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 باسمه تعالی

اسالمى اجتماعى و فرهنگى جمهورى  توسعه اقتصادى، ششمسیاستهاى كلى برنامه تدوین پیشنهادات برای 

 ایران

این سیاستها براساس بررسی سیاستهای ابالغی برنامه های دوم تا پنجم و سیاستهای کلی نظام 

توسط مقام معظم رهبری و همچنین پیشنهادات دولت یازدهم که برای  3131ابالغی تا مهرماه 

خشهایی مطالعات و تجارب دانشگاهی ب لیکن مبتنی برسیاستهای کلی برنامه ششم تهیه شده است 

پیشرفت و "مبناییكه با رویکرد  هارود این سیاستانتظار می یا کلماتی حک و اصالح شده است.

بتواند در جای جای  پس از بررسی و تصمیم سازی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده، "عدالت

چه در بعد پس از توشیح مقام معظم رهبری واز جمله در تدوین برنامه ششم کلیه فعالیت های کشور 

 تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد.

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علم  -دانشکده مهندسی پیشرفت 

 وصنعت ایران

3131آبانماه   
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 یـ امور فرهنگالف 

برنامه ریزی برای بهبود با در عرصه های مختلف  مهندسى فرهنگى کشور پیاده سازی نقشه -4

های مهندسی فرهنگی ایرانی و سایر حوزه -سبک زندگی اسالمیرفتارهای فردی و اجتماعی و اعتالی 

)مستقر در  و تقسیم كار بین دستگاه های مختلف كشور از طریق ستاد اجرای نقشه مهندسی فرهنگی

سرمایه  مهاى مهطرح تهیه پیوست فرهنگى براىو  (دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

ارزش های اسالمی و  باو رعایت آراستگی سیمای جامعه و كشور و محیط سازندگی  گذاری

 (با اصالحات با برنامه سوم و چهارمشده )اصالح شده سیاستهای برنامه پنجم و ادغام .انقالبی

و برجسته كردن  نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى)ره( زنده و -6

و استوار كردن ارزش  اهها و برنامه ریزىسیاست گذارى عنوان یک معیار اساسى در تمام نقش آن به

 )عینا از سیاستهای برنامه پنجم و چهارم(.های انقالب اسالمی در اندیشه و عمل

جهت دادن کلیه فعالیت های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضلیت اخالقی در  -1

 ).................(جامعه، گسترش ارزش های انقالبی و دستاوردهای فرهنگی دوران دفاع مقدس.

، وجدان ، انضباط اجتماعىبا رعایت حقوق شهروندی، مسؤلیت پذیری قانونگرایى تقویت -4

 ،ثروت، نوآوری، خلق كار جمعى، ابتکارایثار، امید به آینده، خودباورى، روحیه كار و كارآفرینی، كارى، 

و فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی،  داهتمام به ارتقاء کیفیت در تولی درستکارى،

 -تقویت روحیه قناعت و پرهیز از اسراف براساس آموزه های اسالمی و فرهنگ اسالمی

های دولت برای )اصالح شده سیاستهای برنامه دوم، چهارم، پنجم و ادغام با پیشنهاد.ایرانی

 (ششم برنامه

اعتال و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و علمی ارزش های  -5

وزه دین و با جریانات انحرافى در ح مقابلهمقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه،  در انقالب اسالمی

 غام از سیاستهای برنامه پنجم، چهارم و سوم(د)ات.زدودن خرافات و موهوما
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رصد  ،مبراى تحقق اهداف فرهنگى نظا باطىهاى اطالعاتى و ارتفناورى بهینه ازاستفاده ضمن  -3

پاسخگویی به بمنظور ایرانی  -با رویکرد سبک زندگی اسالمی فرهنگی و مدیریت بر فضای مجازی

، توسعه و گسترش سواد اطالعاتی و ترویج سطح علم و م نظام سلطه و تهاجم فرهنگی دشمنجنگ نر

فناوری با استفاده از فناوری اطالعات و زبان فارسی بمنظور رشد و تعالی و صیرورت آحاد جامعه 

 برنامه پنجم(سیاست مستضعفین و مسلمین جهان.)ترمیم شده 

اهداف و عزم ملى براى تحقق انگیزه  ،قویت باورو ت از چشم انداز بیست ساله ایجاد درك مشترك -0

 )عینا از سیاستهای برنامه پنجم(ن.آ

توسعه بومی صنعت گردشگری بویژه گردشگری مذهبی، فرهنگی، سالمت و حمایت از توسعه  -4

صنایع دستی، تولیدات هنری، صنایع فرهنگی، تولیدات چند رسانه ای و زیرساختهای آنها، 

 )        (ایرانی با جلب مشارکتهای غیردولتی.ضمن صیانت از میراث فرهنگی و آداب و رسوم 

و  معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش های واالی اسالم و دستاوردهای ایران اسالمی به جهانیان -5

کشورهایی که مشترکات در مبانی فکری و سیاسی اسالم ناب محمدی)ص( بویژه تبیین 

 (                              )      بیشتری با ما دارند.

جهت دهی رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهی  -43

ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، مقابله با تهاجم فرهنگی و اطالع 

 (                          )       رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه توسعه.

دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و تعمیق روحیه  -44

نظام جمهوری اسالمی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه استکبار 

جهانی و ایادی منطقه ای و شیفتگان فرهنگ غربی در داخل کشور.)سیاستهای برنامه چهارم با 

 اصالحات(

ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ تقویت وحدت و هویت  -46

اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی)سیاستهای برنامه  -ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی

  چهارم(
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 فناورى امور علمى و -ب

 :با تاكید بر موارد ذیل و نوآوریپژوهش  ،آموزش عالى اتتحول در نظام -40

و مراكز  دانشگاههادر  سیاستهای كلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی كشورتحقق  -40-4

 تحقیقاتی)سیاستهای كلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی كشور(

 تحقیق و پژوهش افزایش بودجهتنوع بخشی به منابع تامین مالی حوزه علم و فناوری و  -40-6

های مالی خطر پذیر ه و توسعه كمی و كیفی نهاد اخالص داخلىدرصد تولید ن 4 حداقل به دولتی

جهت دهی به حوزه های اولویت دار علم و ،  برای پشتیبانی از ایجاد و توسعه شركتهای دانش بنیان

 ،پژوهش تا نوآوری فعالیتهای رصد و آینده نگاری علم و فناوری، ارتقای كیفی تمركز بر  ،فناوری 

برای حل معضالت جامعه و پیشرفت تجاری سازی تولیدات علمی و اشتغال نیروهای دانشی 

 )سیاستهای برنامه پنجم با اصالحات(.کشور 

و افزایش سهم كشور در  علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن اولدستیابى به جایگاه  -40-0

فراهم نمودن زیرساخت  ،تولیدات علمی و فناوری جهان با عرضه محوری دانش و تقاضا محوری فناوری 

)سیاستهای برنامه چهارم و پنجم با .در طول سالیان این برنامه ههای تثبیت و استمرار این جایگا

 اصالحات(

توسعه كیفی و كمی تحصیالت تکمیلی در ساماندهی و بسیج امکانات وظرفیتهای كشور جهت -40-4

كشور در جهت گیری كاربردی برای اتصال حل بخشی از مسائل كشور به پایان نامه های تحصیالت 

تکمیلی و هدایت دانشجویان این دوره هابه حضور در متن واقعیات بازار كار و كسب تجارت شغلی عالوه 

 برپیشرفت تحصیلی.

و بخشهاى مربوط  هشى با صنعتؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوارتباط متوسعه و تحکیم  -40-6

ملی، بین المللی، شبکه نوآوری در سطوح ه در قالب طراحی و پیاده سازی نظام یکپارچه جامع

تکمیل نقشه جامع علمی كشور با تاكید بر اقتصاد تحقق و ر جهت د منطقه ای و دستگاهی ،بخشی

توسعه كمی و ارتقای كیفی مراكز  ،دانش بنیان، تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

تحقیق و توسعه، مراكز تحقیق و توسعه، مراكز كارآفرینی، انکوباتورها و مراكز انتقال و توسعه تکنولوژی، 
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، كانون های تفکر، هازمایشگاه های ملی، مراكز خدمات مهندسی، تکنوبازارتکنوپولیها، آپاركهای علمی، 

دولت مراكز تحقیقاتی و ...)اصالح شده سیاستهای برنامه پنجم و سیاستهای پیشنهادی  وپژوهشکده ها 

 برنامه ششم(برای 

راى مشارکت در ب تعاونی و مردمی( ،)خصوصی، عمومیتوانمندسازى بخش غیردولتى -40-3

با تمركز بر اشتغال  دانش بنیانو دستیابی به اقتصاد کارآفرینی  ،ی فناورتوسعه  ،تولید علم 

 )ترمیم شده سیاستهای برنامه پنجم(دانش آموختگان دانشی.

به منظور  و پیاده سازی آنها ارزیابی و انتخاب راهبردها و راهکارهای اولویت دار -40-0

با اولویت ریز فناوریهای ز کشور هاى پیشرفته مورد نیافناورى بهو تولید با کسب دستیابى 

نرم و زیستی، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا، هسته ای و فناوری های نرم 

شركت دانشگاه ها،  تحقیقات برای توسعه گذاری صندوق توسعه ملی در سرمایهدادن مشاركت و  افزار

تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پارک های علم و فناوری و های دانش بنیان، شركتهای زایشی، 

)ترمیم .مخاطره آمیز، تحقیق تا توسعه و نوآوریدانشی مخاطره پذیر برای حمایت از گسترش فعالیتهای 

 شده برنامه چهارم و پنجم(

و اجرای برنامه های تحول عمومی ایجاد تحول در آموزش نظام اسالمی برای تحقق سیاست های كلی  -44

با هدف فراهم شدن رشد همه جانبه متربیان و تربیت افراد متدین  آموزش و پرورشبنیادین در نظام 

و اولویت  ی بر اساس نیازهاارتقاء كیفی فرآیندهای تعلیم و تربیت ،و متعهد به اسالم و انقالب اسالمی

تقویت زیرنظام های تربیت معلم، شکل گیری و  ،ا و عرصه های تربیتیهای كشور در همه ساحت ه

، یادگیری -فرآیندهای یاددهی ، اقتصاد آموزش و پرورش، ارزشیابیبرنامه درسی ملی

و همچنین طراحی،  پژوهش و فناوری، پرورشی و فوق برنامه، فناوری های تربیتی و آموزشی

تحول بنیادین در سطح مدارس ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه سند  پیاده سازیتصویب و 

طراحی و كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان و همچنین  تربیت معلمپردیسهای فرهنگیان و 

و ارتقای سطح معیشت  ایرانی برای متربیان - مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی آموزشو 

)ترمیم سیاستهای .رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور اجرای نظام ،و منزلت معلمان و متربیان 

 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش( -برنامه پنجم
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ارتقای بهره وری مدیریت منابع و مصارف آموزش و پرورش با تحول در ساختارها، روشها،  -46

برای برنامه فرآیندها و تاکید بر نقش و جایگاه مدرسه)سیاستهای پیشنهادی دولت یازدهم 

 ششم(

، جذب افراد مستعد و با انگیزه، جایگاه و منزلت این علوم تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت -43

فلسفه مضاف علوم متون تهیه های تولید علوم انسانی اسالمی و روشاصالح و بازنگرى در تولید و 

هاى و روش هابرنامه ودر رشته های مختلف انسانی و تولید متون علوم انسانی اسالمی 

فراهم نمودن زمینه پردازى، نظریه مراکز و فعالیتهاى پژوهشى وکیفى کمی و  ، ارتقاءاثربخش

انه و بسترسازی و ترویج زبان فارسی به آزاداندیش ، های الزم برای تقویت دیدگاه های نقادانه

 توسعه()ترمیم شده سیاستهای برنامه پنجم .عنوان زبان علم در سطح جهان

نخبگان و نوآوران  حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى ازگسترش تحقق سند ملی نخبگان و  -40

از طریق:  فعال در حل مسائل جامعه و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور علمى و فناورى

 ،، طراحی و پیاده سازی نظام رتبه بندی محققان، فناوران طراحان و كارآفرینانارتقاء منزلت اجتماعى

ایجاد و توسعه نظام مالکیت فکری، معنوی ، نیروهای دانشی جامعه مهارتى علمى وبینشی، ارتقاء سطح 

رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى حق تالیف و كپی برداری،  رعایت و صنفی،

ن در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجارى سازى دستاوردهاى آنا کمک بهها، نوآورى

و تحقق نوآوری های  ، صادرات خدمات فنی و مهندسیزندگی مردمحل مشکالت اسالمی و 

و حمایت از ایجاد و تبلیغ برنامه های ملی در حوزه محصوالت دانش  دانشگسترش مرزهای  ی،انقالب

بنیان و حمایت از افزایش سهم دانش در تولیدات بنگاه های اقتصادی و حمایت از فروش محصوالت 

)ترمیم شده .شركت های دانش بنیان و حمایت از خود اتکایی در تولید اقالم دانش بنیان راهبردی

 توسعه(سیاستهای برنامه پنجم 

و  ر و اسناد پایین دستی آنو اجراى نقشه جامع علمى کشو پیاده سازیفراهم كردن مقدمات   -44

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی براساس سیاستهای نقشه جامع علمی و تنظیم ظرفیت 

فراهم شدن زمینه گسترش علوم مورد توجه قرآن و شناخت کواکب و آسمان ها)ترمیم شده 

 .ه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور(سیاستهای برنام



 

01 
 

آموزش فنی و حرفه ای و پزشکی، ، علومهای عالی برنامه تحول همه جانبه در آموزشتهیه   -45

مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و در امتداد و بعنوان مکمل طرح تحول  کاربردی–علمی 

و سند دانشگاه اسالمی، نقشه جامع علمی كشور و تفویض اختیار تربیتی به  بنیادین آموزش و پرورش

و تربیت افراد متدین و  دستیابی به دانشگاه انسان سازدر راستای  دانشگاه ها و مراكر آموزش عالی

پژوهشگر ، کارآفرین، تولیدکننده علم بومی و ارزش های انقالب اسالمی اسالم و متعهد به

تامین نیروی انسانی  مهارتی و تخصصی مورد نیاز در جهت  ،ملی تا محلیپاسخگوی نیازهای 

تحقق اهداف چشم انداز با تاکید بر سطح بندی، اصالح و ارتقای مدیریت و برنامه ریزی توسعه 

پنجم و چهارم و  های )ترمیم شده سیاستهای برنامه.دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

  رنامه ششم(پیشنهادهای دولت یازدهم برای ب

تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالری دینی و نهادینه كردن آزادیهای مشروع از طریق  -63

 آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند كردن آنها)سیاستهای برنامه چهارم(

ایران در مورد شبکه های اطالع رسانی رایانه ای با تاكید كلی نظام جمهوری اسالمی تحقق سیاستهای  -64

كیفی شبکه ملی اطالع رسانی ارتقای توسعه كمی و  ،تکمیل عملیات راه اندازی شبکه اینترنت ملی بر

 رایانه ای.)سیاستهای كلی نظام در مورد شبکه های اطالع رسانی و رایانه ای(

اهتمام به تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای سطح شاخص هایی مانند: آموزش،  -66

اختالف سطح مین غذا، افزایش درآمد سرانه، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه و كاهش سالمت، تا

درآمدی و مبارزه با فساد و آسیب های اجتماعی.)برنامه چهارم و پیشنهادهای مختلف دهک های درآمد 

 دولت یازدهم برای برنامه ششم(
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 یامور اجتماع -ج

در  استقرار پایگاه های بسیج  دینی دانش آموزان،تقویت جایگاه مساجد در امور تربیت   -60

توسعه  مشکل گشایی زندگی مردم وفراهم نمودن شرایط محالت،  و تامین امنیتمساجد 

امر به معروف و نهی از منکر در ستاد امور فرهنگی و پایگاه محلی، قرض الحسنه  صندوقهای

یشتی ائمه جماعات و و توجه به وضعیت معبا افزایش تعداد مساجد در شهرها و روستاها همراه  محالت

 خادمان مساجد و تقویت بنیه اقتصادی مساجد به كمک و كمکهای بالعوض.)پیشنهادی(

استیفاى حقوق شرعى و  هاى اجتماعى وتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه  -64

ن در آنا ژه به نقش سازندهها و توجه ویدر همه عرصه بانوانو حفظ کرامت و عزت انسانی قانونى 

تحقق آینده و امور خانواده در قالب  تربیت دینی نسل سالم، بانشاط، خالق، مشاركت جو و فعال برای

راهبردها و اقدامات نقشه مهندسی فرهنگی و مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی در این 

 انقالب فرهنگی()ترمیم سیاستهای برنامه پنجم با توجه به مصوبات شورایعالی راستا.

مقتضیات دوره جوانی، نیازها و توانایی های آنان در تقویت هویت ملى جوانان متناسب با   -66

 و علمى و ، فرهنگی و معنویمحیط رشد فکرى فراهم كردن با آرمانهاى انقالب اسالمىراستای 

شرعی و  ازدواجرفع موانع هاى شغلى، رفع دغدغهتالش در جهت  روحیه مسؤلیت پذیری و

)سیاستهای برنامه پنجم و اجتماعى آنان،  آسیبهاى کاهش مسکن ودستیابی به ، قانونی

 سیاست پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم(

اصالح نظام تحقق سیاستهای كلی قضایی و امنیت قضایی و سیاستهای كلی نظام اداری با تاكید بر:   -63

افزایش و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با  تضمین عدالتدر جهت:  کشور ادارى و قضایى

تأمین كرامت و رعایت استقالل و منزلت قضات،  ،بهبود خدمت رسانى به مردمتحرک و كارآیى، 

قانونی و نظارت  آنان یو قضات الیق و امین و تأمین شغل به کارگیرى مدیرانمعیشت كاركنان، 

، تأكید بر تمركز زدایى ادغام مدیریتهاى موازى حذف یا، بر حسن عملکرد آنان و مجازات متخلفین

رشوه خواری، ه با ادارى و مبارزاخالقی، مالی و ، پیشگیرى از فساد اجرایى هاى ادارى ودر حوزه

مورد  کم کاری، کاغذ بازی و بی تفاوتی در انجام امور همچنین تنقیح و پیشنهاد قوانین قضایی
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)ترمیم سیاستهای برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم، سیاستهای كلی قضایی و .برای تحقق آنها زنیا

 حفظ شان و استقالل قضایی و سیاستهای كلی نظام اداری كشور( و سیاستهایامنیت قضایی 

 اسالمى، -هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى   -60

نقش آفرینی شوراهای ا و منى بناها و استحکام ساخت و سازهای رعایت معیارهاى پیشرفته براى

اسالمی شهر و روستا، شهرداریها و نظام مهندسی ساختمان، مردم و دستگاه های ذیربط 

 )                                                           (در این راستا. دولتی

اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت،  تقویت و -64

به مسائل گروهی و جناح  از ورود نهادهای نظارتیو پرهیز  یوظایف نهادهاى نظارتى و بازرس میان

)ترمیم شده سیاستهای برنامه سوم، .و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی بندی های سیاسی

 چهارم و پنجم توسعه(

م برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور تحقق سیاستهای کلی نظا -65

ایثارگران با تکیه بر اعتالی تفکر بسیجی در جامعه، تعظیم و تکریم ایثارگران، حمایت از 

فرهنگ جهاد و شهادت، توانمندسازی فردی و جمعی  بر محور تولید آثار فرهنگی و هنری

اولویت فرزندان شاهد و ایثارگر، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران، 

عرضه منابع مالى و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهاى دولتى در  در دادن به ایثارگران انقالب اسالمى

)سیاستهای كلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ی.تصاداق فرهنگى واجتماعی، هاى مختلف صحنه

 ایثار و جهاد، سیاستهای برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه با كمی ترمیم(

حمایت نی و کار آفرینی در ورزش حرفه ای و تربیتی، همگانی و قهرمااهتمام به توسعه ورزش  -03

و تقویت زیرساخت های  یزیارتتأکید بر سفرهاى  هاى گردشگرى بااز گسترش فعالیت

 اصالحات( ی)سیاستهای برنامه های چهارم و پنجم با كمگردشگری سالمت.

 ازپایدار منابع مدیریت عدالت محور و تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه   -04

 ه:توجه ب باطریق نظام بیمه ای 

منابع  و تخصیص، ارزشیابى، نظارت یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى -04-4

 ).............(ی.عموم
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و  زیست محیطحمل و نقل مسافر، ، و آب ارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنیت غذا  -04-6

 ، ناامنی و بزهکاریاجتماعیمخاطرات  کاهش شاخصهای و روحى بهداشت جسمى و

ه و طراحی و پیاده سازی استاندارد های سالمت جسمی و روحی در چرخه عمر جامع

 )                                            (جامعه.آحاد 

بااولویت پیشگیری  و بقای نسل تهاى تهدید کننده سالمآلودگى ناشی ازت كاهش مخاطرا -04-0

 )                                            ( .بر درمان

و ارتقای سطح  یمت مواد غذایجامعه با بهبود ترکیب و سال سالم الگوى تغذیه اصالح -04-4

 )                                            ( كیفیت و سبک زندگی.

، ریشه %43هاى سالمت به هاى سالمت و كاهش سهم مردم از هزینهبیمه توسعه كمى و كیفى -04-6

)سیاستهای برنامه پنجم و سیاستهای م.شش تا پایان برنامه كنی بیماری های مزمن و حاد

 یازدهم برای برنامه ششم(پیشنهادی دولت 

ارتقای سطح خدمات پیش اورژانسی و سیار شبکه امداد و نجات، ایمنی در قبال حوادث  -04-3

 (پیشنهادیغیرمترقبه.)

های تشویقی به منظور افزایش نرخ ازدواج و باروری و سیاست یفراهم كردن پشتوانه قانونی و اجرا  -06

 .(مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی )ازدیاد نسل و كاهش طالق 

اصالح نظام بازنشستگی كاركنان كشوری، لشگری، تامین اجتماعی و ... با رویکرد ایجاد تعادل در منابع  -00

  و مصارف صندوق ها)پیشنهادی دولت یازدهم برای سیاستهای برنامه ششم با اصالحات(

 :با یارتقاء امنیت اجتماع  -14

سیاستهاى کلى مبارزه با اهتمام به اجراى و  هاروانگردان خدر ومبارزه همه جانبه با مواد م -14-3

ر و مقابله قضایی با متخلفین از اجرای قوانین و مقررات مواد مخد

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر(موضوعی.

