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 هجری شمسی 4141چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

ها و ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه

، علمی و فناوری در سطح منطقه، اقتضادیساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول  02انداز ، در چشماصول قانون اساسی

 الملل. بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینبا هویت اسالمی و انقالبی، الهام

 هایی خواهد داشت:انداز ، چنین ویژگیجامعه ایرانی در افق این چشم

، با ، ملی و انقالبیهای اسالمیی براصول اخالقی و ارزشیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکتوسعه

مند از امنیت اجتماعی و ها و بهرههای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانتأکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی

 قضایی. 

 انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.  آوری ، متکی بر سهم برتر منابع برخورداراز دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن

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

های برابر ، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت اجتماعی، فرصت

 مند از محیط مطلوب. هرهو ب

، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به کاری، انضباطمند، برخوردار از وجدانپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتفعال، مسئولیت

 انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. 

طح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و آوری در سدست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه های همسایه( با تأکید بر جنبش نرمکشورهای

 و رسیدن به اشتغال کامل. 

الگوی مردم اسالمی دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری بخش ، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الهام

های امام خمینی )ره( دارای تعامل سازنده و مؤثر با ای بر اساس تعالیم واندیشهگرایی اسالمی و منطقهو اجتماعی تأثیرگذار بر هم

 جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. 
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های کمی کالن های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد: شاخصهای توسعه و بودجهوین و تصویب برنامهتد مالحظه ـ در تهیه،

های باال و پایین گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکآنها از قبیل، نرخ سرمایه

های توسعه و اهداف و الزمات های دفاعی وامنیتی، باید متناسب با سیاستو تواناییجامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش 

 ها به صورت کامل مراعات شود. ها و هدفانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستچشم

گیری کلی هتهای کلی چهار برنامه پنج ساله آینده خواهد بود و افق جانداز مبنای تنظیم سیاستشایان ذکر است، این چشم

 کند. سال آینده مشخص می 02کشور را در ابعاد مختلف در  هایتفعالی
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 (92/2/24) های کلی صنعتسیاست

 

 افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با : -۱

 گذاری صنعتیدستیابی به رشد مطلوب سرمایه -

 محورانتخاب فرآیندهای صنعتی دانش -

 ارتقاء منزلت کار، تالش و کارآفرینی. -

 افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس : -0

 گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی -

 هارعایت اندازه اقتصادی بنگاه -

 لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور. -

 وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایهافزایش بهره -3

 های پیشرفته و راهبردی، با :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 -

 تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان -

 های جدید نسبی و رقابتیود و کشف و آفرینش مزیتهای نسبی موجگیری از مزیتبهره-

 ای.های تخصصی و حرفهها با نهادینه سازی داوریسازیهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمتوسعه تشکل -5

با رعایت های مناسب ها و زیربناها و برقراری مشوقای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختانسجام و تعادل منطقه -6

 اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
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 رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتی کشور، با: -7

 ارتقاء کیفیت کاالها -

 شناسایی و تحصیل بازار -

 های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.حمایت -

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

افزایی ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم -9

 صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
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 (92/6/29) (های کلی علم و فناوری )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوریسیاست

 :و فناوری در جهان با تأکید بر مرجعیت علمی با هدف کسب جهاد مستمر علمی -۱

 .پردازینظریه و توسعه نوآوری و تولید علم -۱-۱

 .اسالمارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان  -0-۱

 .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی -3-۱

بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم،  تحول و ارتقاء علوم انسانی -4-۱

های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و ها و روشاصالح و بازنگری در متون، برنامه جذب افراد مستعد و با انگیزه،

 .های پژوهشی مربوطفعالیت

 .ریزی ویژههای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامهدستیابی به علوم و فناوری -5-۱

و شکوفایی علمی با  اندازسند چشم اهداف سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی بهبهینه -0

 :کید برتأ

ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء بخشی در سیاستگذاری، برنامهمدیریت دانش و پژوهش و انسجام -0-۱

 .کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه و جهان نقشه جامع علمی ها و روزآمدسازیمستمر شاخص

اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود  -0-0

 .های تحصیالت تکمیلیدانشجویان به دوره

 .های علم و فناوریساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه -3-0

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

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

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

 .های انسانیو حفظ و جذب سرمایه پرورش استعدادهای درخشان شناسایی نخبگان، -7-0

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1667
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1245
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1245
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1674
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1674
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1052
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1052
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1666
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1666


6 

 

با تأکید بر مصرف بهینه منابع و  ۱424تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  4۴حداقل افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به  -8-0

 .وریارتقاء بهره

 :با تأکید بر اسالمیدانشگاه  ها، اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحققحاکمیت مبانی، ارزش -3

اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و معنوی  -۱-3

 .ها و نشاط سیاسی آنانپژوهان و آگاهیدانش

، متعهد به انقالب اسالمی و تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالقی، عامل به احکام اسالمی -0-3

 .عالقمند به اعتالی کشور

 .های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوریحفظ موازین اسالمی و ارزش -3-3

 :و فناوری و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم عزم ملی تقویت -4

 .در کشور افزاریجنبش نرم تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و -۱-4

 .وجدان کاری و کار جمعی و شجاعت علمی مند،ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام -0-4

 .علمی آزاداندیشی و تبادل آراء و تضارب افکار، بنیاندانش کسب و کار فرهنگ های نظریه پردازی و تقویتتشکیل کرسی -3-4

 .پژوهان و اشتغال دانش آموختگانمحققان و دانشارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان،  -4-4

 .های موفق عرصه علم و فناوریاحیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره -5-4

 .های عرصه علم و فناوریهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیتگسترش حمایت -6-4

 :ها با تأکید بردر ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشایجاد تحول  -5

 .افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی -۱-5

ی بر دانش حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتن -0-5

 .درصد 52پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 

 .های مستمر راهبردیتحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری -3-5

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1707
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1707
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2243
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2243
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1014
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1014
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1702
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1702
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1442
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1442
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2222
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2222
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=985
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=985
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شور و نیازهای های تحصیلی با نقشه جامع علمی کتنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته -4-5

 .تولید و اشتغال

ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و ها، ظرفیتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتتعیین اولویت -5-5

 .فناوری در منطقه

 .ها و قوانین و مقررات مربوطحمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت -6-5

 .های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزهش و مشارکت بخشافزایش نق -7-5

های ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاههای ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهتوسعه و تقویت شبکه -8-5

ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری

 .اسالمی

گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر  –6

 :ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور، با تأکید برمنطقه

های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متکی صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوریتوسعه  -۱-6

 .های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشوربر فناوری

بازار  صوالت در داخل کشور با استفاده از ظرفیتاهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید مح -0-6

 .ملی در مصرف کاالهای وارداتی

های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه استفاده از ظرفیت -3-6

 .کشورهای اسالمی حسب نیاز

های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه پژوهش تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج -4-6

 .جهان اسالم
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 (94/44/29)سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

های کلی ساله، سیاستانداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمبا هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص

 :گرددگرا ابالغ میو برون پیشرو ،زامولد، درون ساز،پذیر، فرصتانعطافاقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، 

و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به  های انسانیسرمایه ابع مالی وسازی کلیه امکانات و منتأمین شرایط و فعال  -۱

 های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد وهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریحداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

  .درآمد و متوسطنقش طبقات کم

به منظور ارتقاء جایگاه  نظام ملی نوآوری کشور و ساماندهی نقشه جامع علمی سازی و اجرای، پیادهبنیاناقتصاد دانش پیشتازی -0

بنیان در بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشجهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 .منطقه

اقتصاد، ایجاد  پذیریرقابت ، تقویتِتوانمندسازی نیروی کار ر اقتصاد با تقویت عوامل تولید،وری دمحور قراردادن رشد بهره - 3

 .های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتاستانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتبستر رقابت بین مناطق و 

ارتقاء  وری، کاهش شدت انرژی ودر جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره هاسازی یارانهندمهدف استفاده از ظرفیت اجرای - 4

 .عدالت اجتماعی هایشاخص

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از  بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم - 5

 .رینی و تجربهطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآف

ویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات ه )ب ها و کاالهای اساسیزایش تولید داخلی نهادهاف - 6

 .دف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاصبا ه کاالهای وارداتی راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین

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

همراه با برنامه ریزی  مصرف کاالهای داخلی و ترویج اصالح الگوی مصرف های کلیسیاستمدیریت مصرف با تأکید بر اجرای   - 8

