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 مقدمه 

در شرایطی در دستورکار مجمع تشخیص  9399از اردیبهشت  توسعه کلی برنامه هفتمهای سیاست

ساله نجهای پمصلحت نظام قرار گرفت که قبل از آن شش مجموعه سیاست کلی از این دست برای برنامه

حقق انداز و اولین برنامه تتوسط مقام معظم رهبری ابالغ شده بود. برنامه هفتم، آخرین برنامه در افق چشم

های برنامه هفتم از یک طرف معطوف به این دو مهم و از طرف دیگر معطوف دوم است. سیاست بیانیه گام

و  ها و مشکالت داخلیتر شدن ظرفیتها با دنیا و عینیکشیتر شدن خطهای موجود، شفافبه واقعیت

 است. سال گذشتههای پنجهای کلی برنامهطور نقاط قوت و ضعف در تجربه سیاستهمین

 دهد که:ها نشان میها و بررسیتحلیل

 :استسه بیماری مزمن دارای  در بعد اقتصاديپيشرفت و توسعه کشور الف( 

کارشناسان اقتصادی معتقدند، ریشه اصلی نوسان اقتصادی در  ( رشد اقتصادي پرنوسان:5 

گذاری تورم در درصدی در برنامه ششم. هدف 70تا  90( تورم؛ )نوسان 9چهار علت است: 

( نظام 3( کسری بودجه دولت، 7 درصد شد(، 72بود، اما میانگین آن درصد  1/1این برنامه 

 ( نظام ارزی نامتعادل.7 و بانکی ناسالم

سال گذشته تا به حال، رشد اقتصادی به مراتب  50ها از اساس گزارش بر کاهنده:اقتصادي  ( رشد5

وری. ( بهره7 و گذاری( سرمایه9دو عامل است:  سیر کاهشی داشته است. موتور محرک رشد

گذاری داخلی در کالف قوانین و مقررات انبوه، بعضا وکار و سرمایهمسیرهای مربوط به کسب

گذاری خارجی نیز چندان متناقض، متعارض، تکراری و مبهم مسدود شده است. فضای سرمایه

و مدیریت است. فقدان مدیریت صحیح، وری نیز، نیازمند دانش، تکنولوژی مساعد نیست. بهره

 تاثیر قرار داده است. دو مولفه دیگر یعنی دانش و تکنولوژی را نیز سخت تحت

دهند که در مسیر رشد اقتصادی، عدالت قریب به اتفاق آمارها نشان میغيرعادالنه. اقتصادي ( رشد 3

 ست.ا ها مخدوش شدهدر برنامهفردی، سیر کاهنده داشته و رو به اضمحالل رفته و عدالت سرزمینی 
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هایی وجود داشته است که ها و محدودیتنیز کاستی ي توسعههاها و برنامهب( در بعد سياست

 :توان به آنها اشاره نمودبه اختصار می

پذیر نیست. سیاست مستلزم تحول در ها در مقام عمل به سادگی امکانتحقق سیاست -9

مستلزم همراهی مردم و نهادها در مسیر تغییر ها و ابزار حکمرانی است، تحول روش

وکار و ساختار است، اما آنچه مشاهده شده است دیوانساالری اداری، محیط کسب

 کند. اقتصادی معیوب در برابر تغییرات مقاومت می

ها ساله گذشته و میزان تحقق این برنامههای پنجهای کلی و برنامهبا ارزیابی سیاست

اند بلکه در بسیاری موارد ها نه تنها در تحقق اهداف ناموفق بودهمهمشخص شده که برنا

 اند. ها زاویه داشتهبا اهداف سیاست

گر در منطقه و های خارجی ناشی از حضور قدرت مداخلهوجود مشکالت و محدودیت -7

 های گستردهتحریم

در یک دوره  و در صدد رفع همه مشکالت و مسائل کشور 9نگرساله، جامعهای پنجبرنامه -3

ها  و امور در اداره های مشخص در هریک از حوزهساله و امور محور و فاقد اولویتپنج

هایی که مجری هریک از عملی و فقدان اراده در دولتکشور بوده است. ضمن آنکه بی

 اند مزید بر علت شده است.ساله بودههای پنجاین سیاست

تواند قدرتمند عمل کند. است و در حل مسائل نمینهاد دولت در کشور تضعیف شده هرچند 

در این راستا تحوالت دنیا و روندهای جهانی شده و سه بالتکلیفی عمده تاثیرگذار برآمده از آن بر 

( تکاپوی دولت با مردم که بیشتر بر پایه اقتصاد و رشد 9ضعف دولت در حل مسئله افزوده است: 

بر بتنیای که بیشتر مای و بازیگران منطقهت با شبکه منطقه( تکاپوی دول7اقتصادی و خدمات است، 

های فروملی و فراملی در پرتو انقالب در فناوری اطالعات ( تکاپوی دولت با گرایش3تعارض است، 

ها است. با این حال، دولت که یک تحلیل و فهم و ارتباطات و انتقال بخشی از قدرت به این گروه

های مورد نظر دولت تواند به عنوان چراغ راهنما عمل کند. گزارهارد، میاستراتژیک از وضع کشور د

 شود.  های معتبر وزن دادهباید مورد اتفاق و اجماع قرار گیرد و با سنجه

                                                 
 کل دیدن است. را درریزی نیست بلکه به معنی همه مسائل برنامهریزی جامع در ادبیات برنامهمنظور در اینجا   -9
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نکته را نباید نادیده گرفت که مشکل اصلی کشور اقتصادی است، این مشکل و عوامل موجده این 

است، اما پرسش اینجاست که چرا با وجود محوریت اقتصادی در های گذشته هم وجود داشته آن در دوره

های گذشته این مشکل حل نشده است؟ پاسخ کوتاه این است که اگرچه مشکل اصلی کشور اقتصاد برنامه

حل آن صرفا اقتصادی نیست. مسیری که باید در آن حرکت کرد جامعه است، اگر مسیر تحقق است اما راه

ارتقاء اعتماد و سرمایه زند، در حال حاضر جامعه نیازمند ها را زمین میه برنامهپیشرفت هموار نشود، هم

و این نکته کلیدی است که دریچه را برای بررسی نظام مسائل، اعم از اجتماعی، فرهنگی و  اجتماعی است

فرهنگی، های اجتماعی، کند. لذا نظام مسائل کشور در دبیرخانه مجمع در حوزهاقتصادی و... باز می

های تخصصی مختلف بررسی و احصاء شد. در کنار اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی در کارگروه

های تخصصی مجمع نیز نظام مسائل حوزه تخصصی خود را های تخصصی هریک از کمیسیونکارگروه

 شد. های مختلف تهیهبررسی نمودند. در نهایت فهرستی از نظام مسائل کشور در حوزه

( آیا برای 9دو پرسش کلیدی مطرح شد:  ،پذیر نبودساله امکانکه حل همه مسائل در یک برنامه پنجآنجا از 

دنظر قرار بایست مگذاری کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه هدف یا اهدافی میبایست هدفمیهفتم توسعه برنامه 

 ست؟ا بندی مسائل کداماولویتمحور تعریف شود، معیار ها مسئلهگیرد؟ پرسش دوم این بوده که اگر سیاست

ی، یکشد. استخراج گذاری های کارشناسی دو نوع هدفدر بررسی ،در پاسخ به پرسش اول

گذاری در رابطه با هدف تواند متعدد باشد.گذاری میهدفدیگری گذاری واحد باشد و هدف

 واحد در میان اهداف متعدد و متنوع، دو هدف کلیدی برجسته بود:

های کلی درصدی زندگی مردم؛ در این صورت مجموعه بندهای سیاست 60بهبود  -9

 شد.پیشنهادی با حذف و اضافه، به عنوان الزامات تحقق این هدف تعریف می

 : بوداستحکام ساخت درونی نظام؛ در این صورت، این هدف دارای سه مولفه کلید  -7
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های پیشنهادی ند سیاستب 79 یگذاری بیش از یک هدف، براساس تحلیل محتوادر هدف

تدا، ؛ در اببر اساس کدگذاری خرد هانویسبند ایده اولیه و نیز سایر پیش 97برنامه هفتم توسعه و 

پس در و سمحوری مقوله بیست بندی مفاهیم، ابتدا مفاهیم در مفهوم شناسایی شد، در مقوله 706

سالمت، رفاه و  -3فرهنگ،  -7د، اقتصا -9بندی گردید که عبارتند از: دستهانتخابی مقوله  شش

 علم و فناوری. -5تحول ساختاری و  -6قدرت بازدارندگی و جایگاه ایران،  -7بهداشت عمومی، 

دوم نظام مسائل کشور براساس چهار شاخص مورد سنجش و  ،در پاسخ به پرسش

( اهمیت مسئله در 7های مردم، ( اهمیت مسئله در مطالبات و دغدغه9بندی قرار گرفت: اولویت

 ( فوریت مسئله. 7( ضرورت مسئله و 3مطالبات، اسناد و بیانات رهبری، 

(اقتصاد، 9های کلی برنامه هفتم بر محور حل مسائل ابتدا در چهار حوزه بر این مبنا سیاست

ئل مسا ،حوزهدرون هر سپس در بندی و دسته( منطقه، 7( فناوری و 3( فرهنگی و اجتماعی، 7

 شدند.تعیین های مورد اشاره دار براساس شاخصاولویت
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  :نظام پولی و  -3کاهش ارزش پول ملی، تورم و  -7رشد اقتصادی،  -9در حوزه اقتصاد

امنیت  -5ریزی ناسالم، ساختار و فرایند بودجه -6نظام مالیاتی ناسالم،  -7بانکی معیوب، 

 غذایی و الزامات آن مورد تاکید قرار گرفت.

 و تقویت همبستگی -7، اسالمی-ایرانی سبک زندگی -9اجتماعی:  -ر حوزه فرهنگید 

سالمت اجتماعی -6نرخ باروری جمعیت و  -7، و سرمایه اجتماعی اعتماد -3هویت ملی، 

 )تامین اجتماعی، نظام سالمت(

  :ارتقای و  تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات -9در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

و  فناوری و ریزفناوریافزایش مناسب پیشرفت و نوآوری با تاکید بر زیست -7خدمات، 

 های دانش بنیان.های نو تجدیدپذیر، شرکتانرژی

 گری فعال برای کنشدیپلماسی  سازی در دستگاهتحول و ظرفیت -9ای: در حوزه منطقه

استفاده  -3ه با همسایگان در منطقه، بویژرویکرد اقتصاد محور در روابط،  -7عمومی، رسمی و 

 ارتقای بازدارندگی -7و  از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در مبادالت اقتصادی و تجاری

 های کلی آمایش سرزمین و در بعد شایان ذکر است در حوزه جغرافیایی: اجرای سیاست

این  زیرساختهای کلی نظام اداری و تحول قضایی به عنوان نیروی انسانی، تحقق سیاست

 شود.ها تلقی میسیاست

ها، عدم های کلی برنامه هفتم، اصالح رویکرد حاکم بر سیاستاقتضای سیاست در نتيجه

ا ها بها و کاستیهای انقالب اسالمی و جبران کوتاهیکردن فاصله با آرمانتکرار مفاهیم، کم

 های کلیگرفت؛ لذا سیاستها و توانمندسازی دولت در حل مسئله قرار گیری از فرصتبهره

و دولت  توانمندسازیرویکرد با  برنامه هفتم توسعه در هفت محور و بیست و شش بند سیاستی

 :در جهت تحقق موارد زیر است
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ها و ترین سطح از مشکالت موجود را حل و بیشترین بستر برای تحقق آرمانگسترده -9

 های کلی موضوعی را فراهم نماید.سیاست

با سایر دار بودن محور نبودن، زاویه)مسئله های گذشتهناشی از برنامههای آسیب -7

 را برطرف نماید. (ناپذیر بودنهای کلی و نظارتسیاست

 های برشمرده شده در گذشته و در پنج سال آینده ارائه دهد.پاسخی به چالش -3

 باشد. ینظام ادارهای کلی ابالغی به ویژه اقتصاد مقاومتی، جمعیت و تحول در متکی به سیاست -7

ای منسجم با اولویت، ضرورت و اهمیت برای اقدامات خاص جهت رسیدن مجموعه -6

 اهداف مشخص باشد.

 پذیر نماید.ها را امکانارزیابی میزان اثربخشی سیاست از طریق برنامه -5

 

 علي احمدي

 5405مهرماه 
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 برنامه هفتم های کلیسیاستمتن ابالغیه 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 

 است، شده تعیین «عدالت با توأم اقتصادی پیشرفت» اصلی اولویت با که هفتم برنامه کلی هایسیاست

 :گرددمی ابالغ

 فعالیت اب که آن دبیرخانة نیز و نظام مصلحت تشخیص مجمع مکرّم رئیس ویژهبه محترم اعضای از

 کلی هایسیاست نویسپیش ربط،ذی کمیسیون و مجمع صحن جلسات در فراوان کوشش و فشرده

 و قدیرت کردند، ارائه اینجانب به زمینه این در را خود نظرات و دادند قرار بررسی مورد را هفتم برنامه

 تقدیر تةشایس نیز نظام ارکان سایر و قضائیه قوه و مجلس و دولت مؤثر و فعال مشارکت.کنممی تشکر

 دیگر گامی ن،آ مسئوالنة و دقیق اجرای و هاسیاست این پایه بر هفتم برنامه قانون تصویب و تهیه.است

 عالی هیئت فعال نظارت که همچنان بود خواهد ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام اهداف تحقق در

 .کرد خواهد کمک برنامه، کلی هایسیاست اجرای حُسن به مصلحت، تشخیص مجمع نظارت

 هادهایپیشن در که کمّی هایشاخص و مالی الزامات و هاسیاست تحقق هایراه از برخی است شایسته

 تهیة در دولت امکانات و وسع حد در نیست، مذکور ابالغی هایسیاست مجموعة در و است مجمع

 .گیرد قرار عمل و موردتوجه الیحه

 ایخامنه علی سید

  7۰۲7 شهریور ۰۲
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 هفتم سالهپنج برنامه کلی هایسیاست
 

 

 :اقتصادی

 قتصادیا پیشرفت مصوب، کلی هایسیاست رعایت با هفتم برنامه اصلی اولویت و کلی هدف -7

 بر تأکید با شودمی تعیین برنامه طول در درصد ۸ متوسط اقتصادی رشد نرخ با عدالت با توأم
 مدیریت(. و فناوری سرمایه، انسانی، منابع) تولید عوامل کل وریبهره افزایش

 دهیجهت و سالپنج طی تورم کردن رقمیتک و ارز نرخ و هاقیمت عمومی سطح در ثبات ایجاد -۰
 .غیرمولد هایتفعالی از زدایی جذابیت و مولد هایفعالیت سمت به بانکی اعتبارات و نقدینگی به

 :طریق از دولت بودجه ساختار اصالح -۳

 .هابدهی تأدیه و مدیریت و دولت عمومی تعهدات و هابدهی سازیشفاف و احصاء ـ

 .بودجه کسر از اجتناب و دولت مصارف مدیریت و منابع کردن واقعی ـ

 هایبخش دادن مشارکت طریق از واگذاری با تمامنیمه عمرانی هایطرح تکلیف تعیین ـ

 .انتفاعی عمرانی هایطرح در غیردولتی عمومی و خصوصی

 لتیدو هایشرکت سایر و نفت شرکت هایهزینه و درآمدها نمودن مندضابطه و سازیشفافـ 

 .بودجه در

 دولت، اریج بودجه تأمین اصلی منبع به مالیات تبدیل رویکرد با مالیاتی نظام در تحول ایجاد -۰
 گریمتنظی و هدایت نقش تقویت و مالیاتی فرار از جلوگیری جدید، مالیاتی هایپایه ایجاد

 .مالیاتی عدالت و تولید رونق بر تأکید با اقتصاد در مالیات

 ایه،پ سطوح در ایبیمه و حمایتی امدادی، هایحوزه بر مشتمل اجتماعی تأمین جامع نظام استقرار -۵

 .خدمات عادالنه ارائه منظوربه مکمل و مازاد

 

 



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 55

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

 :زیربنایی امور

 با همراه داخل، در غذایی اقالم و اساسی کاالهای درصد ۰۲ حداقل تولید و غذایی امنیت تأمین -۶
 .غذایی مواد ایمنی و سالمت سطح افزایش و آبی منابع و ژنتیکی ذخایر ارتقای و حفظ

 تولید هب بخشیاولویت با و آبی منابع و ایمنطقه هایمزیت بهباتوجه کشت الگوی اصالح

 .کشاورزی راهبردی کاالهای

1- 

 آب درصدی پنج حدود وریبهره افزایش و کشور آب منابع یکپارچه مدیریت نظام استقرار 
 .کشاورزی

 و آبخیزداری طریق از آب زیرزمینی منابع افزایش و سطحی هایآب مدیریت و کنترل 

 .داریآبخوان

 پسآب و صنعتی هایآب بازچرخانی و هاآب سایر به دستیابی برای زیریبرنامه. 

