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 مقدمه

در  توسعه ششم برنامه کلی یها سیاست کشور، ی ساله 02 انداز چشم دوّم دهه آغازین های ماه ی آستانه در

 بر اتکاءنکات مهمی چون ابالغیه به این  در  انقالب برای اجرا ابالغ گردید. معظم توسط رهبر 9/4/4994 تاریخ

 و کشور در موجود های زیرساخت از برآمده وسیع های فرصت و داخلی امکانات و طبیعی و انسانی های توانایی

 اصل» کلی یها سیاست درمندرج  اساسی های اولویت بر تکیه و انقالبی ی روحیه و جهادی مدیریت از گیری بهره

 است.  تاکید شده «جمعیّت» و «اداری نظام» ،«فناوری و علم» ،«مقاومتی اقتصاد» ،«44

 بند(، 7) ارتباطات و اطالعات فناوری بند(، امور94) اقتصادی امور هشتگانههای  بخشبر مشتمل  ،ابالغیهاین 

بند(، 4) قضایی و حقوقی اموربند(، 5بند(، امور سیاست خارجی )7امنیتی ) و دفاعی امور بند(، 49اجتماعی ) امور

 است.بند( 7) نوآوری و فناوری علم، بند( و  امور6فرهنگی ) امور

 برنامهدر تدوین   ،ها سیاست اینضمن تاکید بر مبنا قرارگرفتن ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

 نظران، صاحب اجرایی، های دستگاهمقرر فرمودند از نظرات  ،و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، توسعهساله ششم  پنج

 . استفاده شود ،متخصصین و دانشگاهیان

 به سابقه بی جهشی با را کشور اقتصاد که است یمسیر طراحی مستلزم ی ابالغیها سیاستاجرای اهداف 

 مساعد محیط ایجاد نیازمند خود این و برساند ساله 02 انداز چشم دوره سوم ساله پنج در درصد 8 متوسط رشد

 سیاسی و فرهنگی فضای آمدن فراهم و خارجی گذاری سرمایه جذب و داخلی گذاری سرمایه توسعه ،روکا  کسب

 .است مقاومتی اقتصاد رویکرد با مناسب

 دیگر یی کلی ابالغها سیاستبه برخی از ،  توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی یها سیاستاز آنجا که در 

نسبت به های کلی و ارجاعات مربوط،  برای دسترسی آسان به سیاست  دبیرخانه شورای اقتصاد است، شده ارجاع

 .ه استنمود اقدامها  آناحصا و جانمایی 

نمایه کلمات کلیدی انتخاب و در انتهای  مندرجات این مجموعه، به محتوایتر  دسترسی آسان برایشایان ذکر است 

 است.آمده  (ایندکس)

مجتبی خالصی رییس دبیرخانه شورای اقتصاد، آقای سعید جاللی و سرکار  دکتراین اثر ماحصل تالش آقای 

 دانم از این تالش تقدیر و تشکر نمایم. فرض می ، بر خودباشد میشورای اقتصاد خانم ولدان از کارشناسان دبیرخانه 

فرهاددژپسند

معاونهماهنگيبرنامهوبودجه
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 مقدمه

 4 برنامه ششم توسعه کشور های کلی سیاستابالغیه 

رهبر معظم انقالب  9/4/4994ساله ششم توسعه مورخ  های کلی برنامه پنج ابالغیه سیاستمتن نامه 
 9 ................................................................................................ اسالمی به ریاست جمهوری اسالمی ایران

 5 .................................... 9/4/4994ساله ششم توسعه مورخ  های کلی برنامه پنج متن ابالغیه سیاست
های کلی  استریزی کشور در خصوص سی ابالغیه رییس جمهوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه

 45 .................................................................................................................................. برنامه  ششم توسعه

 47 توسعه ششم برنامه ابالغیه در ارجاعی کلی یها سیاست پیوست:

ابالغیه مورخ « هجری شمسی 4424انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  سند چشم» -4
 49 ............................................................................................................... رهبر معظم انقالب 49/8/4980

 02 ................... 09/44/4990خ های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغیه رهبر معظم انقالب مور سیاست -0
 04 ............................................ 4/9/4984قانون اساسی مورخ  44های کلی اصل  ابالغیه سیاست -9
 92 .......................................................... 44/4/4989های کلی نظام اداری  مورخ  ابالغیه سیاست -4
 90 .................................................... 04/9/4992های کلی آمایش سرزمین مورخ  ابالغیه سیاست -5
 94 ........................................... 09/9/4994های کلی نظام در بخش صنعت مورخ  ابالغیه سیاست -6
 96 ................................................................. 48/4/4999های کلی سالمت مورخ  ابالغیه سیاست -7
 99 ................................................................. 92/0/4999های کلی جمعیت مورخ  ابالغیه سیاست -8
 44 .... 9/9/4994های کلی نظام در خصوص موضوع خودکفایی دفاعی و ... مورخ  ابالغیه سیاست -9

 40 ............................................ 40/7/4985های کلی مبارزه با مواد مخدر مورخ  ابالغیه سیاست -42
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 9  کشور توسعه ششم برنامه کلی  های سیاست ابالغیه 

 

 مورخ هتوسع ششمساله  پنج برنامه کلی یها سیاست ابالغیهنامه  متن 

 به ریاست جمهوری اسالمی ایران اسالمی انقالب معظم رهبر 9/4/4994

 روحانی دکتر آقای جناب

 محترم جمهور رئیس

 تحیت، و سالم با

 کلی یها سیاست داریم، قرار 1کشور ی ساله 02 انداز چشم دوّم دهه آغازین های ماه ی آستانه در که اینک

 .گردد می ابالغ توسعه ششم ساله پنج برنامه

 محورهای ی پایه بر و نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت و فراوان های بررسی از پس مجموعه این

 تنظیم «یفرهنگ سازی مقاوم و تعالی» و «یفناور و علم ی عرصه در پیشتازی» ،«مقاومتی اقتصاد» ی گانه سه

 .است شده

 در موجود های زیرساخت از برآمده وسیع های فرصت و داخلی امکانات و طبیعی و انسانی های توانایی بر اتکاء

: کلی یها سیاست در آمده اساسی های اولویت بر تکیه و انقالبی ی روحیه و جهادی مدیریت از گیری بهره و کشور

 به توکل باالتر همه از و «6جمعیّت» و «5اداری نظام» ،«4فناوری و علم» ،«3مقاومتی اقتصاد» ،«442 اصل»

 ی ارائه در ششم برنامه اهداف تحقق با عنود، دشمنان اراده و تمایل رغم به را ما تواند یم الهی الیزال قدرت

                                                                                                                                                    

 

 مورخ ابالغیه «شمسی هجری 4444 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند» برای مالحظه - 4

 مراجعه فرمایید. 49به صفحه  49/8/4981

 مراجعه فرمایید. 04صفحه به  4/9/4984 مورخ اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست برای مالحظه ابالغیه - 0

مراجعه  02صفحه به  19/44/4991 مورخ ابالغیه مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست ابالغیهبرای مالحظه  - 9

 فرمایید.

 مورخ (فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام) علم و فناوری کلی های سیاست برای مالحظه ابالغیه - 4

 مراجعه فرمایید. 47به صفحه  12/9/4999

 مراجعه فرمایید. 92صفحهبه  4989 /44/4 مورخ  اداری نظام کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 5

 مراجعه فرمایید. 99صفحه به  4989 /94/41 مورخت جمعی کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 6



 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  4

 

 یاری است، یجهان داری سرمایه نظام از مستقل بکلّی که پیشرفت، ی زمینه در اسالمی تفکر از برآمده الگویی

 .رساند

 خارجی، و داخلی ی صحنه در موجود های واقعیت گرفتن نظر در با است شده تالش ها سیاست این تدوین در

 یک در که شود تعیین بود، خواهد ششم ی ساله پنج قانون تنظیم مبنای که کلی یها سیاست عنوان به ای مجموعه

 .باشد یافتنی دست کامالً ساله پنج ی دوره

 ،نظام مصلحت تشخیص مجمع نظارت و گانه سه قوای در مسئوالن سایر و یعال جناب نظر دقّت و مراقبت

 .کرد خواهد تأمین برنامه، اجرای و تنظیم مراحل در ها سیاست این اجرای حُسن برای را الزم اطمینان

 و مجمع ی دبیرخانه دولت، هیأت ،نظام مصلحت تشخیص مجمع های تالش از را خود قدردانی است الزم

 جدید، روند در ها سیاست این تدوین و تنظیم اندرکارانِ دست سایر و ها مجموعه این در همکار و فعال کارشناسان

 .دارم ابراز

 ارسال نظام مصلحت تشخیص مجمع و اسالمی شورای مجلس برای همزمان ها سیاست این از ای نسخه

 .گردد می

 یا خامنه سیّدعلی

 4994/ ماه تیر/ 9



 1  کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست 

 

 9/4/4994 مورخ هتوسع ساله ششم پنج برنامه کلی یها سیاست ابالغیه متن  

 - اقتصادی امور 

 کشور، های ظرفیت و امکانات همه بسیج با که ای گونه به زا اشتغال و پایدار و شتابان اقتصادی رشد -4

 .شود محقق برنامه طول در درصد 8 رشد متوسط

 .بازارها پذیری رقابت و رقابتی ساختار تقویت و روکا کسب فضای مستمر بهبود -0

 در ها آن فراملی و ملی نقش ایفای با غیردولتی عمومی نهادهای ظرفیت از مناسب گیری بهره و مشارکت -9

 .مقاومتی اقتصاد تحقق

 جنوب آسیای منطقه کشورهای با ژهیو به کشور ای شبکه و متقابل تجاری و اقتصادی پیوندهای توسعه -4

 تجارت طرف کشورهای با چندجانبه و دو پولی های پیمان انعقاد و ترانزیتی و تجاری قطب به شدن تبدیل ،غربی

 .1مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست 40 و 44 ،42 بندهای چارچوب در

                                                                                                                                                    

 

 : 19/44/4991 مورخ ابالغیه مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست 41و 44، 44بندهای  - 4

 :طریق از مثبت ارزآوری خالص با و هافزود ارزشتناسب  به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند  جانبه همه حمایت -42

 .الزم های مشوق گسترش و مقررات تسهیل    -

 .ازیموردن های زیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش    -

 .صادرات برای یخارج یگذار هیسرما تشویق    -

 ژهیو به کشورها با اقتصادی های پیوند یبخش تنوع و جدید، بازارهای دهی شکل صادراتی، نیازهای با متناسب ملی تولید یزیر برنامه    -

 .منطقه کشورهای با

 .نیاز صورت در مبادالت تسهیل برای تهاتری مبادالتسازوکار  از استفاده    -

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

 کاال صادرات ،تولید تسهیل و گسترش پیشرفته، های فناوری انتقال منظور به کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه -44

 .خارج از مالی منابع و ضروری نیازهای تأمین و خدمات و

 :طریق از کشور اقتصاد یریپذ بیآس کاهش و مقاومت قدرت افزایش -40

 .همسایگان ژهیو به جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای توسعه  -

 .اقتصادی های هدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده -

 .یا منطقه و المللی بین های سازمان های ظرفیت از استفاده -



 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  2

 

 مشارکت با( ها بیمه و سرمایه بازار ،پول بازار) آن ابزارهای و مالی تأمین جامع نظام تعمیق و گسترش -5

 و گذاری سرمایه توسعه جهت در سرمایه بازار مؤثر سهم افزایش و خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص

 سالمت و شفافیت ارتقاء بر تأکید با کشور اقتصادی و تجاری های فعالیت خطرپذیری کاهش و پایداری و ثبات

 .مالی نظام

 .بانکی نظام وسیله به طمتوس و خرد های فعالیت مالی تأمین -6

 مشارکت با...( و یاتکای  بیمه رقابتی، بازارهای) آن ابزارهای و بیمه صنعت جامع نظام کمّی و کیفی ارتقاء -7

 خطرپذیری کاهش و پایداری و ثبات و گذاری سرمایه توسعه منظور به خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص

 .کشور اقتصادی و تجاری های فعالیت

 .الزم های مشوق و انگیزه ایجاد با یخارج گذاران سرمایه و کشور از خارج ایرانیان سرمایه جذب -8

 ساماندهی و اعتباری و بانکی پولی، مؤسسات و بازار بر مرکزی بانک فراگیر و کامل نظارت اعمال -9

 مطالبات نسبتِ کاهش و سالمت و شفافیت ارتقاء جهت در مالی و پولی غیرمتشکل بازارهای و مؤسسات

 .تسهیالت به غیرجاری

 های سرمایه و منابع» به عمومی بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهای و گاز و نفت به نگاه تغییر -42

 درصد 92 ساالنه واریز و  موجود اساسنامه تنفیذ با ملی توسعه صندوق اساسنامه شدن دائمی و «اقتصادی زاینده

 0 حداقل افزایش و ملی توسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازی میعانات و نفت صادرات از حاصل منابع از

 .آن به سالیانه درصد واحد

 .مرکزی بانک از اه حساب مدیریت استقالل -4-42

 .ارزی صورت به یغیردولت های بخش به ملی توسعه صندوق منابع از تسهیالت ارائه -0-42

 .عادی قوانین و یا بودجه تکالیف از ملی توسعه صندوق مصارف استقالل -9-42

 خط اخذ قبال در لعام های بانک نزد صندوق، ورودی منابع از درصد 02 حداکثر یارز گذاری سپرده -4-42

 و متوسط و کوچک صنایع ،کشاورزی بخش به ریالی تسهیالت ارائه برای مذکور های بانک از ریالی اعتباری

 .ملی توسعه صندوق معرفی با تعاونی

 .انرژی شدت کاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل -44



 7  کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست 

 

 ،(مالکیت نه) فاکتشا های فعالیت در گذاری سرمایه برای یغیردولت های شرکت تأسیس از حمایت -40

 .441 اصل کلی یها سیاست چارچوب در مشترک میادین ژهیو به کشور گاز و نفت میادین توسعه و برداری بهره

 .مقیاس کوچک و هپراکند های نیروگاه گسترش و ننوی و تجدیدپذیر های انرژی سهم افزایش -49

 و انرژی شدت کاهش ی،ور بهره و اشتغال ،تولید افزایش جهت در اه یارانه هدفمندسازی کامل تحقق -44

 .اجتماعی عدالت های شاخص ارتقاء

 و نفت میادین کلیه در تولید همراه گازهای از برداری بهره و کنترل مهار، آوری، جمع های طرح واگذاری -45

 .مردم به نفت صنعت تأسیسات

 دارای کاالهای تولید توسعه و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از هافزود ارزش افزایش -46

 (.انرژی مصرف شدت شاخص بر اساس) بهینه بازدهی

 نبنیا دانش های شرکت تقویت و تأسیس با گاز و نفت یدست پایین و باالدستی صنایع نمودن نبنیا دانش -47

 .خودکفایی افزایش منظور به فناوری انتقال و تجهیزات نصب ،ساخت ،مهندسی ،طراحی برای

 .گاز و نفت های چاه و مخازن از نهایی برداشت و بازیافت ضریب مستمر افزایش -48

 آن الزامات رعایت با کشور جزایر و سواحل و نواحی ا،ه استان ،مناطق در ملی نقش تعیین و کار تقسیم -49

 در گذاری سرمایه از دولت حمایت و ملی ثروت تولید افزایش منظور به ،2مربوط کلیِ یها سیاست چارچوب در

 .یروستای و یافته توسعه کمتر مناطق

 به مهاجرت تشویق و جمعیت تثبیت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و ها برنامه اتخاذ -02

 و یا منطقه ،ملی سطح در بهینه مدیریت و ریزی برنامه با( یآفرین ارزش و تولید کانون) عشایری و روستایی مناطق

