعه ملی 
و  وابسـته بـدان  ریزي براي استفاده از مزیت نسـبی نفـت و گـاز در زنجیـره صـنعتی و خـدماتی و پـایین دسـتی          برنامه همچنین 

نیز از دیگر اصـالحات سـاختاري مـد نظـر      ها زیرساخت  سازي آماده و تولیدي هاي گذاري سرمایه براي نفت از استفاده به دهی جهت
 اقتصـاد  نمـودن  عملیاتی و بنیان دانش اقتصاد چارچوب در صحیح عملکرد و داشتن جدیتاز نظر ایشان  باشد. اي می اهللا خامنه آیت

 .گردد می کشور اقتصاد ي دیرینه معضل موجب درمان عمالً با منابع صندوق توسعه ملی، مقاومتی

هاي دولت از منابع صندوق توسعه ملی موجب گردیده اسـت نقـش صـندوق در ایفـاي      هاي اخیر، افزایش برداشت متاسفانه در سال
 اصلی خود در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و تقویت تولید داخلی کم اثر گردیده است. رسالت

 

 :منابع

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري-

 هاي توسعه اي کشور احکام دائمی برنامه-

 هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی سیاست-

 قوانین بودجه سنواتی-
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