۸ - 

 مشترک میادین در طبیعی گاز و خام نفت تولید حداکثری افزایش. 

 مستقل میادین در بازیافت ضریب افزایش. 

 گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزودهارزش افزایش. 

 .رینگآینده بر مبتنی و روزآمد زیرساختی، پیشران، ملی، اقتصادی عظیم طرح چند اجرای -۰

 و التمباد مرکز به ایران اسالمی جمهوری تبدیل و سیاسی ـ جغرافیایی هایمزیت سازیفعال -7۲

 توسعه و ایجاد و مقررات سازیروان با ونقلحمل و ارتباطات انرژی، تجاری، خدمات
 .الزم هایزیرساخت

 ساختن اجرایی و بالقوه و بالفعل هایمزیت بهباتوجه سرزمین آمایش کلی هایسیاست تحقق -77
 .مرزی هایآب و بنادر سواحل، دریا، بر ویژه توجه با آن برجسته موارد

 .سالمت کلی هایسیاست اساس بر سالمت نظام ارتقای -7۰
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 :اجتماعی و فرهنگی

 و گیهمبست تقویت ایرانی، ـ اسالمی زندگی سبک تحکیم جهت در عمومی فرهنگ اعتالی -7۳
 مامیت بسیج با جامعه در تالش و کار مقاومت، روحیه و ملی هویت ارتقای ملی، نفساعتمادبه
 هایشخصیت و افراد و مردمی و دولتی نهادهای و هادستگاه کشور، هایظرفیت و امکانات

 .آن از دولت مؤثر پشتیبانی و حمایت و اجتماعی و علمی اثرگذار

 مواجهه و ایرانی ـ اسالمی فرهنگ تعمیق و گسترش در ملی رسانه اثربخشی و کارایی تقویت -7۰

 .دشمنان سیاسی و فرهنگی تهاجم و روانی جنگ با مؤثر

 .بانوان شکوفایی و رشد موانع رفع و خانواده نهاد تحکیم -7۵

 فرزندآوری از جانبههمه حمایت با سال پنج طی نیم و ۰ حداقل به موالید و باروری نرخ افزایش -7۶
 .فرهنگی اصالح و مؤثر هایمشوق ایجاد و موانع رفع و

 .دستیصنایع ترویج و گردشگری صنعت توسعه -71

 نشینی،هحاشی اعتیاد، ویژهبه اجتماعی هایآسیب کاهش و پیشگیری و اجتماعی سالمت ارتقای -7۸
 بندیمانز با و مردم مشارکت از حداکثری گیریبهره و معتبر هایشاخص اساس بر فساد و طالق

 .متناسب

 :آموزشی و فناوری علمی،

 و تکمیل با مجازی فضای در ایرانی ـ اسالمی هایارزش از صیانت و ملی حاکمیت برقراری -7۰
 تراز رد سایبری قدرت ارتقای و متناسب خدمات و محتوا تأمین و اطالعات ملی شبکه توسعه
 .رکشو دادهکالن و حیاتی هایزیرساخت امنیت و سازیمقاوم بر تأکید با جهانی هایقدرت

 هایحوزه در ویژهبه هاآن سازیتجاری و فناوری و علمی نوآوری و پیشرفت شتاب افزایش -۰۲
 .تجدیدپذیر و نو هایانرژی و فناوری ریز و فناوریزیست و ارتباطات و اطالعات

 .کشور پژوهشی و آموزشی نظام ارتقای و روزآمدسازی
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 :خارجی سیاست و سیاسی

 نیروی در یانقالب و ارزشی سازیظرفیت و تحول ایجاد با عمومی و رسمی دیپلماسی در فعال گریکنش -۰7
 .خارجی امور در مسئول نهادهای و هاسازمان مؤثر و هدفمند همکاری و دیپلماسی دستگاه در انسانی

 یوندهایپ تقویت و جهانی و ایمنطقه روابط و خارجی سیاست در محور اقتصاد رویکرد تقویت -۰۰

 .همسایگان اولویت با اقتصادی

 :امنیتی و دفاعی

 موردنیاز نآفری اقتدار هایفناوری اکتساب و بازدارندگی ارتقای منظوربه دفاعی بنیه تقویت -۰۳
 داراولویت تخدما و تجهیزات ها،سامانه در کشور خودکفایی بر تأکید با امنیتی و دفاعی صنایع

 .کشور عمومی بودجه درصد ۵ حداقل تخصیص با

 آوریابت ارتقای و سازیمصون برای دستگاهی و عمومی سازوکارهای سازیبهینه و هازیرساخت تقویت -۰۰
 .غیرعامل ندپداف اولویت با پرتویی و شیمیایی زیستی، سایبری، تهدیدات ویژهبه تهدیدات، قبال در

 :قضایی و حقوقی اداری،

 بر دتأکی با اداری نظام کلی هایسیاست بر مبتنی آن ساختار اصالح و اداری نظام در تحول -۰۵

 انیروزرسبه غیرضرور، و موازی تشکیالت حذف الکترونیک، دولت تحقق و هوشمندسازی
 .اداری مناسبات در آن هایزمینه و فساد رفع و هاروش اصالح مقررات، و قوانین

 :بر تأکید با آن اجرای و قضایی تحول سند روزآمدسازی -۰۶

 .دعاوی و جرم وقوع از پیشگیری ـ

 .قضایی خدمات ارائه در نوین هایفناوری از گیریبهره و فرایندها هوشمندسازی ـ

 .نگار حد درصدی 7۲۲ اجرای ـ

 .روکاکسب محیط بهبود و اقتصادی امنیت گذاری،سرمایه از قضایی و حقوقی حمایت ـ

 .عاوید وفصلحل در غیرقضایی و مشارکتی هایروش توسعه و مردمی هایظرفیت از استفاده ـ

 استخدامی و یمال نیازهای تأمین و دولت عمومی بودجه منابع از قضائیه قوه سهم تثبیت و تقویتـ 

 .قضائیه قوه

 .دادگستری ضابطان اخالقی شایستگی و علمی سطح باالبردن ـ

 .زندان مجازات از استفاده کاهش و جرائم عناوین کاهش جهت در قوانین در بازنگری ـ
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 معظم رهبري  گذاري و مطالبات مقامبخش اول: ضرورت سياست

 توسعه هايبرنامه با رابطه در رهبري معظم مقام مطالبات و بيانات
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 سالهپنج يهابرنامه  يهااستيس با رابطه در رهبري معظم مقامهاي دیدگاه

 مشترک کمیسیون

 چکيده

 تشخیص در اصلی هایشاخص و هاضابطه از )مدظلّه(رهبری معظم مقام مطالبات و بیانات

 هایسیاست ویژه به و کلی یهاسیاست تحقق چگونگی و ابعاد ضرورت، اهمیت، تعیین و

  .است توسعه هایبرنامه

ای های کلی برنامهدر خصوص سیاست لهمعظم مطالبات و بیانات گردآوریتن حاضر، م

 خاص شکل بهدوم تا ششم توسعه های برنامهکلی های سیاست، مالحظات مربوط به عام شکلبه 

ف که در فواصل مختل باشدهای برنامه هفتم میدر خصوص سیاستایشان  مطالبات و بیاناتنیز  و

 و در حضور مخاطبان گوناگون مطرح شده است.

 

 توسعه یهابرنامه مستمر، نظارت ،هاسیاست اجرای سیاستی، انضباط ی،گذارسیاست: کليدي واژگان
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   سالهپنج هايبرنامه هاياستيسدر مورد  یکلو مطالبات  اناتيبالف( 

 هااستيسدقيق  تيمحسوس در صورت رعا اثر -5

 یادیکه ما به طور مشخّص و با مشورت فراوان و کار ز ییهااستیبا آن س سالهپنجبرنامه  اگر

کند، من شک ندارم که در طول پنج سال، اثر  قیتطب م،یاآن شده و اعالم هم کرده یکه رو

 یاثر محسوس ناًیقیاما  شود؛یهمه مشکالت حل م یکلّبه میگویخواهد شد. نم دهید یمحسوس

شود. البته ما، هم به خود دولت و  تیرعا قاًیدق هااستیآن س کهنی. مشروط بر اخواهد شد دهید

 مینکیکه فکر هم م -است  یکه عمل ییاآنجکه مراقبت کنند تا  میهم به مجلس سفارش کرد

 (9/9/9321) شود. دهیها ددر مواد برنامه هااستیس نیا -است  یاش عملبه همه کینزد ایاش همه

 .باشد مشاهدهقابلها برنامه تکتکدر  هااستيس قاًيباشد که دق يطور ديبا -5

و بحث در دولت و بعد در مجمع  یزیرو برنامه هااستیس مسئله. جوشدیم هااستیاز دل س هابرنامه

 ها،استیبر اساس س یزیرو بعد برنامه هااستیمختلف و انتخاب س یمصلحت نظام و مالحظه نقدها صیتشخ

 نیکه از ا ییهاتاسیس ،یزیرامهبرن نیکه در خالل ا دیتوجّه داشته باش کنیکرد؛ ل دایپ یو منطق یعیروال طب کی

 یقیحق یه معناب یستیبجوشد، با هااستیاز دل س دیها بابرنامه کهنیشود. ا تیرعا قاًیمراحلِ گوناگون گذشته، دق

 نیبداند ا موفّق شد، آدم ییباشد که اگر برنامه در جا هااستیس نیا وپرداختهساختهو  هااستیکلمه منبعث از س

 کیود. اگر تالزم معلوم ش نیا دیبا یعنیغلط بوده؛  استیاگر برنامه خطا کرد، آدم بداند س ه،درست بود استیس

 نی. اشودیعلّتِ غلط بودن برنامه مشخّص م وقتآن د،ینگرد تیرعا هااستیشد که س یها طورجا در برنامه

و  رددگیبرم انیمجر ردبه عملک ی. باالخره درصدشودیمربوط م انیاست که به عملکرد مجر یزیاز آن چ ریغ

 میا نشستکه م یاستیس نیا ایکه آ دهد صیتشخ تواندیآدم نم ،نیبنابرا ؛برکنار خواهد ماند نهایاز ا هااستیس

مان در ساز انیکه آقا یچند هزار ساعت کار دیدولت و شا ئتیهو قبلش  صیمقدّمات و مجمع تشخ همهنیباا

بود  باالخره درست م،یکه ما کرد ییما آمد و کارها شیو بعد هم پ دندانجام دا هااستیس نیا میتنظ یبرنامه برا

برنامه  نیا باشد و آدم بداند مشاهدهقابلها برنامه تکتکدر  هااستیس نیا قاًیباشد که دق یطور دیغلط بود. با ای

  (7/5/9321) وجود داشته باشد. یعیو طب یارتباط منطق کی یعنیاست؛  استیاز آن س یناش
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 با آن قيو تطب هااستيدولت بر اساس س يهابرنامه ميتنظ تيو اهم نديفرا -3

و  میدیکرد، ما هم پسند شنهادیقبل است؛ دولت برنامه را به ما پ هایکار مثل برنامه بیترت

 هاتاسی. سکندیم شنهادیپ یرا به رهبر هااستیس ،یطور عمل شد. دولت با کارِ کارشناسهمان

 نیا کند؛یم دایپ تیّاولو یاستیساله، سدر مقطع پنج یساله است. گاهپنج ست؛ین بلندمدتمسائل 

ند؛ ک شنهادیپ یو سپس به رهبر ینیبشیخودش پ هایبا محاسبات و دقّت تواندیرا دولت م

را به  اهاستیکنند. البته دولت هنوز س یتا بررس دهدیمصلحت م صیهم به مجمع تشخ یرهبر

 زیچچیه ها،استیبه ما و ابالغ س هااستیقبل از دادن س مینکرده است. ما خواهش کرد شنهادیما پ

انون و طبق ق هااستها ابالغ نشود تا بر اساس سیارچوب برنامه به دستگاههو چ هاهیپا عنوانبه

 (96/6/9317) شود. نیو سپس تدو یبندو فصل یبندارچوبهبرنامه چ ،یاساس

که برنامه چقدر مهم است؛ برنامه، هم  دیدانیشماها روشن است و م یبرنامه برا تیاهم

ما را به  - یدرپیپ -ها برنامه هریزنجهم  کند،یم جادیا ییافزاهم هم کند،یم جادیا یهماهنگ

جا در وسط قطع شد، ما  کیها، برنامه هریزنج نیاگر چنانچه ا یعنی رساند؛یانداز ماهداف چشم

، حاال دارد. خب تیاهم یلیبرنامه خ ن،یروشن است؛ بنابرا نیا م،یبرس جهیبه آن نت میتوانینم

است که ابالغ  ییهااستیص است: سمشخ یهم دارد که در قانون اساس یندیفرا کیبرنامه 

ه برنام نیبعد ا کند،یم هیدولت برنامه را ته ها،استیس نیا بر اساس شود،یو اعالم م شودیم

جلس هم م نیبرنامه عمل کنند؛ بنابرا نیا اتیکه همه ملزم باشند به جزئ شودیبه قانون م لیتبد

 (3/5/9396) .ردیگیقرار م ندیفرا نیکار برنامه، در ا انیدر جر

 دشمناندر  اسيايجاد  -4

 یسایهر تحرک س یبرا یکل یاندازهاچهارم و پنجم، بلکه در چشم یهابرنامه یفقط برا نه

 کند که دشمن احساس میبرس ییبه جا دیباشد. با موردنظرنقطه حتماً  نیدر کشور، ا یاقتصاد و

 خواهد شد. کم ایو  دیخواهد رس انیها به پایدشمن گاهآنشود.  وسیمأ دیتواند؛ باینم

(96/6/9317) 
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 خاص هر برنامهو مطالبات  اناتيبب( 

 ینامهژهیدر وهای دوم تا ششم توسعه از آنجا که مطالبات مقام معظم رهبری در مورد برنامه

نامه تکرار ویژه نیاانتشار یافته است، در  72تا  76کالن در صفحات  استیس برنامه ششم مجله

