
 1 «اقتصاد مقاومتی»های کلی سیاست

 پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی  مؤسسه -العالی( ظلهای )مدالعظمی سيدعلی خامنهاهللفظ و نشر آثار حضرت آيترسانی دفتر حپايگاه اطالع

1392/11/29 

 «اقتصاد مقاومتی»های کلی ابالغ سیاست

ضرت آيت ستاهلل خامنهح سيا سالمی با ابالغ  صاد مقاومتی»های کلی ای رهبر معظم انقالب ا صل « اقت ساس بند يک ا قانون  ۱۱۰بر ا

شورت  سی که پس از م سا ست، تأکيد کردند: پيروی از الگوی علمی و بومی برآمده از ا شده ا صلحت نظام تعيين  شخيص م با مجمع ت

فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست و عقب نشينی دشمن در جنگ تحميلی اقتصادی عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد 

بخش از نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت الگويی الهامهای رو به افزايش جهانی، مقاومتی خواهد توانست در بحران

 .مناسب را برای نقش آفرينی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند

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

 الرحيمالرحمناللّهبسم

تر از همه، برخورداری های گسترده و مهمايران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زيرساخت

و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و  اقتصااادی بومیاز نيروی انسااانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسااا برای پيشاارفت، اگر از الگوی 

جنگ آيد و دشمن را که با تحميل يک مشکالت اقتصادی فائق می است، پيروی کند نه تنها بر همه اقتصاد مقاومتیاسالمی که همان 

صادی صف اقت ست و عقبتمام عيار در برابر اين ملت بزرگ  شک شينی وا میآرايی کرده، به  ست در جهانی که ن دارد، بلکه خواهد توان

شی از تحوالت خارج از اختيار، مانند باطمينانیمخاطرات و بی ست، حرانهای نا سی و ... در آن رو به افزايش ا سيا های مالی، اقتصادی، 

، انداز بيست سالهسند چشمو  قانون اساسیها و اصول های مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانبا حفظ دستاوردهای کشور در زمينه

بخش از نظام اقتصااادی گرا، پويا و پيشاارو را محقق سااازد و الگوئی الهامزا و برون، درونعدالت بنياناقتصاااد متکی به دانش و فناوری، 

 .الم را عينيت بخشداس

های کلی اقتصاااد مقاومتی که در ادامه و تکميل اکنون با مداقه الزم و پس از مشااورت با مجمع تشااخيص مصاالحت نظام، سااياساات

سياستسياست ساس ۴۴اصل های کلی های گذشته، خصوصاً  و با چنين نگاهی تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد  یقانون ا

 .گرددکشور به سوی اين اهداف عالی است، ابالغ می

بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقشه راه برای درنگ و با زمانالزم است قوای کشور بی

آفرينی مردم و همه فعاالن اقتصااادی را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به اسااب برای نقشهای مختلف، زمينه و فرصاات منعرصااه

ضل الهی  سهف صادی حما شم جهانيان رخ نمايد. از خداون اقت سی در برابر چ سيا سه  د متعال توفيق ملت بزرگ ايران نيز همچون حما

 .همگان را در اين امر مهم خواستارم

 ایسيّدعلی خامنه

 ۱۳۹۲بهمن ماه/  /۲۹

 الرحيمالرحمناهللبسم

 سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی

شاخص شد پويا و بهبود  شمبا هدف تأمين ر سند چ ستيابی به اهداف  صادی و د ستهای مقاومت اقت ستانداز بي سيا های کلی ساله، 

 :گرددگرا ابالغ میو برونپيشرو ، زامولد، دروناقتصاد مقاومتی با رويکردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، 

شرايط و فعال. ۱ سانیسرمايهسازی کليه امکانات و منابع مالی و تأمين  سعه کارآفرينی و به حداکثر و علمی  های ان شور به منظور تو ک

شارکت آحاد جامعه در فعاليت ساندن م شويق همکاریر سهيل و ت صادی با ت های جمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات های اقت

 .درآمد و متوسطکم

شتازی . ۲ صاد دانش بنيانپي شه جامع علمی سازی و اجرای، پيادهاقت ساماندهی  نق شور و   به منظور ارتقاء جايگاه نظام ملی نوآوریک

 .بنيان در منطقهبنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانشجهانی کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش
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شد بهره. ۳ صاد با تقويت عوامل توليد، محور قراردادن ر سازی نيروی کارتوانوری در اقت ستر  پذيریرقابت، تقويتِ مند صاد، ايجاد ب اقت

 .های مناطق کشورهای متنوع در جغرافيای مزيترقابت بين مناطق و استانها و به کارگيری ظرفيت و قابليت

های وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصدر جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره هاسازی يارانههدفمنداستفاده از ظرفيت اجرای . ۴