عمومى هاى رل ناهنجارىوکنتی پیشگیرو شهرها نشین بخشى مناطق حاشیه سامان -14-2

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(ن.از آ ناشى

هاى ناهنجارى پیشگیرى و مقابله باها براى استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه -14-1

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(ی.فرهنگى و اجتماع
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تحقق سیاستهای کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح  -14-4

غیرمترقبه)سیاستهای کلی نظام در مورد پیشگیری از سوانح طبیعی و حوادث 

 طبیعی(

اجتماعی با تاکید بر  هایمشارکت پیرامونتحقق سیاستهای كلی نظام جمهوری اسالمی ایران  -06

ساختن شهرداری ها،  روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مندگسترش و عمق بخشیدن به 

با  ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعی کشوردولت و قوه قضاییه از همدلی و تواناییهای عظیم مردمی و 

تقویت و مشاركت دادن سمنها و تشکل های فرهنگی و اجتماعی مردمی و مساجد و هیات های مذهبی 

توسعه و مصالح كشور و  با رعایت منافع ملی تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی انقالب اسالمیدر 

كلی  و تعمیم اصل امر به معروف و نهی از منکر.)سیاست های از طریق احیاء، تقویتنظارت اجتماعی 

پیشنهادهای دولت یازدهم  و پنجم ،نظام در بخش مشاركت اجتماعی، سیاستهای برنامه سوم، چهارم 

 برای برنامه ششم با اصالحات(

ایسته بر اجرای برنامه های توسعه و مصوبات سفرهای استانی نظارت شاتخاذ تدابیر الزم برای  -03

و مقام معظم رهبری و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی، بخشی و دستگاهی.)سیاستهای  دولت

 برنامه دوم با اصالحات(

 مبتنی بر اصول ذیل: ترمیم و اعمال برنامه های آمایش سرزمینی -00

و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته  رفع محرومیت ها خصوصا از روستاها -00-4

 .و مناطق مرزی

 و مالحظات امنیتی و دفاعی. دفاع غیرعامل -00-6

 .کارائی و بازدهی اقتصادی -00-0

 و تعادلهای منطقه ای. گسترش عدالت اجتماعی سرزمینی -00-4

 .احیای منابع طبیعیحفظ محیط زیست و  -00-6

 .ایرانیحفظ هویت اسالمی و حراست از میراث فرهنگی و  -00-3

 .تنظیم روابط بیرونی و درونی اقتصاد کشورتسهیل و  -00-0

 .قابلیتهای سرزمینی مناطق ساحلی و جزایراستفاده از  -00-4

 .ارتقای سطح درآمد کشاورزان و روستاییان -00-5
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 )سیاستهای برنامه چهارم توسعه، سیاستهای آمایش سرزمین با كمی اصالحات(

 اقتصادى امور -د

 دی بر اساس سیاست های کلی اقتصادبه رشد و توسعه اقتصاهای مربوط تتنظیم همه فعالی -04

 :و با تاكید بر و رعایت عدالت اجتماعیو در نظر گرفتن شرایط تحریمی  مقاومتی

سالیانه  نرخ رشد %5 متوسطمستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان پایدار، رشد تحقق  -04-4

همزمان با اعمال سیاستهای بازتوزیع در طول سالیان برنامه تولید ناخالص داخلى 

 ا:بثروت در راستای اقتصاد مقاومتی 

عوامل تولید)انرژی، سرمایه، نیروی کار، بهره وری ارتقای بهره وری کل و  -04-4-4

 مواد، آب، خاك و...(

 گسترش اقتصاد دانش بنیان -04-4-6

 تقویت رقابت پذیری و شفاف سازی اقتصادی -04-4-0

 های فسادزا جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه -04-4-4

 مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و پولشویی -04-4-6

 )پیشنهاد دولت یازدهم برای سیاستهای برنامه ششم با اصالحات(

سرمایه گذارى با حفظ نسبت  -پس انداز  از طریق كاهش شکاف توسعه سرمایه گذارى -04-6

هاى سرمایهد و جذب منابع و درص %43ح حداقل در سط - تولید ناخالص داخلى انداز بهپس

 )سیاستهای برنامه پنجم با اصالحات(.با رعایت قانون پیوست فرهنگی طرح ها یخارج

برپایی نهضت کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات ایرانی و بکارگیری  -04-0

در با تاکید بر ارتقای بخش بخدمات ورى ارتقاء سهم بهرهفناوریهای نوین برای 

و اجرای سیاستهای کلی اصالح  ششم هبرناموم در پایان داقتصادى به یک  رشد

الگوی مصرف)ارزش افزوده بخش ها به ترتیب اولویت کشاورزی، صنعت و معدن، 

)سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف، سیاستهای برنامه پنجم با .خدمات(

 اصالحات(
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ضمن خروج از  بر ثبات محیط اقتصاد کالن با تأکید بهبود فضاى کسب و کار کشور -04-4

، فراهم آوردن ، مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های كم درآمد و متوسطرکود تورمی

و فناورى مورد نیاز، كاهش  هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمىزیرساخت

ورت شفاف و منظم به به ص هاى كالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعاتخطرپذیرى

دورزدن آثار تحریم های اقتصادی و مقابله با تحریم ها، تنظیم  ، چاره جوئی برایهجامع

سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات 

 )سیاستهای برنامه های سوم و پنجم با اصالحات(.اقتصادی

در بخش صنعت با تاكید بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید تحقق سیاستهای كلی  -04-6

داخلی، افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، ارتقای سطح فناوری صنایع كشور، توسعه 

تشکل های تخصصی، رشد مستمر صادرات كاال و خدمات صنعتی، ایجاد خوشه های صنعتی 

 و گسترش صنایع دستی.)سیاستهای كلی نظام در بخش صنعت(

جهانی برای داردهای رعایت استانو  یتقویت و توسعه نظام استاندارد ملاستمرار  -13-6

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(.ارتقای سهم بازار و ورود به بازارهای جهانی

تحقق سیاست های كلی اشتغال و اتخاذ تدابیر مؤثر برای اشتغال مولد و پایدار، كارآفرینی و  -04-0

كار شایسته و اصالح ساختارهای نهادی و حقوقی بویژه قانون كار، تامین اجتماعی، صندوق 

انعطاف پذیری بازار كار و انطباق آموزش های رسمی و غیر رسمی با  های بازنشستگی برا ی

نیازهای بازار كار بویژه كاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی.)سیاست های كلی 

 اشتغال و سیاستهای پیشنهادی برای برنامه ششم توسط دولت یازدهم با اصالحات(

تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد حمل و نقل و افزایش  -13-3

سهم حمل و نقل عمومی و ریلی در حمل و نقل ، افزایش بهره وری حمل و نقل، 

توسعه و اصالح شبکه حمل و نقل و دستیابی به سهم باالتر از بازار حمل و نقل بین 

وری اطالعات مناسب، تسهیل المللی و توسعه زیرساخت های ارتباطات و فنا

و ارتقاء و گسترش کاربردهای فناوری نوین اطالعات و دسترسی آحاد جامعه 

ارتباطات و تکمیل شبکه اینترانت ملی و توسعه آن در سطح کشورهای اسالمی و 
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دوست.)پیشنهادهای دولت یازدهم برای سیاستهای برنامه ششم توسعه و 

 ایران در مورد حمل و نقل(سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی 

تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد امنیت اقتصادی با  -13-3

، ایجاد تاکید بر امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع

، فراهم کردن شرایط یکسان و عادالنه برای بخش های تعاونی، رونق اقتصادی

لیتهای اقتصادی آزادانه.)سیاستهای کلی نظام جمهوری خصوصی و عمومی برای فعا

 اسالمی ایران در مورد امنیت اقتصادی(

حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تاکید بر تقویت  -تحقق سیاستهای تولید ملی -13-31

توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، گسترش اقتصاد دانش بنیان، حمایت از  ،تحقیق

میل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی، تولید محصوالت راهبردی، تک

نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت اعتالی مدیریت منابع ارزی، 

تولید ملی، ارتقاء سرمایه انسانی، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و 

های ایرانی، گسترش تنوع ابزار ایهانسانی، توسعه فرهنگ حمایت از کار و سرم

ه پذیر، تسهیل فعالیتهای بخش رسرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری مخاط

تولید و رفع موانع سرمایه گذاری از جمله تنقیح قوانین و مقررات در این 

 راستا.)سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(

آن، درآمدهاى حاصل از و  معادنو گاز  ،تغییر نگاه به نفتبا رعایت عدالت بین نسلی   -13

پیش بینی منابع و  "هاى زاینده اقتصادىابع و سرمایهمن"ه از منبع تأمین بودجه عمومى ب

براى و برنامه ریزى ق توسعه ملى صندو حفظ و تقویت سهمدرآمدی جدید برای تامین مخارج دولت و 

پایین دستى  صنعتى و خدماتى و های در زنجیره و معادن نسبى نفت و گاز استفاده از مزیت

 ت:وابسته بدان با رعای

و مالکیت دولت در برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز، بهره  یتقویت نقش حاکمیت -13-3

، ایجاد و ساماندهی با سایر کشورها برداری از تمام میادین مشترك نفتی و گازی
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باالدستی و پایین دستی بازارها برای فعالیت بخش های غیردولتی در فعالیت های 

 انرژی.)سیاستهای پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم(

 هاىدرصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده 25 متوسطواریز ساالنه  -13-2

مگر آنکه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی نصاب جایگزین  )ینفتى به صندوق توسعه مل

 (ابالغ گردد.

هسته ای با اهداف صلح  و گاز ،اولویت در بخش های معادن، نفت سرمایه گذاری با -13-1

آمیز و تکمیل زنجیره ارزش تولید میانی و صنایع پایین دستی مبتنی بر منابع)صنایع 

معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، تبدیلی، هسته ای و تبدیلی کشاورزی(صنایع و خدمات 

ات مهندسی، حمل و نقل و مبتنی بر فناوری های برتر، گردشگری، مخابرات، خدم

 (اصالحمسکن.)سیاستهای پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم با کمی 

افزایش سهم انرژی های نو و پاك در سبد انرژی کشور و گسترش استفاده از  -13-4

کاربردهای صنعت هسته ای در صنعت، سالمت، کشاورزی، و کنترل مصرف انرژی 

و حفاظت از محیط زیست.)سیاستهای  های فسیلی به منظور رعایت بین نسلی

 پیشنهای دولت یازدهم برای برنامه ششم(

هاى خصوصى، تعاونى و عمومى بخش ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به  -13-5

تولید و توسعه سرمایه  كارآفرینی با هدف های حمایت از نوآوریو صندوق غیردولتى

ی، با یط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادگرفتن شراو خارج كشور با در نظر  گذارى در داخل

اولویت جایگزینی كاالهای اساسی و استراتژیک وارداتی با تولیدات داخلی، انتقال فناوری های 

سطح باالی اولویت دار، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، تجاری سازی محصوالت 

دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و تکمیل دارای فناوری سطح باال از طریق شركت های 

)سیاستهای برنامه پنجم توسعه با .ه ها و خوشه های ارزش آفرینی صنعتی و تولیدیزنجیر

 (اصالحاندكی 

سال تا بعنوان انفال آمدهاى نفت و گاز هاى جارى دولت به دروابستگى هزینه قطع -13-6

ع جدید مالی برای بودجه های كشور از جمله اخذ مالیات بر نقل و و تامین مناب هپایان برنام

انتقال زمین در مناطقی كه زمین دارای قیمتهای سرسام آور است، مالیات بر كاالهای تجملی، 
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وضع تعرفه بر واردات جز كاالهای اساسی، توسعه گردشگری، كاهش هزینه های دولت. 

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(

و  و نهادینه كردن ختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون رباسا اصالح  -43

، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات قرض الحسنه بانک ها سهمو افزایش  الحسنههاى قرضنظامتوسعه 

شعبات ها و گ و جلوگیری از گسترش بی رویه تعداد بانکبزر هاىاعتبارات الزم براى سرمایه گذارى

ی الکترونیکی و توسعه خودپردازها، اعمال سیاستهای پولی و ارزی مناسب بگونه ها با تکیه بر بانکدارآن

ای كه منجر به حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی شود.)سیاستهای برنامه سوم توسعه با 

 اصالحات(

یت و كارایى، شفاف ید بربا تأكارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى)سرمایه، پول و بیمه(   -44

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(ت.سالم

بوط به هر یک از بندها با مر قانون اساسى والزامات 44اصلو قانون هاى کلى تحقق سیاست   -42

 ر:تأکیدب

مبتنی بر دانش و آگاهی،  یرقابت گیرى بازارهاىشکلپیشرفت درون زا و حمایت از  -46-4

 )سیاستهای برنامه چهارم و پنجم توسه با اصالحات(.سرمایه انسانی و فناوری های نوین

در حوزه  مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیت ساختارهاىتکمیل و تقویت  ،ایجاد -46-6

هدایت و ی، طرح ریزی سیاست گذارمنظومه پردازی، نظام سازی، تدوین ره نامه و دكترین، )اقتصاد

های های ریاستی نظام با همکاری مراكز دانشگاهی، حوزوی و كانون( توسط دستگاهتنظار

 )پیشنهادی(تفکر.

وار( هاد خانکل)نهاى غیرمتشدر جهت تبدیل فعالیتهاى تشویقى سیاست استمرار  -42-1

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(ی.هاى واحدهاى حقوقبه فعالیت

و تکمیل پوشش بیمه ای آحاد  یارائه خدمات بیمه درمان بازار رقابتى براى تقویت و توسعه -46-4

 )سیاستهای برنامه پنجم توسعه(.جامعه بنحو مقتضی

تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد منابع آب با تاکید بر: حفظ،   -40

ارچه و پیوسته حوزه های آبریز، احیاء، توسعه، صیانت و عرضه منابع آب با مدیریت یکپ

استفاده حداکثری از منابع آبی مشترك، مدیریت تقاضا و مصرف آب با رعایت الگوی کشت، 
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کی هستند، شناسایی و یپرهیز از شروع یا ساخت سدهایی که فاقد توجیه اقتصادی و اکولوژ

کاالهای مورد نیاز استفاده از آب های غیرمتعارف و بازچرخانی آب و عنداللزوم مبادله 

کشورهای همسایه با آب قابل شرب وارداتی.)پیشنهادی دولت یازدهم برای سیاستهای کلی 

 برنامه ششم(

تحقق سیاستهای كلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد منابع طبیعی با تاكید بر احیای منابع   -44

 -و ذخایر ژنتیکی گیاهی طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت از منابع خاک

جانوری و باال بردن غنای حیاتی خاک ها، اصالح نظام بهره برداری از منابع طبیعی، اصالح گونه های 

توجه به فرسایش تدریجی خاکهای کشاورزی و گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط اقلیمی كشور، 

جلوگیری از تغییر اورزی و برای تولید محصوالت كش برنامه ریزی برای حفظ و مراقبت از خاك

کاربری زمین های کشاورزی و مزروعی به زمین های صنعتی، مسکونی، ویالئی و 

 )سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد منابع طبیعی(تجاری.

تحقق سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی با تاکید بر توسعه پایدار گشاورزی، اصالح  -46

کشاورزی، توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اصالح نظام بازار نظام بهره برداری 

محصوالت کشاورزی، تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی، گسترش صنایع تبدیلی و 

 روستایی و ارائه خدمات نوین به روستائیان.)سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی(

 نفت و معادن مشترك با کشورهاى همسایه با ،استخراج گاز ل ومحاسرمایه گذارى در است  -43

، سیاستهای كلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد قانون اساسى 44هاى كلى اصل رعایت سیاست

ایجاد ساز و کارهای الزم برای مشارکت بخش های غیردولتی در اقتصاد مقاومتی و  بخش معدن،

)ترمیم شده سیاست کلی برنامه پنجم فروش نفت و گاز در بازارهای منطقه ای و جهانی.

 توسعه و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد بخش معدن(

اساسى كشور در مدت معین  به مقدارى كه اطمینان از تأمین نیازهاى حفظ ذخایر راهبردى ارزى  -40

و ها حریمدور زدن تچاره اندیشی برای د و شوراى عالى امنیت ملى( حاصل گرد )براساس مصوبه

)ترمیم شده سیاست های كلی برنامه .به داخل كشور های خارجیانتقال ارز بلوكه شده كشور در بانک

 پنجم توسعه(
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 تأکید برهمراستایی برنامه ها و سیاستهای تجاری كشور با اولویت ها و نیازهای  اقتصاد مقاومتی با   -44

راهبرد تحقق جایگرینی واردات کاالهای اساسی و استراتژیک همزمان با راهبرد  تحقق

، تراز بازرگانى بدون نفت به ویژه در بخش خدمات با فناورى باال به نحوى كه كسرى توسعه صادرات

)ترمیم شده سیاست های  د.توازن در تجارت خدمات ایجاد گرد كاهش یافته و گاز و میعانات گازی

 برنامه پنجم توسعه(

در تجارت،  منطقه جنوب غربى آسیااسالمی گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى   -45

 )ترمیم شده سیاست های برنامه پنجم توسعه( ی و فرهنگ.فناور و ، علمگذارىسرمایه

طورى كه در پایان  به اى: آموزش، بهداشت و اشتغالارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه  -63

)ترمیم شده  د.تثبیت شو ی باالى به سطح كشورهاى با توسعه انسانم، شاخص توسعه انسانششبرنامه 

 سیاست های برنامه پنجم توسعه(

تحقق سیاستهای کلی نظام در بخش های مالی و همچنین اصالح و ارتقای کارآمدی بخش   -53

های دولتی و عمومی و سازماندهی فعالیتهای آن، بهبود مدیریت منابع و مصارف بودجه ای 

دولت با تاکید بر قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت به منابع نفت و گاز، 

طرح های نیمه تمام فاقد توجیه اقتصادی و وشش مالیاتی، ساماندهی گسترش پایه ها و پ

استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)اصالح شده پیشنهادات دولت یازدهم برای 

  سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی نظام در بخش مالی(

 هاى سالیانه با سندبودجه ساله وبرنامه پنجمفاد برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان   -66

)ترمیم شده سیاست های  ت.با رعایت شفافیت و قابلیت نظار های ابالغیو سیاست اندازچشم

 برنامه پنجم توسعه(

ایه محیط زیست، تنوع زیستی با رویکرد مشاركت پحفظ، احیاء و بهره برداری پایدار منابع طبیعی و  -60

اصالح المللی برای رفع معضالت زیست محیطی فرامرزی)مردم و توسعه همکاری های منطقه ای و بین 

 (شده پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

توسعه پیوندهای تجاری كشور به ویژه با كشورهای منطقه در جهت افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش  -64

افزوده باالتر، جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی كشور در جهت ترانزیت 
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ال داده ها. منطقه ای با تاكید بر حوزه های انرژی، كاال و مسافر و تبدیل شدن به قطب تجاری انتق

 (   پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه)

، اجتماعى اقتصادى بر پایه عدالت پیشرفتهاى مربوط به رشد و نظیم همه فعالیتت -66

و کاهش  های تحصیلی، شغلی و مدیریتیتوانمندسازی اقشار مختلف با دستیابی به فرصت

 با و اصالح ضریب جینی محرومیت از قشرهاى کم درآمد فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع

 رتأکید بر موارد زی

ی توانمند سازی شغلی، از طریق سیاستها غیرموجه درآمدى هاىجبران نابرابرىاستمرار  -55-3

و كاهش ریسک  اىهاى هدفمند و ساز و كارهاى بیمهمالیاتى، اعطاى یارانههای سیاست

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( ر.های خطر پذیسرمایه گذاری

با تاكید بر چهار گروه پایین  دهک های مختلف درآمدی اطالعات مربوط به تکمیل بانک-55-2

)ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم  ن.درآمدى و به هنگام كردن مداوم آو دو گروه باالی 

 توسعه(

در  بهر شکل ممکن کارآفرینی و ایجاد مشاغل پایدارحمایت از ارائه آموزش های -55-1

فراهم نمودن شرایط کسب روزی حالل بخش های عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی و 

ها و دانشگاهدانش آموختگان برای ایجاد اشتغال و خصوصا  در میان اقشار مختلف مردم

 )پیشنهادی(مقتضی. حوزه های علمیه بطرق

و اجراى  و تکمیل مراحل پیاده سازی هاى آشکارکردن یارانههدفمند استمرار -55-4

منظور و طراحی طرحی جامع به  رغیرآشکا هاىتدریجى هدفمند کردن یارانه

 برای اجرا در طول برنامه ششم. ساماندهی نظام ملی ارائه خدمات حمایتی اقتصادی

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(

 زاری نعمات الهی و کسب برکت الهی در جامعه )پیشنهادی(کرگتقویت فرهنگ ش-55-5
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نظارت بر روند سودآوری سهام عدالت و تسریع در تخصیص سود حاصله به -55-6

 )پیشنهادی( خانوارهای مشمول سهام عدالت.

صحیح تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطالعات و  شفاف سازی نظام تجاری کشور-55-7

گسترش تجارت ، خدمات دولت الکترونیکاقتصاد دیجیتالی و و توسعه  یاقتصاد

و تضمین به روز بودن اطالعات  های اطالع رسانی تخصصیو تقویت پایگاه الکترونیک

اعمال مدیریت یکپارچه در بخش ، هوشمندسازی سیستمهای حمل و نقل و مسکن، هاآن

 برنامه پنجم توسعه( )ترمیم شده سیاستهای كلی .های مختلف به کمک فناوری اطالعات

رشد و پیشرفت اقتصادی با رعایت عدالت بین نسلی، حفظ محیط زیست، پرهیز از -55-3 

تجارت ماالهای آالینده محیط زیست، رعایت شاخص های زیست محیطی در 

مرانی، رعایت الگوی مصرف بهینه و فعالیتهای توسعه صنعتی و اجرای طرح های ع

 صرفه جویی در مصرف انرژی و حامل های آن.)پیشنهادی(مقابله با اسراف و تبذیر، 

 ر:ب هاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با تأکیداقدامات الزم براى جبران عقب ماندگى  -56

توسعه  با تهیه طرحهاى زندگى روستاییان و کشاورزانکیفیت ارتقاء سطح درآمد و  -56-3

، صنایع روستایى و خدمات نوین و مکانیزاسیونكشاورزى تولیدات روستایى، گسترش خدمات 

 .ی و خرید تضمینی کاالهای اولویت دارگذارى محصوالت کشاورزقیمت اصالح نظامو 

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(

از با استفاده  سواحل جنوبى و جزایر هاى اقتصادى در مناطق مرزى وگسترش فعالیت -56-2

و توسعه  مالیاتیهای های اعطای بخشودگیارائه مشوقر و هاى بازرگانى خارجى كشوظرفیت

 ح دسترسی به خدمات شهری و روستایی)ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(سط

به طورى كه ضریب جینى به حداكثر  دهک باال و پایین درآمدى جامعه سهفاصله  کاهش -56-1

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( د.برسششم پایان برنامه  در 0/3

ترمیم شده  ).ددرص 7به  انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور -56-4

 سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(
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اجتماعى و  کیفى نظام تأمینارتقای و گسترش كمى و  بیمه فراگیر و کارآمد گسترش -56-5

 سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(ترمیم شده  ).یبیمه درمان خدمات

در فضای حقیقی  عیو اجتما ، خانوادگیهاى فردىهاى پیشگیرى از آسیبنظام تقویت -56-6

 ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( )و مجازی.

تعریف پروژه های سفرهای استانی فقط در قالب طرح آمایش سرزمین و جبران عقب -56-7

 .)پیشنهادی( افتادگی مناطق مختلف کشور.

با رویکردهای توانمندسازی و  راقشار محروم و زنان سرپرست خانواحمایت از استمرار  -56-3

 ) ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(حفظ و ارتقای كرامت انسانی.

یکی از محرکه های و اقتصاد غیردولتی به عنوان  بخش تعاون و توانمندسازی توسعه -56-3

کاهش تصدی گری دولت همراه با حضور کارآمد آن در  محرك اصلی رشد اقتصادی و

 قانون اساسی و 44قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 

سهم  ششمپایان برنامه  درآمد جامعه به نحوى که تاتوانمندسازى اقشار متوسط و کم

 ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( )د.درصد برس 25به حداقل تعاون 

تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در  -56-31

 تولید محصوالت اساسی کشاورزی.)سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور(

تاکید بر یکپارچه سازی و استقرار نظام شبکه ملی آمار کشور و نظام اطالعات مکانی با  -60

بکارگیری شناسه یکتا در فعالیتهای اشخاص با حفظ حریم خصوصی و محرمانه ماندن 

 (پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاستهای كلی برنامه ششم توسعهاطالعات.)

مبتنی بر مبانی، اصول و آموزه های اسالمی مقتضیات  ایرانی-طراحی نظامات اقتصاد اسالمیباز  -64

و بهره گیری از تجارب و مالحظه سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران و شرایط بومی و تجارب 

در سطوح ملی، بخشی، دستگاهی،  موفق بشری بنحو سازگار با فرهنگ اسالمی تا پایان برنامه ششم

منطقه ای، با تحقق فعالیتهای رصد محیطی، سیاستگذاری، تنظیم بازار های سرمایه، پولی و مالی، 

ری، كاال و خدمات و اشتغال و نظامات برنامه ریزی، بسیج منابع، نهادسازی، هدایت و ارزی، كار، فناو

 رهبری، نظارت، ارزیابی و كنترل فعالیتهای اقتصادی.
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تحقق سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری با تاکید بر حمایت از مالکیت و  -65

عمومی، خصوصی، تعاونی، ارتقای بازار حقوق ناشی از آن، حمایت از توسعه سرمایه گذاری 

ی کشور با کارائی و شفافیت، سالمت و بهره مندی از سرمایه، اصالح ساختار بانکی و بیمه ا

فناوری های نوین)سیاستهای برنامه سوم توسعه، سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق 

 سرمایه گذاری(

درآمدهای بادآورده می شود، از  اتخاد تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به -33

جمله تقسیم ناعادالنه منابع و امکانات عمومی، سوء استفاده از معامالت دولتی، رباخواری، 

عدم بازپرداخت بدهی بانکی، جلوگیری از فساد مالی و اقتصادی، پول شویی، قاچاق کاال و 

ز بیت المال، اصالح مقرراتی ارز، فرار مالیاتی، رشوه خواری، رانت خواری، برداشت غیرقانونی ا

که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود می آورد یا خواهد آورد، سفته یازی و دالل 

 بازی.)اصالح شده سیاستهای کلی برنامه دوم(

تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش شهرسازی با تاکید بر مکان یابی  -34

مایش سرزمینی و استعدادهای اقتصادی، تعیین ابعاد توسعه شهرها در چارچوب طرح آ

ایرانی، ایجاد هماهنگی و نظام مدیریت تهیه،  -کالبدی شهرها با تاکید بر معماری اسالمی

تصویب و اجرای طرح های توسعه عمران شهری و روستایی، احیای بافت های تاریخی و 

زی محیط شهری و روستایی، بهسازی یا نوسازی بافتهای قدیمی و ایمن سازی و مقاوم سا

رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها، رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی 

بی رویه کالن فضای شهری و اماکن عمومی، جلوگیری از افزایش و گسترش 

 .)سیاستهای کلی بخش شهرسازی(اشهره

با تاکید بر مدیریت زمین تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش مسکن  -36

برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا، احیای بافتهای فرسوده شهری  روستایی، تامین 

ه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن ممسکن گروه های کم درآمد و نیازمند، برنا

روستایی، حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای 
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مقررات ملی ساختمان، رعایت حرمت و منزلت خانواده در مسکن، اعمال نقش و خت وساز سا

 رگوالتوری حاکمیت.)سیاستهای کلی بخش مسکن( وهدایت گری 

 

 یامنیت امور سیاسى، دفاعى و -ه

بازمهندسی نقش، كاركرد و ساختار دولت و ارتقای نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی كشور و  -30

تفویض اختیار به استانداریها و فرمانداری ها و بخشداریها در چارچوب سیاستهایی كه وضع حداكثر 

  (با تغییرات خواهد شد.)پیشنهادی دولت یازدهم برای سیاستهای برنامه ششم

سیاسى،  دفاعی، امنیتی، هاىدر عرصهو تشکلهای مردمی  حضور و مشارکت مردماستمرار  ثبیتت -34

)ادغام سیاستهای برنامه پنجم توسعه و پیشنهادات دولت یازدهم برای ی.فرهنگ اجتماعى، اقتصادى و

 سیاست برنامه ششم(

دفاع  ،انقالبى -هاى اسالمى به پایبندى به ارزشکشور جریانات سیاسى و هدایت جهت دهى   -36

جانبه با مبارزه همه  ،یستیزى، قانون پذیرى و اصول اخالقدشمن وحدت و انسجام ملی، ملى،از منافع

بازشدن پای عناصر بیگانه به صحنه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور از طریق 

)اصالح شده سیاستهای كلی برنامه .جریانات سیاسی، رسانه ها و عوامل نفوذی و ایادی بیگانه

 پنجم توسعه(

در چارچوب قانون اساسی و  تع و صیانت از حقوق اساسى ملهاى مشروآزادى حمایت از  -33

برخورد قانونی با جرائم سازمان یافته سیاسی، اقتصادی،  ،تصمیمات شورای عالی امنیت ملی

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(.امنیتی و فرهنگی و اجتماعی و مجرمان آنها

 المللنظام بیننقش جمهورى اسالمى ایران در منطقه و  اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و  -30

 ر:با تأکید ب ضمن رعایت قاعده نفی سبیل پیشبرد منافع ملى منظور تحکیم امنیت ملى وبه

فعال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، رسانه هاى همکارى تعامل سازنده و تقویت -30-4

با اولویت كشورهاى  المللىبین اى ودوجانبه، منطقهای، علمی و فنی چندجانبه یا 

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(  مستقل از نظام سلطه جهانی. ه وهمسای



 

27 
 

عضو جنبش غیرمتعهدها و سایر کشورهای  تقویت روابط سازنده با کشورهاى -30-6

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(  .مغیرمتخاص

همراستایی برنامه ها و سیاستهای تجاری کشور با اولویتهای فرهنگی و سیاست  -30-0

براى خارجی رى از روابط گیبهرهخارجی جمهوری اسالمی، نیازهای بازارهای جهانی و 

)ترمیم شده  .كشور و دیپلماسی انرژی و رفع نیازهای فناورانه و اقتصادی یمل اقتدارافزایش 

 سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( 

و گروه های همپیمانانش و  نظام سلطهو اقدام متجاوزانه با افزون خواهى  مقابله -30-4

دفاع از مظلومین عالم که تحت و  یدر روابط خارجتروریستی نظیر داعش، القاعده و ... 