 به شرح زیر است: برنامه ششم یهااستیسله در مورد معظممالحظات نشده است. با این وصف 

 :يو علم و فناور فرهنگ ،اقتصاد يمحور اصل سه

ال کشور سراه عملى براى پنج هنقشخواهد شد؛ شما  نیسال کشور تدوپنج هاىاستیس عنىیششم  هبرنام

 دارد:  جودو -جامع باشد  دیالبته برنامه با -اصلى  هنقطسهکرد.  دیخواه نیتدو ...اءاشششم ان هبرنام نیرا در ا

 ند. ک دایتجلى پ دیبا مهروى اقتصاد مقاومتى در آن برنا هیاقتصاد است که تک کىی -

نگ فرهنگ انقالبى، فره عنىیفرهنگ، مقصود ما از فرهنگ،  مییگویفرهنگ است؛ هر جا م همسئل کىی -

امعه ج دادنحرکتاسالمى و  یهاارزشحرکت فرهنگى بر مبناى اسالم و بر مبناى  جادیا عنىیاسالمى، 

و باور اســالمى و آداب  اســالمىفرهنگ  تیبه معناى حرکت فرهنگى به ســمت اهداف اســالمى، تقو

سالمى و  سالمى و اخالق ا سالمى؛ فرهنگ ا یهاسنتا ست. ا نیا شکلى  ستین جورنیا که به هر 

 شرفتیکرده؛ نه، پ شرفتیکه بله، فرهنگ پ میآمد، ما خوشحال بشو به وجودابزارهاى فرهنگى در کشور 

است،  نىیاسالمى است، فرهنگ د نگروى فرهنگ به معناى فرهنگ انقالبى است، فره ةیتکفرهنگ و 

است که مورد انتظار از من  زىیآن چ نیمراد ما است و ا نیانقالبى و اسالمى است؛ ا یهاارزش تیتقو

 . مینک و براى انقالب کار میرا سپر کن ماننهیس دیاست که با -انقالب  نیسربازان ا عنوانبه -و شما 

شو  - شور خوب آغاز  ست؛ بحمدا دهسوم علم؛ حرکت علمى در ک ، ده نیها، در اسال نیدر ا ...ا

شور  سال حرکت خوبى در ک شود، بلکه باک دیحرکت مطلقاً نبا نیآمده؛ ا به وجوددوازده   دیند ب

شتاب بگ  یجهتوقابلاز افتخارات ملى و بخش مهمى از عزت ملى و بخش  لىی. خردیسرعت و 

 یهابخشدر  شـــرفتیو پ قیعلم و تحق مســـئلة د؛یآمى به دســـتاز ثروت ملى به برکت علم 

 (7/3/9393) مهم است. لىیدانش، براى کشور خ هناشناخت هاىنیگوناگون علمى و کشف سرزم
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 هاي برنامهاستيس به باتوجهبرنامه قانون نگارش 

است و  ییدر مراحل نها شیهااستیکه س -ششم  هبرنامششم است؛  هبرنامدوم مربوط به  هیتوص

 (7/3/9393) .ردیقرار بگ موردتوجه بادقت -مختلف ابالغ خواهد شد  یهابه دستگاه یزودبه ...شاءاان

 آن يستيچها و ن سياستيتبي

مصلحت نظام و بر  صیفراوان و مشورت با مجمع تشخ یهایمجموعه پس از بررس نیا

و  یتعال»و  «یعلم و فناور هعرصدر  یشتازیپ» ،«یاقتصاد مقاومت» هگانسه یمحورها هیپا

و  یلو امکانات داخ یعیو طب یانسان یهاییبر توانا اتکاشده است.  میتنظ «یفرهنگ یسازمقاوم

و  یجهاد تیریاز مد یریگموجود در کشور و بهره یهارساختیبرآمده از ز عیوس یهافرصت

اقتصاد »، «77اصل : »یکل یهااستیآمده در س یاساس یهاتیبر اولو هیو تک یانقالب هیروح

 یاله زالیو از همه باالتر توکل به قدرت ال «تیجمع»و  «ینظام ادار» ،«یعلم و فناور» ،«یمقاومت

 ییالگو هارائششم در  هبرنامدشمنان عنود، با تحقق اهداف  هارادو  لیرغم تمارا به ام تواندیم

 یاریاست،  یجهان یدارهیمستقل از نظام سرما یکلکه به شرفتیپ هنیزمدر  یبرآمده از تفکر اسالم

 هنصحموجود در  یهاتیتالش شده است با درنظرگرفتن واقع هااستیس نیا نیرساند. در تدو

م شش هسالپنجقانون  میتنظ یکه مبنا یکل یهااستیعنوان سبه یامجموعه ،یو خارج یداخل

 (9/7/9397) باشد. یافتنیساله کامالً دستپنج هدور کیشود که در  نییخواهد بود، تع

 هادستگاه فيوظا

گانه و نظارت سه یمسئوالن در قوا ری( و ساجمهورسی)رئ یعالو دقت نظر جناب مراقبت

 میدر مراحل تنظ هااستیس نیا یحسن اجرا یالزم را برا نانیمصلحت نظام، اطم صیمجمع تشخ

 (9/7/9397خواهد کرد. ) نیمابرنامه، ت یو اجرا

مسال هم سال است؛ ا یجامع هبرنامششم ]توسعه[  هبرنام. دیاست که با برنامه حرکت کن نیا یبعد هیتوص

است؛ با  یهمم هبرنام ، ششم هبرنامسال شروع برنامه سال گذشته بود.  م؛یدار ریخاشروع برنامه است. البته ما ت

 (97/6/9395) داد. تیاهم دیابه برنامه ب رد؛یانجام بگ رکتامکانات، ح ههم ینیبشیبرنامه، با دقت کامل و پ
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 هاانطباق با سياست

ست با سناد باالد س یا ستیو  شت [ ]قانون دیکن یسع شود،یهم که اعالم م ییهاا ه انطباق دا

شد. حاال مثالً  ست؛ خ هبرنامبا شما ا ستور کار  شم در د ست؛ ا یلیش را من عرض  نیهم مهم ا

شم فوق هبرنامبکنم.  ست؛ در مورد اش شتن،  یبرنامه کوتاه نیالعاده مهم ا و اغماض و کم گذا

 وضاعاوضاع، ا. خب دیتمام بکن قیبرنامه را کامل و خوب و دق دیواقعاً با یعنی ست؛ین زیجا چیه

است  یاژهیکشور االن اوضاع و یبرا ؛یاسیهم از لحاظ س ،یاست؛ هم از لحاظ اقتصاد یخاص

شما برا یابرنامه دیو با سال م یکه  ش یواقع یبه معنا هبرنام کی د،یگذاریپنج  د. کلمه کامل با

 دیخواهیقانون که م ؛یشــد جزو اســناد باالدســت نیشــد، ا میبرنامه تنظ نیا یخب، طبعاً وقت

س دیمثالً فرض کن [ گری]د یهابا برنامه ایبرنامه  نیبا ا د،یبگذار ستی] ص [ یکل یهاا و  77ل ا

 (95/3/9396) بکند. قیتطب دیبا هانیامثال ا

 برنامه هفتم يهااستيسرهبري در مورد و مطالبات  اناتيب

 هااستيستنظيم برنامه بر اساس 

حاال شما هم از دولت، هم از مجلس  -[ میا]گفته نیاز مسائل مهم کشور که به مسئول یکی

ال گذشته س یستیبرنامه البته با نیهفتم توسعه است که ا هبرنام همسئل - دیحضور دار نجایا

 سالکه خب سال گذشته نشد. ام گرفتیقرار م 9709 هانیسال هبرنامو امسال منشأ  شدیم بیتصو

 میه تنظبرنام نیا ،یکل یهااستیتا بر اساس س دیت کن؛ هم...شاءاان دیبرسان ییجا کیرا به  نیا

 (73/9/9709) مسئله به اتمام برسد. نیا ...شاءابشود و در دولت و مجلس ان

 ييگويکلاز  زيو پره يمحور مسئله

 یعنیهفتم  هبرنام. دیکن میآن را تنظ دیهفتم است که حاال شما با هبرناممهم،  همسئل کی

 دیبا یعنی ر،گیسال هم عقب افتاده د کیهفتم  هبرنام د؛یکن نیکشور را مع هندیآپنج سال  فیتکل

که  -عه توس یهامهبرنا جیرا ریساله و به تعبپنج یهاکه نشد. اصالً در برنامه شدیپارسال تمام م

 یادهیفا ییوگیکل -ا حاال باالخره مصطلح است ام ستم،یموافق ن یلیتوسعه هم خ هکلم نیبنده با ا
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ا هر ب یکه هرگونه اقدام شودیم ییهاییگویکل کیتوسعه  یهابرنامه نیاوقات در ا یندارد. گاه

راه را به طور روشن نشان  یستیبا برنامهندارد.  یادهیفا نیدر آن گنجاند؛ ا شودیمرا  یاقهیسل

 دیاندرکاران کشور بادست ههم یپا یکشور بگذارد، جلو یاجرائ یهادستگاه یپا یبدهد، و جلو

 ییزهایاز چ یکی یعنی د؛یمحور کنهفتم را مسئله هبرناماست که  نیبگذارد. به نظر ما راهش هم ا

 (3/7/9709) است. کردنمحور هفتم مهم است، مسئله هبرنامکه در 

 ها در هر سرفصلها و رعایت اولویتتعیین اولویت در سرفصل

 به ،است محدود دولت توان باالخره کنید؛ رعایت را هاتیاولو که است این ما بعدی هیتوص

 ینب هم را اولویت. است کدام داراولویت کارهای ببینیم بایستی رسید؛ شودینم که کار همه

 یک اد،اقتص عنوانبه داریم سرفصل یک ما که کنید فرض مثالً کنید؛ پیدا اساسی هایسرفصل

 وانعنبه داریم سرفصل یک امنیت، عنوانبه داریم سرفصل یک علم، عنوانبه داریم سرفصل

 حاال که است اصلی هایسرفصل اینها فرهنگ؛ عنوانبه داریم سرفصل یک اجتماعی، هایآسیب

 باید کارها ههم به چرا، رسید؛ نباید کارها هیبق به اینکه نه .است اقتصاد اولويت، فعلً  بنده نظر به

 .کرد خواهم عرض حاال که باشد اقتصاد مسائل یسوبه باید عمده توجه عطف اما رسید

 هر هرمجموعیز در که هم مواردی همان در شد، معین اولویت هاسرفصل در که بعد خب،

 فرهنگ باب در چیست؟ اولویت اقتصاد باب در مثالً دارد؛ وجود هاییاولویت باز هست، سرفصلی

 امروز نم نظر به که کردم عرض هالبت. کنیم رعایت را هااولویت باید اینها ههم در چیست؟ اولویت

 دانیم؛نمی ی؟ک تا است؛ امروز مال این [ هالبت. ]است اقتصاد همسئل دار،تاولوی همسئل و اصلی همسئل

 کار هر ييعن فرهنگي؛ پيوست با البته برسيد؛ بايد جداً اقتصاد همسئل به. ایبرهه یک تا

 يزهايچ جزو اين که باشد بايد همراهش فرهنگي پيوست حتماً  ،ديدهيم انجام که اياقتصادي

 که هست هم دیگر مسائل و فرهنگ همسئل و دیپلماسی همسئل که کنید فرض حاال .است الزم

 .بدهید انجام [ هم] را آنها بایستی

 : کنممی عرض که دارد وجود مجموعه این زیر در نکته سه دو اقتصاد همسئل در حاال
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 دکنن عمل منسجم باید کشور اقتصاد اصلی مدیران همجموع که است این مسئله یک. 

 عداً ب من حاال که بشود مشخص هااولویت اقتصاد خود در گفتیم، که طورهمان اینکه مدو 

 .کنممی ایاشاره یک

 رد،دا وجود اساسی هنقط چند اقتصاد در خب که است این اقتصاد مسائل باب در مسو 

 درش و تورم هانداز مثل اساسی: هایشاخص کنید فرض مثالً. بشود تمرکز هااین روی

 ایاندازه یک اقتصادی رشد همسئل برای هاسیاست در حاال که اقتصادی رشد یا تورم

 رشد یا گذاری؛سرمایه رشد همسئل یا. کنیممی تکیه هشت عدد آن روی ما شده؛ نمعی

 ما ادیاقتص سرفصل ترینعمده .طبقاتی هفاصل کاهش یا سرانه، درآمد رشد یا اشتغال،

 (1/5/9709). است تولید همسئل اقتصاد پیشرفت برای
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 و تحليل وضعيت موانع  ،شناسیدوم: آسيببخش 

 ها الف( آسيب

 ساله پنج يهابرنامه یکل يهااستيسشناسی آسيب 

 هاي توسعه قبلی برنامه شناسیآسيب 

 ب( تحليل وضع موجود

 هاي تدوین برنامه هفتم و بایسته شرایط اقتصاد کشور 

  تمهف برنامهتحليل راهبردي وضعيت اقتصادي و اجتماعی کشور در آستانه  

 هاي برنامه هفتمنيازهاي تحقق سياستپيش 
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  سالهپنجهاي هاي کلی برنامهسياست یشناسبيآس

 9محسن کشاورز

 7حسین عرب اسدی

 چکیده

اساسی بر عهده مقام معظم رهبری قرار  قانون 990اصل های کلی مطابق با تدوین سیاست

های کلی مبنای های توسعه است. سیاستداشته که حاکم بر قوانین و مقررات از جمله برنامه

تدوین  مبنایی برای عنوان بههای توسعه از زمان تدوین برنامه دوم در دستور کار قرار گرفته و برنامه

یت در پیش بودن برنامه هفتم توسعه و لزوم ارتقای کیف هب باتوجهبوده است.  دیکات موردقانون برنامه 

دوم  های کلی مبنای برنامههای کلی، پژوهش حاضر ضمن تحلیل و بررسی سیاستنگارش سیاست

عه های کلی برنامه هفتم توسنوینی در زمینه نگارش سیاست یهاافتیرهتا ششم، به دنبال ارائه 

های استالگوی تحلیل سی بر هیتک باش توصیفی و است. روش تحلیل این پژوهش مبتنی بر رو

های سیاستی، نظام اهداف و نظام راهبردهاست. نتایج بیانگر این است که الگوی کلی از منظر گونه

ارچوب نگارشی استاندارد، دارای ناهمگونی ساختاری و هنویسی توسعه به دلیل فقدان چسیاست

مطلوب و کاربردی در این زمینه ارائه گردد.  ارچوب نگارشیهمحتوایی است و الزم است تا چ

های کلی مبنای برنامه هفتم توسعه از جمله همچنین ارائه شش پیشنهاد در زمینه تدوین سیاست

 .رودیمشمار ه نتایج این تحقیق ب

 ی توسعه، برنامه هفتم توسعهگذارسیاستهای توسعه، های کلی، برنامهسیاست :واژگانکليد

                                                 
  متحک یو مطالعات راهبرد یپژوهاستیاقتصاد و صنعت پژوهشکده س یپژوهاستیگروه س یمرب ،ی اقتصادادکتر - 9
 کشور یو استخدام یسازمان ادار یمعاون سرمایه انسان ی مدیریت،ادکتر - 7
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 مقدمه -5

ه مشاوره به مقام معظم رهبری در ائوظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ار نیترمهماز یکی 

تعیین » قانون اساسی 990ان است. طبق اصل های کلی نظام جمهوری اسالمی ایرتعیین سیاست

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از  «ی کلی نظام جمهوری اسالمی ایرانهاسیاست

ای هماهنگ از ی کلی، مجموعههاسیاستدر تعریف،  .وظایف رهبری شمرده شده است

برای  است که های زمانی مشخصهای و راهبردی کالن نظام در دورها، اهداف مرحلهگیریجهت

پذیر باید شاخص االمکانیحتکه  هاسیاستاین  وضع شده است.و اهداف قانون اساسی  هاآرمانتحقق 

ی هاآور بوده و ناظر بر همه قوانین از جمله برنامهو قابل نظارت باشد، برای کلیه ارکان نظام الزام

 بودن یعواقنگری، یی چون پایداری، آیندههادارای ویژگیبایستی های سالیانه است و توسعه و بودجه

ایگاه کلیدی که در معماری نظام حکمرانی کشور دارد، ی کلی به جهت جهاسیاستو فراگیری باشد. 

