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 مقدمه

مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرمان حکیمانه حضرت امام خمینی )ره( تأسیس و 
در بازنگری قانون اساسی جایگاه قانونی یافت و به عنوان یک نهاد موثر و کارآمد کشور 

  .تاکنون راه خود را طی نموده است
قام داوری بین قوه مقننه و شورای این مجمع در جایگاه مستشاری عالی رهبری، در م

های کلی نگهبان فعالیت نموده و در مشاوره به رهبری در حل معضالت و تعیین سیاست
 .نظام خدمات شایانی انجام داده است

صدر  گرفتن شیوه مدیریت باز با سعهمجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون با در پیش
 های مختلفو گروه هاادار به نظام از طیفوف از تمام نیروهایو وسعت نظر تالش نموده  و

ها استفاده و از ذخایر منابع انسانی عظیم فعال در کشور جهت تعیین راهبردها و استراتژی
 .کرده است
 تحقق برای که ی استیهایخط و مش و راهبردها از ایمجموعه کلی هایسیاست

 اصل با مغایرتی تنها نه اهسیاست این .شوندمی تعیین اساسی قانون اهداف و هاارزش
 برای شایسته، حکمرانی و قانون حاکمیت تضمین ضمن نداشته، بلکه قانون حاکمیت

 .است آورالزام آنها هایمجموعه زیر و قوا تمام
 این چارچوب در و اجراء گذاریقانون به مکلف نیز دولت و اسالمی شورای مجلس

 طور تبیین این باید حقیقت در را ا.ا.اسناد باالدستی نظام مقدس ج .هستند هاسیاست
 نظام مدتبلند راهبرد و قضا و تقنین، اجرا روند در و ملی میثاق اساسی قانون که نمود

 برای ساله بیست زمانی بازه در را آن از ایبرهه نظام ساله بیست اندازچشم است؛ سند
 مسأله این برای مدت میان راهبردی و دهدمی قرار بررسی مورد بیشتر اتقان و دقت
 به خود البته که است مسأله این مدت کوتاه راهبرد ساله پنج توسعه برنامه و است

های سیاست باالدستی، اسناد این موازات به اما است تقسیم قابل منظم ساالنه هایبرنامه
 .کلی نظام وجود دارد

 رهبری معظم مقام سوی از که هاییسیاست :از ستا عبارت هاسیاست این تعریف
 اساسی قانون 110 اصل یکم بند مطابق نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس

 در گانه سه قوای توسط اقدام چگونگی بنیادی و اساسی محورهای و شود کهمی ابالغ
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 راهبردها زمانی تفکیک این بر پژوهانهآینده نگرش منظر این از .است شده تبیین آنها
 نشان کالن نگرش این به را نظام مدیریتی عالی طوحس توجه و است افکنده سایه
 .دهدمی

 اسالمی ساله، با توسل به الگوی 20انداز با تهیه سند چشم تشخیص مصلحت مجمع
 پیشرفت یک نقشه جامع و کامل از مسیر رشد شکوفایی، سعادت و تعالی کشور ایرانی -
 .فراروی ملت شریف ایران قرار داده است را 

دبیرخانه اندازی با راه زمان های کلی همتدوین سیاست 1376د از سال شویادآور می
سیاست کلی مصوب  37 ،جمعا 1394 پایان سالآغاز شد و تا  مجمع تشخیص مصلحت

 .مجمع توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است
های کلی ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری است با مجلد حاضر که کلیه سیاست

و  تدوین مستنداتی که مصوبات مجمع برآمده از آن»له مبنی بر ید معظمتوجه به تأک
جویندگان و  مندیدر شمار اسناد علمی و مایه بهره شکمتکی به آن است، بی
  قوا در مسوول برداری و استفاده مقاماتدر جهت بهره 1«.پژوهشگران خواهد بود

 .جویان تدوین شده استو دانش تادانپژوهشگران، اس ها، نهادها و نیزدستگاه
 

 علی رضایی                                                                
لمللارسانی و امور بیناطالع پژوهش، معاون                                                          

                                           
 18/12/85مورخ . 1
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 1از قانون اساسی جمهوری اسالمی

  2دهم و ديكص اصل
 

 رهبر اختيارات و وظايف
 

 مجمع با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست تعیین -1
 .نظام مصلحت تشخیص

 .نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت -2
 .پرسی همه فرمان -3
 .مسلح نیروهای کل فرماندهی -4
 .نیروها بسیج و صلح و جنگ اعالن -5
 :ااستعف قبول و عزل و نصب -6

 نگهبان شورای فقهای. 

 قضائیه قوه مقام ترینعالی. 

 ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیس. 

 مشترك ستاد رئیس. 

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده. 

 انتظامی و نظامی نیروهای عالی فرماندهان. 

 

                                           
 با اصالحات بعدی 12/9/1358. مصوب 1
 6/5/1368. اصالحی 2
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 .گانهسه قوای روابط تنظیم و اختالف حل -7
 تشخیص مجمع طریق از, نیست حل قابل عادی رقط از که نظام معضالت حل -8

 .نظام مصلحت
 .مردم انتخاب از پس جمهوری ریاست حکم امضای -9

 قانون دراین که شرایطی بودن دارا جهت از جمهوری ریاست داوطلبان صالحیت -10
 .برسد رهبری تایید به اول دوره در و نگهبان شورای تایید به انتخاب از قبل باید آیدمی
 کشور عالی دیوان حکم از پس کشور مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئیس عزل -11
 بر وی کفایتعدم به اسالمی شورای مجلس رای یا ،قانونی وظایف از وی تخلف به

 .نهم و هشتاد اصل اساس
 رئیس پیشنهاد از پس اسالمی موازین حدود در محکومین مجازات تخفیف یا عفو -12
 .قضائیه قوه
 .کند تفویض دیگری شخص به را خود اختیارات و وظایف زا بعضی تواندمی رهبر -13
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  1نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظامآيین
 

 1 ماده

 اصل و دهم یکصدو اصل( 8) و( 1) بند اجرای در نظام مصلحت تشخیص مجمع
 هفتم و بیست حکم اجرای نیز و اساسی قانون در مذکور دیگر وموارد دوازدهم و یکصد

 میان تعارض موارد در مصلحت تشخیص» به موظف رهبری، معظم مقام 1375 اسفندماه
 کلیهای سیاست تعیین» مقام در و باشدمی «نگهبان شورای نظر و مجلس مصوبه

 با» «کنندمی ارجاع آن به رهبری» که مهمی موارد نیز و «کشور معضالت حل» و «نظام
 رهبری عالی مستشاری هیات» عنوان به «اساسی قانون در مقرر وظائف مجموع به توجه

 آتی مواد شرح به آن جلسات و کندمی وظیفه انجام ،«ایران اسالمی جمهوری نظام در
 .شودمی تشکیل

 20 ماده

 و( دهم یکصدو اصل 8 بند موضوع) نظام معضالت حل و بررسی به مربوط موارد در 
 رهبری که موریا دیگر و( دهم و یکصد اصل 1بند موضوع) نظام کلی هایسیاست تعیین

 متشکل مجمع شورای( دوازدهم یکصدو اصل دوم قسمت) دهندمی ارجاع مجمع به
حکم بیست و هفتم  1به اضافه ردیف الف و ج و د از بند  ،از اعضای حقیقی بود خواهد

 و یابندمی رسمیت اعضاء سوم دو حضور با حداقل جلسات این ،21375اسفند ماه 

                                           
 به سخخیاسخخا  لیر آ رده اخخده اسخخا.موارد مربوط داخلی مجمع تشخخصیم مصخخلظا ن ا  نامه . از موارد آئین1

 مقا  مع م رهبری( 5/9/1376  3/8/1376)مصوب 
 به این ارح اسا: 1375حکم بیسا   هفتم اسفند ماه 1. من ور از ردیف الف   ج   د از بند2

س دستگاهی  ه موضوع مورد بظث در مجمعر مربوط به آن دستگاه  زیر یا رئی -سه قوه. ج رؤسای مظتر  -الف

 رئیس  میسیون مناسب با موضوع مورد بظث از مجلس اورای اسالمی. -اسا. د
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 حاضر اعضای مطلق اکثریت اب دیگر ومسائل عضالتم به مربوط درموارد تصمیمات
 .بود خواهند معتبر

 در آرا تعداد با همراه شده اعالم نظرهای نشود، حاصل آرا اکثریت که درمواردی
 .رسدمی رهبری معظم مقام استحضار به و شودمی درج صورتجلسه

  26 ماده

بری به مجمع در خصوص معضالت نظام و سایر اموری که از طرف مقام معظم ره
های کلی نظام نتیجه بحث و بررسی مجمع به صورت یا تعیین سیاست شود وارجاع می

له به از تأیید و بر اساس تدبیر معظمرسد و پس گزارش کامل به استحضار معظم له می
مراجع مسئول ذی ربط ابالغ خواهد شد. مجمع به طور موردی و یا هر چندگاه یکبار 

های کلی نظام را که قابل بحث در مجمع، تشخیص بوط به سیاستفهرستی از موارد مر
کند و پس از تأیید مقام معظم رهبری برای بررسی در دستور مجمع دهد تنظیم میمی

 قرار می دهد.

  27 ماده

 شورای و اسالمی شورای مجلس میان تعارض به مربوط مباحث از یک هر طرح هنگام
 به رهبری معظم مقام طرف از مشورت برای هک اموری و معضالت همچنین و نگهبان
 شرح به مذاکرات ترتیب نظام کلی هایسیاست به مربوط مسائل و شودمی ارجاع مجمع

 :بود خواهد زیر

                                           
ع مقا  مع م رهبری در انتصخخاب اایخخای د ره  دید مجم 24/12/1390در حال حاضخخر با تو ه به حکم مورخ 

تشخصیم مصخلظا ن ا ر  لسخات مجمع در هنگا  بظث در مصخوبات مورد تعارل مجلس   اخورای نگ بان 

 . به ارح زیر اسا:1های الفر جر د   ه از بندی حقیقی به اضافه ردیفمتشکل خواهد بود از اایا

 های حقوقی ایور ابارتند از:اصصیا -1

 رؤسای سه قوه -الف

 فق ای اورای نگ بان -ب

 دبیر اورای االی امنیا ملی -ج

 زیر یا رئیس دستگاهی  ه موضوع مورد بظثر به آن دستگاه مربوط اسا.  -د

 ورای اسالمی. ابا موضوع بظث از مجلس  رئیس  میسیون متناسب -ه
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 و طرح از پس نگهبان شورای و اسالمی شورای مجلس میان تعارض مورد در -الف
 سپس و گهبانن شورای اعضای از یکی مجمع، ذیربط کمیسیون توسط مسئله، توضیح
 مورد موضوع که دستگاهی رئیس یا وزیر آنگاه و مجلس در مربوط کمیسیون رئیس
 و موافق دو آنگاه .داد خواهند را الزم توضیح شود،می مربوط وی دستگاه به بحث

 .آمد خواهد عمل به گیریرای سپس و کرد خواهند اظهارنظر دومخالف
 و طرح از پس شود،می ارجاع ریرهب معظم مقام سوی از که معضل درمورد - ب

 توضیح است، کرده مطرح را معضل که مربوط دستگاه رئیس یا وزیر مسئله، توضیح
 بعمل گیریرای آنگاه و کرد خواهند نظر اظهار مخالف دو و موافق دو سپس و داد خواهد
 .آمد خواهد
 معظم مقام طرف از مشورت برای که مواردی و نظام کلی های سیاست مورد در - پ

 دومخالف و موافق دو اظهارنظر و مسئله توضیح و طرح از پس شود؛می ارجاع رهبری
 .آمد خواهد عمل به گیریرای

 مخالف شده مطرح گزارش توضیحات، از پس چنانچه حالت سه هر در -1تبصره
 .کنند اظهارنظر توانندمی جلسه رئیس تشخیص اب موافقان یا موافق باشد، نداشته

 دو و موافق دو از بیش نظر اظهار جلسه رئیس تشخیص به که صورتی در همچنین
 .یابدمی ادامه رئیس طرف از آن کفایت اعالم تا مذاکرات باشد، داشته ضرورت مخالف

 داشته موافقت مذاکرات کفایت یا مذاکرات ادامه با اعضاء که درمواردی -2تبصره
 .آمد خواهد عملب گیریرای مذاکرات، کفایت یا ادامه برای باشند،

  30ماده

 تایید و مالحظه از پس و شودمی تدوین و تنظیم دبیرخانه توسط مجمع تصمیمات .1
 .شودمی اقدام آنها خصوص زیردر شرح به مجمع رئیس

 نگهبان شورای و مجلس بین اختالف موارد در مصلحت تشخیص به مربوط مصوبات .2
 ریاست به مجمع رئیس امضای با و تنظیم تبصره و مواد یا و واحده ماده صورت به

 .شودمی ابالغ اسالمی شورای مجلس
 و تدوین تبصره و مواد یا و واحده ماده صورت به معضالت حل به مربوط مصوبات .3

 مقام محضر به موارد این در مجمع نهایی رای و هانظر تبادل نتایج .شوندمی تنظیم
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 شود گیریتصمیم ،اطالع یا ماقدا برای آن ابالغ چگونگی برای تا گزارش رهبری معظم
 .گردد اعالم مجمع به و

 معظم مقام طرف از که مهمی امور و کلی های سیاست تعیین به مربوط مسائل .4
 نظر نیز و آن چکیده با همراه کامل، گزارش صورت به شوند،می ارجاع مجمع به رهبری

 معظم ممقا استحضار برای مجمع رئیس امضای به و تنظیم مجمع، نهائی مشورتی
 .گیردمی صورت بعدی اقدام لهمعظم نظر براساس سپس و شودمی فرستاده رهبری

   31ماده

 با ارتباط برقراری و خاص هایکمیسیون و دائمی هایکمیسیون کار تنظیم منظور به
 از کامل استفاده و دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها و دولتی مسئوول دستگاههای

 کارهای بر نظارت و مشورتی شوراهای با مستمر ارتباط نیز و آنها یکارشناس هایفرآورده
 تحقیقات و مطالعات از کارآمد اطالعات گنجینه ایجاد و کمیسیونها کارشناسی و اداری

 حسن بر نظارت همچنین و جهان و ایران مسائل به مربوط کارشناسی مهم گزارشهای و
 نیز و آنها پیگیری و است رسیده هبریر معظم مقام تایید به که کلی سیاستهای اجرای
 اجرائی و اداری امور ودیگر مذاکرات مشروح صورت تدوین و هاتصمیم و مصوبات ابالغ

 با دبیرخانه مسوولیت .شودمی تشکیل نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیرخانه مجمع،
 .داشت خواهد عهده به را دبیرخانه ریاست که است مجمع دبیر

  34 ماده

 هاتصمیم پیگیری و نظارت و هاکمیسیون نیز و دبیرخانه امور اداره برای مجمع دبیر
 مجمع، مالی و اداری امور دیگر همچنین و رهبری معظم مقام تایید مورد هایسیاست و

 .برسد مجمع ریاست تایید به باید تشکیالت این .کند می تدوین را الزم تشکیالت
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 1های کلیستنامه مقام معظم رهبری در مورد سیا

 
 (دامت معالیه)جناب حجت االسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی 

 
 با سالم و تحیت؛

 

مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت که مرقومه جنابعالی نیز به آن منضم بود، 
الزم میدانم تقدیر خود را نسبت به محصول زحمات و مباحثات آن مجمع  .دریافت شد

 تقان وجامعیت و نکته سنجی و درونگری است، ابراز کنم و ازمحترم که برخوردار از ا
 .شخص جنابعالی و یکایک اعضای محترم تشکر نمایم

ها به کلی و اجرایی و نیز آنچه در تعریف سیاست کلی در بخش کلیات، تقسیم سیاست
مطالب مذکور در این بخش مجموعاً  .ذکر شده، درست و حاکی از تعمق در موضوع است

ها نیز بسیار سیاست بندیبخش مخصوص به فهرست و دسته .کید اینجانب استمورد تا
ها در آن توان گفت اهم و اعظم عناوین سیاستخوب و با دقت تنظیم شده و شاید می

ای اکنون نوبت آن است که آن مجمع محترم به ترتیب پسندیده .گنجانیده شده است
در  ..ز کند و امیدوار و مطمئنم که انشاء ابررسی و بحث درباره عناوین پیشنهادی را آغا

همانطور که در  .جایگاه و وظایف آن مجمع خواهد شدی این بخش نیز کاری شایسته
 .گیر، توجه شودهایی در اقدام به این کار زمانمرقومه جنابعالی آمده باید با اولویت

د آن مجمع محترم تر آن است که تعیین عناوین دارای اولویت نیز به وسیله خوشایسته
  .های محتوایی و اصلی شروع شودآغاز و انجام یابد و بالفاصله بحث

                                           
 15/1/1377مورخ . 1
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    مربوط بودن به»و « مورد نیاز بودن برای تدوین برنامه سوم»دانم که: مناسب می
شدن در اظهارات اینجانب مورد تاکید و تکرار واقع»و « های اقتصادی و فرهنگیبخش

های اولویت و تقدم را به عنوان برخی از مالك« ت قبلیخطاب به دولت کنونی و دول
کنم که آن مجمع محترم، هیأتی را مأمور جستجو از همچنین توصیه می .معرفی کنم

ها دیگر اینجانب توصیه .عناوینی کند که احتماالً تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است
 عبارت است از:

های مصوب برای نظارت بر اعمال سیاست ای در خود آن مجمعبینی وسیلهاوال پیش
ای برای تضمین اجرای آن مصوبات است ها و مقررات کشور که در واقع مقدمهدر برنامه

و از بروز تعارض و  گوناگون را تلفیق هایکه مصوبات بخش هیأتی و ثانیاً تعیین
 .ناهماهنگی میان آنها جلوگیری کند

 .کنمد متعال مسألت میمزید توفیقات همه آقایان را از خداون
 

 و رحمةاهلل السالم علیکمو 
 15/1/1377 -ایسید علی خامنه
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 1های کلی نظامنامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست
 

 )دام توفیقاته(ای مقام معظم رهبری خامنه ...حضرت آیت ا

 
   ؛با سالم و تحیات

قانون اساسی  110بند یک اصل  و با عنایت به 27/12/1375در اجرای فرمان  
های نویس تعاریف و عناوین سیاستمجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تهیه پیش

میرسلیم  –زنگنه  –نوربخش  –ت آقایان: الریجانی ارا متشکل از حضر یکمیسیون ،کلی
 .فیروزآبادی به مسئولیت آقای دکتر حبیبی تشکیل داد –نبوی  –آبادی دری نجف –

ن پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات مختلف از جمله پیشنهادهای این کمیسیو
های کلی نظام را تهیه و سیاست جلسه عناوین 17بعضی از اعضای مجمع، نهایتاً طی 

به مجمع ارائه نمود، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی کامل موضوعات و 
جلسه  12در نهایت طی  ینهای طوالنی برای رعایت اصل اختصار در تعیین عناوبحث

  .گرددبندی دست یافت که شرح کامل آن به پیوست جهت استحضار تقدیم میجمع به
 گردد شامل دو بخش است؛ گزارشی که تقدیم می

 
 کلیات –الف 

های کلی به دست داده شود و یاستسدر این بخش کوشش شده است که تعریفی از 
های اجرایی و برنامه و از سویی دیگر با سیاست های نظامارتباط آن از یک سو با آرمان

رسد به نظر می .وظایف خاص قوه مجریه یا قوای دیگر است معلوم شود ن ازآکه اعمال 
های شورای های کلی راهنمای بررسیسیاست هایکه تعریف یاد شده و توضیح ویژگی

ها در ررسیها و بهای آن خواهد بود و موجب خواهد شد که بحثمجمع و کمیسیون

                                           
ر تاریخ 1388. برابر مندر ات  تاب مجمواه مجمع تشخخصیم مصخخلظا ن ا  ) لیاتر سخخوابکر املکرد(  ا  1

 بااد.می 25/10/1376نامه رییس مجمع تشصیم مصلظا ن ا  



  

 

22 

ها و پرداختن به مسایلی های کلی قرار گیرد و از بسط و توسعه بحثچارچوب سیاست
در نتیجه  .های اجرایی و وظایف سازمان کشور استپرهیز شود که مربوط به سیاست

 .عنایت مقام معظم رهبری به این بخش و راهنمایی در خصوص آن راهگشا خواهد بود

 
 بندی آنها و دسته های کلیعناوین سیاست -ب

بندی های کلی همانطور که در گزارش آمده است، زیر پنج فصل دستهعناوین سیاست
نامه آمده های مجمع که در آیینعناوین این پنج فصل، تقریباً با عناوین کمیسیون .شد

ها به بحث و بررسی سعی شده است که هر یک از کمیسیون .کنداست، تطبیق می
البته بخشی از  .ای کلی که مربوط به وظایف آنهاست بپردازدهبخشی از سیاست

ای هستند و در واقع باید در دو یا چند کمیسیون های بین رشتهموضوعات مستلزم بررسی
عناوین  .آمده است (...در کنار این عناوین تعبیر )مشترك با .مورد رسیدگی قرار گیرند

مهم دیگری عناوین مهم و یا غیر .دهندپیشنهادی فهرست جامع و کاملی را به دست نمی
 .شوند افزودههای بعدی باید به این فهرست وجود دارندکه در فرصت

در واقع عناوین پیشنهادی عناوینی هستند که با توجه به تجربیات اجرایی پس از 
پیروزی انقالب، همه یا اکثر مسووالن و مردم خواستار ابالغ رهنمودهای مقام معظم 

ممکن است که برخی  .ها بوده انددر خصوص آن« های کلیسیاست»نوان رهبری به ع
تلقی « های کلیسیاست»های از این عناوین را مقام معظم رهبری از جمله مقوله

ها ها برای تهیه و تدوین سیاستها و دستگاهدر آن صورت نیز تکلیف سازمان .نفرمایند
ود و در نتیجه خواهند توانست که بدون شهای اجرایی در مورد آنها روشن میو خط مشی

 .ها قیام نمایندابهام به وظایف خود در مورد تبیین و تدوین آن
که مقام معظم رهبری مقتضی بدانند، برای بررسی و بحث درباره همچنین در صورتی

هایی را تعیین خواهند فرمود تا با ها و مجمع نیز اولویتعناوین پیشنهادی در کمیسیون
دارند مقدم بر دیگر  ه آن، مجمع مسایلی را که از اهمیت یا فوریت بیشتری برخورتوجه ب

 .مسایل در دستور کار خود قرار دهد

 
 اکبر هاشمی رفسنجانی
 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 1کلی هایسیاست مورد در نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبه
 

 کليات

 آن مراتب و سياست - يک

مراتب  گیرنده بر در توانمی را عام معنی به ریزیبرنامه دارهدف و آرمانی نظام یک در
 :دانست زیر

 کلی هایسياست -1

 گیرندمی قرار هاآرمان مجموعه از پس اهداف و هاآرمان تحقق برای هاسیاست این
هائی سیاست آن و کنندمی نزدیک اجرایی مفاهیم به را هاآرمان که هستند اصولی و حاوی
و  صدا مسلح، نیروهای گانه،سه قوای از اعم نمایند،می عمل نظام درون در که هستند

شامل  که دارند فعالیت کل جامعه درون در که باشندمی نیروهائی همچنین و سیما
 .شودمی فرابخشی و بخشی کلی هایسیاست

 چند حرکت نظام، از آرمانی یا هدف که است مواردی در شی،فرابخ کلی هایسیاست
 کلی هاییاستس تدوین به نیاز اهداف یا هدف آن به وصول برای و گیردمی بر در را بخش

 .گرددمی تدوین هاسیاست قالب این در بخش چند برنامه و اجرائی هایسیاست و باشدمی
 بخش یک حرکت نظام، آرمانی از یا هدف که است مواردی در بخشی، کلی هایسیاست

 آن کلی هایسیاست تدوین نیازمند اهداف یا هدف آن به وصول برای و گیردمی بر در را
  .باشدمی بخش

                                           
 13/10/1376 مورخه. 1
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 اجرايی سياست -2

 قوای توسط کلی هایسیاست تحقق برای که هستند هاییسیاست و تدبیرها مجموعه
 .شوندمی تدوین قانونی مقررات سبراسا و موجب به اجرائی هایدستگاه و مختلف کشور

 برنامه -3

    تنظیم و تدوین مشخصی دوره برای اجرائی هایسیاست اجرای وجه و عملی طراحی
 .شودمی

 

 هاسياست اين هایويژگی و کلی هایسياست تعريف بسط ـ دو

 تعريف -1

 سویک از ترتیببدین و است اهداف و هاآرمان براساس نظام، کلی هایسیاست طراحی
بنابراین  دارند، اجرائی هایمفهوم و هاجنبه به نظر دیگر سوی از و هاآرمان نظر به
  :باید شده یاد هایسیاست
 .باشد بیشتر شانتشریحی و تفصیلی جنبه آرمانی، هایبیان با مقایسه در( الف
 .باشند هاارزش عملی و صحیح بازتاب( ب
 .باشند داشته مدنظر را جامعه فعال نیروهای کلیه و مردم عامه بلکه دولت، تنهانه( ج
 اند،نظام قبول مورد که را، آنها هایآرمان و جامعه این نیروهای نتیجه در( د

 .سازند برقرار( پیوند) کافی تقارب نظام اجزای مابین و نمایند منسجم و هماهنگ
    تعیین های«نباید و باید» معیار و عملی راهنمای ها،اولویت تعیین مقام در( ه

 .کنند عرضه را هااولویت
بیان  هااولویت به توجه با را کشور امکانات و منابع توزیع و تخصیص کلی اصول( و

 .نمایند
 موقعیت جمله از مختلف هایزمینه در را نظام کلی و عمومی سیمای آنها اجرای( ز

 ایران
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 مواهب از مردم یبرخوردار و عدالت معنویت، جامعه در امنیت جهان، در ایرانی ( و
 50 و 25 و 1400 سال مثالً) مختلف تاریخی مقاطع در ایران در موجود نعمات و

 .نماید ترسیم( ... و آن از پس سال

 کلی هایسياست ويژگی -2

تدوین  راهنمای و اصول اینکه به عنایت با و آنها تعریف به توجه با کلی هایسیاست
 تا بتوانند بوده برخوردار زیر هایویژگی از باید دهندمی دست به را اجرائی هایسیاست

 .سازند نزدیک اجرا مرحله به را هاآرمان و باشند اجرائی هایسیاست راهنمای
نسبتاً  و معین زمان یک در اعالم، و تعیین از پس باید کلی هایسیاست: پایداری( الف

 ریزی وبرنامه در یبخش و فرابخشی اجرائی هایسیاست آنها آثار تا باشند، ثابت طوالنی
 .شوند ظاهر اجرا سپس
 بروز  و ظهور سال چند طول در کلی هایسیاست آثار اینکه به توجه با: نگریآینده( ب
 شود ومی بینیپیش آتی هایسال برای که وضعیتی با باید هاسیاست بنابراین یابند،می

 .شوند تنظیم و تدوین است، هدف و نظر مورد همچنین
باشد،  کلی هایسیاست توجه مورد باید نگریآینده کنار در بینیواقع: نیبیواقع( ج
 بخشد، تحقق را خود هایآرمان همه تواندنمی ابتدای در نظام یک چون که معنی بدین

 و مدتکوتاه هایهدف خویش، امکانات به توجه با و خود، هایاولویت به با توجه
 آینده در تحقق برای کلی هایسیاست پاسخگوی که ایگونهبه کندمی معین درازمدت را

 .باشد و نزدیک دور
فعال  و موجود نیروهای کل و نگرندجامع و فراگیر کلی، هایسیاست: بودن فراگیر( د
همه  به مربوط اجرائی مسائل خصوص در را راهنما اصول و گیرندمی بر در را جامعه در

 و با یکدیگر را آنها بستان بده نیز و دهندمی قرار توجه مورد نیروها، از هریک و نیروها
 شوندمی ای طراحیگونهبه حقیقت در و آورندمی حساب به یکدیگر از را شانتأثیرپذیری

 .باشد هماهنگ نیروها این کار نتیجه که
 از یکی تحقق متوجه باید کلی هایسیاست مجموعه اجزای از هریک حال عین در( ه