)ترمیم شده سیاستهای كلی  گیرند با حفظ مصالح و منافع ملی. ستم و تجاوز قرار می

 برنامه پنجم توسعه( 

و كمک به برقراری امنیت همه جانبه  نمنطقه از حضور نظامى بیگانگا تالش براى رهایى -30-6

 .و یاری رساندن به طرف های درگیر با نظام سلطه و همپیمانانش در سطح كشورهای منطقه

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( 

و جنبش های  نبویژه ملت فلسطی مستضعف هاى مظلوم وسلمانان و ملتحمایت از م -30-3

)ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم  .آزادیبخش و حامیان انقالب اسالمی در سراسر جهان

 توسعه( 

و توسعه فعالیتهای  و امت اسالمی یاسالم تالش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى -30-0

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( .مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی

افشای ماهیت ، ضمن ل و نهادهای وابسته به آنالش براى اصالح ساختار سازمان ملت -30-4

 .استعماری و اقدامات جانبدارانه آنها از نظام سلطه نزد محرومین و مستضعفان عالم

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( 

، سیاسى و مشترك براى ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى سازماندهى تالش -30-5

)سیاستهای كلی  ی.ف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانبا هد اى و جهانىفرهنگى منطقه

 برنامه پنجم توسعه(
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حضور فعال و هدفمند در حفظ استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران و  -30-43

هاى موجود بر اساس تالش براى ایجاد تحول در رویهاى و المللى و منطقهبین سازمانهاى

 )سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( ی.اسالم ارزشهاى

صادراتى، جذب  ، افزایش فرصتهاىارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى -30-44

اى مستقل با بیمه کمک به استقرار نظام پولى، بانکى وهاى پیشرفته و سرمایه و فناورى

سیستم پولى  با هدف كاهش وابستگى به اى و اسالمى و دوستکمک کشورهاى منطقه

 )سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( ه.نظام سلط

 –بویژه حوزه تمدن اسالمى  تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى با جهان -30-46

)ترمیم  .دشمن ، ضمن پاسخگویی همه جانبه به ترفندهای جنگ نرم و تهاجم فرهنگییایران

 شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(

کمک به ترویج خط و زبان ، خارج از کشور تقویت هویت اسالمى و ایرانى ایرانیان -30-40

برنامه های پیشرفت تسهیل مشاركت آنان در  ، حمایت از حقوق آنان وفارسى در میان آنان

 برنامه پنجم توسعه()ترمیم شده سیاستهای كلی  ی.كشور و تعالی جامعه اسالم

تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین  -30-44

معرفی  ،دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

مردم ساالری دینی و تالش برای تبدیل مجموعه  ،فرهنگ غنی و هنر ایرانی

منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، کشورهای اسالمی و کشورهای دوست 

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه سوم توسعه( فناوری و صنعتی. 

 ر:ده اهداف و منافع ملى با تأکید بتضمین کنن تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و  -63

 ی.از تحركات ضد امنیت ى در پیشگیرىمردم تقویت نقش مردم و اطالعات -63-3

و هماهنگى بین آنها براى  اطالعاتى، انتظامى و قضایى هاىتعامل مؤثر دستگاهتقویت و  -63-2

با هر نوع اخالل در امنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و  تأمین اشراف اطالعاتى و مقابله

 م.نر مقابله با تهدیدهاى

اى، اطالعات رایانه ، ارتقاء سطح حفاظت ازافزارى اطالعاتىایجاد سامانه یکپارچه نرم -63-1

به  اطالعاتى و ارتباطى هاىهاى مرتبط با حفظ امنیت سامانهتوسعه علوم و فناورى
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اى با تخلفات در فضاهاى رایانه منظور صیانت از فضاى تبادل اطالعات، تقویت فنى براى مقابله

 (           )                                            ی.و صیانت از حریم فردى و عموم

براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز  هاى انسجام و همبستگى ملىساخت تقویت زیر -63-4

حمایت از شکل گیری مجمع تقریر  ،یهویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقاد هاىگسست

اجتماعی اسالم ناب محمدی)ص( و تقریب اذهان و تجمیع آرای مسؤلین نظام  احکام

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه(  .اسالمی

هاى ارتقاء توانمندى مبنی بر در خصوص خودكفایی دفاعی و امنیتی تحقق سیاستهای كلی نظام  -63

تمامیت ارضى،  ، منابع حیاتی کشور وبازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت دفاعى و قدرت

 ر:اى با تأکید بایجاد توازن منطقهبا تهدیدهاى خارجى و  منافع و امنیت ملى و مقابله مؤثر

و نوسازى و بازسازى  افزارهاى پیشرفته دفاعىهاى نو و نرمفناورى تولید کسب دانش و -63-3

مندى از همه افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره صنایع دفاعى،

پنجم توسعه و سیاستهای )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه  .رکشو هاى صنعتىظرفیت

 خودكفایی دفاعی و امنیتی(

با تقویت كمى و  و انقالب اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور -63-2

 )سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( ن.یفى بسیج مستضعفاك

)ترمیم  .و تحقق سیاستهای کلی بخش پدافند غیر عامل لگسترش پدافند غیرعام -63-1

 سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه و سیاستهای كلی بخش پدافند غیرعامل(شده 

 )سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه( .و كنترل مؤثر مرزها امنیت پایدار مناطق مرزى -63-4

از  توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی -71

به وظائف طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع 

 )ترمیم شده سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه( مربوط به اعمال حاكمیت دولت.

 

 والسالم
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 استناد قابل غیر توسعه ششم برنامه کلی سیاستهای نویس پیش

 : فرهنگی امور

 كار انسانی، كرامت به احترام ، شهروندی حقوق رعایت ، پذیری مسئولیت ، گرایی قانون فرهنگ ارتقای .4

 ایرانی – اسالمی فرهنگ و ها آموزه اساس بر اسراف از پرهیز و ثروت خلق ، كارآفرینی و

 و نوین آوریهای فن از استفاده بر تاكید با فرهنگی صنایع تولیدات و هنر با مرتبط زیرساختهای توسعه .6

 هنر و فرهنگ بخش در دولت حمایتی نقش مندكردن ضابطه و دولتی غیر بخش مشاركت جلب

 صنایع از حمایت و سالمت و مذهبی ، فرهنگی گردشگری ویژه به گردشگری صنعت پایدار توسعه .0

 فرهنگی میراث از صیانت و دستی

 

 

 

 : فناوری و علم امور

 صادرات بر تاكید با المللی بین تعامالت و ها همکاری توسعه ، نوآوری ملی نظام ساماندهی و توسعه .4

 بخش مشاركت توسعه و تقویت و محور مساله های ازپژوهش حمایت بنیان، دانش خدمات و محصوالت

 فناوری و نوآوری ، پژوهش سازی تجاری و دولتی غیر

 نمودن اقتصادی و كشور انسانی نیروی نیازمندیهای بر مبتنی كارآمد و ماهر انسانی نیروی آموزش .6

 و ها دانشگاه توسعه ریزی برنامه و مدیریت ارتقای و اصالح و بندی سطح بر تاكید با عالی آموزش

 عالی آموزش موسسات

 و فرایندها و روشها ، ساختارها در تحول با پرورش و آموزش مصارف و منابع مدیریت وری بهره ارتقای .3

 .مدرسه جایگاه و نقش بر تاكید

 : اقتصادی امور

 ، بنیان دانش اقتصاد گسترش وری، بهره ارتقای بر تاكید با فراگیر و شتابان ، پایدار اقتصادی رشد .0

 در ، زا فساد های وزمینه فعالیتها ، اقدامات از جلوگیری و اقتصاد سازی شفاف و پذیری رقابت تقویت

 مقاومتی اقتصاد چارچوب

 حذف اطالعات، و منابع به دسترسی در برابر فرصتهای ایجاد طریق از كار و كسب محیط بهبود .4

 و دولتی غیر عمومی های نهاد اقتصادی فعالیت كردن محدود و انحصارات كنترل غیرضرور، مجوزهای

 .ندارد وجود تعاونی و خصوصی بخش فعالیت امکان كه هایی حوزه به وابسته های بنگاه

 قانون ویژه به حقوقی و نهادی ساختارهای اصالح و وكارشایسته پایدار اشتغال برای موثر تدابیر اتخاذ .5

 انطباق و كار بازار پذیری انعطاف افزایش برای بازنشستگی های صندوق و اجتماعی تامین و كار

 دانشگاهی آموختگان دانش بویژه كار بازار های نیاز با رسمی غیر و رسمی آموزشهای
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 تمام از برداری بهره ، گاز و نفت منابع از صیانتی برداشت در دولت مالکیت و حاكمیت نقش تقویت .43

 های فعالیت در خصوصی بخش فعالیت برای بازارها ساماندهی و ایجاد ، گازی و نفتی مشترک میادین

 گسترش و كشور انرژی سبد در پاک و نو انرژیهای سهم افزایش و انرژی دستی پایین و باالدستی

 كشاورزی و سالمت ، صنعت در ای هسته صنعت كاربردهای از استفاده

 پایین و میانی تولید ارزش زنجیره تکمیل و گاز و نفت معادن، های بخش در اولویت با گذاری سرمایه .44

 ،) كشاورزی تکمیلی و تبدیلی ، پتروشیمی ، گاز ، نفت ، معدنی صنایع( منابع بر مبتنی صنایع دستی

 مسکن و ونقل حمل ، گردشگری ، برتر های فناوری بر مبتنی خدمات و صنایع

 روشها ، ساختار اصالح و فناورانه قابلیتهای ارتقای ، فناوری نفوذ گسترش طریق از پذیری رقابت ارتقای .46

 توسعه و بزرگ و متوسط كوچک، بنگاههای پیوند گسترش و نظارت و توزیع و تولید استانداردهای و

 كار و كسب های خوشه

 های نظام و كشت الگوی اصالح رویکرد با داخلی منابع از تولید بر تاكید با كشور غذایی امنیت تامین .40

 سرزمین پهنه در برداری بهره

 آبریز، های حوزه پیوسته و یکپارچه مدیریت بر تاكید با آب منابع از صیانت و توسعه و احیا حفظ، .44

 پرهیز كشت، الگوی رعایت بر تاكید با مصرف و تقاضا مدیریت آبی، مشترک منابع از حداكثری استفاده

 نمودن لحاظ ، مجاز غیر های چاه كردن مسدود ، اقتصادی توجیه فاقد سدهای ساخت ادامه یا شروع از

 .آب چرخانی باز و متعارف غیر های آب از استفاده و شناسایی آب، گذاری قیمت در اقتصادی ارزش

 مصارف و منابع مدیریت بهبود ، آن فعالیتهای سازماندهی و عمومی بخش كارآمدی ارتقاء و اصالح .46

 گاز، و نفت منابع به دولت عمومی بودجه ای هزینه اعتبارات وابستگی قطع بر تاكید با دولت بودجه

 تمام نیمه های طرح حذف و عمرانی تمام نیمه طرحهای ساماندهی ، مالیاتی پوشش و ها پایه گسترش

 عملکرد بر مبتنی ریزی بودجه نظام استقرار و اقتصادی توجیه فاقد

 ارزش با نفتی غیر صادرات افزایش جهت در منطقه كشورهای با ویژه به كشور تجاری پیوندهای توسعه .43

 ترانزیتی و جهت در كشور ژئوپلیتیک موقعیت از استفاده و خارجی گذاری سرمایه جذب ، باالتر افزوده

 (دیتا انتقال تجاری قطب به شدن تبدیل (HUB) و مسافر و كاال انرژی، های حوزه بر تاكید با منطقه

 )داده

 توجه و اقتصادی رشد مهم منبع عنوان به سرمایه عامل بر تاكید با تولید عوامل كل وری بهره ارتقاء .40

 انرژی و آب های حوزه در وری بهره ارتقاء به خاص

 مناطق در گذاری سرمایه تسهیل تاكید با سرزمین آمایش رویکرد اعمال با ای منطقه تعادل به نیل .44

 رقابت بستر ایجاد جزایر، و ساحلی مناطق سرزمینی قابلیتهای از استفاده ، مرزی و یافته توسعه كمتر

 كشاورزان و روستاییان درآمد سطح ارتقا و استانها نسبی های مزیت از استفاده با پذیری
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 مشاركت رویکرد با زیستی تنوع زیست، محیط پایه و طبیعی منابع از پایدار برداری بهره و احیا حفظ، .45

 محیطی زیست معضالت رفع برای المللی بین و ای منطقه همکاریهای توسعه و نهاد مردم سازمانهای

 مرزی فرا

 فناوری و ارتباطات های زیرساخت توسعه و ونقل حمل در ریلی و عمومی ونقل حمل سهم افزایش .63

 و اطالعات نوین فناوری كاربردهای گسترش و ارتقاء و جامعه آحاد دسترسی تسهیل مناسب، اطالعات

 ارتباطات

 بکارگیری بر تاكید با مکانی اطالعات نظام و كشور آمار ملی شبکه جامع نظام استقرار و سازی یکپارچه .64

 اطالعات بودن محرمانه و خصوصی حریم حفظ با اشخاص فعالیتهای در یکتا شناسه

 :اجتماعی امور

 اجتماعی مشاركت و نهاد مردم های سازمان تقویت و اجتماعی سرمایه ظرفیت ارتقای و گیری بهره .66

 ملی منافع تحقق و توسعه جهت در جوانان و زنان بویژه مردم

 درتربیت آن وكاركرد نقش تقویت بر تاكید با خانواده تحکیم ، باروری خ نر افزایش و ج ازدوا موانع رفع .60

 فعال و جو مشاركت ، خالق ، بانشاط ، سالم نسل

 پذیر آسیب اقشار سازی توانمند و درآمدی های دهک فاصله كاهش و اجتماعی عدالت تحقق به اهتمام .64

 ای بیمه نظام طریق از آن مدیریت و منابع پایداری ، محور عدالت جانبه همه سالمت رویکرد اتخاذ .66

 اولویت بر تأكید و سالمت كننده تهدید های آلودگی از ناشی مخاطرات كاهش همگانی، ورزش توسعه .63

 درمان بر پیشگیری

 ها صندوق مصارف و منابع در تعادل ایجاد رویکرد با كشور بازنشستگی نظام اصالح .60

 : اداری و امنیتی سیاسی، امور

 المللی بین و ای منطقه های عرصه در فعال و سازنده تعامل تقویت .64

 تأمین در مردمی نیروهای حضور به اهتمام و بازدارندگی قدرت تقویت و دفاعی های توانمندی ارتقاء .65

 اسالمی انقالب دستاوردهای از دفاع و امنیت

 اجرایی و گیری تصمیم ، سازی تصمیم نظام ارتقای و دولت ساختار و كاركرد ، نقش مهندسی باز .03

 )تدبیر نظام استقرار(كشور

 :قضایی حقوقی امور

 نظام به عمومی اعتماد تقویت و مردم حقوق رعایت قضائی، عدالت به همگان آسان دسترسی تمهید .04

 نظارت و انسانی منابع كیفی توسعه قضائیه، قوه اركان سالمت تامین و فساد با اساسی مبارزه با قضایی

 قضاوت امر بر
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 وقوع از پیشگیری بخشی اثر و كارایی ارتقا ، معنوی های مالکیت و امالک و اسناد رسمی ثبت توسعه .06

 اجرای مرحله بویژه دادرسی اطاله از جلوگیری و مجرمانه عناوین كاهش مجرمین، تعقیب و كشف جرم،

 احکام

 ی محدودیتها و ظرفیتها به توجه با قبلی ابالغی كلی های سیاست اجرایی های زمینه نمودن فراهم .00

 توسعه ششم برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام معظم  ۸۱/۱/۸۷۳۱ مصوب  هاي برنامه پنجساله دومسياست

 رهبري
  

دهد پس را تشكیل مي هاي حاكم بر برنامه دومآنچه سیاست

ازلحاظ كردن احكام شریعت اسالمي كه اصل مقرر در قانون 

اساسي است و به معناي آن است كه باید همه مواد برنامه در 

هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سیاسي و اجتماعي و غیر بخش

آن با ظواهر احكام فقهي هیچگونه تعارض و تنافي نداشته 

كور در فقه اسالم بر آن منطبق باشد، موارد مذ بلكه در همه
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  :به ترتیب زیر است
  :رعایت عدالت اجتماعي در - 3

  .: تقسیم بهینه منابع و امكانات عموميالف
  .آمد: دریافت مالیات بر حسب برخورداري از درب
هاي : حمایت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمینهج

  .قضائیهمربوط به خدمات دولت و قوه 
د: بذل توجه و كمك بیشتر به مناطق محروم و روستاها در 

هاي مختلف، خاّصه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه زمینه

  .فضاهاي آموزشي و فرهنگي
: اتخاذ تدابیر مناسب براي جلوگیري از هرآنچه منجر به هـ

  .شوددرآمدهاي باد آورده مي
هاي ت استعدادها و اولویتهاي اشتغال با رعایو: ایجاد زمینه

  .ايمنطقه
  .ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعي

هاي انقالبي در عرضه كردن منابع مالي تقویت و ترجیح ارزش - ۲

و امكانات دولتي با اولویت دادن به كساني كه این منابع را 

هاي انقالبي و اسالمي به كار كشور و رشد آرمان در راه توسعه

و كساني كه در راه تحكیم انقالب و نظام اسالمي تالش برند مي

  .اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیانبزرگي كرده
گسترش تولید داخلي بویژه در زمینه كشاورزي، و تأمین  - 1

نیازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و 

ر و ها در كشوغیرضرور، همراه با افزایش كیفیت فرآورده

  .توسعه صادرات غیرنفتي
تصحیح و اصالح نظام اداري و قضایي تا رسیدن به وضعي كه  - ۴

هایش به درستي اجرا كند، بتواند برنامه را در جهت هدف

بوسیله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآیي، بكارگیري 

مدیران الیق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه 

كاري، رت و پیراستن عیوب اخالقي مانند كمنظام نظا

تفاوتي در انجام وظایف و كاغذبازي در هرگوشه خواري، بيرشوه

  .معیوب از آن
سهم آن در برنامه  هاي اجتماعي و توسعهاهتمام الزم به بخش - ۵

از قبیل: امنیت عمومي و قضایي، فرهنگ، آموزش همگاني، 

قیقات، حفظ محیط زیست و بهداشت و درمان، آموزش عالي و تح

  .تربیت بدني
هاي اجرایي و تبلیغي به سمت رشد فعالیت جهت دادن كلیه - ۶

ها و معنویت و فضیلت اخالقي در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت

هاي انقالبي، حفظ كرامت انساني، باور دیني، گسترش ارزش

كایي و كار و تالش و خودات پذیري و روحیهایجاد نظم و قانون
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گرایي و پرداختن به قناعت و جلوگیري از اسراف و مصرف

  .زواید
هاي زیربنایي و غیرزیربنایي گذاريرعایت اولویت در سرمایه - ۷

باهدف تكمیل زنجیره تولید براي مصرف داخلي و صادرات و 

نیازكردن كشور از خارج در مصارف عمده و نیازهاي اساسي و بي

اي نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهاي ههمچنین در تكمیل طرح

گذاري در اموري كه با این دفاعي كشور، و جلوگیري از سرمایه

ها و یا تضییع ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایههدف

  .گرددمنابع مي
توجه و عنایت جدي بر مشاركت عاّمه مردم در سازندگي كشور  - ۸

  :مؤسسات اقتصادي به مردمو رعایت جهات زیر در امر واگذاري 
امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود  -الف

  .هدف قرار نگیرد
  .در چهارچوب قانون اساسي صورت پذیرد -ب
هاي اسالمي موجب تهدید امنیت ملي و یا تزلزل حاكمیت ارزش -ج

  .و انقالبي نگردد
ق مردم و یا به خدشه دار شدن حاكمیت نظام یا تضییع ح -د

  .ایجاد انحصار نیانجامد
  .به مدیریت سالم و اداره درست كار توجه شود -هـ
اتخاذ تدابیر الزم براي نظارت شایسته و پیوسته بر اجراي  - 3

  .هاي فردي و بخشيبرنامه و جلوگیري از اعمال سلیقه
تقویت بنیه دفاعي كشور در حد نیاز و در محدوده  - 3۱

  .گردداعالم ميهایي كه سیاست

  :هاي پولي و بانكيرعایت نكات زیر در سیاست - 33
  .امحاء تدریجي استقراض داخلي -الف
الحسنه در مجموعه اتخاذ تدابیر الزم براي احیاي سنت قرض -ب

  .بانكي كشور
هاي كاري تسهیل دریافت اعتبار براي كساني كه از توانایي -ج

  .و فكري و فني برخوردارند
اتخاذ تدابیر الزم براي دچار نشدن كشور به استقراض  -د

  .خارجي و تالش براي رهایي تدریجي از تعهدات فعلي

رعایت اصول اعالم شده جمهوري اسالمي در سیاست خارجي و  - 3۲

  .توجه اكید به عناوین ّعزت و حكمت و مصلحت در این روابط
اداره كشور  مدیران و دست اندركاران توفیق جنابعالي و همه

 .كنمرا از خداوند متعال مسألت مي
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  ايسیدعلي خامنه
  

 
 
 
 
 
 
 
 سیاست های کلی برنامه سوم توسعه 

 
  

 الرحمن الرحیمهللابسم
  

 جناب آقاي خاتمي ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران
  

هللا اینك بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه

ي سوم هاي كلي برنامه پنجسالهارواحنافداه سیاستاالعظم 

گردد. این برابر اصل یكصد و دهم قانون اساسي ابالغ مي

ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعي، ارتقاء دیني و سیاست

علمي و فرهنگي، امنیت و رفاه اقتصادي، افزایش عزت و 

ي سوم از اولویت المللي كه در مدت برنامهاعتبار بین

خوردار است، با اصرار موكد بر حضور و مشاركت مردم تنظیم بر

تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققي براي شده و مي

 .…ي كشور باشد، انشاءاپیشرفت و توسعه
شك مراقبت و دقت نظر جنابعالي و دیگر مسئوالن محترم در بي

گیري از تجارب گذشته، مجلس ودولت خواهد توانست با بهره

ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات این سیاست تحقق

كه نظارت مستمر مجمع تشخیص مترتب بر آن تضمین كند. همچنان

مصلحت به عنوان یكي از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان الزم 

ها در مراحل تنظیم و اجراي براي پیاده شده این سیاست

درداني و خرسندي دانم قبرنامه را تأمین خواهد كرد. الزم مي

هاي كالن پدید خود را از تحول مثبتي كه در روند تعیین سیاست

هاي تخصصي و كارشناسي كه ي دستگاهآمده ابراز دارم و از همه

اند، به ویژه از هاي گوناگون در این امر شركت كردهدر رده

ي مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه

ها ي سیاستي حاوي مجموعهشكر نمایم. نسخهمجمع تشخیص ت
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همزمان براي مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخیص مصلحت ارسال 

 .گرددمي
  

 ايسید علي خامنه

3/1/31۷۸ 
 هاي كلي برنامة سوم توسعهسیاست

  
 ( اقتصادي3فصل 

  
هاي مربوط به رشد و توسعة تمركز دادن همه فعالیت  -3

و كاهش فاصله « لت اجتماعيعدا»اقتصادي به سمت و سوي 

 .درآمدمیان درآمدهاي طبقات، رفع محرومیت از قشرهاي كم
ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعي براي حمایت از حقوق  -۲

محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از 

هاي مردمي با رعایت نهادهاي عمومي و مؤسسات و خیریه

 مالحظات دیني و انقالبي
هاي متوسط و مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروهتالش براي  -1

گذاري و ایجاد اشتغال درآمد جامعه و كمك به سرمایهكم

 .براي آنان
اصالح نظام مالیاتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن  -4

هاي گذاريمالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه

هاي مردمي در پرداختن مالیات و تولیدي، و ایجاد انگیزه

  .افزایش نسبت مالیات در درآمدهاي دولت
اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به  -5

 .معیشت روستاییان
هاي اشتغال بیشتر با ایجاد فراهم آوردن زمینه -6

گذاري و هاي مناسب و حمایت و تشویق سرمایهانگیزه

زا در جهت كاهش هاي اشتغالكارآفریني و توسعة فعالیت

هاي كشاورزي و صنایع تبدیلي و خصوص در بخشبیكاري، به 

 .هاي متوسط و كوچككارگاه

هاي اقتصادي به كه انحصارهایي در فعالیت اصالح مقرراتي -۷

بیني شده وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش

 .در قانون اساسي و مصالح كشور
هاي دولتي و عمومي كه فعالیت اقتصادي عدم ترجیح بخش -۸

هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از د نسبت به بخشدارن

 .امتیازات و دسترسي به اطالعات
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 امر در  هاي برنامه دوماز سیاست ۸رعایت مندرجات بند  -3

هاي تعاوني و بخش به دولت اقتصادي مؤسسات واگذاري

 .خصوصي
گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و حفظ امنیت سرمایه -3۱

هاي هاي ناشي از راهدارایي كارآفریني، و حفظ حرمت

 .قانوني و مشروع
ریزي جامع براي دستیابي به جهش در صادرات برنامه -33

غیرنفتي، و كاستن از تكیه بر درآمدهاي حاصل از صادرات 

 .نفت خام
استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایي كشور  -3۲

 .به ویژه در امر بازرگاني
خودكفایي در كاالهاي فراهم ساختن امنیت غذایي و  -31

اساسي، بوسیلة افزایش تولید داخلي به ویژه در زمینة 

 .كشاورزي
اصالح نظام پولي و سامان بخشیدن به بازارهاي مالي  -34

كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهیزات منابع مالي 

 .آفرینگذاري مولد و اشتغالبراي سرمایه
اساسي و پرهیز رعایت دقیق منافع ملي و اصول قانون  -35