قان و د به اتتوانمیاست و صرفاً از رهگذر این امر است که  فناهلنیازمند بررسی و مداقه کارشناسی 

 آورد. به دستاستحکام رسیده و نقش راهبردی خود را در اداره کشور 

ابزار قانونی برای مدیریت و سازماندهی پیشرفت در  نیتریدیکل عنوانبهی توسعه هابرنامه

دهه در ایران داشته، همواره  2که سابقه و قدمتی در حدود  هابرنامهگردد. این کشور محسوب می

و کارشناسان نظام حکمرانی قرار داشته و ارتقای کیفیت آن را به  پژوهاناستیسدر کانون توجه 

ی هایاستساند. از جمله مواردی که تحت شمول دانستهمی پیشرفتمعنای تسهیل در دستیابی به 

واد به تدوین قانون و م هاسیاستی توسعه است که بایستی ذیل این هابرنامهکلی قرار داشته، 

ی هایاستسریزی توسعه با و محکمی بین کیفیت برنامه یقیوث، نسبت رو نیا ازحقوقی برسد. 

 اسیشنآسیبته و فهم تحوالت ایجاد شده در این امر و ی توسعه وجود داشهابرنامهکلی مبنای 

 اب، پژوهش حاضر اساس نیا براست.  توجهقابلی کالن توسعه امری ضروری و گذارسیاست

برنامه هفتم توسعه و لزوم ارائه پیشنهاداتی کاربردی برای ارتقای کیفیت  بودن شیپدر  به توجه

تا از رهگذر ارائه مبنایی نظری برای فهم و تحلیل  کوشدیمی توسعه هابرنامهی کلی هاسیاست
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 برد. ی دوم تا ششم توسعه بپردازهابرنامهی کلی هاسیاستی کلی به بررسی و تحلیل هاسیاست

، پژوهش پیش رو در بخش اول به بررسی تعریف ارائه شده توسط دبیرخانه مجمع اساس نیا

 نآترین مفاهیم مندرج در دازد و محوریپرهای کلی میتشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاست

ام شناسی، نظهای کلی در سه بخش گونهکند. در بخش دوم، روش تحلیل سیاسترا واکاوی می

سازی الگوی از پیاده آمده دست بهاهداف و نظام راهبردها ارائه شده و در بخش سوم، نتایج 

گردد. در های جامع ارائه میحلیلای و تهای برنامههای کلی در دو محور تحلیلتحلیل سیاست

ای در بخش قبل، پیشنهاداتی بر آمدهدستبهنتایج  بهباتوجهنهایت در بخش چهارم پژوهش نیز 

 گردد.ی کلی برنامه هفتم توسعه ارائه میهاسیاستتدوین 

 روش تحقيق -5

های ارچوبهاز چبرنامه هفتم توسعه ی پیشنهادی هاسیاستتحلیل و بازنویسی  منظوربه

فاده است «ی کلیهاسیاستمحتوایی تحلیل و نگارش  - یالگوی ساختار»مفهومی تحت عنوان 

ارچوب مفهومی دارای هفت زیر الگوست که منطق اصلی در تحلیل بندها و هشده است.  این چ

شناسی محتوایی اصلی در این تحلیل، گونه یالگوهایکی از نماید. کلیت بسته سیاستی را تبیین می

 ارچوب مفهومی دیگر، الگوی نگارش یک بند سیاستی است.هچ بندهای سیاستی است.

 شناسي سياست.گونه5-3

یا  ی فراگیر )ابرسیاستهاسیاستها به سه نوع مشییا خط هاسیاستبندی، در یک تقسیم

شود. سیاست فراگیر ی عمومی تقسیم میهاسیاستراهنما( و ) ی هادیهاسیاستمشی(، ابرخط

همچنین  .شودرا شامل می یگذارقانونهای تر است و عموم حوزهدو حوزه دیگر کلیاز 

 نماید.های هادی را مشخص میمشیی خطگذارسیاستجهت و چگونگی  ،هاسیاستابر

 تریمه کلداشته و از ه هایمشخط گرینسبت به د یرتریجنبه فراگ ،یمشابرخط ای ریفراگ یمشخط

است که  ییالگوها و رهنمودها ارها،یمع ها،فرضشیپ یحاو ریفراگ یهایمشاست. خط

 ،یدئولوژیاز ا ییتمام نما نهیآئ ریفراگ یمشکند. خط تیاز آن تبع دیبا یعموم یهایمشخط
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 .باشندیجامعه خاص م کیدر  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد طیشرا ،هاارزش

ارچوبی مفید را برای تهیه و همشکالت، چ ی هادی با دیدی کالن نسبت به مسائل وهاسیاست

نقشه راه مشترک میان  معموالًی هادی هاسیاستسازد. ی عمومی کشور فراهم میهاسیاستتنظیم 

از نظر  یگذاریمشنحوه خط ،یمشنوع خط نیدر ا کند.چند سازمان یا نهاد عمومی را تبیین می

 یهایمشخط. به کمک شودیم حیو تشر یبررس زیثر نوعوامل م ریو سا یکیو تکن یامکانات فن

 او از خط ییمختلف شناسا یهاتیرا در وضع یگذاریمشمناسب خط یهاوهیش توانیراهنما م

ی عمومی هاسیاست. وجود دارد خود را در امان داشت گذاریمشکه در سر راه خط یو مخاطرات

ت و مشکال کردنبرطرفهای سازمان عمومی در راستای نیز بیانگر چگونگی عملیات و فعالیت

 (9 ،9311 ،زادهفیشرمسائل جامعه است. )الوانی و 

 

 ی کلی نظام جمهوری اسالمی ایرانهاسیاستشناسی گونه :7نمایه 

ی از به اعتبار محتوای ارائه شده در آن، در یک توانمیبر این الگو، هر بند سیاستی ارائه شده را مبتنی 

های ارزشی و ایدئولوژیک در متن بند سیاستی که اگر جنبه یاگونهبهاین سه دسته سیاست جای داد 

ده یک محتوای ارائه ش که یصورت درتوان سیاست کلی را از نوع فراگیر، قرار گرفته باشد، می موردتوجه

 ردها تصویر کرده باشد، سیاست راهنما و برای تحقق یک سری از مطلوبارچوب مفهومی را هالگو و چ

 انست.د سیاست کلی حاوی مفاهیم عملیاتی و میدانی باشد، سیاست کلی را از نوع عمومی که یصورت

هایسیاست

فراگیر

هایسیاست

راهنما

های سیاست

عمومی



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 35

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

یک سیاست فراگیر  عنوان به 9توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  23نمونه بند  عنوان به

های دهی به نمادها و شاخص، اولویتگذارسیاستاصلی  مسئلهگردد. در این بند محسوب می

که وجه تمایز این نظام از سایر  یاگونهبهایرانی در ساختار نظام حکمرانی است  - یهویت اسالم

ای نمونه 7توسعه های کلی برنامه ششمسیاست 7بند های سیاسی در جهان قابل تشخیص باشد. نظام

 و تقویت ساختارهای رقابتی وکارکسبی فراگیر است. در این بند توسعه فضای هاسیاستاز 

از  61های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بند یک الگوی کالن جهت فعالیت عنوانبه

است عمومی قابل معرفی است. در این بند یک سی عنوانبه 3توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاست

در سطح عموم جامعه مورد توجه قرار گرفته و   یامسئله عنوانبهسیاستی، چالش قاچاق کاال و ارز 

 است.  شده دیکات گذارسیاستلزوم توجه به مبادی ورود قاچاق و محل عرضه آن توسط 

 ساختار يک سياست. 5-3

های کلی بایستی بیانگر هدف و راهبرد مشخص و قابل ، سیاستارچوب مفهومیهچدر این 

از وضع سیاست، تحقق هدفی است که وقوع آن را  گذارسیاستاستخراج باشد. هدف اصلی 

داند لذا یک بند سیاستی بایستی از جزئی تحت عنوان هدف سیاستی برخوردار باشد مطلوب می

ی هر نظام سیاس که ییآنجا ازست شفاف نماید. اما برداران سیارا برای بهره گذارسیاستتا مراد 

دهد، مسیر تحقق اهداف مورد توجه قرار می عنوان بهبرای تحقق اهداف خود، راهبردهایی را 

بایستی عالوه بر ذکر اهداف، راهبردهای تحقق آن را نیز در متن سیاست تصریح  گذارسیاست

یا اعوجاج همراه باشد. بر این اساس،  ریتفسبرداری از محتوای سیاست با حداقل بهرهنماید تا 

 .رسدیموجود جزئی تحت عنوان راهبرد نیز در متن گزاره سیاستی ضروری به نظر 

                                                 
 یدر ساختارها یرانای -یاسالم تیهو یهانمادها و شاخص م،یمفاه یبه توسعه و تجل ژهیتوجه و -9

 کشور. یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

 بازارها. یریپذو رقابت یساختار رقابت تیوکار و تقوکسب یبهبود مستمر فضا -7

 آن در بازار. یتا محل عرضه یورود یو مقابله با قاچاق کاال و ارز از مباد یریشگیپ -3
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 ساختار پیشنهادی نگارش یک سیاست کلی :3نمایه 

دارای هدف و راهبرد باشد. وجود سیاستی بایستی الگوی تحلیلی، هر بند  اینبر اساس 

ای مشخص تعیین کرده و وجود راهبرد، مسیر نظام حکمرانی را بر نقطه اصلیهدف، تمرکز 

 به هدف را روشن خواهد نمود. یابیدست

سیاستی است که صرفاً اهداف و ، 9توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  25نمونه بند  عنوان به

را روایت کرده و در زمینه مسیر و روش دستیابی به هدف، سخنی به میان  گذارسیاستآرمان مطلوب 

 یگذارهیسرمادر کنار اهداف توسعه  7توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  50است. اما در بند  نیاورده

به دیپلماسی  یدهتیاولونوین، راهبرد  یهایفناورخارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به 

 است. ن شدهتبیی گذارسیاستمسیری برای دستیابی به این دسته از اهداف توسط  عنوان بهاقتصادی 

 نظام اهداف سياست . 3-3

 از آمده دست بهبا تجمیع اهداف  توانمیاز تجزیه هر بند سیاستی به دو جز هدف و راهبرد، پس 

 توانیمپرداخت. برای این امر،  گذارسیاستها و مختصات اهداف مدنظر ی کلی، به بررسی ویژگیهاسیاست

جای داد. اهداف اصالحی آن دسته  ارتقای کلی را در چهار دسته ایجاد، حمایت، اصالح و هاسیاستاهداف 

از اهداف هستند که به دنبال بهبود برخی معایب در نظام حکمرانی موجود هستند و بدون ایجاد تحول بنیادین 

 ایپدیده آوردن وجود بهاند که ترمیم کنند. اهداف ایجادی، اهدافی را آنهای معیوب خواهند جنبهدر آنها، می

                                                 
 کشور. یدر نظام آموزش یمهارت یهاسهم آموزش شیافزا -9

 یهانج یورود به بازارها ،یخارج یگذارهیسرما یبا هدف توسعه یاقتصاد یپلماسیدادن به دتیاولو -7

 انداز.و سند چشم یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت یبرا یبه فناور یابیو دست
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اهداف حمایتی  خواهند عنصر جدیدی را در نظام حکمرانی خلق نمایند.داده و می را در دستور کار خود قرار

های موجود در نظام حکمرانی را مورد پشتیبانی قرار داده و خواهند یکی از جنبهنیز اهدافی هستند که می

سته از اهداف ریزان و مجریان پررنگ نماید. باالخره اهداف ارتقایی نیز آن دتوجه به آن را در ذهن برنامه

 کنند.می هستند که ایجاد تحول و رشد در یکی از متغیرهای موجود نظام حکمرانی را دنبال

 

 ی کلی نظامهاسیاستگذاری در ابعاد اصلی هدف :7نمایه 

 یاگونه بهدارای اهداف ارتقایی است  9توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  97نمونه بند  عنوان به

اده و د یک هدف سیاستی مدنظر قرار عنوان بهکه افزایش تولید، اشتغال، عدالت و کاهش شدت انرژی را 

از  70ای از اهداف ایجادی در بند کوشد تا سطح این متغیرها را به میزان مطلوبی ارتقا دهد. نمونهمی

 نیماتتقرار و ایجاد یک نظام ارائه شده است. در این بند سیاستی، اس 7توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاست

. هدف قرار گرفته است گذارسیاستیک عنصر نوین در نظام حکمرانی مورد توجه  عنوانبه هیچندالاجتماعی 

                                                 
و  یکاهش شدت انرژ ،یوراشتغال و بهره د،یتول شیدر جهت افزا هاارانهی یتحقق کامل هدفمندساز -1

 .یعدالت اجتماع یهاارتقاء شاخص

 کشور. یاجتماع نیتأم یهیشفاف، کارآمد و چندال کپارچه،یاستقرار نظام جامع،  -7
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 گرددمیای از اهداف حمایتی محسوب نمونه 9توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  29بند شده در  ذکر

از  7ند بتالش کرده تا حمایت از تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری را برجسته سازد.  گذارسیاستچرا که 

ها با اهداف اصالحی است. در این سیاست بهبود ای از سیاستنمونه 7توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاست

 است. هرفتقرار گ گذارسیاست موردتوجهو اعمال اصالحات الزم در این زمینه  وکارکسبوضعیت در فضای 

 نظام راهبردهاي سياست .4-3

ت. راهبردهای مبنایی و عملیاتی استفاده شده اس تفکیکتحلیل راهبردهای سیاستی نیز از برای 

شود که مُجمل بوده و برای راهبردهای مبنایی به آن دسته از مسیرهای رسیدن به هدف اطالق می

های اجرائی و تشریح بیشتر و استخراج داللتشدن و کاربست در میدان عمل، نیازمند تفصیل عملیاتی

هستند. این دسته از راهبردها بیانگر خطوط بسیار کالن تحقق اهداف بوده که نیازمند بسط بیشتر است 

تر را استخراج نمایند. اما راهبردهای و مجریان بایستی به اتکا آنان، راهبردهای خردتر و عملیاتی

 بوده که به فضای اجرا و عینیظر به یک یا چند راهکار شفاف و عملیاتی، راهبردهایی هستند که نا

سازی بسیار نزدیک است. این راهبردها قرابت باالیی با فضای اجرایی داشته و مفاهیم و پیاده

 است. های مندرج در آنها، به زبان سیاستمدار و فهم بدنه اجرایی بسیار نزدیکگیریجهت

 

 ی کلی نظامهاسیاستج در انواع راهبردهای مندر :6نمایه 

ذکر این نکته ضروری است که راهبردهای مبنایی و عملیاتی دو سر یک طیف محسوب شده 

منطبق بر یک سر طیف نخواهد  الزاماًسیاستی به یکی از این دو سر نزدیک بوده اما  راهبردو هر 

                                                 
و  یآثار و محصوالت فرهنگ دکنندگانیاز هنرمندان، نوآوران، محققان و تول یو معنو یماد تیحما -9

 .یرانای – یاسالم تیمقوّم اخالق، فرهنگ و هو یِهنر

 بازارها. یریپذو رقابت یساختار رقابت تیوکار و تقوکسب یبهبود مستمر فضا -7



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 31

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

از این دو سر طیف،  هرکداممیزان غلبه  به توجه باراهبردها  یبنددسته، در اساس نیا بربود. 