 و یاقتصاد جدید های فرصت ایجاد ،اجتماعی منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزیع در واقعی سهم تعیین ،محلی

 و ها زیرساخت و تتأسیسا سازی مقاوم و یبوم دار مزیت یزای اشتغال و یکارآفرین های فعالیت از ویژه های حمایت

 .3یکشاورز کلی یها سیاست 9 بند بر تأکید با یروستای اماکن

                                                                                                                                                    

 

 مراجعه فرمایید.04صفحه به  4/9/4984 مورخ اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست برای مالحظه ابالغیه - 4

 مراجعه فرمایید. 90صفحه   به4994 /14/9 مورخ آمایش سرزمین کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 0

 زندگی و درآمد سطح ارتقاء -9":  4994 /19/9 مورخ نظام در بخش کشاورزی کلی یها سیاستابالغیه   9بند  - 9

 و تولید مناسب یها رساختیز تقویت با فقر رفع و کشاورزی مناطق و روستاها پایدار توسعه عشایر، و کشاورزان روستاییان،

  ".نوین خدماتی و روستایی و تبدیلی صنایع ویژه به اقتصادی و مکمل های فعالیت گسترش و یبخش تنوع



 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  8

 

 .مکران سواحل بر تأکید با خرمشهر – چابهار محور در کشور جنوب دریایی اقتصاد توسعه -04

 .49/2 جینی ضریب به دستیابی برای ریزی برنامه -00

 .مزیت دارای های زمینه در اقتصادی مهم مناطق ایجاد و دریایی بازارهای توسعه -09

 .آن برای رقابتی مزیت ایجاد و نقل و حمل توسعه در ریلی بخشِ  اولویتِ -04

 بزرگ مراکز به شبکه اتصال و یبار های پایانه و شبکه تجهیز اولویت با باری ریلی نقل و حمل توسعه -05

 ژهیو به جهانی و یا منطقه ریلی های شبکه و کشور مهم خروجی و ورودی مبادی و صنعتی و تجاری اقتصادی،

 .بار ترانزیت و صادرات توسعه هدف با جنوب – شمال کریدور

 محصوالت صادرات افزایش و معدنی صنایع و معدن صنعت، های بخش هافزود ارزش رشد نرخ افزایش -06

 .1نمعد و صنعت کلی یها سیاست اجرای با آن

 تقویت و یتجار سازی نشان آن، به وابسته خدمات و صنعتی محصوالت و تولید شیوه نمودن نبنیا دانش -07

 .جهان و منطقه بازارهای در حضور

 مواد ،ونقل حمل ،پتروشیمی ،گاز ،نفت صنایع قبیل از) یصنعت راهبردی های حوزه به دادن اولویت -08

 نفوذ ضریب افزایش و( کشاورزی و آب ،دریا ،هوافضا ،ارتباطات و اطالعات فناوری ،ساختمان ،پیشرفته

 .ها آن در هپیشرفت های فناوری

 هافزود ارزش زنجیره ظرفیت تکمیل بر تأکید با کشور داخلی صنایع ازیموردن مواد تأمین به دادن اولویت -09

 .2نمعد کلی یها سیاست 9 بند اجرای و معدنی مواد

 .کیفیت مدیریت و کشور استانداردسازی نظام تحول راه نقشه و جامع سند اجرای و تدوین -92

 .کشور اطالعات و آمار کارآمد و جامع نظام استقرار -94

 - ارتباطات و اطالعات فناوری امور 

 .اطالعات ملی شبکه بستر در الکترونیک دولت توسعه در منطقه برتر جایگاه کسب -90

 وضعیت برابر پنج حداقل تا کشور فرهنگی مهندسی نقشه بر اساس مجازی فضای در محتوی توسعه -99

 .یاجتماع های شبکه سازی بومی و کنونی

                                                                                                                                                    

 

 مراجعه فرمایید. 94صفحه به  19/9/4994 مورخ نظام در بخش صنعت کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 4

 همان مرجع - 0



 9  کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست 

 

 یخروج و ورودی های دروازه بر تسلط آن، امنیت تأمین و اطالعات ملی شبکه توسعه و تکمیل ایجاد، -94

 که یطور به شبکه ترافیکی شاخص در تحول و هویت احراز ساماندهی، و آن هوشمند پاالیش و مجازی فضای

 .باشد داخلی آن درصد 52

 و ارتباطات ترافیکی و پستی تبادالت مرکز به ایران تبدیل هدف با کشور ممتاز موقعیت از گیری بهره -95

 .یالملل بین بازارهای در حضور گسترش و منطقه اطالعات

 .مجازی فضای یالملل بین تعامالت در هدفمند و مؤثر حضور -96

 سطح به رسیدن تا ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در یزیرساخت گذاری سرمایه سهم افزایش -97

 .منطقه برتر کشورهای

 و حفظ و ییفضا های سامانه از برداری بهره و پرتاب آزمون، ،ساخت ،طراحی با فضایی فناوری توسعه -98

 .کشور مداری نقاط از حداکثری برداری بهره

 - اجتماعی امور 

 و فساد با مبارزه ملی راهبرد تدوین با عرصه این در فساد با مبارزه و اقتصادی و اداری سالمت ارتقاء -99

 .مربوط قوانین تصویب

 .کشور اجتماعی تأمین الیه چند و کارآمد شفاف، یکپارچه، ،جامع نظام استقرار -42

 .اجتماعی تأمین و رفاه به مربوط های برنامه در ممحرو های گروه و اقشار خوداتکائی و یساز توانمند -44

 ،بازنشستگی ،درمان بیمه شامل) پایه یاجتماع تأمین های بیمه ساختار اصالح و کیفیت ارتقاء -40

 .مردم آحاد برای...( و ازکارافتادگی

 :بر تأکید با الزم مقررات و قوانین تصویب با 1تسالم کلی یها سیاست اجرای -49

 .ای توسعه کالن های طرح و مرتبط قوانین برای سالمت پیوست تهیه -4-49

 .2تسالم کلی یها سیاست 7 بند بر اساس سالمت نظام ساختار اصالح -0-49

                                                                                                                                                    

 

 مراجعه فرمایید 96صفحهبه  48/4/4999 مورخ تسالم کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 4

 حوزه در خدمات تدارک و مالی تأمین تولیت، وظایف تفکیک -7 " :48/4/4999 مورخ سالمت کلی های سیاست 7بند  - 0

 : ذیل شرح به مردم به مطلوب درمانی خدمات ارائه و عدالت تحقق پاسخگویی، هدف با سالمت

 درمان بهداشت، وزارت توسط نظارت و ارزشیابی راهبردی، یها یزیر برنامه اجرایی، های گذاری سیاست شامل سالمت نظام تولیت -4-7

 .پزشکی آموزش و



 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  44

 

 .تسالم های بیمه کیفی و کمی توسعه و سالمت بخش برای پایدار مالی منابع تأمین -9-49

 شبکه قالب در سالمت یکپارچه و جامع های مراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت بهبود و افزایش -4-49

 .عارجا و بندی سطح نظام بر منطبق درمانی و بهداشتی

 .همگانی ورزش و بدنی تربیت توسعه -44

 .1تجمعی کلی یها سیاست تحقق برای الزم ترتیبات و ها زمینه ایجاد و سازی فرهنگ -45

 و  ها عرصه همه در بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفای و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت -46

 .آنان سازنده نقش به ویژه توجه

 های مسؤولیت و امکانات و ها فرصت و مالی تسهیالت در اسالمی انقالب ایثارگران به دادن اولویت -47

 .اقتصادی و فرهنگی مختلف های صحنه در دولتی

 .ایرانی – اسالمی معماری روزآمدسازی و بازآفرینی و روستا و شهر سیمای به بخشی هویت -48

 .آن از ناشی یعموم های ناهنجاری کنترل و پیشگیری و ننشی حاشیه مناطق یبخش سامان -49

 پنج حداقل به ششم برنامه پایان تا خارجی یگردها رانیا که ای گونه به یگرد رانیا صنعت پایدار توسعه -52

 .یابد افزایش برابر

 .کشور فرهنگی میراث از صیانت و دستی صنایع از حمایت -54

 - امنیتی و دفاعی امور 

 5 حداقل تخصیص با ملی امنیت و منافع تأمین جهت در یا منطقه قدرت تراز در دفاعی توان افزایش -50

 .دفاعی بنیه برای کشور عمومی بودجه درصد

 :با کشور بازدارندگی توان ارتقاء -59

 توان با برترساز دفاعی عمده تجهیزات و ها سالح تولید ظرفیت و ها فناوری و موشکی توان توسعه -4-59

 .تهدیدات انواع با متناسب و بازدارندگی

 حیاتی مراکز در غیرعامل پدافند کامل اجرای با غیرعامل پدافند سازی مصون و هوشمندانه گسترش -0-59

 .کشور حساس و

                                                                                                                                                    
 .نهادها و مراکز سایر همکاری و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت محوریت با بیمه نظام طریق از سالمت منابع مدیریت -0-7

 .خصوصی و عمومی دولتی، های بخش در خدمتکنندگان  ارائه توسط خدمات تدارک -9-7

 .کرد خواهد تعیین قانون که است یسازوکار مطابق فوق امور ساماندهی و هماهنگی -4-7

 مراجعه فرمایید. 99صفحه به4989 /94/1 مورخت جمعی کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 4



 44  کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست 

 

 های زیرساخت برای سایبری امنیت و پدافند تأمین و سایبری دفاع و نرم قدرت های ظرفیت افزایش -9-59

 .1مصوب کلی یها سیاست درچارچوب رکشو

 .مستضعفان بسیج کیفی و کمی تقویت -54

 های یگان تقویت و توسعه ی،افزار سخت و یافزار نرم کامل انسداد با مرزی مناطق پایدار امنیت تأمین -55

 .مرزی دیپلماسی تقویت و یاطالعات های فعالیت توسعه ی،امنیت های طرح در نمرزنشینا دهی مشارکت ی،مرزبان

 .آن مهم مصادیق ساالنه درصدی 42 کاهش هدف با جنایت و جرم کاهش برای ریزی برنامه -56

 مصرف مدیریت و 2ابالغی کلی یها سیاست چارچوب در اه روانگردان و مخدر مواد با جانبه همه مبارزه -57

 .برنامه پایان تا اعتیاد درصدی 05 کاهش هدف با

 .بازار در آن عرضه محل تا ورودی مبادی از ارز و کاال قاچاق با مقابله و پیشگیری -58

 - خارجی سیاست امور 

 .غربی جنوب آسیای منطقه در اسالمی جمهوری سیاسی دستاوردهای بر افزودن و حفظ -59

 و جهانی بازارهای به ورود ی،خارج گذاری سرمایه توسعه هدف با اقتصادی دیپلماسی به دادن اولویت -62

 .زاندا چشم سند و 3مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق برای فناوری به دستیابی

 .لیالمل بین رایج های زبان با یفرامرز های رسانه یکیف و کمّی توسعه -64

 توسعه در کشور از خارج ایرانیان تخصصی و علمی توان و سرمایه جلب جهت در الزم های زمینه ایجاد -60

 .ملی منافع از دفاع در سلطه نظام یها سیاست بر تأثیر و ملی

 .عمومی و نوین دیپلماسی ابزارهای و ها روش از حداکثری گیری بهره -69

                                                                                                                                                    

 

ی مورخ نظام در خصوص موضوع حدکفایی دفاعی و امنیت کلی یها سیاستابالغیه برای مالحظه  - 4
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 مراجعه فرمایید.
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 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  41

 

 - قضایی و حقوقی امور 

 و دیگر های مجازات به آن تبدیل و حبس به محکومیت از کاستن منظور به جزایی قوانین در بازنگری -64

 .جرایم با اه مجازات سازی متناسب

 .اه بازداشتگاه و اه زندان وضعیت به بخشیدن بهبود -65

 گذاری سرمایه توسعه منظور به قراردادها استحکام و مالکیت حقوق تضمین در مؤثر قضائی حمایت -66

 .یخارج گذاری سرمایه و یخصوص بخش

 بر مردم و تدول های مالکیت رسمی ثبت و یمعنو های مالکیت و امالک و اسناد رسمی ثبت توسعه -67

 .ثبتی خدمات ارائه در ننوی های فناوری گسترش و کاداستر نظام در کشور اراضی و امالک

 - فرهنگی امور 

 .اسالمی جمهوری دستاوردهای و مقدس دفاع و اسالمی انقالب های ارزش تبیین برای شایسته تالش -68

 و1مصرف الگوی اصالح درباره سازی فرهنگ و ایرانی – اسالمی زندگی سبک ترویج و ارائه -69

 .مقاومتی اقتصاد یها سیاست

 .3مهم های طرح برای فرهنگی پیوست تهیه و کشور فرهنگی مهندسی نقشه اجرای -72

 و فرهنگی محصوالت و آثار تولیدکنندگان و محققان نوآوران، ،هنرمندان از معنوی و مادی حمایت -74

 .ایرانی – اسالمی هویت و فرهنگ اخالق، مقوّم هنریِ

 فرهنگ، ترویج و توسعه منظور به مجازی فضای در مردمی و دولتی فرهنگی نهادهای مؤثر حضور -70

 .تهدیدات با مقابله و ایرانی - اسالمی هویت و مفاهیم

 ساختارهای در ایرانی – اسالمی هویت های شاخص و نمادها مفاهیم، تجلی و توسعه به ویژه توجه -79

 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،

  

                                                                                                                                                    

 

 مراجعه 44صفحه به 44/4/4989 مورخ ابالغیه اصالح الگوی مصرف کلی یها سیاست ابالغیه مالحظه برای - 4

 .فرمایید

 فرهنگی انقالب عالی شورای8/9/4990 مورخ دش/0949/90 شماره مصوبه رکشو فرهنگی مهندسی نقشه مصوبه - 0

 مصوبه( 14/4/4991 مورخ 791 جلسه مصوب) ورکش کالن و مهم های طرح فرهنگی پیوست نامه نظام - 9

 فرهنگی انقالب عالی شورای 44/4/4991 مورخ دش/9847/91 شماره



 49  کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست 

 

 - نوآوری و فناوری علم، امور 

 و علم کلی یها سیاست تحقق به اهتمام با آن تثبیت و فناوری و علم در منطقه اول رتبه به دستیابی -74

 .1یفناور

 .نوجوانی و کودکی تحصیلی دوران بر تأکید و 2پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای -75

 .کشور آموزشی نظام در یمهارت های آموزش سهم افزایش -76

 و علم کلی یها سیاست چارچوب در نوآوری و یپرداز نظریه ،بنیادی تحقیقات و پایه علوم توسعه -77

 .3کشور علمی جامع نقشه و یفناور

 .کارآمد و جامع فناوری و پژوهشی علمی، اطالعات و آمار ملی نظام ساماندهی -4-77

 .اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق ژهیو به انسانی علوم ارتقاء و تحول -0-77

 علمی جامع نقشه با تحصیلی های رشته و سطوح سازی متناسب و اشتغال با تحصیل متقابل رابطه تنظیم -78

 .اشتغال و تولید نیازهای و کشور

 مراکز و کشورها سایر با فناوری و علم حوزه در بخش الهام و سازنده ،فعال تعامل و همکاری گسترش -79

 .نبنیا دانش محصوالت صادرات و تجارت توسعه و اسالم جهان ژهیو به جهانی و یا منطقه معتبر فنی و علمی

 و پژوهش یساز تجاری و ورمح مسأله های پژوهش از حمایت و نوآوری ملی نظام ساماندهی و توسعه -82