 .از سلطة بیگانگان در جذب منابع خارجي
آموزش و بازآموزي نیروي انساني در سطوح گوناگون،  -36

هاي اقتصادي، و فراهم براي پاسخگویي به نیاز بنگاه

 .هاي الزم در همة سطوحها و تخصصساختن مهارت
  

 :( فرهنگي۲فصل 
اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دیني و  -3۷

هاي انقالب اسالمي، و ي، و تحكیم فكري و علمي ارزشقرآن

 .مقابله با تهاجم فرهنگي بیگانه
داشتن اندیشة دیني و سیاسي زنده و نمایان نگاه -3۸

ها و گذاريسیاست همة  در« هللا علیهرحمه»حضرت امام خمیني 

ها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك ریزيبرنامه

 .معیار اساسي
تگي سیماي جامعه و كشور و محیط سازندگي رعایت آراس -33

 .هاي اسالمي و انقالبيبه ارزش
سازي ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالمدهي رسانهجهت -۲۱

رساني ها و فضایل اخالقي و اطالعفضاي عمومي و رشد آگاهي

 .هاي كلي برنامة توسعهصحیح و تحقق سیاست
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 ها، تشویقتوجه به پرورش و شكوفایي استعداد -۲3

هاي علمي، تقویت امر پژوهش و باال ها و نوآوريخالقیت

  .بردن توان علمي و فناوري كشور
هاي واالي اسالم و ایران معرفي و ترویج فرهنگ و ارزش -۲۲

اسالمي به جهانیان و تبیین شخصیت و مباني سیاسي و فكري 

به آنان و توجه به تجربة « هللا علیهرحمت»امام خمیني 

ویژه كشورهایي كه مشتركات بیشتري با  دیگر كشورها ـ به

ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسایي نكاتي كه به 

 .موفقیت یا ناكامي آنان انجامیده است
  

 ( اجتماعي، سیاسي، دفاعي و امنیتي1فصل 
  

گسترش و عمق بخشیدن روحیة تعاون و مشاركت عمومي،  -۲1

ظیم هاي عمند ساختن دولت از همدلي و توانایيو بهره

 .مردم
هاي مساعد ایجاد زمینه« جوانان»اهتمام به موضوع  -۲4

پذیري، و تالش براي براي پیشرفت معنوي و علمي و مسئولیت

و آیندة شغلي و علمي  هایي از قبیل ازدواجرفع دغدغه

 .آن
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در  -۲5

هاي اجتماعي، و استیفاي حقوق شرعي و قانوني صحنه

ها، و توجه ویژه به نقش سازندة انوان در همة عرصهب

 .آنان
اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمي در عرضة  -۲6

هاي ها و امكانات دولتي در صحنهمنابع مالي و فرصت

 .مختلف فرهنگي و اقتصادي
گرایي، روحیه كار و تالش، اهتمام به نظم، قانون -۲۷

تبذیر در سطح خوداتكایي، قناعت و پرهیز از اسراف و 

جامعه، به ویژه در كارگزاران و مسئوالن نظام و مبارزه 

  .با فساد
اصالح نظام اداري در جهت: افزایش تحرك و كارایي،  -۲۸

رساني به مردم، تأمین كرامت و معیشت بهبود خدمت

كاركنان، به كارگیري مدیران الیق و امین و تأمین شغلي 

تأكید بر  هاي موازي،آنان، حذف یا ادغام مدیریت

گیري از هاي اداري و اجرایي، پیشتمركززدایي در حوزه

 فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز
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تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصالح  -۲3

قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي 

 .نظارتي و بازرسي
چوب بلندمدت در آمایش سرزمین به عنوان چار -1۱

 :ها مبتني بر اصول ذیلریزيبرنامه
 .ـ مالحظات امنیتي و دفاعي

 .ـ كارآیي و بازدهي اقتصادي
 .ـ وحدت و یكپارچگي سرزمین

 .ايهاي منطقهـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل

 .ـ حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعي
 .هنگيـ حفظ هویت اسالمي، ایراني و حراست از میراث فر

 .ـ تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد كشور
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محرومیت 

 .خصوصًا در مناطق روستایي كشور
ثبات در سیاست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و  -13

 :هاي زیرمصلحت و تعقیب هدف
 .المللياي و بینهاي دوجانبه و منطقهـ گسترش همكاري

ـ ادامة پرهیز از تشنج در روابط با كشورهاي 

 .غیرمتخاصم
 .گیري از روابط براي افزایش توان مليـ بهره

خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط ـ مقابله با افزون

 .خارجي
 .ـ تالش براي رهایي منطقه از حضور نظامي بیگانگان

 .قطبي شدن جهانـ مقابله با تك

 .هاي مظلوم و مستضعفنان و ملتـ حمایت از مسلما
 .ـ تالش براي ایجاد نزدیكي بیشتر میان كشورهاي اسالمي

 .ـ تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل
افزایش اقتدار دفاعي و امنیتي و انتظامي به منظور  -1۲

بازدارندگي و پاسخگویي موثر به تهدیدها، و تأمین 

ست خارجي منافع ملي و امنیت عمومي، و پشتیباني از سیا

گیري از و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره

 .همة امكانات

توجه جدي در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به  -11

اعمال حاكمیت دولت، بهبود امنیت عمومي و پیشگیري و 

مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنیتي از 

نیتي و هاي قضایي، امطریق تقویت و هماهنگي دستگاه

 .انتظامي
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بهبود و تكمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي  -14

مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش 

 .سرزمین
تقویت و توسعه و نوسازي صنایع دفاعي كشور با  -15

تأكید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال 

 .هاي پیشرفتهفناوري
نیروهاي مردمي در توجه ویژه به حضور و سهم  -16

استقرار امنیت و دفاع از كشور و انقالب با تقویت كمي و 

 .كیفي بسیج مستضعفین
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 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه 
  

 الرحیمالرحمنهللابسم
  

  جناب آقاي خاتمي ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران
 با سالم و تحیت

  
انداز بیست ساله كه به حول و قوه الهي سند چشم در پي ابالغ

هللا ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر و توجهات حضرت بقیه

هاي واالي جمهوري اسالمي توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف

هاي كلي برنامه چهارم كه نمایان و مشخص سازد، اینك سیاست

قانون  33۱صل نخستین برنامه دوران بیست ساله است برابر ا

ها و رود چارچوب این سیاستگردد. انتظار مياساسي ابالغ مي

اي جامع و نقاط مورد تكیه در آن بتواند به تدوین برنامه

گمان اهتمام و عملیاتي براي دوره پنج ساله بیانجامد. بي

دقت نظر جنابعالي و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس 

كننده د در این باره نقش تعیینتواننمحترم شوراي اسالمي مي

خود را ایفا كنند. تأكید بر این معنا بدین علت ضرورت 

هاي كلي مصرح در برنامه سوم از یابد كه برخي از سیاستمي

توجه كافي در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم 

هاي تقنیني و اجرایي تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه

اي در این برنامه را به نحو شایسته توانند این كمبودمي

دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت برطرف كنند. الزم مي

ریزي و دبیرخانه مجمع محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه

ها كه در و نیز كارشناسان فعال و همكار با این مجموعه

انه آفریني كردند صمیمهاي كلي برنامه چهارم نقشتنظیم سیاست

ها همزمان براي سپاسگزاري كنم. نسخه حاوي مجموعه سیاست

 .شودمجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخیص مصلحت ارسال مي
  

 ايسید علي خامنه

۲/3/31۸۲ 

 
 های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایرانسیاست

   
 :امورفرهنگى، علمى و فناورى •

  
بصیرت دینى بر  اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و -3

 .(پایه قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم السالم
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 .ـ استواركردن ارزشهاى انقالب اسالمى دراندیشه و عمل
ـ تقویت فضایل اخالقى و ایمان، روحیه ایثار و امید 

 .به آینده
 .ریزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعيـ برنامه

یاسى حضرت داشتن اندیشه دینى و سزنده و نمایان نگاه -۲

كردن نقش آن به عنوان یک امام خمینى )ره( و برجسته

 .هاریزيها و برنامهگذاريمعیار اساسى در تمام سیاست
كارى و انضباط اجتماعى و روحیه كار و تقویت وجدان -1

ابتكار، كار آفریني، درستكارى و قناعت، و اهتمام به 

 .ارتقاء كیفیت تولید
از تولیدات داخلى، افزایش سازى براى استفاده ـ فرهنگ

 .تولید و صادرات کاال و خدمات
ایجاد انگیزه و عزم ملى براى دستیابى به اهداف مورد  -4

 .نظر در افق چشم انداز
تقویت وحدت وهویت ملى مبتنى بر اسالم و انقالب اسالمى  -5

و نظام جمهورى اسالمى و آگاهى كافى درباره تاریخ 

ـ اسالمى و اهتمام  ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى

 .جدى به زبان فارسى
هاى شناسى و شناخت ترفندها و توطئهتعمیق روحیه دشمن -6

دشمنان علیه انقالب اسالمى و منافع ملى، ترویج روحیه 

 .گرى استكبار جهانيظلم ستیزى و مخالفت با سلطه
ها و فضایل اخالقى و سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهيسالم -۷

 .معروف و نهى از منکراهتمام به امر به 
هاى مورد نظر رسانى مناسب براى تحقق ویژگيـ اطالع

 .درافق چشم انداز
 .مقابله با تهاجم فرهنگى -۸

هاى ملى در جهت تبیین اهداف و ـ گسترش فعالیت رسانه

 .دستاوردهاى ایران اسالمى براى جهانیان
هاى كشور در جهت سازماندهى و بسیج امكانات و ظرفیت -3

 .هم كشور در تولیدات علمى جهانافزایش س
 .ـ تقویت نهضت نرم افزارى و ترویج پژوهش

هاى نو شامل: ـ کسب فناورى، به ویژه فناوري

هاى زیستي، اطالعات و ارتباطات، ریزفناورى و فناوري

 .اىمحیطي، هوا فضا و هستهزیست
اصالح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش ،  -3۱

، آموزش عالى، و كارآمد كردن آن اىآموزش فنى و حرفه
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براى تأمین منابع انسانى مورد نیاز در جهت تحقق 

 .اهداف چشم انداز
ساالرى تالش درجهت تبیین و استحكام مبانى مردم -33

هاى مشروع از طریق آموزش، كردن آزاديدینى و نهادینه

 .آگاهىبخشى و قانونمند كردن آن
  

 :امنیتىامور اجتماعى، سیاسى، دفاعى و • 
  

هاى تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت -3۲

هایى از قبیل آموزش، سالمت، برابر و ارتقاء سطح شاخص

 .تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد
ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعى براى حمایت از  -31

حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت 

هاى مردمى با اى عمومى و موسسات و خیریهاز نهاده

 .رعایت مالحظات دینى و انقالبى
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در  -34

هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى صحنه

ها و توجه ویژه به نقش سازنده بانوان در همه عرصه

 .آنان
هاى تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان -35

 .الب اسالمىانق
كردن محیط رشد فكرى و علمى و تالش در جهت رفع ـ فراهم

هاى اجتماعى هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسیبدغدغه

 .آنان
ـ توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و 

 .هاى آنانتوانایي
ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و  -36

 .ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز
نظام ادارى و قضایى درجهت: افزایش تحرک و اصالح  -3۷

رسانى به مردم، تأمین کرامت و كارآیى، بهبود خدمت

كارگیرى مدیران و قضات الیق و امین معیشت كاركنان، به

هاى موازى، و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت

هاى ادارى و اجرایى، تاکید بر تمركززدایى درحوزه

رى و مبارزه با آن و تنظیم پیشگیرى از فساد ادا

 .قوانین مورد نیاز
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گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت  -3۸

هاى مند ساختن دولت از همدلى و توانایيعمومى و بهره

 .عظیم مردم
 :آمایش سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل -33

 . ـ مالحظات امنیتى و دفاعى
 .ـ كارآیى و بازدهى اقتصادي

 .زمینـ وحدت و یكپارچگى سر
 .اىهاى منطقهـ گسترش عدالت اجتماعى و تعادل

 .زیست و احیاى منابع طبیعىـ حفاظت محیط
 .ـ حفظ هویت اسالمى ایرانى و حراست از میراث فرهنگي
 .ـ تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرون اقتصاد كشور

 .ها خصوصًا در مناطق روستایى كشورـ رفع محرومیت
ملى با تاکید بر رشد علمى تقویت امنیت و اقتدار  -۲۱

و فناورى، مشارکت و ثبات سیاسى، ایجاد تعادل میان 

مناطق مختلف كشور، وحدت و هویت ملى، قدرت اقتصادى و 

 .دفاعى و ارتقاء جایگاه جهانى ایران
 .بخشى به سیماى شهر و روستاهویت -۲3

 .اسالمى  ـ باز آفرینى و روز آمدسازى معمارى ایرانى ـ
معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و ـ رعایت 

 .استحكام ساخت و سازها
 .تقویت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت -۲۲

ـ اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان 

 .وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسي
اسالمى درعرضه دادن به ایثارگران انقالب اولویت -۲1

هاى دولتى سئولیتها و امكانات و ممنابع مالى و فرصت

 .هاى مختلف فرهنگى و اقتصاديدر صحنه
ارتقاء توان دفاعى نیروهاى مسلح براى  -۲4

بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر 

تهدیدها و حفاظت از منافع ملى و انقالب اسالمى و 

 .منابع حیاتى كشور

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاى مردمى در  -۲5

دفاع از كشور و انقالب با تقویت كمى  استقرار امنیت و

 .وكیفى بسیج مستضعفین
تقویت توسعه و نوسازى صنایع دفاعى كشور با  -۲6

تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال 

 .هاى پیشرفتهفناوري
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توسعه نظم و امنیت عمومى و پیشگیرى و مقابله  -۲۷

موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنیتى از طریق 

هاى قضایى، امنیتى و نظامى و یت و هماهنگى دستگاهتقو

توجه جدى در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال 

 .حاکمیت دولت
  

 :امور مربوط به مناسبت سیاسى و روابط خارجى• 
  

ثبات در سیاست خارجى براساس قانون اساسى و  -۲۸

خارجى از  رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط

 :طریق
 .اى و بین الملليهاى دو جانبه، منطقهترش همكاريـ گس

 .ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با كشورها
 .ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم

 .گیرى از روابط براى افزایش توان مليـ بهره
ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در 

 .روابط خارجي
 .ه از حضور نظامى بیگانگانـ تالش براى رهایى منطق

 .ـ مقابله با تک قطبىشدن جهان
ـ حمایت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به 

 .ویژه ملت فلسطین
 .ـ تالش براى همگرایى بیشتر میان كشورهاى اسالمي

 .ـ تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل
گیرى از روابط سیاسى با كشورها براى بهره -۲3

روابط اقتصادى، افزایش جذب منابع و كردن نهادینه

گذارى خارجى و فناورى پیشرفته و گسترش سرمایه

بازارهاى صادراتى ایران و افزایش سهم ایران از 

تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم 

 .انداز
تحكیم روابط با جهان اسالم و ارایه تصویر روشن  -1۱

ها و تجربیات سیاسى، از انقالب اسالمى و تبیین دستاورد

فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسالمى و معرفى فرهنگ غنى و 

 هنر و تمدن ایرانى و مردم ساالرى دیني
تالش براى تبدیل مجموعه كشورهاىاسالمى  -13

اى اقتصادى، وکشورهاىدوست منطقه به یک قطب منطقه

 .علمى، فناورى و صنعتي
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ران تقویت و تسهیل حضور فرهنگى جمهورى اسالمى ای -1۲

 .هاى فرهنگى بین المللىدر مجامع جهانى و سازمان
تقویت هویت اسالمى و ایرانى ایرانیان خارج از  -11

كشور، کمک به ترویج زبان فارسى در میان آنان، حمایت 

 .ملىاز حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه 
  

 :امور اقتصادى •
  

تحقق رشد اقتصادى پیوسته، باثبات و پرشتاب  -14

 .تناسب با اهداف چشم اندازم
 .ـ ایجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیكارى

پذیرى هاى الزم براى تحقق رقابتفراهم نمودن زمینه -15

كاالها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى 

و ایجاد سازوكارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه 

 .صادرات غیرنفتى
تنوع و متکى بر تالش براى دستیابى به اقتصادى م -16

 .انسانى و فناورى نوینمنابع دانش و آگاهى، سرمایة 
ورى عوامل ایجاد سازوكار مناسب براى رشد بهره -1۷

 .(... تولید )انرژى، سرمایه، نیروى كار، آب و خاک
ـ پشتیبانى از كارآفرینى، نوآورى و استعدادهاى فنى 

 .و پژوهشى
از تأمین امنیت غذایى كشور با تکیه بر تولید  -1۸

منابع داخلى و تاکید برخودكفایى در تولید محصوالت 

 .اساسى كشاورزى
درآمد هاى كممهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه -13

هاى باال و و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بین دهك

 .هاى مناسب جبرانيپایین درآمدى جامعه و اجراى سیاست
توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و  -4۱

 .محیطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آنزیست
هایى که از كشور خارج مى شود و اولویت ـ مهار آب

 .هاى مشترکاستفاده از منابع آب
در آمد و هاى كمحمایت از تأمین مسکن گروه -43

 .نیازمند
حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به  -4۲

توسعه و هاى مولد به منظور پایدارسازى فرآیند دارایي

 .بردارى بهینه از منابعتخصیص و بهره
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 .توسعه روستاها -41
ـ ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاییان و كشاورزان و 

هاى مناسب تولید و تنوع رفع فقر، با تقویت زیرساخت

هاى مکمل به ویژه صنایع تبدیلى بخشى و گسترش فعالیت

و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصالح نظام قیمت 

 .گذارى محصوالت
هاى اقتصادى در گسترش فعالیت و افزایىهم -44

هایی که داراى مزیت نسبى هستند از جمله صنعت، زمینه

معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به 

ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمى و خدمات مهندسى 

پشتیبان آن، صنایع انرژى بر و زنجیره پایین دستى 

گذارى در ایجاد زیربناها و ویت سرمایهآنها، با اول

هاى مورد نیاز، و ساماندهى سواحل و جزایر زیرساخت

 .هاى آمایش سرزمینایرانى خلیج فارس در چارچوب سیاست
تثبیت فضاى اطمینان بخش براى فعاالن اقتصادى و  -45

هاى نسبى و رقابتى و گذاران با اتكا به مزیتسرمایه

از مالكیت و کلیه حقوق  هاى جدید و حمایتخلق مزیت

 .ناشى از آن
ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکى  -46

اى كشور با تأکید بر كارایى، شفافیت، سالمت و و بیمه

 .هاى نوینمندى از فناوريبهره
گذاران با حفظ ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه

 .پذیرى آنانمسئولیت
ها و مقابله وقوع بحران ـ تشویق رقابت و پیشگیرى از

 .هاى ماليبا جرم
هاى خصوصى و تعاونى به عنوان سازى بخشتوانمند -4۷

محرک اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با 

حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكمیتى در چارچوب 

 .شدقانون اساسى که ابالغ خواهد  44هاى كلى اصل سیاست
هاى بخش تعاونى از طریق يارتقاء ظرفیت و توانمند -4۸

تسهیل فرآیند دستیابى به منابع، اطالعات، فناوري، 

 .ارتباطات و توسعه پیوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن
توجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه مردم در  -43

هاى اقتصادى كشور و رعایت جهات زیر در امر فعالیت

 :واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم
گذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود ـ امر وا

 .هدف قرار نگیرد
 .ـ در چارچوب قانون اساسى صورت پذیرد



 

49 
 

ـ موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاى 

 .اسالمى و انقالب نگردد
خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و ـ به

 .یا ایجاد انحصار نیانجامد
 .م و اداره درست كار توجه شودـ به مدیریت سال

اى و تعادل اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه -5۱

 .بین منابع و مصارف دولت
هاى جارى به نفت و تالش براى قطع اتكاى هزینه -53

تأمین آن از محل درآمدهاى مالیاتى و اختصاص عواید 

 .گذارى براساس كارآیى و بازدهىنفت براى توسعه سرمایه

هاى پولي، مالى و ارزى با هدف تنظیم سیاست -5۲

 .دستیابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات
  

ها و هاى كّمى و نحوه انطباق محتواى برنامهمالحظه: شاخص

هاى كلى برنامه چهارم هاى ساالنه متناسب با سیاستبودجه

 .تهیه و ارایه شود
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توسعه در چارچوب سند چشم ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم 

 (۲3/3۱/۸۷انداز بیست ساله )
  

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در نامه ای به 

آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم 

 .توسعه را ابالغ کردند
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با 

 .یی پیشرفت و عدالت، ابالغ شده استرویکرد مبنا
بند و شامل  ۴۵سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 

 امور – فناوری و علمی امور –سرفصلهای: امور فرهنگی 

 .است امنیتی و دفاعی سیاسی، امور و اقتصادی امور – اجتماعی
متن ابالغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای 

لس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس مج

 :ارسال شده به این شرح است
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر احمدی نژاد
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 با سالم و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست 

تهای کلی اصولی مانند ساله کشور و ابالغ بعضی از سیاس

از یکطرف و بعضی تحوالت جهانی از طرف  ۴۴سیاستهای کلی اصلی 

دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله 

پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب 

با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی 

که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی  برنامه پنجم

توسعه ی جمهوری اسالمی ایران باشد، ابالغ می   پنجساله پنجم

 .گردد
انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و 

عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور 

گردد. بی گمان چه در ُبعد تقنین و چه در ُبعد اجرا ظاهر 

اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس 

محترم شورای اسالمی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند 

در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در 

دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی 
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بالندگی انسانها بر مدار  توسعه ایرانی ـ اسالمی که رشد و

حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسالمی 

و انقالبی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو 

 .آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی 

شی تعیین کننده در این امر دارد. عدالت و اقتضائات آن نق

الزم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم 

دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با 

این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای 

کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه 

 .ایمسپاسگزاری نم
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای 

 .اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود
 سیدعلی خامنه ای

سیاستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 

 فرهنگى جمهورى اسالمى ایران
 ـ امور فرهنگى

تكمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهیه پیوست   -3

 .هاى مهمفرهنگى براى طرح
زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت  -۲

امام خمینى)ره( و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك 

 .هاها و برنامه ریزىمعیار اساسى در تمام سیاست گذارى
عى، وجدان كارى، تقویت قانونگرایى، انضباط اجتما -1

خودباورى، روحیه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، 

 .پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كیفیت در تولید
مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن  -4

 .خرافات و موهومات
هاى اطالعاتى و ارتباطى براى استفاده بهینه از فناورى -5

 .تحقق اهداف فرهنگى نظام
ایجاد درك مشترك از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور  -6

 .و عزم ملى براى تحقق آن
 امور علمى و فناورى 

 :تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر -۷
درصد تولید  1افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به  -۷-3

ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود 

هاى تحصیالت شناسى به دورهدانش آموختگان دوره كار

 .درصد ۲۱تكمیلى به 
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دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و  -۷-۲

 .تثبیت آن در برنامه پنجم
ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراكز پژوهشى با  -۷-1

 .صنعت و بخشهاى مربوط جامعه
توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشاركت در تولید  -۷-۴

 .علم و فناورى
 .هاى پیشرفته مورد نیازبه فناورىدستیابى  -۷-۵

تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كیفى آن بر  -۸

اساس نیازها و اولویتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت 

 .آموزانو تربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى دانش
تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت  -3

راد مستعد و با انگیزه، اصالح و این علوم، جذب اف

هاى آموزشى، ارتقاء ها و روشبازنگرى در متون و برنامه

كمى و كیفى مراكز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج 

 .پردازى، نقد و آزاداندیشىنظریه
گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و  -3۱

عى، نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منزلت اجتما

ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در 

ها، كمك به تجارى سازى مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى

 .دستاوردهاى آنان
 .تكمیل و اجراى نقشه جامع علمى كشور -33

 ـ امور اجتماعى

هاى تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -3۲

قانونى بانوان در همه  اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و

 .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانعرصه
تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب  -31

اسالمى، فراهم كردن محیط رشد فكرى و علمى و تالش در جهت 

هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسیبهاى اجتماعى رفع دغدغه

و  آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها

 .تواناییهاى آنان

اصالح نظام ادارى و قضایى در جهت: افزایش تحرك و  -34

كارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمین كرامت و 

معیشت كاركنان، به كارگیرى مدیران و قضات الیق و امین و 

تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریتهاى موازى، تأكید 

اجرایى، پیشگیرى از  هاى ادارى وبر تمركز زدایى در حوزه

 .فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز
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هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد  -35

اسالمى، رعایت معیارهاى پیشرفته  -سازى معمارى ایرانى 

 .براى ایمنى بناها و استحكام ساخت و سازها
، اصالح تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت -36

قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى 

 .نظارتى و بازرسى
اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمى در عرضه منابع  -3۷

مالى و فرصتها و امكانات و مسؤولیتهاى دولتى در 

 .هاى مختلف فرهنگى و اقتصادىصحنه
هاى فعالیتاهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش  -3۸

 .گردشگرى با تأكید بر سفرهاى زیارتى
تأكید بر رویكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه  -33

 :به
یكپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى،  -33-3

 .ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى
ارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و  -33-۲

 .بهداشت جسمى و روحى
 .هاى تهدید كننده سالمتآلودگىكاهش مخاطرات و  -33-1
اصالح الگوى تغذیه جامعه با بهبود تركیب و  -33-4

 .سالمت مواد غذایى
هاى سالمت و كاهش سهم توسعه كمى و كیفى بیمه -33-5

تا پایان برنامه  %1۱هاى سالمت به مردم از هزینه

 .پنجم
 :ارتقاء امنیت اجتماعى -۲۱

مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان  -۲۱-3

م به اجراى سیاستهاى كلى مبارزه با مواد و اهتما

 .مخدر
نشین و پیشگیرىوكنترل سامان بخشى مناطق حاشیه -۲۱-۲

 .هاى عمومى ناشى از آنناهنجارى
استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و  -۲۱-1