 .باشد آنها تأمین و فرابخشی یا اهداف بخشی
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نمایانگر  و کنندهبیان کلی هایسیاست: نظام اساسی و اصلی خصوصیات بیانگر( و
اعتقادی،  هایزمینه در نظام اصولی هایدریافت و تمدن فرهنگ، ها،ارزش ها،آرمان

 ایران استقالل و بود خواهند آن فرهنگی و علمی سیاسی، حقوقی، و اجتماعی اقتصادی،
 برابر تهدیدها در نظر هر از را نظام دارندگیباز و جهان و منطقه در را اشاریگذتأثیر و

 .ساخت خواهند نمودار

 

 کلی هایسياست و اساسی قانون -سه 

 که هائیهدف به نیل منظور به سوم، اصل در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون
استقالل  عدل، و قسط تأمین منظور به که هائیراه نیز و شده اشاره آنها به اصل دوم در

 را دولت گردیده، بینیپیش ملی همبستگی و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،
 کار به آن بند 16 در مذکور امور تأمین برای را خود امکانات همه که است نموده موظف

 .گیرد
اساسی  قانون اصول از دیگر بسیاری نیز و سوم اصل در شده یاد امور کلی طور به
 .شوند تلقی نظام کلی هایسیاست بستر عنوان به توانندمی

 

 کلی هایسياست عناوين -چهار 

 پیروزی از پس سال 18 ظرف در که است این شود توجه آن به باید که مهمی نکته
 در اند،کردهنمی تبعیت کلی هایسیاست از هابرنامه که گفت نباید و توانانقالب، نمی

 کلی، سیاست رشته یک است، شده ابالغ رهبری معظم مقام طرف زا آنچه بر واقع عالوه
 بررسی و بحث جنب در بنابراین .است بوده مجریان نظر مد اساسی، قانون توجه به با

 پرداخته هم بررسی این به که باشد الزم شاید یا و توانمی آینده، برای های کلیسیاست
 گذشته، هایسال طول در را نظام کلی هایسیاست مجریان، که گردد و معلوم شود

 قانون در مذکور هایسیاست با هاسیاست این مواردی چه در و اندتلقی کرده چگونه
 مواردی چه در و اندهبود منطبق رهبری معظم مقام و( ره) امام و رهنمودهای اساسی

 توان:می ترتیب بدین .اندفاصله گرفته
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   و  بررسی اندبوده زمان این تا اجرائی ایهبرنامه مبنای که را کلی هایسیاست -1
 .کرد بندیفصل

 .داد تشخیص نظام کلی هایسیاست با را آنها انطباق موارد -2

 .کرد معین را نظام کلی هایسیاست از دوری عوامل و علل -3

 عنوانمبانی به را آرمان یا هدف دو توانمی اول مرحله در هاآرمان و هاهدف میان از
 که هستند اصولی و مبانی بر متکی و مبتنی دو هدف این .کرد تعریف هاسیاست تعیین

 :ها بایدسیاست این .است شده اشاره آنها به اساسی قانون دوم اصل 6 تا 1 بندهای در
جوی خدا هایانسان تربیت و معنویت اخالق، و ایمان رشد برای را الزم امکانات( الف

 .آورد فراهم اجتماعی ندگیز در فعال مشارکت به موظف و ترسخدا و
وفاق  از برخورداری عین در که آورد خواهد وجود به را مستقلی یافته توسعه جامعه( ب
 تبعیض عدم و اجتماعی عدالت تحقق و محرومان به توجه لحاظ از کامل وحدت و ملی

 شود تلقی پیشرو اسالمی کشورهای میان در و باشد شاخص نسبی رفاه از و برخورداری
 که بخشد تحقق ایگونه به را ملی اقتدار مصلحت، و حکمت عزت، اصول از پیروی با و

 تثبیت موقعیت در حال عین در و باشد توانا صور تمامی در خود، دفع دشمنان برای
 اتکاء با واقع در و نباشد خود معارضان با درگیری نیازمند هیچگاه که قرار گیرد ایشده

 .نماید ایجاد را الزم رندگیبازدا خود، کیفی و کمی قدرت به
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 کلی هایسیاست موضوعات و عناوين

 
 

 اجتماعی و فرهنگی و علمی امور - الف

 

 علمی امور - یکم

 :)نظریه( آموزش -1

 تخصصی( ای،حرفه و فنی عمومی،) جامعه هایآگاهی مطلوب یا الزم سطح1-1
 .مداوم آموزش1-2
 .ایران در خارجیان به آموزش و ورکش از خارج در ایرانیان آموزش تکمیل1-3

 :آموزشی مراکز -2

 .آموزش جایگاه 2-1
 .عقیدتی( سیاسی، فرهنگی،) اسالمی دانشگاه2-2
 .علمی و دینی مراکز و علمیه هایحوزه2-3

 :آموزشی هایهزینه -3

 .آموزش بخش در مردم و دولت مشارکت میزان 3-1
 .اساسی قانون امسی اصل به توجه با عالی آموزش در کفائیخود تعریف 3-2
 .آن مرز و حد رایگان، آموزش 3-3

 :آموزش محصول -4

 تحصیل، و اشتغال رابطه 4-1
 کشور، از خارج متخصصان از استفاده 4-2

 :پژوهش -5

 .آزاد( و متمرکز) پژوهشی هایفعالیت 5-1
 .کاربردی و بنیادی تحقیقات 5-2
 .آوریفن 5-3
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 فرهنگی امور - دوم
 

 :جامعه و فرهنگ -1

 .سیاسی( امور با مشترك( )مرز و حد) فرهنگی تهاجم فرهنگی، ادلتب 1-1
 .عمومی فرهنگ فرهنگی، توسعه 1-2
 .هابدعت و انحرافات با برخورد 1-3
 .سازیخود فرصت و فراغت اوقات 1-4
 .فرهنگی( هایفعالیت جایگاه) فرهنگی امور سازماندهی 1-5
 .ورزش 1-6
 .اسالمی معماری و هنر 1-7

 :جامعه و اخالق -2

 .نفس تهذیب و اخالقی فضائل رشد برای مساعد محیط ایجاد 2-1
 .منکر از نهی و معروف به امر 2-2

 :قبیل از اجتماعی و اسالمی تربیت اساسی مسائل 3-2
 کاری، وجدان ـ
 .پذیریقانون و گراییقانون ـ
 .اجتماعی انضباط ـ
 .میاسال نظام در آن ثغور و حدود و دولت به مردم نصیحت 2-4
 .آن( حدود) خدمتگزاران و بزرگان از شناسیقدر ـ تنبیه و تشویق 2-5

 :فارسی ادب و زبان -3

 .اسالمی و ملی همبستگی وحدت، تقویت در آن جایگاه و فارسی زبان 3-1
 .کشور در رایج و ایرانیغیر و ایرانی هایزبان جایگاه 3-2
 .جهان دیگر کشورهای در فارسی زبان ترویج چگونگی 3-3

 :ادیان -4

 .اساسی قانون در شده شناخته هایاقلیت به مربوط ادیان 4-1
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 .دیگر هایفرقه و عقاید هایاندیشه 4-2
 .ایران در اسالمی مذاهب قبال در رفتار 4-3

 :رسانیاطالع -5

 .مطبوعات 5-1
 .سیما و صدا 5-2
 .المللیبین و داخلی رسانیاطالع هایشبکه 5-3

 :تبلیغات -6

 .دینی 6-1
 .سیسیا 6-2
 .بازرگانی و تجارتی 6-3

 اجتماعی امور ـ سوم

 :اجتماعی امور -1

 .اسالمی هویت 1-1
 .هاقومیت مسئله 1-2

 :اجتماعی مشارکت -2

 .علمی خیریه، صنعتی، صنفی،: قبیل از هاانجمن و هاتشکل 2-1
 .شوراها 2-2
 .اجتماعی و فردی هایآزادی 2-3

 :توسعه -3

-روابط بین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، های،توسعه تأخر و تقدم و توسعه الگوی 3-1

 .الملل
 .سیاسی( و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،) شهری توسعه و روستایی توسعه 3-2
 توسعه در لحاظ از ایران جایگاه تبیین و توسعه برای الزم هایزمینه در نیازهاپیش 3-3

 .آسیا منطقه
 

 :جمعیت و خانواده -4

 .آن مبانی تقویت و خانواده 4-1
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 .منطقه در ایران خاص موقعیت به توجه با خانواده تنظیم 4-2
 :جامعه و روحانیت -5

 .مردم و روحانیت 5-1
 (... ازدواج مسکن، شغل، تأمین تربیت، و تعلیم) :جوانان -6

 

 امنيتی و دفاعی( المللیبين و داخلی) سياسی امور - ب

 

 امنيتی و دفاعی امور - يکم

 

 :امنیت -1

 خارج با ارتباط در ملی امنیت نیز و جمعیتی ترکیب مرزها، قبیل از) ملی امنیت 1-1 
 .از کشور(

 .اقتصادی سیاسی، قضائی،(: اجتماعی فردی،) جامعه امنیت 2-1 
 :دفاعی ساختار -2

 .دفاعی بنیه 2-1
 .نظامی کفائیخود حدود 2-2
 .ملی دفاع در آن جایگاه و بسیج 2-3
 .مسلح نیروهای 2-4
 فرهنگی اجتماعی، اطالعاتی، رسمی، هایفعالیت با هماهنگی و دفاعی تدابیر 2-5

 .و اقتصادی
 .خارجی تهدیدات با مقابله برای داخلی معنوی و مادی امکانات 2-6
 .عاملغیر پدافند 2-7
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 خارجی سياسی امور - دوم

 :براساس همکاری هایتقدم و اولویت -1

 .کشور مصالح 1-1
 .همسایگی 1-2
 .غیرمسلمان و مسلمان 1-3
 .گرسلطهغیر و گرسلطه شورهایک 1-4
 .حساس مناطق 1-5

 جهانی( و ایمنطقه -دولتیغیر -دولتی) المللیبین هایسازمان در حضور -2

 اسالمی انقالب صدور -3
 

 داخلی سياسی امور -سوم

 .هاتشکل و احزاب -1

 .سیاسی هایآزادی -2

 .سیاسی توسعه -3

 .اساسی قانون 100 اصل شوراهای -4

 .ایرانی ملی هویت -5

 .ملی همبستگی و ملی وحدت -6

 

 اداری و بازرگانی اقتصادی، امور - ج

 اقتصادی امور - يکم

 :اجتماعی عدالت -1

 .مالکیت1-1
 .منابع عادالنه توزیع1-2
 .زداییفقر و فقر1-3
 .اجتماعی تأمین1-4
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 :پایداری و اقتصاد -2

 .اجتماعی امنیت با آن رابطه و پایدار اقتصادی توسعه و اقتصادی امنیت 2-1
 .خارجی و داخلی امنیت و اجتماعی امنیت تأمین در قتصادا نقش 2-2

 :زندگی و اقتصاد -3

 .اقتصادی رفاه 3-1

 خوراك، مسکن، قبیل از مردم معیشتی نیازهای تأمین در حکومت وظایف حدود 2 -3
 .پوشاك و بیمه درمان، و بهداشت اشتغال، و کار

 .مصرف الگوی 3-3
 :پولی و مالی امور اقتصاد، -4

 .اهمالیات4-1 
 .هابانک و دولت4-2 
 .هایارانه4-3 
 .خارجی گذاریسرمایه 4-4
 .خارج در ایران گذاریسرمایه 4-5
 .داخلی استقراض4-6 

 :ساختارها و اقتصاد -5

 و اقتصاد در( انحصارات وقف، انفال،) تعاونی و خصوصی هایبخش مشارکت 5-1
 .ا(.ق 45 و 44 اصول تبیین) سازیخصوصی چگونگی و دولتی هایفعالیت حدود

 .ویژه مناطق و آزاد مناطق 5-2
 .فرد( هر برای میزان امنیت، تأمین مقررات، کار،سازو) کشور در گذاریسرمایه5-3 
 .سرزمین( آمایش) ایمنطقه هایتعادل ایجاد منظور به ایمنطقه گذاریسرمایه 5-4

 :صادرات -6

 .(یا انتخابی تلفیقی) گرابرون و گرادرون اقتصاد6-1 
 .نفتیغیر صادرات6-2 
 .(...و گاز و نفت از درست استفاده حدود) صادرات و گاز و نفت از بهینه استفاده6-3 

 کار: روابط و اقتصاد -7

 .اجتماعی( امور با مشترك) کار روابط تنظیم 7-1
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 :زیست محیط و اقتصاد -8

 .زیست محیط و پایدار توسعه 8-1
 .زیست محیط و توسعه تأخر و تقدم 8-2

 

 بازرگانی امور - دوم
 

 .خارجی بازرگانی -1

 .(...و احتکار بازرگانی، هایشرکت انحصار،) داخلی بازرگانی -2

 هایبحث به توجه با بازرگانی در آنها نقش و دولت عمومی و ستادی هایبخش -3
 .خصوصی و تعاونی

 

 اداری امور - سوم

 

 اداری نظام اصالح و اداری ساختارهای -1

 .هادستگاه حجم ـ اداری مقررات و تشکیالت 1-1
 .آینده اطمینان و معاش تأمین1-2 
 با مستقیم ارتباط کردنکم و اداری نظام در پیشرفته هایآوریفن از گیریبهره1-3 

 .اداری هایسازمان
 مدیریت -2

 ره ثبات لزوم عدم یا لزوم و اجرایی و سیاسی هایرده) شغلی امنیت و مدیریت 2-1
 .یک(

  .(...و گزینش تربیت،) مدیران2-2 
 .تنبیه و تشویق2-3 

 بازرسی و نظارت -3

 نظارت و بازرسی ساختار3-1  
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 توليدی و بنايیزير امور - د

 

 بنايیزير امور - يکم

 

 ،(دولتیغیر بخش دولتی، بخش) جوییصرفه( تجدیدناپذیر و پذیرتجدید) انرژی -1
 .و گاز نفت

 .عادنم ،(برداریبهره و حفظ) خاك آب، ها،جنگل طبیعی، منابع -2

 و سیاسی امور با مشترك( ...مسافر، کاال، ترانزیت) ارتباطات و نقل و حمل -3
 .فرهنگی

 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مسائل به توجه با) سرزمین آمایش -4
 .امنیتی(

 .بناهازیر توسعه در هااولویت -5

 

 یتوليد امور - دوم

 

 مسکن، نعت،ص کشاورزی، اقتصادی، مختلف هایبخش اولویت و تعیین -1
 تعیین مالك - اجتماعی و اقتصادی توسعه در یک هر جایگاه و خدمات
 .هااولویت

 اقتصادی توجیه با تقدم) کشور مختلف مناطق در کشاورزی و صنعت توسعه -2
 .است( اجتماعی یا
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 قضايی و حقوقی امور - هـ

 

 حقوقی امور ـ يکم

 

 .عامه حقوق -1

 .زنان حقوق -2

 .جوانان و کودکان حقوق -3

 .حسبی و حکومتی احکام و مورا -4

 .برائت اصل -5

 

 قضايی امور ـ دوم

 

 :قضایی امنیت -1
 .صالح هایدادگاه به دسترسی1-1   

 .جرم وقوع از پیشگیری -2

 .هازندان و تربیتی و تامینی اقدامات نظام -مجرمان اصالح -3

 .قضات استقالل -4

 .اسالمی دادرسی آیین -5
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 1های کلیلويت سیاستدرباره او مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

 الف(کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی

 همبستگی و هویت ملی: -1
 .هامساله قومیت -1-1
های دیگر، های شناخته نشده در قانون اساسی، عقاید و فرقهادیان) اقلیت -1-2

 .رفتار در قبال مذاهب اسالمی(
 .سالمیزبان فارسی و جایگاه آن در تقویت وحدت، همبستگی ملیت ا -1-3

 مشارکت اجتماعی: -2
 .ها از قبیل: صنفی، صنعتی، خیریه، علمیها و انجمنتشکل -2-1
 .شوراها -2-2
 .های فردی و اجتماعیآزادی -2-3

 

 ب(کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی

)از قبیل: مرزها، ترکیب جمعیتی و نیز امنیت ملی در ارتباط با خارج از  امنیت ملی -1
 .کشور(

 .ایران هویت ملی -1-1
 .وحدت ملی و همبستگی ملی -1-2

 )فردی و اجتماعی( قضایی، سیاسی و اقتصادی: امنیت جامعه -2
 .توسعه سیاسی -2-1
 .هااحزاب و تشکل -2-2
 .های سیاسیآزادی -2-3
 .قانون اساسی 100شوراهای اصل  -2-4
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 ج( کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداری

 اصالح ساختار اقتصاد کشور: -1
مشارکت بخش های خصوصی و تعاون)انفال، وقف، انحصارات( در اقتصاد و  -1-1

 45و  44های دولتی و چگونگی خصوصی سازی) تبیین اصول حدود فعالیت
 .قانون اساسی(

 .گذاری در کشور)سازوکار، مقررات، تامین امنیت، میزان برای هر فرد(سرمایه -1-2
 .ار و رابطه آن با امنیت اجتماعیپاید اقتصادی امنیت اقتصادی و توسعه -1-3
 .گذاری خارجیسرمایه -1-4

 

 د( کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی

)بخش دولتی، بخش غیردولتی(  جوییپذیر و تجدیدناپذیر( صرفه )تجدید انرژی -1
 نفت و گاز

 

 ون حقوقی و قضایییه( کمیس

 امنیت قضایی: -1
 .های صالحدسترسی به دادگاه -1-1

 .حقوق عامه -2
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 نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت مقررات

 1مقام معظم رهبریمصوب 

 
 1ماده 

هاى کلى نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام نظارت برحسن اجراى سیاست
 گیرد. مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت مى تشخیص مجمع توسط معظم رهبرى

یى است که از سوى مقام معظم رهبرى هااستیهاى کلى نظام، سسیاست :1تبصره 
 شود. قانون اساسى تعیین مى 110از اصل  1به موجب بند 

هاى استیس کلى شامل نظارت بر اعمال هاىاجراى سیاست نظارت بر حسن :2تبصره 
  .کلى در قوانین، مقررات و مراحل اجرایى است

 2ماده  

هاى سنواتى باید در چارچوب جهقوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بود
هاى هاى کلى تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاستسیاست

 کلى باشد. 
 3ماده 

، یمقامات مسؤول درقواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و نهادهاى عموم
 باشند. هاى مربوط مىهاى کلى نظام در دستگاهمسؤول اجراى سیاست

ى اعمال نظارت در مورد نیروهاى مسلح، با تصویب و ابالغ فرماندهی تبصره: شیوه
 کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد. 
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 4ماده 

نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص ، تلفیق و جامعیبه منظور بررسى، ارزیاب
ر در با ترکیب اعضاى زی« کمیسیون نظارت»، یهاى کلنظارت برحسن اجراى سیاست

 شود: مجمع تشکیل مى

 رئیس مجمع  -
 دبیر مجمع  -
هاى موضوعى مجمع به انتخاب دو نماینده از میان اعضاى هر یک ازکمیسیون -

 ها خود کمیسیون
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى  -
 مجلس شوراى اسالمى  90رئیس کمیسیون اصل  -
 بازرسى کل کشور  رئیس سازمان -
 رئیس دیوان محاسبات مجلس شوراى اسالمى  -
 دادستان کل کشور  -
 رئیس دیوان عدالت ادارى کشور  -

هاى اصلى ى هر یک از آنان و رؤساى کمیسیونرؤساى سه قوه یا نماینده :1تبصره 
ت توانند با حق رأى در جلسات کمیسیون نظارربط در مجلس شوراى اسالمى، مىذى

 شرکت کنند.

هاى رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه کمیسیون نظارت هنگام بررسى گزارش :2تبصره 
 . آوردمى دعوت بعمل« با حق رأى»ربط براى شرکت در جلسات کمیسیون ذى

 5ماده 

هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج ساله خود اند گزارشموظف 3مقامات مذکور در ماده 
ها و نماگرهاى معتبر ها بر اساس شاخصهاى کلى و میزان تحقق آناسترا از اجراى سی

تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسى، موارد 
ها هاى کلى را اعالم خواهد کرد. دستگاهانطباق حسب مورد با سیاستمغایرت و عدم

  .ابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایندباید نتیجه اقدامات اصالحى خود را در این ر

اند، گانه، صدا و سیما و نهادهاى عمومى مکلفهاى مختلف قواى سهتبصره: دستگاه
هاى الزم را درخصوص حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطالعات و گزارش
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هاى معتبر تهیه کنند ى فعالیت خود بر اساس شاخصهاى کلى در حوزهاستیاجراى س
 ار مجمع قرار دهند. یاکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختو حد

 6ماده 

اى از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار نسخه
ها ظرف مدت حداکثر گیرد. این کمیسیونمى هاى تخصصى مرتبط مجمع قرارکمیسیون

گیرى درکمیسیون نظارت ارائه صمیمیک ماه نظر خود را بصورت مکتوب براى طرح و ت
هاى تخصصى، نظرات خود را به کنند. در مورد دستور جلسات فورى، کمیسیونمى

 ى خود درکمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد. صورت شفاهى ازطریق نماینده
ى فعالیت خود، گزارش هاى تخصصى مجمع، درحوزههر یک ازکمیسیون: 1تبصره
ها پس کنند. این گزارشهاى کلى تهیه مىى اجرا و پیشرفت سیاستاى از نحوهساالنه

 شود. نظر به مجمع اراثه مىاز بررسى وتلفیق درکمیسیون نظارت، براى اظهار
 پیگیرى امور و کارشناسى نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.  :2تبصره
ستراتژیک مجمع و دبیرخانه مجمع موظف است با همکارى مرکز تحقیقات ا :3تبصره

هاى ى گزارشکشور، مرکزى را در دبیرخانه براى تهیه یهاى نظارتشوراى دستگاه
هاى کلى و در صورت نیاز ارزیابى آمارهاى رسمى ارزیابى راهبردى از اجراى سیاست

 منتشره ایجاد کند.
ار مجمع یهاى تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادوارى منتشر و در اختگزارش

 گیرد. یم رقرا
 7ماده 

ها و لوایح در رئیس مجلس شوراى اسالمى موظف است پس از اعالم وصول طرح
ها و اى از آنها را براى اطالع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسى طرحمجلس، نسخه

لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى 
مغایرت با  نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدماسالمى، کمیسیون 

 کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا نماید.مى هاى کلى مصوب بررسىسیاست

نماید. بیند به شوراى مجمع گزارش مىکلى مى هاىمنطبق )حسب مورد( با سیاستغیر
فت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت انطباق را پذیرکه مجمع هم مغایرت یا عدمدر صورتى

 کنند و نهایتاً ربط مجلس طرح مىهاى ذیانطباق )حسب مورد( را در کمیسیونو عدم
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انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اگر در مصوبه نهائى مجلس مغایرت و عدم
  نماید.اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مى

 8ده ما

 وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از: 
هاى کمیسیون با همکارى هاى اعمال نظارتها و شیوهها، شاخصتدوین خط مشى -

 ربط. ذى
 و سایر موارد ارجاعى.  7،6،5اجراى وظایف مندج در مواد  -
 هاى توسعه در دولتتعیین نمایندگان براى حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه -

 و مجلس. 
هاى کلى و حسن اجراى آنها بر مبناى ارزیابى و سنجش میزان تحقق سیاست -

 هاى نظارتى. و تلفیق گزارشهاى مصوب شاخص
 ها و تصمیمات به شوراى مجمع جهت اطالع و تصویب. ارائه کلیه گزارش -

 9ماده 

نظارتى از قبیل هاى قواى سه گانه، ستاد کل نیروهاى مسلح، صدا و سیما و دستگاه
دیوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسى دولتى و کمیسیون اصل 

هاى شرکت ها،سازمان ها،کل کشور، نهادها، بانک یادارى، سازمان بازرس عدالت دیوان نود،
قانون محاسبات عمومى،  5دولتى و همچنین نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذیل ماده 

هایى که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ا و کلیه سازمانهشهردارى
ومؤسسات عمومى غیردولتى با درخواست مجمع ازطریق باالترین مقام هردستگاه، 
همکارى الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، 

ى مجمع خواهد ى کلى بر عهدههامغایرت با سیاستتشخیص و اعالم مغایرت یا عدم
 بود. 

 10ماده 

هاى کلى، ى رعایت و اجراى سیاستهاى انجام شده در خصوص نحوهنتایج بررسى
  شود.همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مى
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 11ماده 

هاى ابالغى مقام معظم رهبرى را براى اند، سیاستموظف 3مقامات مذکور در ماده 
ى مصوبات کلیه نیز یک نسخه از هاى مربوط به خود ابالغ کنند وجرا به زیرمجموعها

  1خود را بالفاصله پس از تصویب به مجمع ارسالى نمایند.
  

                                           
 : وضیحاتت. 1

 ت مرتبط است. روادى از آئین نامه داخلى مجمع که با امر نظام -ج 
  31ماده 

سؤولى دولتى و نهادها هاى مهاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاههاى دائمى و کمیسیونبه منظور تنظیم کار کمیسیون
سات عمومى غیر س ستفاده کامل از فرآوردهو مؤ سى آدولتى و ا شنا ستمرنهاى کار شورتى و  ها و نیز ارتباط م شوراهاى م با 

هاى مهم قیقات و گزارشمطالعات و تح ها و ایجاد گنجینه اطالعات کارآمد ازنظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیون
رهبرى ید مقام معظم هاى کلى که به تایکارشناسى مربوط به مسائل ایران و جهان و همحنین نظارت بر حسن اجراى سیاست

ست و پیگیری آن سیده ا صمیمر صوبات و ت شروح مذاکرات و دیگرها و نیز ابالغ م صورت م امور ادارى و اجرائى  ها و تدوین 
یاست دبیرخانه را رشود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که یمجمع، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل م

 به عهده خواهد داشت. 

