
 قوانین و مقررات: 

 العالی(ابالغی مقام معظم رهبری )مد ظله های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست( 1

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم
تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی های گسترده و مهممتنوع و زیرساختایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و 

مقاومتی  متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد
آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ یمشکالت اقتصادی فائق م است، پیروی کند نه تنها بر همه

های ناشی از تحوالت خارج از اختیار، اطمینانیدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بینشینی وا میآرایی کرده، به شکست و عقبصف

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق ن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آمانند بحران
گرا، پویا و پیشرو را محقق زا و برونانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونها و اصول قانون اساسی و سند چشمآرمان

 قتصادی اسالم را عینیت بخشد.بخش از نظام اسازد و الگوئی الهام
های گذشته، که در ادامه و تکمیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیسیاستاکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است،  44های کلی اصل خصوصاً سیاست
 گردد.ابالغ می

های ه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصهبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیدرنگ و با زمانالزم است قوای کشور بی
اقتصادی ملت  آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسهمختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش

 داوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خ
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 الرحیمالرحمناهللبسم
های کلی اقتصاد مقاومتی با ساله، سیاستانداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمبا هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص

 گردد:گرا ابالغ میزا، پیشرو و برونجهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونرویکردی 
های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال - 1

 درآمد و متوسط.های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمو تشویق همکاریهای اقتصادی با تسهیل آحاد جامعه در فعالیت
سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده - 2

 بنیان در منطقه.بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانششافزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دان
پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابتمحور قراردادن رشد بهره -3

 های مناطق کشور.مزیت های متنوع در جغرافیایاستانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت
 های عدالت اجتماعی.وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهسازی یارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند -4

ش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزای بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم -5
 مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در  ها و کاالهای اساسیافزایش تولید داخلی نهاده -6
 تگی به کشورهای محدود و خاص.مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابس

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



ء کیفیت و های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقامدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست -8

 پذیری در تولید.رقابت
 نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. جانبهاصالح و تقویت همه -9

 آوری مثبت از طریق:هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز حمایت همه جانبه -10
 های الزم.تسهیل مقررات و گسترش مشوق -

 های مورد نیاز.گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
 گذاری خارجی برای صادرات.تشویق سرمایه -

اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای های دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلبرنامه -
 منطقه.

 استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. -
 یدار سهم ایران در بازارهای هدف.ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پا -

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

 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: -12
 یژه همسایگان.توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بو -

 های اقتصادی.استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -
 ای.المللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت -

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

 انتخاب مشتریان راهبردی. -
 های فروش.ایجاد تنوع در روش -

 دادن بخش خصوصی در فروش.مشارکت  -
 افزایش صادرات گاز. -

 افزایش صادرات برق. -
 افزایش صادرات پتروشیمی. -

 های نفتی.افزایش صادرات فرآورده -
، بویژه های تولید نفت و گازافزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت -14

 در میادین مشترک.
)براساس شاخص شدت مصرف  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه -15

 های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده
های موازی و غیرضرور و های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاهصرفه جویی در هزینه -16

 های زاید.هزینه
 اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. -17
 ع وابستگی بودجه به نفت.ل از صادرات نفت و گاز تا قطسهم صندوق توسعه ملی از منابع حاص افزایش ساالنه -18

 های پولی، تجاری، ارزی و ... .های فسادزا در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف -19
ایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به وری، کارآفرینی، سرمتقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره -20

 اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.های علمی، آموزشی و رسانهتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط -21

 تهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:دولت مکلف است برای تحقق سیاس -22
 به توان آفندی و اقدامات مناسب. های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسیشناسایی و بکارگیری ظرفیت -

 های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.رصد برنامه -



 های داخلی و خارجی.های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللاقتصادی از طریق تهیه طرحمدیریت مخاطرات  -

 های نظارت بر بازار.مدسازی شیوهگذاری و روزآشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت -23
 کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.افزایش پوشش استاندارد برای  -24

 

  :گانه ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 12های برنامه( 2
گانه، ساالنه  12برنامه ملی استخراج شده و بر اساس برنامه های ملی  12 تعداد های کلی اقتصاد مقاومتیماده از سیاست 24پس از تحلیل محتوای 