 .نبنیا دانش اقتصاد نیاز به پاسخ جهت در مالی تأمین جامع نظام توسعه و ،نوآوری
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 در  رکشو یزیر برنامه و مدیریت سازمان رییس به جمهوری ابالغیه رییس

  توسعه ششم  برنامه کلی یها سیاستخصوص 

 

 نوبخت دکتر آقای جناب

 رکشو یزیر برنامه و مدیریت سازمان رییس و جمهور سییر محترم معاون

 .گردد یم ابالغ «یالعال مدظله» رهبری معظم مقام مصوب توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی یها سیاست

 طبق ساله پنج اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، توسعه برنامه ،ها سیاست این دادن قرار مدنظر با است مقتضی

 تهیه متخصصین و دانشگاهیان ،ننظرا صاحب اجرایی، یها دستگاه مشارکت با اساسی قانون 406 و 494 اصول

 و تدبیر دولت برنامه در تأکید مورد یها تیاولو رعایت و ها سیاست این در اساسی یها یریگ جهت به توجه با. شود

 .دارد قانون به نیاز برنامه، اجرای برای که باشد مواردی شامل اسالمی شورای مجلس به تقدیمی الیحه ،امید

 تحولی مسیر طراحی مستلزم است، شده میترس ها سیاست این در که بلندی اهداف به دستیابی است بدیهی

 ساله 02 انداز چشم دوره سوم ساله پنج در درصد 8 متوسط رشد به سابقه یب جهشی با را کشور اقتصاد که است

 یگذار هیسرما جذب و یداخل یگذار هیسرما توسعه ،روکا کسب مساعد محیط ایجاد نیازمند خود این و برساند

 تفضل با شک یب که است مقاومتی اقتصاد رویکرد با مناسب سیاسی و فرهنگی فضای آمدن فراهم و یخارج

 .شد خواهد ریپذ امکان دیگر قوای و نهادها همه و دولت و مردم همکاری و همدلی و الهی

 اینجانب به را کار پیشرفت منظماَ و نموده ارائه را الزم یبند زمان و سازوکار ،برنامه ستاد تشکیل با است الزم

 .نمایید گزارش

 روحانی حسن

 ایران اسالمی جمهوری رییس
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ارجاعيدرهايكليسياست

 ابالغيهبرنامهششمتوسعه
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 4- «هجری شمسی 4444ز جمهوری اسالمی ایران در افق اندا سند چشم» 

 رهبر معظم انقالب 49/8/4981ابالغیه مورخ 

 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

ساله، که مبنای انداز بیست کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشمبا سالم و تحیت و تشکر از 

ای از این سند برای هر  گردد. نسخه ی آینده است، به آن مجمع ابالغ می ساله های کلی چهار برنامه پنج سیاست

 گانه ارسال خواهد شد. یک از رؤسای سه

 ای خامنه سید علی

49/8/4981 

 «هجری شمسی 4444اسالمی ایران در افق انداز جمهوری چشم»

ریزی شده و مدبرانه جمع و در  با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه

 ساله:انداز بیست ها و اصول قانون اساسی، در چشم مسیر تحقق آرمان

 شت:هایی خواهد دا انداز چنین ویژگی ی ایرانی در افق این چشم جامعه

یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخالقی و  توسعه -

های مشروع، حفظ  ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم ارزش

 مند از امنیت اجتماعی و قضایی. ، و بهرهها انسانکرامت و حقوق 

  وردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهبرخ -

 اجتماعی و تولید ملی.

 جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه -

های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد  ، فرصتبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی -

 زیست مطلوب. مند از محیط ، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمستحکم خانواده

ی تعاون و  ، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهتمندیرضاپذیر، ایثارگر، مؤمن،  فعال، مسئولیت -

 قالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.سازگاری اجتماعی، متعهد به ان

ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای  یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهدست -

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر  میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 کامل. صادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغالاقت
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ی کارآمد، جامعه  توسعه ساالری دینی،  اسالم با تحکیم الگوی مردم بخش، فعال و مؤثر در جهان الهام -

تعالیم اسالمی  بر اساسای  اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

 های امام خمینی )ره(. و اندیشه

 اصول عزت، حکمت و مصلحت. بر اساس دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان -

 مالحظه: 

های  قرار گیرد که شاخص موردتوجههای سالیانه، این نکته  های توسعه و بودجه در تدوین و تصویب برنامه

و تورم، کاهش فاصله  گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال از قبیل: نرخ سرمایه ها آنکمی کالن 

های دفاعی و امنیتی، باید  و توانایی های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش درآمد میان دهک

ها  ها و هدف انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست زامات چشمهای توسعه و اهداف و ال متناسب با سیاست

 صورت کامل مراعات شود. به

 1- ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغیه رهبر معظم انقالب مورخ ها سیاست

19/44/4991 

 الرحیم الرحمن اللّه بسم

 و گسترده های زیرساخت و متنوع و غنی منابع و ریذخا و مادی و معنوی سرشار استعدادهای با اسالمی ایران

 الگوی از اگر پیشرفت، برای راسخ عزم دارای و کارآمد و متعهد انسانی نیروی از برخورداری همه، از تر مهم

 بر تنها نه کند پیروی است، مقاومتی اقتصاد همان که اسالمی و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصادی

 ملت این برابر در اریع تمام اقتصادی جنگ یک تحمیل با که را دشمن و آید می فائق اقتصادی مشکالت  همه

 و مخاطرات که جهانی در توانست خواهد بلکه دارد، می وا نشینی عقب و شکست به کرده، آرایی صف بزرگ

 به رو آن در...  و سیاسی اقتصادی، مالی، های بحران مانند اختیار، از خارج تحوالت از ناشی های اطمینانی بی

 قانون اصول و ها آرمان تحقق و پیشرفت تداوم و مختلف های زمینه در کشور دستاوردهای حفظ با است، افزایش

 و پویا گرا، برون و زا درون بنیان، عدالت فناوری، و دانش به متکی اقتصاد ساله، بیست زاندا چشم سند و اساسی

 .بخشد عینیت را اسالم اقتصادی نظام از بخش الهام ییالگو و سازد محقق را پیشرو



 14 توسعه ششم برنامه ابالغیه در ارجاعی کلی های پیوست: سیاست

 

 مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست ،نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس و الزم مداقه با اکنون

 نگاهی چنین با و اساسی قانون 44 اصل کلی یها سیاست خصوصاً گذشته، یها سیاست تکمیل و ادامه در که

 .گردد می ابالغ است، عالی اهداف این یسو به کشور اقتصاد صحیح حرکت راهبرد و شده تدوین

 مقررات و قوانین تهیه با و کنند آن اجرای به اقدام مشخص، بندی زمان با و درنگ بی کشور قوای است الزم

 فعاالن همه و مردم آفرینی نقش برای مناسب فرصت و زمینه مختلف، های عرصه برای راه نقشه تدوین و الزم

 همچون نیز ایران بزرگ ملت اقتصادی  حماسه الهی فضل به تا آورند فراهم مقدس جهاد این در را اقتصادی

 .خواستارم مهم امر این در را همگان توفیق متعال خداوند از. نماید رخ جهانیان چشم برابر در سیاسی حماسه

 یا خامنه سیّدعلی

 4991/ ماه بهمن/ 19

 

 19/44/4991مورخ  مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاستابالغیه 

 زاندا چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت های شاخص بهبود و پویا رشد تأمین هدف با

 پیشرو زا، درون مولد، ساز، فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست ساله، بیست

 :گردد می ابالغ گرا برون و

 منظور به کشور علمی و انسانی های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازی فعال و شرایط تأمین - 4

 تشویق و تسهیل با اقتصادی های فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه

 .متوسط و درآمد کم طبقات نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید و جمعی های همکاری

 نوآوری ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده ن،بنیا دانش اقتصاد پیشتازی - 0

 دستیابی و نبنیا دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظور به

 .منطقه در نبنیا دانش اقتصاد اول رتبه به

 تقویتِ کار، نیروی توانمندسازی ،تولید عوامل تقویت با اقتصاد در یور بهره رشدقرار دادن  محور -9

 در متنوع های قابلیت و ظرفیت یریکارگ به وا ه استان و مناطق بین رقابت بستر ایجاد اقتصاد، پذیری رقابت

 .کشور مناطق های مزیت جغرافیای

 شدت کاهش ری،و  بهره و اشتغال ،تولید افزایش جهت در ها یارانه سازی هدفمند اجرای ظرفیت از استفاده -4

 .اجتماعی عدالت های شاخص ارتقاء و انرژی
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 با ژهیو به ارزش، ایجاد درها  آن نقش با متناسب مصرف تا تولید  زنجیره در عوامل عادالنه بری سهم -5

 .تجربه و کارآفرینی خالقیت، مهارت، آموزش، ارتقاء طریق از انسانی سرمایه سهم افزایش

 تولید به دادن اولویت و ،(وارداتی اقالم در ژهیو )بهاساسی کاالهای و ها نهاده داخلی تولید افزایش -6

 به وابستگی کاهش هدف با وارداتی کاالهای تأمین مبادی در تنوع ایجاد و راهبردی خدمات و محصوالت

 .خاص و محدود کشورهای

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

 (.کاال

 کاالهای مصرف ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی یها سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت -8

 .تولید در یریپذ رقابت و کیفیت ارتقاء برای یزیر برنامه با همراه داخلی

 در ثبات ایجاد ملی، اقتصاد نیازهای به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام  جانبه همه تقویت و اصالح -9

 .واقعی بخش تقویت در پیشگامی و ملی اقتصاد

 مثبت ارزآوری خالص با و هافزود ارزشتناسب  به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند  جانبه همه حمایت -42

 :طریق از

 .الزم های مشوق گسترش و مقررات تسهیل    -

 .ازیموردن های زیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش    -

 .صادرات برای یخارج یگذار هیسرما تشویق    -

 های پیوند یبخش تنوع و جدید، بازارهای دهی شکل صادراتی، نیازهای با متناسب ملی تولید یزیر برنامه    -

 .منطقه کشورهای با ژهیو به کشورها با اقتصادی

 .نیاز صورت در مبادالت تسهیل برای تهاتری مبادالتسازوکار  از استفاده    -

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

 و گسترش پیشرفته، های فناوری انتقال منظور به کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه -44

 .خارج از مالی منابع و ضروری نیازهای تأمین و خدمات و کاال صادرات ،تولید تسهیل

 

 :طریق از کشور اقتصاد یریپذ بیآس کاهش و مقاومت قدرت افزایش -40

 .همسایگان ژهیو به جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای توسعه  -

 .اقتصادی های هدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده -
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 .یا منطقه و المللی بین های سازمان های ظرفیت از استفاده -

 :طریق از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد یریپذ ضربه با مقابله -49

 .راهبردی مشتریان انتخاب    -

 .فروش های روش در تنوع ایجاد    -

 درفروش. خصوصی بخش دادن مشارکت    -

 .گاز صادرات افزایش    -

 .برق صادرات افزایش    -

 .پتروشیمی صادرات افزایش    -

 .نفتی های فرآورده صادرات افزایش    -

 حفظ بر تأکید و گاز و نفت جهانی بازار در اثرگذاری منظور به کشور و گاز نفت راهبردی ذخایر افزایش -44

 .مشترک میادین در ژهیو به گاز، و نفت تولید های ظرفیت توسعه و

 دارای کاالهای تولید توسعه ،گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از هافزود ارزش افزایش  -45

 و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات بردن باال و( انرژی مصرف شدت شاخص بر اساس)بهینه بازدهی

 .منابع از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی های فرآورده

 اندازه سازی منطقی ساختارها، در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی های هزینه در ییجو صرفه -46

 زائد. های هزینه و غیرضرور و موازی های دستگاه حذف و دولت

 .مالیاتی درآمدهای سهم افزایش با دولت درآمدی نظام اصالح -47

 بودجه وابستگی قطع تا گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم  ساالنه افزایش -48

 .نفت به

 های حوزه در فسادزا های زمینه و ها فعالیت اقدامات، از جلوگیری و آن سازی سالم و اقتصاد سازی شفاف -49

 ... . و ارزی تجاری، پولی،

 اشتغال و یگذار هیسرما کارآفرینی، ی،ور بهره ثروت، تولید ه،افزود ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت -02

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

 و ای رسانه و آموزشی علمی، های محیط در ژهیو به آن سازی گفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین -04

 .ملی رایج و فراگیر گفتمان به آن تبدیل
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 همه پویای بسیج و یساز هماهنگ با مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست تحقق برای است مکلف دولت -00

 :دارد معمولرا  ریز اقدامات کشور، امکانات

 اقدامات و آفندی توان به دسترسی برای اقتصادی و فنی علمی، های ظرفیت یریکارگ به و شناسایی    -

 .مناسب

 .دشمن برای هزینه افزایش و تحریم های برنامه رصد    -

 برابر در هنگام به و سریع فعال، هوشمند، واکنش های طرح تهیه طریق از اقتصادی مخاطرات مدیریت    -

 .خارجی و داخلی های اختالل و مخاطرات

 .بازار بر نظارت های شیوه روزآمدسازی و گذاری قیمت و توزیع نظام یساز روان و شفاف -09

 .آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش افزایش -04

 9- 4/9/4984مورخ  اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست هابالغی  

 الزم گردد می ابالغ 442 اصل 4 بند مطابق ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی یها سیاست

 : شوم یادآور زمینه این در را نکاتی است

 است الزم است؛ موجود قوانین در تغییراتی بعضاً و جدید قوانین تصویب مستلزم ها سیاست این اجرای ـ4

 .نمایند همکاری یکدیگر با زمینه این در محترم مجلس و دولت

 همکاری و الزم تدابیر اتخاذ با ها سیاست این اجرای حسن بر نظام مصلحت تشخیص مجمع نظارت ـ0

 .است تأکید مورد معین وقت در سال هر نظارتی یها گزارش ارائه و مسئول یها دستگاه

 «دولتی های بنگاه و ها فعالیت واگذاری طریق از یغیردولت های بخش توسعه کلی یها سیاست» مورد در ـ9

 از هریک با سازی خصوصی رابطه به راجع مجمع تفصیلی مشورتی نظریات و مستندات و ها گزارش دریافت از پس

 از یک هر انتقال آثار دولتی، های بنگاه از بعضی ناکارآمدی در مختلف عوامل نقش ،44 اصل ذیل عوامل

 و یغیردولت های بخش آمادگی میزان ی،غیردولت های بخش به مربوط های بنگاه و 44 اصل صدر های فعالیت

 .انشاءاهلل. شد خواهد تصمیم اتخاذ دولت، حاکمیت اعمال های راه و ها ضمانت

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی یها سیاست

 ، ملی اقتصاد رشد به بخشیدن شتاب منظور به و 49 اصل مفاد و اساسی قانون 44 اصل ذیل به توجه با 

 و اقتصادی های بنگاه کارایی ارتقاء اجتماعی، عدالت تأمین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش
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 خصوصی های بخش سهم افزایش ملی، اقتصاد در پذیری رقابت افزایش فناوری، و انسانی و مادی منابع یور بهره

 سطح افزایش اقتصادی، های فعالیت تصدی در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن ملی، اقتصاد در تعاونی و

 :گردد می مقرر .خانوارها درآمد بهبود و گذاری سرمایه و انداز پس به مردم اقشار تشویق ،اشتغال عمومی

  )بخش  بزرگ شدنو جلوگیری از غیردولتی ی ها بخشی کلی توسعه ها سیاستالف

 (41/44/4987دولتی )با اعمال الحاقیه 

( را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت 44دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ) -4

( نباشد، حداکثر تا پایان 44برداری از آن( را که مشمول عناوین صدر اصل ) بلی و بهرههای ق )شامل تداوم فعالیت

 واگذار کند.غیردولتی ی تعاونی و خصوصی و عمومی ها بخشبه کاهش فعالیت(  %02ساله چهارم )سالیانه  نامه پنجبر

ج از عناوین صدر اصل تداوم و شروع فعالیت ضروری خار ،با توجه به مسئولیت نظام در حُسن اداره کشور

وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است. پیشنهاد هیئت به بنا، ( توسط دولت44)

مشمول این  ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد ،اداره و تولید محصوالت نظامی

 حکم نیست.