 راهبرد سیاستی به دو بخش راهبرد عملیاتی یا مبنایی تفکیک شده است.

 9توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  6ی کلی با راهبرد اجرایی در بند هاسیاستاز ای نمونه

ار آن )بازار پول، باز یو ابزارها یمال نیمانظام جامع ت قیگسترش و تعمارائه شده است. در این بند 

ازار ثر بوسهم م شیو افزا یو خارج یداخل یو حقوق یقی( با مشارکت اشخاص حقهامهیو ب هیسرما

ود، شکه مشاهده می طورهمانراهبردی برای دستیابی به هدف معرفی نموده است.  عنوانبهرا  هیسرما

 سازی بسیار نزدیک است.ان عمل و پیادهحاوی مفاهیم عملیاتی بوده و به مید کامالًشده راهبرد ارائه

، یک راهبرد مبنایی معرفی شده است. در این 7توسعه ی کلی برنامه ششمهاسیاستاز  27اما در بند 

قابله و م یرانیا - یاسالم تیو هو میفرهنگ، مفاه جیتوسعه و ترو، هدف گذارسیاستبند و از منظر 

ورت ی صمجاز یدر فضا یو مردم یدولت یفرهنگ ینهادهاثر وحضور مبایستی از طریق  داتیبا تهد

 است. سازی این راهبرد نیازمند تفصیل بیشتر و ترجمه آن به زبان اجرائیگیرد اما پیاده

 هاي پژوهشيافته-4

ی کلی هاسیاستمحتوایی  - یاز تحلیل ساختار آمدهدستبههای در این بخش، یافته

ای و تحلیل کالن ارائه های برنامهایران در دو قسمت تحلیلی توسعه جمهوری اسالمی هابرنامه

پس ی کلی ارائه شده و سهاسیاستشناسی گونه وضعیتگردد. بدین منظور در هر بخش، ابتدا می

 گردد.تحلیلی از نظام اهداف و نظام راهبردها ارائه می

                                                 
ارکت ها( با مشمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمهاگسترش و تعمیق نظام جامع ت -9

ثر بازار سرمایه در جهت وخارجی و افزایش سهم ماشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 

های تجاری و اقتصادی کشور با گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتسرمایه توسعه

 .کید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالیات

، گفرهن جیمنظور توسعه و تروبه یمجاز یدر فضا یو مردم یدولت یفرهنگ یثر نهادهاوحضور م -7

 .داتیو مقابله با تهد یرانیا - یاسالم تیو هو میمفاه
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 ي توسعههابرنامهي کلي هاسياستتحليل کلن  .5-4

عه های توسی کلی در هریک از برنامههاسیاستاصلی  هگونجدول زیر، وضعیت توزیع سه در 

 یهااستیس بر تمرکزم هتوسعه عمد یهابرنامه ی کلیهااستیکه س دهدینشان م جینتاارائه شده است. 

   است. کمتر دو نوع سیاست دیگر نسبت به ر،یفراگ یهااستیسهم س وو راهنما بوده  یعموم

 ی توسعههابرنامهی کلی هاسیاستهای سیاستی در تحلیل گونه :9 جدول

 هاي عموميسياست هاي راهنماسياست هاي فراگيرسياست امور

 دوم هتوسع هبرنام
5 7 7 
60% 33% 92% 

 سوم هتوسع برنامه
93 93 90 
35% 35% 71% 

 چهارم هتوسع هبرنام
92 95 99 
33% 30% 32% 

 پنجم هتوسع هبرنام
95 95 93 
36% 36% 30% 

 ششم هتوسع هبرنام
97 39 36 
92% 39% 77% 

 های توسعهکل برنامه
55 10 29 
30% 36% 36% 

ات سهم ی کالن توسعه، بایستی به تغییرگذارسیاستتر از وضعیت برای کسب بینشی عمیق

های سیاستی در طول زمان توجه نمود تا بتوان روند تحوالت موجود در این حوزه هریک از گونه

ی های سیاستدر نمودارهای زیر، روند زمانی تغییر سهم هر یک از گونه اساسرا ادراک کرد. بر این 

 ی دوم تا ششم ارائه شده است.هابرنامهدر 
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 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستی فراگیر در هاسیاست: تحلیل روند سهم 5نمایه 

های فراگیر در طول زمان کاهش شود، سهم سیاستطور که از نمودار فوق مشاهده میهمان

 هدرصدی در برنام 60ای که از سهم گونههای توسعه داشته است؛ بهدر برنامه یتوجهقابلمعنادار و 

های مقابل، سهم سیاست هششم رسیده است. در نقط هدرصد در برنام 92دوم به سهمی در حدود 

 33ای که از سهم گونهاست؛ به افتهیشیافزاکوچکی  زانیبه مهای توسعه راهنما در طول برنامه

 درصد در برنامه ششم رسیده است.  39دوم توسعه، به  هدرصدی در برنام

 

 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستی راهنما در هاسیاستتحلیل روند سهم  :2نمایه 

توسعه در نمودار زیر ارائه شده است.  ههای عمومی در طول برنامتغییرات سهم سیاست وضعیت

 ایهگونداشته به توجهقابلها در طول زمان، افزایش شود، سهم این نوع سیاستطور که مشاهده میهمان

 است. ششم رسیده  هدرصد در برنام 77 دوم، به سهمی در حدود هدرصدی در برنام 92که از سهم 
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 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستی عمومی در هاسیاستتحلیل روند سهم  :1نمایه 

 گذاراستیس که آن است انگریبگذشته  چهار دههسیاستی در طول  یهاسهم گونهروند  تحلیل

ه ذکر ب حالنیدرعهای عمومی را افزایش دهد و بندی رسیده که بایستی سهم سیاستبه این جمع

 ر زمینهد گذارسیاستبعدی این است که دیدگاه  ههای فراگیر اکتفا نماید. نکتحداقل از سیاست

صورت متوسط، اختصاص سهمی در های راهنما تغییر چندان محسوسی نکرده و بهسهم سیاست

ه در شدو آمار ارائه شواهدها مفید دانسته است. بر اساس را برای این دسته از سیاست %36حدود 

ی توسعه هابرنامهی کلی هاسیاستادعا نمود که  توانمیهای سیاستی تحلیل روند گونه

تغییر  تریاتیعملتر و های کاربردیسیاست ارائةهای کالن به یریگاز کلیات و جهت مرورزمانبه

 ماهیت داده است.

توسعه  های کلی هر برنامهمندرج در سیاست هدر جدول زیر، توزیع هریک از اهداف چهارگان

بر شده است. توسعه ارائه ههای برنامو وضعیت سهم هریک از این چهار هدف در کل سیاست

ربوط آن م نیو کمتر ییناظر به اهداف ارتقا یاستیسهم در اهداف س نیشتری، بزیرجدول  اساس

دوم مدنظر  هعنوان اهداف درجبه زین یجادیسهم اهداف ا نیهمچن .است یاصالح اهدافبه 

 است. بودهتوسعه  گذارسیاست
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 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستتحلیل نظام اهداف در  :7جدول 

 ارتقا اصالح حمایت ایجاد امور

 دوم هتوسع هبرنام
9 3 6 3 
1% 76% 77% 76% 

 سوم هتوسع هبرنام
1 97 5 90 
77% 33% 92% 71% 

 چهارم هتوسع هبرنام
2 70 90 96 
93% 31% 70% 79% 

 پنجم هتوسع هبرنام
7 9 93 99 
90% 70% 71% 77% 

 ششم هتوسع هبرنام
79 90 5 36 
35% 97% 90% 77% 

 های توسعهکل برنامه
79 67 70 17 
79% 77% 91% 32% 

 هدهندکه نشان ریز ینمودارهاهای توسعه، گذاریشده در هدفدرک روند تغییرات حاصلبرای 

طور که مشاهده شود. همانمیارائه  ،در طول زمان است یاستیهای سدر کل بسته اهدافسهم هرگونه از 

روند نوسانی را تجربه  های توسعه در طول زمانهای کلی برنامهشود، سهم اهداف ایجادی در سیاستمی

سوم رسیده، اما طی  هدر برنام %77در برنامة دوم توسعه به  %90که از سهم زیر  ایگونهکرده است؛ به

 است.  رسیده %35ششم توسعه به حدود  ههای چهارم و پنجم مجدداً کاهش داشته و نهایتاً در برنامبرنامه

 

 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاست: تحلیل روند سهم اهداف ایجادی در 9نمایه 
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های توسعه در ابتدا افزایش، اما در نهایت مقابل، سهم اهداف حمایتی در برنامه هدر نقط

دوم تا چهارم، وضعیتی  هکه سهم اهداف حمایتی از برنام ایگونهبهکاهش را تجربه کرده است؛ 

 هایپنجم و ششم، روند سهم اهداف حمایتی در سیاست هکرده، اما در برنامرا تجربه  رشدروبه

 های توسعه نزولی بوده است.مبنای برنامه

 

 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاست: تحلیل روند سهم اهداف حمایتی در 90نمایه 

درصدی  77از طرف دیگر، روند اهداف اصالحی تقریباً مسیر مشخصی را طی کرده و از سهم 

ششم رسیده است. تحلیل روند اهداف اصالحی  هدرصد در برنام 90دوم به سهمی حدود  هدر برنام

ی بندی به جمعگذارسیاستکاهش رویکرد اصالحی در  هدر زمین گذارسیاستدهد که می نشان

 مرور کاهش داده است. رسیده و سهم این نوع اهداف را به

 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاست: تحلیل روند سهم اهداف اصالحی در 99نمایه 
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های توسعه دارای روند صعودی بوده نمودار زیر، سهم اهداف ارتقایی در طول برنامه به توجه با

ششم توسعه رسیده  هدرصد در برنام 77دوم توسعه، به  هدرصد در برنام 76ای که از گونهاست؛ به

ات تغییر به توجه باو  زمان مرور بهتوسعه  گذارسیاست یبندجمعکه  رسدیمبه نظر  ؛ لذااست

 ت.اس ی توسعه بودههابرنامهی ارتقایی در هاسیاستتکنولوژیکی ایجاد شده بر افزایش سهم 

 

 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستتحلیل روند سهم اهداف ارتقایی در  :97نمایه 

 گذاریاستستوان گفت که های توسعه میبندی تحلیل روند تغییرات اهداف سیاستی در برنامهجمعدر 

 های مختلف و احتماالً بنا به شرایطبندی روشنی نرسیده و در برنامهاهداف ایجادی به جمع هتوسعه در زمین

 ابعاد جدید در نظام حکمرانیاجتماعی و سیاسی جامعه در آن مقطع و به اقتضای وضعیت زمان و مکان، ایجاد 

را مورد توجه قرار داده است. از طرف دیگر، اهداف حمایتی نیز تقریباً مشمول همین اقتضائات سیاسی و 

و ششم،  برنامه پنجماما در  افته؛یی دوم تا چهارم و بنا به شرایط ایجاد شده افزایش هابرنامهاجتماعی شده و در 

مقابل، روند سهم اهداف اصالحی و ارتقایی در طول چهار  هاست. در نقطکاهش محسوسی را تجربه نموده 

الح، ای که اصگونهرغم تفاوت در جهت حرکت، در مسیر قابل رصدی حرکت کرده است؛ بهگذشته علی هده

های توسعه روندی نزولی و ارتقا به عنوان یک رویکرد ی در طول برنامهگذارسیاستعنوان یک رویکرد به

، رگذاسیاستروندی صعودی را تجربه کرده است. این امر بیانگر این مهم است که از دیدگاه تحولی، 

آفرین موفق بوده و اعمال های توسعهگرفته در طول زمان برای ایجاد نهادها و رویههای صورتگذاریریل

تند که بنا به اقتضائات و شده نیازمند این هسهای خلقها حداقلی است؛ اما این نهادها و رویهاصالحات در آن

 شود.  سازیروزتر آن در کشور پیادههای جدیدتر و بهشرایط روز، ارتقا یافته و نسخه
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های ی کلی برنامههاسیاستجدول زیر، سهم راهبردهای اجرایی و مبنایی در هریک از در 

بردهای شود، سهم راهطور که در جدول فوق مشاهده میتوسعه کشور ارائه شده است. همان

یرهای تمایل بیشتری به بیان مس گذارسیاستمبنایی بیشتر از راهبردهای اجرایی است و در واقع 

کلی و اجمالی برای راهبرد توسعه داشته است، اما نکتة مهم جدول زیر این است که بیش از نیمی 

توان دو های توسعه فاقد راهبرد تصریحی است. در تحلیل این امر میی برنامهیهای مبنااز سیاست

نویس توسعه، برای آزادی عمل برنامه گذارسیاستسناریو را مدنظر قرار داد؛ در سناریوی اول، 

صورت اقتضایی و در برخی موارد به ضرورتی به ذکر راهبرد در متن سیاست ندیده و صرفاً به

بنایی و اجرائی اکتفا کرده است. در سناریوی دوم، فقدان راهبردهای تصریحی ذکر راهبردهای م

یابی از نحوۀ دست گذارسیاستبندی ی توسعه، بیانگر عدم جمعهابرنامهی کلی هاسیاستدر متن 

، صورت نیابه اهداف و فقدان چهارچوب تحلیلی الزم برای ارائة راهبردهای کارآمد است. در 

سی نوی در سیاست یضعفنقطه عنوانبهای کلی فاقد راهبرد تصریحی هسهم باالی سیاست

 ها و اهداف پس ازی کلی برای تحقق آرمانهاسیاستاین نکته که  بهباتوجه. گرددمیمحسوب 

ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمانها قرار میمجموعه آرمان

نتیجه گرفت که وجود دو جز هدف و راهبرد ضروری است.  توانمی( 77 ،9396رضائی، ) کنندمی

را مشخص کرده و راهبرد  گذارسیاستهدف جزئی از سیاست است که آرمان و مطلوب مدنظر 

کند.  ند کیفیت دستیابی به اهداف را به زبان مفاهیم اجرایی تبییتوانمینیز حاوی اصولی است که 

ي هاتسياسد ضعفي اساسي در توانميي فاقد راهبرد هاسياست وجود سهم باالياز این منظر، 

ي کلي و جايگاه کليدي آن در هاسياستدهي ي توسعه باشد و به کارکرد جهتهابرنامهکلي 

 بزند. ي توسعه، ضربههابرنامهراهبردي 
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 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاستتحلیل نظام راهبردها در  :3جدول 

