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استعدادهای رسشار مادی و معنوی

زمینه  های 
مساعد

ذخایر و منابع طبیعی غنی و متنوع

زیرساخت های گسرتده

برخورداری از نیروی انسانی متعهد، کارآمد و دارای عزم راسخ 
مهم ترین عاملاهمیتبرای پیرشفت

نتیجه

شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ اقتصادی

فائق آمدن بر همه مشکالت اقتصادی

تحقق اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، 
درونزا و برون گرا، پویا و پیرشو

عینیت بخشیدن به الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم

حفظ دستاوردهای کشور در ز مینه های مختلف

رشط

تداوم پیرشفت کشور

تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی

تحقق سند چشم آنداز بیست ساله

افزایش مخاطرات  و بی اطمینانی ناشی از تحوالت خارج از اختیار 
... مانند بحران های مالی، اقتصادی و سیاسی و  چالش

ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیالزمه

تدوین و ابالغ پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام فرآیند

تدوین براساس ادامه و تکمیل سیاست های گذشته ویژگی

راهربد حرکت کشور به سوی اهداف عالی اهمیت

ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی

الزامات

اقدام قوای کشور نسبت به اجرای ابالغیه

قانون اساسی  ۴۴سیاست های کلی اصل مصداق ویژه

ویژگی الزم

اقدام بی درنگ

زمانبندی مشخص

الزمه

تدوین قوانین و مقررات الزم

تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف

منایش حامسه اقتصادی ملت بزرگ ایران دربرابر چشم جهانیاننتیجه
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تأمین رشد پویا 

های مقاومت اقتصادی بهبود شاخص اهداف

ساله  ۲۰دستیابی به اهداف سند چشم انداز 

جهادی 

پذیرانعطاف

رویکردها
مولد 

زا درون

پیرشو

گرابرون

تأمین رشایط و فعالسازی کلیه امکانات            
های انسانی و علمی کشور و منابع مالی و رسمایه 

بندها

ایجاد تنوع در مبادی تأمین كاالهای وارداتی 

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهربدی 

مدیریت مرصف 

توسعه کارآفرینی
هدف

  های اقتصادی آحاد جامعه در فعالیت به حداکرث رساندن مشارکت

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط  ءارتقاتأکید

های جمعی تحصیل و تشویق همکاریالزمه

بنیان افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشهدف

کشور  نیارتقاء جایگاه جها

بنیان منطقه دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش

تقویت عوامل تولید

تقویِت رقابت پذیری اقتصادالزامات

توامنندسازی نیروی كار

هاایجاد بسرت رقابت بین مناطق و استان

بكارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق كشور

افزایش تولید

افزایش بهره  وریگیریجهت

افزایش اشتغال 

كاهش شدت انرژی

ارتقاء شاخص های عدالت اجتامعی

ها در ایجاد ارزشنقش آنشاخص

ش، مهارت و خالقیتارتقاء آموز

ارتقاء کارآفرینیالزامات

تجربه ءارتقا

اقالم وارداتی مورد ویژه

كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاصهدف

افزایش كمی و كیفی تولیدتأکید
کاال 

ها زمینه
مواد اولیه 

اجرای سیاست های كلی اصالح الگوی مرصف
تأکید

ترویج مرصف كاالهای داخلی

برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولیدالزامات

ایجاد ثبات در اقتصاد ملیاهدافاصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی كشور

پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی

پیشگامی در تقویت بخش واقعی

بنیان، پیاده سازی و اجرای پیشتازی اقتصاد دانش       
نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری  ۲

محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد  ۳

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها ۴

سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مرصف ۵

افزایش تولید داخلی نهاده ها و كاالهای اساسی  ۶

اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهربدی ۶

۶

۷

۸

۹

تناسب با ارزش افزوده
شاخص

خالص ارزآوری مثبت

کارراه

گسرتش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز

تسهیل مقررات و گسرتش مشوق های الزم

تشویق رسمایه گذاری خارجی برای صادرات

ریزی تولید ملیبرنامه

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات 

استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز 

شكل دهی بازارهای جدید الزامات

تناسب با نیازهای صادراتی

تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه

گسرتش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف هدف

حامیت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات     ۱۰

۱
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بندها

استفاده از دیپلامسی در جهت حامیت از هدف های اقتصادی راهکار

توسعه پیوندهای راهربدی و گسرتش همكاری و 
مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین املللی و منطقه ای 

هدف
گسرتش و تسهیل تولید

انتقال فناوری های پیرشفته

صادرات كاال و خدمات

تأمین نیازهای رضوری و منابع مالی از خارج

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور 

افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور           ۱۲

کارراه

ایجاد تنوع در روش های فروش

انتخاب مشرتیان راهربدی 

مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش

پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گازمقابله با رضبه       افزایش صادرات گاز۱۳

افزایش صادرات برق

افزایش صادرات فرآورده های نفتی

افزایش صادرات پرتوشیمی 

اعطای نشان اقتصاد مقاومتی         
به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

تقویت فرهنگ جهادی  ۲۰

۲۰

هازمینه
تولید ثروت

ایجاد ارزش افزوده

بهره وری

گذاری و اشتغال مولدكارآفرینی، رسمایه

افزایش ذخایر راهربدی نفت وگاز كشور

تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، 
بویژه در میادین مشرتك 

اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گازهدف ۱۴

۱۴

افزایش ارزش افزوده توسعه تولید كاالهای دارای بازدهی بهینه و باال بردن صادرات برقاهداف۱۵

تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

داشت صیانتی از منابعبرمحصوالت پرتوشیمی و فرآورده های نفتی تأکید

شدت مرصف انرژی شاخص

جویی در هزینه های عمومی كشور  رصفه منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیررضورتأکید۱۶

تحول اساسی در ساختارها

حذف هزینه های زاید

اصالح نظام درآمدی دولت افزایش سهم درآمدهای مالیاتیالزمه۱۷

افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی            
از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز  قطع وابستگی بودجه به نفتافق۱۸

شفاف سازی اقتصاد و سامل سازی آن و جلوگیری          
از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا   ۱۹

مصداق 
ها حوزه

تجاری 

پولی 

ارزی

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتامن سازی آن 

محیط های علمی و آموزشی
های ویژه عرصه

ها رسانه

تبدیل آن به گفتامن فراگیر و رایج ملیهدف 

۲۱

به اقداماتدولت تکلیف 
هامهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات مرتبط    ۲۲

های كلی اقتصاد مقاومتیتحقق سیاستهدف

رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمناقدامات 

شناسایی و بكارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی 

مدیریت مخاطرات اقتصادی در برابر مخاطرات 
و اختالل های داخلی و خارجی 

سازی نظام توزیع و قیمت گذاری شفاف و روان ۲۳

روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار  ۲۳

افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصوالت داخلی و ترویج آن          ۲۴

تهیه طرح های واكنش هوشمند، فعال، رسیع و به هنگام  کارراه

دسرتسی به توان آفندی و اقدامات مناسب هدف

۱۱
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