 .و رقابت پذیری در تولید کیفیت برای ارتقاء

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#32
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#32
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#20
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
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و  اقتصاد ملیثبات در  نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد جانبهاصالح و تقویت همه - 9

 .پیشگامی در تقویت بخش واقعی

 :و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق صادرات کاالها هدفمند از حمایت همه جانبه - ۱2

 .های الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق    -

 .های مورد نیازگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت     -

 .گذاری خارجی برای صادراتتشویق سرمایه     -

های اقتصادی با بخشی پیونددهی بازارهای جدید، و تنوعریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلبرنامه -

 .کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

 .از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده      -

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

ید، های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری  -۱۱

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

 :پذیری اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  -۱0

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

 .های اقتصادیفاستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هد -

 .ایو منطقه المللیهای بینسازمان هایاستفاده از ظرفیت -

 :پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریقمقابله با ضربه  -۱3

 .انتخاب مشتریان راهبردی -

 .های فروشایجاد تنوع در روش -

 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -

 .افزایش صادرات گاز -

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#38
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#38
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 .افزایش صادرات برق -

 .افزایش صادرات پتروشیمی -

 .های نفتیافزایش صادرات فرآورده -

های افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت -۱4

 .یژه در میادین مشترکتولید نفت و گاز، بو

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس   -۱5

های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده

 .از منابع

سازی اندازه دولت و حذف های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیدر هزینهصرفه جویی  -۱6

 .های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینهدستگاه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی -۱7

 .قطع وابستگی بودجه به نفت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا صندوق توسعه ملی سهم افزایش ساالنه  -۱8

 های پولی، تجاری، ارزی ودر حوزه های فسادزازمینه ها وسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتو سالم ازی اقتصادسشفاف -۱9

... . 

مولد و اعطای  اشتغال گذاری ووری، کارآفرینی، سرمایهدر ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره فرهنگ جهادی تقویت  -02

 .د مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینهنشان اقتصا

ای و تبدیل آن به گفتمان های علمی، آموزشی و رسانهمحیطآن بویژه در  سازیگفتمان و ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین -0۱

 .فراگیر و رایج ملی

سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ -00

 :زیررا معمول دارد

 .و اقدامات مناسب آفندی ی به توانهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترساسایی و بکارگیری ظرفیتشن -

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#33
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#33
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
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 .و افزایش هزینه برای دشمن های تحریمبرنامه رصد -

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

 .های داخلی و خارجیلاختال

 .های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتشفاف و روان  -03

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

  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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 های کلی برنامه ششمایده اولیه سیاست

 

سازی تعالی و مقاوم»، « پیشتازی در عرصه علم و فناوری» ، « مقاومتیاقتصاد » انداز و با محوریت به منظور تحقق اهداف چشم

های های پیشین و ناظر به فرصتها و رفع موانع توفیق برنامههای کلی برنامه ششم توسعه باید ادامه موفقیت، سیاست«فرهنگی

های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ستهای نظری پیشرفت )سیاوسیع و نیز مشکالت، تهدیدها و مخاطرات بر آمده از زیرساخت

های سیاسی ـ اجتماعی و های ابالغی( و در جهت استحکام بنیاناصالح الگوی مصرف، نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست 44

های وسیع ایجاد شده در کشور و تجارب حاصل از ها ، استعدادها، فرصتهای آن، متکی بر توانائیتوانمندسازی در برابر آسیب

ای که با اجرای د، به گونهشهای توسعه، واقعی، شفاف، با قابلیت نظارت مستمر و موثر و ناظر به دوره زمانی پنج ساله بانامهبر

 آن موارد ذیل محقق شود:

به دور گرا، مردمی، زا، برونبنیان، درونور، عدالتبنیان، بهرهتوسعه همه جانبه با رشد اقتصادی شتابان و فراگیر، پایدار، دانش -۱

 از فساد، با ثبات و تورم حداقلی در محیط کالن اقتصادی.

های اقتصادی )تجاری، پولی، مالی و اعتباری( و حمایت از تولید ثروت از دانایی و مشارکت محوریت تولید ملی در سیاست -0

دمات و اصالح نظام توزیع های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش در تولیدات کاال و خگذاری و فعالیتآحاد جامعه در سرمایه

 و واکنش سریع و هوشمند به تهدیدات خارجی اقتصاد ملی.