هاى ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارىرسانه

 .فرهنگى و اجتماعى

 امور اقتصادى  ـ
 :تصادى با تأكید برالف( رشد مناسب اق 

 %۸تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل  -۲3

 :بانرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى 
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توسعه سرمایه گذارى از طریق كاهش شكاف پس  -۲3-3

انداز به سرمایه گذارى با حفظ نسبت پس -انداز 

درصد و جذب  ۴۱تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 

 .اى خارجىهمنابع و سرمایه
ورى در رشد اقتصادى به یك ارتقاء سهم بهره -۲3-۲

 .سوم در پایان برنامه
بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكید بر ثبات  -۲3-1

هاى محیط اقتصاد كالن، فراهم آوردن زیرساخت

ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد 

هاى كالن اقتصادى، ارائه مستمر نیاز، كاهش خطرپذیرى

 .و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه آمار
 .تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى -۲3-4

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از  -۲۲

هاى زاینده منابع و سرمایه»منبع تأمین بودجه عمومى به 

و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه « اقتصادى

سال اول برنامه پنجم و آن در مجلس شوراى اسالمى در 

برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در 

زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با 

 :رعایت
درصد از منابع حاصل از  ۲۱واریز ساالنه حداقل  -۲۲-3

هاى نفتى به صندوق صادرات نفت و گاز و فرآورده

 .توسعه ملى

صندوق توسعه ملى به ارائه تسهیالت از منابع  -۲۲-۲

هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف بخش

تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج كشور 

با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب 

 .اقتصادى
هاى جارى دولت به درآمدهاى قطع وابستگى هزینه -۲۲-1

 .نفت و گاز تا پایان برنامه

نكى با اجراى كامل و روزآمد قانون اصالح ساختار نظام با -۲1

الحسنه، هاى قرضبانكدارى بدون ربا و نهادینه كردن نظام

تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم براى سرمایه 

 .هاى بزرگگذارى
ارتقاء كمى و كیفى بازارهاى مالى)سرمایه، پول و بیمه(  -۲4

 .با تأكید بر كارایى، شفافیت و سالمت
قانون اساسى والزامات مربوط  ۴۴اصل هاى كلىتحقق سیاست -۲5

 :به هر یك از بندها با تأكیدبر
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 .گیرى بازارهاى رقابتىحمایت از شكل -۲5-3
ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف  -۲5-۲

 .(حاكمیتى)سیاست گذارى، هدایت و نظارت
هاى تشویقى در جهت تبدیل تنظیم سیاست -۲5-1

هاى فعالیتهاى غیرمتشكل )نهاد خانوار( به فعالیت

 .واحدهاى حقوقى
ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه  -۲5-4

 .درمانى
توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب  -۲6

با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار 

شود با اولویت استفاده از آبهایى كه از كشور خارج مى

 .منابع آبهاى مشترك
گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن سرمایه  -۲۷

 ۴۴هاى كلى اصل مشترك با كشورهاى همسایه با رعایت سیاست

 .قانون اساسى
حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمینان از  -۲۸

تأمین نیازهاى اساسى كشور در مدت معین )براساس مصوبه 

 .شوراى عالى امنیت ملى( حاصل گردد
رد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات تأكید بر راهب -۲3

با فناورى باال به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت 

 .كاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد
گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى  -1۱

 .گذارى و فناورىآسیا در تجارت، سرمایه
اى: آموزش، بهداشت عهارتقاء و هماهنگى میان اهداف توس -13

و اشتغال به طورى كه در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه 

 .انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى باال برسد
 .تبدیل نظام بودجه ریزى كشور به بودجه ریزى عملیاتى -1۲
ساله و برقرارى ارتباط كمى و كیفى میان برنامه پنج -11

با رعایت شفافیت و  اندازهاى سالیانه با سند چشمبودجه

 .قابلیت نظارت
 :ب( گسترش عدالت اجتماعى با 

هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر تنظیم همه فعالیت -14

پایه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات 

و رفع محرومیت از قشرهاى كم درآمد با تأكید بر موارد 

 :زیر
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از طریق هاى غیرموجه درآمدى جبران نابرابرى -14-3

هاى هدفمند و ساز سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه

 .اىو كارهاى بیمه
تكمیل بانك اطالعات مربوط به اقشار دو دهك  -14-۲

 .پایین درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن
هاى آشكار و اجراى تدریجى هدفمند كردن یارانه -14-1

 .هاى غیرآشكارهدفمند كردن یارانه
ه از اطالعات تأمین برخوردارى آحاد جامع -14-4

 .اقتصادى

هاى حاصل از اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگى -15

 :دورانهاى تاریخى گذشته با تأكید بر
ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و  -15-3

كشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش 

كشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و 

 .محصوالت كشاورزىگذارى اصالح نظام قیمت
هاى اقتصادى در مناطق مرزى و گسترش فعالیت -15-۲

هاى سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت

 .بازرگانى خارجى كشور
كاهش فاصله دو دهك باال و پایین درآمدى جامعه  -15-1

در پایان  1۵/۱به طورى كه ضریب جینى به حداكثر 

 .برنامه برسد
نرخ بیكارى  انجام اقدامات ضرورى براى رساندن -15-4

 .درصد ۷در كشور به 
تأمین بیمه فراگیر و كارآمد و گسترش كمى و  -15-5

 .كیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى
هاى فردى و هاى پیشگیرى از آسیبتوسعه نظام -15-6

 .اجتماعى
 .حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار -15-۷
توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار  -15-۸

درآمد جامعه به نحوى كه تا پایان متوسط و كم

 .درصد برسد ۲۵برنامه پنجم سهم تعاون به 
 ـ امور سیاسى، دفاعى و امنیتى

هاى سیاسى، اجتماعى، تقویت حضور و مشاركت مردم در عرصه -16

 .اقتصادى و فرهنگى
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 -هاى اسالمى جهت دهى جریانات سیاسى به پایبندى به ارزش -1۷

ستیزى، قانون پذیرى و ملى، دشمنفعانقالبى، دفاع از منا

 .اصول اخالقى
 .هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملتحمایت از آزادى -1۸
اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایران  -13

منظور تحكیم امنیت ملى و الملل بهدر منطقه و نظام بین

 :پیشبرد منافع ملى با تأكید بر
اى و نبه، منطقههاى دوجاتقویت همكارى -13-3

 .المللى با اولویت كشورهاى همسایهبین
 .تقویت روابط سازنده با كشورهاى غیرمتخاصم -13-۲
 .گیرى از روابط براى افزایش توان ملىبهره -13-1
مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در  -13-4

 .روابط خارجى
تالش براى رهایى منطقه از حضور نظامى  -13-5

 .بیگانگان
هاى مظلوم و مستضعف ملت حمایت از مسلمانان و -13-6

 .بویژه ملت فلسطین

 .تالش براى همگرایى بیشتر میان كشورهاى اسالمى -13-۷
 .تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل -13-۸
سازماندهى تالش مشترك براى ایجاد مناسبات و  -13-3

اى و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى منطقه

 .جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى
اى المللى و منطقهحضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بین -4۱

هاى موجود بر اساس و تالش براى ایجاد تحول در رویه

 .ارزشهاى اسالمى
ارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى،  -43

هاى افزایش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایه و فناورى

اى بانكى و بیمهپیشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، 

اى و اسالمى و دوست با هدف مستقل با كمك كشورهاى منطقه

 .كاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه
تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى با جهان  -4۲

 .ایرانى –بویژه حوزه تمدن اسالمى 

تقویت هویت اسالمى و ایرانى ایرانیان خارج از كشور،  -41

و زبان فارسى در میان آنان، حمایت از  كمك به ترویج خط

 .حقوق آنان و تسهیل مشاركت آنان در توسعه ملى
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تحكیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین كننده  -44

 :اهداف و منافع ملى با تأكید بر
تقویت نقش مردم و اطالعات مردمى در پیشگیرى  -44-3

 .از تحركات ضد امنیتى
طالعاتى، هاى اتقویت و تعامل مؤثر دستگاه -44-۲

انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین 

اشراف اطالعاتى و مقابله با هر نوع اخالل در امنیت 

عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى 

 .نرم
افزارى اطالعاتى، ایجاد سامانه یكپارچه نرم -44-1

اى، توسعه علوم ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه

هاى هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانهفناورىو 

اطالعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل 

اطالعات، تقویت فنى براى مقابله با تخلفات در 

 .اى و صیانت از حریم فردى و عمومىفضاهاى رایانه

هاى انسجام و همبستگى ملى تقویت زیر ساخت -44-4

هاى گسستبراى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز 

 .هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى
هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور ارتقاء توانمندى -45

دفاع از حاكمیت، تمامیت ارضى، منافع و امنیت ملى و 

اى مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه

 :با تأكید بر

افزارهاى هاى نو و نرمكسب دانش و فناورى -45-3

ته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، پیشرف

افزایش ضریب خودكفایى با توسعه تحقیقات و 

 .هاى صنعتى كشورمندى از همه ظرفیتبهره
اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و  -45-۲

دفاع از كشور و انقالب با تقویت كمى و كیفى بسیج 

 .مستضعفان
 .گسترش پدافند غیرعامل -45-1

 .ق مرزى و كنترل مؤثر مرزهاامنیت پایدار مناط -45-4
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 ايرساني رايانههاي اطالعشبكه 

هاي هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد " شبكهسیاست

اي" مصوب که توسط مقام معظم رهبری ابالغ رساني رایانهاطالع

 :گردیده است

اي رساني رایانهایجاد، ساماندهي و تقویت نظام ملي اطالع -3

هاي الزم به منظور صیانت از تدابیر و نظارتو اعمال 

امنیت سیاسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگیري از 

 .رسانيهاي اطالعها و پیامدهاي منفي شبكهجنبه

رساني ملي و تأمین سطوح و توسعة كمي وكیفي شبكة اطالع -۲

انواع مختلف خدمات و امكانات این شبكه براي كلیة 

ها و نیاز آنان و با رعایت اولویتمتقاضیان به تناسب 

 مصالح ملي

رساني جهاني صرفًا از هاي اطالعـ ایجاد دسترسي به شبكه -1

 طریق نهادها و مؤسسات مجاز

هاي جهاني و حمایت از ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه -4

هاي دولتي و غیردولتي در زمینة تولید و عرضة بخش

ید بر ترویج فرهنگ اطالعات و خدمات ضروري و مفید با تأك

 .و اندیشة اسالمي

ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقي و قضایي متناسب با توسعة  -5

رساني به ویژه در جهت مقابلة كارآمد با هاي اطالعشبكه

 .یافتة الكترونیكيجرائم سازمان

آوري اطالعات )به ویژه حفاظت از اطالعات( و ـ توسعة فن -6

آوري اطالعات در سطح نگري در خصوص آثار تحوالت فنآینده

ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروي 

  .انساني متخصص در این زمینه

ها و مقررات اقدام مناسب براي دستیابي به میثاق  -۷

رساني با سایر هاي اطالعالمللي و ایجاد اتحادیهبین
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كشورها به ویژه كشورهاي اسالمي به منظور ایجاد توازن 

المللي و حفظ و صیانت از هویت و رساني بینة اطالعدر عرص

  .فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني

 

 

 

 

 

 بخش انرژی 

 نظام  كلي  هايسیاست

 مورخ  مصوب " انرژی"  درمورد  ایران  اسالمی  جمهوری

 رهبری معظم مقام توسط 1/33/31۷3 تاریخ در که ۲1/3۱/31۷۷

 له معظم دفتر 1/33/31۷3مورخ 3/۷6۲1۱ شماره طی و تایید

   .است گردیده ابالغ

  

 هاي كلي نفت و گازالف ـ سیاست

اتخاذ تدبیر و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت  .3

 .و گاز و شناخت كامل منابع كشور

افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر  .۲

موجود و برخورداري كشور از افزایش قدرت اقتصادي و 

  .امنیتي و سیاسي

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر كشور به  .1

منظور تأمین مصرف داخلي و حداكثر جایگزیني با 

  .هاي نفتيفرآورده

اي و تربیت نیروي انساني گسترش تحقیقات بنیادي و توسعه .4

و تالش براي ایجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ 
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آوري در الملل و ارتقاء فنح بینمهندسي انرژي در سط

  .هاي منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیميزمینه

تالش الزم و ایجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع  .5

مالي مورد نیاز )داخلي و خارجي( در امور نفت و گاز در 

  .هاي مجاز قانونيبخش

براي اي و جغرافیایي كشور برداري از موقعیت منطقهبهره .6

خرید و فروش و فرآوري و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت 

  .و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني

  .سازي مصرف و كاهش شدت انرژيبهینه .۷

هاي نفت و گاز و پتروشیمي به جایگزیني صادرات فرآورده .۸

 .جاي صدور نفت خام و گاز طبیعي

  

 

 

 هاي كلي سایر منابع انرژيب ـ سیاست

اد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با ایج .3

محیطي و تالش براي افزایش سهم رعایت مسائل زیست

 .هاي آبيهاي تجدیدپذیر با اولویت انرژيانرژي

اي و ایجاد آوري و دانش هستهتالش براي كسب فن .۲

اي به منظور تأمین سهمي از انرژي كشور هاي هستهنیروگاه

 .صصو تربیت نیروهاي متخ

هاي هاي پژوهشي و تحقیقاتي در امور انرژيگسترش فعالیت .1

اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در این گداخت هسته

 .زمینه

هاي نو و ایجاد آوري و دانش فني انرژيتالش براي كسب فن .4

هاي سوختي و ها از قبیل بادي و خورشیدي و پیلنیروگاه

 .زمین گرمایي در كشور
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 امنيت اقتصادی 

هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد سیاست

که در تاریخ  ۲1/3۱/31۷۷ مورخ مصوب" اقتصادي امنیت"

 3/۷6۲1۱توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره  1/33/31۷3

  .دفتر معظم له ابالغ گردیده است 1/33/31۷3مورخ

  

 گذاري وحمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه -3

 .هاي قانوني و مشروعكارآفریني از راه

گذاري، ایجاد رفاه عمومي و رونق هدف از امنیت سرمایه -۲

سازي براي عدالت اقتصادي و از بین اقتصادي و زمینه

بردن فقر در كشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به 

مالیات و دیگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظیفة 

 .مجلس استالزامي دولت و 
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هاي اجرایي و مقررات باید داراي قوانین و سیاست -1

 .سازگاري و ثبات و شفافیت و هماهنگي باشند

نظارت و رسیدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل  -4

 .اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصي باشد

شرایط فعالیت اقتصادي )دسترسي به اطالعات، مشاركت  -5

اقتصادي و برخورداري از  هايآزادانة اشخاص در فعالیت

هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، امتیازات قانوني( براي بخش

 .در شرایط عادي باید یكسان و عادالنه باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش منابع طبيعی 

هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد"منابع سیاست

توسط  1/33/31۷3که در تاریخ  ۲1/3۱/31۷۷طبیعی"مصوب مورخ 

 1/33/31۷3مورخ 3/۷6۲1۱ظم رهبری تایید و طی شماره مقام مع

  .دفتر معظم له ابالغ گردیده است

  

شونده و ایجاد عزم ملي بر احیاي منابع طبیعي تجدید  -3

وري مناسب توسعة پوشش گیاهي براي حفاظت و افزایش بهره

و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء 
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لب مشاركت مردم در این بخشیدن به فرهنگ عمومي و ج

 .زمینه

شناسایي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیكي گیاهي   -۲

برداري ها و بهرهـ جانوري و باال بردن غناي حیاتي خاك

بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از 

 .گذاري در آنسرمایه

برداري از منابع طبیعي و مهار عوامل اصالح نظام بهره  -1

 .ناپایداري این منابع و تالش براي حفظ و توسعة آن

محیطي و هاي زیستآوريگسترش تحقیقات كاربردي و فن  -4

هاي گیاهي و حیواني متناسب با ژنتیكي و اصالح گونه

هاي اطالعاتي و تقویت شرایط محیطي ایران و ایجاد پایگاه

 .رسانيآموزش و نظام اطالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش منابع آب 

هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد "منابع ّآب" سیاست

توسط مقام  1/33/31۷3که در تاریخ  ۲1/3۱/31۷۷مصوب مورخ 

دفتر  1/33/31۷3مورخ 3/۷6۲1۱معظم رهبری تایید و طی شماره 

  .معظم له ابالغ گردیده است
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ایجاد نظام جامع مدیریت در كل چرخة آب بر اساس اصول  -3

 .هاي آبریز كشورو آمایش سرزمین در حوضهتوسعة پایدار 

وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتي و ارتقاي بهره  -۲

 .سیاسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن

افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات   -1

 .طبیعي و غیر طبیعي آب در كشور از هر طریق ممكن

نظور رعایت تناسب در اجراي تدوین برنامة جامع به م  -4

هاي آبیاري داري و شبكههاي سد و آبخیزداري و آبخوانطرح

هاي غیرمتعارف و و تجهیز و تسطیح اراضي و استفاده از آب

ارتقاي دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و 

 .برداريبهره

شود و اولویت استفاده هایي كه از كشور خارج ميمهار آب  -5

 .هاي مشتركابع آباز من

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش معدن  

هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد "بخش سیاست

توسط  1/33/31۷3که در تاریخ  ۲1/3۱/31۷۷معدن" مصوب مورخ 

 3/۷6۲1۱مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 

   .دفتر معظم له ابالغ گردیده است 1/33/31۷3مورخ
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جامع و هماهنگ در علوم و فنون  رسانيگذاري و اطالعسیاست -۸

  .زمین

هاي نوین و آوريتقویت خالقیات و ابتكار و دستیابي به فن  -۱

ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروي انساني و تعمیق پژوهش 

شناسي بنیادي، اقتصادي، مهندسي، محیطي و و گسترش زمین

 .برداري مناسب از ذخایر معدني كشوردریایي براي بهره

سهم معدن و صنایع معدني در تولید ناخالص ملي و ارتقاء   -۷

اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلي 

كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از 

هاي شناسي ایران و گسترش همكاريموقعیت ویژة زمین

المللي )علمي و فني و اقتصادي( جهت جذب و جلب دانش بین

نات داخلي و خارجي در زمینة اكتشافات و منابع و امكا

معدني و ایجاد واحدهاي فرآوري و تبدیل مواد معدني به 

 .مواد واسطه و مصرفي

هاي مناطق داراي ظرفیت معدني و ایجاد تعیین اولویت  -4

هاي مناسب براي رشد صنایع معدني و فلزي در بخش زمینه

واد بها و عناصر كمیاب و تولید مآلیاژها و فلزات گران

 .پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش حمل و نقل 
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" نقل  حملهاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد "سیاست

 مقام توسط 1/33/31۷3 تاریخ در که ۲1/3۱/31۷۷ مورخ مصوب

 دفتر 1/33/31۷3مورخ 3/۷6۲1۱ شماره طی و تایید رهبری معظم

   .است گردیده ابالغ له معظم

تنظیم سهم هر یك از  ایجاد نظام جامع حمل و نقل و  -3

هاي آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلي و با بخشزیر

 :توجه به جهات زیر

 .مالحظات اقتصادي و دفاعي و امنیتي

 .كاهش شدت مصرف انرژي

 .محیطيكاهش آلودگي زیست

 .افزایش ایمني

ها و ناوگان و برقراري تعادل و تناسب بین زیرساخت

 .تجهیزات ناوبري و تقاضا

وري تا رسیدن به سطح عالي از طریق پیشرفت افزایش بهره  -۲

هاي حمل و نقل و مدیریت و منابع انساني و و بهبود روش

 .اطالعات

 :توسعه و اصالح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زیر  -1

 .اي به توسعه محورهانگرش شبكه

 .آمایش سرزمین

 .مالحظات دفاعي ـ امنیتي

 .سودآوري ملي

 .نزیتي كشورموقعیت ترا

 .تقاضا

هاي داخلي و خارجي و جلب فراهم كردن زمینة جذب سرمایه  -4

هاي این مشاركت مردم و گسترش پوشش بیمه در همة فعالیت

 .بخش

 .الملليدستیابي به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین  -5

 

 

 قضايي امنيت   
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 ۲۸/۱۷/31۸3مصوب  قضایي سیاست هاي كلي نظام در خصوص امنیت

  مقام معظم رهبری

كشور در جهت تضمین عدالت و تأمین  قضایي اصالح ساختار نظام -3

حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به 

 .سیاست هاي مذكور در بندهاي بعدي

 .نظام مند كردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها -۲

 .استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم -1

 .تخصصي كردن رسیدگي به دعاوي در سطوح مورد نیاز -۴

قضاییه با  در قوه قضایي تمركز دادن كلیه امور داراي ماهیت -۵

و اصالح قوانین و مقررات مربوط بر اساس  قضایي تعریف ماهیت

 .به همه دادخواهیها و تظلمات قضایي آن و رسیدگي ماهوي

به قطعیت احكام در كاستن مراحل دادرسي به منظور دستیابي  -۶

 .زمان مناسب

كشور با رعایت  قضایي یكسان سازي آیین دادرسي در نظام -۷

 .قانون اساسي

قضاییه بر دستگاه  اصالح و تقویت نظام نظارتي و بازرسي قوه -۸

 .و نهادها قضایي هاي اجرایي و

 .استفاده از روش داوري و حكمیت در حل و فصل دعاوي -3

مي مراكز آموزش حقوقي متناسب با باال بردن سطح عل -3۱

كشور، باال بردن دانش حقوقي قضات، تقویت امور  قضایي نظام

قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادي و معنوي  پژوهشي قوه

 .قضایي متصدیان سمت هاي

باال بردن سطح علمي و شایستگي اخالقي و توان عملي ضابطان  -33

استفاده بهینه از قواي دادگستري و فراهم ساختن زمینه براي 

 .انتظامي



 

69 
 

قضاییه در زمینه هاي مالي، تشكیالتي و  تأمین نیازهاي قوه -3۲

 .قانون اساسي 3۵۸و  3۵۷، 3۵۶استخدامي با توجه به اصول 

از قبیل  قضایي تعیین ضوابط اسالمي مناسب براي كلیه امور -31

قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیري 

 .قضاییه بر حسن اجراي آنها قوه

بازنگري در قوانین در جهت كاهش عناوین جرایم و كاهش  -3۴

 .استفاده از مجازات زندان

 .قضایي تنقیح قوانین -3۵

 .در جامعه قضایي گسترش دادن فرهنگ حقوقي و -3۶

    .قضایي گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت -3۷

در روزنامه رسمی  ۲۸/۱۷/31۸3سیاست های کلی قضایی مصوب  *

درج گردیده و مجددا" همان متن با  ۱4/۱5/31۸۲ -3۷۱3۲شماره 

عنوان سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی در روزنامه 

 . نیز درج شده است 35/۱3/31۸5 -3۷335رسمی شماره 
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 مشاركت اجتماعي 

جمهوري اسالمي نظر مشورتي نهایي درباره سیاستهاي كلي نظام 

 35/3۲/31۷3ایران در بخش مشاركت اجتماعي 

 /م33۱۸شماره: 

 35/3۲/31۷3تاریخ: 

 مقام معظم رهبري

 اي دامت بركات وجوده الشریفحضرت آیت هللا خامنه

 با سالم و تحیات؛

قانون اساسي و در اجراي اوامر  33۱اصل « 3»بر اساس بند 

ي نظام جمهوري اسالمي هاي كل حضرتعالي، سیاست 35/3/31۷۷مورخ 

ایران در بخش مشاركت اجتماعي، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت 

آیین نامه داخلي،  1۱ماده « 1»نظام رسیده است كه مطابق بند

نظر مشورتي نهایي مجمع براي استحضار و تصمیم جنابعالي 

 .تقدیم مي گردد

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 /م33۱۸شماره: 

 35/3۲/31۷3تاریخ:  

 «مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات»

نظر مشورتي نهایي درباره سیاستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي 

 ایران در بخش مشاركت اجتماعي

مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسالمي ایران ركني  .3

اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بینش 
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اسالمي و ویژگیهاي خاص جامعه ایراني با هدف تداوم 

انقالب اسالمي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفایي 

استعدادهاي انساني و تقویت پویایي و نشاط اجتماعي، 

اد عمومي و مقبولیت نظام سیاسي و استقرار ارتقاء اعتم

 .نظم و آرامش، امنیت و انسجام اجتماعي

توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادینه كردن آن  .۲

در همه عرصه ها و تقویت حوزه عمومي و آزادیهاي سیاسي 

و اجتماعي از طریق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و 

تفاده از مؤسسات و تشكلهاي سیاسي و اجتماعي و اس

روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، 

 .سیاسي و فرهنگي بر مبناي موازین اسالمي و قانون اساسي

هش تصدي اجرائي دولت همراه با تقویت حاكمیت به اك .1

 .منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي

تعمیم توسعه نظارت اجتماعي از طریق احیاء، تقویت و  .4

اصل اسالمي امر به معروف و نهي ازمنكر و ایجاد و تقویت 

نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمین قانوني و 

  .قضایي الزم و بهره گیري از رسانه ها

تبیین و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزایش آگاهي هاي الزم  .5

با بهره گیري از رسانه هاي جمعي و مراكز دیني، 

 .هنري آموزشي، فرهنگي و

تقویت ساز و كارهاي مشاركت همگاني بخصوص شیوه هاي  .6

سنتي و دیني از قبیل فعالیتهاي مساجد، اماكن دیني، 

هیئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپیمایي هاي 

عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خیریه 

 و بسیج مردمي در پیشبرد برنامه ها و حل مشكالت اجتماعي

 .و معضالت ملي

تضمین مشاركت اجتماعي زنان با صیانت از استحكام نهاد  .۷

 .خانواده با رعایت موازین اسالمي

اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترویج فرهنگ  .۸

 .و روحیه مسؤولیت پذیري در آنها

تحكیم همبستگي ملي در فرآیند مشاركت اجتماعي با هدایت  .3

ه ملي بر محور عناصر مقاوم افكار عمومي و تقویت روحی

وجدت ملي بویژه اسالم و مذهب رسمي، میهن دوستي و زبان 
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فارسي، استقالل و تمامیت ارضي، نظام جمهوري اسالمي و 

 .قانون اساسي، والیت فقیه، سلطه ناپذیري و دشمن ستیزي

حمایت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدایت آن  .3۱

آفریني آن در نظام بین درجهت تقویت امت اسالمي و نقش 

 .المللي

  

مقام معظم رهبري و براساس  35/3/۷۷در اجراي اوامر مورخ 

قانون اساسي، سیاستهاي كلي نظام جمهوري  33۱بند یك اصل 

اسالمي ایران در بخش مشاركت اجتماعي مشتمل بر ده بند به 

( مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۲۲۷-۲13شرح فوق در جلسات )

 .تصویب رسید
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  شهرسازیبخش 

سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی 

 (۲3/33/۸3ابالغی  -۲۷/۱۷/31۸3)مصوب 

 

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی را 

 راهنما عنوان به که ابالغی های سیاست این در  ابالغ فرموند.

