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ابالغ
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
توسط مقام معظم رهبری
حضرت آيتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند يك اصل  ۱۱0قانون اساسی كه پس
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است ،تأكيد كردند :پيروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی،
عامل شكست و عقب نشينی دشمن در جنگ تحميلی اقتصادی عليه ملت ايران خواهد شد ،همچنين اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در
بحرانهای رو به افزايش جهانی ،الگويی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را برای نقش آفرينی مردم
و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم كند.

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ،سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درون زا ،پیشرو و برون گرا ابالغ می گردد:
 – ۱تأمين شرايط و فعال سازی كليه امكانات و منابع مالی و سرمايه های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرينی و
به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت های اقتصادی با تسهيل و تشويق همكاری های جمعی و تأكيد بر ارتقاء
درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
 – ۲پيشتازی اقتصاد دانش بنيان ،پياده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء
جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش
بنيان در منطقه.
- 3محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد ،توانمندسازی نيروی كار ،تقويتِ رقابت پذيری اقتصاد،
ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيری ظرفيت و قابليت های متنوع در جغرافيای مزيت های مناطق كشور.
- ۴استفاده از ظرفيت اجرای هدفمند سازی يارانه ها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهره وری ،كاهش شدت انرژی و ارتقاء
شاخص های عدالت اجتماعی.
- 5سهم بری عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش ،بويژه با افزايش سهم سرمايه
انسانی از طريق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقيت ،كارآفرينی و تجربه.
- ۶افزايش توليد داخلی نهاده ها و كاالهای اساسی(بويژه در اقالم وارداتی) ،و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات
راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين كاالهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.
- ۷تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأكيد بر افزايش كمی و كيفی توليد(مواد اوليه و كاال).
- ۸مديريت مصرف با تأكيد بر اجرای سياست های كلی اصالح الگوی مصرف و ترويج مصرف كاالهای داخلی همراه با برنامه
ريزی برای ارتقاء كيفيت و رقابت پذيری در توليد.
- ۹اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و
پيشگامی در تقويت بخش واقعی.
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- ۱0حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق:
 تسهيل مقررات و گسترش مشوق های الزم.
 گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت های مورد نياز.
 تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات.
 برنامه ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی ،شكل دهی بازارهای جديد ،و تنوع بخشی پيوند های اقتصادی با
كشورها به ويژه با كشورهای منطقه.
استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتری برای تسهيل مبادالت در صورت نياز.ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.- ۱۱توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پيشرفته ،گسترش و تسهيل توليد،
صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
- ۱۲افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيری اقتصاد كشور از طريق:
توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بويژه همسايگان.استفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف های اقتصادی.استفاده از ظرفيت های سازمان های بين المللی و منطقه ای.- ۱3مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
 انتخاب مشتريان راهبردی.
 ايجاد تنوع در روش های فروش.
 مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
 افزايش صادرات گاز.
 افزايش صادرات برق.
 افزايش صادرات پتروشيمی.
 افزايش صادرات فرآورده های نفتی.
- ۱۴افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت
های توليد نفت و گاز ،بويژه در ميادين مشترك.
- ۱5افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد كاالهای دارای بازدهی بهينه(براساس
شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمی و فرآورده های نفتی با تأكيد بر برداشت
صيانتی از منابع.
- ۱۶صرفه جويی در هزينه های عمومی كشور با تأكيد بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف
دستگاه های موازی و غيرضرور و هزينه های زايد.
- ۱۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی.
- ۱۸افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

- ۱۹شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگيری از اقدامات ،فعاليتها و زمينه های فسادزا در حوزه های پولی ،تجاری ،ارزی و...

- ۲0تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده ،توليد ثروت ،بهره وری ،كارآفرينی ،سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطای
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه.
- ۲۱تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بويژه در محيط های علمی ،آموزشی و رسانه ای و تبديل آن به گفتمان
فراگير و رايج ملی.
- ۲۲دولت مكلف است برای تحقق سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امكانات كشور ،اقدامات
زيررا معمول دارد:
• شناسايی و بكارگيری ظرفيت های علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
• رصد برنامه های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.
• مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق تهيه طرح های واكنش هوشمند ،فعال ،سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل
های داخلی و خارجی.
- ۲3شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت گذاری و روزآمدسازی شيوه های نظارت بر بازار.
- ۲۴افزايش پوشش استاندارد برای كليه محصوالت داخلی و ترويج آن.
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