 بدون راهبرد مبنایی اجرایی امور

 دوم هتوسع هبرنام
7 9 9 
92% 1% 26% 

 سوم هتوسع هبرنام
3 97 79 
9% 33% 61% 

 چهارم هتوسع هبرنام
5 92 79 
99% 33% 65% 

 پنجم هتوسع هبرنام
97 90 73 
72% 77% 69% 

 ششم هتوسع هبرنام
70 93 72 
76% 92% 61% 

 های توسعهکل برنامه
73 63 979 
99% 77% 62% 

ی توسعه گذارسیاستگانه در راهبردهای های سهدر نمودارهای زیر، سهم هریک از وضعیت

های فاقد شود، سهم سیاستطور که مشاهده میگذشته ارائه شده است. همان دهةدر طول چهار 

ای که از گونه های توسعه، دارای روندی نزولی است؛ بهراهبردهای تصریحی در طول برنامه

 ششم توسعه رسیده است. هدرصد در برنام 61دوم، به  هدرصد در برنام 26سهمی در حدود 

 

 هی توسعهابرنامهی کلی مبنای هاسیاستی فاقد راهبرد در هایاستستحلیل روند سهم : 93نمایه 

 در گذارسیاستوضعیت روند سهم راهبردهای مبنایی در طول زمان، نشانگر آن است که 

برابر را در این نوع راهبردها اعمال کرده، اما از  چهاریک مقطع، افزایش قابل توجهی در حدود 

 های کلی در پیش گرفته است. پنجم به بعد، روند نزولی را برای این دسته از سیاست هبرنام
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 ی توسعههابرنامهی کلی مبنای هاسیاست: تحلیل روند سهم راهبردهای مبنایی در 97نمایه 

رغم یک افت اولیه، روندی با رشد مالیم های دارای راهبردهای اجرایی، علیمقابل، سهم سیاست هنقطدر 

 است.  ششم رسیده هدرصد در برنام 76دوم توسعه به حدود  هدرصد در برنام 92را تجربه کرده و از حدود 

 

 ی توسعهاهبرنامهی کلی مبنای هاسیاست: تحلیل روند سهم راهبردهای اجرایی در 96نمایه 

های فاقد راهبرد جا که سهم سیاستبندی این بخش بایستی اشاره کرد که از آندر جمع

توان استنباط نمود که های توسعه دارای روندی نزولی است، میتصریحی در طول برنامه

بندی رسیده که برای هدایت و راهبری کارآمدتر توسعه در کشور توسعه به این جمع گذارسیاست

 هاینیازمند این است که عالوه بر ذکر اهداف، به بیان راهبردهای تحقق اهداف در متن سیاست

 به دنبالدا نویسی، ابت گیری در سیاستکلی مبنای برنامه نیز بپردازد، اما در فرایند اعمال این جهت

این بوده تا راهبردها را صرفاً در سطح مبنایی بیان کند و از ارائه راهبردهای تفصیلی پرهیز نماید. 

های سوم و چهارم و سهم کمتر این سهم راهبردهای مبنایی در برنامه توجهقابلاین امر از افزایش 
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جرائي اي مبنايي و اتغييرات سهم راهبردهدست راهبردها در این دو برنامه قابل استنباط است. اما 

توسعه با اين  گذارسياستهاي که ظاهراً خواسته دهدميي پنجم و ششم نشان هابرنامهدر 

هاي توسعه با توسل به راهبردهاي مبنايي، غرض و رويکرد نيز محقق نشده و راهبري برنامه

اجرایی در های دارای راهبرد سهم سیاست رونیازا. را فراهم نکرده است گذارسياستمقصود 

های درصد در برنامه 90طول برنامة پنجم و ششم توسعه افزایش محسوس یافته و از متوسط سهم 

 های پنجم و ششم رسیده است.در برنامه درصد 75 متوسطسوم و چهارم توسعه به 

 شنهادهايپو  يبندجمع -1

های توسعه در کشور، های کلی برنامهده از تحلیل سیاستآمدستنتایج به به توجه با

های کلی تتر سیاستر و کاملنویسی توسعه جهت تدوین دقیق ارتقای سیاست برایپیشنهاداتی 

 شود.هفتم توسعه ارائه می همبنای برنام

 جاي اموراتها بر مسائل بهابتناي سياست .5-1

کلیت  ابتناءششم توسعه،  ههای کلی مبنای برنامابهام در نگارش سیاست از جمله نکات پُر

ها بر امور توسعه است. هرچند تبیین و تعریف دقیقی از امور و حدومرزهای آن در هریک سیاست

های کلی رسد که تدوین سیاستمی به نظراست، اما  صورت نگرفتههای سیاستی تا کنون از بسته

 را ایجاد کند.  یتوجهقابلهای نظری و عملی تواند چالشگانه میقالب امور هشت در

های های جامع در نظامریزیبرنامه هخوردن تجربجهت شکست رسد هم بهبه نظر می

ور، نویسی مبتنی بر امدلیل نقدهای وارده بر الگوی سیاستریزی توسعه در جهان و هم بهبرنامه

مت س هفتم باید یک انتقال پارادایمی را تجربه کرده و به هنویسی توسعه برای برنامسیاست

 نویسی مبتنی بر مسئله حرکت کند. سیاست
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 هاي توسعه قبلیبرنامه شناسیآسيب

 

 گاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايرانراتاق باز

 هاي اتاق ايرانمرکز پژوهش

 

 چکيده   

شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقالب پرداخته شده گزارش، به آسیباین در 

، حیطرا» :ریزیای گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامههبازخوانی تجربه .است

 پایدار سعهتو و پیشرفت ایجاد برای کافی توانایی و شایستگی از «نظارت و اجرا، گیریتصمیم

 ریزی،برنامه فرایند در نفعانذی تمامی نظرات نقطه و هادرخواست به توجه عدم. نیست برخوردار

 همه در گذاریهدف برای تالش ای،منطقه توازن به توجهیبی ها،برنامه در باال تمرکزگرایی

 است، هافزود شده بینیپیش اهداف تحقق در هابرنامه هاینارسایی بر ،(بندیاولویت عدم) هابخش

 به. گویندمی سخن تکراری آیین مثابه به ریزی،برنامه تداوم از حتی منتقدان بعضی که نحوی به

که تناسبی با مشکالت و مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن  ریزی بدون اینبرنامه که معنا این

 است هیافت ادامه  و یافته تنزل اداری مسئولیت یک حد در صرفاً هاداشته باشد، در طول این سال

 .است زده دامن توسعه مسیر از شدن دور و سوزیفرصت به عمل در و
 

 برنامه هفتم ،مدیریت تحول ،یشناسآسیب کليدواژگان:
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 مقدمه

که تدوین  نای به توجه بااکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قراردادیم و که هم عنایت به آنبا 

-یاستریزان و سنیازمند وفاق ملی و اجماع نخبگان، برنامه محورتیاولوبینانه و ، واقعمحورمسئلهیک برنامه 

مسائل و مشکالت پیشرو است، ضرورت دارد  وفصلحلگذاران بر سر مفهوم، نقش و اهمیت برنامه در 

 یشناسبیآسکشور مورد کنکاش و بررسی تحلیل و انتقادی قرار گیرد و  یزیربرنامهرویکرد حاکم بر نظام 

ن الیحه نقشه راه تدویعنوان  های کلی برنامه هفتم توسعه بههای حاصل شده، سیاستشود تا بر اساس درس

ای تدوین و تعیین گردد که با ایجاد تحوالت اساسی در ساختارها و سازوکارهای تدوین گونهو احکام برنامه به

آفرینی در تولید، بهبود چشمگیر در وضعیت رفاه و سترساز تحقق اهداف مهمی نظیر جهشو اجرای برنامه، ب

 آید.  راهم ای نیل به توسعه فالزامات پایه گذر نیاور گردد و از به اقتصاد کش یبخشثباتمعیشت خانوارها و 

بازوی مشورتی بخش خصوصی با همکاری  عنوان بهایران،  های اتاقمرکز پژوهش اساس نیا بر

های برنامه یشناسبیآسهای تخصصی، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تالش دارد با نگاهی به کمیسیون

در  ثرورود این گزارش گامی هرچند کوچک اما مپیشنهاد دهد. امید می یزیربرنامه نظام بهتوسعه قبلی، 

 اشد.  ب های در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعهراستای بهبود مسیر توسعه اقتصادی و تحقق آرمان

 هاي توسعه کشور  شناسی برنامهآسيب

انبه به جمحدود به یک یا چند حوزه نگردد و با نگاهی همههای توسعه شناسی برنامهکه آسیب منظور این به

 مجموعهدهی های توسعه پرداخته شود، در ادامه سعی شده است با ترکیب و نظماهم موانع پیشروی برنامه

ها (، اهم چالش1های توسعه، در قالب مدل ارائه شده در شکل )شناسی برنامههای انجام شده در زمینه آسیبپژوهش

های توسعه کشور، در چهار سطح به شرح زیر ارائه شده بینی شده در برنامهروی تحقق اهداف پیشموانع پیشو 
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 (یزیربرنامههای توسعه کشور )مرحله ماقبل ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامهالف( :  9است

 .رنامهب ایرادات مربوط به اجرای محتوای برنامهایرادات مربوط به ج(  یزیربرنامهایرادات مربوط به فرایند ب(

 هاي توسعه کشوربرنامه شناسيآسيبمدل  -1شکل 

 

  هاایرادات مربوط به شرایط محيطی حاکم بر برنامه -الف

 فقدان فهم مشترک در سطح مفاهيم توسعه    -5

یکی از ملزومات اساسی در ابتدای حرکت به سمت توسعه، تعریف مفهوم یا ارائه  که نیا وجود با

و متخصصان در خصوص آن است، اما این موضوع  نظرانصاحب نظراتفاقالگوی مشترکی از توسعه و 

 سالهنجپ هایبرنامهقرار نگرفته و در هیچ از یک  موردتوجه یطورجدبههای توسعه کشور تاکنون در برنامه

 بهت. آنها ارائه نشده اس یهایژگیو، ابعاد و «توسعه یزیربرنامه»و  «توسعه»توسعه، تعریف روشنی از مفاهیم 

برای اخذ  اهبخشو رقابت  سالهپنجتخصیص بودجه  مثابه بهرا  یزیربرنامهدر دهه اخیر مفهوم  مثال عنوان

از  صورت انبوهی از ارقام و اعداد درآمده و برنامه به سوکیاند که پیرو این امر، از منابع بیشتر در نظر گرفته

 است.   سوی دیگر حفظ سازگاری بین اجزا و انبوه اطالعات، بسیار دشوار و حتی غیرممکن بوده

                                                 
های انجام شده توسط مردوخی های توسعه، از پژوهششناسی برنامهذکر است که بخش آسیب شایان -9

(، 9311گران تکنولوژی ایران )( و شبکه تحلیل9393(، تهرانی )9393(، برمکی )9391پور )(، رجب9392)

   (، اقتباس شده است. 9392( و مکنون، سلیمی و  بهرامی )9393متقی ) (، سجادی و9399زالی  )
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 هنگام و در دسترس عدم وجود آمار و اطلعات به -5

که این  موجود استیک برنامه مطلوب، مستلزم شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضع و شرایط تدوین 

جامع  اطالعاتوجود  تیبااهمکه موضوع  است یحالگردد. این در مهم از طریق بررسی آمار و ارقام حاصل می

عالوه بر فقدان اطالعات و آمارهای دقیق و  ایرانکشور مغفول مانده و کشور  یزیربرنامهدر نظام  اعتمادقابلو 

 است:   اقض مواجه است که برخی از مصادیق آن به شرح ذیلبه هنگام، گاهی با اطالعات و آمارهای متن

  های توسعه از یک سو به دلیل ناقص های برنامهرسمی عملکرد اقتصادی دولت در سالگزارش

قرار  یزیررنامهبتواند مبنای خیر، نمیابودن و از سوی دیگر به دلیل انتشار با بیش از یک سال ت

  شد(. منتشر 1386که در سال  1384گزارش عملکرد اقتصادی سال  مثال عنوان بهگیرد )

  منتشر شده توسط دو مرجع آمار رسمی کشور )بانک مرکزی و مرکز آمار ایران( دارای آمارهای

خش افزوده ب بر اساس آمار بانک مرکزی، ارزش مثال عنوان بهتعارض و بعضاً تناقض هستند )

یافته، اما مطابق آمار مرکز آمار کاهش 1384درصد در سال  7به  1383درصد در سال  12صنعت از 

  است(. یافتهافزایش 1384درصد در سال  7به کمتر از  1383درصد در سال  2ایران، متغیر مذکور از 

 ساختار سياسي و اجتماعي کشور  -3

 های توسعهبرنامهها، ابزارها و راهکارهای عقالنی و رهنمودهای سیاسی معموالً بر سیاستها گیریجهت

 اند. از همین رو آنالشعاع قرار دادههای توسعه را تحتشدت برنامه هستند و اتفاقات خارج از برنامه به حاکم

جمله برنامه اول، سوم و پنجم عمرانی )پیش از انقالب( و اول، دوم و سوم توسعه  ها ازچه در بسیاری از برنامه

ا هبینی نشده و یا با اهداف در نظر گرفته شده در برنامهها پیشده، یا در برنامه)بعد از انقالب( در عمل اتفاق افتا

های د با برنامهعبُهای همبرخی برنامه قرارگرفتنمثالی در این زمینه در دستور کار  عنوان بهخوانی نداشته است. هم

ی و خاتمآقای هاشمی، طرح ساماندهی اقتصادی در دولت آقای توسعه نظیر طرح تعدیل ساختاری در دولت 

توسعه، به دلیل  سالهپنجهای ارچوب برنامههنژاد خارج از چاحمدیآقای طرح تحول اقتصادی در دولت 

مالحظات سیاسی اشاره کرد که در عمل موجب شده، بخش مهمی از توان بدنه کارشناسی دولت صرف تهیه 

 گیرند.    در حاشیه قرار سالهپنجهای اجرای برنامه ندیفراشود و در عمل های جانبی ها و برنامهطرح
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 ريزي هاي قانوني در خصوص برنامهناهماهنگي -4

سجام الزم  ریزیبرنامهمجموعه قوانین و مقررات حاکم بر  سعه در ایران فاقد انطباق و ان تو

 هایروبرو اســت. ازجمله کاســتیپوشــانی، تناقض و گاه با خاهای قانونی اســت که گاه با هم

   از:  اندعبارتتوسعه در کشور  ریزیبرنامهقانونی 

  ای همحدوده عمل قانونی مجلس شورای اسالمی در مورد تغییر لوایح برنامه مشخص نبودن

توسعه )در مواردی تغییرات اعمال شده توسط مجلس فراتر از تغییرات جزئی بوده و درواقع 

 شود(قوه مجریه محسوب می نوعی دخالت در وظایف

 عههای توسها و مناطق در تدوین برنامهسازوکار قانونی جلب مشارکت بخش نامشخص بودن  

  ران در گذابا سیاست ریزیبرنامهفقدان سازوکار قانونی برای نحوه تعامل کارشناسان نظام

امنیت ملی در مسیر  یعالیشورامجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی و 

 های توسعههای کلی و لوایح برنامهتدوین سیاست

  نهاد عالی عنوانبهجدی در ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای اقتصاد  یهایینارساوجود 

 توسعه   یهابرنامهاجرای  ندیفراو نهاد ناظر بر  یزیربرنامهنظام 

 ریزي ایرادات مربوط به فرایند برنامه -ب

شود، فرایند ( مالحظه می2که در شکل شماره ) طورهمانهای توسعه تدوین و تنظیم برنامهفرایند 

وسعه از های تهای کلی برنامهسیاست ایران. در کشور کندیمرا برای تدوین و تکمیل طی  یخصوص به

ان عنوسوی مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به

ها ههای دولتی نیز نیازها، برنامها و دستگاهشود. از سوی دیگر وزارتخانههای توسعه ابالغ میمجری برنامه