ذیل  به شرح ( قانون اساسی44های مذکور در صدر اصل ) ت در زمینهمالکیت و مدیری گذاری، سرمایه -0

 ی تعاونی و خصوصی مجاز است:ها بخشو  غیردولتی و نهادهای عمومی  ها بنگاهتوسط 

 یاستثنا به( و معادن بزرگ )دستی نفت و گاز صنایع بزرگ پایین ازجملهصنایع مادر ) ،صنایع بزرگ -4 -0

 (.نفت و گاز

 ی تجاری و ارزی کشور.ها سیاستفعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب  -0 -0

ی تعاونی سهامی عام و ها شرکتو  غیردولتی و نهادهای عمومی  ها بنگاهبانکداری توسط  -9 -0

 داران با تصویب قانون. ی سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامها شرکت

 بیمه. -4 -0

 شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات. ،نیرو تأمین -5 -0

های  امور واگذاری فرکانس و شبکه ،های مادر مخابراتی شبکه یاستثنا بهکلیه امور پست و مخابرات  -6 -0

 اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

 آهن. راه و راه -7 -0

 ی )حمل و نقل دریایی(.ران یکشتهوایی( و  هواپیمایی )حمل و نقل -8 -0
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با توجه به حفظ حاکمیت دولت و  ،(44ی صدر اصل )ها فعالیتدر غیردولتی ی دولتی و ها بخشسهم بهینه 

 .شود میطبق قانون تعیین  ،استقالل کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

با حفظ کلیه  یرسان آبهای بزرگ  برداری سدهای بزرگ و شبکه ایجاد و بهره -9 -0( 41/44/4987)

 بران  حقوق حقابه

  تعاونی بخش کلی های سیاست خصوص در هابالغی متن(ب 

 .پنجم ساله پنج برنامه آخر تا% 05 به کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم افزایش ـ4 

 .مولد اشتغال جهت در بیکاران برای ها تعاونی ایجاد در دولت مؤثر اقدام ـ0

 تسهیالت ارایه مالیاتی، تخفیف ؛ازجمله هایی روش طریق از ها تعاونی توسعه و تشکیل از دولت حمایت ـ9

 به نسبت ها تعاونی از دولت اضافی دریافت ازهرگونه پرهیز و کشور مالی مؤسسات کلیه وسیله به حمایتی اعتباری

 .خصوصی بخش

 .بیمه و بانکداری  جمله از اقتصادی های عرصه تمامی در ها تعاونی حضور از محدودیت رفع ـ4

 .کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم ارتقاء هدف با دولت سرمایه با تعاون توسعه بانک تشکیل ـ5

 .بخش این به عادالنه و جامع رسانی اطالع و نهایی بازار به ها تعاونی دستیابی از دولت حمایت ـ6

 از پرهیز و موضوعه قوانین اجرای بر نظارت و گذاری سیاست امور قالب در دولت حاکمیتی نقش اعمال ـ7

 .ها تعاونی مدیریتی و اجرایی امور در مداخله

 توانمندسازی کارآمدی افزایش منظور به الزم های حمایت سایر و ای حرفه و فنی های آموزش توسعه ـ8

 .ها تعاونی

 نحوی به الزم تدابیر اتخاذ و تعاونی بخش در سهام توزیع و سرمایه افزایش های شیوه در تنوع و انعطاف ـ9

 محدودیت با عام سهامی شرکت قالب در جدید های تعاونی تأسیس امکان متعارف، های تعاونی بر عالوه که

 .شود فراهم کند، می تعیین قانون را آن حدود که معینی سقف به سهامداران از یک هر مالکیت

 .اعضا تعداد با متناسب ها تعاونی از دولت حمایت ـ42

.فقرزدایی منظور به جامعه اول دهک سه دادن قرار پوشش تحت برای ملی فراگیر های تعاونی تأسیس ـ44
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   یغیردولت های بخش توسعه کلی های سیاست خصوص در ابالغیة( ج 

 مجمع رئیس و قوه سه روسای به 40/24/4985 درتاریخ که دولتی های بنگاه و ها فعالیت واگذاری طریق از 

 .است گردیده ابالغ نظام مصلحت تشخیص

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 فقرزدایی و اجتماعی عدالت اجرای بر مبتنی کشور اقتصادی توسعه و رشد گرفتن شتاب ضرورت به توجه با  

 کشور ساله 02 انداز چشم چارچوب در

  نظارت و هدایت و یگذار استیس به بنگاه مستقیم مدیریت و مالکیت از دولت نقش تغییر -  

 های بازار در ها کاال رقابت جهت آن از حمایت و اقتصاد در تعاونی و خصوصی های بخش سازی توانمند -

  المللی بین

 و تدریجی فرآیند یک در جهانی تجارت قواعد با هوشمندانه مواجهه جهت داخلی های بنگاه یساز آماده  -

  هدفمند

  متخصص و پایه و دانش انسانی سرمایه توسعه -

  المللی بین های استاندارد با کیفیت ارزیابی یها نظام انطباق و ملی های استاندارد ارتقای و توسعه -

 بر بنا و عمومی مالکیت گسترش و یریپذ رقابت و کارآیی افزایش راستای در یساز یخصوص یریگ جهت -

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست ج بند نظام، مصلحت تشخیص مجمع پیشنهاد

 .گردد می ابالغ 442 اصل 4 بند مطابق

 تعاونی های شرکت خصوصی های بخش به 44 اصل صدر مشمول دولتی های بنگاه سهام از%  82 واگذاری  

 :است مجاز ذیل شرح به یردولتیغ عمومی های بنگاه و عام سهامی

 بزرگ صنایع جمله از) مادر صنایع و بزرگ صنایع بزرگ، معادن های زمینه در که دولتی های بنگاه ـ4

 و خام نفت تولید و استخراج های شرکت و ایران نفت ملی شرکت یاستثنا به هستند فعال( گاز و نفت دستی پایین

  گاز

 بانک سپه، بانک ایران، ملی بانک ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک یاستثنا به دولتی های بانک ـ0

  صادرات توسعه بانک و مسکن بانک کشاورزی، بانک معدن، و صنعت

  ایران بیمه و مرکزی بیمه یاستثنا به دولتی بیمه های شرکت ـ9

  کشتیرانی و بنادر سازمان و کشوری هواپیمایی سازمان یاستثنا به کشتیرانی و هواپیمایی های شرکت ـ4
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  برق انتقال اصلی های شبکه یاستثنا به نیرو تأمین های بنگاه ـ5

 های شبکه و فرکانس واگذاری امور مخابراتی، مادر های شبکه یاستثنا به مخابراتی و پستی های بنگاه ـ6

  پستی پایه خدمات توزیع مدیریت و مبادالت و تجزیه اصلی

  قوا کل فرمانده تشخیص به ضروری امنیتی و دفاعی تولیدات یاستثنا به مسلح نیروهای به وابسته صنایع ـ7

   واگذاری الزامات: 

  شود می انجام بورس بازار طریق از سهام گذاری قیمت( الف 

 ایجاد از جلوگیری و مشارکت به عموم تشویق و ترغیب جهت مناسب یرسان اطالع با عمومی فراخوان( ب

 .پذیرد صورت اطالعاتی رانت و انحصار

 ،بازار در خصوص الزم اصالحات واگذاری مشمول های شرکت سهام مناسب بازدهی تضمین جهت( ج

 .گردد انجام تجارت قانون اساس بر مناسب مدیریت و محصوالت گذاری قیمت

 با زیرمجموعه های شرکت و تخصصی مادر های شرکت قالب در طرح مشمول های شرکت سهام واگذاری( د

 .گیرد صورت جانبه همه کارشناسی

 های ظرفیت از استفاده با واگذاری مشمول های بنگاه وری بهره افزایش و مدیریت اصالح منظور به( هـ

 .پذیرد انجام کارآمد و متخصص باتجربه، مدیران جذب جهت الزم اقدامات کشور، مدیریتی

 فوق های شرکت کارکنان و مدیران به «ج» بند مشمول های شرکت سهام از% 5 حداکثر اقساطی فروش

 .است مجاز

 نقش است موظف دولت حاکمیتی، وظایف تغییر و 44 اصل کلی های سیاست «ج» بند ابالغ به توجه با( و

 .نماید اجرا و تدوین را ملی اقتصاد بر نظارت و هدایت گذاری، سیاست در خود جدید

 حاکمیتی وظایف راستای در پیشرفته فناوری با نوین های حوزه جهت واگذاری منابع از درصدی تخصیص( ی

 .است مجاز

 ای خامنه علی سید
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 واگذاری کلی یها سیاست( د 

 : واگذاری الزامات ـ4 

 اقتصادی های بنگاه اداره و گسترده های فعالیت ایفای بر تعاونی و خصوصی های بخش توانمندسازی 4 ـ4

 .بزرگ

 .واگذاری اهداف تحقق برای واگذاری از بعد ربط ذی مراجع پشتیبانی و نظارت 0 ـ4

 برقراری واگذاری، تشکیالت تقویت بورس، بر تأکید با واگذاری سالم و معتبر های روش از استفاده 9 ـ4

 های شرکت سهام تدریجی ازعرضة گیری بهره همه، برای برابر های فرصت ایجاد رسانی، اطالع شفاف جریان

 .سهام پایه قیمت به دستیابی منظور به بورس در بزرگ

 .ها واگذاری در دولتی گیرندگان میمتص و واگذاری اندرکاران دست نبودن نفع ذی 4 ـ4

 .ها واگذاری در تعاونی بخش کلی یها سیاست رعایت 5 ـ4

 : واگذاری از حاصل درآمدهای مصارف ـ0

 قالب در و واریز کشور کل داری خزانه نزد خاصی حساب به دولتی های بنگاه سهام واگذاری از حاصل وجوه

 :شود می مصرف زیر ترتیب به مصوب های بودجه و ها برنامه

 .اجتماعی تأمین تقویت و محروم و مستضعف خانواده برای خوداتکایی ایجاد 4 ـ0

 .فقرزدایی منظور به ملی فراگیر های تعاونی به واگذاری از حاصل درآمدهای از% 92 اختصاص 0 ـ0

 .یافته توسعه کمتر مناطق اولویت با اقتصادی زیربناهای ایجاد 9 ـ0

 اقتصادی های بنگاه بهسازی و نوسازی و ها تعاونی تقویت برای( شده اداره وجوه) تسهیالت اعطای 4 ـ0

 مناطق توسعه در یغیردولت های بخش گذاری سرمایه برای نیز و شده واگذاری های بنگاه اولویت با غیردولتی

 .یافته کمترتوسعه

 مناطق اقتصادی توسعه منظور به% 49 سقف تا یغیردولت های بخش با دولتی های شرکت مشارکت 5 ـ0

 .یافته توسعه کمتر

 .ها سیاست این «الف» بند رعایت با دولتی های شرکت تمام نیمه های طرح تکمیل 6 ـ0

  انحصار از پرهیز و حاکمیت اعمال کلی یها سیاست( هـ: 

 اجرای و گذاری سیاست طریق از یغیردولت های بخش ورود از پس دولت عمومی حاکمیت اعمال تداوم ـ4

 .غیردولتی های بانک در قانونی و شرعی موازین اعمال مورد در ژهیو به نظارت و مقررات و قوانین
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 .ملی اقتصاد بر بیگانگان سیطرة و نفوذ از جلوگیری ـ0

 و قوانین تصویب و تنظیم طریق از غیردولتی اقتصادی های بنگاه توسط انحصار ایجاد از جلوگیری ـ9

 .مقررات

 4-  44/4/4989اداری  مورخ  نظام کلی یها سیاستابالغیه 

 یها هیسرما به نهادن ارج و انسانی کرامت و اسالمی های ارزش بر مبتنی یسازمان فرهنگ یساز نهینهاد -4  

 .اجتماعی و انسانی

 .انسانی منابع ارتقای و خدمات تداوم جذب، در محوری عدالت -0 

 و متعهد توانمند، انسانی نیروی جذب منظور به انسانی منابع گزینش یها روش روزآمدی و معیارها بهبود -9 

 .یا رحرفهیغ و یا قهیسل یها نگرش و ها ینظر تنگ از پرهیز و شایسته

 .مدیران ارتقای و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی یساالر ستهیشا و گرایی دانش -4 

 .آنان یها مهارت و تخصص ، دانش سطح ارتقای و بهسازی و انسانی منابع معنوی رشد زمینه ایجاد -5 

 شغل های ویژگی و جایگاه توانمندی، عملکرد بر تأکید با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعایت -6 

 .اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه با معیشت حداقل تأمین و شاغل و

 .محروم مناطق و یافته توسعه کمتر های استان در متخصص نیروهای نگهداری و جذب یساز نهیزم -7 

 تجارب و نظرات از یریگ بهره و رانیبگ یمستمر و بازنشستگان معیشت تأمین و عزت و کرامت حفظ -8 

 .ها آن مفید

 .اداری نظام در افراد زندگی و کار بین تعادل ایجاد و خانواده استحکام به توجه -9 

 .انداز چشم اهداف تحقق جهت در اداری نظام تشکیالت ساختن منطقی و یساز متناسب ، سازی چابک -42 

 خدمات کیفیت و سرعت اثربخشی، افزایش رویکرد با سازمانی و اداری تمرکز عدم و یریپذ انعطاف -44 

 .کشوری

 خدمات ارائه در تسهیل و تسریع منظور به اداری یها روش و فرآیندها در کارآیی و اثربخشی به توجه -40 

 .کشوری

 .اداری مقررات و قوانین تنقیح و تنظیم در روزآمدی و شفافیت محوری، عدالت -49 
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 اهداف تحقق منظور به اداری یها دستگاه اثربخش تعامل و هماهنگی همسوسازی، ،ینگر کل -44 

 .انداز چشم و فرابخشی

 .عمومی خدمات مطلوب ارائه منظور به آن الزامات آوردن فراهم و الکترونیک اداری نظام توسعه -45 

 با ، اطالعات سازی یکپارچه و دانش مدیریت اصول کارگیری به طریق از اداری نظام کردن نبنیا دانش -46 

 .اسالمی های ارزش بر ابتناء

 .مردم اعتماد و رضایتمندی سطح ارتقای منظور به کیفی و نوین برتر، رسانی خدمات -47 

 دسترسی بر تأکید با اداری نظام و مردم متقابل تکالیف و حقوق به نسبت بخشی آگاهی و سازی شفاف -48 

 .صحیح اطالعات به مردم مند ضابطه و آسان

 .اداری نظام در مردمی های ظرفیت از استفاده و جذب برای سازی زمینه -49 

 و رجوع ارباب تکریم و پاسخگویی اجتماعی، و اداری پذیرش مسئولیت فرهنگ اشاعه ،گرایی قانون -02 

 .ها فعالیت کلیه در فردی و ای سلیقه برخورد از اجتناب و شهروندان

 ساده ،جویی صرفه ،داری امانت ،خودکنترلی فرهنگ اجتماعی، انضباط کاری، وجدان سازی نهادینه -04 

 .المال بیت حفظ و زیستی

 رفاه نیز و فرهنگی بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، امنیت اساس بر اداری مناسبات و روابط تنظیم -00 