 های کلی نظام.تحقق نظام اداری، بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست -3

ت، کسب و گذاری، تولید کاال و خدماهای سرمایهتوسعه نظام جامع تأمین مالی )بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیاز -4

 بنیان.های دانشکارهای خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت

 ساز.اجرای چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول -5

های همکاری، مشارکت و آسیای جنوب غربی با تعیین حوزه آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط -6

 ت و صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران.تعامل، با هدف بزرگ گردن اندازه بازار تولید، تجار
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های جاری، تحقق نظام بودجه به عنوان ترجمان مالی برنامه و ای و منطقی کردن هزینهرعایت انضباط مالی و بودجه -7

 ها.هدفمندسازی یارانه

دستاورد برتر  های نو در جهش فناوری و تولید ثروت و )عرضه چندینگیری از دانشتداوم سرعت پیشروی علمی و بهره -8

های علمی پیشرو( و اعتالی کمی و کیفی نظام آموزشی و پژوهشی کشور در راستای حل علمی به جهان و یا تعیین حوزه

 مشکالت و رفع نیازهای واقعی.

اعتالی فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسالمی، استقرار کامل نظام سالمت، رشد کمی و کیفی جمعیت، استحکام خانواده و  -9

های روزآمد و تحقق نقشه مهندسی فرهنگی کشور و گسترش اقتصاد و فرهنگ ت انضباط اجتماعی با تعیین شاخصحاکمی

 های کلی اقتصاد مقاومتی.سازی فرهنگ اقتصادی با سیاستو متناسب

 های اجتماعی.ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب -۱2

مات و محتوای فضای مجازی کشور بر اساس فرهنگ اسالمی ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات امن و توسعه خد -۱۱

 ایرانی.

آوری لوازم اقتصادی، غربی با فراهمدهی نوین منطقه آسیای جنوبمشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم -۱0

 دفاعی، امنیتی .

 افزایش توان دفاعی و بازدارندگی و افزایش ضریب امنیتی کشور. -۱3

شهرها به ویژه های شهری و روستایی( و ساماندهی کالنها و فعالیتگاهجمعیت )سکونت تنظیم قلمروهای اسکان -14

 نشینی بر اساس آمایش سرزمین.حاشیه

کلی برنامه پنجساله، های بر این نکته تاکید فرمودند که باید در تنظیم پیشنهاد سیاست العالیمدظلهضمناً مقام معظم رهبری 

های مدیریتی کشور برای پنجسال که مسئولین کشور تکلیف خود را در مقام  تنظیم اولویت های مشخصی ارائه شوداولویت

 ریزی کنند. و بر آن اساس برنامه تعیین شده به درستی بدانند
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 های خروج از رکود بخش صنعت و معدنسیاست -1-9

 مقدمه

که قرار نیست از رکود مد نظر بوده است؛ اول آنهای صنعتی برای پیشبرد برنامه خروج سه مالحظه کلیدی در تدوین سیاست

منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز 

روج از وری منابع موجود در طراحی مسیر خمنابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابرآنچه ذکر شد هدف، افزایش بهره

ها ذکر شده که فعالیت -ها در تمام رشتههای صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاهرو در اولین بند از سیاسترکود است. از این

ای انتخاب وری، این معیارها به گونهکنند. عالوه بر موضوع بهرههای اعطای تسهیالت بانکی را مشخص میاین معیارها اولویت

های تجاری و توسعه صادرات و های این مجموعه از جمله سیاستهای صنعتی با سایر سیاستارتباط سیاستاند که شده

های مالی های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورتسیاست

دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از  حسابرسی شده، صادراتی بودن محصوالت، بستانکار بودن از

های صنعتی که اعمال سیاستجمله مهترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند. دوم آن

های ی که در سیاستها انجام خواهد پذیرفت. بدین معنو معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه

که توانمندسازی شوند. سوم آنهای بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمیصنعتی اتخاذ شده، بنگاه

ها، صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشه

شود های صنعتی بوده است. همانطور که مشاهده میا و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاستهشبکه

ای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین گونههای صنعتی بههای دولت برای طراحی سیاستگیریمجموعه جهت

