میتواند بارویكردهای
جامعهای در حرکت تحولگرایانه به سوی پیشرفت ،نیازمندی الگو و روش حرکتی است این الگو 

هر
پیشرفتهای جوامع دیگر و پذیرشموفقیت آنان

بروننگر با مطالعه و بررسی
بروننگر فراهم آید.در رویكرد 
دروننگر یا 

میشود؛ حداکثر اینكه بخشی از سازوکارهای الگوی یادشده بامقتضیات جامعه
آنها تقلید 
در امر توسعه ،از الگوی عملی 
جهانبینی حاکمبر
دروننگر ،با توجه به  

میشود.تنها در رویكرد
خودی تطبیق داده شده و به اصطالح بومیسازی 
تواناییهای ملت ،الگوی توسعه و پیشرفتبه صورت ملی طراحی و

ظرفیتها و

بهرهگیری از
جامعه خودی ،و شناسایی و 
میشود.
اجرا 
در انقالب اسالمی ایران هر دو نوع رویكرد وجود داشته و دارد .در دهه اول انقالب ،بسیاری از انقالبیون با رویكرد
میدانستند که البته
بروننگر ،الگوی چپ سوسیالیسم را که مبنای آن حاکمیت و مالكیت دولت بوده است ،محور توسعه 

بروننگر و
به اشتباهبودن آن خیلی زود پی برده و از آن فاصله گرفتند .در دهه دوم انقالب با چرخش زیادی ،رویكرد 
رامیتوان کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی و ژاپن و

الگوی توسعه غربی برگزیده شد که جامعه نمونه آن
مدتی بعد نیز کشورهای اروپایی برشمرد.با توجه بهناسازگاری این الگو با مبانی دینی و اهداف متعالی انقالب ،غلطبودن
تها ،جامعه
این نسخه نیز آشكار شد ،و بهروشنی مشخص شدکه این مسیر بیراهه است که عالوهبر اتالف منابع و فرص 
کورکورانهای از غرب ،چیزی جز ذلت و وابستگی ملت ایران ،بدنبال

را به اهداف مدنظر نرسانده و پیامد چنین تقلید 
درونزا و الگو

نخواهد داشت.در چنین وضعیتی تنها گزینه مسیرحرکت بسوی پیشرفت ،یعنی رویكرد دروننگر با توسعه
جهتگیری و

و نقشه اسالمی -ایرانی شناسایی و در نتیجه اقدامات الزم برای طراحی و عملیاتی کردن آن آغاز شود؛
قالب حرکت توسعه همهجانبه ایران با الگویاسالمی-ایرانی که در قالب سند چشمانداز ایران افق  4141تبلور یافته
است با قالب و جهت الگوی غیرخودی تفاوتدارد.درواقع به دنبال مطالبه و شكلگیری جنبش نرمافزاری تولید علم و
تنظیم،تصویبوابالغسندملیچشماندازایرانافق 4141واصول،44

حرکت به سوی شكستن مرزهای دانش ،و نیز 
هایکالنبرنامههایپنجسالهتوسعهکشورکهمتكیبرتجربهچند دهه اداره کشور و


قانوناساسیوسیاست
41و41
بُروز شرایطی نظیر مدیریت قوی ،توانایی علمی باال ،قدرت تحرک اقتصادی روز افزون و امیدواری به پیشرفت است،
گفتمان عدالت و پیشرفت به عنوان گفتمان غالب و حاکم کشور در دهه چهارم انقالب اسالمی از سوی مقام معظم
رهبری تعیین شد.

اقتصاد مقاومتی الگوی علمی متناسبی است که نیازهای اقتصادی کشور را برطرف خواهد ساخت.این اقتصاد با توجه به
ویژگیهاست :

بیانات رهبر معظم انقالب دارای این
 -4الگویعلمیمتناسببانیازهایکشورماست
درونزاومتكیبهامكاناتکشورخودماناست

-1
درونگرا(محصورومحدودکردناقتصاد)نیست

-1
برونگراستوبااقتصادهایجهانیتعاملدارد.