 .جامعه آحاد نسبی

 در تقصیر یا قصور اثر در حقوقی و حقیقی اشخاص بر وارده های خسارت جبران و مردم حقوق حفظ -09 

 .اداری نظام در مقررات و قانون خالف اقدامات و تصمیمات

 و قانونی فرآیندهای اصالح طریق از آن در اخالقی های ارزش رشد و اداری نظام سالمت ارتقای -04 

 .تخلفات با برخورد و پیشگیری مؤثر نظام کارگیری به و فرهنگی امکانات از گیری بهره اداری،

 سازی یکپارچه و اداری نظام در کنترل و نظارت های شیوه و ساختارها هماهنگی و سازی کارآمد -05 

 .اطالعات

 .اداری نظام پویایی منظور به مستمر بهبود و فرهنگ اشاعه و ابتکار و نوآوری روحیه از حمایت -06 

( غیردولتی ینهادها مسئوالن مسلح، نیروهای ، قوه سه محترم روسای) ها سیاست این محترم مخاطبان

 گزارش معین زمانی فواصل در را آن پیشرفت و تهیه را آن شدن عملیاتی برای مشخص یبند زمان اند موظف

 .نمایند
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 دبیرخانه در کارشناسی بررسی از پس اداری نظام کلی یها سیاست پیشنهادی موارد که است توضیح به الزم

 .شد تقدیم رهبری معظم مقام محضر به و یبند جمع  4986 سال در مجمع شورای و

 1- 14/9/4994 مورخ سرزمین آمایش کلی یها سیاست ابالغیه  

 :طریق از سرزمین آمایش اصلی رکن عنوان به انسانی منابع توسعه -الف

 .گرا قانون و پذیر نظم گرا، جمع دوست، وطن متدین، شاداب، انگیزه، با سالم، های انسان تربیت -4  

 عوامل ترکیب در انسانی منابع سهم افزایش جهت در کار نیروی وری بهره و پژوهش آموزش، سطح ارتقاء -0

 .ملی ثروت تولید در مؤثر

 گسترش و تعمیم و سرزمین پهنه در آن متعادل استقرار و جمعیت کیفی و کمی تناسب برقراری -9

 .اطالعاتی و ارتباطی های شبکه

 و سالمت گسترش ها، خالقیت و استعدادها شکوفایی تدین، بر تأکید با انسانی توسعه های شاخص بهبود -4

 .             عمومی دانش سطح ارتقای

 :طریق از سرزمین مدیریت و ایرانی – اسالمی هویت تقویت و سرزمینی و ملی یکپارچگی به توجه -ب 

 توسعه، اهداف مسیر در کشور طبیعی و فرهنگی های جاذبه و تاریخی میراث موقعیت، از مؤثر استفاده -4

 .تاریخی سوابق از حفاظت و گردشگری تقویت

 به توجه با کشور امور در مردم سهم افتهی سازمان افزایش و مردم و دولت رابطه اثربخش تنظیم -0

 .«مذاهب و اقوام و «ملی امنیت» ،«ملی همبستگی و وحدت» بخش در مصوب کلی های سیاست

 فرهنگی، های ظرفیت از استفاده با کشور گوناگون مناطق های مزیت و ها ارزش میان سازنده تعامل -9

 و ای منطقه سطوح به قانونی مناسب اختیارات تفویض جهت در اقدام و ملی های انگیزه و اقتصادی آموزشی،

 .              حاکمیتی و یگذار استیس امور تمرکز رعایت با محلی

 :با کشور اقتصاد بیرونی و درونی روابط تسهیل و اقتصادی یو بازده کارآیی ارتقای – ج  

 .کشور مختلف مناطق در جدید های مزیت خلق و طبیعی استعدادهای به توجه با ملی کار تقسیم -4

 و اصالح اقلیمی، بندی پهنه و تولید منابع با متناسب کشاورزی بخش نوسازی کشور، های مزیت افزایی هم -0

 .هیپا دانش خدمات و کاال تولید و نوین خدمات بخش یده سازمان صنعتی، تولید های زنجیره تکمیل
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 شاخص سطح مستمر ارتقاء و مختلف مناطق در زیربنایی و مدیریتی مناسب های زمینه آوردن فراهم -9

 .     کشور مناطق استعداد با متناسب ملی ثروت تولید در انسانی منابع سهم افزایش و ملی وری بهره

 :زیر نکات به توجه با منطقه هر های توان و ها قابلیت با متناسب ای منطقه های تعادل به دستیابی -د  

 .کشور مناطق در ناروا تبعیض رفع و برابر های فرصت و عادالنه امکانات ایجاد -4

 و وحدت تقویت و ای منطقه های تعادل به رسیدن برای کشور مختلف مناطق فرامرزی و ملی نقش تعیین -0

 .ملی یکپارچگی

 اولویت با تراکم کم مناطق در فعالیت و جمعیت سهم افزایش برای مناسب های زمینه آوردن فراهم -9

 .              کشور جنوبی و شرقی مناطق

 مؤثر مشارکت بر تأکید با مرزی مناطق در ویژه به فعالیت و زیست مراکز مناسب فضای بخشی سامان -هـ  

 :با مردم

 پیوسته هم به شبکه ایجاد با کشور آبادانی و پیشرفت بر مستمر نظارت و کالن مدیریت ساماندهی، -4

 انداز چشم اهداف تحقق جهت در ها آن از هریک فراملی کارکرد و نقش تعریف و ملی های فعالیت و اسکان مناطق

 .سرزمین آمایش اصول و

 امنیتی، دفاعی، مالحظات به توجه با ویژه و حساس مناطق در آبادانی و پیشرفت عوامل هدفمند تقویت -0

 .توسعه فرآیند در مردم فعالیت و نقش افزایش و یطیمح ستیز و اجتماعی فرهنگی،

 همجوار، های استان ظرفیت از گیری بهره با کشور شمال و جنوب سواحل و ریجزا هماهنگی توسعه -9

 و بر انرژی و پشتیبان مرتبط، صنایع استقرار و گاز و نفت و دریایی منابع اساسی، زیربناهای جغرافیایی، موقعیت

 در سال ده طی) فراملی تعامل تقویت با تحقیقات و ای حرفه -فنی عالی، آموزش گردشگری، بازرگانی، توسعه

 (.ساله پنج برنامه دو قالب

 های مزیت از گیری بهره و زیربنایی امور تقویت با کشور غرب و شرق در مرزی مناطق هماهنگ توسعه -4

 .          فرامرزی تعامل و بازرگانی آموزشی، گردشگری، ملی ظرفیت توسعه جهت نسبی

 :بر تکیه با سرزمین در تیو فعال جمعیت استقرار در یو دفاع امنیتی مالحظات رعایت -و  

 با متناسب حساس، و حیاتی مراکز همچنین و فعالیت و زیست مراکز استقرار و مناسب های مکان انتخاب -4

 .غیرعامل پدافند و امنیتی ویژه به فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالحظات

 تقویت و اقتصادی های مشوق اعطای با مرزی مناطق در استانی و ملی ای توسعه های فعالیت ارتقاء -0

 .تهدیدات با متناسب انتظامی و نظامی نیروهای تقویت و جمعیت مناسب استقرار و زیربناها
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 منابع و حوادث طبیعی، سوانح مدیریت به توجه با کشور در جمعیت استقرار و خدمات سطوح ساماندهی -9

 و جمعیتی مراکز ابنیه و حیاتی و زیربنایی تأسیسات ایمنی ضریب افزایش جهت شناسی زمین شرایط رعایت و آب

 .روستاها و شهرها

 مناطق یافتگی توسعه سطح ارتقاء با اجتماعی پیوندهای و وحدت ملی، یکپارچگی همگرایی، تقویت -4

 .توسعه های کانون و ها قطب ایجاد و کشور مختلف

 .              الزم تدابیر با اه استان مراکز به رویه بی های مهاجرت از پیشگیری -5

 :طریق از جهانی و ای منطقه شایسته جایگاه کسب جهت در جغرافیایی ممتاز موقعیت از استفاده -ز  

 ینیآفر نقش تقویت با اسالمی -ایرانی تمدن حوزه ویژه به جهان و منطقه کشورهای با همکاری و تعامل -4

 .مشترک یا ملی منافع تأمین جهت در کشور امنیتی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 هوایی مرور و عبور مرکز به کشور تبدیل و سرزمین شریانی و اصلی ارتباطی های راه و ریلی شبکه تقویت -0

 منطقه در مخابرات و( برق ،گاز نفت،) انرژی مبادله مرکزیت نقش ایفای نیز و مسافر و کاال ترانزیت برای منطقه

 .ملی منافع و امنیت حفظ منظور به

 مختلف های زمینه در مشترک های فعالیت و گذاری سرمایه طراحی، در منطقه کشورهای مشارکت جلب -9

 .ای منطقه مشترک منافع تأمین جهت در زیربنایی و اقتصادی ویژه به

 و اقتصادی، فرهنگی، علمی، ویژه به گوناگون های زمینه در ای منطقه های تشکل و نهادها تقویت و ایجاد -4

 .اسالمی -ایرانی هویت عناصر از گیری بهره با محیطی زیست

 و ارتباطی پیشرفته خدمات به ها آن تجهیز و کشور مستعد جزایر و بنادر شهرها، کالن از تعدادی انتخاب -5

 .فراملی نقش پذیرش برای اطالعاتی

 و مهندسی فنی، خدمات صدور با کشورها سایر و منطقه با فنی – علمی تعامالت در محوری نقش ایفای -6

 .  آموزشی

 های طرح در زیست محیط حفظ و تجدیدشونده طبیعی منابع ها، سرمایه از بهینه وری بهره و احیا حفظ، – ح

 . توسعه

 2-  19/9/4994 مورخ صنعت بخش در نظام کلی یها سیاستابالغیه  

 : با صنعت، بخش هافزود ارزش افزایش و داخلی تولید در صنعت بخش سهم افزایش -4
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 صنعتی یگذار هیسرما مطلوب رشد به دستیابی -

 محور دانش صنعتی فرآیندهای انتخاب -

 .کارآفرینی و تالش کار، منزلت ارتقاء -

 : بر اساس ملی، صنعت یریپذ رقابت توان افزایش  -0

 غیردولتی بخش مدیریت و مالکیت گسترش -

 ها بنگاه اقتصادی اندازه رعایت -

 .ضرور غیر انحصارات و خاص امتیازات لغو  -

 سرمایه و کار نیروی ویژه به تولید عوامل یور بهره افزایش -9

 : با راهبردی، و پیشرفته یها یفناور به دستیابی و کشور صنایع فناوری سطح ارتقاء -4

 توسعه و تحقیق گسترش -

 طراحی قدرت ایجاد -

 کشور صنعتی و پژوهشی آموزشی، علمی، مراکز همکاری تقویت -

 جهان صنعتی و علمی پیشرفته مراکز با سازنده تعامل  -

 رقابتی و نسبی جدید یها تیمز آفرینش و کشف و موجود نسبی یها تیمز از گیریبهره -

 هایداوری سازی نهادینه با ها سازی تصمیم در ها آن نقش افزایش و تخصصی یها تشکل توسعه -5

 .یا حرفه و تخصصی

 برقراری و زیربناها و هازیرساخت ایجاد و حمایت:  طریق از کشور، در یا منطقه تعادل و انسجام -6

 .امنیتی و سرزمینی آمایش اصول رعایت با مناسب یها مشوق

 :با کشور، صنعتی خدمات و کاال صادرات مستمر رشد -7

 کاالها کیفیت ارتقاء -

 بازار تحصیل و شناسایی -

 .صنعتی صادرات از مقرراتی و سیاسی مالی، مؤثر یها تیحما -

 .گردشگری صنعت از گیری بهره و هنری و فرهنگی محتوای دارای صنایع ویژه به دستی صنایع گسترش -8

 بزرگ صنایع با ها آن پیوند برقراری و متوسط و کوچک صنایع تقویت:  طریق از صنعتی، یها خوشه ایجاد -9

 .رقابتی توان ارتقاء و صنعت ییافزا هم منظور به
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 7-  48/4/4999مورخ  سالمت کلی یها سیاستابالغیه 

 های ارزش و اصول بر مبتنی سالمت یبخش توان و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، خدمات ارائه ـ 4

 .جامعه در آن یساز نهینهاد و اسالمی  -انسانی

 های محیط در تحول و مدیران و دانشجویان و اساتید تربیت و تعلیم و ارزشیابی انتخاب، نظام ارتقاء -4-4

 .ای حرفه آداب و پزشکی اخالق اسالمی، های ارزش با متناسب دانشگاهی و علمی

 ارائه های محیط ظرفیت از استفاده و خود اجتماعی های مسؤولیت و حقوق از مردم سازی آگاه -0-4

 .جامعه در اسالمی اخالق و معنویت رشد برای سالمت های مراقبت

 : رعایت با مقررات و اجرایی های سیاست قوانین، همه در سالم انسان و جانبه همه سالمت رویکرد تحقق -0

 .درمان بر پیشگیری اولویت -4-0

 .درمانی و بهداشتی های برنامه نمودن روزآمد -0-0

 .علمی معتبر شواهد بر مبتنی سالمت دکنندهیتهد های آلودگی و مخاطرات کاهش -9-0

 .ای توسعه کالن های طرح برای سالمت پیوست تهیه -4-0

 .غربی جنوب آسیای منطقه در اول جایگاه به دستیابی برای سالمت های شاخص ارتقاء -5-0

 و بیماران و مردم حقوق از قانونمند صیانت برای ارزیابی و نظارت پایش، های نظام تکمیل و اصالح -6-0

 .کلی های سیاست صحیح اجرای

 موانع رفع ،خانواده بنیان تحکیم ایرانی، - اسالمی زندگی سبک ترویج با جامعه روانی سالمت ارتقاء -9

 .روانی سالمت های شاخص ارتقاء و معنوی و اخالقی های آموزش ترویج اجتماعی، و فردی زندگی در نیآفر تنش

 محصوالت واکسن، دارویی، اولیه مواد و ها فرآورده تولید برای ازیموردن های زیرساخت تقویت و ایجاد - 4

 .المللی بین استاندارد و کیفیت دارای پزشکی تجهیزات و ملزومات و زیستی

 راهنماهای و بندی سطح نظام اساس بر صرفاً تجویز اجازه و القائی تقاضای از ممانعت و تقاضا ساماندهی - 5

 دارو، واردات و مصرف تولید، بر کارآمد نظارت و گذاری سیاست و کشور ملی دارویی نظام و ژنریک طرح بالینی،

 .صادرات توسعه و داخلی تولید از حمایت هدف با پزشکی تجهیزات و زیستی محصوالت واکسن،

 هوای و آب کافی، و مطلوب سالم، غذایی سبد از مردم آحاد عادالنه مندی بهره و غذایی امنیت تأمین -6

 معیارهای و ملی استانداردهای رعایت با همراه ایمن بهداشتی های فرآورده و همگانی ورزشی امکانات پاک،

 .جهانی و ای منطقه
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 و عدالت تحقق پاسخگویی، هدف با سالمت حوزه در خدمات تدارک و مالی تأمین تولیت، وظایف تفکیک -7

 : ذیل شرح به مردم به مطلوب درمانی خدمات ارائه

 نظارت و ارزشیابی راهبردی، یها یزیر برنامه اجرایی، های گذاری سیاست شامل سالمت نظام تولیت -4-7

 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت محوریت با بیمه نظام طریق از سالمت منابع مدیریت -0-7

 .نهادها و مراکز سایر همکاری

 .خصوصی و عمومی دولتی، های بخش در خدمت کنندگان ارائه توسط خدمات تدارک -9-7

 .کرد خواهد تعیین قانون که است یسازوکار مطابق فوق امور ساماندهی و هماهنگی -4-7

 و عدالت محوریت با سالمت یکپارچه و جامع های مراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت بهبود و افزایش -8