و  تمدیریمنظور تلفیق به سازمان  تدوین کرده و به سالهپنجو پیشنهادهای خود را برای یک دوره 

ورای ویب نهایی در اختیار مجلس شکند. این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصریزی ارسال میبرنامه

ای ههای مختلف برنامه ابتدا در کمیسیوندهد. البته در مجلس شورای اسالمی نیز بخشاسالمی قرار می

 گیرد.می تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و بازبینی قرار
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 توسعه یهابرنامهفرایندهای تدوین و تنظیم  -7شکل 

 

مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس انجام  چرخه عظیمی شاملین فرایند که طی ا

 باشد که عدم رعایت آنها سبب بروز برخی از مشکالت خواهد شد.می ضروریاتیشود، دارای می

 ها پرداخته شده است.  در ادامه به بررسی این آسیب

 ريزي نامهبر فراينددر  نفعانذيمشارکت نگرفتن تمامي  ريزي و بهتمرکزگرايي در برنامه .5

شور در ک ریزیبرنامهبسیار بر ضرورت امر تمرکززدایی، نظام  داتیکاتها و تالش رغمیعل

ای هبا درجه بسیار باالیی از تمرکز تعریف شده و همواره شاهد هستیم که تمرکزگرایی در برنامه

ور و کش ریزیبرنامهبه سازمان مدیریت و  هابخش، از هابخشتوسعه کشور از مناطق به مراکز و 

لی مین ماااز این سازمان به مقامات عالی سیاسی گرایش دارد و نظام سیاسی و قانونی و نحوه ت

 کنند.   این تمرکز را پشتیبانی می یجد طور بهها نیز برنامه

ا هریزی توسعه در سطح ملی و کالن، بدون مشارکت و مسئولیت استانشیوه متمرکز برنامهاستمرار 

 -ی های اقتصادتوسعه یا حتی بدون توجه به اولویت سالهپنجهای تهیه و تنظیم و اجرای برنامهدر 

 وجهت باشود. ریزی محسوب میبرنامه ندیفراهای اساسی مربوط به استان کشور از چالش 31اجتماعی 

وسعه بر های تپردازند و برنامهکه بازیگران مختلفی در عرصه اقتصاد کشور به ایفای نقش می این به

ها، وجود توافقی کلی میان بازیگران مختلف ثر است، لذا الزمه اجرای موفق برنامهوعملکرد هر یک م

و نخبگان دانشگاهی و  نظرانصاحبهای استانی، های اجرایی، سازمان)بخش خصوصی، دستگاه
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 یالحها است. این در برنامهها و احکام نمایندگان جریانات فکری( در عرصه اقتصاد کشور بر سر اولویت

های بخش خصوصی و همواره یکی از گله که ینحو به؛ افتهینتحققکه این امر مهم در کشور  است

نایع، اتاق بازرگانی، ص) توجهی به نقش نهادی، مدنی و سیاسی بخش خصوصیهای صنفی بیتشکل

راحی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و طمعادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف( عموم مردم در 

زی، یا ریهای اجرایی نیز به دلیل دخیل نبودن در روند برنامهها بوده است و دستگاهمین مالی برنامهات

 آورند.   نمی به دستها ای برای اجرا ندارند یا اصوالً درک درست و صحیحی از برنامهانگیزه

 هاي غيرکارشناسي مداخله قانوني ديدگاه .5

های توسعه دچار خاهایی است که عمالً امکان ورود نظرات فرایند تدوین برنامه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  کند. در این راستا میایجاد می هابرنامهغیرکارشناسی را در 

  ظرگرفتنن دردر مجلس، پیشنهاد یک نماینده با  سالهپنجهای به هنگام بررسی قانون برنامهگاه 

  شود. شدن یک ماده قانونی میای و نه ملی، سبب اضافه یا تعدیلمالحظات منطقه

  تغییراتی که بر جداول کمی برنامه در مجلس، به شیوه کارشناسانه ریغنمونه این مداخالت بارزترین ،

شده این اعداد و ارقام انتخابی نبوده و حاصل محاسبات انجام که آن حالشود؛ گیری اعمال میرأی

  باشند.می های اقتصادسنجی و بر اساس شرایط موجود و امکانات در دسترسبه کمک روش

 ريزي ملحظات مرتبط با زمانبندي فرايند برنامه .3

ها و مالحظات زمانی مواجه است، به دالیل مختلف تدوین برنامه در کشور با محدودیت

  از: اندعبارتبرخی از این دالیل 

  عه های توستغییر دولت یا مجلس، یکی از دالیل تسریع در تدوین برنامهناشی از مالحظات

ا بر مدتی را بباشد که پیرو این امر، دولت و مجلس تمایل دارند در مدت تصدی، برنامه میانمی

توان های بارز این امر میمرحله اجرا درآورند. از مثال اساس نظرات و منویات خود، تدوین و به

  مود.ن آن توسط مجلس هفتم اشاره برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم و نهایی کردنبه تدوین 
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 های توسعه از منظر زمانی در قالب مواد و احکام برنامه های کلی برنامهبسیاری از سیاست

 های کلی برنامه در ظرفبرخی سیاست گرید عبارت بهقابلیت پیگیری و اجرا را ندارند. 

  قابل تحقق و اجرا نیستند. سالهپنجزمانی 

 تدوين برنامه  فرايندعدم رعايت تقدم و تأخر زماني در  .4

های اساسی برنامه مشخص و سپس مشیاینکه در قدم اول باید خطوط کلی و خط رغمیعل

های کلی در مجمع تشخیص احکام برنامه در راستای تحقق آنها تدوین گردد، اما تدوین سیاست

با هم جلو رفته و فرصت مناسب برای  زمانهممصلحت و محتوای )احکام( برنامه در دولت، 

 ز عدمای جهای کلی وجود ندارد که این امر نتیجهاطالع از محتوای برنامه و تطبیق آن با سیاست

ارائه الیحه برنامه به مجلس های کلی ندارد. همچنین معموالً زمان همسویی احکام برنامه با سیاست

ا های است که فرصت کافی برای بررسی و اصالح الیحه وجود ندارد و حتی گاه دولتگونهنیز به

از این محدودیت استفاده کرده و با ارائه دیرهنگام برنامه به مجلس، این فرصت را محدودتر 

 نمایند.می

 ها  ها و بخشاي به برنامه در دستگاهنگاه بودجه .1

های توسعه کشور هماهنگی وجود ندارد، اهداف، راهبردها های سالیانه و برنامهمیان بودجه

ته و ای قرار گرفالشعاع تخصیص منابع و تصمیمات موقت و بودجهها تحتهای برنامهو سیاست

ریزی حاکم و مسلط شده است. همچنین به ریزی بر نظام برنامههای بودجهادبیات، ابزارها و شیوه

عبیر هزینه ت صرفبه، عمدتاً هادستگاهای به برنامه، اجرای برنامه در نگاه بودجه حاکم بودن دلیل

ها نیز بدون اشاره به میزان دستیابی به اهداف، از در گزارش عملکرد برنامه رو نیهمشود و از می

شود. الزم به ذکر است که به دلیل سایه شده( گزارش داده میاختصاص پول )اعتبارات هزینه

انداختن بودجه بر برنامه و تابعیت برنامه از بودجه در عمل، جایگاه برنامه توسعه در کشور به 

  تعدادی طرح عمرانی تقلیل یافته است. 
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 ريزي اي و عدم استمرار برنامهنگاه دوره .6

یرد و گانجام می بارکیسال  هایی هر پنجای و در قالب کمیتهصورت دوره ریزی بهبرنامهفرایند 

ات آن در اختیار و تجربی گسسته شده بودن یفصلکامل به دلیل  به طوربرنامه، این الیحه  تصویبپس از 

ریزی از حالت فصلی خارج شود و به یک امر مستمر برای اینکه برنامه ؛ لذاگیرددستگاه اجرایی قرار نمی

  ست.ا هایی جهت نظارت دائمی و اصالح برنامه ضرورتی انکارناپذیرکمیتهو دائمی تبدیل گردد، وجود 

 کشور  ريزيبرنامهفقدان راهبردهاي بلندمدت براي نظام  .1

 ندیفراریزی در کشور، حاکم نبودن راهبرد مشخصی بر سابقه طوالنی امر برنامه رغمیعل

خشی، عمق و ب -ی اهای منطقهها از نظر جامعیت، نگرشریزی سبب شده که نوع برنامهبرنامه

 روشنی در نظام بلندمدتکه موارد مذکور باید به است یحالحد تفصیل، مشخص نباشد. این در 

رنامه و مجریان ب ریزان عنوان یک الزام قانونی در دستور کار برنامهباشد و به مشخصریزی برنامه

ای ههای شخصی و تغییر در مدیریتتبع نگرشتا برنامه به ردیقرار گریزی در هر مقطع برنامه

 و اقتصادی کشور، از مسیر اصلی خود منحرف نشود.   سیاسی

 ایرادات مربوط به محتواي برنامه  -ج

 مدت هاي ميانابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستي و برنامه -5

ای کلی نظام( هسیاست ،سالهانداز  بیستارتباط میان اسناد باالدستی )قانون اساسی، سند چشمنحوه 

 هایرنامهبچتر سیاستی بلندمدت بر  یکمبهم است و موجب شده که  سالهپنجمدت های میانبا برنامه

  نمونه: نوانعریزی مواجه شود. بهمدت کشور حاکم نباشد و بعضاً کشور با افراط و تفریط در برنامهمیان

  ای تعدیل، هیکباره در برنامه دوم رویکرد ارشادی و سیاست اول با رویکرد تفصیلی تدوین شد و بهبرنامه

  رفت.گ زده و بدون بسترسازی الزم برای کنترل آثار جانبی منفی آن، مورد پیگیری قرارصورت شتاب به

  ای کلی هدر کشور است و سیاست ریزیبرنامهتعدد اسناد باالدستی نظام از دیگر نقاط ابهام

  غیرضروری و غیرمنطقی خوانده شده است. نظراناز صاحبمتعدد توسط بسیاری 



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
16 

 

 صحيح در اهداف برنامه   گذارياولويتتعدد اهداف و عدم  -5

 و متعدد هایسیاست و اهداف دربرگیرنده همواره کشور در توسعه هایبرنامه

 نتضما کاهش رویه این که بوده هابخش زیر و هابخش از شماریبی تعداد برای غیرمنعطف

 یک رایب توسعه ششم برنامه سند در مثالعنوانبه. است داشته دنبال به را هابرنامه اجرایی

 هک است یحال در این. گردید مطرح سیاست و راهبرد کلی، هدف شماریب ساله،پنج دوره

 اکیح برنامه، سند در محدود هدف چند از بیش درنظرگرفتن ریزی،برنامه ادبیات اساس بر

 نیبیپیش اهداف تحقق برای ضمانتی کهیحال در است، اهداف نمایشی وجه غالب بودن از

 .ندارد وجود شده

 ها کلي، تفسيرپذير و تفصيلي بودن افراطي برخي مواد برنامه -3

ده نشها و عملیات اجرایی و مشخص منجر به تدوین برنامه تنهانهریزی کشور نظام برنامه

های کلی در قوانین بودجه محدود گردیده و حتی حلریزی به طرح برخی راه، بلکه برنامهاست

های اجرایی برنامه نیز توسط دولت تهیه نشده است. از وجهی دیگر، ارائه مواد نامهمقررات و آیین

و  سازی و تفسیر موادهای توسعه، سبب ایجاد ابهام در پیادهصورت کلی در برنامه و قوانین به

ن صورت تفصیلی و با جزئیات فراواها بهتدوین برخی برنامه ها شده است.توجیه عملکرد برنامه

 سعهتوان به برنامه اول تومی مثالعنوانبهریزی ایران است که نیز از دیگر نقاط ضعف نظام برنامه

 اشاره نمود.

 عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه  -4

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...( و حتی بین ) هاتوسعه، بین بخشهای معموالً در برنامه

اقتصادی مثل صنعت، بازرگانی، کشاورزی و...( ارتباط  هایبخشها )زیر اجزای داخلی بخش

 برشمرد:   توانیمشود که دالیل زیر را برای این امر کننده دیده نمیمنطقی و تکمیل
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  اینکه احکام و قوانین رغمیعل مثالعنوانبهاصلی،  نفعانیذیک ماده قانونی بدون حضور تدوین 

مین نیازهای داخلی تنظیم شود، اما احکام اآموزش، پژوهش و فناوری باید در جهت ت مرتبط با حوزه

است  جهتنیبدو قوانین مذکور، ارتباط مشخصی با توسعه اقتصادی، صنعتی و غیره ندارند. این  امر 

 انعنوبهمتقاضی و نظام آموزشی کشور  عنوانبهد، فرهنگ و غیره های صنعت، اقتصاکه بخش

  کنند.نمی ریزی هیچ کجا یکدیگر را مالقاتبرنامه ندیفراکننده نیروی کار، در طول عرضه

  اند نیز یکی از طرفین دارای نفوذ و اعتبار بیشتری بوده، لذا حضور داشته نفعانیذمواردی که در

ها به سمت آن سنگینی کرده و بدین ترتیب با ایجاد گسستگی در برنامه، ارتباط منطقی وزن سیاست

های توان به در حاشیه قرارگرفتن سیاستنمونه می عنوانبهاست.  خوردهبرهممیان مواد برنامه 

مود. در سیاست اشاره ن دسته دوهای بازرگانی و گسستگی میان این صنعتی در تعامل با سیاست

  شوند.می های صنعتی تدوینکامل جدا از برنامه به طورهای تجاری ضر سیاستحال حا

 عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده  -1

ها هپژوهی در نظام تدوین برنامریزی کشور عدم استقرار رویکرد آیندههای اصلی نظام برنامهاز ضعفیکی 

شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان و نیز قرارگرفتن ایران در معرض  به توجه بااست. 

ت. در حوزه اقتصاد کشور بسیار زیاد اس ژهیو بههای طبیعی، احتمال بروز اتفاقات و رخدادهای غیرمنتظره آسیب

های تنظیم برنامه تدبیر در تهیه وهای توسعه کشور، جبران کمبود و نقیصه نظام نگری در برنامهکمترین خاصیت آینده

اولویت امور و مسائل در دستور کار آینده در هر دو بخش دولتی  ترتیبمدت توسعه و تنظیم و مدت و کوتاهمیان

ه حاکی های توسعه سنوات گذشتو خصوصی در سطوح ملی، استانی، بخشی و بنگاهی است. تجربه اجرای برنامه

ن منابع میاشود یا هرگاه کمبودی در تای به اقتصاد کشور وارد میینی نشدهباز آن است که هرگاه شوک پیش

 شده در برنامه برای همیشه عوض شده وهای تعیینآیند، اولویتهای ساالنه پیش میهای توسعه و یا بودجهبرنامه

های دی، محدودیتاقتصاهای ثیر مسائلی نظیر تحریماضروری است ابعاد و چگونگی ت ؛ لذاشوندیا نادیده گرفته می

 های توسعه موردتوجه قرار گیرد. در برخی از اینمین منابع مالی، نوسانات شدید درآمدهای نفتی و غیره در برنامهات

 ود.  ش ها و برخورد با سناریوهای مختلف استفادهنگاری در تدوین برنامههای آیندهموارد حتی الزم است از تکنیک
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 هداف برنامه بلندپروازانه بودن ا -6

تعیین هدف هر برنامه بر اساس توان اجرایی کشور و امکانات واقعی  که نیا وجود با

های ها و محدودیتهای توسعه، تواناییناپذیر است، اما در برنامهآن ضرورتی اجتناب

ینی بدرستی پیش های آتی بهیا محدودیت قرار نگرفتهجامعه به شکل اصولی مورد توجه 

واقع این  اند. درهای توسعه بیش از حد بلندپروازانه طراحی شدهبرنامه لذا؛ نشده است

که مثالً ظرف مدت پنج سال یا حتی  است نانهیبرواقعیغگرایانه و یک نگرش بسیار آرمان

در  یافتگیای از لحاظ توسعهبیشتر بتوان معضالت کشوری را که با ساختارهای ویژه

تا  .رو است، تغییر دادتکنولوژیک، سیاسی، اجتماعی و... روبههای مختلف اقتصادی، زمینه

. شایان ذکر است که در برنامه چهارم و پنجم ردیقرار گیافته در ردیف کشورهای توسعه

ر تعیین که این ام شد رفتهیپذعنوان اصل به اندازچشمبه اهداف سند  یابیدستتوسعه، الزام 

 اهداف بلندپروازانه را در پی داشت.

