
 اقتصاد مقاومتیهای کلی  ابالغ سياست

 

ای رهبر معظم انقالب اسالمی  اهللا خامنه حضرت آیت
بر » اقتصاد مقاومتی» های کلی با ابالغ سياست

قانون اساسی که پس از  ١١٠اساس بند یک اصل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده  مشورت با

بومی  پيروی از الگوی علمی و: است، تأکيد کردند
برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست 

تحميلی اقتصادی  و عقب نشينی دشمن در جنگ
عليه ملت ایران خواهد شد، همچنين اقتصاد 

 بخش از نظام اقتصادی ویی الهامهای رو به افزایش جهانی، الگ توانست در بحران مقاومتی خواهد
فعاالن اقتصادی در  اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و

 .تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند
 

متن ابالغيه رهبر انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زیر 
 :است

 
 لرحيمالّله الرحمن ا بسم

های  متنوع و زیرساخت ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و
متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای  تر از همه، برخورداری از نيروی انسانی گسترده و مهم

اقتصاد  و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصادی بومی پيشرفت، اگر از الگوی
آید و دشمن را که با تحميل  مشکالت اقتصادی فائق می  است، پيروی کند نه تنها بر همه مقاومتی

 نشينی وا آرایی کرده، به شکست و عقب تمام عيار در برابر این ملت بزرگ صف جنگ اقتصادی یک
تحوالت خارج از  های ناشی از اطمينانی دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی می

رو به افزایش است، با حفظ  در آن... های مالی، اقتصادی، سياسی و  اختيار، مانند بحران
 و قانون اساسی ها و اصول پيشرفت و تحقق آرمان های مختلف و تداوم دستاوردهای کشور در زمينه

گرا، پویا و  زا و برون ، درونعدالت بنيان ، اقتصاد متکی به دانش و فناوری،انداز بيست ساله سند چشم
 .ا عينيت بخشدبخش از نظام اقتصادی اسالم ر پيشرو را محقق سازد و الگوئی الهام

کلی اقتصاد  های اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست
قانون  ۴۴اصل  کلی های های گذشته، خصوصًا سياست مقاومتی که در ادامه و تکميل سياست

ا چنين نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوی این اهداف و ب اساسی
 .گردد عالی است، ابالغ می

با تهيه قوانين و  بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و درنگ و با زمان الزم است قوای کشور بی
آفرینی  رای نقشزمينه و فرصت مناسب ب های مختلف، مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه

 اقتصادی  حماسه جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این
از خداوند متعال توفيق . ملت بزرگ ایران نيز همچون حماسه سياسی در برابر چشم جهانيان رخ نماید

 .همگان را در این امر مهم خواستارم
  

 
 



 ای سّيدعلی خامنه
 ١٣٩٢/ بهمن ماه /٢٩
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی
 

انداز  اهداف سند چشم اومت اقتصادی و دستيابی بههای مق با هدف تأمين رشد پویا و بهبود شاخص
مولد،  جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی ساله، سياست بيست
 :گردد گرا ابالغ می و برون پيشرو ،زا درون
و علمی کشور به  های انسانی سرمایه سازی کليه امکانات و منابع مالی و تأمين شرایط و فعال - ١

های اقتصادی با تسهيل  جامعه در فعاليت ر رساندن مشارکت آحادمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکث
 .درآمد و متوسط ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم های جمعی و تأکيد بر و تشویق همکاری

نظام  کشور و ساماندهی نقشه جامع علمی یسازی و اجرا ، پيادهاقتصاد دانش بنيان پيشتازی - ٢
خدمات  محصوالت و به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم توليد و صادرات ملی نوآوری

 .بنيان در منطقه بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش
 ، تقویِتتوانمندسازی نيروی کار وری در اقتصاد با تقویت عوامل توليد، محور قراردادن رشد بهره -٣

های متنوع  اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيری ظرفيت و قابليت پذیری رقابت
 .های مناطق کشور در جغرافيای مزیت

وری،   در جهت افزایش توليد، اشتغال و بهره ها سازی یارانه هدفمند استفاده از ظرفيت اجرای -۴
 .عدالت اجتماعی های کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص

ایجاد ارزش، بویژه با  متناسب با نقش آنها در توليد تا مصرف  بری عادالنه عوامل در زنجيره سهم -۵
 .مهارت، خالقيت، کارآفرینی و تجربه افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش،

