سیاستهایاقتصادمقاومتي :


. 1تأهیي ضشایط ٍ فؼالساصی كلیِ اهكاًات ٍ هٌاتغ هالی ٍ سشهایِّای اًساًی ٍ ػلوی كطَس تِ هٌظَس تَسؼِ
كاسآفشیٌی ٍ تِ حذاكثش سساًذى هطاسكت آحاد خاهؼِ دس فؼالیتّای التػادی تا تسْیل ٍ تطَیك ّوكاسیّای
خوؼی ٍ تأكیذ تش استماء دسآهذ ٍ ًمص طثمات كندسآهذ ٍ هتَسط.
. ۲پیطتاصی التػاد داًصتٌیاى ،پیادُساصی ٍ اخشای ًمطِ خاهغ ػلوی كطَس ٍ ساهاًذّی ًظام هلی ًَآٍسی تِ هٌظَس
استماء خایگاُ خْاًی كطَس ٍ افضایص سْن تَلیذ ٍ غادسات هحػَالت ٍ خذهات داًصتٌیاى ٍ دستیاتی تِ ستثِ اٍل
التػاد داًصتٌیاى دس هٌطمِ.
. ۳هحَس لشاسدادى سضذ تْشٍُسی دس التػاد تا تمَیت ػَاهل تَلیذ ،تَاًوٌذساصی ًیشٍی كاس ،تمَیتِ سلاتتپزیشی
التػاد ،ایداد تستش سلاتت تیي هٌاطك ٍ استاىّا ٍ تِ كاسگیشی ظشفیت ٍ لاتلیتّای هتٌَع دس خغشافیای هضیتّای
هٌاطك كطَس.
 .۴استفادُ اص ظشفیت اخشای ّذفوٌذساصی یاساًِّا دس خْت افضایص تَلیذ ،اضتغال ٍ تْشٍُسی ،كاّص ضذت اًشطی ٍ
استماء ضاخعّای ػذالت اختواػی.
 .۵سْنتشی ػادالًِ ػَاهل دس صًدیشُ تَلیذ تا هػشف هتٌاسة تا ًمص آىّا دس ایداد اسصش ،تِ ٍیظُ تا افضایص سْن
سشهایِ اًساًی اص طشیك استماء آهَصش ،هْاست ،خاللیت ،كاسآفشیٌی ٍ تدشتِ.
 .۶افضایص تَلیذ داخلی ًْادُّا ٍ كاالّای اساسی (تِ ٍیظُ دس الالم ٍاسداتی) ٍ اٍلَیت دادى تِ تَلیذ هحػَالت ٍ
خذهات ساّثشدی ٍ ایداد تٌَع دس هثادی تأهیي كاالّای ٍاسداتی تا ّذف كاّص ٍاتستگی تِ كطَسّای هحذٍد ٍ
خاظ.
 .۷تأهیي اهٌیت غزا ٍ دسهاى ٍ ایداد رخایش ساّثشدی تا تأكیذ تش افضایص كوی ٍ كیفی تَلیذ (هَاد اٍلیِ ٍ كاال).
 .۸هذیشیت هػشف تا تأكیذ تش اخشای سیاستّای كلی اغالح الگَی هػشف ٍ تشٍیح هػشف كاالّای داخلی ّوشاُ تا
تشًاهِسیضی تشای استماء كیفیت ٍ سلاتتپزیشی دس تَلیذ.
 .۹اغالح ٍ تمَیت ّوِخاًثِ ًظام هالی كطَس تا ّذف پاسخگَیی تِ ًیاصّای التػاد هلی ،ایداد ثثات دس التػاد هلی
ٍ پیطگاهی دس تمَیت تخص ٍالؼی.
 .1۱حوایت ّوِخاًثِ ّذفوٌذ اص غادسات كاالّا ٍ خذهات تِ تٌاسة اسصش افضٍدُ ٍ تا خالع اسصآٍسی هثثت اص
طشیك:
تسْیل همشسات ٍ گستشش هطَقّای الصم. گستشش خذهات تداست خاسخی ٍ تشاًضیت ٍ صیشساختّای هَسد ًیاص. تطَیك سشهایِگزاسی خاسخی تشای غادسات.تشًاهِسیضی تَلیذ هلی هتٌاسة تا ًیاصّای غادساتی ،ضكلدّی تاصاسّای خذیذ ٍ تٌَعتخطی پیًَذّای التػادیتا كطَسّا تِ ٍیظُ تا كطَسّای هٌطمِ.
استفادُ اص ساصٍكاس هثادالت تْاتشی تشای تسْیل هثادالت دس غَست ًیاص.ایداد ثثات سٍیِ ٍ همشسات دس هَسد غادسات تا ّذف گستشش پایذاس سْن ایشاى دس تاصاسّای ّذف.. 11تَسؼِ حَصُ ػول هٌاطك آصاد ٍ ٍیظُ التػادی كطَس تِ هٌظَس اًتمال فٌاٍسیّای پیطشفتِ ،گستشش ٍ تسْیل
تَلیذ ،غادسات كاال ٍ خذهات ٍ تأهیي ًیاصّای ضشٍسی ٍ هٌاتغ هالی اص خاسج.
