ابالغ سیاستهای كلی اصالح الگوی هصرف از سوی
هقام هعظن رهبری
حضشت آیتاهلل خاهٌِای سّثش هؼظن اًمالب اػالهی ػیاػتْای
كلی اصالح الگَی هصشف سا پغ اص هـَست تا هدوغ
تـخیص هصلحت ًظام تؼییي كشدًذ .ایي ػیاػت ّا دس حالی اص
ػَی هؼظن لِ اتالؽ هی ؿَد كِ تِ دًثال ًاهگزاسی ػال 8888
تا ًام ػال" حشكت تِ ػوت اصالح الگَی هصشف" ،ایـاى دس فشهایـات هتؼذد خَد ،اصالح الگَی هصشف سا حشكتی هؼتوش ٍ
هؼتلضم هواسػت دس ػالّای پیاپی داًؼتِ تَدًذ.
تِ گضاسؽ سخاًیَص تِ ًمل اص پایگاُ اعالع سػاًی همام هؼظن سّثشی ،هتي ػیاػتْای كلی اصالح الگَی هصشف كِ تِ سٍػای
لَای ػِ گاًِ ٍ سئیغ هدوغ تـخیص هصلحت ًظام اتالؽ ؿذُ اػت تذیي ؿشح اػت:
بسناهلل الرحون الرحین
سیاستهای كلی اصالح الگوی هصرف
8ـ اصالح فشٌّگ هصشف فشدی ،اختواػی ٍ ػاصهاًی ،تشٍیح فشٌّگ صشفِ خَیی ٍ لٌاػت ٍ هماتلِ تا اػشاف،تثزیش ،تدول
گشایی ٍ هصشف كاالی خاسخی تا اػتفادُ اص ظشفیت ّای فشٌّگی،آهَصؿی ٍ ٌّشی ٍ سػاًِ ّا تَیظُ سػاًِ هلی.
2ـ آهَصؽ ّوگاًی الگَی هصشف هغلَب.
8ـ تَػؼِ ٍ تشٍیح فشٌّگ تْشُ ٍسی تا اسائِ ٍ تـَیك الگَّای هَفك دس ایي صهیٌِ ٍ تا تأكیذ تش ؿاخص ّای كاسآهذی،
هؼٍَلیت پزیشی ،اًضثاط ٍ سضایت هٌذی.
4ـ آهَصؽ اصَل ٍ سٍؿْای تْیٌِ ػاصی هصشف دس كلیِ پایِ ّای آهَصؽ ػوَهی ٍ آهَصؽ ّای تخصصی داًـگاّی.
 -5پیـگاهی دٍلت ،ؿشكت ّای دٍلتی ٍ ًْادّای ػوَهی دس سػایت الگَی هصشف.

 -6هماتلِ تا تشٍیح فشٌّگ هصشف گشایی ٍ اتشاص حؼاػیت ػولی ًؼثت تِ هحصَالت ٍ هظاّش فشٌّگی هشٍج اػشاف ٍ تدول
گشایی.
 -7صشفِ خَیی دس هصشف اًشطی تا اػوال هدوَػِ ای هتؼادل اص الذاهات لیوتی ٍ غیشلیوتی تِ هٌظَس كاّؾ هؼتوش
«ؿاخص ؿذت اًشطی» كـَس تِ حذالل دٍ ػَم هیضاى كًٌَی تا پایاى تشًاهِ پٌدن تَػؼِ ٍ تِ حذالل یك دٍم هیضاى كًٌَی تا
پایاى تشًاهِ ؿـن تَػؼِ تا تأكیذ تش ػیاػت ّای صیش:
 اٍلَیت دادى تِ افضایؾ تْشُ ٍسی دس تَلیذ ،اًتمال ٍ هصشف اًشطی دس ایداد ظشفیت ّای خذیذ تَلیذ اًشطی. اًدام هغالؼات خاهغ ٍ یكپاسچِ ػاهاًِ اًشطی كـَس تِ هٌظَس تْیٌِ ػاصی ػشضِ ٍ هصشف اًشطی. تذٍیي تشًاهِ هلی تْشُ ٍسی اًشطی ٍ اػوال ػیاػت ّای تـَیمی ًظیش حوایت هالی ٍ فشاّن كشدى تؼْیالت تاًكی تشایاخشای عشح ّای تْیٌِ ػاصی هصشف ٍ ػشضِ اًشطی ٍ ؿكل گیشی ًْادّای هشدهی ٍ خصَصی تشای استماء كاسایی اًشطی.
 پایؾ ؿاخص ّای كالى اًشطی تا ػاص ٍ كاس هٌاػة. تاصًگشی ٍ تصَیة لَاًیي ٍ همشسات هشتَط تِ ػشضِ ٍ هصشف اًشطی ،تذٍیي ٍ اػوال اػتاًذاسدّای اخثاسی هلی تشای تَلیذٍ ٍاسدات كلیِ ٍػایل ٍ تدْیضات اًشطی تش ٍ تمَیت ًظام ًظاست تش حؼي اخشای آًْا ٍ الضام تَلیذ كٌٌذگاى تِ اصالح
فشآیٌذّای تَلیذی اًشطی تش.
 اصالح ٍ تمَیت ػاختاس حول ٍ ًمل ػوَهی تا تأكیذ تش ساُ آّي دسٍى ؿْشی ٍ تشٍى ؿْشی تِ هٌظَس فشاّن كشدى اهكاىاػتفادُ ػْل ٍ اسصاى اص ٍػایل حول ٍ ًمل ػوَهی.
