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سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نظور تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به م-1•
تشویق توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و

.همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط

ی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام مل-2•
نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 

.دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ِت محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقوی-3•
تهای متنوع در رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلی

.جغرافیای مزیتهای مناطق کشور

ش استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاه-4•
.شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی

ا افزایش سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه ب-5•
.سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ت و ، و اولویت دادن به تولید محصوال(بویژه در اقالم وارداتی)افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساس ی-6•
.خاصخدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و

(.مواد اولیه و کاال)تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید-7•

مراه با مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی ه-8•
.برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

اقتصاد اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در-9•
.ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

:حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق-10•

.تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم-•

.گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز-•

.تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات-•

با کشورها به برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخش ی پیوندهای اقتصادی-•
.ویژه با کشورهای منطقه

.استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز-•

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



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سترش توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گ-11•
.و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

:افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق-12•

.یگانتوسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسا-•

.استفاده از دیپلماس ی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی-•

.استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بیناملللی و منطقهای-•



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

:مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق-13•

.انتخاب مشتریان راهبردی-•

.ایجاد تنوع در روشهای فروش-•

.مشارکت دادن بخش خصوص ی در فروش-•

.افزایش صادرات گاز-•

.افزایش صادرات برق-•

.افزایش صادرات پتروشیمی-•

.افزایش صادرات فرآوردههای نفتی-•



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بر حفظ و افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید-14•
.توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک

ارای افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای د-15•
ی و و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیم(براساس شاخص شدت مصرف انرژی)بازدهی بهینه

.فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

ندازه صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساس ی در ساختارها، منطقی سازی ا-16•
.دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

.اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی-17•

.ه به نفتافزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودج-18•

لی، شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پو-19•
.…تجاری، ارزی و 

ال مولد و تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغ-20•
.اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

ل آن به تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزش ی و رسانهای و تبدی-21•
.گفتمان فراگیر و رایج ملی



سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ای همه با هماهنگ سازی و بسیج پویاقتصاد مقاومتیدولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی -22•
:امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

.ات مناسبشناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترس ی به توان آفندی و اقدام-•

.رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن-•

رابر مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در ب-•
.مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی

http://rahebartar.ir/article/2175/


سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

.شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار-23•

.افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن-24•



تیراهبرداهی اقتصاد مقاوم 



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

16

:اقتصاد،کردنمردمیو۴۴اصلصحيحاجراي(1
جهانمالییالمللبیننهادهایدستورالعملهایونئولیبرالیستیهایسیاستگذاشتنباید
بازاقتصادکردنمردمیعنوانتحتواساسیقانون44اصلتفسیرقالبدرداریسرمایه
بریمبتنرشدوسودغربی،بانکهایهمانند،نیزداخلیبانکهایمتاسفانهاما.شوندتولید
وفعلیوضعیتباازاینرو،.دادهاندقرارخودفعالیتهدفراکاذباعتباروبدهیایجاد
باالربسیاکه(استجدیتردیدنبودنشانبهرهوآنهاشرعیتدرکه)سودموجودهاینرخ

دراندوختهشافزایفکربهبیشتروشدخواهندناقتصادیوتولیدیفعالیتواردمردم،هستند
.ودبخواهندبازاردرارزوطالقیمتنوساناتیاوباالدرصدباسودازاستفادهوبانک



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

17

.استایراناقتصادمزیتکهارزانانرژيازاستفاده(2

یداخلامکاناتوملیمنابع،سرمایه،کارنيرويازاستفاده(3

کاريوجدانارتقاءباهمراهاشتغالایجاد(۴



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

18

:آنمدیریتومصرفالگوياصالح(5
.قناعتوسادهزیستیروحیهترویج•
.اسرافوییمصرفگراازپرهیز•
.اشرافیگریوزدگیرفاهازپرهیز•
ویقتشرااشرافیگریومصرفکهبرنامههاییوسیاستهااتخاذپرهیز•

.میکنند
التمحصوولوکس،کاالهایاشرافیگرییی،مصرفگراتبلیغازپرهیز•

.ملیرسانهبهویژهرسانههادرخارجی
داخلیتولیداتازاستفادهفرهنگترویج•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

19

هاساختاراصالح(6

:مالياتیسيستماصالح(7
وضعومالیاتهامورددرمتقابلاعتمادایجادمالیاتی،درآمدهایبرتکیه

.خارجیکاالیکنندگانتوزیعوکسبهواردکنندگان،برسنگینمالیاتهای

:تجاريواقتصاديقوانيناصالح(8
مایهسرعاملحاکمیتبراساسکشورتجاریواقتصادیقوانینحاضرحالدر
زودهافارزشتقسیمدرتوازنیبرقرارکاروعاملحاکمیتبراساسبایدواست
.شوداصالحسرمایهوکاربین