 اشد:بموارد زیر میها شامل شود. این برنامهژه هایی برای دستگاه ها تعریف میپرو

 وریبرنامه ملی ارتقای بهره (1

 (گرایی اقتصاد )توسعه صادرات غیر نفتیبرنامه ملی پیشبرد برون (2

 (زایی اقتصادبرنامه ملی ارتقای توان تولید ملی )درون (3

 برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی  (4

 ومی و قطع وابستگی بودجه به نفت برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عم (5

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان  (6

 سازی اقتصاد مقاومتیسازی و فرهنگبرنامه ملی گفتمان (7

 سازی اقتصاد سازی و سالمبرنامه ملی شفاف (8

 دستی و توسعه بازار برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین (9

 ها برنامه ملی هدفمندسازی یارانه (10

 برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد  (11

 های پولی و ارزیبرنامه ملی سیاست (12

 

 های کلی اقتصاد مقاومتیدستور اجرای سیاست( 3
جهت جلب مشارکت  درنگ، اقدامات بایسته درهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، الزم است بیبا عنایت به ابالغ سیاست 

رو ساماندهی شود. از این سالهانداز بیستدستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم های اقتصادی برایگسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت
 ضروری است:

و زمان بندی اجرای مواد  ادهای الزم، نقشه راهجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنه راهبردی رییس ریزی و نظارت معاونت برنامه -1
 گانه را تهیه و ارائه نمایند.24

 وزیران ارایه دهند. ها و پیشنهادهای الزم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیئتهای ذیربط دولت، طرحکمیسیون -2

 ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.سیاست  بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این -3

های وری، حفظ و توسعه ظرفیتهای الزم برای رشد بهرهزمینه و وزارت نیرو و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن -4

 کاالها و خدمات را فراهم کنند. و حمایت همه جانبه از صادرات تولید
به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت  های کشورو وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش -5

 ریزی و اقدام نمایند.اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی الزم برنامه

در مورد ساماندهی نظام ملی  و دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالیمعاونت علمی و فناوری  -6
 بنیان، پیگیری و هماهنگی الزم را معمول دارند. در جهت توسعه اقتصاد دانش و اجرای نقشه علمی کشور نوآوری

 های فسادزا با جدیت دنبال کند.سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه را در جهت شفافبا همکاری دیگر قوا، اقدامات خود  ستاد مبارزه با فساد -7

در  و درمان های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذاوری و ارتقاء شاخصو بهره ها، افزایش تولیدسازی یارانه هدفمند های اجراییدر طراحی گام -8
 اولویت قرار گیرد.

های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد تالش وزارت امور خارجه -9
 های نظام گسترش دهد.ها در چارچوب سیاستجهانی و لغو محدودیت



اطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات الزم و دبیرخانه من و تجارت وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن  -10

 را معمول دارند. و صادرات و گسترش و تسهیل تولید گذاری خارجی برای تشویق سرمایه

ها را تأمین و اجرای آن را سیاست  ها وستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی الزم در برنامه -11
 پیگیری نماید.

 ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارایه گردد.

 کنم.توفیق همه همکاران در شکوفایی اقتصاد عزتمند و سربلندی ملت عزیز ایران را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می

 
 دکتر حسن روحانی

 اسالمی ایرانرییس جمهوری 

 

 اقتصاد مقاومتی  فرماندهی  ستاد  تشكیل( 4

 :راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی تصویبنامه در خصوص تشکیل ستاد
های ابالغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و در اجرای سیاست  06/1394/ 29هیأت وزیران در جلسه 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:هشتم قانون 

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به  ـ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، 1

کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای  عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد و با جمهورریاست معاون اول رئیس
ریزی کشور، رئیس سازمان مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه

ران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ای

جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر جمهور، مشاور اقتصادی رئیسجمهور، معاون علمی و فناوری رئیسمعاون امور مجلس رئیس

 گردد:می با وظایف زیر تشکیل اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد
نامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای هماهنگی جهت تدوین بر -الف

 مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد

 هاررسی تصویب آنهای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بدستگاه های عملیاتیبرنامه دریافت -ب
 منظم از اجرای برنامه ها گیریگزارش -ج

 در موارد قصور و حل و فصل مشکالت برای تسهیل در امور نظارت و مداخله جدی اعمال -د

 روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی اطالع رسانی مناسب از -هـ

 کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب مختلف مجری سیاست های هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ایجاد -و
 موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر شناسایی و معرفی -ز

 برای تخصیص بهینه منابع محدود تشخیص و تعیین اولویت ها ایجاد ساز و کار مناسب به منظور -ح

جمهور در حوزه دبیرخانه  نظر معاون اول رئیس رگروه های تخصصی حسبجمهور انتخاب می شود. کادبیر ستاد توسط معاون اول رئیس  ـ1تبصره
 ستاد تشکیل می شود.