 منطبق درمانی و بهداشتی شبکه قالب در وری بهره و کارآیی اثربخشی، شفاف، یرسان اطالع پاسخگویی، بر تأکید

 :طریق از عارجا و یبند سطح بر نظام

 و آموزش سالمت، های مراقبت در علمی و متقن های یافته بر مبتنی اقدام و گیری تصمیم ترویج -4-8

 خدمات اولویت با بندی سطح نظام استقرار سالمت، های فناوری ارزیابی راهنماها، و استانداردها تدوین با خدمات

 .پزشکی علوم آموزش نظام در ها آن ادغام و پیشگیری و سالمت ارتقاء

 تعیین و بالینی حاکمیت نظام ترویج و استقرار با سالمت های مراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت افزایش - 8- 0

 .استانداردها

 و سالمت ارتقاء هدف با کشور معلوالن جامعه و جانبازان برای حمایتی مراقبتی، جامع برنامه تدوین -9-8

 .آنان توانمندسازی

 : هدف با درمانی و بهداشتی های بیمه کیفی و کمی توسعه -9

 .درمان پایه بیمه ساختن همگانی -4-9

 یها نهیهز از مردم سهم کاهش و جامعه آحاد برای ها بیمه توسط درمان پایه نیازهای کامل پوشش -0-9

 .باشد نداشته دیگری رنج و دغدغه بیماری، رنج جز بیمار که آنجا تا درمان

 به شفاف و قانونی های دستورالعمل چارچوب در تکمیلی بیمه توسط پایه بیمه از فراتر خدمات ارائه -9-9

 .باشد برخوردار الزم مطلوبیت از همواره درمانی پایه خدمات ارائه کیفیت که ای گونه
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 و بهداشت وزارت توسط تکمیلی و پایه های بیمه سطح در درمانی و بهداشتی جامع خدمات بسته تعیین -4-9

 و زائد اقدامات حذف با ها بسته دقیق اجرای بر تولیت مؤثر نظارت و ای بیمه نظام توسط ها آن خرید و درمان

 .درمان تا بیماری تشخیص معاینه، چرخه در غیرضروری های هزینه

 .درمانی بیمه خدمات ارائه برای رقابتی بازار تقویت -5-9

 واقعی فنی حق با هافزود ارزش اساس بر و شواهد بر مبتنی سالمت های مراقبت و خدمات تعرفه تدوین -6-9

 .غیردولتی و دولتی بخش برای یکسان

 ترغیب و عادالنه درآمد ایجاد کارآیی، افزایش عملکرد، کیفیت بر مبتنی پرداخت نظام اصالح -7-9

 .محروم مناطق در پیشگیری و سالمت ارتقاء های فعالیت به خاص توجه و خدمات کنندگان ارائه مثبت های انگیزه

 :بر تأکید با سالمت بخش در پایدار مالی منابع تأمین -42

 .ها فعالیت و ها هزینه درآمدها، قانونمند یساز شفاف -4-42

 ناخالص تولید از درمانی، و بهداشتی خدمات ارائه در کیفیت ارتقاء با متناسب سالمت، سهم افزایش -0-42

 زاندا چشم سند اهداف و باشد منطقه کشورهای میانگین از باالتر که نحوی به دولت عمومی بودجه و داخلی

 .یابد تحقق

 .سالمت آور زیان خدمات و مواد و محصوالت بر عوارض وضع -9-42

 و عدالت تأمین هدف با درمان و بهداشت های یارانه هدفمندسازی و سالمت بخش به یارانه پرداخت -4-42

 .درآمدی پایین های دهک و نیازمند اقشار به اختصاصی کمک و برخوردار ریغ مناطق در ژهیو به سالمت ارتقاء

 در جامعه و خانواده فرد، فعاالنه و ساختارمند مشارکت و توانمندی پذیری، مسؤولیت آگاهی، افزایش -44

 تحت کشور ای رسانه و آموزشی فرهنگی، های سازمان و نهادها ظرفیت از استفاده با سالمت ارتقاء و حفظ ،تأمین

 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظارت

 .ایران سنتی طب نمودن نهادینه و توسعه ترویج، تبیین، بازشناسی، -40

 علمی های نوآوری توسعه از حمایت و کشاورزی جهاد وزارت نظر تحت دارویی گیاهان کشت ترویج -4-40

 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظر تحت سنتی دارویی های فرآورده عرضه و تولید در فنی و

 .آن با مرتبط های فرآورده و سنتی طب درمانی و تشخیصی های روش کردن روزآمد و یاستانداردساز -0-40

 .سنتی طب زمینه در کشورها سایر با تجربیات تبادل -9-40

 .گیاهی داروهای و سنتی طب خدمات ارائه بر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظارت -4-40
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 های روش و تجربیات افزایی هم برای نوین طب و سنتی طب میان منطقی تبادل و تعامل برقراری -5-40

 .درمانی

 .تغذیه عرصه در زندگی سبک اصالح -6-40

 نیازهای بر مبتنی ،محور سالمت هدفمند، صورت به پزشکی علوم آموزش نظام کمی و کیفی توسعه -49

 و مهارت دارای و ای حرفه اسالمی اخالق به متعهد کارآمد، انسانی نیروی تربیت با و عادالنه و پاسخگو جامعه،

 .کشور مختلف مناطق نیازهای با متناسب های شایستگی

 مرجعیت به دستیابی برای ریزی برنامه و نوآوری نظام رویکرد با پزشکی علوم پژوهش راهبردی تحول -44

 جهان و غربی جنوب آسیای منطقه پزشکی قطب به ایران تبدیل و پزشکی خدمات ارائه و فنون علوم، در علمی

 .اسالم

 8-  94/1/4999 مورخ جمعیت کلی یها سیاستابالغیه  

 کشور کنونی جمعیّت جوانی و بالندگی پویندگی، به توجه با و ملّی؛ اقتدار در جمعیّت مقوله اهمیّت به عنایت با

 گذشته، های سال در باروری نرخ و جمعیّت رشد نرخ کاهش جبران جهت در و امتیاز؛ و فرصت یک عنوان به

 الزم کشور، پیشرفت در جمعیّت عامل ایجابی نقش داشتن نظر در با. گردد می ابالغ تجمعیّ کلی یها سیاست

 انجام جمعیّتی یها سیاست با متناسب کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، رشد برای جامع های ریزی برنامه است

 زمینه، این در ربط یذ های دستگاه و نظام ارکان بین کار تقسیم و هماهنگی با است ضروری همچنین. گیرد

 .شود گزارش ها سیاست اجرای مستمر رصد نتایج و گیرد صورت قوّت و سرعت دقّت، با الزم اقدامات

 یا خامنه سیّدعلی 

 4999/اردیبهشت/94

 .جانشینی سطح از بیش به باروری نرخ افزایش با جمعیّت جوانی و بالندگی پویایی، ارتقاء -4

 از حمایت و ازدواج سن کاهش فرزند، افزایش و خانواده تشکیل ترویج و تسهیل ازدواج، موانع رفع -0

 .کارآمد و صالح نسل تربیت و زندگی های هزینه تأمین در آنان توانمندسازی و جوان های زوج

 های هزینه ای بیمه پوشش و شیردهی و بارداری دوره در ویژه به مادران برای مناسب تسهیالت اختصاص -9

 .ربط ذی حمایتی مؤسسات و نهادها تقویت و زنان و مردان ناباروری درمان و زایمان
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 و خانواده کانون اصالت درباره عمومی های آموزش تکمیل و اصالح با خانواده پایداری و بنیان تحکیم -4

 و فرهنگ مبنای بر ای مشاوره خدمات ارائه و ارتباطی و زندگی های مهارت  آموزش بر تأکید با و پروری فرزند

 های مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات اجتماعی، تأمین نظام تقویت و توسعه و ایرانی -اسالمی های ارزش

 .فرزندآوری و باروری سالمت جهت در پزشکی

 .غربی زندگی سبک نامطلوب ابعاد با مقابله و ایرانی -اسالمی زندگی سبک سازی نهادینه و ترویج -5

 ویژه به اجتماعی، های آسیب از پیشگیری و جمعیّت سالم تغذیه و سالمت تأمین زندگی، به امید ارتقاء -6

 .ها بیماری و یطیمح ستیز های آلودگی سوانح، اعتیاد،

 در آنان نگهداری و سالمت تأمین برای الزم شرایط ایجاد و سالمندان تکریم و احترام برای یساز فرهنگ -7

 .مناسب های عرصه در سالمندان های توانمندی و تجارب از مندی بهره برای الزم سازوکار بینی پیش و خانواده

 و تربیتی نظامات کردن سازگار و تقویت اصالح، و یساز فرهنگ با کار سن در جمعیّت توانمندسازی -8

 جهت در آنان عالیق و استعدادها و جامعه نیازهای با تخصصی و ای حرفه ـ فنی کارآفرینی، عمومی، های آموزش

 .مولّد و مؤثر اشتغال ایجاد

 توزیع هدف با آب تأمین بر تأکید با زیستی ظرفیت با متناسب ،جمعیّت جغرافیایی و فضایی توزیع باز -9

 .جمعیّتی فشار کاهش و متعادل

 در ویژه به جمعیّتی جدید مراکز ایجاد و تراکم کم و مرزی مناطق و روستاها در جمعیّت جذب و حفظ -42

 و گذاری سرمایه تشویق و حمایت زیربنایی، های شبکه توسعه طریق از عمان دریای و فارس جیخل سواحل و جزایر

 .کافی درآمد با روکا کسب فضای ایجاد

 یسازوکارها اجرای و تدوین با تجمعیّ کلی یها سیاست با هماهنگ خارج و داخل به مهاجرت مدیریت -44

 .مناسب

 های توانایی و ها ظرفیت از گیری بهره و ،یگذار هیسرما و حضور برای کشور از خارج ایرانیان تشویق -40

 .آنان

 پهنه در اجتماعی همگرایی و وفاق ارتقاء و( انقالبی اسالمی، ایرانی،) ملی بخش هویت های مؤلفه تقویت -49

 .کشور از خارج ایرانیان و مرزنشینان؛ میان در ویژه به سرزمینی

 های شاخص تدوین و مناسب سازوکار ایجاد با یکیف و کمّی ابعاد در جمعیّتی یها سیاست مستمر رصد -44

 .انسانی توسعه و جمعیّتی های پژوهش انجام و انسانی توسعه بومی
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 9-  امنیتی  و دفاعی خودکفایی موضوع در خصوص نظام کلی یها سیاستابالغیه

  19/9/4994مورخ 

 .امنیتی و دفاعی ابعاد و سطوح تمام در خالقیت و نوآوری خودکفایی، خودباوری، فرهنگ تعمیق و توسعه -4 

 مرزهای در حرکت و امنتی و دفاعی تحقیقات و فناوری و علوم توسعه و تولید ،یافزار نرم نهضت ترویج -0

 .روزآمدی و یساز یبوم بر تأکید با دانش

 توسعه از پشتیبانی و نوآوری بر تأکید با آینده و حال امنیتی و دفاعی ازیموردن برتر یها یفناور به دستیابی -9

 .ها آن

 بهسازی با توأم امنیتی و دفاعی دار تیاولو خدمات و کاالها ،ها سامانه در کشور خودکفایی بر تأکید -4

 .آن کارآیی و قابلیت افزایش و موجود تجهیزات

 رعایت با االمکان یحت و ضرورت حد در مگر کشور خارج از امنیتی و دفاعی نیازهای تأمین ممنوعیت -5

 :زیر مالحظات

 .فناوری انتقال اولویت با -

 .پشتیبانی و آموزش تأمین -

 .متنوع منابع از تأمین -

 مسلح نیروهای نیازهای تأمین در یردولتیغ و دولتی از اعم ها بخش سایر مشارکت جلب و یسپار برون -6

 .حفاظتی و امنیتی مالحظات رعایت با

 آنان تقویت و رشد یها نهیزم نمودن فراهم با نخبه و مستعد نیروهای یریکارگ به و توانمندسازی جذب، -7

 .کشور ازیموردن امنیتی و دفاعی یها یفناور توسعه یها تیقابل ارتقاء برای

 دفاعی خدمات و کاالها تجاری و تولیدی علمی، یها نهیزم در کشورها دیگر با همکاری و ارتباط برقراری -8

 .امنیتی و دفاعی خودکفایی کلی یها سیاست اهداف به دستیابی برای امنیتی و

 در ییافزا هم ایجاد و کشور امنیتی و دفاعی یها یفناور و صنایع توسعه مسیر سازی صرفه به مقرون -9

 .ازیموردن یها یفناور
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 44-  41/47/4981مخدر مورخ  مواد با مبارزه کلی یها سیاستابالغیه  

 پیش و گردان روان و مخدر مواد با مرتبط غیرقانونی اقدامات و ها تیفعال کلیه علیه قاطع و فراگیر مبارزه -4

 .مواد عرضه و ،ورود،صدور،نگهداریتولید کشت، قبیل از ها آن سازهای

 و شناسایی برای قضایی و نظامی،انتظامی اطالعاتی، امکانات از فراگیر استفاده و ،تجهیز توسعه تقویت، -0

 و ها گردان روان انواع و مخدر مواد با مرتبط یالملل نیب و داخلی اصلی عوامل با مقابله و ها شبکه انهدام و تعقیب

 .ها آن سازهای پیش

 کنترل منظور به اطالعات تمرکز و کنترلی یها ستمیس کردن مکانیزه و ها گانی توسعه و تجهیز تقویت، -9

 سازهای پیش و گردان روان مخدر، مواد با مرتبط غیرقانونی اقدامات از جلوگیری و کشور ورودی مبادی و مرزها

 .ربط یذ یها دستگاه سایر و انتظامی نیروی در مخدر مواد با مبارزه تخصصی ساختار تقویت و ها آن

 با گردان روان و مخدر مواد از ناشی یها بیآس و تهدیدات با مقابله در پیشگیرانه راهکارهای اتخاذ -4

 هنری، فرهنگی، اقدامات و مردم دینی باورهای تقویت بر تأکید با یردولتیغ و دولتی امکانات از گیری بهره

 .عمومی و فرهنگی مراکز و تربیت و آموزش ، کار ، خانواده محیط در تبلیغاتی و آموزشی ورزشی،

 و علمی،پزشکی،صنعتی موارد در جز ها آن سازهای پیش و گردان روان و مخدر مواد مصرف انگاری جرم -5

 .آسیب کاهش و درمان مصوب یها برنامه

 :باهدف فراگیر و جامع علمی تدابیر اتخاذ و بازتوانی ، درمان تشخیص، عمومی  امکانات گسترش و ایجاد -6

 کنندگان مصرف بازتوانی و درمان( 4    

 ها بیآس کاهش( 0   

 پرخطر مواد به خطر کم مواد از مصرف الگوی تغییر از جلوگیری(   9   

 انواع و مخدر مواد به مبتالیان درمان از پس اجتماعی یها تیحما سازی زمینه برای الزم تدابیر اتخاذ -7

 اجتماعی و حقوقی یها تیحما و  پزشکی و مشاوره خدمات ارائه فراغت، اوقات ،اشتغال ٔ نهیدرزم گردان روان

 افراد حمایتی یازهاین و  یدرمان خدمات امکانات نمودن فراهم نیز و  ها آن یها خانواده و شده بازتوانی افراد برای

 مذکور

 :با گردان روان و مخدر مواد با مرتبط یالملل نیب و یا منطقه دیپلماسی ارتقاء و تقویت -8

  مناسبات نمودن هدفمند(   4    

 مربوط اقدامات و ها یریگ میتصم ،ها یساز میتصم در فعال مشارکت(      0   
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 یها سازمان و دیگر یکشورها اقتصادی و پشتیبانی ، فنی امکانات و تجارب از یبردار بهره(     9   