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

20

:پولیوبانکدارينظاماصالح(9

.ندکعملربویغیریاسالمهایآموزهبراساسبایدبانکینظام•
.گیردقرارجامعهمشکالتحلمسیردر•
.شودخاصانسهامداربرایپولسازنهادیبهتبدیلنبایدبانکینظام•
.دشونتبدیلانتفاعیینهادبهنبایدبانکها•
.کندپیداذاتیارزشنبایدپولاسالمیبانکینظامدر•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

21

هزینههاکاهشوافزودهارزشوبهرهوريافزایش(10

برنامهریزي(11
:اقتصاديبصيرت(12
زان،برنامهریمدیران،کهبهطوریخوداقتصادیرفتاربهنسبتبصیرتبودندارا

ومثبتیامدهایپبهنسبتاقتصادی،بغضوحبداشتنبامصرفکنندگانوتولیدکنندگان
پیروزیوسالمابرتریباعینیومنطقینسبتچهرفتارایناینکهواقتصادیرفتارمنفی
.باشندداشتهکالنوخردسطحدرآگاهیدارد،دشمنبرابردراسالمجبهه



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

22

پلماسیدیتقویتومقاومتیاقتصادبامتناسبکشوردیپلماسیدرتحول(1۴
تجاريواقتصادي

:نفتیغيرصادراتتوسعهوصادراتتشویق(15
بهکهباشدگونهایبهبایدنفتیغیرصادراتخصوصبهصادراتگسترش•

نیرویبراجحافمعنایبهنیزونشودبخسثمنبهاولیهمنابعوداراییهاخروج
.نباشدبیگانگانبرایآنانازبیگاریوانسانی
نهوباشدنتولیدکنندگاتوانکیفیوکمیارتقاءازناشیبایدصادراتگسترش
.ارزنرخافزایشیانوساناتوداللبازیازناشی

.باشدداخلیکارنیرویومردمجیبکردنخالیمعنایبهنباید•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

23

:وارداتوصادراتالگويتغيير(16
وحورمدانشتولیداساسبرصادراتافزایشوتشویق•

مهندسیفنیخدماتصادرات
و«تولیدخطوط»و،اولدرجهدر«فنیدانش»واردات•
میکندایجادافزودهارزشکهیکاالهایو«ماشینآالت»
مصرفیکاالهایوارداتکاهشازایبهبعدمرتبهدر
تشریفاتیولوکسکاالهایوارداتازجلوگیری•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

24

:سرمایهگذاريفرهنگتغيير(17

داخلیتولیداتدرسرمایهگذاری•
مالیمنابعکردنمصرفبهینه•
ابترقروحیهجایبهفداکاریوایثارروحیهجایگزینی•
وقناعتوتولیددرحداکثریتالشروحیهترویج•

یتکاثروخواهیزیادهروحیهجایبهحداقلیمصرف



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

25

جهاديفرهنگوروحيهانگيزه،تقویتومدیرانفرهنگتغيير(18

واجراترویج،آموزش،تحقيق،حلقهپنجبينتعاملتقویت(19
برداريبهره

ورديکاربتحقيقاتبهتوجه،فناوريوعلمتوليدتقویت(20
نوینهايفناوريازاستفاده



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

26

ازحداقلیتامينوکاالهاسایرواساسیکاالهايميانتمایز(21
مردممعيشتبراقتصاديفشارکردنحداقلجهتاساسیکاالهاي

جمعيتسالخوردگیوجمعيتیهرمتغييربهتوجه(22

نخبگانبهتوجه(23

وملیسطحدردریایینقلوحملبویژهنقلوحملتوسعه(2۴
بينالمللی



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

27

توليددریاتکایخودحداقلیاخودکفاییبرتاکيدوملیتوليدبرتکيهباوارداتجایگزینی(25
زیربناییمحصوالتواساسیکاالهاياساسیکاالهايدربهویژهکاالها

همسایهکشورهايبهتجاريسياستهايجهتگيري(26

مردمتوانمندسازيوهاتعاونیوخصوصیبخشازحمایت(27

:نفتدرآمدبهوابستگیازخالصی(28
...وترانزیتیدرآمدهایومالیاتمانندنفتجایبهجاریدرآمدهایجایگزینی•
کوچکترشریکچندینبهعمدهشریکیکازتجاریشرکاینمودنمتکثر•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

28

مقرراتتغييروخلقالساعهتصميمهاىازاجتنابوسياستهابودننسيال(29

:جهانیتحوالتوملیاقتصادشناخت(30
سیاسیاقتصادچارچوبدرومقاومتیاقتصادحوزهدر•

عنوانبهملیاقتصادمختصاتباآشناییاولضرورت.استضروریزیرمقولهدوباآشنایی
صاداقتالگویتکیهگاهمیتواندکهاستایراناقتصادازبخشیماگازونفتمثال