-1
مردمتحققپیدامیکند.

 -5مردمبنیاداست،اقتصاددولتینیستوبااراده،سرمایهوحضور
هایعلمیاستفادهوبهآنتكیهمیکند


بنیاناست،ازپیشرفت

دانش
-6

داریاکتفانمیکند.


هایاقتصادسرمایه

عدالتمحوراست،وتنهابهشاخص
-7
 -8همیشگیاستودرشرایطتحریموغیرتحریمبارورخواهدبود.

اهداف و برنامههاي شركت مادرتخصصي مالي و سرمايهگذاري سينا در راستاي مؤلفههاي دهگانه اقتصاد
مقاومتي
 توسعهفعالیت لیزینگارزان قیمت (درراستای فرمایشاتمقام معظمرهبریدرارتباطبا زندهنمودن تولید
داخلیوپرهیزازهدردادنمنابعمالیپسابرجامازطریقاقتصادمقاومتی) 
سهمبازاردربیمههایاتكایی (درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطبازندهنمودنتولید

 رشد
داخلیازطریقاقتصادمقاومتی) 
بضاعتوکمتوانجامعه(درراستای


اعطایتسهیالتدرزمینهخودروهایکاربارویكردحمایتازاقشاربی

فرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطبازندهنمودنتولیدداخلیازطریقاقتصادمقاومتی ونگاهویژهبه
صنایعمتوسطوکوچك) 
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری در بورسهای بینالمللی برای ورود سرمایه به بورس ایران(در راستای
 
فرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطبازندهنمودنتولیدداخلیازطریقاقتصادمقاومتی) 
راهاندازیصندوقلیزینگ()Lease Fundبرایورودسرمایهبهایران(درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبری
 
درارتباطبازندهنمودنتولیدداخلیوپرهیزازهدردادنمنابعمالیپسابرجامازطریقاقتصادمقاومتی) 
هایگروهمالیوسرمایهجگذاریسینا(بیمهسینا،لیزینگجامعسینا،کارگزارثسینا


افزاییشرکت

افزایشهم

وکارگزاریبورسبهگزین)با یكدیگروباسایر شرکتهای مجموعهبنیاد مستضعفان(در راستای فرمایشات
مقاممعظمرهبریدرارتباطبازندهنمودنتولیدداخلیازطریقاقتصادمقاومتی) .
سهای بینالمللی برای ورود سرمایه به بورس ایران(در راستای
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری در بور 
 
فرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطباپرهیزازهدردادنمنابعمالیپسابرجامازطریقاقتصادمقاومتی) 
کمكبهجذبتأمینمنابعمالیارزانخارجیبرایبرخیازپروژههایبنیادمستضعفان(درراستایفرمایشات


مقاممعظمرهبریدرارتباطباپرهیزازهدردادنمنابعمالیپسابرجامازطریقاقتصادمقاومتی) 
گذاریدرفناوریهایمالی(،)Fin Techتاازاینطریقتعدادزیادیاز


اندازیصندوقسرمایه

مشارکتوراه

هایدانشبنیانقدرتفعالیتوتوسعهپیدانمایند(درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطبا


شرکت
بنیانشدنبخشهایمهموحساساقتصادیازطریقاقتصادمقاومتی) 


دانش
 توسعه و تكمیل زنجیره فعالیتهای اقتصادی از طریق راهاندازی تأمین سرمایه(( )Investment Bankدر
هایاقتصادیمزیتدارکشور) .


اوزنجیره
راستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطباتمرکزبرفعالیته

 تأسیسشعبهبانكسینادریكیازکشورهایاتحادیهاروپا(درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباط
هایاقتصادیمزیتدارکشور)


هاوزنجیره

باتمرکزبرفعالیت

 اعطای تسهیالت به طرحهای توسعهای در شش استان محروم کشور به منظور احداث و تكمیل طرحهای
عمرانیوسرمایهدرگردش(درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرارتباطبانگاهویژهبهصنایعمتوسطو
کوچك) 