 معظم مقام است نظارتی و تقنینی ، اجرایی دستگاههای ی

هبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین ر

  .فرمودند

 نظام مصلحت تشخیص مجمع درپیش نویس این سیاست ها قبال"  

 سیاست کامل متن  .بود شده تقدیم له معظم محضر به و تهیه

 :است زیر شرح به رهبری معظم  مقام سوی از ابالغی  کلی های

 

 های کلی بخش شهرسازیسیاست

یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و مکان -3

بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست 

محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی 

ها و در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت

 .شبکه شهری

ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تعیین  -۲

اسالمی و با رعایت مالحظات  -تاکید بر هویت ایرانی

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و 

 .امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی

هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت  -1

ای طرح های توسعه و عمران شهری و تهیه، تصویب و اجر

 .روستایی
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تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری  -4

ای و در هزینه -و روستایی با تاکید بر نظام درآمد

 .چارچوب طرح های مصوب

حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء  -5

فت های بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر با

 .قدیمی

جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی  -6

 .های حاشیه ای و نامناسب موجودبافت

 .تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی -۷

 .ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی -۸

رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی  -3

 .قم و مشهد محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل

بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش سطح -3۱

 .بی رویه کالن شهرها

رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی  -33

 .فضای شهری و اماکن عمومی
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  مسکنبخش  

سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش 

  (۲3/3۲/31۸3ابالغی  ۲/3/31۸3) مسکن

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام مسکن را ابالغ 

 ی راهنما عنوان به که ابالغی های سیاست این در  فرموند.

 رهبری معظم مقام است نظارتی و تقنینی ، اجرایی دستگاههای

تعیین  مذکور بخش شش در را نظام گیری جهت و مشی خط

  .فرمودند

 نظام مصلحت تشخیص مجمع درپیش نویس این سیاست ها قبال" 

 سیاست کامل متن  .بود شده تقدیم له معظم محضر به و تهیه

 :است زیر شرح به رهبری معظم  مقام سوی از ابالغی  کلی های

 های کلی مسکنسیاست

مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در  -3

ها و ضوابط شهرسازی و سیاستچارچوب استعداد اراضی و 

های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای طرح

 .جدید

احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش      -۲

 د.های کارآم

ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم برنامه       -1

درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات 
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ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار  خیریه و

 .محروم

ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با برنامه -4

پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با اولویت مناطق آسیب

 .های بومیویژگی

ها و ایجاد بانک اطالعاتی ایجاد و اصالح نظام مالیات -5

 .زمین و مسکن

 .و صنعتی مسکنای، انبوه حمایت از تولید حرفه -6

اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی        -۷

 .ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی

های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در رعایت ارزش -۸

 .معماری مسکن

 .تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن       -3

 

 

 

 گذاريتشويق سرمايه 

گذاري )مصوبه مورخ كلي نظام در بخش تشویق سرمایهسیاستهاي  

  مجمع تشخیص مصلحت نظام ( ۸/3/31۸۲

 3۱/3/31۸۲تاریخ :  ۱3۱3/1۲3۲3شماره : 

  گذاری سرمایه تشویق  رهبری درخصوصابالغیه مقام معظم 

اساس بند اول اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري  بر

مقام معظم  ۸/3/31۸۲اسالمي ایران و در اجراي اوامر مورخ 

رهبري ، نظر مشورتي نهایي شوراي مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

 33گذاري طي هاي كلي نظام در بخش تشویق سرمایهخصوص سیاست

 د به شرح ذیل به تصویب رسید .بن

حمایت از مالكیت و كلیه حقوق ناشي از آن از جمله  -3

  مالكیت معنوي .

http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=22
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گذاري بخش خصوصي تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه  -۲

و تعاوني در فعالیت هاي اقتصادي كشور و اولویت دادن 

به بخش خصوصي و تعاوني در غیر مواردي كه در قانون 

  واگذار شده است .اساسي به دولت 

هاي پولي ، مالي و ارزي با هدف دستیابي تنظیم سیاست  -1

  به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات .

وري اقتصاد كشور با اصالحات و اقدامات الزم افزایش بهره  -4

هاي به ویژه اصالحات ساختاري و مدیریتي و كاهش هزینه

  مبادله و رفع موانع .

هاي بین در داخل و صحنه افزایش توان رقابت اقتصادي -5

المللي از طریق لغو انحصارات غیر ضرور و تقویت ساختار 

رقابتي و زیرساختهاي ملي و حمایت از ارتقاء خالقیت و 

  نوآوري .

گذاري گیري از نظام مالیاتي در جهت تقویت سرمایهبهره - -6

از طریق : ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در 

  ها .كردن معافیتمقررات و منطقي 

انداز ملي و هدایت و تجهیز و تكمیل نظام پولي و پس  -۷

تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهاي پولي و مالي در 

  گذاري .جهت تقویت سرمایه

 بین بازارهاي به دسترسي –توجه به كسب دانش فني  -۸

 مدیریتي ارتقاي و اشتغال توسعه اقتصادي، رشد المللي،

ارجي با اولویت خ گذاريسرمایه جذب در وريبهره و

 گذاري مستقیم و بلند مدت .سرمایه

گذاري خارجي در بورس سهام به تنظیم فعالیت سرمایه - -3

  نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود .

ساماندهي رفتار تقنیني اداري ، قضایي ، بازرسي ،   -3۱

ت حمایت از نظارت ، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جه

  گذاري و تولید .سرمایه

هاي بزرگ گیري و توانمندسازي بنگاهتسهیل شكل -33

  اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني .

( بند در جلسه رسمي روز 33مصوبه فوق مشتمل بر یازده )

شنبه مورخ هشتم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو 

  شوراي مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .
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  اكبر هاشمي رفسنجاني

  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قانون اساسی 44اصل 

هاي كلي متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاست  

 (3/1/31۸4تاریخ ابالغ: ) قانون اساسی 44اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  44های کلی اصل سیاست

گردد الزم است نکاتی را در این ابالغ می 33۱اصل  3مطابق بند 

  :زمینه یادآور شوم
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ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضًا اجرای این سیاست  -3

تغییراتی در قوانین موجود است؛ الزم است دولت و مجلس 

 .محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند

 نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این - -۲

دستگاههای  سیاستها با اتخاذ تدابیر الزم و همکاری

مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین 

 .مورد تاکید است

های غیردولتی از های کلی توسعه بخشسیاست»در مورد  - -1

پس از « های دولتیها و بنگاهطریق واگذاری فعالیت

فصیلی ها و مستندات و نظریات مشورتی تدریافت گزارش

سازی با هریک از عوامل ذیل مجمع راجع به رابطه خصوصی

، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از 44اصل 

های صدر های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتبنگاه

های غیردولتی، میزان های مربوط به بخشو بنگاه 44اصل 

ل های اعماها و راههای غیردولتی و ضمانتآمادگی بخش

 .حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءهللا

  

   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44های کلی اصل سیاست

و به  41قانون اساسی و مفاد اصل  44با توجه به ذیل اصل 

 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، منظور

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت 

وری منابع بهره های اقتصادی وارتقاء کارایی بنگاه  اجتماعي،

پذیری در اقتصاد افزایش رقابت مادی و انسانی و فناوري،

 های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،افزایش سهم بخش ملي،

های کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت

مردم به تشویق اقشار  افزایش سطح عمومی اشتغال، اقتصادي،

 .گذاری و بهبود درآمد خانوارهاانداز و سرمایهپس

 :گرددمقرر می
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 هایبخش توسعه هاي كليالف( متن ابالغیة در خصوص سیاست

 دولتي بخش شدن بزرگ از جلوگیری و غیردولتی

  

دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل  -3

شامل تداوم را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت ) 44

برداری از آن( را که مشمول های قبلی و بهرهفعالیت

نباشد، حداکثر تا پایان برنامه  44عناوین صدر اصل 

های کاهش فعالیت( به بخش %۲۱ساله چهارم )سالیانه پنج

 .تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و 

توسط  44روع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ش

دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای 

 .اسالمی برای مدت معین مجاز است

اداره و تولید محصوالت نظامی، انتظامی و اطالعاتی 

نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول 

 .این حکم نیست

های مذکور در مالکیت و مدیریت در زمینه سرمایه گذاری، -۲

ها و قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه 44صدر اصل 

های تعاونی و خصوصی مجاز نهادهای عمومی غیردولتی و بخش

 :است

صنایع بزرگ، صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ   -۲-3

استثنای نفت و  دستی نفت و گاز( و معادن بزرگ )بهپایین

 گاز

های تجاری فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست -۲-۲

 .و ارزی کشور

ها و نهادهای عمومی غیردولتی بانکداری توسط بنگاه -۲-1

های سهامی عام های تعاونی سهامی عام و شرکتو شرکت

مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با 

 تصویب قانون

 .بیمه  -۲-4

رق برای مصارف تأمین نیرو، شامل تولید و واردات ب -۲-5

 داخلی و صادرات
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های کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه  -۲-6

های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه

اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه 

 .پستي

 .آهنراه و راه -۲-۷

هواپیمایی )حمل و نقل هوایی( و کشتیرانی )حمل و   -۲-۸

 (نقل دریایي

های صدر اصل های دولتی و غیردولتی در فعالیتبخش سهم بهینة

، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و عدالت 44

 .شوداجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می

  

 هاي كلي بخش تعاونيب(متن ابالغیة در خصوص سیاست

 تا آخر %۲5افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به  -3

 .سالة پنجمبرنامه پنج

ها برای بیکاران در اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی -۲

 .جهت اشتغال مولد

ها از طریق حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی -1

هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیالت روش

اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و 

ها نسبت افی دولت از تعاونیپرهیز ازهرگونه دریافت اض

 .به بخش خصوصي

های ها در تمامی عرصهرفع محدودیت از حضور تعاونی -4

 .بیمه و بانکداری  اقتصادی از جمله

تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء  -5

 .سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

ها به بازار نهایی و حمایت دولت از دستیابی تعاونی -6

 .رسانی جامع و عادالنه به این بخشاطالع

گذاری و اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست -۷

نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در 

 .هاامور اجرایی و مدیریتی تعاونی
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های الزم به ای و سایر حمایتهای فنی و حرفهتوسعه آموزش -۸

 .هاازی تعاونیمنظور افزایش کارآمدی توانمندس

های افزایش سرمایه و توزیع سهام انعطاف و تنوع در شیوه -3

در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به نحوی که عالوه بر 

های جدید در های متعارف، امکان تأسیس تعاونیتعاونی

قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از 

قانون تعیین سهامداران به سقف معینی که حدود آن را 

 .کند، فراهم شودمی

 .ها متناسب با تعداد اعضاحمایت دولت از تعاونی -3۱

های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار تأسیس تعاونی -33

 .دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایي

   

 غیردولتی هایبخش توسعة هاي كليج( متن ابالغیة در خصوص سیاست

 که دولتي هایبنگاه و هافعالیت واگذاری طریق از

 تشخیص مجمع رئیس و قوه سه روسای به 3۲/۱4/31۸5 درتاریخ

 .است گردیده ابالغ نظام مصلحت

      

  بسم هللا الرحمن الرحیم

   

كشور  با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي

مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدایي در چارچوب 

 كشورساله  ۲۱انداز چشم

   

به  تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه -3

  سیاستگذاري و هدایت و نظارت

و حمایت  هاي خصوصي و تعاوني در اقتصادسازي بخشتوانمند -۲

  الملليهاي بینها در بازاراز آن جهت رقابت كاال



 

83 
 

هوشمندانه با  هاي داخلي جهت مواجههآماده سازي بنگاه -1

  ي در یك فرآیند تدریجي و هدفمندقواعد تجارت جهان

  توسعه سرمایه انساني دانش و پایه و متخصص -4

هاي  هاي ملي و انطباق نظامتوسعه و ارتقاي استاندارد -5

  الملليهاي بینارزیابي كیفیت با استاندارد

رقابت  جهت گیري خصوصي سازي در راستاي افزایش كارآیي و -6

پیشنهاد مجمع پذیري و گسترش مالكیت عمومي و بنا بر 

قانون  44هاي كلي اصل سیاست تشخیص مصلحت نظام، بند ج

 33۱اصل  3اساسي جمهوري اسالمي ایران مطابق بند 

 .گرددمي ابالغ

  

به  44اصل  هاي دولتي مشمول صدراز سهام بنگاه % ۸۱واگذاري  

هاي عمومي هاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي خصوصي شركتبخش

 :شرح ذیل مجاز است غیر دولتي به

صنایع بزرگ  هاي معادن بزرگ،هاي دولتي كه در زمینهبنگاه -3

دستي نفت و و صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایین

استثناي شركت ملي نفت ایران و  گاز( فعال هستند به

  هاي استخراج و تولید نفت خام و گازشركت

سالمي ا هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوريبانك -۲

ایران، بانك ملي ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، 

  مسكن و بانك توسعه صادرات بانك كشاورزي، بانك

بیمه  هاي بیمه دولتي به استثناي بیمه مركزي وشركت -1

  ایران

سازمان  هاي هواپیمایي و كشتیراني به استثنايشركت -4

  هواپیمایي كشوري و سازمان بنادر و كشتیراني

انتقال  هاي اصلياي تامین نیرو به استثناي شبكههبنگاه -5

  برق

مادر  هايهاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكهبنگاه -6

هاي اصلي تجزیه مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه

  توزیع خدمات پایه پستي و مبادالت و مدیریت
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تولیدات  صنایع وابسته به نیروهاي مسلح به استثناي -۷

  امنیتي ضروري به تشخیص فرمانده كل قوادفاعي و 

  

 :الزامات واگذاري *

  

  شودمي گذاري سهام از طریق بازار بورس انجامالف( قیمت

و تشویق  ب( فراخوان عمومي با اطالع رساني مناسب جهت ترغیب

عموم به مشاركت و جلوگیري از ایجاد انحصار و رانت اطالعاتي 

 .صورت پذیرد

واگذاري  هاي مشمولبازدهي مناسب سهام شركتج( جهت تضمین 

گذاري محصوالت و مدیریت اصالحات الزم درخصوص بازار، قیمت

 .قانون تجارت انجام گردد مناسب بر اساس

هاي مادر شركت هاي مشمول طرح در قالبد( واگذاري سهام شركت

جانبه صورت هاي زیرمجموعه با كارشناسي همهتخصصي و شركت

 .گیرد

هاي مشمول بنگاه وريه منظور اصالح مدیریت و افزایش بهرهب (هـ

هاي مدیریتي كشور، اقدامات واگذاري با استفاده از ظرفیت

 .جذب مدیران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد الزم جهت

به « ج» هاي مشمول بنداز سهام شركت %5فروش اقساطي حداكثر 

 .است هاي فوق مجازمدیران و كاركنان شركت

و تغییر  44هاي كلي اصل سیاست« ج»و( با توجه به ابالغ بند 

وظایف حاكمیتي، دولت موظف است نقش جدید خود در 

بر اقتصاد ملي را تدوین و اجرا  گذاري، هدایت و نظارتسیاست

 .نماید

نوین با  هايي( تخصیص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه

 .حاكمیتي مجاز استفناوري پیشرفته در راستاي وظایف 
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 های کلی واگذاريد( سیاست

  

 : الزامات واگذاری -3

های خصوصی و تعاونی بر ایفای توانمندسازی بخش -3-3

 .های اقتصادی بزرگهای گسترده و اداره بنگاهفعالیت

ربط بعد از واگذاری نظارت و پشتیبانی مراجع ذی -3-۲

 .برای تحقق اهداف واگذاري

سالم واگذاری با تأکید های معتبر و استفاده از روش -3-1

بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاری، برقراری جریان 

های برابر برای همه، رسانی، ایجاد فرصتشفاف اطالع

های بزرگ در گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکتبهره

 .بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام

اندرکاران واگذاری و نفع نبودن دستذی -3-4

 .هادولتی در واگذاریگیرندگان تصمیم

 .هاهای کلی بخش تعاونی در واگذاریرعایت سیاست -3-5

 : مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری  -۲

های دولتی به حساب وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه

ها داری کل کشور واریز و در قالب برنامهخاصی نزد خزانه

 :شودهای مصوب به ترتیب زیر مصرف میو بودجه

داتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و ایجاد خو -۲-3

 .تقویت تأمین اجتماعي

از درآمدهای حاصل از واگذاری به  %1۱اختصاص  -۲-۲

 .های فراگیر ملی به منظور فقرزدایيتعاونی

ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر  -۲-1

 .یافتهتوسعه

اعطای تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت  -۲-4

های اقتصادی نوسازی و بهسازی بنگاهها و تعاونی

های واگذاری شده و نیز غیردولتی با اولویت بنگاه

های غیردولتی در توسعه مناطق گذاری بخشبرای سرمایه

 .یافتهکمتر توسعه
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های غیردولتی تا سقف های دولتی با بخشمشارکت شرکت -۲-5

به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر  43%

 .یافتهتوسعه

های دولتی با رعایت تمام شرکتهای نیمهرحتکمیل ط -۲-6

 .هااین سیاست« الف»بند 

  

 :های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصارهـ( سیاست

  

های تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش -3

گذاری و اجرای قوانین و مقررات غیردولتی از طریق سیاست

ن شرعی و قانونی و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازی

 .های غیردولتيدر بانک

 .جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملي -۲

های اقتصادی جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه -1

 .غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات

 

 

 

 

 

 

  ماليبخش 

 3۲/3۱/31۸1سیاستهاي كلي نظام در بخش مالي )مصوبه مورخ 

 ( تشخیص مصلحت نظاممجمع 

  ۲3/3۱/31۸1تاریخ :   ۱3۱3/1۸351شماره : 
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 جمهوري اساسي قانون دهم و یكصد اصلي اول بند اساس بر

 معظم مقام 35/3/31۷۷ مورخ اوامر اجراي در و ایران اسالمي

 در نظام مصلحت تشخیص مجمع شوراي نهایي مشورتي نظر رهبري،

رح ذیل به ش به ماده 6 طي مالي بخش در كلي سیاستهاي خصوص

 تصویب رسید.

هاي جاري به نفت و تامین آن از محل قطع اتكاء هزینه  -1

درآمد مالیاتي و سایر درآمدها حداكثر تا پایان برنامه 

  پنجم .

اصالح نظام مالیاتي به منظور توسعه رفاه عمومي ، رونق  -2

گذاري و برقراري عدالت مالیاتي از طریق تولید و سرمایه

نگ مالیاتي ، ارتقاء اعتقاد عمومي ، ساده ترویج فره

سازي و شفافیت ، با تاكید بر مالیات بر ارزش افزوده و 

  به حداقل رساندن معافیت هاي مالیاتي .

تدوین نظام بودجه ریزي كشور بر مبناي بودجه ریزي   -3

هاي ساله و برنامه ۲۱انداز عملیاتي هماهنگ با سند چشم

زي ، قابلیت نظارت و منطقي ساله و تاكید بر شفاف سا 5

  هاي دولت .كردن هزینه

ساماندهي ، گسترش و ارتقاء بازار مالي ایران )سرمایه،  -4

پول و بیمه( با تاكید بر كارایي ، شفافیت سالمت ، با 

مندي از فناوري هاي نوین ، همچنین ایجاد اعتماد و بهره

گذاران و موسسات فعال در بازارهاي حمایت از سرمایه

لي با حفظ مسئولیت پذیري آنان ، تشویق رقابت و ما

ابتكارات ، پیشگیري از وقوع بحران ها و مقابله با 

  هاي حقوقي و كیفري مالي .تخلف

تفكیك مقام هاي نظارتي بر بازار سرمایه و پول و نظارت  -5

عالیه براي ایجاد رقابت و هماهنگي میان بازارهاي مالي 

.  

كها در جهت افزایش كارآیي ، اصالح ساختار سازماني بان  -6

تر شدن عملیات و خدمات . اصالح ها و روانكاهش هزینه

ساختار مالي در جهت كفایت سرمایه با توجه به 

استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت . عادالنه 

كردن سود تسهیالت با رعایت موازین بانكداري اسالمي ، 
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گذاري ، سرمایهرقابتي كردن فعالیت ها با هدف رونق 

   اشتغال و تولید.

 شنبه روز رسمي جلسه در ماده( 6) شش بر مشتمل فوق مصوبه

د و سه شوراي هشتا و سیصد و یكهزار ماه دي دوازدهم مورخ

 .تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدمجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي 
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علمي و تحقیقاتي كشور  سیاستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه

در بخش آموزش عالي و مراكز تحقیقاتي )مصوبه مورخ 

 (مجمع تشخیص مصلحت نظام 35/3۲/31۸1

بر اساس بند اول اصل یكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

مقام معظم رهبري ،  35/3/31۷۷ایران و در اجراي اوامر مورخ 

نظام در خصوص نظر مشورتي نهایي شوراي مجمع تشخیص مصلحت 

سیاستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقیقاتي كشور 

بند  33ماه و  ۸در بخش آموزش عالي و مراكز تحقیقاتي ، طي 

  . به شرح ذیل به تصویب رسید

توسعه متوازن كمي و كیفي نظام آموزش عالي و مراكز  -3

 تحقیقاتي با هدف

 . تولید علم -3-3

ني انقالب اسالمي تعمیق شناخت معارف دیني و مبا -3-۲

  . بویژه در علوم انساني

تربیت نیروي انساني كارآمد و مومن ، ارتقاي   -3-1

  . توانمندي و سطح علمي منابع انساني

  . توسعه نوآوري و نظریه پردازي علمي  -3-4

تحكیم پیوند میان نظام آموزش عالي با زنجیره   -3-5

اي ، فناوري و تولید با تحقیقات كاربردي و توسعه

  . یازهاي كشوراولویت ن

ایجاد بسترهاي مناسب جهت دستیابي آسان به تحصیل   -3-6

علم ، كسب مهارتهاي فني و تخصصي معتبر براي افراد 

مستعد و عالقمند با تنوع بخشي به نظام آموزش عالي 

 ، حمایت از بخش خصوصي و استفاده از مشاركت مردمي

.  

