
 «اقتصاد مقاومتی»های کلی سیاست

 

های رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاستای اهلل خامنهحضرت آیت

قانون اساسی که پس  ۱۱۰بر اساس بند یک اصل « اقتصاد مقاومتی»کلی 

از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: 

پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل 

ر جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران شکست و عقب نشینی دشمن د

های رو به خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران

بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش افزایش جهانی، الگویی الهام

 .کند آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم

 
 :متن ابالغیه رهبر انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است

  
 الرحیمالرحمناللّهبسم

تر های گسترده و مهمایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت

و  اقتصادی بومی نسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگویاز همه، برخورداری از نیروی ا

مشکالت  است، پیروی کند نه تنها بر همه اقتصاد مقاومتی علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان

آرایی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف جنگ اقتصادی آید و دشمن را که با تحمیل یکاقتصادی فائق می

های ناشی از اطمینانیدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیمی  نشینی واکرده، به شکست و عقب

های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران

انداز سند چشم و قانون اساسی ها و اصولهای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرماندستاوردهای کشور در زمینه

گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی زا و برون، درونعدالت بنیان ، اقتصاد متکی به دانش و فناوری،بیست ساله

 .بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشدالهام

های کلی اقتصاد مقاومتی که در اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست

و با چنین نگاهی تدوین شده و  قانون اساسی ۴۴اصل  های کلیشته، خصوصاً سیاستهای گذادامه و تکمیل سیاست

 .گرددراهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ می

دی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و بندرنگ و با زمانالزم است قوای کشور بی

آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشتدوین نقشه راه برای عرصه

ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر  اقتصادی حماسه این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی

 .از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم  .چشم جهانیان رخ نماید
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 ایسیّدعلی خامنه 

 ۱۳۹۲بهمن ماه  ۲۹

  
 الرحیمالرحمناهللبسم

 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ساله، انداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمبا هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص

گرا و برون پیشرو ،زامولد، درون های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز،سیاست

 :گرددابالغ می

 
لمی کشور به منظور توسعه و ع های انسانیسرمایه سازی کلیه امکانات و منابع مالی وتأمین شرایط و فعال .۱

های های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریبه حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت  کارآفرینی و

 .درآمد و متوسطجمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

 
به  نظام ملی نوآوری کشور و ساماندهی نقشه جامع علمی سازی و اجرای، پیادهاقتصاد دانش بنیان پیشتازی .۲

بنیان و دستیابی به جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش  منظور ارتقاء

 .بنیان در منطقهرتبه اول اقتصاد دانش

 
، توانمندسازی نیروی کار وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید،محور قراردادن رشد بهره .۳

در  های متنوعاقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت پذیریرقابت تقویتِ

 .های مناطق کشورجغرافیای مزیت

 
وری، کاهش شدت انرژی و در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره هاسازی یارانههدفمند استفاده از ظرفیت اجرای .۴

 .عدالت اجتماعی هایارتقاء شاخص

 
تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم .۵

 .سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

 
ارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وافزایش تولید داخلی نهاده .۶

با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و  کاالهای وارداتی خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین

 .خاص
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 .و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال( امنیت غذا تأمین .۷

 
همراه با  مصرف کاالهای داخلی و ترویج اصالح الگوی مصرف های کلیمدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست .۸

 .و رقابت پذیری در تولید کیفیت برنامه ریزی برای ارتقاء

 
ثبات در اقتصاد  ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجادجانبهاصالح و تقویت همه .۹

 .و پیشگامی در تقویت بخش واقعی ملی

 
و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از  صادرات کاالها هدفمند از جانبهحمایت همه .۱۰

 :طریق

 .های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق -

 .های مورد نیازخدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختگسترش  -

 .تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات -

ادی های اقتصدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلبرنامه -

 .با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

 .مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده از ساز و کار  -

 .ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف -

 
های پیشرفته، گسترش و تسهیل ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه .۱۱

 .ال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارجتولید، صادرات کا

 
 :پذیری اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب .۱۲

 .ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگانتوسعه -

 .های اقتصادیهدفاستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از  -

 .ایو منطقه المللیهای بینسازمان هایاستفاده از ظرفیت -

 
 :مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق .۱۳

 .انتخاب مشتریان راهبردی -

 .های فروشوشایجاد تنوع در ر -

 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -

 .افزایش صادرات گاز -
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 .افزایش صادرات برق -

 .افزایش صادرات پتروشیمی -

 .های نفتیافزایش صادرات فرآورده -

 
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه  .۱۴

 .های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترکفیتظر

 
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه  .۱۵

های نفتی با تأکید شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده  )براساس

 .برداشت صیانتی از منابعبر 

 
ی دولت و سازی اندازههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیجویی در هزینهصرفه .۱۶

 .های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینهحذف دستگاه

 
 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی .۱۷

 
 .قطع وابستگی بودجه به نفت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا صندوق توسعه ملی همس افزایش ساالنه .۱۸

 
های پولی، در حوزه های فسادزازمینه ها وسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتو سالم سازی اقتصادشفاف .۱۹

 . ... تجاری، ارزی و

 
مولد و  اشتغال وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری ودر ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره فرهنگ جهادی تقویت .۲۰

 .صاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینهاعطای نشان اقت

 
ای و تبدیل آن به های علمی، آموزشی و رسانهآن بویژه در محیط گفتمان سازی و ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین .۲۱

 .گفتمان فراگیر و رایج ملی

 
انات ی امکسازی و بسیج پویای همهدولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ .۲۲

 :کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

 .فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبهای علمی، شناسایی و بکارگیری ظرفیت -

 .و افزایش هزینه برای دشمن های تحریمبرنامه رصد -
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نگام در برابر مخاطرات و های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به همدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح -

 .های داخلی و خارجیاختالل

 
 .های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتشفاف و روان .۲۳

 
 .افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن .۲۴

 

 