 34ماده  

سیوندبی صمیمگنظارت و پیها و ر مجمع براى اداره امور دبیرخانه و نیزکمی ستیرى ت سیا مورد تایید  هاىها و

شـــکیالت باید به کند. این تو همچنین دیگر امور ادارى و مالى مجمع، تشـــکیالت الزم را تدوین مىمقام معظم رهبری 

 د. تأیید ریاست مجمع برس



 

                                                    

 

  

45 

 

 
 

  

  



  

 

46 

 

 
 

  

 



 

                                                    

 

  

47 

 

 

 

 سومپنج ساله کلی برنامه  هایسیاست
 

  اقتصادی 

سوی  به سمت و ی اقتصادیهای مربوط به رشد و توسعهتمرکز دادن همه فعالیت -1
کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای  و« عدالت اجتماعی»

 .کم درآمد
مستضعفان و  ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و -2

های مردمی با رعایت و خیریه حمایت از نهادهای عمومی ومؤسسات مبارزه با فقر و
 .و انقالبیمالحظات دینی 

درآمد جامعه های متوسط و کمتورم و حفظ قدرت خرید گروه تالش برای مهار -3
 .گذاری و ایجاد اشتغال برای آنانوکمک به سرمایه

اصالح نظام مالیاتی در جهت: برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت  -4
مردمی در پرداختن مالیات و های های تولیدی و ایجاد انگیزهگذاریتولید و سرمایه

 .افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت
 .توجه ویژه به معیشت روستانشینان عمران روستاها و اهتمام به توسعه و -5
های مناسب و حمایت و تشویق های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزهفراهم آوردن زمینه -6

زا در جهت کاهش بیکاری، اشتغالهای گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتسرمایه
 .های متوسط و کوچکهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاهبخصوص در بخش

های اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد اصالح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت -7
 .شده در قانون اساسی و مصالح کشوربینیبا رعایت موارد پیش

های بخش به نسبت دارند اقتصادی عمومی که فعالیت و لتیهای دوترجیح بخشعدم -8
 .خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطالعات
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ی دوم در امر واگذاری مؤسسات برنامه هایسیاستاز  8رعایت مندرجات بند  -9
 .های تعاونی و خصوصیاقتصادی دولت به بخش

نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت  گذاری و ارجحفظ امنیت سرمایه -10
 .های قانونی و مشروعهای ناشی از راهدارائی

ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر برنامه -11
 .درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام

 .امر بازرگانیی مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بویژه در استفاده -12
ی افزایش فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کاالهای اساسی، بوسیله -13

 .ی کشاورزیتولید داخلی بویژه در زمینه
اصالح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور درجهت: حفظ ارزش  -14

 .آفرین گذاری مولد و اشتغال پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه
ی بیگانگان در جذب سلطه اساسی و پرهیز ازملی و اصول قانون رعایت دقیق منافع -15

 .منابع خارجی
آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگوئی به نیاز  -16

 .ی سطوحهای الزم در همهها و تخصصهای اقتصادی و فراهم ساختن مهارتبنگاه

 فرهنگی 

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی  -17
 .ی با تهاجم فرهنگی بیگانههای انقالب اسالمی و مقابلهارزش

 ...ای دینی و سیاسی حضرت امام خمینی رحمتزنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه -18
آن بعنوان یک  کردن نقشهها و برجستریزیها و برنامهی سیاستگذاریعلیه در همه
 .معیار اساسی

های اسالمی و رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش -19
 .انقالبی

و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و  ها بخصوص صداجهت دهی رسانه -20
رنامه کلی ب های سیاسترشد آگاهیها و فضائل اخالقی و اطالع رسانی صحیح و تحقق 

 .توسعه
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توجه به پرورش و شکوفایی استعداها، تشویق خالقیت و نوآوری علمی و تقویت  -21
 .امر پژوهش و باالبردن توان علمی و فناوری کشور

های واالی اسالم و ایران اسالمی به جهانیان و معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش -22
علیه به آنان و توجه به  ...اتبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی رحمت

ی در برنامه -دارند بیشتری با ما مشترکات کهبویژه کشورهائی -دیگر کشورها  یتجربه
 .توسعه و شناسائی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است

 ،سياسی، دفاعی، امنيتی  اجتماعی 

مند ساختن بهره ی تعاون و مشارکت عمومی وگسترش و عمق بخشیدن روحیه -23
 .های عظیم مردمدولت از همدلی و توانائی

های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی ، ایجاد زمینه«جوانان»اهتمام به موضوع  -24
ی شغلی و علمی هایی از قبیل ازدواج و آیندهپذیری و تالش برای رفع دغدغهو مسئولیت

 .آنان
های اجتماعی و استیفای حقوق آن و در صحنهجایگاه زن در  تقویت نهاد خانواده و -25

 .ی آنانها و توجه ویژه به نقش سازندهی عرصهشرعی و قانونی بانوان در همه
ها و ی منابع مالی و فرصتاولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه -26

 .های مختلف فرهنگی و اقتصادیامکانات دولتی در صحنه
پرهیز از  تالش، خوداتکایی، قناعت و ، قانونگرائی، روحیه کار واهتمام به نظم -27

 .اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئوالن نظام و مبارزه با فساد
رسانی به مردم، حرك و کارآیی، بهبود خدمتتاصالح نظام اداری در جهت: افزایش  -28

مدیران الیق و امین و تأمین شغلی آنان،  تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری
های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، حذف یا ادغام مدیریت

 .پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز
تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصالح قوانین و مقررات در جهت  -29

 .رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی
 :ها مبتنی بر اصول ذیلریزیآمایش سرزمینی بعنوان چارچوب بلندمدت در برنامه -30
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 مالحظات امنیتی ودفاعی. 

 کارآیی و بازدهی اقتصادی. 

 وحدت و یکپارچگی سرزمین. 

 ایهای منطقهگسترش عدالت اجتماعی و تعادل. 

 حیاء منابع طبیعیحفاظت محیط زیست وا. 

 حراست از میراث فرهنگی حفظ هویت اسالمی، ایرانی و. 

 بیرونی اقتصاد کشور تسهیل و تنظیم روابط درونی و. 

 ها خصوصاً در مناطق توجه به توسعه متکی برمنابع داخلی و رفع محرومیت
 .روستایی کشور

های یب هدفتعق و و مصلحت حکمت  عزت، اصول: خارجی براساس ثبات در سیاست -31
 :زیر

 المللیای و بینهای دو جانبه ومنطقهگسترش همکاری. 

 ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم 

 گیری از روابط برای افزایش توان ملیبهره. 

 خواهی واقدام متجاوزانه در روابط خارجیمقابله با افزون. 

 تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان. 

 شدن جهانمقابله با تک قطبی. 

 مستضعف های مظلوم وملت حمایت از مسلمانان و. 

 تالش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسالمی. 

 تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل. 

پاسخگویی مؤثر به  منظور بازدارندگی وهانتظامی ب امنیتی و افزایش اقتدار دفاعی و -32
پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش  منافع ملی و امنیت عمومی و تهدیدها و تأمین

 .ی امکاناتگیری از همهامنیت در منطقه با بهره ثبات و صلح و
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توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود  -33
یتی از طریق امن جرائم و مفاسد اجتماعی و مقابله مؤثر با پیشگیری و امنیت عمومی و

 .های قضایی، امنیتی، انتظامیتقویت وهماهنگی دستگاه

تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع  بهبود و -34
 .تهدیدها و آمایش سرزمینی

تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و  -35
 .های پیشرفتهقال فناوریسرعت دادن به انت

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و  -36
 .انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین
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 کلی امنیت اقتصادی هایسیاست
 

های قانونی و اهگذاری و کارآفرینی از رحمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه -1
 .مشروع

سازی گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینههدف از امینت سرمایه -2
وضع قوانین و مقررات  .برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است

ی الزامی کند، وظیفهمربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می
 .دولت و مجلس است

اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و  های سیاست ن وقوانی -3
 .هماهنگی باشند

نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن  -4
 .و تخصصی باشد

ی اشخاص شرایط فعالیت اقتصادی )دسترسی به اطالعات، مشارکت آزادانه -5
های دولتی، خورداری از امتیازات قانونی( برای بخشهای اقتصادی و بردرفعالیت

 .تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادالنه باشد
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 کلی انرژی هایسیاست
 

 کلی نفت و گاز هایسياست –الف 

گاز و شناخت  و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و تدابیر اتخاذ -1
 .کامل منابع کشور

ی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری شدهتولید صیانتافزایش ظرفیت  -2
 .کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف  -3
 .های نفتیداخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده

 نیروی انسانی و تالش برای ایجادای و تربیت گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه -4

الملل و بین سطح در مهندسی انرژی - خدمات فنی و و صدور دانش جذب مرکز
 .های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمیآوری در زمینهارتقاء فن

تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز )داخلی  -5
 .و گاز در بخشهای مجاز قانونیو خارجی( در امر نفت 

ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری برداری از موقعیت منطقهبهره -6
 .و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی

 .سازی مصرف و کاهش شدت انرژیبهینه -7
به جای صدور نفت خام های نفت و گاز و پتروشیمی جایگزینی صادرات فرآورده -8

 .وگاز طبیعی
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 کلی ساير منابع انرژی هایسياست -ب 

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی  -1
 .های تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبیو تالش برای افزایش سهم انرژی

ای به نیروگاههای هستهای و ایجاد آوری و دانش هستهتالش برای کسب فن -2
 .منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص

ای و های گداخت هستههای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیگسترش فعالیت -3
 .مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه

قبیل  ها ازهای نو و ایجاد نیروگاهآوری و دانش فنی انرژیتالش برا ی کسب فن -4
 .های سوختی و زمین گرمایی در کشوربادی و خورشیدی و پیل
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 کلی منابع طبیعی هایسیاست
 

ی پوشش گیاهی ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه -1
وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این برای حفاظت و افزایش بهره

 .عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ
جانوری و باال بردن  - شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی -2

برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از ها و بهرهغنای حیاتی خاك
 .گذاری در آنسرمایه

ل ناپایداری این منابع و تالش برداری از منابع طبیعی و مهار عواماصالح نظام بهره -3
 .ی آنبرای حفظ و توسعه

آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصالح گسترش تحقیقات کاربردی و فن -4
های های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاهگونه

 .رسانیاطالعاتی و تقویت آموزش و نظام اطالع
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 کلی منابع آب هایسیاست
 

ی پایدار و ی آب براساس اصول توسعهایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه -1
 .های آبریز کشورآمایش سرزمین در حوضه

وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و ارتقاء بهره -2
 .عرضه و نگهداری و مصرف آن

عی و غیر طبیعی افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبی -3
 .آب در کشور از هر طریق ممکن

های سد و آبخیزداری ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحتدوین برنامه -4
های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب داری و شبکهو آبخوان

و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آبهای 
 .برداریمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهغیر

های شود و اولویت استفاده از منابع آبهایی که از کشور خارج میمهار آب -5
 .مشترك
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 معدنبخش کلی  هایسیاست
 

 .رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمینگذاری و اطالعسیاست -1
های نوین و ارتقاء سطح آموزش و آوریبتکار و دستیابی به فنتقویت خالقیت و ا -2

شناسی بنیادی، اقتصادی، ق پژوهش و گسترش زمینیتربیت نیروی انسانی و تعم
 .برداری مناسب از ذخایر معدنی کشورمهندسی، محیطی و دریایی برای بهره

به تأمین  دادنارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت -3
استفاده  مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و

المللی )علمی، های بینشناسی ایران و گسترش همکاریی زمیناز موقعیت ویژه
فنی، اقتصادی( جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در 

دهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحزمینه
 .واسطه و مصرفی

های مناسب برای های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینهتعیین اولویت -4
بها و عناصر کمیاب و رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران

 .تولید مواد پیشرفته
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 بخش حمل و نقلکلی  هایسیاست
 

های آن با و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش ام جامع حمل و نقلایجاد نظ -1
 دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:اولویت

 مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. 

 کاهش شدت مصرف انرژی. 

 کاهش آلودگی زیست محیطی. 

 افزایش ایمنی. 

 ت ناوبری و تقاضاهاو ناوگان و تجهیزابرقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت. 
های وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشافزایش بهره -2

 .حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطالعات
 ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:توسعه و اصالح شبکه -3

 ی محورهاای به توسعهنگرش شبکه. 

 آمایش سرزمین.   

 امنیتی -مالحظات دفاعی.    

 سودآوری ملی.  

 موقعیت ترانزیتی کشور. 

 تقاضا. 
های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و ی جذب سرمایهکردن زمینهفراهم -4

 .های این بخشی فعالیتگسترش پوشش بیمه در همه

 .المللیدستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین -5
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 ایرسانی رايانهالعهای اطکلی شبكه هایسیاست
 

ای و اعمال تدابیر و ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع رسانی رایانه -1
نظارتهای الزم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

 .های اطالع رسانیها و پیامدهای منفی شبکهو جلوگیری از جنبه
انی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف ی اطالع رسی کمی و کیفی شبکهتوسعه -2

ی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با خدمات و امکانات و این شبکه برای کلیه
 .ها و مصالح ملیرعایت اولویت

 رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و های اطالعایجاد دسترسی به شبکه -3

 .مؤسسات مجاز
های دولتی و حمایت از بخشهای جهانی و حضور فعال و اثرگذار در شبکه -4

ی اطالعات و خدمات ضروری و مفید با ی تولید و عرضهغیردولتی در زمینه
 .ی اسالمیتأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه

رسانی اطالع هایشبکه یبا توسعه قضایی متناسب و ایجاد و تقویت نظام حقوقی -5
 .الکترونیکی یی کارآمد با جرائم سازمان یافتهبویژه در جهت مقابله

نگری در آوری اطالعات )بویژه حفاظت از اطالعات( و آیندهی فنتوسعه -6
آوری اطالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش خصوص آثار تحوالت فن

 .مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه
های اتحادیه ایجاد و المللیها و مقررات بینمیثاق به اقدام مناسب برای دستیابی -7

رسانی با سایر کشورها بویژه کشورهای اسالمی به منظور ایجاد توازن در اطالع
المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و رسانی بینی اطالععرصه

 .ی جهانیمقابله با سلطه
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 کلی قضايی هایسیاست
 

در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی  اصالح ساختار نظام قضایی کشور -1
مذکور در بندهای  های سیاستو اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به 

 .بعدی
 .هاکردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهمندنظام -2
 .های مهماستفاده از تعدد قضات در پرونده -3
 .کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیازتخصصی -4
قضاییه با تعریف ماهیت  دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوهتمرکز -5

قضایی و اصالح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی 
 .ها و تظلماتبه همه دادخواهی

 .کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب -6
 .قضایی کشور با رعایت قانون اساسی دادرسی در نظام سازی آیینیکسان -7
 های اجرایی وقضاییه بردستگاهاصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه -8

 .نهادها قضایی و
 .استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی -9

باال بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور،  -10
قضاییه و توجه بیشتر  پژوهشی قوه تقویت امورباالبردن دانش حقوقی قضات، 

 .های قضاییبه شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت
باالبردن سطح علمی و شایستگی اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستری و  -11

 .فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی
تی و استخدامی با توجه های مالی، تشکیالتأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه -12

 .قانون اساسی 158و  157، 156به اصول 
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تعیین ضوابط اسالمی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،  -13
کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای 

 .آنها
از مجازات بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده  -14

 .زندان
 .تنقیح قوانین قضایی -15
 .گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه -16
 .گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی -17
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 «ش-هـ 1404جمهوری اسالمی ايران در افقانداز چشم»
 

شده ریزی با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه
انداز بیست ها و اصول قانون اساسی، در چشمی جمعی و در مسیر تحقق آرمانو مدبرانه

 ساله:

 

 

 

 
 

 انداز چنین ویژگیهائی خواهد داشت:ی ایرانی در افق این چشمجامعه

 یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی خود، و متکی بر توسعه
ساالری دینی، المی، ملی و انقالبی، با تأکید بر: مردمهای اساصول اخالقی و ارزش

مند از بهره ها، و های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانعدالت اجتماعی، آزادی
 .امنیت اجتماعی و قضائی

  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع
 .لید ملیانسانی و سرمایه اجتماعی در تو

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

 

يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و ايران کشوری است توسعه

بخش فناوری در ســ م من قه، با هويت اســومی و انقوبی، الهام

 الملل.در جهان اسوم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين
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 های برابر، برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذائی، تأمین اجتماعی، فرصت
مند از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

 .مطلوبمحیط زیست 

 مند، برخوردار از وجدان کاری، پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت
ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و انضباط، روحیه

 .شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

 ی آسیای یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری درسطح منطقهدست
نوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر ج

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح جنبش نرم
 .درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 ساالری دینی، بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام
اخالقی، نواندیشی و پویائی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر ی کارآمد، جامعهسعهتو

 .های امام خمینی)ره(ای براساس تعالیم اسالمی و اندیشههمگرایی اسالمی و منطقه

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. 

 

های سالیانه، این نکته ای توسعه و بودجههتهیه، تدوین و تصویب برنامه در مالحظه:

گذاری، درآمد های کمی کالن آنها از  قبیل: نرخ سرمایهمورد توجه قرار گیرد که: شاخص
های باال سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک

اعی و امنیتی، باید های دفو پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی
انداز تنظیم و تعیین گردد و این توسعه و اهداف و الزامات چشم هایسیاستمتناسب با 

 .ها به صورت کامل مراعات شودها و هدفسیاست
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 .ا .ا .جکلی برنامه چهارم توسعه  هایسیاست
 

 امور فرهنگی، علمی و فناوری -

 مکتب اهل دینی برپایه قرآن و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت اعتالء و -1
 .السالم()علیهم بیت

 .های انقالب اسالمی در اندیشه و عملکردن ارزشاستوار -
 .تقویت فضائل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده -
 .ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعیبرنامه -

ی حضرت امام خمینی )ره( و برجسته زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاس -2
 .هاریزیها و برنامهعنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریکردن نقش آن به

تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری  -3
 .و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید

یدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کاال و سازی برای استفاده از تولفرهنگ -
 .خدمات

 .اندازایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم -4
تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری  -5

المی اس -اسالمی و آگاهی کافی در باره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی
 .فارسیو اهتمام جدی به زبان

های دشمنان علیه انقالب تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه -6
گری استکبار ستیزی و مخالفت با سلطهاسالمی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم

 .جهانی
 به فضایل اخالقی و اهتمام به امر ها وسازی فضای فرهنگی، رشدآگاهیسالم -7

 .نهی ازمنکر ومعروف 
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 .اندازچشمهای مورد نظر در افقرسانی مناسب برای تحقق ویژگیاطالع  -
 .مقابله با تهاجم فرهنگی -8

جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران  های ملی درگسترش فعالیت رسانه -
 .اسالمی برای جهانیان

ور در جهت افزایش سهم کش کشور در هایسازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت -9
 .تولیدات علمی جهان

 .افزاری، ترویج پژوهشتقویت نهضت نرم -
زیستی،  هایفناوری ریزفناوری و و شاملنهای فناوری، بویژه فناوری کسب -

 .ایهسته و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا اطالعات و
ای، اصالح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه -10

الی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق آموزش ع
 .اندازاهداف چشم

های آزادی کردندینی و نهادینه ساالریمردم مبانی و استحکام تبیین در جهت تالش -11
 .کردن آنمشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند

 

 امور اجتماعی، سياسی، دفاعی و امنيتی -

های برابر و ارتقاء سطح در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت تالش -12
هایی از قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه شاخص
 .با فساد

و مستضعفان و  ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان -13
های مردمی با سسات و خیریهمبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤ

 .رعایت مالحظات دینی و انقالبی
های اجتماعی و استیفای حقوق تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -14

 .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانشرعی و قانونی بانوان در همه عرصه
 .اسالمیملی جوانان متناسب با آرمانهای انقالبتقویت هویت -15



 

                                                    

 

  

77 

های فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه -
 .های اجتماعی آنانشغلی، ازدواج، مسکن و آسیب

 .های آنانتوجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی -
 .اندازچشم تحقق اهداف و اداری برای ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی -16
رسانی خدمات و کارایی، بهبود ضائی در جهت: افزایش تحركو ق اصالح نظام اداری -17

به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و 
زدایی های موازی، تأکید بر تمرکزامین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت

ه با آن و تنظیم های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزدر حوزه
 .قوانین مورد نیاز

ساختن مندگسترش و عمق بخشیدن به روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره -18
 .های عظیم مردمدولت از همدلی و توانائی

 آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل: -19

 مالحظات امنیتی و دفاعی. 

 کارآیی و بازدهی اقتصادی. 

 وحدت و یکپارچگی سرزمین. 

 ایهای منطقهاجتماعی و تعادل گسترش عدالت. 

 حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی. 

 حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی. 

 تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور. 

 ها خصوصاً در مناطق روستایی کشوررفع محرومیت. 
 فناوری، مشارکت و ثبات تقویت امنیت و اقتدارملی با تاکید بر رشد علمی و -20

ملی، قدرت  کشور، وحدت و هویتسیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف
 .اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران

 .هویت بخشی به سیمای شهر و روستا -21
 .اسالمی -سازی معماری ایرانیبازآفرینی و روزآمد -
 .و استحکام ساخت وسازهارعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها  -
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 .تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت -22
 اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و -

 .بازرسی
ها و دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرصه منابع مالی و فرصتاولویت -23

 .فرهنگی و اقتصادی های مختلفهای دولتی در صحنهامکانات و مسؤولیت
ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در  -24

 .برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور
توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و  -25

 .ی و کیفی بسیج مستضعفینانقالب با تقویت کم
تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و  -26

 .های پیشرفتهدادن به انتقال فناوریسرعت
توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی  -27

منیتی و نظامی و توجه های قضایی، او امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه
 .جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت
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 امور مربوط به مناسبات سياسی و روابط خارجی -

 

ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و  -1
 مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :

 المللیی و بیناهای دو جانبه، منطقهگسترش همکاری. 

 ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها. 

 تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم. 

 گیری از روابط برای افزایش توان ملیبهره. 

 خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجیمقابله با افزون. 

 تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان. 

 شدن جهانبیمقابله با تک قط. 

 های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطینحمایت از مسلمانان و ملت. 

 تالش برای همگرائی بیشتر میان کشورهای اسالمی. 

 تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل. 
کردن روابط اقتصادی، افزایش گیری از روابط سیاسی با کشورها و نهادینهبهره -2

و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای  گذاری خارجیجذب منابع و سرمایه
صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی 

 .اندازمورد نظر در چشم
تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین  -3

معرفی  دستآوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی و
 .فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم ساالری دینی

کشورهای اسالمی و کشورهای دوست منطقه به  تالش برای تبدیل مجموعه -4
 .ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتییک قطب منطقه

تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مجامع جهانی و  -5
 .لیالملهای فرهنگی بینسازمان
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تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان  -6
فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه 

 .ملی

 

 امور اقتصادی -

 

 .اندازتحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم -1

 نرخ بیکاری ایجاد اشتغال مولد و کاهش. 
های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور نمودن زمینهفراهم -2

در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع 
 .موانع توسعه صادرات غیر نفتی

 منابع دانش وآگاهی، سرمایه متنوع و متکی بر تالش برای دستیابی به اقتصاد -3
 .نوینفناوریانسانی و 

 وری عوامل تولید )انرژی، سرمایه، نیرویبهره کار مناسب برای رشد و ساز ایجاد -4

 .(...کار، آب، خاك و 

 پشتیبانی از کار آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی. 
تأمین امنیت غذائی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی  -5

 .ت اساسی کشاورزیدر تولید محصوال
های کم درآمد و محروم و مستضعف و مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه -6

-سیاست   های باال و پائین درآمدی جامعه و اجرای کاهش فاصله بین دهک

 .مناسب جبرانی های
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال،  -7

 .عرضه، نگهداری و مصرف آن

 های شود و اولویت استفاده از منابع آبهایی که از کشور خارج میمهار آب
 .مشترك

 .های کم درآمد و نیازمندحمایت از تامین مسکن گروه -8
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های مولد به منظور حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی -9
 .برداری بهینه از منابعپایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره

 .وستاهاتوسعه ر -10

 زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت  و درآمد ارتقاء سطح
مکمل بویژه  هایهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتزیرساخت

گذاری خدمات نوین، با تأکید بر اصالح نظام قیمت صنایع تبدیلی و کوچک و
 .محصوالت

هایی که دارای مزیت نسبی زمینهافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در هم -11
نقل و گردشگری،  و هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل

بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع 
گذاری در ایجاد زیربناها بر و زنجیره پائین دستی آنها، با اولویت سرمایهانرژی

از، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در های مورد نیو زیرساخت
 .آمایش سرزمین های سیاستچارچوب 

گذاران با اتکاء به تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعاالن اقتصادی و سرمایه -12
های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه های نسبی و رقابتی و خلق مزیتمزیت

 .حقوق ناشی از آن
ای کشور با تأکید بر کارآیی، ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه ارتقاء بازار سرمایه -13

 .های نوینمند از فناوریشفافیت، سالمت و بهره

 پذیری آنانگذاران با حفظ مسؤلیتایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه. 

 های مالیها و مقابله با جرمتشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران. 
خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی  هایتوانمندسازی بخش -14

و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در 
 .قانون اساسی که ابالغ خواهد شد 44کلی اصل  های سیاستچارچوب 

های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به ارتقاء ظرفیت و توانمندی -15
ات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی منابع، اطالع

 .آن
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های اقتصادی کشور و توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت -16
 رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

 امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. 

 رچوب قانون اساسی صورت پذیرددر چا. 

 های اسالمی و انقالبی موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش
 .نگردد

 شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامدداربه خدشه. 

 به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود. 
 .تعادل بین منابع و مصارف دولت ای واهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه -17
های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای تالش برای قطع اتکای هزینه -18

گذاری براساس کارآیی و مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه
 .بازدهی

پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار  های سیاستتنظیم  -19
 .نوسانات

 

های ساالنه ها و بودجههای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامهشاخصمالحظه: 

 .شودکلی برنامه چهارم تهیه و ارائه می هایسیاستمتناسب با 
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  .ا.ا.جقانون اساسی  44کلی اصل  هایسیاست
 

 و به منظور:  43قانون اساسی و مفاد اصل  44با توجه به اصل 
 .بخشیدن به رشد اقتصاد ملی شتاب -
 .گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی -
 .وری منابع مادی و انسانی و فناوریهای اقتصادی، و بهرهارتقاء کارآیی بنگاه -
 .پذیری در اقتصاد ملیافزایش رقابت -
 .های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیافزایش سهم بخش -
 .های اقتصادیستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتکا -
 .افزایش سطح عمومی اشتغال -
 .گذاری و بهبود درآمد خانوارهاانداز و سرمایهتشویق اقشار مردم به پس -

 گردد:مقرر می

شدن بزرگ دولتی و جلوگیری از های غیرکلی توسعه بخش هایسیاست –الف 

 بخش دولتی:

را ندارد و موظف است  44صدراصل  اقتصادی جدید خارج از موارد حق فعالیتدولت  -1
برداری از آن( را که مشمول های قبلی و بهره)شامل تداوم فعالیت هرگونه فعالیت

ساله چهارم )سالیانه حداقل  نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج 44عناوین صدر اصل 
 .دولتی واگذار کندو خصوصی و عمومی غیر های تعاونیکاهش فعالیت( به بخش 20%

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج 
توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس  44از عناوین صدر اصل 

 .شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است
امی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه اداره و تولید محصوالت نظامی، انتظ 

 .محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست
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 قانون  44 های مذکور در صدر اصلگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینهسرمایه -2
های تعاونی دولتی و بخشها و نهادهای عمومی غیرشرح ذیل توسط بنگاهاساسی به

 و خصوصی مجاز است:
)ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز( و معادن  زرگ، صنایع مادرصنایع ب -1-2

 .گاز( و استثنای نفتبزرگ )به
 .تجاری و ارزی کشور های سیاستفعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب  -2-2
های تعاونی دولتی و شرکتها و نهادهای عمومی غیربانکداری توسط بنگاه -3-2

هامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از های سسهامی عام و شرکت
 .سهامداران با تصویب قانون

 .بیمه -4-2
 .تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات -5-2
های مادر مخابراتی، امور واگذاری کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه -6-2

 .ادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستیهای اصلی تجزیه و مبفرکانس و شبکه
 .آهنراه و راه -7-2
سهم بهینه  .هواپیمایی )حمل و نقل هوایی( و کشتیرانی )حمل و نقل دریایی( -8-2

، با توجه به حفظ حاکمیت 44های صدر اصل دولتی در فعالیت های دولتی و غیربخش
اقتصادی، طبق قانون تعیین دولت و استقالل کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه 

 .شودمی

 کلی بخش تعاونی: هایسیاست -ب 

 .ساله پنجمتا آخر برنامه پنج %25افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به  -1
 .ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولداقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی -2
یی از جمله تخفیف هاها از طریق روشحمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی -3

مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز 
 .ها نسبت به بخش خصوصیاز هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی

های اقتصادی از جمله بانکداری ها در تمامی عرصهرفع محدودیت از حضور تعاونی -4
 .و بیمه
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هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی  ن با سرمایه دولت باتشکیل بانک توسعه تعاو -5
 .دراقتصاد کشور

رسانی جامع و عادالنه به ها به بازار نهایی و اطالعحمایت دولت از دستیابی تعاونی -6
 .این بخش

گذاری و نظارت بر اجرای قوانین اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست -7
 .هارایی و مدیریتی تعاونیموضوعه و پرهیز از مداخله در امور اج

های الزم به منظور افزایش ای و سایر حمایتهای فنی و حرفهتوسعه آموزش -8
 .هاکارآمدی و توانمندسازی تعاونی

های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ انعطاف و تنوع در شیوه -9
های ن تأسیس تعاونیهای متعارف امکاتدابیر الزم به نحوی که عالوه بر تعاونی

جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به 
 .کند، فراهم شودسقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می