   یالملل نیب

 مخدر مواد یرقانونیغ ترانزیت از جلوگیری در مشترک اقدام زمینه نمودن فراهم(      4   

 در مردمی یها تشکل از حمایت و ها خانواده و مردم آحاد جدی مشارکت و حضور برای الزم تدابیر اتخاذ-9

  معتادان درمان و آسیب کاهش ، پیشگیری یها نهیزم

 و  گردان روان و مخدر مواد با مبارزه امر در یا توسعه و کاربردی بنیادی، یها پژوهش و مطالعات توسعه -42

 کشور در ربط یذ تخصصی و علمی های ظرفیت از استفاده و دنیا روز دانش بر هیبا تک معتادان درمان و پیشگیری

 یها سیاست تحقق منظور  به گردان روان و مخدر مواد با مبارزه مدیریت نظام ساختار اصالح و ارتقاء -44

 و اجرایی اقدامات کلیه و عملیاتی یها سیاست اتخاذ در هماهنگی و ها فعالیت به بخشیدن سرعت و نظام کلی

 .حقوقی و قضایی

 44-  و اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت کلی یها سیاستابالغیه 

  19/44/4989مورخ  (افتا)ارتباطات

 و حساس و حیاتی ساختارهای یامن ساز برای مناسب سازوکار و ملی سطح در فراگیر و جامع نظام ایجاد -4

 و اطالعاتی یها سامانه و الکترونیکی یها شبکه امنیت مداوم ارتقاء و ،ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در مهم

 :منظور به کشور در ارتباطی

 .عمومی خدمات استمرار -

 .ملی یها رساختیز پایداری  -

 .کشور اسرار از صیانت  -

 .اخالقی یها ارزش و ایرانی -اسالمی هویت و فرهنگ حفظ -

 .معنوی و مادی یها هیسرما و مشروع یها یآزاد و خصوصی حریم از حراست -

 .امنیتی مالحظات رعایت با ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه -0

 فناوری و علم تولید برای کشور صنعتی و آموزشی پژوهشی، علمی، یها تیظرف و دانش سطح ارتقاء -9

 (افتا) ارتباطی و اطالعاتی فضای امنیت به مربوط
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 امنیت فنی و علمی یها رساختیز توسعه در داخلی تخصصی یها یتوانمند و بومی فناوری بر تکیه -4

 .ارتباطی و اطالعاتی یها سامانه و الکترونیکی یها شبکه

 و اطالعات فناوری حوزه در تهدید هرگونه مقابل در بازدارندگی توان ارتقاء و دفاع پیشگیری، پایش، -5

 .ارتباطات

 فناوری دانش، یها حوزه در مشترک یگذار هیسرما و همکاری و جهانی و یا منطقه سازنده و مؤثر تعامل -6

 .ملی امنیت و منافع حفظ با ارتباطی و اطالعاتی یها سامانه و الکترونیکی یها شبکه امنیت به مربوط امور و

 الزم استانداردهای تدوین و نظارت هدایت، منظور به دولت نظر زیر کننده هماهنگ و متولی نهاد تعیین-7

 .ازیموردن قوانین نویسپیش تهیه و ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت توسعه و حفظ برای

 .افتا حوزه در عمومی یها مهارت و آگاهی افزایش و آموزش ،یساز فرهنگ -8

 .ها سیاست این اجرای در اجتماعی و فردی حقوق حفظ به مربوط قانونی مقررات و شرعی موازین رعایت-9

 41- 44/4/4989مورخ  مصرف الگوی اصالح کلی یها سیاست  

 با مقابله و قناعت و جویی صرفه فرهنگ ترویج سازمانی، و اجتماعی فردی، مصرف فرهنگ اصالح ـ4

 و هنری و آموزشی فرهنگی، های ظرفیت از استفاده با خارجی کاالی مصرف و ییگرا تجمل تبذیر، اسراف،

 .ملی رسانه ویژه به ها رسانه

 .مطلوب مصرف الگوی همگانی آموزش ـ0

 یها شاخص بر تأکید با و زمینه این در موفق الگوهای تشویق و ارائه با یور بهره فرهنگ ترویج و توسعه ـ9

 .یمند تیرضا و انضباط ،یریپذ تیمسئول کارآمدی،

 تخصصی یها آموزش و عمومی آموزش یها هیپا کلیه در مصرف یساز نهیبه یها روش و اصول آموزش ـ4

 .دانشگاهی

 .مصرف الگوی رعایت در عمومی نهادهای و دولتی یها شرکت دولت، پیشگامی -5

 فرهنگی مظاهر و محصوالت به نسبت عملی حساسیت ابراز و ییگرا مصرف فرهنگ ترویج با مقابله -6

 .ییگرا تجمل و اسراف مروج
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 منظور به یمتیق ریغ و قیمتی اقدامات از متعادل یا مجموعه اعمال با انرژی مصرف در جویی صرفه -7

 به و توسعه پنجم برنامه پایان تا کنونی میزان دوسوم حداقل به کشور «انرژی شدت شاخص» مستمر کاهش

 :زیر یها سیاست بر تأکید با توسعه ششم برنامه پایان تا کنونی میزان دوم کی حداقل

 .انرژی تولید جدید های ظرفیت ایجاد در انرژی مصرف و انتقال ،تولید در یور بهره افزایش به دادن اولویت -

 .انرژی مصرف و عرضه یساز نهیبه منظور به کشور انرژی سامانه یکپارچه و جامع مطالعات انجام -

 کردن فراهم و مالی حمایت نظیر تشویقی یها سیاست اعمال و انرژی یور بهره ملی برنامه تدوین -

 برای بانکی تسهیالت

 ارتقاء برای خصوصی و مردمی نهادهای یریگ شکل و انرژی عرضه و مصرف یساز نهیبه یها طرح اجرای

 .انرژی کارایی

 .مناسب سازوکار با انرژی کالن یها شاخص پایش -

 استانداردهای اعمال و تدوین انرژی، مصرف و عرضه به مربوط مقررات و قوانین تصویب و بازنگری -

 و ها آن اجرای حسن بر نظارت نظام تقویت و بر انرژی تجهیزات و وسایل کلیه واردات و تولید برای ملی اجباری

 .بر انرژی تولیدی فرآیندهای اصالح به دکنندگانیتول الزام

 فراهم منظور به یشهر برون و یشهر درون آهن راه بر تأکید با عمومی نقل و حمل ساختار تقویت و اصالح -

 .عمومی نقل و حمل وسایل از ارزان و سهل استفاده امکان کردن

 .نوین و پذیر تجدید یها یانرژ سهم افزایش و برق تولید منابع سازی متنوع ،ها روگاهین بازدهی افزایش -

 و برق همزمان تولید و برق بازده پر و مقیاس کوچک پراکنده، تولید یها روگاهین از برق تولید گسترش -

 .حرارت

 لوله خط طریق از نفتی یها فرآورده انتقال سازی حداکثر جمله از انرژی یها حامل انتقال یها روش بهبود -

 .آهن راه و

 چارچوب در کشاورزی بخش ویژه به ها بخش تمام در آب بهینه مصرف شدن نهادینه و یور بهره ارتقاء -8

 :زیر یها سیاست

 .آن سازی هنگام به و مختلف یها بخش در آب مصرف الگوی ملی سند اجرای و تدوین ،طراحی -

 .آب مصرف و نگهداری استحصال، یساز نهیبه یها طرح از حمایتی و تشویقی یها سیاست اعمال -

 از جلوگیری و آب منابع کیفیت پایش ،آب ضایعات کاهش برای الزم ضوابط و استانداردها اعمال و تدوین -

 .ها آب آلودگی
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 و شرب آب توزیع و تأمین بهینه یها سامانه ایجاد کارآمدتر، آبیاری های شیوه اعمال و کشت الگوی اصالح -

 یساز نهیبه

 .بیشتر اقتصادی و راهبردی ارزش بر اساس تولید بخش در آب مصرف و تخصیص

 .آب یبازچرخان و مجدد استفاده برای یزیر برنامه -

 یها سفره در ویژه به آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد برای مناسب عملیاتی یها برنامه اجرای و تدوین -

 .اقلیمی شرایط با سازگار سیل، و یسال خشک مدیریت اعمال و منفی تراز دارای زیرزمینی

 تبدیل و تولید» فرآیندهای کیفیت و شرایط بهبود و ارتقاء طریق از کشور نان مصرف الگوی اصالح -9 

 :زیر یها سیاست چارچوب در «نان مصرف» و «نان به گندم

 .نان بازار تنظیم متولی دستگاه تعیین و نظارت و هدایت ،یگذار استیس در تمرکز -

 نیروی از استفاده و نان تولید مراکز بهداشتی سطح ارتقاء برای تشویقی و حمایتی یها سیاست اعمال -

 .نان تولید فرآیند در دهید آموزش و ماهر انسانی

 .گندم استراتژیک ذخیره حفظ -

 .داخلی بازار تنظیم هدف با آرد و گندم بازار تجاری مبادالت تنظیم -

 و ذائقه با متناسب و بهداشتی کیفیت، با یها نان انواع تولید توسعه و فرآیند بهبود و تولید ساختار اصالح -

 و آرد گندم، تولید صحیح اصول و شده تجربه یها روش و استانداردها اعمال و تدوین طریق از مردم فرهنگ

 .نان پخت و خمیر

 :زیر یها سیاست چارچوب در یور بهره ارتقاء -42 

 .جامعه وکار کسب از حاصل منافع به بیشتر هرچه اتکای سمت به ملی درآمد تحقق رویکرد تحول -

 :طریق از یور بهره از حاصل منافع تسهیم نظام استقرار بر تأکید با یور بهره افزایش -

 اقتصاد بر تأکید با مادی و اجتماعی انسانی، یها هیسرما از ناشی منافع و هافزود ارزش سازی حداکثر -

 .هیپا دانش

 .بنگاهی و عمومی بخش در ها پرداخت نظام در انگیزشی یسازوکارها استقرار -

 .اجتماعی و اقتصادی منافع بر اساس کشور منابع تخصیص فرآیند بهبود و عملیاتی یزیر بودجه استقرار -

 یها دستگاه در عملکرد حسابرسی اجرای و گرا نتیجه رویکرد اتخاذ ارزشیابی، و ارزیابی ساختارهای اصالح -

 .دولتی

 .اجرایی فرآیندهای و ابزارها ،ها روش مقررات، و قوانین اصالح -



 47 توسعه ششم برنامه ابالغیه در ارجاعی کلی های پیوست: سیاست

 

 .حمایتی یها برنامه کلیه در کار نیروی یتوانمندساز اولویت -

 49-  آموزش نظام) فناوری و علم کلی یها سیاست کلی یها سیاستابالغیه 

  12/9/4999مورخ  (فناوری و تحقیقات عالی،

 :بر تأکید با جهان در فناوری و علمی مرجعیت کسب هدف با علمی مستمر جهاد -4

 .یپرداز هینظر و نوآوری توسعه و علم تولید -4-4

 .اسالم جهان فناوری و علمی قطب به ایران تبدیل و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه ارتقاء -0-4

 .بنیادی تحقیقات و پایه علوم توسعه -9-4

 تقویت: با اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق ویژه به انسانی علوم ارتقاء و تحول -4-4

 های روش و ها برنامه متون، در بازنگری و اصالح ،زهیباانگ و مستعد افراد جذب علوم، این منزلت و جایگاه

 .مربوط پژوهشی های فعالیت و مراکز کیفی و کمی ارتقاء و آموزشی

 .ویژه یزیر برنامه و یگذار استیس با پیشرفته های فناوری و علوم به دستیابی -5-4

 زاندا چشم سند اهداف به دستیابی منظور به کشور تحقیقاتی و آموزشی نظام ساختار و عملکرد یساز نهیبه -0

 :بر تأکید با علمی شکوفایی و

 حوزه در راهبردی نظارت و یزیر برنامه ،یگذار استیس در یبخش انسجام و پژوهش و دانش مدیریت -4-0

 فنی و علمی تحوالت به توجه با کشور علمی جامع نقشه روزآمدسازی و ها شاخص مستمر ارتقاء و فناوری و علم

 .جهان و منطقه در

 رشته انتخاب در دانشجویان یمند عالقه و استعداد به ویژه توجه و دانشجو پذیرش نظام اصالح -0-0

 .تکمیلی تحصیالت های دوره به دانشجویان ورود افزایش و تحصیلی

 .فناوری و علم های حوزه در یبند رتبه و اعتبارسنجی ارزیابی، نظارت، یها نظام تقویت و ساماندهی -9-0

 .کارآمد و جامع فناوری و پژوهشی علمی، اطالعات و آمار ملی نظام ساماندهی -4-0

 .فناوری و علم های پارک و ها شهرک توسعه و تأسیس از حمایت -5-0

 .کشور سراسر در عالی آموزش در تحقیق و تحصیل امکانات و ها فرصت عادالنه توزیع -6-0

 .انسانی های سرمایه جذب و حفظ و درخشان استعدادهای پرورش نخبگان، شناسایی -7-0
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 بر تأکید با 4424 سال پایان تا داخلی ناخالص تولید %4 حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه افزایش -8-0

 .یور بهره ارتقاء و منابع بهینه مصرف

 تحقق و فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام در اسالمی موازین و اخالق ها، ارزش مبانی، حاکمیت -9

 :بر تأکید با اسالمی دانشگاه

 سالمت ارتقاء و پژوهش و آموزش کنار در پرورش اصل و اسالمی تربیت و تعلیم نظام به اهتمام -4-9

 .آنان سیاسی نشاط و ها آگاهی و پژوهان دانش معنوی و روحی

 متعهد اسالمی، احکام به عامل اخالقی، مکارم از برخوردار اسالم، به مؤمن دانشجویان و اساتید تربیت -0-9

 .کشور اعتالی به مند عالقه و اسالمی انقالب به

 .فناوری و علم از استفاده در اجتماعی و فرهنگی های ارزش و اسالمی موازین حفظ -9-9

 :فناوری و علم توسعه اهمیت به نسبت اجتماعی درک افزایش و ملی عزم تقویت -4
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 و علم عرصه موفق های چهره و مفاخر از الگوسازی و ایران و مسلمانان فرهنگی و علمی تاریخ احیاء -5-4

 .فناوری
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 با کشور داخل در محصوالت تولید برای ساخت و طراحی دانش کسب و فناوری انتقال بر اهتمام -0-6
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 نمایه 

 آ

 45 ،44 ،99 ،95 ،99 ،8 ،آب

 40 ،یِهنر و یفرهنگ محصوالت و آثار

 44 ،5 ،یغرب جنوب یایآس

49 ،یمهارت یها آموزش

 ا

 مورخ یاساس قانون 44 اصل کلی های سیاست هیابالغ

4/9/4984، 09 

 ،04/9/4992 مورخ نیسرزم شیآما یکل یها سیاست هیابالغ

  94 

 تبادل و دیتول یفضا تیامن یکل یها سیاست هیابالغ

 40 ،09/44/4989 مورخ( افتا)ارتباطات و اطالعات

 5 ،9 ، أ ،توسعه ششم برنامه یکل یها سیاست هیابالغ

 98 ،92/0/4999 مورخ تیجمع یکل یها سیاست هیابالغ

 95 ،48/4/4999 مورخ سالمت یکل یها سیاست هیابالغ

 یفناور و علم یکل یها سیاست یکل یها سیاست هیابالغ

 مورخ( یفناور و قاتیتحق ،یعال آموزش نظام)