و اولویت دادن به توليد  ،(بویژه در اقالم وارداتی(ها و کاالهای اساسی افزایش توليد داخلی نهاده -۶
با هدف کاهش وابستگی  کاالهای وارداتی تأمين در مبادی محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع

 .به کشورهای محدود و خاص
مواد اوليه و (و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکيد بر افزایش کمی و کيفی توليد امنيت غذا تأمين -٧

 .(کاال
مصرف کاالهای  و ترویج اصالح الگوی مصرف های کلی مدیریت مصرف با تأکيد بر اجرای سياست -٨

 .و رقابت پذیری در توليد کيفيت همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء داخلی
 خگویی به نيازهای اقتصاد ملی، ایجادنظام مالی کشور با هدف پاس  جانبه اصالح و تقویت همه -٩

 .و پيشگامی در تقویت بخش واقعی ثبات در اقتصاد ملی
و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری  صادرات کاالها هدفمند از  حمایت همه جانبه -١٠

 :مثبت از طریق
 .های الزم تسهيل مقررات و گسترش مشوق    -
 .های مورد نياز گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت    -
 .تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات    -
جدید، و تنوع بخشی  دهی بازارهای تناسب با نيازهای صادراتی، شکلبرنامه ریزی توليد ملی م    -
 .های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه پيوند
 .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهيل مبادالت در صورت نياز    -
 .م ایران در بازارهای هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سه    -
های پيشرفته،  فناوری توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال -١١

 .نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج گسترش و تسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و تأمين



 
 :قافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذیری اقتصاد کشور از طری -١٢

توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه     -
 .همسایگان

 .های اقتصادی استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف    -
 .ای و منطقه المللی های بين انسازم های استفاده از ظرفيت    -
 :مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق -١٣

 .انتخاب مشتریان راهبردی    -
 .های فروش ایجاد تنوع در روش    -
 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش    -
 .افزایش صادرات گاز    -
 .افزایش صادرات برق    -
 .رات پتروشيمیافزایش صاد    -
 .های نفتی افزایش صادرات فرآورده    -
نفت و گاز و تأکيد بر  افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی -١۴

 .ميادین مشترک های توليد نفت و گاز، بویژه در حفظ و توسعه ظرفيت
توليد کاالهای دارای  صنعت نفت و گاز، توسعهافزایش ارزش افزوده از طریق تکميل زنجيره ارزش   -١۵

بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمی و  و باال) براساس شاخص شدت مصرف انرژی(بازدهی بهينه
 .صيانتی از منابع تأکيد بر برداشت های نفتی با فرآورده

قی سازی ساختارها، منط های عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در صرفه جویی در هزینه -١۶
 .های زاید هزینه های موازی و غيرضرور و اندازه دولت و حذف دستگاه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالياتی -١٧
قطع وابستگی  از صادرات نفت و گاز تااز منابع حاصل  صندوق توسعه ملی سهم  افزایش ساالنه -١٨

 .بودجه به نفت
در  های فسادزا زمينه ها و يتسازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعال و سالم سازی اقتصاد شفاف -١٩

 . ... های پولی، تجاری، ارزی و حوزه
 وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و در ایجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره فرهنگ جهادی تقویت -٢٠

 .مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمينه اشتغال
ای  های علمی، آموزشی و رسانه آن بویژه در محيط گفتمان سازی و ابعاد اقتصاد مقاومتی تبيين- ٢١

 .و تبدیل آن به گفتمان فراگير و رایج ملی
لف است برای تحقق سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج دولت مک -٢٢

 :پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد
های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و  شناسایی و بکارگيری ظرفيت    -

 .اقدامات مناسب
 .و افزایش هزینه برای دشمن های تحریم برنامه رصد    -
سریع و به هنگام در  های واکنش هوشمند، فعال، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهيه طرح    -

 .های داخلی و خارجی برابر مخاطرات و اختالل
 .های نظارت بر بازار ی و روزآمدسازی شيوهگذار شفاف و روان سازی نظام توزیع و قيمت -٢٣
 .افزایش پوشش استاندارد برای کليه محصوالت داخلی و ترویج آن -٢۴
 

 