 .ها متناسب با تعداد اعضاءحمایت دولت از تعاونی -10
 های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعهتأسیس تعاونی -11

 .به منظور فقرزدایی
 

ها واگذاری فعالیت از طریق غیردولتی هایکلی توسعه بخش هایسیاست -ج

 های دولتی:و بنگاه

 (.کلی این بند متعاقباً تعیین و ابالغ خواهد شد هایسیاست)

 

 کلی واگذاری:های سیاست -د

 الزامات واگذاری: -1

های گسترده و اداره ی فعالیتهای خصوصی وتعاونی بر ایفاتوانمندسازی بخش -1-1
 .های اقتصادی بزرگبنگاه
 .ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذارینظارت و پشتیبانی مراجع ذی -2-1
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های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت استفاده از روش -3-1
-بهره های برابر برای همه، رسانی، ایجاد فرصتواگذاری، برقراری جریان شفاف اطالع

های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت
 .پایه سهام

 .هاگیرندگان دولتی در واگذاریاندرکاران واگذاری و تصمیمنفع نبودن دستذی -4-1
 .هاکلی بخش تعاونی در واگذاری های سیاسترعایت  -5-1

 حاصل از واگذاری: مصارف درآمدهای -2
داری کل های دولتی به حساب خاصی نزد خزانهسهام بنگاهواگذاری وجوه حاصل از 

 شود:های مصوب به ترتیب زیر مصرف میها و بودجهکشور واریز و در قالب برنامه
 .های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعیایجاد خوداتکایی برای خانواده -1-2
های فراگیر ملی به از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی %30اختصاص  -2-2

 .منظور فقرزدایی
 .ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته -3-2
سازی ها و نوسازی و بهاعطای تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی -4-2
گذاری ای واگذار شده و نیز برای سرمایهههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاهبنگاه

 .های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافتهبخش
به منظور توسعه  %49های غیردولتی تا سقف دولتی با بخش هایمشارکت شرکت -5-2

 .اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته
 .هان سیاستهای دولتی با رعایت بند الف ایهای نیمه تمام شرکتتکمیل طرح -6-2
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 کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار: هایسیاست -ه

های غیردولتی از طریق دولت پس از ورود بخش عمومی تداوم اعمال حاکمیت -1
شرعی و  نظارت بویژه در مورد اعمال موازین و قوانین ومقررات گذاری و اجرایسیاست

 .های غیردولتیقانونی در بانک
 .وذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملیجلوگیری از نف -2
دولتی از طریق تنظیم و های اقتصادی غیرجلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه -3

  .تصویب قوانین و مقررات
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سوانح طبیعی و  کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از هایسیاست

 مترقبهحوادث غیر
 

سازی مسئوالن و مردم منی و آمادهافزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ای -1
برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه بویژه خطر زلزله 

 .های جوی و اقلیمیو پدیده
گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور  -2

 .خطر زلزله شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت
جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس -3

 فرماندهی در دوره بحران:
علمی  مراکز اطالعاتی هایکمک شبکه به جامع اطالعات مدیریت نظام ایجاد -1-3

و رسانی دقیق های اجرایی مسئول، به منظور هشدار بموقع و اطالعپژوهشی و سازمان
 .بهنگام در زمان وقوع حادثه

ها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست و تقویت آمادگی -2-3
 های سیاستدیدگان، تنظیم جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب

 .های فوقهای داخلی و خارجی در زمینهرسانی و سازماندهی کمکتبلیغاتی و اطالع
های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی -3-3

 .عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران
دیدگان و های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیبتدوین برنامه -4

 .بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده
های مالی و تشویقی، ها، حمایتت مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمهگسترش نظاما -5

 .های حمایتیتسهیالت ویژه و صندوق
پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب پیشگیری و کاهش خطر -6

 ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:
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جمعیتی شهری و روستایی و ها در مراکز سازی کاربرییابی و مناسبمکان -1-6
 .بندی خطر نسبی زلزله در کشورتأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه

بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیری نیروهای متخصص و  -2-6
-وحرفه های فنیمهندسی و تشکل تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام

 .خیزهای موفق کشورهای پیشرفته زلزلهای و استفاده از تجربه
ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و  -3-6
 .کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراالزامی

صالح کردن استفاده از مای و الزامیاستانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه -4-6
    های نوین و پایدار و ساختاستاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری

 .های سبکسازه
تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و  -5-6

 .سازهای غیر فنی
 محوریت حفظ جان پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله باکاهش آسیب -7

 ها از طریق:نانسا
     های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با تدوین و اصالح طرح -1-7

 .بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشورپهنه
های شریان های دولتی، عمومی و مهم،ای ساختمانسازی و بهسازی لرزهایمن -2-7

 10ی فرسوده حداکثر تا مدت هاحیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت
 .سال

      های تشویقی )بیمه و نظایر آن( به منظورارائه تسهیالت ویژه و حمایت -3-7
 .های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتیای ساختمانسازی و بهسازی لرزهایمن

شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدارشناسائی پدیده -8
های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته یزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیدهم

     آگاهی بلندمدت با استفاده از های هشدار سریع و پیشو بهبود نظام ملی پایش
 .های پیشرفتهفناوری

های آن در همه سطوح، ای که در همه فعالیتگونههای توسعه ملی بهتنظیم برنامه -9
  .مالحظه و نهادینه شود« سازگاری با اقلیم»رد رویک
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 بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد :
شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی  -

 .آمایش سرزمین
 .های جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمیتهیه، تدوین و ساماندهی نظام -
و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای شناسایی تغییر اقلیم  -

 .مناسب
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 ا .ا.قانون اساسی ج 44کلی اصل  هایسیاستبند )ج( 
 

با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت 
 رساله کشو 20انداز اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم

  غیر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و
 نظارت

 های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت توانمندسازی بخش
 المللیکاالها در بازارهای بین

 های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعدتجارت جهانی سازی بنگاهآماده
 دریجی و هدفمنددریک فرایند ت

 توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص 

 های ارزیابی کیفیت با توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام
 المللیاستانداردهای بین

 پذیری و گسترش سازی در راستای افزایش کارایی و رقابتگیری خصوصیجهت
 های سیاست ج نظام بند تشخیص مصلحت مجمع مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد

 .گرددابالغ می 110اصل  1مطابق بند  .ا.ا.قانون اساسی ج 44کلی اصل 

 

های به بخش 44های دولتی مشمول صدر اصل از سهام بنگاه %80واگذاری 
های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل های تعاونی سهامی عام و بنگاهخصوصی، شرکت

 مجاز است:
)از جمله  مادر صنایع بزرگ و بزرگ، صنایع معادن زمینه در که دولتی هایبنگاه -1

نفت ایران و  به استثنای شرکت ملی ،فعال هستندگاز(  و صنایع بزرگ پایین دستی نفت
 .خام و گاز نفت تولیداستخراج و های شرکت
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بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک  ،.ا.ا.های دولتی به استثنای بانک مرکزی جبانک -2
 .ت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادراتصنع

 .و بیمه ایران بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزیهای شرکت -3
هواپیمایی وکشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان های شرکت -4

 .بنادر و کشتیرانی
 .انتقال برقهای اصلی های تأمین نیرو به استثنای شبکهبنگاه -5
های مادر مخابراتی، امور واگذاری های پستی و مخابراتی به استثنای شبکهبنگاه -6

 .های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستیفرکانس و شبکه
امنیتی ضروری به  مسلح به استثنای تولیدات دفاعی وصنایع وابسته به نیروهای -7

 .تشخیص فرمانده کل قوا

 زامات واگذاری:ال

 .شودگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام میالف( قیمت
رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت ب( فراخوان عمومی با اطالع

 .و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذیرد
زم در ج( جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصالحات ال

گذاری محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام خصوص بازار، قمیت
 .گردد

های مادر تخصصی و د( واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکت
 .های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیردشرکت

مول واگذاری با استفاده های مشوری بنگاهافزایش بهره ه( به منظور اصالح مدیریت و
های مدیریتی کشور اقدامات الزم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و از ظرفیت

 .کارآمد انجام پذیرد
های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان از سهام شرکت %5فروش اقساطی حداکثر 

 .های فوق مجاز استشرکت
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و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت  44کلی اصل  های سیاستو( با توجه به ابالغ بند ج 
گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین موظف است نقش جدید خود در سیاست

 .و اجرا نماید
های نوین با فناوری پیشرفته در ی( تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه

 .راستای وظایف حاکمیتی مجاز است
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 درمبارزه با مواد مخلی ک هایسیاست
  

ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر کلیه فعالیتمبارزه فراگیر و قاطع علیه  -1
 و عرضه ازقبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداریسازهای آنها و پیش گردانو روان

 .مواد
تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی، انتظامی و  -2

المللی بین  و داخلی اصلی عوامل با مقابله و هاشبکه رای شناسایی و تعقیب و انهدامقضائی ب
 .سازهای آنهاگردان و پیشمرتبط با مواد مخدر و روان

های کنترلی و تمرکز اطالعات کردن سامانهها و مکانیزهتقویت، تجهیز و توسعه یگان -3
وگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جل

 مبارزه با مواد  سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصیگردان و پیشبا مواد مخدر، روان
 .های ذیربطمخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه

های ناشی از موادمخدر و اتخاد راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب -4
گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی رهگردان با بهروان

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

ی، سازهای آنها جز در موارد علمانگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش جرم -5
 .های مصوب درمان و کاهش آسیبپزشکی، صنعتی و برنامه

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

 .کنندگاندرمان و بازتوانی مصرف -1
 .هاکاهش آسیب -2
 .رخطر به مواد پر خطجلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم -3
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مخدر و  های اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواداتخاذ تدابیر الزم برای حمایت -7
-انواع روانگردان در زمینة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت

 .های آنهاهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده
ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در نقطهتقویت و ارتقاء دیپلماسی م -8

 جهت:
 .کردن مناسباتهدفمند -1
 .ها و اقدامات مربوطگیریها، تصمیمسازیمشارکت فعال در تصمیم -2
برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و بهره -3

 .المللیهای بینسازمان
 .نه اقدام مشترك در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدرفراهم کردن زمی -4

های ها در زمینهاتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده -9
 .پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان

ای در امر مبارزه با های بنیادی، کاربردی و توسعهتوسعه مطالعات و پژوهش -10
پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده  گردان وموادمخدر و روان

 .ربط در کشورهای علمی و تخصصی ذیاز ظرفیت
گردان به منظور تحقق ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روان -11

 های سیاستدر اتخاذ  هماهنگی و هاسرعت بخشیدن به فعالیت کلی نظام و هایسیاست
 .عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی
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کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  هایسیاست

 جمهوری اسالمی ايران
 

 امور فرهنگی 

 

تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای  -1
 .های مهمطرح

و « ره»داشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی زنده و نمایان نگه -2
ها و گذاریکردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستبرجسته

 .هاریزیبرنامه
 تقویت قانونگرائی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیة کار -3

اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت  جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از
 .در تولید

 .مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات -4
های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی استفاده بهینه از فناوری -5

 .نظام
ساله و تقویت باور و عزم ملی برای انداز بیست ایجاد درك مشترك از چشم -6

 .نتحقق آ
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 امور علمی و فناوری 

 

 تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر: -7
درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان  3افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به  -1-7

های آموختگان دوره کارشناسی به دورهبرنامه پنجم و افزایش ورود دانش
 .درصد 20تحصیالت تکمیلی به 

 .دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم دستیابی به جایگاه -2-7
های مربوط ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشارتباط مؤثر بین دانشگاه -3-7

 .جامعه
 .توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری -4-7
 .های پیشرفته مورد نیازدستیابی به فناوری -5-7

های الویت و آن براساس نیازها کیفی آموزش و پرورش با هدف ارتقاء نظام در تحول -8
کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی 

  .آموزاندانش
تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد  -9

های آموزشی، ارتقاء ها و روشن و برنامهو با انگیزه، اصالح و بازنگری در متو
پردازی، نقد و ترویج نظریه و های پژوهشیکمی و کیفی مراکز و فعالیت

 .آزاداندیشی
ناوری ف های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و گسترش حمایت -10

دغدغه   از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع
ها، کمک به طرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریخ

 .سازی دستاوردهای آنانتجاری
 .تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور -11
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 امور اجتماعی 

 

های اجتماعی و استیفای حقوق تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -12
 .ه به نقش سازنده آنانها و توجه ویژشرعی و قانونی بانوان در همه عرصه

کردن محیط های انقالب اسالمی، فراهمتقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان -13
های شغلی، ازدواج، مسکن و رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه

های های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییآسیب
 .آنان

رسانی خدمت و قضایی در جهت: افزایش تحرك و کارآیی، بهبود اصالح نظام اداری  -14
به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و 

های موازی، تأکید بر امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت
رزه با های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مباتمرکززدایی در حوزه

 .آن و تنظیم قوانین مورد نیاز
 -بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی هویت -15

 .اسالمی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها
تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع  -16

 .ل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسیتداخ
ها و امکانات دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منابع مالی و فرصتاولویت -17

 .های مختلف فرهنگی و اقتصادیهای دولتی در صحنهو مسؤولیت
های گردشگری با تأکید بر ورزش وحمایت ازگسترش فعالیت اهتمام به توسعه -18

 .زیارتی سفرهای
 تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به: -19

ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص گذاری، برنامهیکپارچگی در سیاست -1-19
 .منابع عمومی

های سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و ارتقاء شاخص -2-19
 .روحی

 .تهای تهدیدکننده سالمکاهش مخاطرات و آلودگی -3-19
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 .اصالح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی -4-19
های سالمت وکاهش سهم مردم از هزینههایکیفی بیمه توسعه کمی و -5-19

 .پنجمتاپایان برنامه %30سالمت به 
 ارتقاء امنیت اجتماعی: -20

 های یاستسجانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای مبارزه همه -1-20
  .کلی مبارزه با مواد مخدر

های نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریبخشی مناطق حاشیهسامان -2-20
 .عمومی ناشی از آن

ها برای پیشگیری و مقابله با استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه -3-20
 .های فرهنگی و اجتماعیناهنجاری

 

 امور اقتصادی 

 

 :ب اقتصادی با تأکيد بررشد مناس -الف 

نرخ رشد سالیانه تولید  %8تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل  -21
 :ناخالص داخلی با

گذاری با سرمایه -اندازگذاری از طریق کاهش شکاف پستوسعة سرمایه -1-21
درصد و جذب  40انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح حفظ نسبت پس

  .های خارجیسرمایه منابع و
  .وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامهارتقاء سهم بهره -2-21
-بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصادکالن، فراهم -3-21

و فناوری موردنیاز،  حقوقی، علمی های ارتباطی، اطالعاتی،آوردن زیرساخت
ادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت های کالن اقتصکاهش خطرپذیری

  .شفاف و منظم به جامعه
  .تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی -4-21

گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی  تغییر نگاه به نفت و -22
و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب « های زاینده اقتصادیمنابع و سرمایه»به 
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ریزی برای ه آن در مجلس شورای اسالمی درسال اول برنامه پنجم و برنامهاساسنام
دستی وابسته استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیرة صنعتی و خدماتی و پایین

 بدان با رعایت:
   درصد از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز و20ساالنه حداقل واریز -1-22

 .ة ملیصندوق توسعهای نفتی بهفرآورده
های خصوصی، تعاونی ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش -2-22

گذاری در داخل و خارج کشور با و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه
 .در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی

گاز تا پایان های جاری دولت به درآمدهای نفت و قطع وابستگی هزینه -3-22
 .برنامه

اصالح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و  -23
الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم برای های قرضکردن نظامنهادینه
  .های بزرگگذاریسرمایه

کارایی، شفافیت ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی )سرمایه، پول و بیمه( با تأکید بر -24
  .و سالمت

الزامات مربوط به هریک از  قانون اساسی و  44کلی اصل های سیاستتحقق  -25
 بندها با تأکید بر:

  .گیری بازارهای رقابتیحمایت از شکل -1-25
گذاری، )سیاست ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی -2-25

 .هدایت و نظارت(
)نهاد  های غیرمتشکلتشویقی در جهت تبدیل فعالیت ی هاسیاستتنظیم  -3-25

 .های واحدهای حقوقیخانوار( به فعالیت
  .ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی -4-25

محیطی آب با تسریع در توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست -26
شود می از کشور خارج هایی کهاستحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب

 .های مشتركبا اولویت استفاده از منابع آب
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گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با کشورهای سرمایه -27
  .قانون اساسی  44کلی اصل  های سیاستهمسایه با رعایت 

حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور  -28
 .در مدت معین )براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی( حاصل گردد

تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال به نحوی  -29
که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد 

  .گردد
ربی آسیا در تجارت، گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غ -30

  .گذاری و فناوریسرمایه
ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه -31

توسعه انسانی  در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با
  .باال برسد

 .ریزی عملیاتیریزی کشور به بودجهتبدیل نظام بودجه -32
های سالیانه با سند ساله و بودجه ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنجبرقراری  -33

  .انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارتچشم
 

  :گسترش عدالت اجتماعی با -ب 

های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی تنظیم همه فعالیت -34
درآمد با یت از قشرهای کمو کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محروم

 تأکید بر موارد زیر:
مالیاتی، اعطای  های سیاستهای غیر موجه درآمدی از طریق جبران نابرابری -1-34

 .ایهای هدفمند و سازوکارهای بیمهیارانه
-هنگام تکمیل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به  -2-34

 .کردن مداوم آن
 .هاکردن یارانهمندهدف -3-34
  .تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادی -4-44
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تاریخی گذشته های های حاصل از دورانماندگیاقدامات الزم برای جبران عقب -35
 با تأکید بر:

های توسعه ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح -1-35
عتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصالح نظام روستایی، گسترش کشاورزی صن

 .گذاری محصوالت کشاورزیقیمت
های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با گسترش فعالیت -2-35

 .های بازرگانی خارجی کشوراستفاده از ظرفیت
طوری که ضریب جینی دهک باال و پایین درآمدی جامعه به کاهش فاصله دو-3-35

  .درپایان برنامه برسد 35/0حداکثر هب
  .درصد 7انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به  -4-35
فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و  تأمین بیمه -5-35

  .خدمات بیمه درمانی
 .های فردی و اجتماعیهای پیشگیری از آسیبتوسعه نظام -6-35
 .حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار -7-35
درآمد جامعه توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم -8-35

 .درصد برسد 25به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 
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 امور سياسی، دفاعی و امنيتی 

 

اعی، اقتصادی و های سیاسی، اجتمتقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه -36
  .فرهنگی

انقالبی، دفاع از  -های اسالمیدهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشجهت -37
 .پذیری و اصول اخالقیستیزی، قانونمنافع ملی، دشمن

  .های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملتحمایت از آزادی -38
   قه و نظامایران در منطاسالمیاعتالی شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری -39

 الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:بین
المللی با اولویت کشورهای ای و بینهای دوجانبه، منطقهتقویت همکاری -1-39

  .همسایه
 .تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم -2-39
 .گیری از روابط برای افزایش توان ملیبهره -3-39
 .خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجیمقابله با افزون -4-39
 .تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان -5-39
 .های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطینحمایت از مسلمانان و ملت -6-39
 .تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی -7-39
  .ار سازمان مللتالش برای اصالح ساخت -8-39
سازماندهی تالش مشترك برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی،  -9-39

 .ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانیسیاسی و فرهنگی منطقه
ای و تالش برای ایجاد المللی و منطقههای بینحضور فعال و هدفمند در سازمان -40

  .های اسالمیاس ارزشهای موجود براستحول در رویه
های صادراتی، ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت -41

ای های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمهجذب سرمایه و فناوری
ای و اسالمی و دوست با هدف کاهش وابستگی مستقل با کمک کشورهای منطقه

  .م سلطهبه سیستم پولی نظا
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جهان بویژه حوزه تمدن  تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی واقتصادی با -42
 .ایرانی -اسالمی 

تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان  -43
  .فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی

 کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:نیت پایدار، فراگیر و تضمینتحکیم و ارتقاء ام -44
 .امنیتی تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد -1-44
های اطالعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی تقویت و تعامل مؤثر دستگاه -2-44

وع اخالل در امنیت عمومی، بین آنها برای تأمین اشراف اطالعاتی و مقابله با هر ن
  .اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم

افزاری اطالعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات ایجاد سامانه یکپارچه نرم -3-44
های اطالعاتی و های مرتبط با حفظ امنیت سامانهای، توسعه علوم و فناوریرایانه

دل اطالعات، تقویت فنی برای مقابله با ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبا
  .ای و صیانت از حریم فردی و عمومیتخلفات در فضاهای رایانه

های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با تقویت زیرساخت -4-44
 .های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادیعوامل بروز گسست

ارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت های دفاعی و قدرت بازدارتقاء توانمندی -45
ای ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه

 با تأکید بر:
افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و های نو و نرمکسب دانش و فناوری -1-45

مندی از قیقات و بهرهبازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تح
 .های صنعتی کشورهمه ظرفیت

اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با  -2-45
 .تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان

 .گسترش پدافند غیرعامل -3-45
 .امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها -4-45
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 پنج ساله کلی قضايی هایسیاست
 

های علمی و عملی و سالمت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف ارتقاء توانمندی
 های کلی نظام با تأکید بر:محوله در قانون اساسی و سیاست

 .سازی ساختار قضایی و اداریکارآمد -1
 .ی ماهیت قضایی در قوه قضاییهاتمرکز کلیه امور دار -2
اییه در ضها با قوه قگاهتع جرم و لزوم همکاری سایر دساهتمام به پیشگیری از وقو -3

 .این زمینه
ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی )قضایی و اداری( متناسب  -4

 .های روزبا نیازمندی
 .استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری -5
های زمینه در وصاخص نوین هایتوسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری -6

 .اطالعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی
 .در ارتقاء منزلت و استقالل قضاتاهتمام  -7
در اجرای  خصوصاً های محولهضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت -8

 .بندی مناسبهای جهشی با زمانبرنامه
 .های تخصصیاهتمام به تشکیل دادگاه -9

 .کردن نهاد داوریبرای فراگیرتمهیدات الزم  -10
اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به  -11

 .حقوق خود و بهرمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی
 .زداییاتخاذ تدابیر الزم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس -12
 .نها و زندانیااهتمام در اصالح امور زندان -13
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 .تقریب آراء و احکام قضاییایجاد ساز و کار مناسب برای  -14
های قوه قضائیه، ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت اهتمام در -15

 .های کلی نظاممذکور در قانون اساسی و سیاست
 .های قانونی مربوط به امور قضاییاصالح و تنقیح قوانین و رفع خالء -16
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 نظام اداری کلی هایسیاست

 
های اسالمی و کرامت انسانی و سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشنهادینه -1

 .های انسانی و اجتماعیارج نهادن به سرمایه
 .عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی -2
نیروی  های گزینش منابع انسانی به منظور جذببهبود معیارها و روزآمدی روش -3

ای های سلیقهها و نگرشانسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری
 .ایو غیرحرفه

و ارتقای  ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصبگرایی و شایستهدانش -4
 .مدیران

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

عایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، ر -6
های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط جایگاه و ویژگی

 .اقتصادی و اجتماعی
یافته های کمتر توسعهمتخصص در استان نگهداری نیروهای سازی جذب وزمینه -7

 .و مناطق محروم
گیری بهره و مستمری بگیران و معیشت بازنشستگان و تأمین حفظ کرامت و عزت -8

 .از نظرات و تجارب مفید آنها
 .توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری -9

ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت سازی و منطقیسازی، متناسبچابک -10
 .اندازتحقق اهداف چشم



  

 

122 

اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت  تمرکزعدم پذیری وانعطاف -11
 .و کیفیت خدمات کشوری

های اداری به منظور تسریع و توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش -12
 .تسهیل در ارائه خدمات کشوری

 .عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری -13
های اداری به منظور همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاهنگری، کل -14

 .اندازتحقق اهداف فرابخشی و چشم
منظور ارائه مطلوب  آوردن الزامات آن بهاداری الکترونیک و فراهمتوسعه نظام -15

 .خدمات عمومی
کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و دانش بنیان -16

 .های اسالمیالعات، با ابتناء بر ارزشسازی اطیکپارچه
رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد خدمات -17

 .مردم
سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام شفاف -18

 .مند مردم به اطالعات صحیحاداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه
 .های مردمی در نظام اداریجذب و استفاده از ظرفیتسازی برای زمینه -19
پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیت -20

ای و فردی در کلیه رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهتکریم ارباب
 .هافعالیت

انتداری، سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امنهادینه -21
 .المالزیستی و حفظ بیتجویی، سادهصرفه

تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی،  -22
 .بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه

های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ حقوق مردم و جبران خسارت -23
 .دامات خالف قانون و مقررات در نظام اداریاثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اق
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های اخالقی در آن از طریق اصالح ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزش -24
گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام فرآیندهای قانونی و اداری، بهره

 .مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
ت و کنترل در نظام اداری های نظارسازی و هماهنگی ساختارها و شیوهکارآمد -25

 .سازی اطالعاتو یکپارچه
حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی  -26

 .نظام اداری
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 کلی اصالح الگوی مصرف هایسیاست
 

جویی و اصالح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه -1
گرایی و مصرف کاالی خارجی با استفاده از ف، تبذیر، تجملقناعت و مقابله با اسرا

 .ها بویژه رسانه ملیهای فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانهظرفیت
 .آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب -2
وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با توسعه و ترویج فرهنگ بهره -3

  .مندیپذیری، انضباط و رضایتهای کارآمدی، مسؤولیتتأکید بر شاخص
های آموزش عمومی و سازی مصرف در کلیه پایههای بهینهآموزش اصول و روش -4

  .های تخصصی دانشگاهیآموزش
  .های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرفپیشگامی دولت، شرکت -5
والت و گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصمقابله با ترویج فرهنگ مصرف -6

 .گراییمظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل
ای متعادل از اقدامات قیمتی و جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهصرفه -7

کشور به حداقل دو سوم « شدت انرژی شاخص»غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر 
یان میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پا

  زیر: هایسیاستبرنامه ششم توسعه با تأکید بر 

 وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد اولویت دادن به افزایش بهره
 .های جدید تولید انرژیظرفیت

سازی عرضه انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه -
 .و مصرف انرژی

تشویقی نظیر حمایت  های سیاستوری انرژی و اعمال تدوین برنامه ملی بهره -
سازی مصرف و های بهینهکردن تسهیالت بانکی برای اجرای طرحمالی و فراهم

  .گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارآیی انرژیعرضه انرژی و شکل
 .های کالن انرژی با سازوکار مناسبپایش شاخص -
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ن و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و بازنگری و تصویب قوانی -
اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی 
بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصالح 

 .فرآیندهای تولیدی انرژی بر
شهری  و آهن درونومی با تأکید بر راهاصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عم -

کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و شهری به منظور فراهمبرون
 .نقل عمومی

های انرژی سازی منابع تولید برق و افزایش سهمها، متنوعافزایش بازدهی نیروگاه -
 .تجدید پذیر و نوین

راکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و های تولید پگسترش تولید برق از نیروگاه -
 .تولید همزمان برق و حرارت

های فرآورده های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقالهای انتقال حاملبهبود روش -
 .آهننفتی از طریق خط لوله و راه

ها بویژه بخش شدن مصرف بهینه آب در تمام بخشوری و نهادینهارتقاء بهره -8
 زیر: هایسیاستکشاورزی در چارچوب 

های مختلف و به طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش -
 .سازی آنهنگام

سازی استحصال، های بهینههای تشویقی و حمایتی از طرحاعمال سیاست -
 .نگهداری و مصرف آب

تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت  -
  .ابع آب و جلوگیری از آلودگی آبهامن
های بهینه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانهاصالح الگوی کشت و اعمال شیوه -

سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر تأمین و توزیع آب شرب و بهینه
  .اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر

 .بریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آبرنامه -
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های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف تدوین و اجرای برنامه -
های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و آب بویژه در سفره

  .سیل، سازگار با شرایط اقلیمی
های کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیند مصرف نان اصالح الگوی -9

 زیر: هایسیاستدر چارچوب « مصرف نان»و « ولید و تبدیل گندم به نانت»
  .گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نانتمرکز در سیاست -
حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید  های سیاستاعمال  -

  .یده در فرآیند تولید ناندنان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش
 .حفظ ذخیره استراتژیک گندم -
  .تنظیم مبادالت تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی -
های با کیفیت، بهداشتی اصالح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان -

های ستانداردها و روشو متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال ا
  .تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان

 زیر: هایسیاستوری در چارچوب ارتقاء بهره -10
تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از  -

  .کسب و کار جامعه
وری از منافع حاصل از بهرهوری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم افزایش بهره -

 طریق: 
های انسانی، اجتماعی و مادی حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه -

  .با تأکید بر اقتصاد دانش پایه
 .ها در بخش عمومی و بنگاهیکارهای انگیزشی در نظام پرداخت و استقرار ساز -
ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع استقرار بودجه -

  .اقتصادی و اجتماعی
گرا و اجرای حسابرسی اصالح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه -

 .های دولتیعملکرد در دستگاه
  .ها، ابزارها و فرآیندهای اجراییاصالح قوانین و مقررات، روش -
  .های حمایتیانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامهاولویت تو -
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تحكیم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهی امور  کلی ترويج و هایسیاست

 ايثارگران
 

منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد درکشور و تکریم و  به -1
ندگان و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزم

های آنان و سهمی که در عزت، امنیت واقتدار ملی و نظام اسالمی دارند، خانواده
 گردد:کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می های سیاست

اعتالء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و  -2
مردم و مسؤوالن و مقابله با  ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتارنهادینه

  .کنندة آنعوامل بازدارنده و تضعیف
تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور  -3

و تبیین نقش برجسته آنان در انقالب اسالمی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس 
  .و امنیت ملی

ها بویژه صدا و سیما، نظام زم در رسانههای البسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت  -5
های فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو آموزشی کشور و دستگاه

ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و ترویج اهداف، آرمان
  .و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه

ر ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد حمایت از تولید آثا  -6
  .و شهادت در جامعه

کننده فرهنگ جهاد، ایثار و تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت  -7
های مختلف اجتماعی در ها و ارکان نظام و الیهشهادت و مشارکت دستگاه

  .مربوط به ایثارگران های سیاستاجرای 
ی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، توانمندساز  -8

آفرینی فعال و مؤثر در فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش
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های مدیریتی دادن به استفاده از ایثارگران در بخشهای مختلف و اولویتعرصه
  .در شرایط مساوی

های نامهها، قوانین و آیینها، برنامهتگذاریدادن به ایثارگران در سیاساولویت  -9
ها در و فعالیت دولتی هایکشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت

تناسب ایثار و جهاد در راه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بهزمینه
  .های اسالم و اهداف انقالب اسالمیآرمان

های آنان در ات مؤثر به ایثارگران و خانوادهشناخت نیازهای واقعی و ارائه خدم  -10
ای، ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه

معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول 
  .عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکائی و شؤون ایثارگری

مات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی سازی بناها و مراکز خدمناسب  -11
و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و 

  .حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب
ها و ها و فناوریها، توانمندیتوسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت  -11

الزم برای پیشگیری،  هایراقبتم و هاآموزش و اهتمام به تأمین تجهیزات
 .از جنگ و تهدیداتهای فردی و جمعی ناشیدرمان و کاهش آسیب

حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری،   -12
  .کارهای مناسب توسط قوة قضاییه و با ایجاد ساز

ب اسالمی و دفاع مقدس ها و تجارب انقالها، حماسهحفظ و ترویچ آثار، ارزش  -13
های جهاد، مقاومت ها، نمادها و نشانها، یادمانبا ایجاد، توسعه و نگهداری موزه

و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاك شهیدان و ساماندهی و نگهداری 
 .مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی
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 اطات )افتا(امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتب کلی هایسیاست

سازی ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ساز و کار مناسب برای امن -1
ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، و ارتقاء 

های اطالعاتی و ارتباطی در کشور به های الکترونیکی و سامانهمداوم امنیت شبکه
 منظور:

 .استمرار خدمات عمومی -
 .های ملیپایداری زیرساخت -
 .صیانت از اسرار کشور -
 .های اخالقیایرانی و ارزش -حفظ فرهنگ و هویت اسالمی -
 .های مادی و معنویهای مشروع و سرمایهحراست از حریم خصوصی و آزادی -

 .توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی -2
علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای  هایارتقاء سطح دانش و ظرفیت -3

 .تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطالعاتی و ارتباطی )افتا(
های های تخصصی داخلی در توسعه زیرساختتکیه بر فناوری بومی و توانمندی -4

 .های اطالعاتی و ارتباطیهای الکترونیکی و سامانهعلمی و فنی امنیت شبکه
ی، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه پایش، پیشگیر -5

 .فناوری اطالعات و ارتباطات
گذاری مشترك در ای و جهانی و همکاری و سرمایهتعامل مؤثر و سازنده منطقه -6

و  های الکترونیکیهای دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکهحوزه
 .با حفظ منافع و امنیت ملیهای اطالعاتی و ارتباطی سامانه

تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و  -7
تدوین استانداردهای الزم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 

 .نویس قوانین مورد نیازو ارتباطات و تهیه پیش
 .ای عمومی در حوزه افتاهسازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارتفرهنگ -8
ه حفظ حقوق فردی و اجتماعی در برعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط  -9

 .هااجرای این سیاست
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 کلی پدافند غیرعامل هایسیاست
 

تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که  -1
های ضروری، ارتقاء وم فعالیتپذیری، تداموجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب

پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 
  .گرددمی

سازی رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده -2
سازی زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمنیا تجمیع حسب مورد، حساسیت

های آمایش سرزمینی و به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح نسبت
  .های توسعه آینده کشورطرح

بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد طبقه -3
  .کردن آن درصورت لزوم

د فایده( در مور -های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینهتهیه و اجرای طرح -4
مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود و در دست اجرا، 

بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامة ششم و تأمین اعتبار براساس اولویت
  .موردنیاز

ای، های غیرمتعارف نظیر هستهتهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح -5
 .میکروبی و شیمیایی

های ارتباطی و مواصالتی منظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه ددو یا چن -6
ای بویژه در مناطق مرزی های عمرانی و توسعهگیری پدافندی از طرحدرجهت بهره

  .و حساس کشور
کارگیری اصول و ضوابط پدافند سازی و آموزش عمومی در زمینه بهفرهنگ -7

مواد درسی در سطوح مختلف بینی غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش
  .آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل

  .های پدافند غیرعاملبندی اطالعات طرحرعایت طبقه -8
ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه  -9

که  بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتیتأسیسات از شهرها و پیش
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وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر 
  .با تعیین حریم الزم

حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط موردنیاز کشور در پدافند غیرعامل  -10
  .با تأکید بر طراحی و تولید داخلی

افزاری و با تهدیدات نرمکارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله به -12
های الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه

 .ایرسانی، مخابراتی و رایانهاطالع
سازی و ایجاد های مشترك ایمنکار الزم برای تهیه طرح و سازبینیپیش -13

حوزه ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو ها و برنامههماهنگی در سایر طرح
  .هاافزایی و کاهش هزینهپدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم

ریزی و تصویب اصول و ضوابط، ایجاد مرکزی برای تدوین، طراحی، برنامه -14
های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نامهاستانداردها، معیارها، مقررات و آیین

 .نظارت بر اعمال آنها
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 گذاریسرمايه کلی تشويق هایسیاست
 

 .حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی -1
های گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتتقویت و حمایت از توسعه سرمایه -2

 .قانون اساسی 44های ابالغی اصل اقتصادی کشور برابر با سیاست
ثبات اقتصادی و مهار های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به تنظیم سیاست -3

 .نوسانات و تقویت تولید ملی
وری اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم بویژه اصالحات فزایش بهره -4

 .های مبادله و رفع موانعساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه
المللی از طریق لغو های بینافزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه -5

های الزم و حمایت از تقویت ساختار رقابتی و زیرساختانحصارات غیرضرور و 
 .کارآفرینی و ارتقاء خالقیت و نوآوری

ها، گذاری از طریق ثبات مالیاتاصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه -6
 .هاشفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت

ازارهای پول و سرمایه در انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بتجهیز پس -7
 .گذاریجهت حمایت از سرمایه

المللی، رشد اقتصادی، توجه به: کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین -8
گذاری خارجی، با وری، در جذب سرمایهتوسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره

 .گذاری مستقیم و بلندمدتاولویت سرمایه
ی خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که گذارتنظیم فعالیت مجاز سرمایه -9

 .ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود
کردن تخصصی و  حسابرسی نظارت، بازرسی، قضایی، اداری، تقنینی، رفتار ساماندهی -10

 .گذاری و تولیدامور در جهت حمایت از سرمایه
سترده و اداره های گهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتتوانمندسازی بخش -11

 .های اقتصادی بزرگبنگاه
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 کلی شهرسازی هایسیاست
 

آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای  طرح یابی توسعه شهرها درچارچوبمکان -1
اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاك 

ها و یرساختکشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از ز
  .شبکه شهری

تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی  -2
اسالمی و با رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق  -

  .محیطی و اقلیمیهمسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست
در نظام مدیریت تهیه، تصویب و سازی مقررات و ایجاد هماهنگی هماهنگ -3

  .های توسعه و عمران شهری و روستاییاجرای طرح
تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر  -4

  .های مصوبای و در چارچوب طرحهزینه-نظام درآمد
تاریخی و های حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت -5

  .های قدیمیبهسازی یا نوسازی دیگر بافت
ای و های حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتجلوگیری از گسترش حاشیه -6

 .نامناسب موجود
 .تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی -7

 .سازی محیط شهری و روستاییسازی و مقاومایمن -
ازی محیط شهری بویژه هستاریخی و معنوی شهرها در توسعه و برعایت هویت  -8

 .از قبیل قم و مشهدشهرهایی 
 .کالنشهرها رویهبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیسطح -9

رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن  -10
 .عمومی
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 کلی مسكن هایسیاست
 

تا در چارچوب استعداد مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روس -1
های توسعه و عمران کشور و ها و ضوابط شهرسازی و طرحاراضی و سیاست

 .ایجاد و توسعه شهرهای جدید

 .های کارآمدهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشاحیای بافت -2
های کم درآمد و نیازمند و حمایت ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروهبرنامه -3

قویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار از ایجاد و ت
 .محروم

ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق برنامه -4
 .های بومیپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیآسیب

 .ها و ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکنایجاد و اصالح نظام مالیات -5
 .ای، انبوه و صنعتی مسکنلید حرفهحمایت از تو -6
های طرح ملی ساختمان و ساز و مقررات کردن استانداردهای ساخت واجباری -7

 .جوئی انرژیصرفه
 .های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکنرعایت ارزش -8
 .تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن -9
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 کلی اشتغال هایتسیاس
 

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به  -1
 .گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشورعنوان ارزش اسالمی و ملی با بهره

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار  -2
فرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور )آموزش )فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآ
ای و آموزش عالی( و توأم کردن آموزش و مهارت وپرورش، آموزش فنی و حرفه

 .های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنهاو جلب همکاری بنگاه
و اقتصاد  های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوریایجاد فرصت -3

 .نگری نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانیدهبنیان و آیندانش
 .ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار -4

های آن )محیط سیاسی، فرهنگی و بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص -5
ها( و حمایت از ها و زیرساختقضایی و محیط اقتصادکالن، بازار کار، مالیات

های رویه اصالح قوانین، مقررات و های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه بخش
 .بط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانرذی

جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای  -6
ها و خارجی کاال و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان

 .ای و جهانیترتیبات منطقه

پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم  های سیاستسازی و پایداری هماهنگ -7
وری عوامل بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره

 .تولید و افزایش تولید

گذاری، تولید و اشتغال مولد ها به حمایت از سرمایهتوجه بیشتر در پرداخت یارانه -8
 .های خصوصی و تعاونیدر بخش

های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری سترش واستفاده بهینه ازظرفیتگ -9
 .گذر )ترانزیت(وحق
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سازی های شراکت در سرمایه برای تجاریحمایت از تأسیس و توسعه صندوق -10
 .های نوپا، کوچک و نوآورها و پشتیبانی از شرکتایده

های آنان در جهت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیبرقراری حمایت -11
 .دسترسی آنها به اشتغال پایدار

 .های باالتر از متوسط کشورتوجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان -12
 .وری نیروی کاررعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره -13
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 کلی آمايش سرزمین هایسیاست
 

 :توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمايش سرزمين از طريق -الف

پذیر گرا، نظمجمع دوست،وطن متدین، ،شاداب ،با انگیزه سالم، هایتربیت انسان -1
 .و قانونگرا

وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره -2
 .انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی

عادل آن در پهنه سرزمین و برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار مت -3
 .های ارتباطی و اطالعاتیتعمیم و گسترش شبکه

  ی استعدادها و یشکوفا تدین، های توسعه انسانی با تأکید بربهبود شاخص -4
 .عمومی دانشها، گسترش سالمت و ارتقاء سطح خالقیت

 و ايرانی-تقويت هويت اسومی سرزمينی و توجه به يکپارچگی ملی و -ب

 سرزمين از طريق: مديريت

های فرهنگی و طبیعی کشور در استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه -1
 .مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی

و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور مردم و تنظیم اثربخش رابطه دولت  -2
امنیت »، «وحدت و همبستگی ملی»ب در بخش کلی مصو های سیاستبا توجه به 

 .«اقوام و مذاهب»و « ملی
 های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ها و مزیتتعامل سازنده میان ارزش -3

های ملی و اقدام در جهت تفویض های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزهظرفیت
رعایت تمرکز امور سیاستگذاری  ای و محلی بااختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه

 .و حاکمیتی
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ارتقای کارآيی و بازدهی اقتصادی وتسهيل روابط درونی و بيرونی  -ج

 اقتصاد کشور با:

های جدید در مناطق طبیعی و خلق مزیت تقسیم کارملی باتوجه به استعدادهای -1
 .مختلف کشور

ب با منابع تولید و های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسافزایی مزیتهم -2
های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات تکمیل زنجیره اصالح و بندی اقلیمی،پهنه

 .نوین و تولید کاال و خدمات دانش پایه
ارتقاء  در مناطق مختلف و های مناسب مدیریتی و زیربناییآوردن زمینهفراهم -3

انی در تولید ثروت ملی وری ملی و افزایش سهم منابع انسمستمر سطح شاخص بهره
 .متناسب با استعداد مناطق کشور

 های هرها و توانای متناسب با قابليتهای من قهتعادل به دستيابی –د

 من قه باتوجه به نکات زير:

ــت امکانات عادالنه و ایجاد -1 در مناطق مختلف  ناروا های برابر و رفع تبعیضفرص
 .کشور
های طق مختلف کشــور برای رســیدن به تعادلمنا و فرامرزی تعیین نقش ملی -2

 .ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملیمنطقه
های مناســب برای افزایش ســهم جمعیت و فعالیت در مناطق آوردن زمینهفراهم -3

 .کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور

 بويژه در مناطق مرزی ی فضای مناسب مراکز زيست و فعاليتبخشسامان -ه

 با تأکيد بر مشارکت موثر مردم با:

پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه  کالن و نظارت مستمر بر مدیریت ،ساماندهی -1
های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت

 .انداز و اصول آمایش سرزمیناز آنها در جهت تحقق اهداف چشم
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ر مناطق حساس و ویژه با توجه به مند عوامل پیشرفت وآبادانی دهدف تقویت -2
فعالیت افزایش نقش و محیطی و  مالحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست

 .یند توسعهافر مردم در
گیری از ظرفیت کشور با بهره و شمال توسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب -3

یی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و های همجوار، موقعیت جغرافیااستان
، عالیآموزشبازرگانی، گردشگری، بر و توسعه استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی

 سال در قالب دو برنامه پنج )طی ده و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی ایحرفه -فنی 
 .ساله(

شور با تقویت امور زیربنایی و توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب ک -4
های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی گیری از مزیتبهره

 .و تعامل فرامرزی

رعايت موحظات امنيتی و دفاعی در استقرار جمعيت و فعاليت در  -و

 سرزمين با تکيه بر:

حیاتی  همچنین مراکزو مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت  هایمکانانتخاب  -1
و  بویژه امنیتی فرهنگی ، سیاسی،متناسب با مالحظات اقتصادی، اجتماعی ،و حساس

 .پدافند غیرعامل
های با اعطای مشوقدر مناطق مرزی  و استانی ملی ایتوسعه هایفعالیتارتقاء  -2

تظامی امی و اناقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظ
 .دیداتمتناسب با ته

مدیریت سوانح توجه به کشور با در ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت -3
شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی منابع آب و رعایت شرایط زمین و حوادث ،طبیعی

 .تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها
ا ارتقاء سطح توسعه بی اجتماعی پیوندهاوحدت و  ،ی ملیتقویت همگرایی، یکپارچگ -4

 .های توسعهها و کانونیافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب
 .ها با تدابیر الزمرویه به مراکز استانهای بیپیشگیری از مهاجرت -5
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جهت کسب جايگاه شايسته  جغرافيايی در موقعيت ممتاز استفاده از -ز

 از طريق: یجهانای و من قه

اسالمی با  –تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان بویژه حوزه تمدن ایرانی -1
آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع تقویت نقش

 .ملی یا مشترك
های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به تقویت شبکه ریلی و راه -2

و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت  مرکز عبور
 .مبادله انرژی )نفت، گاز، برق( و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی

های مشترك در گذاری و فعالیتجلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه -3
 .ایمنطقه تأمین منافع مشترك  جهتربنایی در های مختلف بویژه اقتصادی و زیزمینه

 علمی، گوناگون بویژه هایای در زمینههای منطقهایجاد و تقویت نهادها و تشکل -4
 .اسالمی -هویت ایرانی عناصرگیری از بهره بامحیطی زیست و اقتصادی فرهنگی،

آنها به خدمات  کشور و تجهیزمستعد بنادر و جزایر  ،شهرهااز کالنانتخاب تعدادی  -5
 .برای پذیرش نقش فراملیارتباطی و اطالعاتی پیشرفته 

 صدورخدماتبا سایرکشورها و  منطقه با فنی - ایفای نقش محوری در تعامالت علمی -6
 .آموزشی مهندسی و ،فنی

شونده  طبيعی تجديدها، منابعسرمايه از برداری بهينهبهره وء حفظ، احيا -ح

 .های توسعهحزيست درطرحفظ محيط و
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 های کلی خودکفايی دفاعی و امنیتیسیاست
 

تمام سطوح و  خالقیت در خودکفایی، نوآوری و توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، -1
 .دفاعی و امنیتی ابعاد

 و امنیتی و تحقیقات دفاعی و فناوری افزاری، تولید و توسعه علومترویج نهضت نرم -2
 .روزآمدی و سازیبا تأکید بر بومیش و حرکت در مرزهای دان

 مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری برترهای فناوری بهدستیابی  -3
 .و پشتیبانی از توسعه آنها

دار دفاعی و امنیتی کاالها و خدمات اولویت ها،سامانه درکشور خودکفایی  تأکید بر -4
 .آن یقابلیت و کارآیایش و افز موجود م با بهسازی تجهیزاتوأت
و  تضرور حددر مگر  مین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشورأتممنوعیت  -5

 با رعایت مالحظات زیر:االمکان حتی

 .با اولویت انتقال فناوری  -
 .تأمین آموزش و پشتیبانی -

 .تأمین از منابع متنوع -

مین أیردولتی در تها اعم از دولتی و غسپاری و جلب مشارکت سایر بخشبرون -6
 .نیازهای نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی

های کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینهجذب، توانمندسازی و به -7
های دفاعی و امنیتی مورد نیاز های توسعه فناوریرشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت

 .کشور
علمی، تولیدی و تجاری  هایزمینه کشورها در با دیگراری و همک ارتباط برقراری -8

های کلی خودکفائی برای دستیابی به اهداف سیاست امنیتی دفاعی و کاالها و خدمات
 .دفاعی و امنیتی

های دفاعی و امنیتی کشور و سازی مسیر توسعه صنایع و فناوریمقرون به صرفه -9
 .های مورد نیازافزایی در فناوریایجاد هم
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 کلی کشاورزی هایسیاست
 

توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع  -1
 .انسانی

غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت تأمین امنیت -2
نه نمودن ، اصالح و بهیتا استاندارد جهانی اساسی، ارتقاء سطح سالمت مواد غذایی

های مزیت در محصوالت دارایالگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات 
ها در جهت تولید و نمودن یارانههای جدید )از جمله هدفمندمزیت ایجادنسبی و 
 .صادرات(

رعایت  تشویق کشاورزان به برداری بخش کشاورزی بااصالح ساختار و نظام بهره -3
واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اقتصادی  -های فنی اندازه

گیری حمایتی دولت از این جهت کشور و تأکید بر اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی
 .ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاكسیاست

 ،های روزوریاسازی فننوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی -4
ها و سایر روی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیتربیت، حفظ و تجهیز نی

های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی تشکل
 .ها در بخشنمودن فعالیت

برداری وری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و استفاده علمی و بهرهارتقاء بهره -5
 .های تولیدبهینه از سایر نهاده

گذاری در بخش ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه و هاترش زیرساختگس -6
 های سیاستکشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای 

 .های اقتصادیکردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشحمایتی و متعادل
 محصوالت کشاورزی با ثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصالح نظام بازارؤحمایت م -7

      وری، کاهش ها، افزایش بهرهسایر بخش با مبادله بخش هدف بهبود رابطه
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مین درآمد أاساسی، ت محصوالت شده های تولید، رعایت قیمت تمامهزینه
 .های غذاییکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردهمنافع مصرف و تولیدکنندگان

کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از  تخصیص یارانه هدفمند به بخش -8
ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی 

 .المللیبین داخلی و مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای
یان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و یارتقاء سطح درآمد و زندگی روستا -9

 بخشی وهای مناسب تولید و تنوعورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختمناطق کشا
های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی گسترش فعالیت

 .نوین
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 کلی صنعت هایسیاست
 

 :بابخش صنعت،  افزایش ارزش افزودهداخلی و  افزایش سهم بخش صنعت در تولید -1
 .گذاری صنعتیرمایهدستیابی به رشد مطلوب س -
 .محور شانتخاب فرآیندهای صنعتی دان -
 .ارتقاء منزلت کار، تالش و کارآفرینی -

  :بر اساس ،پذیری صنعت ملیافزایش توان رقابت -2
 .گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی -
 .هااقتصادی بنگاه هرعایت انداز -
 .لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور -

 .وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایههرهافزایش ب -3
 راهبردی، با:های پیشرفته و ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری -4

 .گسترش تحقیق و توسعه -
 .ایجاد قدرت طراحی -
 .تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور -
 .ی و صنعتی جهانتعامل سازنده با مراکز پیشرفته علم -
های جدید نسبی های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتگیری از مزیتبهره -

 .و رقابتی
سازی نهادینه با هاسازیهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمتوسعه تشکل -5

 .ایهای تخصصی و حرفهداوری
ها و زیربناها تایجاد زیرساخحمایت و  :طریقدر کشور، از  ایانسجام و تعادل منطقه -6

 .آمایش سرزمینی و امنیتی اصولهای مناسب با رعایت و برقراری مشوق

 :با ،صنعتی کشور کاال و خدمات صادراترشد مستمر  -7
 .کیفیت کاالها ءارتقا -
 .ی و تحصیل بازاریشناسا -
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 .های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتیحمایت -
گیری از بهره هنری و دارای محتوای فرهنگی و عدستی بویژه صنایگسترش صنایع -8

 .صنعت گردشگری
تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند  :از طریق ،های صنعتیایجاد خوشه -9

 .توان رقابتی ءافزایی صنعت و ارتقامنظور همه آنها با صنایع بزرگ ب
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 ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی کلی تولید هایسیاست
 

 وری عوامل تولید با: البردن قدرت رقابت و افزایش بهرهبا -1
 .اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی -
 .ها و بهبود کیفیت تولیدکاهش هزینه -
 .اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی -
 .سازی تعامل عوامل تولیدبهینه -

گیری از آنها، هرهها و زیربناهای آنها و بهدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری -2
 با هدف: 

 .ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملی -
 .باالبردن درجة ساخت داخل تا محصول نهایی -
گیری از جذب و انتقال دانش فنی سازی فناوری محصول و بهرهحمایت از تجاری -

  .های روز و ایجاد نظام ملی نوآوریو فناوری
های اصلی آن، از جمله: بر توسعه مؤلفهبنیان با تأکید گسترش اقتصاد دانش -3

های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و های ارتباطی، زمینهزیرساخت
کردن گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط

  .های تولیدی کشورهای علمی و پژوهشی با بخشبخش
یت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش حمایت از تولید محصوالت با ماه -4

  .تولید کشور
پذیری و تکمیل زنجیرة تولید از موادخام تا محصوالت نهایی با رعایت اصل رقابت -5

  .فروشی در بازه زمانی معینگرفتن از خامفاصله
حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص  -6

  .همراه باشد ارزبری منفی
مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش  -7

  .پول ملی
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های فرهنگی، بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولیدملی و اصالح زمینه -8
  .قانونی، اجرایی و اداری

 های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق: افزایش سهم بخش -9
کلی اصل  های سیاستملی و تأکید و تسریع در اجرای کامل تقویت انگیزه و عزم -

  .ای دولت، رعایت انضباط مالی و بودجه44
  .های خصوصی و تعاونیرفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش-
  .های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنهاساماندهی و حمایت از بنگاه -

  .می غیردولتی اقتصادی در جهت تولیدملیتنظیم نقش نهادهای عمو -10
     سازی آمار و اطالعات و تسهیل دسترسی به آن وسازی و به هنگامشفاف -11

های گذاری در رشتهگذاران و سرمایههای سرمایهرسانی درمورد ابعاد و فرصتاطالع
  .مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطالعاتی ویژه

وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ی و ارتقاء بهرهتوانمندساز -12
  .ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار

ای منطقه  کار ایرانی در سطح ملی،بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی -13
  .و جهانی

کی با تأکید بر توسعه نهادهای های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیارتقاء سرمایه -14
  .مردمی برای رشد تولید ملی

توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کاالها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات  -15
  .متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی

های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر جلوگیری از اتالف و راکدماندن سرمایه -16
ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این توسعه خدمات فنی و مشاورهایجاد و 

  .های مختلف اقتصادیها در بخشسرمایه
گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و گسترش تنوع ابزارهای سرمایه -17

-گذاران داخلی و بینتشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه های سیاستاعمال 

  .ای در بازار سرمایهژه منطقهالمللی بوی
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های های ایرانی به حوزهتشویق ورود سرمایه گذاران وسرمایه محققان و حمایت از -18
های شراکت یا گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوقسرمایه

  .گذاری در این حوزهضمانت برای سرمایه
سازی و ملی در جهت بهینه کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه -19

  .های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایة ایرانیافزایی ظرفیتهم
تنقیح و اصالح قوانین و مقررات )از جمله اصالح قانون پولی و بانکی، تأمین  -20

 های تولیدی و رفع موانع در بخش ها( برای تسهیل فعالیتاجتماعی و مالیات
  .رویکرد ثبات نسبی در قوانین گذاری در سطح ملی باسرمایه

سازی و کارآمدکردن نظام توزیع کاالها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف -21
  .های غیرضرور و ناکارآمدرسانی و کاهش واسطهاطالع

گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید  -22
از بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت های تأمین مالی مورد نیملی و کاهش هزینه

  .ایای و بیمهاز نهادهای مالی توسعه
  .جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف -23

 

 
  



 

                                                    

 

  

153 

 

  

 

 



  

 

154 

  

 



 

                                                    

 

  

155 

 

 ورشدر نظام آموزش و پرورش ک  کلی ايجاد تحول هایسیاست
 

اسالمی درجهت تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت  -1
رسیدن به حیات طیبه )زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی( و رشد و 

های بینش، دانش، مهارت، شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه
سوادی بی کن کردنآموزان با تأکید بر ریشهتربیت و سالمت روحی و جسمی دانش

به اخالق اسالمی، بلندهمت، امیدوار،  های مؤمن، پرهیزکار، متخلقو تربیت انسان
خواه، عدالت پذیر، قانونگرا،آزادمنش، مسؤولیت جو،خیرخواه، بانشاط، حقیقت

  .گرا، خودباور و ایثارگرستیز، جمعدوست، ظلمخردورز، خالق، وطن
انسانی و مولد ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی -2

مصوب و هدایت و نظارت بر آن  هایسیاستدار اجرای جتماعی و عهدها سرمایه
دبستانی تا دانشگاه( به عنوان امر حاکمیتی با توسعه  کودك و پیش )از مهد

 .هاهمکاری دستگاه
بهسازی و اعتالی منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام  -3

 انسانی با تأکید بر: بعتعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منا
های ها و توانمندیارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی -1-3

های درسی مراکز و دانشگاه ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمدساختن برنامهعلمی، حرفه
های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، های تربیت معلم و شیوه

  .متدین، خالق و اثربخش کارآمد،
انسانی  بکارگیری بهینه نیروی نگهداشت و های جذب، تربیت،شیوه بازنگری در -2-3
های شایستگی دارای و کارآمد معلمان جذب برای بسترسازی و پرورش و نیاز آموزش مورد

  .اخالقی بعداز گذراندن دوره مهارتی الزم آموزشی، تربیتی و

ماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اعتالی منزلت اجت -3-3
اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی 

  .فرهنگیان
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های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء ای و توانمندیهای حرفهتوسعه مهارت -4-3
روزآمدکردن اطالعات تخصصی ریزی برای های ضمن خدمت و برنامهکیفی آموزش

  .و تحصیالت تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش
ای های عمومی، تخصصی و حرفهاستقرار نظام ارزیابی و سنجش صالحیت -5-3

  .های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاءمعلمان مبتنی بر شاخص
پژوهشی،  های آموزشی،ازی برنامهتوسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهس -6-3

  .تربیتی و فرهنگی
عملکرد رقابتی مبتنی  ها وها براساس تخصص، شایستگیاستقرار نظام پرداخت -7-3

  .ای معلمانبندی حرفهبرنظام رتبه
 ریزی آموزشی و درسی باتوجه به:ایجاد تحول در نظام برنامه -4

وین برنامه درس ملی مبتنی بر ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تد روزآمد -1-4
        با  محتوی و انطباق کشور تعلیم و تربیت اسالمی و متناسب با نیازهای فلسفه

  .ایرانی -های علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسالمیپیشرفت
های گیری از روشتوسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره -2-4

یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و  یاددهی و
  .بررسی موضوعی

سیاسی امام خمینی )ره(، مبانی جمهوری اسالمی و والیت  -تبیین اندیشه دینی -3-4
  .اساسی در مقاطع مختلف تحصیلیفقیه و اصول ثابت قانون

خوانی و خوانی، روانمعارف اسالمی و یادگیری قرآن )رو توسعه فرهنگ و -4-4
علیه و آله( و اهللآموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم )صلیمفاهیم( و تقویت انس دانش

 .السالم( و گسترش فرهنگ اقامه نمازاهل بیت )علیهم
آموزان برای شناسایی نقاط قوت و های ارزشیابی دانشتحول بنیادین شیوه -5-4

  .آموزانانشضعف و پرورش استعدادها و خالقیت د
  .های آموزشی و درسیریزیرعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه-6-4
ها های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموختهتقویت آداب و مهارت -7-4

  .آموزانبرای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش
  .ایهای فنی و حرفهتقویت آموزش -8-4
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 ورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی بویژه در: اهتمام به تربیت و پر -5
ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و  -1-5

  .هاآموزان و تالش برای ارتقاء معنوی خانوادهدانش
های آسیب آموزان و پیشگیری ازارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش -2-5

  .اجتماعی
آموزان و ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش -3-5

دوستی و مقابله پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطناهتمام به جامعه
ساالری دینی و منافع هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقالل، آزادی، مردم

  .ملی
دادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و رشد و شکوفایی ذوق و استع -4-5

  .آموزانشادابی در دانش
  .توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس -5-5
   شرایط برای تحقق اهداف و  انسانی توانمند و واجد تأمین نیروی تربیت و -6-5

  .های تربیتی و پرورشیبرنامه
 أکید بر : تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با ت -6

سازی، پویاسازی مهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک باز -1-6
های مردمی سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکتسازی، فرهنگهمراه با ظرفیت

کلی نظام اداری و آموزش و پرورش  هایسیاستاساسی و و غیردولتی، منطبق بر قانون
ها، مراکز علمیه، دانشگاه هایها، حوزهعلمان، خانوادهبویژه ایجاد زمینه مشارکت م

های اجرایی در فرآیند تعلیم و علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه
  .تربیت
رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به  -2-6

  .کلی های سیاستهای مندرج در منظور تحقق اهداف و مأموریت
وری نظام آموزش بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره -3-6

  .و پرورش
های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف سازی فضا، زیرساختبهینه -7

 نظام تعلیم و تربیت اسالمی با تأکید بر: 
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سازی مدارس با مصونسازی و مندسازی، بهسازی، زیباسازی، مقاومضابطه -1-7
رعایت اصول معماری اسالمی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی 

های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت و ساخت مجتمع
  .شهری در احداث و نگهداری مدارس

جمعیت و الزام احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش  -2-7
  .سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش

الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت الزم ارائه الگو و ضابطه -3-7
 .مدارس

تجهیز مدارس به فناوری اطالعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده  -4-7
  .های نو در مدارسفناوری های مرتبط بابهینه از آموزش

های مندرج در بند یک ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت -8
  کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با  های سیاست
  .ها و جامعهها، رسانهخانواده

      تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و -9
  .آموزان این مناطقدانش

      تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقالبی و دور  -10
  .های سیاسیبندیآموزش و پرورش از دسته داشتن محیطنگه

ها و محتوای تعلیم و تربیت در ها، برنامههماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست -11
  .های مرتبطو سایر دستگاه آموزش و پرورش، آموزش عالی

های کمی و کیفی در سطح منطقه ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص -12
 .ساله جمهوری اسالمی ایرانانداز بیستو جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم

استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و  -13
  .پرورش
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سه متن ابالغیه سای قوای  صلحت نظام رهبر انقالب به رؤ شخیص م گانه و رئیس مجمع ت
 :به شرح زیر است

 الرحیمالرحمناللّهبسم
 

 

ایران اســـالمی با اســـتعدادهای ســـرشـــار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و 
ساخت سترده و مهمزیر سانی متعهد و کارآهای گ مد و دارای تر از همه، برخورداری از نیروی ان

و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و  عزم راســخ برای پیشــرفت، اگر از الگوی اقتصــادی بومی
صاد مقاومتی سالمی که همان اقت ست، پیروی کند نه تنها بر همه ا صادی فائق  ا مشکالت اقت

ـــادیمی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ  آید و دشـــمن را که با تحمیل یک جنگ اقتص
دارد، بلکه خواهد توانســت در جهانی که نشــینی وا میی کرده، به شــکســت و عقبآرایصــف

خاطرات و بی نانیم ند بحراناطمی مان یار،  خارج از اخت ناشـــی از تحوالت  مالی، های  های 
شور در زمینه ستاوردهای ک ست، با حفظ د سی و ... در آن رو به افزایش ا سیا صادی،  های اقت

انداز بیست ساله، و سند چشم ها و اصول قانون اساسیق آرمانمختلف و تداوم پیشرفت و تحق
گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد زا و برون، درونعدالت بنیاناقتصاد متکی به دانش و فناوری، 

 .م را عینیت بخشدبخش از نظام اقتصادی اسالو الگوئی الهام

ست سیا شخیص مصلحت نظام،  های کلی اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع ت
 44های کلی اصل های گذشته، خصوصاً سیاستاقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست

و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این  قانون اساسی
 .گرددف عالی است، ابالغ میاهدا

ست قوای کشور بی بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه درنگ و با زمانالزم ا
های مختلف، زمینه و فرصــت مناســب قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشــه راه برای عرصــه

رند تا به فضل آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آوبرای نقش
ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ  اقتصادی الهی حماسه

 .نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم

 

 ایسیّدعلی خامنه 

 1392بهمن ماه/  / 29
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 اقتصاد مقاومتی کلی هایسیاست
 

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف بود شاخصبا هدف تأمین رشد پویا و به
مقاومتی با رویکردی جهادی،  های کلی اقتصادساله، سیاستانداز بیستسند چشم

 گردد:گرا ابالغ میزا، پیشرو و برونانعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون

نی و انسا هایسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال -1
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 

های جمعی و تأکید بر ارتقاء های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریدر فعالیت
 .درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات کم

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده -2
ماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم سا

بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش
 .بنیان در منطقهدانش

وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی محور قراردادن رشد بهره -3
بستر رقابت بین مناطق و استانها و  پذیری اقتصاد، ایجادنیروی کار، تقویتِ رقابت

 .های مناطق کشورمزیت های متنوع در جغرافیایبه کارگیری ظرفیت و قابلیت
ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و سازی یارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند -4

 .های عدالت اجتماعیوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصبهره
تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم -5

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

 )بویژه در اقالم وارداتی(، و  ها و کاالهای اساسیافزایش تولید داخلی نهاده -6
به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین  دادناولویت

 .کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی  -7

 .)مواد اولیه و کاال( تولید
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های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج یاستمدیریت مصرف با تأکید بر اجرای س -8
پذیری رقابت ریزی برای ارتقاء کیفیت و مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه

 .در تولید
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد  جانبهاصالح و تقویت همه -9

 .ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و  مایت همه جانبهح -10

 : مثبت از طریق خالص ارزآوریبا 
 .های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق -
 .های مورد نیازگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
 .گذاری خارجی برای صادراتتشویق سرمایه -
دهی بازارهای جدید، ولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلریزی تبرنامه -

 .های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقهو تنوع بخشی پیوند
 .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز -
ر سهم ایران ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدا -

 .در بازارهای هدف
های فناوری توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال -11

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

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

 .جهان بویژه همسایگان
 .های اقتصادیاستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -
 .ایالمللی و منطقههای بینهای سازماناستفاده از ظرفیت -

 یق:پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طرمقابله با ضربه -13

 .انتخاب مشتریان راهبردی -
 .های فروشایجاد تنوع در روش -
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 .دادن بخش خصوصی در فروشمشارکت -
 .افزایش صادرات گاز -
 .افزایش صادرات برق -
 .افزایش صادرات پتروشیمی -
 .های نفتیافزایش صادرات فرآورده -

جهانی نفت و  افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار -14
 .های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشتركتوسعه ظرفیت گاز و تأکید بر حفظ و

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه  -15
)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال  تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه

های نفتی با تأکید بر برداشت یمی و فرآوردهبردن صادرات برق، محصوالت پتروش
 .صیانتی از منابع

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، صرفه جویی در هزینه -16
های های موازی و غیرضرور و هزینهمنطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه

 .زاید
 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی -17
صادرات نفت و گاز تا  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از افزایش ساالنه -18

 .قطع وابستگی بودجه به نفت
های زمینه ها وسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمشفاف -19

 ...های پولی، تجاری، ارزی و فسادزا در حوزه
وری، کارآفرینی، ه، تولید ثروت، بهرهافزودجهادی در ایجاد ارزشتقویت فرهنگ -20

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

های علمی، آموزشی تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط -21
 .یای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملو رسانه

های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی دولت مکلف است برای تحقق سیاست -22
 را معمول دارد: و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر
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های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان شناسایی و بکارگیری ظرفیت -
 .آفندی و اقدامات مناسب

 .زینه برای دشمنهای تحریم و افزایش هرصد برنامه -
های واکنش هوشمند، فعال، سریع مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح -

 .های داخلی و خارجیمخاطرات و اختالل و به هنگام در برابر
های نظارت بر گذاری و روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتشفاف و روان -23

 .بازار
 .صوالت داخلی و ترویج آنافزایش پوشش استاندارد برای کلیه مح -24
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 کلی نظام هایسیاستمقررات نظارت بر حسن اجرای 
 

 1ماده 

هاى کلى نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام نظارت برحسن اجراى سیاست
  .گیردمعظم رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت مى

هایى است که از سوى مقام معظم رهبرى ستایهاى کلى نظام، سسیاست :1تبصره 
  .شودقانون اساسى تعیین مى 110از اصل  1به موجب بند 

هاى استیس بر اعمال کلى شامل نظارت هاىنظارت بر حسن اجراى سیاست :2تبصره 
  .کلى در قوانین، مقررات و مراحل اجرایى است

 2ماده 

هاى سنواتى باید در چارچوب بودجه قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و
هاى قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاست .هاى کلى تنظیم شودسیاست

  .کلى باشد
 3ماده 

، یمقامات مسؤول درقواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و نهادهاى عموم
  .ندباشهاى مربوط مىهاى کلى نظام در دستگاهمسؤول اجراى سیاست

ى اعمال نظارت در مورد نیروهاى مسلح، با تصویب و ابالغ فرماندهی تبصره: شیوه
  .کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد

 4ماده 

نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص ، تلفیق و جامعیبه منظور بررسى، ارزیاب
زیر در با ترکیب اعضاى « کمیسیون نظارت»، یهاى کلنظارت برحسن اجراى سیاست

 شود: مجمع تشکیل مى
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 رئیس مجمع  -
 دبیر مجمع  -
هاى موضوعى مجمع به انتخاب دو نماینده از میان اعضاى هر یک ازکمیسیون -

 ها خود کمیسیون
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى  -
 مجلس شوراى اسالمى  90رئیس کمیسیون اصل  -
 ازمان بازرسى کل کشور رئیس س -
 رئیس دیوان محاسبات مجلس شوراى اسالمى  -
 دادستان کل کشور  -
 رئیس دیوان عدالت ادارى کشور  -

هاى اصلى ى هر یک از آنان و رؤساى کمیسیونرؤساى سه قوه یا نماینده :1تبصره 
نظارت  توانند با حق رأى در جلسات کمیسیونربط در مجلس شوراى اسالمى، مىذى

 .شرکت کنند

هاى رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه کمیسیون نظارت هنگام بررسى گزارش :2تبصره 
  .آوردمى دعوت بعمل« با حق رأى»ربط براى شرکت در جلسات کمیسیون ذى

 5ماده 

هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج ساله خود اند گزارشموظف 3مقامات مذکور در ماده 
ها و نماگرهاى معتبر ها بر اساس شاخصهاى کلى و میزان تحقق آناى سیاسترا از اجر

مجمع پس از بررسى، موارد  .تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند
ها دستگاه .هاى کلى را اعالم خواهد کردانطباق حسب مورد با سیاستمغایرت و عدم

  .این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایندباید نتیجه اقدامات اصالحى خود را در 

اند، گانه، صدا و سیما و نهادهاى عمومى مکلفهاى مختلف قواى سهدستگاه تبصره:
هاى الزم را درخصوص حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطالعات و گزارش

 هاى معتبر تهیه کنندى فعالیت خود بر اساس شاخصهاى کلى در حوزهاستیاجراى س
  .ار مجمع قرار دهندیو حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اخت
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 6ماده 

اى از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار نسخه
ها ظرف مدت حداکثر این کمیسیون .گیردمى هاى تخصصى مرتبط مجمع قرارکمیسیون

گیرى درکمیسیون نظارت ارائه طرح و تصمیمیک ماه نظر خود را بصورت مکتوب براى 
هاى تخصصى، نظرات خود را به در مورد دستور جلسات فورى، کمیسیون .کنندمى

  .ى خود درکمیسیون نظارت ارائه خواهند کردصورت شفاهى ازطریق نماینده
ى فعالیت خود، گزارش هاى تخصصى مجمع، درحوزههر یک ازکمیسیون: 1تبصره
ها پس این گزارش .کنندهاى کلى تهیه مىى اجرا و پیشرفت سیاستز نحوهاى اساالنه

  .شودنظر به مجمع اراثه مىاز بررسى وتلفیق درکمیسیون نظارت، براى اظهار
  .پیگیرى امور و کارشناسى نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است :2تبصره
قیقات استراتژیک مجمع و دبیرخانه مجمع موظف است با همکارى مرکز تح :3تبصره

هاى ى گزارشکشور، مرکزى را در دبیرخانه براى تهیه یهاى نظارتشوراى دستگاه
هاى کلى و در صورت نیاز ارزیابى آمارهاى رسمى ارزیابى راهبردى از اجراى سیاست

 .منتشره ایجاد کند
جمع ار میهاى تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادوارى منتشر و در اختگزارش

  .گیردیم قرار
 7ماده 

ها و لوایح در رئیس مجلس شوراى اسالمى موظف است پس از اعالم وصول طرح
ها و همزمان با بررسى طرح .اى از آنها را براى اطالع مجمع ارسال نمایدمجلس، نسخه

لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى 
مغایرت با میسیون نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدماسالمى، ک

  کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا  .نمایدهاى کلى مصوب بررسى مىسیاست
 .نمایدمى بیند به شوراى مجمع گزارشهاى کلى مىمنطبق )حسب مورد( با سیاستغیر

را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت  انطباقکه مجمع هم مغایرت یا عدمدر صورتى
کنند و نهایتاً ربط مجلس طرح مىهاى ذیانطباق )حسب مورد( را در کمیسیونو عدم

انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اگر در مصوبه نهائى مجلس مغایرت و عدم
  .ایدنماختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مى
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 8ماده 

 وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از: 
هاى کمیسیون اعمال نظارت با همکارى هاىها و شیوهها، شاخصتدوین خط مشى -

  .ربطذى
  .و سایر موارد ارجاعى 7،6،5اجراى وظایف مندج در مواد  -
در  هاى توسعهتعیین نمایندگان براى حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه -

  .دولت و مجلس
هاى کلى و حسن اجراى آنها بر مبناى ارزیابى و سنجش میزان تحقق سیاست -

  .هاى نظارتىو تلفیق گزارشهاى مصوب شاخص
  .ها و تصمیمات به شوراى مجمع جهت اطالع و تصویبارائه کلیه گزارش -
 9ماده 

هاى نظارتى از قبیل گاهقواى سه گانه، ستاد کل نیروهاى مسلح، صدا و سیما و دست
دیوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسى دولتى و کمیسیون اصل 

هاى ها، شرکتسازمان ها،کشور، نهادها، بانک کل یبازرس سازمان ادارى، عدالت نود، دیوان
قانون محاسبات عمومى،  5دولتى و همچنین نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذیل ماده 

 هایى که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است وها و کلیه سازمانهردارىش
دستگاه،  مؤسسات عمومى غیردولتى با درخواست مجمع ازطریق باالترین مقام هر

در هرحال،  .همکارى الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد
ى مجمع خواهد هاى کلى بر عهدها سیاستمغایرت بتشخیص و اعالم مغایرت یا عدم

  .بود
 10ماده 

هاى کلى، ى رعایت و اجراى سیاستهاى انجام شده در خصوص نحوهنتایج بررسى
  .شودهمراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مى
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 11ماده 

را براى  هاى ابالغى مقام معظم رهبرىاند، سیاستموظف 3مقامات مذکور در ماده 
ى مصوبات کلیه نیز یک نسخه از هاى مربوط به خود ابالغ کنند واجرا به زیرمجموعه

  1.خود را بالفاصله پس از تصویب به مجمع ارسالى نمایند
  

                                           
 وضیحات: ت .1
 ست. ات مرتبط رنامه داخلى مجمع که با امر نظانموادى از آئی -ج  

  31ماده 

سؤولى دولتى و نهادها هاى مهاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاههاى دائمى و کمیسیونبه منظور تنظیم کار کمیسیون
سات عمومى غیر س ستفاده کامل از فرآوردهو مؤ سى آندولتى و ا شنا ستمرهاى کار شورتى و با  ها و نیز ارتباط م شوراهاى م

هاى مهم قیقات و گزارشمطالعات و تح ها و ایجاد گنجینه اطالعات کارآمد ازنظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیون
ید مقام معظم رهبرى هاى کلى که به تایکارشناسى مربوط به مسائل ایران و جهان و همحنین نظارت بر حسن اجراى سیاست

ست و پیگیری آن سیده ا صمیمر صوبات و ت شروح مذاکرات و دیگرها و نیز ابالغ م صورت م امور ادارى و اجرائى  ها و تدوین 
یاست دبیرخانه را رشود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که یمجمع، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل م

 به عهده خواهد داشت. 

 34ماده  

سیوندبیر مجمع براى اداره امور دبیر صمیمگنظارت و پیها و خانه و نیزکمی ستیرى ت سیا مورد تایید  هاىها و

شـــکیالت باید به کند. این تو همچنین دیگر امور ادارى و مالى مجمع، تشـــکیالت الزم را تدوین مىمقام معظم رهبری 

 د. تأیید ریاست مجمع برس
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 کلی سالمت هایسیاست
 

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر  -1
 .سازی آن در جامعهاسالمی و نهادینه -های انسانیارزش اصول و

ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و  -1-1
های اسالمی، اخالق پزشکی های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزشتحول در محیط

 .ایو آداب حرفه
های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت لیتسازی مردم از حقوق و مسؤوآگاه -2-1
 .های سالمت برای رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعههای ارائه مراقبتمحیط

اجرایی و هایجانبه و انسان سالم درهمه قوانین، سیاستسالمت همه تحقق رویکرد -2
 مقررات بارعایت:

 .اولویت پیشگیری بر درمان -1-2
 .های بهداشتی و درمانیروزآمد نمودن برنامه -2-2
کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر های تهدیدکاهش مخاطرات و آلودگی -3-2

 .علمی
 .ایهای کالن توسعهتهیه پیوست سالمت برای طرح -4-2
های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب ارتقاء شاخص -5-2
 .غربی

پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از  هایاصالح و تکمیل نظام -6-2
 .های کلیحقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست

ایرانی، تحکیم بنیان  -ارتقاء سالمت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی -3
های خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش

 .های سالمت روانیقاء شاخصاخالقی و معنوی و ارت
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ها و مواد اولیه دارویی، های مورد نیاز برای تولید فرآوردهایجاد و تقویت زیرساخت -4
واکسن، محصوالت زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد 

 .المللیبین
نظام  ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس -5

گذاری سیاست  کشور و ملی و نظام دارویی ژنریک بالینی، طرح بندی و راهنماهایسطح
و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زیستی و 

 .تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات
از سبد غذایی سالم، مطلوب و مندی عادالنه آحاد مردم أمین امنیت غذایی و بهره -6

های بهداشتی ایمن کافی، آب و هوای پاك، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده
 .ای و جهانیهمراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه

تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارك خدمات در حوزه سالمت با هدف  -7
 درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل: پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات

های ریزیهای اجرایی، برنامهگذاریتولیت نظام سالمت شامل سیاست -1-7
 .راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان  -2-7
 .مکاری سایر مراکز و نهادهاو آموزش پزشکی و ه

های دولتی، عمومی و کنندگان خدمت در بخشتدارك خدمات توسط ارائه -3-7
 .خصوصی

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

های جامع و یکپارچه سالمت با افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -8
رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و ریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطالعمحو
بندی و ارجاع از نظام سطح وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بربهره

 طریق:
های های متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهترویج تصمیم -1-8

های داردها و راهنماها، ارزیابی فناوریسالمت، آموزش و خدمات با تدوین استان
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بندی با اولویت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و ادغام سالمت، استقرار نظام سطح
 .ها در نظام آموزش علوم پزشکیآن

های سالمت با استقرار و ترویج نظام مراقبت ایمنی خدمات و افزایش کیفیت و -2-8
 .حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها

معلوالن کشور جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعهتدوین برنامه -3-8
 .آنان توانمندسازی باهدف ارتقاءسالمت و

 های بهداشتی و درمانی با هدف:توسعه کمی و کیفی بیمه -9
 .همگانی ساختن بیمه پایه درمان -1-9
امعه و کاهش سهم ها برای آحاد جپوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه -2-9

های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته مردم از هزینه
 .باشد
های دستورالعمل در چارچوب بیمه تکمیلی ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط -3-9

 ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیتقانونی و شفاف به گونه
 .الزم برخوردار باشد

های پایه و تکمیلی تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه -4-9
ای و نظارت مؤثر تولیت توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه

های غیرضروری در چرخه معاینه، ها با حذف اقدامات زاید و هزینهبر اجرای دقیق بسته
 .یماری تا درمانتشخیص ب

 .تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی -5-9
های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش تدوین تعرفه خدمات و مراقبت -6-9

 .افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی
ی، ایجاد درآمد اصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآی -7-9

های کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهای مثبت ارائهعادالنه و ترغیب انگیزه
 .ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محروم

 تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر: -10
 .هاها و فعالیتشفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه -1-10
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 متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و مت،افزایش سهم سال -2-10
نحوی که باالتر از میانگین  تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به درمانی، از

 .انداز تحقق یابدکشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم
 .آور سالمتوضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان -3-10
های بهداشت و درمان رانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانهپرداخت یا -4-10

برخوردار و کمک اختصاصی  با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سالمت بویژه در مناطق غیر
 .های پایین درآمدیبه اقشار نیازمند و دهک

پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، افزایش آگاهی، مسؤولیت -11
جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و خانواده و 

ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان های فرهنگی، آموزشی و رسانهسازمان
 .و آموزش پزشکی

 .نمودن طب سنتی ایرانبازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه -12
جهاد کشاورزی و حمایت از ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت  -1-12

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

های تشخیصی و درمانی طب سنتی و استاندارد سازی و روزآمد کردن روش -2-12
 .های مرتبط با آنفرآورده
 .کشورها در زمینه طب سنتی تبادل تجربیات با سایر -3-12
نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی  -4-12

 .و داروهای گیاهی
افزایی برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم -5-12

 .های درمانیتجربیات و روش
 .اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه -6-12

ی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سالمت محور، توسعه کیف -13
مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادالنه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد 

های متناسب با نیازهای ای و دارای مهارت و شایستگیبه اخالق اسالمی حرفه
 .مناطق مختلف کشور
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ریزی برای ا رویکرد نظام نوآوری و برنامهتحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی ب -14
دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به 

 .غربی و جهان اسالمقطب پزشکی منطقه آسیای جنوب
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 کلی جمعیّت هایسیاست
 

طح ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از س -1
 .جانشینی

رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن  -2
های های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینهازدواج و حمایت از زوج

 .زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد
اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و  -3

های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت ای هزینهیمهپوشش ب
 .ربطنهادها و مؤسسات حمایتی ذی

های عمومی در باره تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش -4
های زندگی و مهارت پروری و با تأکید بر آموزش اصالت کانون خانواده و فرزند

ایرانی  -اسالمی هایفرهنگ و ارزش ای بر مبنایمشاوره اتارائه خدم و ارتباطی
های مراقبت و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و

 .پزشکی در جهت سالمت باروری و فرزندآوری
مقابله با ابعاد نامطلوب  ایرانی و -اسالمیسبک زندگی سازینهادینه ترویج و -5

 .سبک زندگی غربی
های آسیب از و پیشگیری جمعّیت و تغذیه سالم سالمت قاء امید به زندگی، تأمینارت -6