مدت خاص از برخی صنایع قرار نگرفته، به های کوتاهمال حمایتای برای اعخواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی پشتوانه

های مدت توسعه صنعتی کشور در تناقض باشد. با ذکر این مقدمه، مجموعه سیاست ها با اهداف بلندنحوی که این حمایت

 .صنعتی در زیر ارائه شده است
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 هاسیاست

 :های اجرایی برای تامین مالی بخشالف( سیاست

 های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظورها و مشکالت بنگاهگیری نیازمندیتشکیل کارگروهی با هدف پی -4-52

 (**):های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیرتخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه          

 صنایع با ارزش افزوده بیشتر -۱

 استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام صادراتی بودن محصول تولیدی به -0

 پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش -3

 کوتاه بودن دوره گردش مالی -4

 داشتن تقاضای بالفعل -5

 واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر -6

 واحدهای بستانکار دولت -7

 افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه -8

 زاییبرخوردار از توان اشتغال -9

 سرمایه در گردش صنایع کوچک -۱2

 شوندفرآیندها و محصوالتی که موجب کاهش شدت انرژی می -۱۱

 های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبولدارا بودن صورت -۱0

 

 برای تحریک تقاضای داخلی  های اجراییب( سیاست

 (**) ایاولویت کاالهای بادوام و سرمایهتوسعه فعالیت لیزینگ با  -4-5۱

 (**) ای به روش اعتبار خریدارتخصیص تسهیالت نظارت شده بانکی به خریداران کاالهای با دوام و سرمایه -4-50
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  (**)های داخلی و خارجیکنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرحکاران و ارائهها برای پیماننامهتسهیل صدور ضمانت -4-53

 (***) های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارتافزایش سرمایه صندوق -4-54

 بر از طریق استفاده از ای و ریلی و جایگزینی محصوالت صنعتی انرژینوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده -4-55

 (**) ۱393قانون بودجه سال  0بند ق تبصره             

 های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانیسیاستج( 

 (*) نفعانهنگام جهت دسترسی آسان ذیارائه آمار و اطالعات شفاف و به -4-56

 (*) پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی -4-57

 (***) هاحسابهای مناسب برای خوشبینی مشوقارزی و پیش تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران -4-58

 (**) کننده و کارآفرینتشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید -4-59

 (***) ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشهای فناوری به حمـایت از شـهرکاضافه شـدن شهرک-4-62

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد شد. ییدولت اجرا رمجموعهینهاد از ز کیکه توسط  ییهااستی: س(*)

 رمجموعهیزنهاد در  کیاز  شیب نیب یاجرا، هماهنگ یدر دولت هستند و برا ییاهمجموعه ریز ایدولت  بیتصو ازمندیکه ن ییهااستی: س(**)

 دولت الزم است.

 هستند. یمالاس یقانون در مجلس شورا بیتصو ازمندیو اجرا ن بیتصو یکه برا ییهااستی: س(***)

شده و در  انجام -مربوطه ینهادها ای رانیوز اتدر هی –آنها  بیتصو ندیهستند که فرآ یذکر شده موارد یاستیس یاز بندها یبرخ نیهمچن

 اند.مشخص شده "مصوب"با اضافه نمودن واژه  ییبندها نیمرحله اجرا قرار دارند. چن

 



17 

 

 

شده است. اما در  دهید ریز یبه شرح بندها یعلم اتیه یدر خصوص قانون کار و اعضا یموارد دیاز تول تیحما الیحه در

موارد لحاظ  نیشده، ا نیتدو 34و  33 یخروج از رکود معطوف به سالها مدت کوتاه یهااستیمجموعه حاضر که مختص س

 نشده است.

 (***)کار قانون  0۱و  ۱۱ح مواد الاص قیکار از طر یدر قراردادها شتریانعطاف ب -

 (***)و خدمات  دیبه تول یدکتر یهاو رساله یعلم اتیه یاعضا یمطالعات یهادرصد فرصت 3۱اختصاص  -

و  یت دولتالو کارمندان در معام نیمجلس ندگانینسبت به قانون منع مداخله وزرا و نما یعلم اتیه یمشمول نشدن اعضا -

 (*** یحات بعدالاص و۱33۱/۱۱/0مصوب  یکشور