06/9/4999، 46 

 مورخ مخدر مواد با مبارزه یکل یها سیاست هیابالغ

 44 ، ب ،40/27/4985

 09 ،44/4/4989 مورخ  یادار نظام یکل یها سیاست هیابالغ

 مورخ صنعت بخش در نظام یکل یها سیاست هیابالغ

09/9/4994، 99 

 ییخودکفا موضوع خصوص در نظام یکل یها سیاست هیابالغ

 42 ،09/9/4994 مورخ یتیامن و یدفاع

 40 ،یاراض

 42 ،کشور یبازدارندگ توان ارتقاء

 9 ،یادار سالمت ارتقاء

 7 ،ینیآفر ارزش

 45 ،97 ،99 ،00 ،04 ،8 ،7 ،5 ،افزوده ارزش

 9 ،یازکارافتادگ

 6 ،یمل توسعه صندوق اساسنامه

 99 ،02 ،7 ،ها استان

 40 ،قراردادها استحکام

 6 ،ها حساب تیریمد استقالل

 40 ،یرانیا – یاسالم

 40 ،امالک و اسناد

 47 ،44 ،99 ،05 ،04 ،00 ،02 ،49 ،48 ،49 ،7 ،اشتغال

 7 ،ییزا اشتغال

 45 ،04 ،40 ، ب ،مصرف یالگو اصالح

 45 ،4 ،یاساس قانون 406 و 494 اصول

 04 ،02 ،7 ،دیتول شیافزا

 7 ،ییخودکفا شیافزا

 8 ،محصوالت صادرات شیافزا

 8 ،شرفتهیپ یها یفناور نفوذ بیضر شیافزا

 09 ،00 ،02 ،49 ،45 ،40 ،44 ،5 ،9 ،0 ،4 ،یمقاومت اقتصاد

 40 ،امالک

 44 ،یمرز مناطق داریپا تیامن

 44 ،یبریسا تیامن

 49 ،42 ،یمل تیامن

 5 ،4 ،یاقتصاد امور

 48 ،42 ،7 ،یفناور انتقال

 7 ،نینو و ریدپذیتجد یها یانرژ
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 06 ،انطباق

 42 ،ثارگرانیا

 42 ،یگرد رانیا

 99 ،44 ،کشور از خارج انیرانیا

 ب

 48 ،45 ،97 ،94 ،07 ،05 ،09 ،00 ،44 ،6 ،بازار

 6 ،پول بازار

 6 ،هیسرما بازار

 9 ،یالملل نیب یبازارها

 8 ،ییایدر یبازارها

 8 ،منطقه یبازارها

 42 ،ینیبازآفر

 40 ،ها بازداشتگاه

 00 ،7 ،نهیبه یبازده

 9 ،یبازنشستگ

 6 ،یمرکز بانک

 6 ،عامل یها بانک

 42 ،بانوان

 44 ،7 ،6 ،یکشاورز بخش

 48 ،08 ،06 ،09 ،6 ، أ ،یردولتیغ یها بخش

 7 ،مخازن از یینها برداشت

 45 ،4 ،دیام و ریتدب دولت برنامه

 44 ،مستضعفان جیبس

 42 ،یدفاع هیبن

 47 ،45 ،44 ،49 ،94 ،04 ،00 ،02 ،7 ،یور بهره

 42 ،کشور یعموم بودجه

 6 ،ییاتکا  مهیب

 9 ،درمان مهیب

 9 ،یاجتماع نیتأم یها مهیب

 42 ،سالمت یها مهیب

 پ

 7 ،یدست نییپا

 00 ،8 ،یمیپتروش

 42 ،رعاملیغ پدافند

 9 ،ییفضا یها سامانه از یبردار بهره و پرتاب

 48 ،47 ،46 ،98 ،94 ،49 ،49 ،پژوهش

 49 ،محور مسأله یها پژوهش

 9 ،یفناور و علم ی عرصه در یشتازیپ

 9 ،سالمت وستیپ

 40 ،.مهم یها طرح یبرا یفرهنگ وستیپ

 ت

 9 ،کشور یاجتماع نیتأم

 44 ،پدافند نیتأم

 7 ،تیجمع تیتثب

 49 ،یساز یتجار

 8 ،یبار یها انهیپا و شبکه زیتجه

 47 ،46 ،94 ،49 ،لیتحص

 46 ،49 ،یادیبن قاتیتحق

 9 ،فساد با مبارزه یمل راهبرد نیتدو

 42 ،یبدن تیترب

 9 ،یفرهنگ یساز مقاوم و یتعال

 48 ،49 ،فعال تعامل

 9 ،یالملل نیب تعامالت

 08 ،05 ،04 ،6 ،یتعاون

 44 ،یمرز یپلماسید تیتقو

 44 ،یمرزبان یها گانی تیتقو

 6 ،یا بودجه فیتکال

 8 ،تیظرف لیتکم

 46 ،42 ،99 ،98 ،08 ،05 ،02 ،9 ،یساز توانمند

 8 ،کشور جنوب ییایدر اقتصاد توسعه
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 42 ،7 ،داریپا توسعه

 7 ،کشور ییروستا توسعه

 45 ،یداخل یگذار هیسرما توسعه

 46 ،49 ،هیپا علوم توسعه

 44 ،یاطالعات یها تیفعال توسعه

 9 ،ییفضا یفناور توسعه

 ،44 ،42 ،94 ،99 ،00 ،04 ،02 ،49 ،42 ،8 ،7 ،5 ، ب ،0 ،دیتول

40، 49، 44، 45، 46، 47، 48 

 ث

 40 ،دولت یها تیمالک یرسم ثبت

 7 ،یمل ثروت

 ج

 40 ،میجرا

 99 ،98 ،9 ،4 ،تیّجمع

 44 ،تیجنا

 48 ،46 ،98 ،94 ،99 ،04 ،49 ،49 ،8 ،5 ،جهان

 چ

 8 ،خرمشهر – چابهار

 ح

 42 ،نینش هیحاش

 42 ،کشور حساس

 45 ،یروحان حسن

 40 ،تیمالک حقوق

 44 ،04 ،8 ،نقل و حمل

 8 ،ونقل حمل

 8 ،یصنعت یراهبرد یها حوزه

 خ

 6 ،گاز صادرات خالص

 44 ،99 ،98 ،97 ،95 ،09 ،08 ،48 ،42 ،خانواده

 40 ،یثبت خدمات

 6 ،یالیر یاعتبار خط

 9 ،یخوداتکائ

 د

 48 ،47 ،92 ،02 ،49 ،8 ،7 ،انیبن دانش

 45 ،4 ،انیدانشگاه

 9 ،یخروج و یورود یها دروازه

 8 ،ایدر

 4 ،یافتنی دست

 44 ،یبریسا دفاع

 40 ،مقدس دفاع

 9 ،یروحان دکتر

 45 ،نوبخت دکتر

 8 ،کیالکترون دولت

 44 ،یعموم و نینو یپلماسید

 ر

 49 ،منطقه اول رتبه

 44 ،یفرامرز یها رسانه

 5 ،داریپا و شتابان یاقتصاد رشد

 45 ،4 ،درصد 8 متوسط رشد

 9 ،یاجتماع نیتأم و رفاه

 42 ،روستا

 7 ،ییروستا
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 8 ،یبار یلیر

 45 ،رانیا یاسالم یجمهور سییر

 45 ،کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان سییر

 ز

 44 ،یالملل نیب جیرا یها زبان

 42 ،زن

 00 ،7 ،6 ،ارزش رهیزنج

 40 ،ها زندان

 7 ،ییروستا اماکن و ها رساختیز

 44 ،کشور یها رساختیز

 س

 48 ،9 ،7 ،ساخت

 8 ،ساختمان

 42 ،یبخش سامان

 6 ،یارز یگذار سپرده

 45 ،برنامه ستاد

 44 ،یافزار سخت

 6 ،کشور از خارج انیرانیا هیسرما

 6 ،یخارج گذاران هیسرما

 40 ،یخصوص بخش یگذار هیسرما

 04 ،45 ،40 ،44 ،5 ،یخارج یگذار هیسرما

 9 ،یرساختیز یگذار هیسرما

 40 ،7 ،یمل سطح

 49 ،پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند

 8 ،کشور یاستانداردساز نظام تحول راه نقشه و جامع سند

 46 ،97 ،02 ،49 ،48 ،44 ،انداز چشم سند

 8 ،مکران سواحل

 09 ،7 ،44 اصل یکل یها سیاست

 ،44/4/4989 مورخ مصرف یالگو اصالح یکل یها سیاست

49 

 انقالب معظم رهبر هیابالغ یمقاومت اقتصاد یکل یها سیاست

 49 ،09/44/4990 مورخ

 99 ،98 ،42 ،9 ، ب ،تیجمع یکل یها سیاست

 9 ، ب ،سالمت یکل یها سیاست

 8 ،معدن و صنعت یکل یها سیاست

 49 ، ب ،یفناور و علم یکل یها سیاست

 7 ،یکشاورز یکل یها سیاست

 8 ،معدن یکل یها سیاست

 مورخ صنعت بخش در نظام یکل یها سیاست

  أ ،19/9/4994

 موضوع خصوص در نظام یکل یها سیاست

 44 ،یتیامن و یدفاع ییحدکفا

 98 ،02 ،4 ،یا خامنه یدعلیّس

 ش

 9 ،شبکه یکیتراف شاخص

 00 ،7 ،یانرژ مصرف شدت شاخص

 42 ،یدرمان و یبهداشت شبکه

 9 ،8 ،اطالعات یمل شبکه

 8 ،یاجتماع یها شبکه

 44 ،02 ،7 ،6 ،یانرژ شدت

 7 ،یردولتیغ یها شرکت

 42 ،شهر

 ص

 45 ،نظران صاحب

 00 ،6 ،نفت صادرات

 8 ،بار تیترانز و صادرات
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 7 ،یباالدست عیصنا

 8 ،کشور یداخل عیصنا

 94 ،6 ،متوسط و کوچک عیصنا

 8 ،یمعدن عیصنا

 8 ،نفت عیصنا

 8 ،معدن صنعت،

 ض

 7 ،افتیباز بیضر

 8 ،ینیج بیضر

 ط

 48 ،44 ،94 ،45 ،9 ،7 ،4 ،یطراح

 44 ،یتیامن یها طرح

 9 ،یا توسعه کالن یها طرح

 ع

 02 ،7 ،یاجتماع عدالت

 7 ،یریعشا

 48 ،47 ،46 ،40 ،49 ،9 ، ب ،4 ،یفناور و علم

 46 ،49 ،یانسان علوم

 ف

 7 ،یاقتصاد دیجد یها فرصت

 45 ،0 ،یفرهنگ یفضا

 99 ،5 ،وکار کسب یفضا

 40 ،9 ،8 ،یمجاز یفضا

 7 ،اکتشاف یها تیفعال

 6 ،متوسط و خرد یها تیفعال

 7 ،ینیکارآفر یها تیفعال

 49 ،40 ،9 ،8 ،4 ،ارتباطات و اطالعات یفناور

 40 ،نینو یها یفناور

 ق

 44 ،ارز و کاال قاچاق

 44 ،نرم قدرت

 40 ،مؤثر یقضائ

 40 ،ییجزا نیقوان

 6 ،یعاد نیقوان

 ک

 7 ،دیتول کانون

 44 ،جرم کاهش

 6 ،یریخطرپذ کاهش

 8 ،جنوب – شمال دوریکر

 8 ،7 ،یکشاورز

 9 ،منطقه برتر یکشورها

 46 ،99 ،04 ،44 ،42 ،یفیک و یکم

 44 ،7 ،اسیمق کوچک

 گ

 99 ،06 ،04 ،00 ،8 ،گاز

 9 ،محروم یها گروه

 م

 40 ،یمعنو یها تیمالک

 44 ،44 ،8 ،یورود یمباد

 8 ،یخروج و یورود یمباد
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 46 ،49 ،یاسالم انقالب یمبان

 45 ،4 ،نیمتخصص

 5 ،درصد 8 رشد متوسط

 40 ،ها مجازات

 06 ،09 ،02 ،4 ،9 ،نظام مصلحت صیتشخ مجمع

 8 ،یصنعت محصوالت

 7 ،یمحل

 45 ،0 ،وکار کسب مساعد طیمح

 7 ،نهیبه تیریمد

 9 ،4 ،یجهاد تیریمد

 8 ،تیفیک تیریمد

 04 ،44 ،مصرف تیریمد

 8 ،یصنعت و یتجار ،یاقتصاد بزرگ مراکز

 42 ،یاتیح مراکز

 48 ،49 ،یفن و یعلم مراکز

 9 ،یپست تبادالت مرکز

 8 ،یرقابت تیمز

 7 ،یبوم دار تیمز

 44 ،نانیمرزنش یده مشارکت

 6 ،یرجاریغ مطالبات

 46 ،49 ،ینید معارف

 42 ،یرانیا – یاسالم یمعمار

 40 ،.داتیتهد با مقابله

 94 ،45 ،یرهبر معظم مقام

 7 ،ساتیتأس یساز مقاوم

 42 ،داریپا یمال منابع

 ،98 ،97 ،99 ،90 ،94 ،09 ،08 ،04 ،02 ،42 ،8 ،7 ،5 ،مناطق

99 

 7 ،ییروستا و افتهی توسعه کمتر مناطق

 7 ،یاجتماع منزلت

 48 ،49 ،44 ،94 ،00 ،49 ،42 ،8 ،7 ،5 ،یا منطقه

 7 ،یمهندس

 8 ،شرفتهیپ مواد

 44 ،ها روانگردان و مخدر مواد

 8 ،یمعدن مواد

 6 ،یاعتبار و یبانک ،یپول مؤسسات

 6 ،یمال و یپول رمتشکلیغ یبازارها و مؤسسات

 00 ،7 ،مشترک نیادیم

 7 ،نفت نیادیم

 6 ،یگاز عاناتیم

 ن

 42 ،یعموم یها یناهنجار

 47 ،42 ،44 ،یافزار نرم

 8 ،یتجار یساز نشان

 7 ،زاتیتجه نصب

 94 ،92 ،09 ،9 ، أ ،4 ،یادار نظام

 49 ،کشور یآموزش نظام

 40 ،49 ،9 ،8 ،6 ،جامع نظام

 49 ،6 ،یمال نیتأم جامع نظام

 6 ،مهیب صنعت جامع نظام

 8 ،کشور اطالعات و آمار کارآمد و جامع نظام

 9 ،4 ،یجهان یدار هیسرما نظام

 96 ،42 ،ارجاع و یبند سطح نظام

 96 ،9 ،سالمت نظام

 40 ،کاداستر نظام

 46 ،49 ،آمار یمل نظام

 49 ،ینوآور یمل نظام

 40 ،کشور کالن و مهم یها طرح یفرهنگ وستیپ نامه نظام

 47 ،46 ،49 ،یپرداز هینظر

 90 ،06 ،04 ،00 ،7 ،6 ،گاز و نفت

 9 ،کشور یمدار نقاط

 47 ،46 ،02 ،49 ،کشور یعلم جامع نقشه

 40 ،8 ،کشور یفرهنگ یمهندس نقشه



 17  نمایه

 

 5 ،یردولتیغ یعموم ینهادها

 40 ،یمردم و یدولت یفرهنگ ینهادها

 7 ،کشور ریجزا و سواحل و ینواح

 48 ،47 ،46 ،42 ،92 ،02 ،49 ،4 ،ینوآور

 7 ،پراکنده یها روگاهین

 ه

 02 ،7 ،ها ارانهی یهدفمندساز

 40 ،هنرمندان

 8 ،هوافضا

 40 ،یرانیا - یاسالم تیهو

 و

 42 ،یهمگان ورزش

  

  



 کشور توسعه ششم ساله پنج برنامه کلی های سیاست  18

 

 