 .هاهای زیست محیطی و بیماریاجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی
سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین فرهنگ -7

مندی کار الزم برای بهره بینی ساز وآنان در خانواده و پیش سالمت و نگهداری
 .های مناسبهای سالمندان در عرصهاز تجارب و توانمندی

توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار  -8
ای و حرفه - های عمومی، کارآفرینی، فنیکردن نظامات تربیتی و آموزش
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در جهت ایجاد اشتغال  تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و عالیق آنان
 .مؤثر و مولّد

باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر  -9
 .تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی

حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز  -10
خلیج فارس و دریای عمان از طریق  جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل

گذاری و ایجاد فضای کسب های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهتوسعه شبکه
 .و کار با درآمد کافی

کلی جمعّیت با  هایسیاستخارج هماهنگ با  مدیریت مهاجرت به داخل و -11
 .تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب

گیری از گذاری، و بهرهر و سرمایهبرای حضو  تشویق ایرانیان خارج از کشور -12
 .های آنانها و تواناییظرفیت

بخش ملی )ایرانی، اسالمی، انقالبی( و ارتقاء وفاق و های هویتتقویت مؤلفه -13
همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج 

 .از کشور
و کیفی با ایجاد ساز و کار  جمعیّتی در ابعاد کّمی هایسیاسترصد مستمر  -14

های جمعیّتی های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشمناسب و تدوین شاخص
 .و توسعه انسانی
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 علم و فناوریکلی  هایسیاست
 

 )نظام آموزش عالی، تحقيقات و فناوری( 

 :فناوری در جهان با تأکید بر و مرجعیت علمیبا هدف کسب  یجهاد مستمر علم -1
 .نظریه پردازیو توسعه نوآوری و تولید علم  -1-1
قطب علمی و  ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به -2-1

 .فناوری جهان اسالم
 .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی -3-1
بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب  علوم انسانیتحول و ارتقاء  -4-1

 اسالمی با:
تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در 

های های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتها و روشمتون، برنامه
 .پژوهشی مربوط

 .ریزی ویژههای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامهفناوریدستیابی به علوم و  -5-1
سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به بهینه -2

 :کید برو شکوفایی علمی با تأ اندازسند چشماهداف 
ریزی و گذاری، برنامهو پژوهش و انسجام بخشی در سیاست مدیریت دانش -1-2

نقشه ها و روزآمدسازی نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص
 .کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه و جهان جامع علمی

اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان  -2-2
 .های تحصیالت تکمیلیدر انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره

بندی در ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه -3-2
 .های علم و فناوریحوزه
 .نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمدساماندهی  -4-2
 .های علم و فناوریحمایت از تأسیس و توسعه شهرك ها و پارك -5-2
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ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر توزیع عادالنه فرصت -6-2
 .رکشو
های و حفظ و جذب سرمایه پرورش استعدادهای درخشانشناسایی نخبگان،  -7-2
 .یانسان
تولید ناخالص داخلی تا پایان  %4افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  -8-2
 .وریبا تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره 1404سال 

المی در نظام آموزش عالی، تحقیقات ها، اخالق و موازین اسحاکمیت مبانی، ارزش -3
 :با تأکید بر دانشگاه اسالمیو فناوری و تحقق 

اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش  -1-3
 .ها و نشاط سیاسی آنانو آگاهی پژوهانو ارتقاء سالمت روحی و معنوی دانش

تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالقی، عامل  -2-3
 .به احکام اسالمی، متعهد به انقالب اسالمی و عالقمند به اعتالی کشور

های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و حفظ موازین اسالمی و ارزش -3-3
 .فناوری

 :و افزایش درك اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری عزم ملییت تقو  -4
 .ردر کشو افزاریجنبش نرمتقویت و گسترش گفتمان تولید علم و  -1-4
 کارجمعی و شجاعت علمیمند، نظام روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری ارتقاء-2-4

 .و وجدان کاری
و  بنیاندانشکسب و کار فرهنگ پردازی و تقویت  های نظریهتشکیل کرسی -3-4

 .علمی آزاداندیشیتبادل آراء و تضارب افکار، 
پژوهان و اشتغال دانش ن و دانشارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققا -4-4

 .آموختگان
های چهره احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و -5-4

 .موفق عرصه علم و فناوری
های فعالیت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران وگسترش حمایت -6-4

 .عرصه علم و فناوری
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ها بخش ط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر تحول در ارتبا ایجاد  -5
 :بر تأکید با
افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء  -1-5

 .کارآمدی
حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید  -2-5

نش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی محصوالت و خدمات مبتنی بر دا
 .درصد 50با هدف دستیابی به سهم 

 .یهای مستمر راهبردتحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری -3-5
های تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته تنظیم رابطه متقابل -4-5

 .یازهای تولید و اشتغالتحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و ن
ها و نیازهای ها، ظرفیتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتتعیین اولویت -5-5

 .کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه
ها و قوانین و مقررات حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت -6-5

 .مربوط
های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء رکت بخشمشا افزایش نقش و -7-5

 .سهم وقف و امورخیریه در این حوزه
ها، مراکز های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهتوسعه و تقویت شبکه -8-5

خارجی  های توسعه فناوری و نوآوری داخلی وعلمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه
وح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای ها در سطو گسترش همکاری

 .اسالمی
گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با   -6

ای و جهانی بویژه جهان اسالم سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه
 :همراه با تحکیم استقالل کشور، با تأکید بر

های جدید و حمایت از تولید و مات مبتنی بر علوم و فناوریخد توسعه صنایع و -1-6
های دارای های بومی بویژه در حوزهفناوری متکی بر بنیان وصادرات محصوالت دانش

 .مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور
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انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت  اهتمام بر -2-6
 .بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی اخل کشور با استفاده از ظرفیتدر د
های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و استفاده از ظرفیت -3-6

 .محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسالمی حسب نیاز
محققان،  هایتبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش -4-6

 .نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسالم
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 توسعه ششم برنامه کلی هایسیاست
 

 اقتصادی امور -

 و امکانات همه بسیج با که ایگونه به زااشتغال و پایدار و شتابان اقتصادی رشد -1
 .دشو محقق برنامه طول در درصد 8 رشد متوسط کشور، هایظرفیت

 .بازارها پذیریرقابت و رقابتی ساختار تقویت و کار و کسب فضای مستمر بهبود -2

 نقش ایفای با غیردولتی عمومی نهادهای ظرفیت از مناسب گیریبهره و مشارکت -3
 .مقاومتی اقتصاد تحقق در آنها فراملی و ملی

 کشورهای اب بویژه کشور ایشبکه و متقابل تجاری و اقتصادی پیوندهای توسعه -4
 هایپیمان انعقاد و ترانزیتی و تجاری قطب به شدن تبدیل غربی، جنوب آسیای منطقه
 12 و 11 ،10 بندهای چارچوب در تجارت طرف کشورهای با جانبه چند و دو پولی

 .مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 و سرمایه بازار پول، بازار) آن ابزارهای و مالی تأمین جامع نظام تعمیق و گسترش -5
 مؤثر سهم افزایش و خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص مشارکت با( هابیمه
 خطرپذیری کاهش و پایداری و ثبات و گذاریسرمایه توسعه جهت در سرمایه بازار

 .مالی نظام سالمت و شفافیت ارتقاء بر تأکید با کشور اقتصادی و تجاری هایفعالیت

 .بانکی نظام وسیله به متوسط و دخر هایفعالیت مالی تأمین -6

 بیمه رقابتی، بازارهای) آن ابزارهای و بیمه صنعت جامع نظام کّمی و کیفی ارتقاء -7
 توسعه منظور به خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص مشارکت با...( و اتکایی
 اقتصادی و تجاری هایفعالیت خطرپذیری کاهش و پایداری و ثبات و گذاریسرمایه
 .کشور

 و انگیزه ایجاد با خارجی گذارانسرمایه و کشور از خارج ایرانیان سرمایه جذب -8
 .الزم هایمشوق
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 و بانکی پولی، مؤسسات و بازار بر مرکزی بانک فراگیر و کامل نظارت اعمال -9
 ارتقاء جهت در مالی و پولی غیرمتشکل بازارهای و مؤسسات ساماندهی و اعتباری
 .تسهیالت به غیرجاری مطالبات نسبتِ کاهش و سالمت و شفافیت

 عمومی بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهای و گاز و نفت به نگاه تغییر -10
 ملی توسعه صندوق اساسنامه شدن دائمی و «اقتصادی زاینده هایسرمایه و منابع» به
 و نفت صادرات زا حاصل منابع از درصد 30 ساالنه واریز و موجود اساسنامه تنفیذ با

 واحد 2 حداقل افزایش و ملی توسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازی میعانات
 .آن به سالیانه درصد

 .مرکزی بانک از هاحساب مدیریت استقالل -1-10

 به غیردولتی هایبخش به ملی توسعه صندوق منابع از تسهیالت ارائه -2-10
 .ارزی صورت

 .عادی قوانین و ایبودجه تکالیف از ملی توسعه صندوق مصارف استقالل -3-10

 هایبانک نزد صندوق، ورودی منابع از درصد 20 حداکثر ارزی گذاریسپرده -4-10
 ریالی تسهیالت ارائه برای مذکور هایبانک از ریالی اعتباری خط اخذ قبال در عامل

 .ملی عهتوس صندوق معرفی با تعاونی و متوسط و کوچک صنایع کشاورزی، بخش به

 .انرژی شدت کاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل -11

 هایفعالیت در گذاریسرمایه برای غیردولتی هایشرکت تأسیس از حمایت -12
 میادین بویژه کشور گاز و نفت میادین توسعه و برداریبهره ،(مالکیت نه) اکتشاف
 .44 اصل کلی سیاستهای چارچوب در مشترك

 و پراکنده هاینیروگاه گسترش و نوین و تجدیدپذیر هایانرژی همس افزایش -13
 .مقیاس کوچک

 وری،بهره و اشتغال تولید، افزایش جهت در هایارانه هدفمندسازی کامل تحقق -14
 .اجتماعی عدالت هایشاخص ارتقاء و انرژی شدت کاهش

 تولید همراه زهایگا از برداریبهره و کنترل مهار، آوری،جمع هایطرح واگذاری -15
 .مردم به نفت صنعت تأسیسات و نفت میادین کلیه در

 توسعه و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش -16
 (.انرژی مصرف شدت شاخص براساس) بهینه بازدهی دارای کاالهای تولید
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 تقویت و تأسیس با زگا و نفت دستیپایین و باالدستی صنایع نمودن بنیان دانش -17
 انتقال و تجهیزات نصب ساخت، مهندسی، طراحی، برای بنیاندانش هایشرکت
 .خودکفایی افزایش منظور به فناوری

 .گاز و نفت هایچاه و مخازن از نهایی برداشت و بازیافت ضریب مستمر افزایش -18

 کشور جزایر و لسواح و نواحی ها،استان مناطق، در ملی نقش تعیین و کار تقسیم -19
 تولید افزایش منظور به مربوط، کلیِ هایسیاست چارچوب در آن الزامات رعایت با

 .روستایی و یافته توسعه کمتر مناطق در گذاریسرمایه از دولت حمایت و ملی ثروت

 جمعیت تثبیت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ -20
 با( آفرینی ارزش و تولید کانون) عشایری و روستایی مناطق به مهاجرت تشویق و

 در واقعی سهم تعیین محلی، و ایمنطقه ملی، سطح در بهینه مدیریت و ریزیبرنامه
 و اقتصادی جدید هایفرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزیع

 سازیمقاوم و بومی دارمزیت زاییاشتغال و کارآفرینی هایفعالیت از ویژه هایحمایت
 .کشاورزی کلی هایسیاست 9بند بر تأکید با روستایی اماکن و هازیرساخت و تأسیسات

 سواحل بر تأکید با خرمشهر – چابهار محور در کشور جنوب دریایی اقتصاد توسعه -21
 .مکران

 0,34 جینی ضریب به دستیابی برای ریزیبرنامه -22

 .مزیت دارای هایزمینه در اقتصادی مهم مناطق ایجاد و یاییدر بازارهای توسعه -23

 .آن برای رقابتی مزیت ایجاد و نقل و حمل توسعه در ریلی بخشِ اولویتِ -24

 اتصال و باری هایپایانه و شبکه تجهیز اولویت با باری ریلی نقل و حمل توسعه -25
 مهم خروجی و ودیور مبادی و صنعتی و تجاری اقتصادی، بزرگ مراکز به شبکه
 هدف با جنوب – شمال کریدور بویژه جهانی و ایمنطقه ریلی هایشبکه و کشور
 .بار ترانزیت و صادرات توسعه

 افزایش و معدنی صنایع و معدن صنعت، هایبخش افزوده ارزش رشد نرخ افزایش -26
 .معدن و صنعت کلی هایسیاست اجرای با آن محصوالت صادرات

 آن، به وابسته خدمات و صنعتی محصوالت و تولید شیوه نمودن بنیاندانش -27
 .جهان و منطقه بازارهای در حضور تقویت و تجاری سازینشان
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 پتروشیمی، گاز، نفت، صنایع قبیل از) صنعتی راهبردی هایحوزه به دادن اولویت -28
 آب ریا،د هوافضا، ارتباطات، و اطالعات فناوری ساختمان، پیشرفته، مواد ونقل، حمل

 .آنها در پیشرفته هایفناوری نفوذ ضریب افزایش و( کشاورزی و

 تکمیل بر تأکید با کشور داخلی صنایع نیاز مورد مواد تأمین به دادن اولویت -29
 .معدن کلی هایسیاست 3 بند اجرای و معدنی مواد افزوده ارزش زنجیره ظرفیت

 مدیریت و کشور استانداردسازی امنظ تحول راه نقشه و جامع سند اجرای و تدوین -30
 .کیفیت

 .کشور اطالعات و آمار کارآمد و جامع نظام استقرار -31
 

 ارتباطات و اطوعات فناوری امور -

 ملی شبکه بستر در الکترونیک دولت توسعه در منطقه برتر جایگاه کسب -32
 .اطالعات

 تا کشور فرهنگی مهندسی نقشه براساس مجازی فضای در محتوی توسعه -33
 .اجتماعی هایشبکه سازیبومی و کنونی وضعیت برابر پنج حداقل

 بر تسلط آن، امنیت تأمین و اطالعات ملی شبکه توسعه و تکمیل ایجاد، -34
 احراز ساماندهی، و آن هوشمند پاالیش و مجازی فضای خروجی و ورودی هایدروازه
 .باشد داخلی آن صددر 50 که طوری به شبکه ترافیکی شاخص در تحول و هویت

 پستی تبادالت مرکز به ایران تبدیل هدف با کشور ممتاز موقعیت از گیریبهره -35
 .المللیبین بازارهای در حضور گسترش و منطقه اطالعات و ارتباطات ترافیکی و

 .مجازی فضای المللیبین تعامالت در هدفمند و مؤثر حضور -36

 تا ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در تیزیرساخ گذاریسرمایه سهم افزایش -37
 .منطقه برتر کشورهای سطح به رسیدن

 از برداریبهره و پرتاب آزمون، ساخت، طراحی، با فضایی فناوری توسعه -38
 .کشور مداری نقاط از حداکثری برداریبهره و حفظ و فضایی هایسامانه
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 اجتماعی امور -

 راهبرد تدوین با عرصه این در فساد با مبارزه و اقتصادی و اداری سالمت ارتقاء -39
 .مربوط قوانین تصویب و فساد با مبارزه ملی

 .کشور اجتماعی تأمین الیه چند و کارآمد شفاف، یکپارچه، جامع، نظام استقرار -40

 رفاه به مربوط هایبرنامه در محروم هایگروه و اقشار خوداتکائی و سازیتوانمند -41
 .عیاجتما تأمین و

 درمان، بیمه شامل) پایه اجتماعی تأمین هایبیمه ساختار اصالح و کیفیت ارتقاء -42
 .مردم آحاد برای...( و ازکارافتادگی بازنشستگی،

 :بر تأکید با الزم مقررات و قوانین تصویب با سالمت کلی هایسیاست اجرای -43

 .ایتوسعه کالن هایطرح و مرتبط قوانین برای سالمت پیوست تهیه -1-43

 .سالمت کلی هایسیاست 7بند براساس سالمت نظام ساختار اصالح 2

 هایبیمه کیفی و کمی توسعه و سالمت بخش برای پایدار مالی منابع تأمین -3-43
 .سالمت

 یکپارچه و جامع هایمراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت بهبود و افزایش -4-43
 .ارجاع و بندیسطح نظام بر نطبقم درمانی و بهداشتی شبکه قالب در سالمت

 .همگانی ورزش و بدنی تربیت توسعه -44

 کلی هایسیاست تحقق برای الزم ترتیبات و هازمینه ایجاد و سازیفرهنگ -45
 .جمعیت

 بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفای و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت -46
 .آنان سازنده نقش به ویژه توجه و هاعرصه همه در

 و هافرصت و مالی تسهیالت در اسالمی انقالب ایثارگران به دادن اولویت -47
 .اقتصادی و فرهنگی مختلف هایصحنه در دولتی هایمسؤولیت و امکانات

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

 عمومی هایناهنجاری کنترل و پیشگیری و نشینشیهحا مناطق بخشیسامان -49
 .آن از ناشی
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 برنامه پایان تا خارجی ایرانگردهای که ایگونه به ایرانگردی صنعت پایدار توسعه -50
 .یابد افزایش برابر پنج حداقل به ششم

 .کشور فرهنگی میراث از صیانت و دستی صنایع از حمایت -51

 امنيتی و دفاعی امور -

 ملی امنیت و منافع تأمین جهت در ایمنطقه قدرت تراز در دفاعی توان زایشاف -52
 .دفاعی بنیه برای کشور عمومی بودجه درصد 5 حداقل تخصیص با

 :با کشور بازدارندگی توان ارتقاء -53

 عمده تجهیزات و هاسالح تولید ظرفیت و هافناوری و موشکی توان توسعه -1-53
 .تهدیدات انواع با متناسب و ازدارندگیب توان با برترساز دفاعی

 پدافند کامل اجرای با غیرعامل پدافند سازیمصون و هوشمندانه گسترش -2-53
 .کشور حساس و حیاتی مراکز در غیرعامل

 امنیت و پدافند تأمین و سایبری دفاع و نرم قدرت هایظرفیت افزایش -3-53
 .مصوب کلی هایسیاست درچارچوب کشور هایزیرساخت برای سایبری

 .مستضعفان بسیج کیفی و کمی تقویت -54

 افزاری،سخت و افزارینرم کامل انسداد با مرزی مناطق پایدار امنیت تأمین -55
 امنیتی، هایطرح در مرزنشینان دهیمشارکت مرزبانی، هاییگان تقویت و توسعه
 .مرزی دیپلماسی تقویت و اطالعاتی هایفعالیت توسعه

 ساالنه درصدی 10 کاهش هدف با جنایت و جرم کاهش برای ریزیبرنامه -56
 .آن مهم مصادیق

 کلی هایسیاست چارچوب در هاروانگردان و مخدر مواد با جانبه همه مبارزه -57
 .برنامه پایان تا اعتیاد درصدی 25 کاهش هدف با مصرف مدیریت و ابالغی

 در آن عرضه محل تا ورودی دیمبا از ارز و کاال قاچاق با مقابله و پیشگیری -58
 .بازار
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 خارجی سياست امور -

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

 ورود خارجی، گذاریسرمایه توسعه هدف با اقتصادی دیپلماسی به دادن اولویت -60
 سند و مقاومتی اقتصاد هدافا تحقق برای فناوری به دستیابی و جهانی بازارهای به

 .اندازچشم

 .المللیبین رایج هایزبان با فرامرزی هایرسانه کیفی و کّمی توسعه -61

 ایرانیان تخصصی و علمی توان و سرمایه جلب جهت در الزم هایزمینه ایجاد -62
 .ملی منافع از دفاع در سلطه نظام هایسیاست بر تأثیر و ملی توسعه در کشور از خارج

 .عمومی و نوین دیپلماسی ابزارهای و هاروش از حداکثری گیریبهره -63

 قضايی و حقوقی امور -

 آن تبدیل و حبس به محکومیت از کاستن منظور به جزایی قوانین در بازنگری -64
 .جرایم با هامجازات سازیمتناسب و دیگر هایمجازات به

 .هاتگاهبازداش و هازندان وضعیت به بخشیدن بهبود -65

 منظور به قراردادها استحکام و مالکیت حقوق تضمین در مؤثر قضائی حمایت -66
 .خارجی گذاریسرمایه و خصوصی بخش گذاریسرمایه توسعه

 رســـمی ثبت و معنوی هایمالکیت و امالك و اســـناد رســـمی ثبت توســـعه -67
 گســترش و کاداســتر نظام در کشــور اراضــی و امالك بر مردم و دولت هایمالکیت
 .ثبتی خدمات ارائه در نوین هایفناوری

 فرهنگی امور -

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

 الگوی اصالح درباره سازیفرهنگ و ایرانی – اسالمی زندگی سبک ترویج و ارائه -69
 .مقاومتی اقتصاد هایسیاست و مصرف
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 هایطرح برای فرهنگی پیوست تهیه و کشور فرهنگی مهندسی نقشه اجرای -70
 .مهم

 و آثار تولیدکنندگان و محققان نوآوران، هنرمندان، از معنوی و مادی حمایت -71
 .ایرانی –اسالمی هویت و فرهنگ اخالق، مقوّم هنریِ و فرهنگی محصوالت

 توسعه منظور به مجازی فضای رد مردمی و دولتی فرهنگی نهادهای مؤثر حضور -72
 .تهدیدات با مقابله و ایرانی -اسالمی هویت و مفاهیم فرهنگ، ترویج و

 -اسالمی هویت هایشاخص و نمادها مفاهیم، تجلی و توسعه به ویژه توجه -73
 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ساختارهای در ایرانی

 نوآوری و فناوری علم، امور -

 تحقق به اهتمام با آن تثبیت و فناوری و علم در منطقه اول رتبه به یابیدست -74
 .فناوری و علم کلی هایسیاست

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

 .کشور آموزشی نظام در مهارتی هایآموزش سهم افزایش -76

 چارچوب در نوآوری و پردازینظریه بنیادی، یقاتتحق و پایه علوم توسعه -77
 .کشور علمی جامع نقشه و فناوری و علم کلی هایسیاست

 .کارآمد و جامع فناوری و پژوهشی علمی، اطالعات و آمار ملی نظام ساماندهی -1-77

 انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و تحول -2-77
 .اسالمی

 هایرشته و سطوح سازیمتناسب و اشتغال با تحصیل متقابل رابطه تنظیم -78
 .اشتغال و تولید نیازهای و کشور علمی جامع نقشه با تحصیلی

 با فناوری و علم حوزه در بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و همکاری گسترش -79
 و اسالم جهان هبویژ جهانی و ایمنطقه معتبر فنی و علمی مراکز و کشورها سایر

 .بنیاندانش محصوالت صادرات و تجارت توسعه
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 و محور مسأله هایپژوهش از حمایت و نوآوری ملی نظام ساماندهی و توسعه -80
 نیاز به پاسخ جهت در مالی تأمین جامع نظام توسعه و نوآوری، و پژوهش سازیتجاری
  .بنیاندانش اقتصاد
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 های کلی محیط زيستسیاست
 

مند منابع حیاتی )از قبیل هوا، آب، خاك و تنوع مدیریت جامع، هماهنگ و نظام -1
های ها و توانمندیبوم بویژه با افزایش ظرفیتزیستی( مبتنی بر توان و پایداری زیست

 حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
 ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست. -2
زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و  اصالح شرایط -3

 نسلی. رعایت عدالت و حقوق بین
انگاری تخریب های غیرمجاز و جرمپیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی -4

محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط 
 ان خسارت.زیست و الزام آنان به جبر

های صوتی، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاك، آلودگی -5
های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و امواج و اشعه

 های توسعه و آمایش سرزمین.های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامهشاخص
کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی  بومتهیه اطلس زیست -6

تجدیدپذیر )مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، 
زیستی بویژه حیات وحش( و اعمال محدودیت قانونمند در خاك، مرتع و تنوع

ل تحمل و توان برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک )ظرفیت قاببهره
های حساس های پایداری، مدیریت اکوسیستمبازسازی( آنها براساس معیارها و شاخص

های ملی و آثار طبیعی ملی( و حفاظت از منابع ژنتیک و و ارزشمند )از قبیل پارك
 المللی.ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین

زایی، گرد و محیطی نظیر بیابانمدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست  -7
غبار بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه 

 های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.نگری و شناخت پدیدهآینده



 

                                                    

 

  

195 

 گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر : -8
شاورزی سالم و های پاك، محصوالت کصنعت کم کربن، استفاده از انرژی -1-8

های ها و توانمندیگیری از ظرفیتها با بهرهارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب
 محیطی.اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست

سازی های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهاصالح الگوی تولید در بخش -2-8
سوختی سازگار با محیط الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد 

 زیست.
توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و  -3-8

 شهرها.نقل همگانی بویژه در کالن
های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب -9

زیرزمینی و  هایبرداری از آبداری، مدیریت عوامل کاهش بهرهآبخیزداری، آبخوان
 ها.تبخیر و کنترل ورود آالینده

های ها و هزینهاستقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش -10
 های ملی.زیست محیطی )تخریب، آلودگی و احیاء( در حساب

های سازگار با محیط زیست با استفاده ها و فناوریگذاریحمایت و تشویق سرمایه -11
 مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز. از ابزارهای

سازی فرهنگ و اخالق تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه -12
 ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسالمی.زیست محیطی مبتنی بر ارزش

های نوآورانه زیست مندی از فناوریارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره -13
ها و پیشگیری از زنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوممحیطی و تجارب سا

 آلودگی و تخریب محیط زیست.
گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و  -14

پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت
 قشار جامعه.برای حفظ محیط زیست درتمام سطوح و ا

 تقویت دیپلماسی محیط زیست با : -15
ای برای مقابله با گرد و غبار و تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه -1-15

 های آبی.آلودگی
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های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری -2-15
 زیست. المللی در زمینه محیطای و بینچندجانبه، منطقه

المللی در حرکت به سوی اقتصاد های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره -3-15
 های مرتبط.ها و نوآوریکم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری
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 خانواده کلی هایسیاست
 

 و انســان تعالی و رشــد کانون و اســالمی جامعه بنای ســنگ و بنیادی واحد خانواده
 وسویسمت و است نظام و کشور معنوی اعتالی و اقتدار و بالندگی و سالمت هپشتوان
 به: باشد معطوف باید نظام حرکت

 آن اصــلی کارکردهای و خانواده تحکیم و تقویت و محورخانواده ایجامعه ایجاد -1
 کانون و فرزند اسالمی تربیت و نما و نشو مرکز عنوانبه خانواده اسالمی الگوی پایه بر

 .بخشآرامش
 و اجرایی هایســیاســت ها،برنامه مقررات، و قوانین در خانواده گرفتن قرار محور -2
 شهرسازی. و مسکن نظام ویژهبه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، آموزشی، نظامات تمام
 هویت ارتقاء و حفظ برای مســـجد و خانواده ارتباط کارکردهای کردن برجســـته -3

 جامعه. و خانواده از صیانت و ملی و اسالمی
ضت ایجاد -4 سهیل و ترویج برای ملی فراگیر نه سان و موفق ازدواج ت  همه برای آ

 جامعه در تجرد نفی و خانواده تشکیل و ازدواج مناسب سنین در افراد و پسران و دختران
ضع با ست و شویقی مقررات و قوانین و اجرایی هایسیا  و سازیفرهنگ و حمایتی و ت

 الهی. سنت اساس بر متعالی خانواده تشکیل به گذاریارزش
ضایت پایه بر آن اجتماعی سرمایه ارتقاء و خانواده تحکیم -5 صاف، و ر  و خدمت ان

 :بر تأکید با رحمت و مودّت و احترام
ــی، هایظرفیت یکپارچه کارگیریبه - ــانه و تربیتی آموزش ــور ایرس  جهت در کش