استجهانیتحوالتونظاماتباشدنآشنادومو.باشدمقاومتی
حالدر.هادانشگاهدرنظریهپردازیکرسیهایومباحثاینبامناسبرشتههایایجاد•

کهیاداقتصبحرانمثالعنوانبه.استناچیزبسیاریاونداردوجودیاموارداینحاضر
.نمیگیردقرارمطالعهوردمعلمیبهطوردانشگاههادراستجهانروزمسئله



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

29

اساسبرمقاومتیاقتصادبامتناسبزندگیسبکترویجوطراحی(31
اسالمیآموزههاي

محوريعادلت(32

دتوليبخشبيمهايومالیوپولیحمایتیسيستمهايفعالسازي(33

قاچاقورانتخواري،پولشوییبامبارزه(3۴



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )
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:تجاريشرکايکردنمتکثر(35
شرکایکردنمتعددوعمدهشریکیکداشتنحالتازخروج
باصادیاقتارتباطاتگسترشنیزوکوچکترشریکچندبهتجاری
هکبهطوریمنطقهایبلوكهایوکشورهادوست،کشورهایازبرخی
.باشدکنترلغیرقابلاستکبارنظامبرای

،آموزشامکاناتبهدسترسیامکانایجادومحروميتزدایی(36
...وتوليد



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

31

انتظاراتمدیریت(37

دولتیطویلوعریضبوروکراسیمهار(38

جتماعیاآسيبهايوتبعيضفقر،طبقاتی،شکافزدودنوبيکاريمهار(39
آنازناشی

همزمانبهطوررکودوتورممهار(۴0



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

32

:سفتهبازيوسوداگريمهار(۴1
ازکهاستمولدیغیرفعالیتهایسفتهبازیوسوداگریازمنظور•

یبنصرابهرهمندیهاییونمودهاستفادهسوءبازارنوسانهایوتالطمات
.میگرداندافرادبرخی

سودانباشتوتکاثری،سفتهبازبهدنبالکهایخصوصیبخشکهتفکراین•
.استکردهمشکلایجاد،داردتطابقاسالمیسیاسینظامباباشد

بافتهبازیسودالریاقتصادسویبهرااقتصاد،تفکراینباسیاستگذاران
.نددادسوقسکه



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

33

شامنغیرهوانحصاریاعتباری،مختلفرانتهایاطالعاتیتقارنهایعدم•
.هستندرفتارهااینگونهبروز

دیدهراآسیببیشترینمولدبخشسفتهبازی،وسوداگریمبتنیاقتصاددر•
سوقشدیدنوسانهایوقیمتیحبابهایبروزسمتبهاقتصادکارسازو

.مییابد

رامقاومتوپایداریکمترینخارجیفشاربامواجههدراقتصادیچنین•
.میشودمتالشیسرعتبهوداشته



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )
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:فسادمهار(۴2
هبعملیهرارتکابیاومجرمانهوقانونخالفاعمالاینجادرفسادازمنظور

کندایجاداخاللاقتصادیومدیریتی،ادارینظامکارکرددرکهاستقانونیظاهر
،اختالس،رتشااچوناعمالزاطیفیشاملواندازد؛مخاطرهبهراآنسالمتو

.میشودخواریرانتوانحصار،قاچاق

:ارزينظاماصالحوارزنرخمهار(۴3

مردمخریدقدرتحفظوداخلیپولتقویت•



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

35

ارزنرخثبات•

ادیاقتصوضعیتسنجشترازویبهارزنرخشدنتبدیلازجلوگیری•

احساسواجتماعیاضطرابعاملبهارزنرخشدنتبدیلازجلوگیری•
جامعهدراقتصادیامنیتعدم

نباراوطالارز،خریدبههجومبهنقدینگیدارندگانتحریکازجلوگیری•
کاالکردن



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

36

اسیاسکاالهایمصرفوتولیداولویتاساسبرارزتخصیص•

هموعمدهفروشیسطحدرهمکاالتوزیعچرخهيبرنظارت(۴۴
خردهفروشیسطحدر

سرمایهوکارحوزهدراقتصاديفعاليتدرجمعینظمهاي(۴5



اقتصاد مقاومتی
(راهبردها )

37

ازحمایتباکارآفرینیوخالقيت،ابتکار،،نوآوري(۴6
توليد

خصوصیبخشبهتصديگريواگذاري(۴7

مردمیآحادومسئوالنبينهمبستگیووحدت(۴8



ربا تشک
اْلَحْمُد لّلِه َربِّ و

اْلَعاَلِميَن  
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