. 1۲افضایص لذست هماٍهت ٍ كاّص آسیةپزیشی التػاد كطَس اص طشیك:

تَسؼِ پیًَذّای ساّثشدی ٍ گستشش ّوكاسی ٍ هطاسكت تا كطَسّای هٌطمِ ٍ خْاى تِ ٍیظُ ّوسایگاى.استفادُ اص دیپلواسی دس خْت حوایت اص ّذفّای التػادی.استفادُ اص ظشفیتّای ساصهاىّای تیيالوللی ٍ هٌطمِای. .1۳هماتلِ تا ضشتِپزیشی دسآهذ حاغل اص غادسات ًفت ٍ گاص اص طشیك:
اًتخاب هطتشیاى ساّثشدی.ایداد تٌَع دس سٍشّای فشٍش.هطاسكت دادى تخصخػَغی دس فشٍش.افضایص غادسات گاص.افضایص غادسات تشق.افضایص غادسات پتشٍضیوی.افضایص غادسات فشآٍسدُّای ًفتی. .1۴افضایص رخایش ساّثشدی ًفت ٍ گاص كطَس تِ هٌظَس اثشگزاسی دس تاصاس خْاًی ًفت ٍ گاص ٍ تأكیذ تش حفظ ٍ تَسؼِ
ظشفیتّای تَلیذ ًفت ٍ گاص ،تِ ٍیظُ دس هیادیي هطتشن.
 .1۵افضایص اسصش افضٍدُ اص طشیك تكویل صًدیشُ اسصش غٌؼت ًفت ٍ گاص ،تَسؼِ تَلیذ كاالّای داسای تاصدّی تْیٌِ
(تش اساع ضاخع ضذت هػشف اًشطی) ٍ تاال تشدى غادسات تشق ،هحػَالت پتشٍضیوی ٍ فشآٍسدُّای ًفتی تا تأكیذ
تش تشداضت غیاًتی اص هٌاتغ.
 .1۶غشفِخَیی دس ّضیٌِّای ػوَهی كطَس تا تأكیذ تش تحَل اساسی دس ساختاسّا ،هٌطمیساصی اًذاصُ دٍلت ٍ
حزف دستگاُّای هَاصی ٍ غیشضشٍس ٍ ّضیٌِّای صایذ.
 .1۷اغالح ًظام دسآهذی دٍلت تا افضایص سْن دسآهذّای هالیاتی.
 .1۸افضایص ساالًِ سْن غٌذٍق تَسؼِ هلی اص هٌاتغ حاغل اص غادسات ًفت ٍ گاص تا لطغ ٍاتستگی تَدخِ تِ ًفت.
 .1۹ضفافساصی التػاد ٍ سالنساصی آى ٍ خلَگیشی اص الذاهات ،فؼالیتّا ٍ صهیٌِّای فسادصا دس حَصُّای پَلی،
تداسی ،اسصی ٍ... .
 .۲۱تمَیت فشٌّگ خْادی دس ایداد اسصش افضٍدُ ،تَلیذ ثشٍت ،تْشٍُسی ،كاسآفشیٌی ،سشهایِگزاسی ٍ اضتغال هَلذ ٍ
اػطای ًطاى التػاد هماٍهتی تِ اضخاظ داسای خذهات تشخستِ دس ایي صهیٌِ.
. ۲1تثییي اتؼاد التػاد هماٍهتی ٍ گفتواى ساصی آى تِ ٍیظُ دس هحیطّای ػلوی ،آهَصضی ٍ سساًِای ٍ تثذیل آى تِ
گفتواى فشاگیش ٍ سایح هلی.
. ۲۲دٍلت هكلف است تشای تحمك سیاستّای كلی التػاد هماٍهتی تا ّواٌّگساصی ٍ تسیح پَیای ّوِ اهكاًات
كطَس ،الذاهات صیش سا هؼوَل داسد:
ضٌاسایی ٍ تكاسگیشی ظشفیتّای ػلوی ،فٌی ٍ التػادی تشای دستشسی تِ تَاى آفٌذی ٍ الذاهات هٌاسة.سغذ تشًاهِّای تحشین ٍ افضایص ّضیٌِ تشای دضوي.هذیشیت هخاطشات التػادی اص طشیك تْیِ طشحّای ٍاكٌص َّضوٌذ ،فؼال ،سشیغ ٍ تِ ٌّگام دس تشاتش هخاطشاتٍ اختاللّای داخلی ٍ خاسخی.
 .۲۳ضفاف ٍ سٍاىساصی ًظام تَصیغ ٍ لیوتگزاسی ٍ سٍصآهذساصی ضیَُّای ًظاست تش تاصاس.
 .۲۴افضایص پَضص استاًذاسد تشای كلیِ هحػَالت داخلی ٍ تشٍیح آى.