 افضایؾ تاصدّی ًیشٍگاّْا ،هتٌَع ػاصی هٌاتغ تَلیذ تشق ٍ افضایؾ ػْن اًشطی ّای تدذیذ پزیش ٍ ًَیي. گؼتشؽ تَلیذ تشق اص ًیشٍگاّْای تَلیذ پشاكٌذُ ،كَچك همیاع ٍ پش تاصدُ تشق ٍ تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست. تْثَد سٍؽ ّای اًتمال حاهل ّای اًشطی اص خولِ حذاكثش ػاصی اًتمال فشآٍسدُ ّای ًفتی اص عشیك خظ لَلِ ٍ ساُ آّي. -8استماء تْشُ ٍسی ٍ ًْادیٌِ ؿذى هصشف تْیٌِ آب دس توام تخؾ ّا تَیظُ تخؾ كـاٍسصی دس چاسچَب ػیاػت ّای صیش:
 عشاحی ،تذٍیي ٍ اخشای ػٌذ هلی الگَی هصشف آب دس تخؾ ّای هختلف ٍ تِ ٌّگام ػاصی آى. اػوال ػیاػت ّای تـَیمی ٍ حوایتی اص عشح ّای تْیٌِ ػاصی اػتحصالً ،گْذاسی ٍ هصشف آب. تذٍیي ٍ اػوال اػتاًذاسدّا ٍ ضَاتظ الصم تشای كاّؾ ضایؼات آب ،پایؾ كیفیت هٌاتغ آب ٍ خلَگیشی اص آلَدگی آتْا. -اصالح الگَی كـت ٍ اػوال ؿیَُ ّای آتیاسی كاسآهذتش ،ایداد ػاهاًِ ّای تْیٌِ تأهیي ٍ تَصیغ آب ؿشب ٍ تْیٌِ ػاصی

تخصیص ٍ هصشف آب دس تخؾ تَلیذ تشاػاع اسصؽ ساّثشدی ٍ التصادی تیـتش.
 تشًاهِ سیضی تشای اػتفادُ هدذد ٍ تاص چشخاًی آب. تذٍیي ٍ اخشای تشًاهِ ّای ػولیاتی هٌاػة تشای ایداد تؼادل تیي هٌاتغ ٍ هصاسف آب تَیظُ دس ػفشُ ّای صیشصهیٌی داسایتشاص هٌفی ٍ اػوال هذیشیت خـكؼالی ٍ ػیل ،ػاصگاس تا ؿشایظ اللیوی.
 -9اصالح الگَی هصشف ًاى كـَس اص عشیك استماء ٍ تْثَد ؿشایظ ٍ كیفیت فشآیٌذّای «تَلیذ ٍ تثذیل گٌذم تِ ًاى» ٍ
«هصشف ًاى» دس چاسچَب ػیاػتْای صیش:
 توشكض دس ػیاػت گزاسیّ ،ذایت ٍ ًظاست ٍ تؼییي دػتگاُ هتَلی تٌظین تاصاس ًاى. اػوال ػیاػت ّای حوایتی ٍ تـَیمی تشای استماء ػغح تْذاؿتی هشاكض تَلیذ ًاى ٍ اػتفادُ اص ًیشٍی اًؼاًی هاّش ٍ آهَصؽدیذُ دس فشآیٌذ تَلیذ ًاى.
 حفظ رخیشُ اػتشاتظیك گٌذم. تٌظین هثادالت تداسی تاصاس گٌذم ٍ آسد تا ّذف تٌظین تاصاس داخلی. اصالح ػاختاس تَلیذ ٍ تْثَد فشآیٌذ ٍ تَػؼِ تَلیذ اًَاع ًاى ّای تا كیفیت ،تْذاؿتی ٍ هتٌاػة تا رائمِ ٍ فشٌّگ هشدم اصعشیك تذٍیي ٍ اػوال اػتاًذاسدّا ٍ سٍؿْای تدشتِ ؿذُ ٍ اصَل صحیح تَلیذ گٌذم ،آسد ٍ خویش ٍ پخت ًاى.
 -81استماء تْشُ ٍسی دس چاسچَب ػیاػت ّای صیش:
 تحَل سٍیكشد تحمك دسآهذ هلی تِ ػوت اتكای ّشچِ تیـتش تِ هٌافغ حاصل اص كؼة ٍ كاس خاهؼِ. افضایؾ تْشُ ٍسی تا تأكیذ تش اػتمشاس ًظام تؼْین هٌافغ حاصل اص تْشُ ٍسی اص عشیك: حذاكثش ػاصی اسصؽ افضٍدُ ٍ هٌافغ ًاؿی اص ػشهایِ ّای اًؼاًی ،اختواػی ٍ هادی تا تأكیذ تش التصاد داًؾ پایِ. اػتمشاس ػاص ٍ كاسّای اًگیضؿی دس ًظام پشداخت ّا دس تخؾ ػوَهی ٍ تٌگاّی. اػتمشاس تَدخِ سیضی ػولیاتی ٍ تْثَد فشآیٌذ تخصیص هٌاتغ كـَس تشاػاع هٌافغ التصادی ٍ اختواػی. اصالح ػاختاسّای اسصیاتی ٍ اسصؿیاتی ،اتخار سٍیكشد ًتیدِ گشا ٍ اخشای حؼاتشػی ػولكشد دس دػتگاّْای دٍلتی. اصالح لَاًیي ٍ همشسات ،سٍؽ ّا ،اتضاسّا ٍ فشآیٌذّای اخشایی. -اٍلَیت تَاًوٌذ ػاصی ًیشٍی كاس دس كلیِ تشًاهِ ّای حوایتی.