جهت هدایت نظام آموزش عالي و مراكز تحقیقاتي كشور در   -۲

توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي، افزایش خالقیت ، 

  : ها با تاكید برروزآمد ساختن دانشگاه

  . ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان  -۲-3

 . اهتمام به علوم انساني و زبان و ادب فارسي  -۲-۲



 

91 
 

تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش براي تامین   -۲-1

مي و فني در نیازهاي كشور و نیل به جایگاه اول عل

  . منطقه

توجه به مباني و احیاي تاریخ علمي و فرهنگي اسالم   -۲-4

و ایران به منظور تقویت هویت اسالمي و ملي و 

  . خودباوري دانشجویان و پژوهشگران

  . الملليهاي بیناي و همكاريتوسعه مناسبات منطقه  -۲-5

بهینه سازي ساختار نظام آموزشي و تحقیقاتي كشور با هدف   -1

  : وري و شكوفایي علمي با تاكید براي بهرهارتق

ها و تقویت منابع مالي پایدار و متنوع در دانشگاه  -1-3

تجهیز زیربناهاي آموزشي و پژوهشي و ارتقاي 

هاي توسعه علوم و فناوري با توجه به شاخص

  . استانداردهاي جهاني

  . اصالح نظام پذیرش دانشجو  -1-۲

  . استقرار نظام مالكیت معنوي در كشور  -1-1

هاي درسي بر طراحي و تدوین متون ، كتب و برنامه  -1-4

هاي علوم اساس مباني فكري اسالم بویژه در رشته

انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشور و اهتمام به 

  . بسط نظریه پردازي در این زمینه

اصالح و توسعه نظام آموزشي كشور در جهت متناسب   -1-5

تخصص با نیازها نمودن تركیب نیروي انساني ماهر و م

ها و تحوالت علمي در داخل و خارج ها ، ظرفیت، مزیت

  . كشور

ایجاد نظام شایسته ساالري در مدیریت آموزشي و   -1-6

  .تحقیقاتي كشور مبتني بر تخصص و تعهد

گیري از فناوریهاي پیشرفته در نظام آموزش و بهره  -1-۷

  . تحقیقات كشور

حوزه و ایجاد ساختار مناسب براي تحكیم پیوند   -1-۸

هاي مستمر راهبردي در دانشگاه و تقویت همكاري

آموزشي ، علمي و تحقیقاتي با  هاي اجتماعي ،عرصه

پردازي علمي بویژه در علوم انساني تاكید بر نظریه

، تبادل استاد و دانشجو ، ایجاد مراكز علمي شامل 
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اي ، دوره ها و پژوهشهاي مشترك و بین رشته

زمینه الگوهاي توسعه و رابطه پردازي علمي در نظریه

  . علم و دین با هدف تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي

اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش ، ارتقاي   -4

هاي علمي موجود و كیفیت عقیدتي ، علمي و عملي هیات

تربیت اساتید و معلمان مومن به اسالم و متعهد به انقالب 

  . رمند به اعتالي كشوو عالقه

ها بندي دانشگاهساماندهي به نظام اعتبارسنجي و رتبه  -5

مبتني بر توانایي ، كارآیي و اثربخشي و سازماندهي به 

نظام ارتقاي هیات علمي و ارزیابي پژوهشگران با معیار 

تولید علم و فعالیت هاي كاربردي و توسعه اي و رفع 

  . نیازها و مشكالت علمي و فني كشور

ظام آمار و اطالعات علمي و پژوهشي دولتي و ساماندهي به ن  -6

غیر دولتي بویژه حوزه هاي علمیه و ایجاد ساختارهاي الزم 

براي تبدیل نتایج فعالیت هاي علمي و تحقیقاتي به 

  . هاي انباشته و قابل دسترسيتجربه

تعریف ، شناسایي ، هدایت ، پرورش ، جذب و بكارگیري   -۷

رهاي مناسب جهت جذب و استعدادهاي درخشان و ایجاد بست

گیري از مهاجرت نخبگان ، استفاده از ظرفیتهاي علمي پیش

و فني ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان 

  . برجسته سایر كشورها در صورت نیاز

ها ، مراكز برنامه ریزي براي افزایش نقش دانشگاه  -۸

تحقیقاتي و فرهنگستانها در ارتقاي كارآمدي نظام ، دفاع 

از مرزهاي اعتقادي ، وحدت و امنیت ملي و صیانت از 

 فرهنگي و فكري تهاجم برابر در اسالمي –فرهنگ و هویت ملي 

  . بیگانگان

( بند در 33( ماده و نوزده )۸مصوبه فوق مشتمل بر هشت )

جلسه رسمي روز شنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد 

  . و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید
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  پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و بخش

 حوادث غيرمترقبه

پیشگیري و  " هاي كلي نظام جمهوری اسالمی ایران درموردسیاست

مصوب  "كاهش خطرات ناشي از سوانح طبیعي و حوادث غیرمترقبه

  :که توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده است

افزایش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ایمني و  -3

سازي مسئوالن و مردم براي رویارویي با عوارض ناشي آماده

له و مترقبه به ویژه خطر زلزاز سوانح طبیعي و حوادث غیر

 هاي جوي و اقلیميپدیده

گسترش و تقویت مطالعات علمي و پژوهشي و حمایت از   -۲

مراكز موجود، به منظور شناسایي و كاستن از خطرات 

 .اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله
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ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور براي آمادگي   -1

 :دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران

هاي جاد نظام مدیریت جامع اطالعات به كمك شبكهای -1-3

هاي اجرایي اطالعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان

رساني دقیق و مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطالع

 . بهنگام در زمان وقوع حادثه

ها و امكانات الزم براي اجراي سریع و تقویت آمادگي -1-۲

ت اولیه، امداد وجو و نجات در ساعامؤثر عملیات جست

هاي تبلیغاتي دیدگان، تنظیم سیاستو اسكان موقت آسیب

هاي داخلي و خارجي در رساني و سازماندهي كمكو اطالع

 .هاي فوقزمینه

هاي مورد در اختیار گرفتن كلیه امكانات و توانمندي -1-1

دولتي و نیاز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غیر

 .ننیروهاي مسلح در طول زمان بحرا

هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و تدوین برنامه -4

سازي اصولي و فني مناطق دیدگان و بازاجتماعي آسیب

 .دیدهآسیب

ها، گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه -5

هاي هاي مالي و تشویقي، تسهیالت ویژه و صندوقحمایت

 .حمایتي

زلزله در شهرها و  پذیري ناشي ازپیشگیري و كاهش خطر -6

وسازهاي جدید از روستاها و افزایش ضریب ایمني در ساخت

 :طریق

ها در مراكز جمعیتي سازي كاربريیابي و مناسبمكان -6-3

شهري و روستایي و تأسیسات حساس و مهم متناسب با 

 .بندي خطر نسبي زلزله در كشورپهنه

گیري وساز با به كاربهبود مدیریت و نظارت بر ساخت -6-۲

روهاي متخصص و تربیت نیروي كار ماهر در كلیه نی

اي هاي فني و حرفهسطوح و تقویت نظام مهندسي و تشكل

هاي موفق كشورهاي پیشرفته و استفاده از تجربه

 .خیززلزله
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فني و ناامن هاي غیروسازممنوعیت و جلوگیري از ساخت -6-1

در برابر زلزله و الزامي كردن بیمه و استفاده از 

 .داردها و مقررات مربوط به طرح و اجراكلیه استان

اي و الزامي استانداردسازي مصالح پایه و اصلي سازه -6-4

كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كیفیت و 

هاي نوین و پایدار و مقاوم و ترویج و تشویق فناوري

 .هاي سبكساخت سازه

تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف  -6-5

 .فنيوسازهاي غیراختشناختن س

پذیري وضعیت موجود كشور در برابر زلزله با كاهش آسیب -۷

 :ها از طریقمحوریت حفظ جان انسان

هاي توسعه و عمران شهري و روستایي تدوین و اصالح طرح -۷-3

بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف متناسب با پهنه

 .كشور

دولتي، عمومي هاي اي ساختمانسازي و بهسازي لرزهایمن -۷-۲

بنایي و هاي حیاتي و تأسیسات زیرو مهم، شریان

 3۱هاي فرسوده حداكثر تا مدت سازي و بهسازي بافتباز

 .سال

هاي تشویقي )بیمه و ارائه تسهیالت ویژه و حمایت -۷-1

اي سازي و بهسازي لرزهنظایر آن( به منظور ایمن

 .دولتيهاي مسكوني، خدماتي و تولیدي غیرساختمان

هاي جوي و اقلیمي و نحوه پدیدار شدن سایي پدیدهشنا -۸

آنها از طریق تهیه  خطرات و ارزیابي تأثیر و میزان آسیب

هاي طبیعي، ایجاد نظام به هم پیوسته ملي اطلس ملي پدیده

مدت آگاهي بلندهاي هشدار سریع و پیشپایش و بهبود نظام

 .هاي پیشرفتهبا استفاده از فناوري

اي كه در همه گونهاي توسعه ملي بههتنظیم برنامه -3

« سازگاري با اقلیم»هاي آن در همه سطوح، رویكرد فعالیت

مالحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام 

 :گیرد

ــ شناسایي شرایط اقلیمي و لحاظ نمودن آن به عنوان یكي 

 .از محورهاي اساسي آمایش سرزمین

هاي جامع مدیریت بالیاي نظام ــ تهیه، تدوین و ساماندهي
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 .جوي و اقلیمي

ــ شناسایي تغییر اقلیم و آثار و پیامدهاي آن در پهنه 

 .كارهاي مناسبسرزمین و اتخاذ راه

 

 

  کشاورزیبخش 

 معظم مقام ابالغی)کشاورزی  سیاست های کلی نظام در بخش

 (۲3/۱3/3133رهبری

پایه و توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی  -3

 .صیانت و توانمندسازی منابع انسانی

تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و  -۲

نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی، ارتقاء سطح سالمت 

مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصالح و بهینه نمودن 

الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصوالت 

یت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید )از جمله دارای مز

 (هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات

اصالح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق  -1

 واحدهای اقتصادی –کشاورزان به رعایت اندازه های فنی 

 اجتماعی، مختلف شرایط و فعالیت نوع با متناسب تولیدی

 حمایتی گیری جهت بر تاکید و کشور یمیاقل و اقتصادی

 .خاک و آب منابع واگذاری در بویژه ها سیاست این از دولت

نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی  -4

سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی 

مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های 

اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه اقتصادی، 

 .و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش

ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و  -5

استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های 

 .تولید
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گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه  -6

رزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاو

احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل 

 .کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی

حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصالح نظام  -۷

بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش 

ره وری، کاهش هزینه های با سایر بخش ها، افزایش به

تولید، رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی، تامین در 

آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت 

 .مواد و فرآورده های غذایی

تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق  -۸

خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای 

حیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و زیست م

 لیارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المل

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و  -3

عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع 

فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و 

مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و  گسترش فعالیت های

  .روستایی و خدماتی نوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صنعتيخش 

های کلی نظام در بخش صنعت )ابالغی مقام معظم ر هبری سیاست

 (۲3/۱3/3133مورخ 

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش  -3

 : افزوده بخش صنعت، با

 سرمایه گذاری صنعتیدستیابی به رشد مطلوب  -

 محورانتخاب فرآیندهای صنعتی دانش -

 .ارتقاء منزلت کار، تالش و کارآفرینی -

 : افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس -۲

 گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی          -

 هارعایت اندازه اقتصادی بنگاه          -

 .ارات غیر ضرورلغو امتیازات خاص و انحص          -

 وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایهافزایش بهره -1
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های ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری -4

 : پیشرفته و راهبردی، با

 گسترش تحقیق و توسعه          -

 ایجاد قدرت طراحی          -

صنعتی  تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و          -

 کشور

 تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان          -

-های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتگیری از مزیتبهره          -

 های جدید نسبی و رقابتی

ها سازیهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمتوسعه تشکل -5

 یاهای تخصصی و حرفهبا نهادینه سازی داوری

ای در کشور، از طریق : حمایت و انسجام و تعادل منطقه -6

های مناسب ها و زیربناها و برقراری مشوقایجاد زیر ساخت

 .با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی

 :رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتی کشور، با -۷

 ارتقاء کیفیت کاالها          -

 شناسایی و تحصیل بازار          -

های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات حمایت           -

 .صنعتی

گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و  -۸

 .هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری

ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و  -3

متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور 

 .یی صنعت و ارتقاء توان رقابتیافزاهم
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 حفظ شان و استقالل قضات 

در خصوص  مجمع تشخیص مصلحت نظام 31۸4//۲۷/3۲مصوبه مورخ 

 سیاستهای کلی نظام برای حفظ شان و استقالل قضات

  

 برای مناسب فرهنگی و  ایجادشرایط سیاسی ، اجتماعی -ماده 

 :زیر موارد طریق از قضا امر استقالل تامین

استقالل قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از  - 3بند 

 . قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای

تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر  -۲بند 

 .پذیری از دخالت دیگران

رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری  -1بند 

 .کشور
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نش افراد برخوردار از شایستگی های علمی ،تقوایی گزی -4بند 

 .و توانایی های الزم برای امر قضا

تعیین ضوابط قانونی برای عزل ،نصب، تعلیق و نقل و  -5بند

 .انتقال قضات

تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با  - 6بند 

 . مسئولیت قضاوت

خورد نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و بر -۷بند 

 .قانونی با تخلفات قضایی

 

 

 

 

 

 

 

  ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهی امور

 ايثارگران

سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد 

 (36/۱۲/31۸5و ساماندهی امور ایثارگران)

  

ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی نظام برای 

ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور 

 (۲3/۱۲/31۸3ایثارگران)

  

http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=19
http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=19
http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=19
http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=19


 

010 
 

و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در  به منظور ترویج

کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، 

آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده های آنان و سهمی 

که در عزت،امنیت و اقتدار ملی و نظام اسالمی دارند، 

 :میگردد تعیین ذیل شرح به امور این در نظام کلی های سیاست

  

 شهادت ، جهاد ، ایثار فرهنگ تحکیم و ترویج اعتالء، -3

 ، اندیشه در آن ساختن نهادینه و جامعه در بسیجی تفکر و

نش و رفتار مردم و مسئوالن و مشارکت دستگاهها م ، باور

و ارکان نظام و الیه های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست 

 های مربوط به ایثارگران.

 حق و منزلت از پاسداری و ایثارگران تکریم و تعظیم -۲

 برجسته و بزرگ نقش تبیین با کشور و مردم بر آنان عظیم

های آن، دفاع مقدس و دستاورد و اسالمی انقالب در آنان

  امنیت ملی .

 ها رسانه در الزم های ظرفیت توسعه ایجادو ، سازی بستر  -1

 دستگاههای و  کشور آموزشی نظام سیما، و صدا  ویژه به

 و دوم و اول بندهای تحقق منظور به و هنری و فرهنگی

 و ایثارگران آثار و وصایا ، آرمانها ، اهداف ترویج

و حماسه و فداکاری و معرفی  جهاد الکوهای ارائه

  قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

 جهت در هنری و فرهنگی ارزنده آثار تولید از حمایت -4

 . جامعه در شهادت و جهاد ، ایثار فرهنگ اشاعه

كننده فرهنگ تحقیق، شناسایي و ترویج مستمر عوامل تقویت -5

جهاد، ایثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و 

  تضعیف كننده آن.

توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها  -6

و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ایثارگران و فرزندان 

هاي فعال و مؤثر در عرصه آفرینيآنها به منظور تقش

مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در 

  بخشهاي مدیریتي در شرایط مساوي.
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اولویت قائل شدن براي ایثارگران در سیاستگذاریها،  -۷

هاي كشور و نیز در تخصیص نامهها، قوانین و آیینبرنامه

ها در هاي دولتي و فعالیتو توزیع امكانات و حمایت

هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب مینهز

ایثار و جهاد در راه آرمانهاي اسالم و اهداف انقالب 

 اسالمي.

شناخت نیازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران  -۸

هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، و خانواده

معیشتي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بیمه ای ، 

اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ 

اصول عزتمندي، عدالت و روحیه خوداتكایي و شئون 

 ایثارگري.

سازي بناها و مراكز خدمات عمومي، معابر شهري، مناسب -3

مراكز اداري، تفریحي، ورزشي و وسائط نقلیه عمومي با 

حركتي منطبق هاي جسمي و وضعیت جسمي جانبازان و ناتواني

 بر معیارهاي مطلوب 

توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت ها،  -3۱

 و تجهیزات تأمین به اهتمام توانمندی ها و فناوری ها و

 كاهش و درمان پیشگیري، براي الزم هايمراقبت و آموزشها

 .تهدیدات و جنگ از ناشي جمعي و فردي هايآسیب

ایثارگران و  صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، -33

خانواده آنها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه 

 قضائیه.

حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب  -3۲

انقالب اسالمی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری 

موزه ها، یادمان ها، نمادها و نشانهای جهاد، مقاومت و 

پاک شهیدان و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت 

 ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.
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 مبارزه با مواد مخدر 

سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرابالغی توسط مقام معظم 

 (3۲/۱۷/31۸5رهبری)

مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات  -3

پیش  غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و

سازهای آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداری و 

 .عرضه مواد

تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات   -۲

اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب 

و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین 

وانگردانها و پیش المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع ر

 .سازهای آنها

تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم   -1

های کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و 

مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی 

مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و 

مواد مخدر در نیروی  تقویت ساختار تخصصی مبارزه با

 .انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط

اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و   -4

آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری 

از امکانات دولتی و غیردولیت با تاکید بر تقویت 

باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، 

و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و آموزشی 

 .تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای   -5

آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه های مصوب 

 .درمان و کاهش آسیب
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 ، درمان تشخیص، عمومی  ایجاد و گسترش امکانات  -6

 باهدف فراگیر و جامع علمی تدابیر اتخاذ و بازتوانی

 درمان و بازتوانی مصرف کنندگان  -6-3

 کاهش آسیب ها -6-۲

جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به   -6-1

 مواد پرخطر

اتخاذ تدابیر الزم برای زمینه سازی حمایت های اجتماعی  -۷

پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان 

وقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و درزمینه اشتغال، ا

وقی و اجتماعی برای افراد حق های حمایت و  پزشکی

 نمودن فراهم نیز و  بازتوانی شده و خانواده های آنها

 مذکور افراد حمایتی های نیاز و  مانی در خدمات امکانات

تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و بین المللی مرتبط  -۸

 :روانگردان بابا مواد مخدر و 

  هدفمند نمودن مناسبات -۸-3

مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و   -۸-۲

 اقدامات مربوط

بهره برداری از تجارب و امکانات فنی ، پشتیبانی   -۸-1

و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین 

   المللی

فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از   -۸-4

 ی مواد مخدرترانزیت غیر قانون

اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و  -3

خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه های 

  پیشگیری ، کاهش آسیب و درمان معتادان

توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه   -3۱

 پیشگیری و  ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

ان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از معتاد درمان و

 ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور

ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد  -33

 و نظام کلی های سیاست تحقق منظور  مخدر و روانگردان به
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 سیاستهای اتخاذ در هماهنگی و ها فعالیت به بخشیدن سرعت

 .ات اجرایی و قضایی و حقوقیاقدام کلیه و عملیاتی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدافند غير عامل 

سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش پدافند 

 (۲3/33/۸3غیر عامل )

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام پدافند غیر عامل را 

در این سیاست های ابالغی که به عنوان راهنما ی   .ابالغ فرموند

دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری 

 .خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند

پیش نویس این سیاست ها قبال" در مجمع تشخیص مصلحت نظام  

متن کامل سیاست های   .تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود

 :رهبری به شرح زیر استمعظم   ابالغی از سوی مقام  کلی

   

 سیاست های کلی پدافند غیرعامل
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تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه  -3

اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش 

آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری 

ت در مقابل تهدیدات و اقداما  ملی و تسهیل مدیریت بحران

 .نظامی دشمن می گردد

رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب  -۲

عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت 

زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت 

به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش 

 .رسرزمینی و طرح های توسعه آینده کشو

طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به   -1

 .حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم

تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل   -4

کن و تاسیسات حائز اما مراکز، مورد در( فایده –هزینه 

اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود و در دست اجراء بر 

اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه اساس 

 .ششم و تامین اعتبار مورد نیاز

تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح های   -5

 .غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی

دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های    -6

افندی از طرح ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیری پد

 .های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور

فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و  -۷

ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، 

 توسعه و آموزشی مختلف سطوح در درسی مواد بینی¬پیش

 .غیرعامل پدافند زمینه در تحقیقات

 .اطالعات طرح های پدافند غیرعاملرعایت طبقه بندی   -۸

ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و    -3

بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی 

تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها 
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الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف 

 .حریم الزمتاسیسات پرخطر با تعیین 

حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد    -3۱

نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و 

 .تولید داخلی

به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در  -33

مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر 

ای تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه ه

 .اطالع رسانی، مخابراتی و رایانه ای

سازوکار الزم برای تهیه طرح های مشترک   پیش بینی -3۲

ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه 

ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند 

غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش 

 .هزینه ها

تدوین طراحی، برنامه ریزی و  ایجاد مرکزی برای -31

تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و 

آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت 

 .بر اعمال آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضايی 
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سیاست کلی قضایی پنج ساله ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری 

 (۱۲/۱3/31۸۸ -)ابالغی

لمی و عملی و سالمت قوه قضائیه در جهت های عارتقاء توانمندی

های کلی نظام با اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست

 :تاکید بر

 .کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری -3

 .تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه  -۲

اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر   -1

 .قضائیه در این زمینهها با قوه دستگاه

ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی   -4

 .های روز)قضایی و اداری( متناسب با نیازمندی

 .استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری  -5

های توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری  -6

فرایند نوین خصوصا در زمینه های اطالعات، ارتباطات، 

 .دادرسی و خدمات ثبتی

 .اهتمام در ارتقاء منزلت و استقالل قضات  -۷

های ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت  -۸

محوله خصوصًا در اجرای برنامه های جهشی با زمانبندی 

 .مناسب

 .های تخصصیاهتمام به تشکیل دادگاه  -3

 یتمهیدات الزم برای فراگیر کردن نهاد داور  -3۱

تدابیر الزم جهت کاهش فرآیند دادرسی و  اتخاذ -33

مندی از دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره

 .حقوق شهروندی در مراجع قضایی

اتخاذ تدابیر الزم در استفاده از مجازات زندان با  -3۲

 .رویکرد حبس زدایی

 .ها و زندانیاناهتمام در اصالح امور زندان -31

ریب آراء و احکام ایجاد ساز و کار مناسب برای تق -34

 .قضایی

اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از  -35

های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و تمام ظرفیت

 .سیاست های کلی نظام
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اصالح و تنقیح قوانین و رفع خالءهای قانونی مربوط  -36

 .به امور قضایی

 نظام اداری 

ام معظم ابالغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی مق

  (34/۱3/31۸3رهبری)

حضرت آیت هللا خامنه ای با ابالغ سیاست های کلی نظام اداری که 

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، 

کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمان بندی مشخص 

برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل 

 .معین گزارش نمایندزمانی 

متن سیاست های کلی نظام اداری که به روسای قوای سه گانه، 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

  :ابالغ شده است، بدین شرح است

نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی  -3

نی و و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسا

 .اجتماعی

عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع  -۲

 .انسانی

بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی  -1

به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و 

پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه 

 .ای

مبتنی بر اخالق اسالمی در دانش گرایی و شایسته ساالری  -4

 .نصب و ارتقای مدیران

ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و  -5

 .ارتقای سطح دانش ، تخصص و مهارتهای آنان

رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید  -6

بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و 

وجه به شرایط اقتصادی و تامین حداقل معیشت با ت

 .اجتماعی
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زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای  -۷

 .کمتر توسعه یافته و مناطق محروم

حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری  -۸

 .بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها

ر و توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کا -3

 .زندگی افراد در نظام اداری

چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت  -3۱

 .نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز

انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با  -33

 .رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری

توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای  -3۲

 .اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری

عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح  -31

 .قوانین و مقررات اداری

کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش  -34

دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم 

 .انداز

وردن توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آ -35

 .الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری  -36

اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات ، با ابتناء 

 .بر ارزشهای اسالمی

خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای  -3۷

 .سطح رضایتمندی و اعتماد مردم

آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف شفاف سازی و  -3۸

متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و 

 .ضابطه مند مردم به اطالعات صحیح

زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های  -33

 .مردمی در نظام اداری

قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و  -۲۱

ب رجوع و شهروندان و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم اربا

 .اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها
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نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ  -۲3

خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ 

 .بیت المال

تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت  -۲۲

، فرهنگی و نیز رفاه روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی

 .نسبی آحاد جامعه

حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص  -۲1

حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و 

 .اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری

ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در  -۲4

و اداری، بهره گیری آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی 

از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و 

 .برخورد با تخلفات

کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت  -۲5

 .و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطالعات

حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و  -۲6

 .ظام اداریبهبود مستمر به منظور پویایی ن

مخاطبان محترم این سیاست ها )روسای محترم سه قوه ، 

نیروهای مسلح، مسئوالن نهاادهای غیردولتی( موظفند زمان 

بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در 

 .فواصل زمانی معین گزارش نمایند

الزم به توضیح است که موارد پیشنهادی سیاست های کلی نظام 

داری پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه و شورای مجمع در ا

 .شد تقدیم رهبری معظم مقام محضر به و جمعبندی  31۸6سال 
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 اصالح الگوی مصرف 

ابالغ سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم 

  (34/۱4/31۸3انقالب)

اسالمی سیاستهای کلی حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب 

اصالح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

  .تعیین کردند

متن سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف که به روسای قوای سه 

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده است بدین شرح 

 : است

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ی مصرفسیاست های کلی اصالح الگو
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اصالح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج  -3

فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، 

تجمل گرایی و مصرف کاالی خارجی با استفاده از ظرفیت 

های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه 

 .ملی

 .آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب -۲

فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق توسعه و ترویج  -1

الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های 

 .کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی

آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه پایه  -4

 .های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی

نهادهای عمومی در پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و   -5

 .رعایت الگوی مصرف

گرایی و ابراز حساسیت  مقابله با ترویج فرهنگ مصرف  -6

عملی نسبت به محصوالت و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و 

 .تجمل گرایی

صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل   -۷

از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر 

کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی « رژیشاخص شدت ان»

تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان 

کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست 

 :های زیر

اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال  -۷-3

و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید 

 .انرژی

عات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور انجام مطال -۷-۲

 .به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی

تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست  -۷-1

های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیالت 

اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه  بانکی برای

برای  انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی

 .ارتقاء کارایی انرژی
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 .پایش شاخص های کالن انرژی با ساز و کار مناسب -۷-4

بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و  -۷-5

مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری 

ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات 

و  انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها

الزام تولید کنندگان به اصالح فرآیندهای تولیدی 

 .انرژی بر

اصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر  -۷-6

راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم 

کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و 

 .نقل عمومی

د افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولی -۷-۷

 .برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین

گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده،  -۷-۸

کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و 

 .حرارت

بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله  -۷-3

حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط 

 .لوله و راه آهن

تقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام ار -۸

 :بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر

طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در  -۸-3

 .بخش های مختلف و به هنگام سازی آن

اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های  -۸-۲

 .ف آببهینه سازی استحصال، نگهداری و مصر

تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای کاهش  -۸-1

ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از 

 .آلودگی آبها

اصالح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری  -۸-4

کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع 

تخصیص و مصرف آب در بخش  آب شرب و بهینه سازی

 .رزش راهبردی و اقتصادی بیشترتولید براساس ا
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 .برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب -۸-5

تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای  -۸-6

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره 

های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت 

 .خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی

الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود اصالح  -3

« تولید و تبدیل گندم به نان»شرایط و کیفیت فرآیندهای 

 :در چارچوب سیاستهای زیر« مصرف نان»و 

تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین  -3-3

 .دستگاه متولی تنظیم بازار نان

اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح  -3-۲

بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی 

 .انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان

 .حفظ ذخیره استراتژیک گندم -3-1

تنظیم مبادالت تجاری بازار گندم و آرد با هدف  -3-4

 .تنظیم بازار داخلی

اصالح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید  -3-5

ی و متناسب با انواع نان های با کیفیت، بهداشت

ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال 

استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح 

 .تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان

 :ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر -3۱

تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای  -3۱-3

 .هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه

افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام  -3۱-۲

 :تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق

حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از  -3۱-1

سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر 

 .اقتصاد دانش پایه

استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام  -3۱-4

 .پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی
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ستقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند ا -3۱-5

تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و 

 .اجتماعی

اصالح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ  -3۱-6

رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در 

 .دستگاههای دولتی

اصالح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و  -3۱-۷

 .فرآیندهای اجرایی

ت توانمند سازی نیروی کار در کلیه اولوی -3۱-۸

 .برنامه های حمایتی
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 اشتغال 

سیاست های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ 

 (313۱/۱۴/۲۸د)ش

  

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، سیاستهای    

کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 .تعیین کردند

متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس    

مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابالغ شده، به 

 :این شرح است

 بسم هللا الرحمن الرحیم   

 سیاستهای کلی اشتغال   

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده  -3

ی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهره از تولیدات داخل

  .گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با  -۲

نیازهای بازار کار)فعلی و آتی( و ارتقاء توان 

کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور)آموزش و 

توأم پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی( و 

کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی 

 جهت استفاده از ظرفیت آنها

ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از  -1

توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت 

 .به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی

 .ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار  -۴

بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن )محیط   -۵

سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن، بازار کار، 

مالیات ها و زیر ساخت ها( و حمایت از بخش های خصوصی و 
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تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، مقررات و رویه 

 .های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار   -۶

و دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات از طریق 

تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات 

 .منطقه ای و جهانی

هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و  -۷

ت کاهش نرخ تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جه

بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش 

 .تولید

توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه   -۸

گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و 

 .تعاونی

گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای   -3

 ترانزیت()گذر حق   مزیت مانند: گردشگری و

حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در   -3۱

 شرکت از پشتیبانی و ها ایده    سرمایه برای تجاری سازی

 .ا، کوچک و نوآورنوپ های

برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش  -33

توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال 

 .پایدار

ری استان های باالتر از توجه ویژه به کاهش نرخ بیکا -3۲

 .متوسط کشور

رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری  -31

 .نیروی کار
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 آمايش سرزمين 

سیاست های کلی آمایش سرزمین ابالغی مقام معظم رهبری 

(۲3/۱3/313۱) 

توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي آمایش سرزمین  -الف

 :از طریق

  

هاي سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، انسانتربیت  -3

 .گراپذیر و قانونگرا، نظمدوست، جمعوطن

وري نیروي كار در جهت ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره -۲

افزایش سهم منابع انساني در تركیب عوامل مؤثر در تولید 

 .ثروت ملي

 برقراري تناسب كمي و كیفي جمعیت و استقرار متعادل آن در -1

 .هاي ارتباطي و اطالعاتيپهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبكه

هاي توسعه انساني با تأكید بر تدین، شكوفایي بهبود شاخص -۴

ها، گسترش سالمت و ارتقاي سطح دانش استعدادها و خالقیت

              .عمومي
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 –توجه به یكپارچگي ملي و سرزمیني و تقویت هویت اسالمي  -ب

 :دیریت سرزمین از طریقایراني و م

هاي استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخي و جاذبه -3

فرهنگي و طبیعي كشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگري 

 .و حفاظت از سوابق تاریخي

تنظیم اثر بخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته  -۲

ي مصوب در هاي كلسهم مردم در امور كشور با توجه به سیاست

 .«و اقوام و مذاهب« امنیت ملي»، «وحدت و همبستگي ملي»بخش 

هاي مناطق گوناگون كشور ها و مزیتتعامل سازنده میان ارزش -1

هاي فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و با استفاده از ظرفیت

هاي ملي و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب انگیزه

با رعایت تمركز امور  اي و محليقانوني به سطوح منطقه

               .سیاستگذاري و حاكمیتي

  

ارتقاي كارآیي وبازدهي اقتصادي و تسهیل روابط دروني و  –ج  

 :بیروني اقتصاد كشور با

تقسیم كار ملي با توجه به استعدادهاي طبیعي و خلق  -3

 .هاي جدید در مناطق مختلف كشورمزیت

نوسازي بخش كشاورزي متناسب با هاي كشور، افزایي مزیتهم -۲

هاي بندي اقلیمي، اصالح و تكمیل زنجیرهمنابع تولید و پهنه

تولید صنعتي، سازماندهي بخش خدمات نوین و تولید كاال و 

 .خدمات دانش پایه

هاي مناسب مدیریتي و زیربنایي در فراهم آوردن زمینه -1

ي و وري ملمناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره

افزایش سهم منابع انساني در تولید ثروت ملي متناسب با 

      .استعداد مناطق كشور
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ها و اي متناسب با قابلیتهاي منطقهدستیابي به تعادل -د 

 :هاي هر منطقه با توجه به نكات زیرتوان

هاي برابر و رفع تبعیض ایجاد امكانات عادالنه و فرصت -3

 .ناروا در مناطق كشور

تعیین نقش ملي و فرامرزي مناطق مختلف كشور براي رسیدن  -۲

 .اي و تقویت وحدت و یكپارچگي مليهاي منطقهبه تعادل

هاي مناسب براي افزایش سهم جمعیت و فراهم آوردن زمینه -1

فعالیت در مناطق كم تراكم با اولویت مناطق شرقي و جنوبي 

               .كشور

  

ناسب مراكز زیست و فعالیت به ویژه سامان بخشي فضاي م -هـ 

 :در مناطق مرزي با تأكید بر مشاركت مؤثر مردم با

ساماندهي، مدیریت كالن و نظارت مستمر بر پیشرفت و  -3

آباداني كشور با ایجاد شبكه به هم پیوسته مناطق اسكان و 

هاي ملي و تعریف نقش و كاركرد فراملي هریك از آنها فعالیت

 .انداز و اصول آمایش سرزمیناف چشمدر جهت تحقق اهد

تقویت هدفمند عوال پیشرفت و آباداني در مناطق حساس و  -۲

ویژه با توجه به مالحظات دفاعي، امنیتي، فرهنگي، اجتماعي و 

 .زیست محیطي و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرآیند توسعه

توسعه هماهنگي جزایز و سواحل جنوب و شمال كشور با  -1

هاي همجوار، موقعیت جغرافیایي، گیري از ظرفیت استانبهره

زیربناهاي اساسي، منابع دریایي و نفت و گاز و استقرار 

بر و توسعه بازرگاني، صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژي

اي و تحقیقات با تقویت حرفه -گردشگري، آموزش عالي، فني

 ساله(تعامل فراملي )طي ده سال در قالب دو برنامه پنج

توسعه هماهنگ مناطق مرزي در شرق و غرب كشور با تقویت  -۴

هاي نسبي جهت توسعه گیري از مزیتامور زیربنایي و بهره

           .ظرفیت ملي گردشگري، آموزشي، بازرگاني و تعامل فرامرزي
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رعایت مالحظات امنیتي ودفاعي در استقرار جمعیت وفعالیت  -و 

 :در سرزمین با تكیه بر

هاي مناسب و استقرار مراكز زیست و فعالیت و نتخاب مكانا -3

همچنین مراكز حیاتي و حساس، متناسب با مالحظات اقتصادي، 

 .اجتماعي، سیاسي، فرهنگي به ویژه امنیتي و پدافند غیرعامل

اي ملي و استاني در مناطق مرزي هاي توسعهارتقاء فعالیت -۲

ربناها و استقرار هاي اقتصادي و تقویت زیبا اعطاي مشوق

مناسب جمعیت و تقویت نیروهاي نظامي و انتظامي متناسب با 

 .تهدیدات

ساماندهي سطوح خدمات و استقرار جمعیت در كشور با توجه  -1

به مدیریت سوانح طبیعي، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط 

شناسي جهت افزایش ضریب ایمني تأسیسات زیربنایي و زمین

 .راكز جمعیتي و شهرها و روستاهاحیاتي و ابنیه م

تقویت همگرایي، یكپارچگي ملي، وحدت و پیوندهاي اجتماعي  -۴

با ارتقاء سطح توسعه یافتگي مناطق مختلف كشور و ایجاد 

 .هاي توسعهها و كانونقطب

ها با رویه به مراكز استانهاي بيپیشگیري از مهاجرت -۵

               .تدابیر الزم

  

استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایي در جهت كسب جایگاه  -ز 

 :اي و جهاني از طریقشایسته منطقه

تعامل و همكاري با كشورهاي منطقه و جهان به ویژه حوزه  -3

اسالمي با تقویت نقش آفریني سیاسي، اقتصادي،  -تمدن ایراني

 .فرهنگي و امنیتي كشور در جهت تأمین منافع ملي یا مشترك

هاي ارتباطي اصلي و شریاني سرزمین یت شبكه ریلي و راهتقو -۲

و تبدیل كشور به مركز عبور و مرور هوایي منطقه براي 
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ترانزیت كاال و مسافر و نیز ایفاي نقش مركزیت مبادله انرژي 

)نفت، گاز، برق( و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و 

 .منافع ملي

گذاري و طراحي، سرمایه جلب مشاركت كشورهاي منطقه در -1

هاي مختلف به ویژه اقتصادي و هاي مشترك در زمینهفعالیت

 .ايزیربنایي در جهت تأمین منافع مشترك منطقه

هاي اي در زمینههاي منطقهایجاد و تقویت نهادها و تشكل -۴

محیطي با گوناگون به ویژه علمي، فرهنگي، اقتصادي، و زیست

 .اسالمي -ایراني گیري از عناصر هویتبهره

شهرها، بنادر و جزایر مستعد كشور و انتخاب تعدادي از كالن -۵

ها به خدمات پیشرفته ارتباطي و اطالعاتي براي تجهیز آن

 .پذیرش نقش فراملي

فني با منطقه و سایر  –ایفاي نقش محوري در تعامالت علمي  -۶

   .كشورها با صدور خدمات فني، مهندسي و آموزشي

  

ها، منابع طبیعي وري بهینه از سرمایهحفظ، احیا و بهره –ح 

  .هاي توسعهزیست در طرحتجدیدشونده و حفظ محیط
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 خودکفايی دفاعی و امنيتی  

سیاست های کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و 

 (۲3/۱3/3133 - رهبری معظم مقام ابالغی) امنیتی

  

خودباوری، خودکفایی، نوآوری و توسعه و تعمیق فرهنگ  -3

 .خالقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی

ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری  -۲

و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با 

 .تاکید بر بومی سازی و روزآمدی

دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی   -1

حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه 

 .آنها

تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات   -4

اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات 

 .موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن

ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور   -5

 :رورت و حتی االمکان با رعایت مالحظات زیرمگر در حد ض

 .با اولویت انتقال فناوری  -5-3

 .تامین آموزش و پشتیبانی  -5-۲

 .تامین از منابع متنوع  -5-1

برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و   -6

غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت 

 .مالحظات امنیتی و حفاظتی

توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه جذب،   -۷

با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان برای 

ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی 

 .مورد نیاز کشور

برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های   -۸

امنیتی علمی، تولیدی و تجاری کاالها و خدمات دفاعی و 

برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و 

 .امنیتی
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مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های   -3

دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های 

 .مورد نیاز

 توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی 

از کار و سرمایه  ابالغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت

 (۲4/33/3133ایرانی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی)

  

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند 

قانون اساسی با ابالغ سیاستهای کلی "تولید ملی،  33۱یک اصل 

حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع 

یین شده است، دولت را مکلف کردند برای تشخیص مصلحت نظام تع

ها در کمترین زمان ممکن، تسریع در عملیاتی کردن این سیاست

 راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد

  

به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجمع، متن سیاستهای کلی 

"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که به رؤسای 

وای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به ق

 شرح زیر است:

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

 های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سیاست

وری عوامل تولید باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره  -3

 با:

 اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی    -

 ها و بهبود کیفیت تولید زینهکاهش ه    -

 اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی    -

 بهینه سازی تعامل عوامل تولید    -
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ها و زیربناهای هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری  -۲

 گیری از آنها، با هدف: آنها و بهره

 ارتقاء کیفی و افزایش کّمی تولید مّلی    -

 ساخت داخل تا محصول نهاییباال بردن درجه     -

گیری از جذب و  حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره    -

های روز و ایجاد نظام مّلی  انتقال دانش فنی و فناوری

 نوآوری

های  گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه  -1

یل های تسه های ارتباطی، زمینهاصلی آن، از جمله: زیر ساخت 

تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، 

حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن 

 بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.

حمایت از تولید محصوالت با ماهیت راهبردی مورد نیاز  -4

 مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی با تکمیل زنجیره  -5

پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در  رعایت اصل رقابت

 بازه زمانی معین.

حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی آنها با خالص  -6

 ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

تولید مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای  -۷

 ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول مّلی.

بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید مّلی و اصالح  -۸

 های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.زمینه 

افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید مّلی از  -3

 طریق:
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رای کامل تقویت انگیزه و عزم مّلی و تأکید و تسریع در اج    -

 ای دولت، رعایت انضباط مالی و بودجه 44های کلی اصل سیاست 

  

 های خصوصی و تعاونیرفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش     -

ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت     -

 کارآمدسازی آنها

تنظیم نقش نهادهای عمومِی غیر دولتِی اقتصادی در جهت    -3۱

 مّلی. تولید

شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات و تسهیل  -33

های  دسترسی به آن و اطالع رسانی در مورد ابعاد و فرصت

های مختلف و مقابله  سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته

 جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطالعاتی ویژه.

روی کار با افزایش وری نی توانمند سازی و ارتقاء بهره -3۲

انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و 

 پژوهشی با نیازهای بازار کار.

بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی  -31

 ای و جهانی. در سطح ملی، منطقه

ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی  -34

 وسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.با تأکید بر ت

توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کاالها و خدمات  -35

ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در 

 تصمیمات اقتصادی.

های فیزیکی و  جلوگیری از اتالف و راکد ماندن سرمایه -36

مات فنی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خد

 ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه مشاوره

 های مختلف اقتصادی. ها در بخش

گذاری در بازار سرمایه و  گسترش تنوع ابزارهای سرمایه  -3۷

های تشویقی برای حضور  تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست
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بویژه المللی گذاران داخلی و بین  عموم مردم و سرمایه

 ای در بازار سرمایه.منطقه 

 گذاران و تشویق ورود سرمایه حمایت از محققان و سرمایه -3۸

گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق  های سرمایه های ایرانی به حوزه

 های شراکت یا ضمانت برای سرمایه و توسعه با تأسیس صندوق

 گذاری در این حوزه.

ود در صندوق توسعه مّلی کارآمد سازی مدیریت منابع موج -33

های تولیدی و ارتقاء افزایی ظرفیتدر جهت بهینه سازی و هم 

 کیفی کار و سرمایه ایرانی.

  

تنقیح و اصالح قوانین و مقررات )از جمله اصالح قانون  -۲۱

ها( برای تسهیل  پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات

گذاری در  مایههای تولیدی و رفع موانع سر فعالیت در بخش

 سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

  

کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات با استفاده از  -۲3

های غیر  ساز و کار شفاف سازی و اطالع رسانی و کاهش واسطه

 ضرور و ناکارآمد.

گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت  -۲۲

های تأمین مالی مورد مّلی و کاهش هزینه افزایش ظرفیت تولید 

نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی 

 ای.ای و بیمه توسعه 

  

جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا  -۲1

 مصرف

. 
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 ايجادتحول درنظام آموزش و پرورش 

درنظام آموزش و پرورش سیاست های کلی ایجادتحول   ابالغ

 5/۲/313۲ کشور

 

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند 

ایجاد تحول در نظام »قانون اساسی سیاستهای کلی 33۱یک اصل 

با مجمع تشخیص  را که پس از مشورت« آموزش و پرورش کشور

 .مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند

  

ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش »کلی  متن سیاستهای

که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت « کشور

 :نظام ابالغ شده، به شرح زیر است
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  

 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و  -3

یت اسالمی در جهت رسیدن به حیات طیبه ) زندگی فردی و ترب

اجتماعی مطلوب اسالمی( و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری 

و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و 

سالمت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن 

کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، 

متخلق به اخالق اسالمی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، 

بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، 

عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع 

 .گرا، خودباور و ایثارگر

رتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد  -۲

و عهده دار   سرمایه اجتماعیتربیت نیروی انسانی و مولد 

اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن )از مهد 

کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان امر حاکمیتی 

 .با توسعه همکاری دستگاه ها

بهسازی و ِاعالی منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول  -1

ابع در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت من

 :انسانی با تأکید بر

رتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر  -1-3

شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی 

فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و 

دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و 

یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، 

 .ن، خالق و اثربخشمتدی

باز نگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و  -1-۲

بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و 

پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای 

شایستگی های الزم آموزشی، تربیتی و اخالقی بعد از 

 .مهارتی  گذراندن دوره
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فزایش انگیزه آنان اعتالی منزلت اجتماعی معلمان و ا -1-1

برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و 

خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی 

 .فرهنگیان

توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی  -1-4

معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و 

و  برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی

تحصیالت تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و 

 .پرورش

استقرار نظام ارزیابی و سنجش صالحیتهای عمومی،  -1-5

تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، 

 .پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء

توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های  -1-6

 .و فرهنگی آموزشی، پژوهشی، تربیتی

استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها  -1-۷

و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای 

 .معلمان

ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه  -4

 :به

روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه  -4-3

ت اسالمی و درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربی

متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با 

پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ 

 .ایرانی-و هویت اسالمی

توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره  -4-۲

گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و 

بررسی ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و 

 .موضوعی

سیاسی امام خمینی)ره(، مبانی -تبیین اندیشه دینی -4-1

جمهوری اسالمی و والیت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی 

 .در مقاطع مختلف تحصیلی

توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری  -4-4

قرآن)روخوانی، روان خوانی و مفاهیم( و تقویت انس 
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)صلی هللا دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم

علیه و آله( و اهل بیت)علیهم السالم( و گسترش فرهنگ 

 .اقامه نماز

تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای  -4-5

شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت 

 .دانش آموزان

رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های  -4-6

 .آموزشی و درسی

و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و  تقویت آداب -4-۷

عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی 

 .دانش آموزان

 .تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای -4-۸

اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت  -5

 :اسالمی بویژه در

ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی   -5-3

اخالقی معلمان و دانش آموزان و تالش برای معنوی و 

 .ارتقاء معنوی خانواده ها

ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و  -5-۲

 .پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و  -5-1

اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای 

ملی، وطن دوستی و مقابله تحکیم وحدت و همبستگی 

هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقالل، 

 .آزادی، مردم ساالری دینی و منافع ملی

رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و  -5-4

 .تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان

 .توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس -5-5

توانمند و واجد شرایط تربیت و تأمین نیروی انسانی  -5-6

 .برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی

تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با  -6

 بر:تأکید
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بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد  -6-3

چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ 

ی و سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردم

غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی 

نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه 

مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، 

دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای 

عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و 

 .تربیت

دجه مورد نیاز آموزش و پرورش در رعایت اولویت در بو -6-۲

لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت 

 .های مندرج در سیاست های کلی

بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و  -6-1

 .بهره وری نظام آموزش و پرورش

هینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس ب -۷

نظام تعلیم و تربیت اسالمی با تأکید  در مسیر تحقق اهداف

 :بر

مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و ضابطه -۷-3

مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسالمی 

ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، 

طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه 

ری در احداث و مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شه

 .نگهداری مدارس

احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با  -۷-۲

افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث 

 .واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش

ارائه الگو و ضابطه الزم الرعایه از طرف وزارت  -۷-1

 .آموزش و پرورش برای ساخت مدارس

اتی و ارتباطی و فراهم تجهیز مدارس به فناوری اطالع -۷-4

آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با 

 .فناوری های نو در مدارس

ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت  -۸

های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت مناسبات 
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صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها 

 .و جامعه

تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند  -3

 .سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق

تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی  -3۱

و انقالبی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته 

 .های سیاسیبندی

و  هاها، برنامههماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست -33

محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و 

 .های مرتبطسایر دستگاه

های کّمی و ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص -3۲

کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم 

 .انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران

و تضمین کیفیت  ستقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابیا -31

 .در نظام آموزش و پرورش

 اقتصاد مقاومتی 

* سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری در 

 313۲بهمن  1۱تاریخ 

 

متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

 

اسالمي با استعدادهاي سرشار  هللا الرحمن الرحیم ایرانبسم 

هاي معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زیرساخت

تر از همه، برخورداري از نیروي انساني متعهد گسترده و مهم

و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پیشرفت، اگر از الگوي 

اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه 

مشكالت  اد مقاومتي است، پیروي كند نه تنها بر همههمان اقتص

آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادي اقتصادي فائق مي

آرایي كرده، به شكست و تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف
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دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه نشیني وا ميعقب

خارج از اختیار، هاي ناشي از تحوالت اطمینانيمخاطرات و بي

هاي مالي، اقتصادي، سیاسي و ... در آن رو به مانند بحران

هاي مختلف و افزایش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمینه

ها و اصول قانون اساسي و سند تداوم پیشرفت و تحقق آرمان

انداز بیست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت چشم

گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و رونزا و ببنیان، درون

 بخش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشدالگوئي الهام

اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 

های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل نظام، سیاست

و قانون اساسی  44های کلی اصل های گذشته، خصوصًا سیاستسیاست

با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور 

 گردد.به سوی این اهداف عالی است، ابالغ می

بندی مشخص، اقدام به درنگ و با زمانالزم است قوای کشور بی

اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین 

ب برای های مختلف، زمینه و فرصت مناسنقشه راه برای عرصه

آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس نقش

اقتصادی ملت بزرگ ایران  فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه

نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از 

 خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

  

 ایسّیدعلی خامنه

 «313۲ن ماه/ / بهم۲3

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 

 «الرحیمالرحمنهللابسم» 

های مقاومت اقتصادی و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص 

های کلی ساله، سیاستانداز بیستدستیابی به اهداف سند چشم

اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، 

 گردد:گرا ابالغ میرو و برونزا، پیشمولد، درون
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سازی کلیه امکانات و منابع مالی و تأمین شرایط و فعال - 3 

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و سرمایه

های اقتصادی به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمدبا تسهیل و تشویق همکاری

 درآمد و متوسط.و نقش طبقات کم

سازی و اجرای نقشه پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده - ۲ 

جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 

ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات 

بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد محصوالت و خدمات دانش

 ن در منطقه.بنیادانش

وری در اقتصاد با تقویت عوامل محور قراردادن رشد بهره -1 

پذیری اقتصاد، تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت

ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت 

 های مناطق کشور.های متنوع در جغرافیای مزیتو قابلیت

ها در جهت سازی یارانهرای هدفمنداستفاده از ظرفیت اج -4 

وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء افزایش تولید، اشتغال و بهره

 های عدالت اجتماعی.شاخص

تولید تا مصرف متناسب  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم -5 

با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه 

هارت، خالقیت، کارآفرینی و انسانی از طریق ارتقاء آموزش، م

 تجربه.

ها و کاالهای اساسی)بویژه در افزایش تولید داخلی نهاده -6 

اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات 

راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با 

 هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با  تأمین امنیت -۷ 

 تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.

های کلی اصالح مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست -۸ 

الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه 

 پذیری در تولید.ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت
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نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی  جانبهو تقویت همهاصالح  -3 

به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و 

 پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به  حمایت همه جانبه -3۱ 

 تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

 های الزم.رش مشوقتسهیل مقررات و گست - 

های مورد گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت - 

 نیاز.

 گذاری خارجی برای صادرات.تشویق سرمایه - 

ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، برنامه - 

های اقتصادی با دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندشکل

 منطقه.کشورها به ویژه با کشورهای 

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.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به  -33 

گسترش و تسهیل تولید، های پیشرفته، منظور انتقال فناوری

صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی 

 از خارج.

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از  -3۲ 

 طریق:

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با  - 

 کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

 های اقتصادی.دیپلماسی در جهت حمایت از هدفاستفاده از  - 

 ای.المللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت - 
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مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز  -31 

 از طریق:

 انتخاب مشتریان راهبردی. - 

 های فروش.ایجاد تنوع در روش - 

 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش - 

 افزایش صادرات گاز. - 

 افزایش صادرات برق. - 

 افزایش صادرات پتروشیمی. - 

 های نفتی.افزایش صادرات فرآورده - 

افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور  -34 

اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و 

 مشترک. های تولید نفت و گاز، بویژه در میادینتوسعه ظرفیت

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت  -35 

نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس 

شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت 

های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از پتروشیمی و فرآورده

 منابع.

های عمومی کشور با تأکید بر تحول زینهصرفه جویی در ه -36 

اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف 

 های زاید.های موازی و غیرضرور و هزینهدستگاه

اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای  -3۷ 

 مالیاتی.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از  افزایش ساالنه -3۸ 

 ت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.صادرات نف
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سازی آن و جلوگیری از اقدامات، سازی اقتصاد و سالمشفاف -33 

های پولی، تجاری، ارزی های فسادزا در حوزهها و زمینهفعالیت

 و ... .

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت،  -۲۱ 

اشتغال مولد و اعطای وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و بهره

نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این 

 زمینه.

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه  -۲3 

ای و تبدیل آن به گفتمان های علمی، آموزشی و رسانهدر محیط

 فراگیر و رایج ملی.

اقتصاد مقاومتی دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی  -۲۲ 

با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات 

 زیررا معمول دارد:

های علمی، فنی و اقتصادی برای شناسایی و بکارگیری ظرفیت - 

 دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

 های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.رصد برنامه - 

های واکنش ی از طریق تهیه طرحمدیریت مخاطرات اقتصاد - 

هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و 

 های داخلی و خارجی.اختالل

گذاری و شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت -۲1 

 های نظارت بر بازار.روزآمدسازی شیوه

والت داخلی و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محص -۲4 

 ترویج آن.

 

 

 

 