 .عدالت اجتماعی

سانی از  عادالنه عوامل در زنجيره بریسهم .۵ سرمايه ان سهم  سب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش  صرف متنا توليد تا م

 .طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، کارآفرينی و تجربه

ها و کاالهای اساااساای )بويژه در اقالم وارداتی(، و اولويت دادن به توليد محصااوالت و خدمات راهبردی و افزايش توليد داخلی نهاده .۶

 .کشورهای محدود و خاص با هدف کاهش وابستگی به کاالهای وارداتیايجاد تنوع در مبادی تأمين 

 .(و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأکيد بر افزايش کمی و کيفی توليد )مواد اوليه و کاال امنيت غذاتأمين . ۷

همراه با برنامه ريزی برای  مصرف کاالهای داخلیو ترويج  اصالح الگوی مصرفهای کلی مديريت مصرف با تأکيد بر اجرای سياست. ۸

 .و رقابت پذيری در توليدکيفيت ارتقاء 

 و پيشگامی در ثبات در اقتصاد ملیی نظام مالی کشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی، ايجاد جانبهاصالح و تقويت همه. ۹

 .تقويت بخش واقعی

 :و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق صادرات کاالهاهدفمند از  جانبهحمايت همه. ۱۰

 .های الزمتسهيل مقررات و گسترش مشوق -

 .های مورد نيازارجی و ترانزيت و زيرساختگسترش خدمات تجارت خ -

 .تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات -

های اقتصادی با کشورها دهی بازارهای جديد، و تنوع بخشی پيوندريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی، شکلبرنامه -

 .به ويژه با کشورهای منطقه

 .تهاتری برای تسهيل مبادالت در صورت نيازاستفاده از ساز و کار مبادالت  -

 .ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف -

سعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه .۱۱ شور به منظور انتقال فناوریتو صادی ک صادرات ی اقت سهيل توليد،  سترش و ت شرفته، گ های پي

 .ت و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارجکاال و خدما

 :پذيری اقتصاد کشور از طريقافزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب .۱۲

 .ی پيوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بويژه همسايگانتوسعه -

 .های اقتصادیاستفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف -

 .ایو منطقه المللیهای بينسازمانهای استفاده از ظرفيت- 

 :مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق .۱۳

 .انتخاب مشتريان راهبردی -

 .های فروشايجاد تنوع در روش -

 .ت دادن بخش خصوصی در فروشمشارک -

 .افزايش صادرات گاز -

 .افزايش صادرات برق -

 .افزايش صادرات پتروشيمی -

 .های نفتیافزايش صادرات فرآورده -
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سعه ظرفيت .۱۴ شور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و تو های توليد افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز ک

 .از، بويژه در ميادين مشترکنفت و گ

افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهای دارای بازدهی بهينه )براساس شاخص  .۱۵

 .های نفتی با تأکيد بر برداشت صيانتی از منابعشدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمی و فرآورده

ساختارها، منطقیجويی در هزينهصرفه .۱۶ سی در  سا شور با تأکيد بر تحول ا ستگاهسازی اندازههای عمومی ک های ی دولت و حذف د

 .های زايدموازی و غيرضرور و هزينه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی .۱۷

 .قطع وابستگی بودجه به نفتاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا  صندوق توسعه ملیسهم  افزايش ساالنه. ۱۸

  . ...های پولی، تجاری، ارزی ودر حوزه های فسادزازمينهها و سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليتو سالم سازی اقتصادشفاف. ۱۹

مولد و اعطای نشااان اشااتغال وری، کارآفرينی، ساارمايه گذاری و در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهفرهنگ جهادی تقويت . ۲۰

 .مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينهاقتصاد 

صاد مقاومتی تبيين. ۲۱ سازی و  ابعاد اقت سانهطآن بويژه در محيگفتمان  شی و ر ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و های علمی، آموز

 .رايج ملی

صاد مقاومتی با هماهنگ .۲۲ ستهای کلی اقت سيا ست برای تحقق  سيج پويای همهدولت مکلف ا شور، اقدامات سازی و ب ی امکانات ک

 :زيررا معمول دارد

 .دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسبهای علمی، فنی و اقتصادی برای شناسايی و بکارگيری ظرفيت -

 .و افزايش هزينه برای دشمن های تحريمبرنامهرصد - 

مخاطرات و های واکنش هوشااامند، فعال، ساااريع و به هنگام در برابر مديريت مخاطرات اقتصاااادی از طريق تهيه طرح -

 .های داخلی و خارجیاختالل

 .های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شيوهسازی نظام توزيع و قيمتشفاف و روان .۲۳

 .افزايش پوشش استاندارد برای کليه محصوالت داخلی و ترويج آن .۲۴
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