و مشارکت  سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی باـ به منظور پیگیری تحقق سیاست 2تبصره
رئیس اول مجلس شورای اسالمی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب آن

اد دعوت بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای شرکت در جلسات ست

 شود.می 

های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، ای ستاد، هماهنگیامور دبیرخانه ـ به منظور انجام2

 تشکیل می شود. دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد اندرکاران،رسانی و آموزش دست گیری، اطالع  گزارش
ستاد  تصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی،اق ای و استانیبرنامه های منطقه ـ به منظور تهیه و اجرای3

 شود.در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می  مشابهی



ربط تهیه و به ستاد راهبری و گی دستگاه های ذی خود را با همکاری و هماهن استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان ـ4

های ادواری  بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارشاهداف و زمان  مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری

 باشد. می استانداران برعهده
تهـیه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت  یری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانههای پیگ ، شاخصتولید برنامه ـ فرآیندهای تفصیلی5

 رسد.اقتصاد مقاومتی می 

 اسحاق جهانگیری دکتر
 جمهور معاون اول رئیس

 

 های اقتصاد مقاومتیچارچوب تدوین و تصویب پروژه( 5

 ها با اسناد باالدستی زیر:انطباق حداکثری پروژه -الف

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 

 بیانیه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقالب 

 نظریه پایه توسعه و سند آمایش استان 

 سند ملی توسعه استان 

 های مهم در تعریف پروژهمحورها و اولویت -ب

 های بالاستفادهوری عوامل تولید و استفاده از ظرفیتافزایش ظرفیت تولید داخلی با تأکید بر ارتقای بهره 

 حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد 

 پذیربهبود معیشت اقشار آسیب 

 های منتخب اقتصادی استانبهبود محیط کسب و کار در بخش 

 مقابله با شرایط تحریم 

 های اقتصادی استانها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتگیری از ظرفیتبهره 

 استانی با تأکید بر واگذاریهای عمرانی ساماندهی پروژه 

 محیطیهای زیستمقابله با بحران 

 توسعه و ارتقای همکاری میان استان و مناطق کشور 

 های مختلف اقتصادی استانهای نوین در بخشافزایش نفوذ فناوری 

 گذاری در استانارتقاء سطح جذب سرمایه 

 مقابله با قاچاق کاال و ارز 

 هاتعریف پروژهترین خطوط راهنما در مهم -ج

 های اصلی اقتصاد استان را مورد هدف قرار دهد.پروژه پیشنهادی رفع چالش 

 ای بر اقتصاد استان داشته باشد.نتایح حاصل از اجرای پروژه پیشنهادی اثرات عاجل و برجسته 

 .از تأمین اعتبارات و منابع مالی الزم برای تحقق اهداف پروژه اطمینان حاصل شود 

 های بخش خصوصی را فراهم آورد.گیری از ظرفیتادی امکان بهرهپروژه پیشنه 

 عنوان باشد. 30های مصوب استان حداکثر تعداد پروژه 

 المقدور برای بازه یکساله تعریف شوند.ها حتیپروژه 

 مراحل پیشنهاد تا اجرای پروژه -د 

  های اجرایی استان )در قالب فرم کاربرگ(استان به دستگاهارسال درخواست پیشنهاد پروژه از سوی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی 

 های اجرایی استان به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استانها توسط دستگاهپیشنهاد پروژه 

 های پیشنهادی توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استانبررسی پروژه 



 توسط دبیرخانه در ستاد اقتصاد مقاومتی استانهای اجرایی تأیید شده های پیشنهادی دستگاهتصویب پروژه 

 های اجراییهای مصوب توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به دستگاهابالغ پروژه 

 های اجراییهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان توسط دستگاهتعیین مجری پروژه 

  استانیتکمیل و ارسال منشور پروژه توسط مجری از طریق سامانه نیپا 

 تأیید و ارسال منشور پروژه توسط رییس دستگاه اجرایی 

 تأیید منشور پروژه توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 

 ای عملکرد توسط مجریارسال گزارشات مرحله 
 