 خانوادگی. روابط و خانواده بنیان تحکیم
 اخالقی. تعامالت تقویت و سازیفرهنگ -
 رفع و خانوادگی روابط انحراف و فروپاشی برای دشمنان نرم جنگ با مؤثر مقابله -

 خانواده. تحکیم هایچالش و هاآسیب زدودن و موانع
 .خانواده هایارزش مخل هایبرنامه نشر ممنوعیت -
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 استفاده و یکدیگر کنار در خانواده اعضای مؤثر و مفید حضور برای فرصت ایجاد -
 .جمعی صورت به فراغت اوقات از خانواده مؤثر

سیم و ارائه -6 سالمی الگوی تر سالمی زندگی سبک ترویج و تقویت و خانواده ا  -ا
 :با ایرانی
 خانواده. و ازدواج در پسندیده هایسنت و متعالی هایارزش ترویج -
 آن. از باطل هایهپیرای زدودن و اخالقی هایارزش کردن رنگ پر -
 غرب. فرهنگ مظاهر و گراییتجمل و اشرافیت با مبارزه -

 جلوگیری و آنها شایسته رفتارهای سازیبرجسته و مرجع هایگروه رفتار اصالح -
 ناسالم. مرجع هایگروه گیریشکل از
 خانواده حوزه در قضـــایی هایرویه و حقوقی نظام تکمیل و اصـــالح بازنگری، -7

 توســط اولیه مراحل در دعاوی فصــل و ّ حل و جدید مقتضــیات و نیازها با متناســب
سی انتظامی، مراحل تمامی در امنیت و عدالت تأمین و حکمیت  در احکام اجرای و دادر
 خانواده. تحکیم و تثبیت هدف با خانواده دعاوی

 جامعه. در مرد و زن اسالمی روابط رعایت و سالم فضای ایجاد -8
شت ارتقاء -9 صاد و معی سازی با هاخانواده اقت  هایدغدغه کاهش برای آنان توانمند

 مسکن. و ازدواج اشتغال، درباره آنها آینده
ــاماندهی -10 ــاوره نظام س ــکیل از پس و حین قبل، آموزش و ایمش  و خانواده تش

 خانواده. استحکام جهت در ایرانی -اسالمی مبانی اساس بر آن به دسترسی تسهیل
 و اهداف پیشبرد برای خانواده مشارکت جلب جهت در خانواده شویقت و تقویت -11
 دفاعی. و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، هایعرصه همه در کشور هایبرنامه
 پدری نقش و زنان داریخانه و مادری نقش همسری، کرامت و عزت از حمایت -12

صادی و سؤولیت و مردان اقت ضای سازیتوانمند و مردان و زنان معنوی و تربیتی م  اع
 .خود رسالت و نقش ایفاء و خانوادگی تعامالت پذیری،مسؤولیت در خانواده
شگیری -13 سیب از پی ضوع ویژهبه خانواده نهاد تزلزل عوامل و اجتماعی هایآ  مو
سیب جبران و طالق شی هایآ سایی با آن از نا ستمر شنا شی و طالق عوامل م  فروپا

 طالق. کراهت سازیفرهنگ و خانواده
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 تشویق و زنان سرپرستی با هایخانواده از فرهنگی و اقتصادی حقوقی، حمایت -14
 .آنان ازدواج تسهیل و

شویقی و حمایتی هایروش اتخاذ -15 سب ت  و خانواده در سالمندان تکریم برای منا
 آنان. از عاطفی و روحی و جسمی هایمراقبت تقویت
 سالمت ویژهبه هاخانواده جانبههمه سالمت ارتقاء برای الزم سازوکارهای ایجاد -16

 بالنده. و پویا سالم، جوان، جامعه از برخورداری جهت در فرزندآوری افزایش و باروری
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 های کلی انتخاباتسیاست

 
های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنای تعیین حوزه -1

ه حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین ای کگونهناپذیر بهجمعیت و مقتضـــیات اجتناب
 د.شناخت مردم از نامزدها فراهم گرد

ای در صورت عدم برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت دو مرحله -2
 ل.کسب نصاب قانونی در مرحله او

ــب با امکانات در بهره -3 ــیم برابر متناس مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقس
سانههر انتخاب ضای مجازی و دیگر ر سیما و ف صدا و  سب مورد از  ها و امکانات ات ح

 ر.دولتی و عمومی کشو
سازی منابع ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافتعیین حدود و نوع هزینه -4

شکلو هزینه سی و اعالم به مراجع ذیهای انتخاباتی داوطلبان و ت سیا صالح و های 
 ی.بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالاعمال نظارت دقیق 

های خارج از اختیارات ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده -5
غات  مذهبی در تبلی قه قومی و  یت ملی نظیر تفر غایر امن قدام م نه ا قانونی و هرگو

 ی.انتخابات
ــتفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اع -6 ــط ممنوعیت اس م از مالی و تبلیغاتی توس

 ط.ربهای ذیموقع دستگاهنامزدها و احزاب و برخورد به
ــگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی،  -7 پیش

وحدت ملی و امنیت ملی و رســیدگی ســریع و خارج از نوبت حســب مورد به آنها بویژه 
 ن.تی و اقدامات تخریبی ضد داوطلباجرایم امنیتی، مالی و تبلیغا

های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش -8
و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به 

 ح.منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصل
چارچوب -9 ندتعیین  قانونم یت  عال عد الزم برای ف و مســـؤوالنه احزاب و  ها و قوا

های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام تشکل
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های انتخاباتی منجر به افزایش مشــارکت جمهوری اســالمی ایران به نحوی که رقابت
 د.آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شو

در انتخاب داوطلبان تراز  - سازی مناسبهمراه با زمینه -گزینی ارتقاء شایسته -10
ــالمی ایران و دارای ویژگی ــته جمهوری اس ــایس ــب با جایگاه مربوط از ش هایی متناس

 ق:طری
شاخص -1-10 صی داوطلبان تعیین دقیق معیارها و  صا شرایط عمومی و اخت ها و 

ر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب در چارچوب قانون اساسی با تأکید ب
سؤولیت سی با م سا سالمی و قانون ا سالم، انقالب و نظام ا های مربوط و تعهد به ا

 ی.اقتصاد –بویژه التزام به والیت فقیه و سالمت اخالقی 
های نام به شیوهشناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت -2-10

 ت.تناسب با هر انتخابامناسب قانونی و م
بینی زمان بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت نامزدها با پیش -3-10

صـــالح و کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق اســـتعالم از مراجع ذی
 ا.موقع آنهپاسخگویی مسؤوالنه و به

داوطلبان اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رســـاندن ممنوعیت حضـــور  -4-10
 ل.شاغ

تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی  -5-10
 ن.و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبا

ــت جمهوری،  -11 ــورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاس نظارت ش
ز جمله تأیید نهایی صـــالحیت مجلس شـــورای اســـالمی و مجلس خبرگان رهبری ا

داوطلبان، رســیدگی به شــکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین ســالمت 
 ا :دهندگان بانتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی

بخش و فراهم کردن شده و اطمینان بندیتعیین سازوکارهای شفاف، زمان -1-11
 ل.نمایندگان آنها در تمام مراح حضور داوطلبان یا

ــالحیت  -2-11 ــوص دالیل ابطال انتخابات و رد ص ــخگویی مکتوب در خص پاس
 .نداوطلبان در صورت درخواست آنا
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های نوین در جهت حداکثرســـازی شـــفافیت، ســـرعت و گیری از فناوریبهره -12
 ج.سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتای

ــازوکار الزم بر -13 ــمتعیین س ــن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قس نامه، ای حس
جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخالقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال 

 ن.یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبا
های کلی و تغییر ندادن آن ثبات نســبی قوانین انتخابات در چارچوب ســیاســت -14

، مگر به ضـــرورت و با تصـــویب تغییرات با رأی حداقل دوســـوم برای مدت معتنابه
 ی.نمایندگان مجلس شورای اسالم

پاســداری از آزادی و ســالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صــیانت از  -15
طرفی گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیالناس در قانونعنوان حقآراء مردم به

 ن.اظران و برخورد مؤثر با خاطیااز سوی مجریان و ن
های ها و دستگاهگانه اعم از وزارتخانهممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه -16

های دولتی و ها، نهادها و شــرکتهای اطالعاتی و امنیتی، ســازمانتابعه آنها، دســتگاه
 ن.داوطلباهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از بندینهادهای عمومی در دسته

ــورای اســالمی، مجلس خبرگان  -17 اجرای انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس ش
شور و زیرنظر هیأت اجرایی  سط وزارت ک ستا تو شهر و رو سالمی  شوراهای ا رهبری و 
شور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین  ست وزیر ک مرکزی انتخابات به ریا

 د.کنو شهرستانی را قانون مشخص میهای اجرایی استانی ترکیب و وظایف هیأت
ای که فاصـــله گونه های عمومی بهتنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات -18

کار اجرایی آن تا حد امکان یکسان  و برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز
 د.و متحد صورت پذیر

 

   



 

                                                    

 

  

205 

 

 

  



  

 

206 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

                                                    

 

  

207 

 

 دوره ششم اعضای  حكم رهبر معظم انقالب برای انتصاب
 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
گویم که مجمع تشخیص مصلحت موفق شد پروردگار متعال عزّشأنه را سپاس می

ای قابل قبول پشت سر بگذارد ی دیگری را با عنایات الهی و با کارنامهسالهی پنجدوره
ای در مبادی مدیریتی به شکل شایسته که امید است آثار و منافع اقدامات قانونی مجمع

به بار نشیند و همگان نتایج  -ها گانه و نیروهای مسلح و سایر دستگاهقوای سه -کشور 
 .آن را مشاهده کنند

ی ضمن تشکر از همه آقایان اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دوره
-حجت یر را با ریاست جناب های حقوقی و حقیقی نامبرده در زساله جدید شخصیتپنج

 :کنماالسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می
 :های حقوقی عضو عبارتند ازشخصیت -1

 رؤسای محترم سه قوه –الف 

 فقهای معزز شورای نگهبان –ب 

 عالی امنیت ملیدبیر شورای –ج 

 ط استوزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربو –د 

 رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسالمی –هـ 
 :های حقیقی عضو عبارتند ازشخصیت -2 

 :آیات و حجج اسالم

، آقای امینی 1آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی
علی اکبر نجف آبادی، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای 

ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای قربانعلی دری نجف 

                                           
 دیده از   ان فر  بسا.  1394اسفند  14در  .1
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ای، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غالمرضا آبادی، آقای غالمحسین محسنی اژه
 و حضرات: آقای غالمرضا آقازاده، آقای علی مصباحی مقدم، آقای مجید انصاری

ی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غالمعلی حداد عادل، آقامحمدی، آقای محمد جواد ایروان
، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، 1آقای حسن حبیبی

، آقای محمدرضا عارف، 2اهلل عسگر اوالدیحبیب آقای آقای محمدحسین صفارهرندی،
آقای حسین  حسن فیروزآبادی، آقای علی الریجانی، آقای محمد فروزنده، آقای سید

مصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای  مظفر، آقای حسین محمدی، آقای سید
 3.علی اکبر والیتی، آقای صادق واعظ زاده، آقای احمد وحیدی

جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان 
متشکل خواهد بود از اعضای ی اعضای نامبرده و دیگر جلسات متشکل خواهد بود از همه

 .1های الف، د و هـ از بندحقیقی باضافه ردیف

های ابالغ شده دوره گذشته، نکات دیگری به ضمن تأکید بر اجرای کامل توصیه
 .پیوست این حکم ابالغ خواهد شد

ی گذشته عضو این مجمع دانم از زحمات آقایان محترمی که در دورهبر خود الزم می
 .ه جدید حضور ندارند، قدردانی نمایمبوده و در دور

در پایان اعضای محترم این دوره را به رعایت صالح و سداد و اتقان و انصاف و 
جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای اتم کلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و 

های مربوط توصیه کرده و توفیق آقایان را در اجرای مسئولیت مهمی که در کمیسیون
 .نمایماند، مسئلت میره جدید بر دوش گرفتهدو

 
 ایسیدعلی خامنه  

 1390اسفند ماه   24     

 

                                           
 دیده از   ان فر  بسا. 1391ب من  12در . 1
 .دیده از   ان فر  بسا 1392آبان  14در . 2
سعید  ل 1392مرداد ماه  14. آقایان مظمود احمدی نژاد از تاریخ 3 ای ر با احکا   داگانه 1392ا ریور ماه  21لی از تاریخ ی  

 به ایویا مجمع تشصیم مصلظا ن ا  درآمدند.
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 تشخیص مصلحت نظام های دائمی مجمعکمیسیونمعرفی 
 

 سازماندهی پشتیبانی و مأموریتی حوزه دو در کلی بطور نظام مصلحت تشخیص مجمع
 :است شده
 ششاین حوزه در قالب  .کندجمع را تأمین میمستقیماً اهداف مکه  مأموریتی حوزة -1

مرکز تحقیقات استراتژیک  .اندبندی شدهمی بصورت موضوعی تقسیمئکمیسیون دا
در حوزة مأموریتی مجمع و بصورت بازوی مطالعاتی و تحقیقاتی مکمل بدون تداخل نیز

 .شودمی و شورای مجمع تعریف میئهای دادر کمیسیون
حوزة دبیرخانه مجمع سازماندهی  در کالً مجمع کارشناسی و دیستا پشتیبانی حوزة -2

 حوزة پشتیبانی و های دبیرخانهحوزة پشتیبانی ستادی در قالب معاونت .اندشده
های تخصصی و کارشناسی دبیرخانه با عناوین مشابه در قالب کمیسیونکارشناسی 

 .نمایندهای دایمی سازماندهی و انجام وظیفه میکمیسیون
 

 کون، بازرگانی و اداری قتصادا

 ؛رئیس کمیسیون: دکتر محسن رضایی
 دبیر کمیسیون: دکتر علی آقا محمدی؛

جواد  محمددکتر سید مرتضی نبوی، مهندس محسن رضایی، دکتر آقایان  اعضا:
پرویز دکتر داود دانش جعفری، دکتر مجید انصاری، حجت االسالم و المسلمین ایروانی، 
غالمرضا مصباحی  دکتر حجت االسالم و المسلمینفروزنده،  محمدمهندس داودی، 
 .محمدیعلی آقادکتر ، احمد وحیدیسردار مقدم، 
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 کميسيون حقوقی و قضايی

 ؛آملی الریجانی صادق اهللآیت رئیس کمیسیون:
  فرد؛محمدرضا عباسیحجت االسالم و المسلمین  )غیر عضو( :دبیر کمیسیون دائمی

محمدرضا حجت االسالم و المسلمین  :و قضایی دبیرخانه مجمع رئیس کمیسیون حقوقی
 ؛فردعباسی

 ،اهلل واعظ طبسیآیت اهلل احمد جنتی،آیت اهلل صادق آملی الریجانی،آیت آقایان اعضا:
 ،ایحجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ،دری نجف آبادی حجت االسالم و المسلمین

 .حجت االسالم و المسلمین محمدی عراقی ،حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری

 زيربنايی و توليدی کميسيون

 اهلل هاشمی رفسنجانی؛آیت رئیس کمیسیون:
 علی مبینی دهکردی؛  دکتر دبیرکمیسیون دائمی: )غیر عضو( 

 ؛ دهکردی علی مبینیدکتر  :رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع

اهلل شیخ حسن صانعی، حجت االسالم و آیتاهلل هاشمی رفسنجانی، آیتآقایان اعضا: 
 محمددکتر  محمدرضا باهنر،مهندس غالمرضا آقازاده، دکتر المسلمین مجید انصاری، 

 سید مصطفی میرسلیم،مهندس ، محسن رضاییدکتر  سردار سرلشگر جواد ایروانی،

 امنيتی و دفاعی سياسی، کميسيون

 شمخانی؛ علی دریابان امیر: کمیسیون ئیسر
  وحیدی؛ احمد سردار: دائمی میسیوندبیرک
 وحیدی؛ احمد سردار :مجمع دبیرخانه امنیتی و دفاعی -سیاسی کمیسیون رئیس

 باهنر، محمدرضامهندس  مظفر، حسیندکتر  امیر دریابان علی شمخانی، آقایان :اعضا
 ،فیروزآبادی حسن سیددکتر سردار سرلشگر  فروزنده، محمد مهندس جلیلی، سعیددکتر 
 .حیدیو احمد سردار
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 اجتماعی و فرهنگی علمی، کميسيون

 دکتر علی اکبر والیتی؛کمیسیون:رئیس
 حسن واعظی؛ آقای )غیر عضو(: دبیرکمیسیون دائمی

 ؛حسن واعظی آقایمجمع:  دبیرخانه و اجتماعی فرهنگی ،علمی کمیسیونرئیس
اهلل موحدی کرمانی، دکتر محمدرضا عارف، آیت، دکتر علی اکبر والیتیآقایان اعضا: 

دکتر  ،حسین صفارهرندی مهندس، مصطفی میرسلیممهندس دکتر علی الریجانی، 
 ،حسین محمدی ،دکتر غالمعلی حدادعادل ،سید مرتضی نبویمهندس ر، حسین مظف

 .محمدی عراقیالمسلمین  حجت االسالم و ،زادهصادق واعظدکتر 

 کميسيون نظارت

 ؛هاشمی رفسنجانی اهللیتآ رئیس کمیسیون:
 : دکتر داود دانش جعفری؛کمیسیون دبیر

محسن رضائی، حجت  ر دکترسردار سرلشگاهلل هاشمی رفسنجانی، آیت آقایان اعضا:
المسلمین دکتر حسن روحانی، مهندس مصطفی میرسلیم، مهندس سید  االسالم و

مرتضی نبوی، دکتر حسین مظفر، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر علی اکبر والیتی، 
المسلمین دری نجف آبادی،  حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری، حجت االسالم و

 .جعفریداوود دانش دکتر علی آقامحمدی، دکتر ،سردار احمد وحیدی

 کميسيون موارد خاص  

، فصل دوم آیین نامه 10و  4فصل اول و ماده  2با ماده  ای خاص برابرهکمیسیون
ص مصلحت نظام تشکیل شده و ماموریت آنها در موضوع تعیین یداخلی مجمع تشخ

ی خاص که در ادوار مجمع هادر ادامه فهرست کمیسیون باشد.شده در مقطع مذکور می
 ؛شودمی اعضای آن معرفی میابه همراه ذکر اس ،تشکیل شده است

 ؛ رئیس کمیسیون: دکتر محسن رضایی
 ؛  حسن واعظی آقایدبیر کمیسیون: 

 
 

http://maslahat.ir/DocLib2/Irec%20Pillars/IREC%20MEMBERS/%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/DocLib2/Irec%20Pillars/IREC%20MEMBERS/%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C.aspx
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 :1کميسيون خاص چشم انداز -1

غالمرضا  دکتر علی الریجانی، دکترمحسن رضایی، سردار سرلشگر دکتر  آقایان :اعضا
محمد جواد  دکترعلی اکبر والیتی، حجت االسالم و المسلمین انصاری،  تردکآقازاده، 
سید مصطفی مهندس زنگنه، نامدار بیژن  مهندسمحمد جواد باهنر، مهندس ایروانی، 

 محمدرضا عارف. دکترسید مرتضی نبوی، مهندس سلیم، میر

 کميسيون خاص برنامه چهارم توسعه: -2

 غالمرضا دکتر ،الریجانی علی دکتر ،رضایین محس سردار سرلشگر دکتر آقایان :اعضا
 محمد جواد دکتر ،انصاری حجت االسالم و المسلمین ،والیتی علی اکبر دکتر ،آقازاده
 سید مصطفیمهندس  ،زنگنهنامدار  بیژن مهندس ،باهنر محمد جوادمهندس  ،ایروانی

 .عارف محمدرضا دکتر ،نبوی سید مرتضیمهندس  ،میر سلیم

 نامه پنجم توسعه:کميسيون خاص بر -3

حجت االسالم و المسلمین  ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر قایانآ :اعضا
 ،میرسلیمسید مصطفی مهندس  ،مظفر حسیندکتر  ،ایروانی محمد جواددکتر  ،انصاری

علی دکتر  ،فروزنده محمدمهندس  ،دانش جعفریدکتر داوود  ،نبوی سید مرتضی
 دکتر ،دری نجف آبادیالمسلمین  االسالم وحجت ، داودی پرویزدکتر  ،آقامحمدی
مهندس  ،زنگنهنامدار  بیژنمهندس  ،هاشمی محمد مهندس ،والیتی علی اکبر
 .موسوی میرحسین

 کميسيون خاص الگوی مصرف: -4

دری  المسلمین حجت االسالم و ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر آقایان :اعضا
 بیژن مهندس ،انصاری مجید المسلمین حجت االسالم و ،داودی پرویزدکتر  ،نجف آبادی

 ،دانش جعفری داووددکتر  ،محمدیاآق علی دکتر ،ایروانیمحمد جواد دکتر ، زنگنه نامدار
سید  مهندس ،مظفر حسیندکتر  ،باهنر محمدرضامهندس  ،محمد هاشمی مهندس
 .میر سلیم مصطفی

                                           
  اده اسا. رضایی برگزار د تر مظسن دبیر مجمع تشصیم مصلظا ن ا رهای خاص به ریاسا .  لیه  میسیون1
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 کميسيون خاص الزامات چشم انداز: -5

حجت  ،آقامحمدی علیدکتر  ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر آقایان :اعضا
 مهندس ،داودی پرویزدکتر  ،ایروانی محمد جواددکتر  ،انصاری مجید المسلمین االسالم و

سید  مهندس ،سلیممیر سید مصطفیمهندس  ،مظفر حسیندکتر  ،زنگنهنامدار  بیژن
 .هاشمی محمد مهندس ،موسوی میرحسینمهندس  ،نبوی مرتضی

ها و های کلی، تعيين اولويتی در عناوين سياستکميسيون خاص بازنگر -6

 سازی عناوين ارجاع شده از سوی مقام معظم رهبری:روزآمد

محمد دکتر  ،آقامحمدی علی دکتر ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر آقایان :اعضا
مهندس  ،داودی پرویزدکتر  ،مجید انصاری المسلمین حجت االسالم و ،ایروانی جواد
سید مهندس  ،میرسلیم سید مصطفی مهندس ،مظفر حسیندکتر  ،زنگنه نامدار بیژن

 ،دری نجف آبادی حجت االسالم و المسلمین ،محمد هاشمی مهندس ،نبوی مرتضی
فیروز  سید حسن سردار سرلشگر دکتر ،روحانیدکتر حسن  المسلمین حجت االسالم و

 .والیتی اکبر علیدکتر  ،دانش جعفریداوود دکتر  ،فروزنده محمدمهندس  ،آبادی

 نامه داخلی مجمع:کميسيون خاص بازنگری در آيين -7

 ،سلیممیر سید مصطفی مهندس ،رضایی سنمح سردار سرلشگر دکترآقایان : اعضا
حجت االسالم  ،دری نجف آبادی المسلمین حجت االسالم و ،نبوی سید مرتضیمهندس 

 داووددکتر  ،مظفر نحسیدکتر  ،ایروانی محمد جواددکتر  ،مجید انصاری المسلمین و
 .سین محمدیح ،آقامحمدی علی دکتر ،فروزنده محمدمهندس  ،دانش جعفری

 کميسيون خاص اقتصاد مقاومتی: -8

 محمد جواددکتر  ،مظفر حسیندکتر  ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر قایانآ :اعضا
 ،نبوی سید مرتضیمهندس  ،آقامحمدی علیدکتر  ،دانش جعفری داووددکتر  ،ایروانی

 .میر سلیم سید مصطفی مهندس ،مجید انصاری المسلمین حجت االسالم و
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 :1کميسيون خاص پيشگيری از وقوع جرم -9

، آملی الریجانی صادق اهللآیت ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر قایانآ :اعضا
 حجت االسالم و ،ایمحسنی اژه المسلمین حجت االسالم و ،جنتی اهلل احمدآیت

 ،مظفر حسیندکتر  ،محمدی عراقی المسلمین حجت االسالم و ،وریناطق ن المسلمین
سید مهندس  ،انصاریالمسلمین مجید  حجت االسالم و ،میرسلیم سید مصطفیمهندس 
 ،آقا محمدی علیدکتر ، ایروانی جواد محمددکتر ، وحیدی احمد سردار ،نبوی مرتضی

 .باهنر محمدرضامهندس  ،دانش جعفری داوود دکتر

 ص برنامه ششم توسعه:کميسيون خا -10

سید مهندس  ،مظفر حسیندکتر  ،رضایی محسن سردار سرلشگر دکتر قایانآ :اعضا
 مجید المسلمین حجت االسالم و ،نبوی سید مرتضی مهندس ،میرسلیم مصطفی
سردار سرلشگر  ،آقا محمدی علیدکتر  ،ایروانی محمد جواددکتر  ،وحیدی سردار ،انصاری

دکتر  ،دانش جعفری داوود دکتر ،باهنر رضامحمدمهندس  ،فیروزآبادی سید حسن دکتر
 المسلمین حجت االسالم و ،فروزندهمحمد مهندس  ،عارف رضا محمددکتر  ،داودی پرویز
  .مصباحی مقدمدکتر 

                                           
 الریجانی اکل گرفته اسا.صادق آملی اهلل . این  میسیون به ریاسا آیا1
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 نمايه موضوعی 

 

 فرهنگی و اجتماعی ،علمی

                 13/3/80ای رسانی رایانههای اطالعهای کلی نظام در خصوص شبکهسیاست
          26/11/89ندهی امور ایثارگران های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماسیاست
          89 /26/11های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات )افتا( سیاست

                       25/2/92های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سیاست
  18/1/93های کلی سالمت سیاست
 29/6/93 )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری( های کلی علم و فناوریسیاست
 13/6/95 خانوادههای کلی سیاست

           

 دفاعی و امنيتی ،سياسی

                                                      26/11/89های کلی پدافند غیرعامل سیاست

                                           29/9/91های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی سیاست
                                      بکلی سری 17/2/86های کلی در بخش امنیت ملی سیاست
   کمیسیون زیربنائی و تولیدی( )مشترك با کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و 30/2/93های کلی جمعیت سیاست
  24/7/95انتخابات های کلی سیاست

  

 امور اقتصاد کون

                                                           3/11/79های کلی امنیت اقتصادی سیاست
                      1/3/84قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  44های کلی اصل سیاست
           11/4/85قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  44های کلی اصل یاستسبند )ج( 
                                                               16/1/89های کلی نظام اداری سیاست
                                            26/11/89های کلی تشویق سرمایه گذاری سیاست
                                                                  28/4/90های کلی اشتغال سیاست
                           19/11/91های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سیاست

         28/11/92های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

 



  

 

216 

 

 حقوقی و قضايی

                                                                    28/7/81ای کلی قضایی هسیاست

                                                      12/7/85های کلی مبارزه با مواد مخدر سیاست

                                                           1/9/88های کلی قضایی پنج ساله سیاست

 زير بنايی و توليدی
                                                                                           3/11/79های کلی انرژی سیاست
                                                             3/11/79های کلی منابع طبیعی سیاست

                                                                 3/11/79های کلی منابع آب تسیاس
                                                              3/11/79های کلی بخش معدن سیاست
                                                        3/11/79های کلی بخش حمل ونقل سیاست

         25/7/84غیرمترقبه های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث سیاست
                                                                26/11/89های کلی شهرسازی سیاست
                                                                 26/11/89های کلی مسکن سیاست
                                                        21/9/90های کلی آمایش سرزمین سیاست
                                                              29/9/91های کلی کشاورزی سیاست
    29/9/91های کلی صنعت سیاست
                                                09/04/94کلی محیط زیست  هایسیاست

 های کونبرنامه
                                        14/8/82  1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم

 چشم انداز ويژه خاص و
                  1/3/78های کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاست
  11/9/82اجتماعی و فرهنگی  های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،سیاست
      21/10/87های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاست
                                              14/4/89های کلی اصالح الگوی مصرف سیاست

     24/12/92های کلی نظام ارت بر حسن اجرای سیاستمقررات نظ
 09/08/94های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی سیاست

 

                          