 هاي توسعه قبلي عدم همخواني با برنامه -1

های مختلف ارتباط روشن محتوایی و ساختاری توان بین برنامهکلی نمی طور به

های یک زنجیر، در کنار عنوان حلقههای مختلف توسعه کشور بهپیدا کرد و برنامه

رو برنامه سوم چهارم را دنباله برنامهتوان نمی مثال عنوان بهشوند. همدیگر دیده نمی

های توسعه، های آن دانست. همچنین در برنامهکننده ضعفو مکمل اقدامات و برطرف

اهداف برنامه و شیوه تعیین نیز متفاوت است. مثالً در برنامه دوم طرح ساماندهی 

و عمده مضامین، ماهیت بلندمدت دارند و در قالب  قرار گرفتهاقتصادی، مالک عمل 

است که عدم  ذکرانیشات امکان تحقق کامل اهداف آن وجود ندارد. مدهای میانبرنامه

از  یتوجهقابلریزی، به میزان های گذشته برنامههای توسعه با تجربهخوانی برنامههم

 گیرد.یم نشئتها شناسی برنامهتوجهی به آسیبریزی و بیبرنامه ندیفراای بودن دوره
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 اي و منطقهريزي فضايي عدم توجه به برنامه -8

بین مناطق  کار ملیآمایش سرزمین و تقسیم یبر مبناریزی فضایی های توسعه، برنامهر برنامهد

 . به عبارتی مکانیسمنگرفته استقرار  توجه موردای بین نواحی هرگز کار منطقهیا تقسیم

ی در اریزی منطقهها در تهیه، تدوین و اجرای برنامه و نیز نقش برنامهدرگیرشدن مناطق و استان

لت از ای، غفریزی فضایی و منطقهعدم توجه به امر برنامه ؛ لذاباشدریزی ملی مشخص نمیبرنامه

های سیاسی، اجتماعی، حلی در بخشم -ی اها و نیازهای منطقهها، ظرفیتامکانات، فرصت

 اقتصادی و فرهنگی را در پی داشته است. 

 زدگي در برنامه دولتي -9

های تخصیص منابع در بخش دولتی بوده و در بسیاری موارد های توسعه غالباً برنامهبرنامه

عنوان یک عامل مهم دهی و هدایت فعالیت بخش خصوصی بهگذاری، عالمتضرورت سیاست

ریزی در ها و ابزارهای برنامه. حتی در غالب موارد، روشاستنشدهاقتصادی در نظر گرفته 

های اقتصادی آنها نقش مسلط مسکن که بخش خصوصی در فعالیت هایی چون کشاورزی وبخش

ه شوند، مشابهای دیگری چون صنعت و بازرگانی که عمدتاً توسط دولت اداره میدارد، با بخش

 و یکسان بوده است.  

 هاي اجرايي و عملياتي عدم وجود برنامه -50

است، گویی برنامه توسعه بدون های اجرایی های توسعه منوط به برنامهبرنامهشدن اجرایی

های واقع هرجا که در برنامه باشند. درهای اجرایی، فاقد عنصر مهم تعهد و غیر قابل حسابرسی میبرنامه

. این آمیز بوده استهای اجرایی به معنای دقیق کلمه وجود داشته، اجرای برنامه موفقیتتوسعه، برنامه

انون اند و در کنار متن قهای اجرایی بودهعه کشور فاقد برنامههای توسدر حالی است که تاکنون برنامه

های برنامه توسعه، متونی تحت عنوان اسناد پشتیبان شامل رویکردهای کلی حاکم بر برنامه و بخش

 ندارند.  آور و اجراییقانون نبوده، بلکه جنبه الزام تنهانهگردد که مختلف آن منتشر می
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های اجرایی بر ( برنامه چهارم توسعه بر لزوم تهیه برنامه155در ماده )ذکر است که هرچند شایان 

کید شده، اما این ماده در برنامه چهارم به اجرا در اها تتوسعه ملی و استانی از سوی دستگاه اسناداساس 

 است.    هنیامد و در دو برنامه پنجم و ششم توسعه این ماده از نظر گروه تدوین برنامه مورد غفلت قرار گرفت

 ها فقدان ارتباط منطقي بين جداول کمي و محتواي برنامه -55

کند جداول کمی، ترجمه مواد برنامه به اعداد و ارقام باشند تا از طرفی تکلیف ریزی حکم میبرنامهمنطق 

در حال  دوجو نیا بامجریان شفاف شود و از طرف دیگر امکان ارزیابی و نظارت بر عملکرد ایشان نیز فراهم آید. 

وند. شمنفک از یکدیگر تهیه می یندهایفراروند و با طی حاضر مواد برنامه و جداول کمی هریک به راه خود می

است که در برنامه چهارم توسعه، جداول کمی در انتهای احکام برنامه ذکر شده بود، اما برنامه پنجم  ذکر انیشا

  ید.گردتوسعه بنا به دالیل مبهم بدون جداول کمی، هم از طرف دولت ارائه شد و هم از طرف مجلس تصویب 

اشتن د رغمیعلشود که تغییراتی در مفاد برنامه ایجاد می یتصویب گاه ندیفراهمچنین در 

تصویب برنامه چهارم  ندیفرادر  مثال عنوان بهشود. منظور نمی برنامهبار مالی، در جداول کمی 

ت در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس که برخی از این تغییرا آمدهعملبهرغم تغییرات توسعه کشور به

، 52، 46، 27، 18، 17مواد جمله تغییرات مربوط به  به همراه داشت )از یامالحظهقابلبار مالی 

 تغییری به تصویب رسید.     گونهچیههای کمی برنامه بدون اعمال ل(، اما جدو121 و 97، 96، 91

 برنامه  و نظارت بر ایرادات مربوط به اجرا -د  

  اقتصادي در کشور -سرعت و گستردگي تحوالت سياسي -5

های واحد ها و سیاستعدم وجود برنامهجمله  های وجود مشکالت بسیار و ازاز ریشهیکی 

که در هر حادثه مهم سیاسی، الزامًا  باشد. با توجه به ایندر اداره کشور، تحوالت سیاسی مداوم می

ند قبول گردانندگان سیاسی و چ قابل بردن برخی از مبانی اقتصادی غیرچند سال صرف از بین

بدیهی است که هر تحول سیاسی مهم برای به  شود، لذاسال نیز برای ایجاد مبانی تازه صرف می

  دارد.  وجود آوردن یک ساختار اقتصادی تازه، به زمانی نسبتاً طوالنی احتیاج
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  هاي گستردههاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامهقابليت -5

ودن بهای مختلف به آن، حتی با فرض درسترویه سند برنامه و افزودن الیهگسترش بی

رویه، به دلیل محدودیت مدیریت و نظارت بر آن در بدنه اداری کشور یکی از دالیل عدم این 

دهنده ضعف و محدودیت آن دولت است. در هاست و این خود نشانتوفیق در اجرای برنامه

اتی که های سنوتوان به تعداد انبوه سندهای بخشی و فرابخشی در قوانین برنامهاین راستا می

  از توان کارشناسی دولت را مشغول کرده، اشاره نمود. خود حجم زیادی

  ضعف سازوکارهاي نظارتي  -3

هنگام امروزی و معطوف به نتیجه در سطوح یا فقدان نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهضعف 

ثر قبل و بعد از اجرای وهای غیر قابل ممختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت

که امر  این وجود شود. همچنین، باهای اصلی پیشروی اجرای برنامه محسوب میچالشبرنامه از 

های توسعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما وظایف نظارتی نهادهای نظارت بر برنامه

 باشد. می مختلف در کشور یا فاقد تعریف و تعیین محدوده یا ابزار نظارتی است یا دارای تداخل

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  راستا میدر این 

 رغم وظایف نظارتی دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهعلی 

بودجه، مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...، سازوکار نظارتی  و

  ای و اعمال اصالحات وجود ندارد. دائمی برای نظارت معنادار و توسعه

 های عنوان مجری برنامهترین نهاد ناظر بر عملکرد دولت )بهطبق قانون اساسی، مهم

ترین بازوی مجلس نیز برای حسابرسی توسعه(، مجلس شورای اسالمی است و مهم

های مالی دقیق عملکرد دولت، دیوان محاسبات است. لکن تجربه نشان داده گزارش

توجهی باشد، با بیها میساالنه برنامه تفریغ بودجه که گزارشی از نحوه عملکرد

  شود.رو مینمایندگان روبه
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  درگیربودن روندهای نظارتی مجلس با مشکالت ساختاری متعدد، کارایی مجلس در امر

  های توسعه را کاهش داده است.نظارت بر برنامه

 بسیاری ها به دلیل موانع مختلف، درها و وزارتخانهسازوکارهای نظارتی درون دستگاه 

مانند و به مواخذه، برخورد می باقی ،شوند یا در حد شناسایی مشکالتموارد یا فعال نمی

  گردند.با مشکالت و رفع آنها منتهی نمی

  هاي توسعه هاي عملکرد برنامهابهامات در گزارش -4

یابی ارزجمهور، تهیه و ارائه گزارش سالیانه نظارت و که یکی از وظایف رئیس این وجود با

)ناشی از حجم  های مذکورهای توسعه است، اما به دلیل حجم باالی گزارشپیشرفت برنامه

ا هباالی برنامه(، عمالً امکان بررسی کامل آن وجود ندارد. از وجهی دیگر، نحوه تنظیم گزارش

 شناختی و هم به لحاظ محتوا دارای ایرادات فراوانی است. نیز هم به لحاظ روش

 باشند:  ها میر بیانگر مشکل وجود ابهامات در گزارش عملکرد برنامهموارد زی

 ثمربخش بوده است»های اجرا شده، صرفاً از عبارت در خصوص میزان توفیق سیاست»، 

استفاده شده و در برخی موارد نیز آمارهای دقیقی برای ارائه وجود ندارد. همچنین 

  مفاد برنامه ندارند.های مهمی از گزارش عملکرد، نسبتی با بخش

  تنها مرکز آمارگیری مهم در کشور )مرکز آمار ایران( دولتی است. این در حالیست که

ثیرپذیری آمارها، باید نهادهای نظارتی از استقالل کافی نسبت امنظور کاهش احتمال تبه

  ها برخوردار باشند. به مجریان برنامه

 در خدمت اهداف نظارت نیست و بیان  های عملکرد، اساساًهای مهمی از گزارشبخش

  های اجرایی است. کلیاتی از وظایف روزمره دستگاه

  ر ثیاهای عملکرد نیز تحت ت، گزارش«ای به برنامهنگاه بودجه»به دلیل حاکم بودن

جای بیان میزان دستیابی به اهداف، در گزارش به بیان میزان ه ای که بگونهقرارگرفته به

  جذب آنها پرداخته شده است.تخصیص منابع و 
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   ها با تقويم سياسي کشورتداخل تقويم زماني برنامه -1

ی هاشوند و برنامهکه مجلس شورای اسالمی و دولت هر چهار سال یک بار عوض می توجه به اینبا 

را مالقات  مجلسشوند، لذا هر برنامه الزاماً دو دولت و دو توسعه نیز هر پنج سال یک بار تدوین و تصویب می

ها و مجالس مختلف با هم، معموالً های احتمالی دولتخواهد کرد. این مسئله با توجه به اختالف دیدگاه

  ست.ا ها، نوسانات زیاد در اجرا یا برخورد گزینشی با مفاد برنامه شدهموجب تغییرات گسترده در برنامه

  انينعدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي قو -6

 رطو سازی، توجیه و مشارکت فعال افکار عمومی و بهکه به فرهنگ اغلب موارد بدون آندر 

آوردن بسترهای الزم برای اجرای یک سیاست یا قانون توجه شود، از ابزارهای قانونی کلی فراهم

ه عدم توجه بشود که این امر با ها به انجام برخی امور استفاده میکردن مردم و دستگاهبرای مجبور

اقبال و اجماع مردم و مجریان قانون، از یک طرف به اجرای بد قانون و از طرف دیگر به افزایش 

 آن جودو شده است. به عنوان مثال باهای نظارت بر اجرای قانون و برخورد با متخلفین منتهیهزینه

گاه ابزار و وسایل اما هیچ بوده، «محورتوسعه دانش»های توسعه در ایران، که یکی از اهداف برنامه

تعیین نشده است. همچنین، در برنامه چهارم توسعه رشد  ،طور شفافدستیابی به این هدف به

درصد دیده شده است. این درحالی است که  5/2طور متوسط  وری کل عوامل تولید سالیانه بهبهره

ا و هه نیروی کار، تولید فیلمهای الزم ببرای این منظور الزم است تمهیدات مقتضی ازجمله آموزش

 ت.اس سفانه توجه کافی نشدهاها و... دیده شود که متهای متناسب در صداوسیما و رسانهبرنامه

 نتيجه

 ریزی در کشور )قبل، حینشود که، روال برنامهالذکر این نتیجه حاصل میاساس مجموع موارد فوقبر 

وان تها را میبینی شده در برنامهاست. عدم تحقق اهداف پیشهای اساسی ریزی(، دارای چالشو پس از برنامه

در ساختار  گذاری وریزی و قانونجمله در فرآیندهای برنامه طور عمده و اساسی ناشی از کیفیت نظام تدبیر ازبه

ه ک ها دانست. عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقالب گویای این واقعیت استمدیریت و نظام اجرایی برنامه

 یست.    ن از شایستگی و توانایی کافی برخوردار «نظارت و اجرا، گیریتصمیم، طراحی»ریزی فرآیند برنامه
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های توسعه، قادر به ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار نیست فرایند تدوین تا اجرای برنامه

نی و مورد بازبی ها و راهبردها،ای جدی و قبل از تهیه و تنظیم و تصویب برنامهگونهو باید به

بازسازی قرار گیرد و اجزا و عناصر انسانی و سازمانی این فرایند در سطوح مختلف دیوانی و 

های فردی و جمعی، در قبال الزامات تحول اجرایی، از نظر صالحیت درک شرایط و مسئولیت

 های جدیدی را کسب کنند.و شناخت راهبردها و راهکارها حل مسائل و مشکالت، آموزش
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 هفتم توسعه برنامههاي تدوین بایستهشرایط اقتصاد کشور و 

 گاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايرانراتاق باز

 هاي اتاق ايرانمرکز پژوهش

 چکيده   

و  الهسانداز بیستبرای تحقق اهداف سند چشمگام آخرین به عنوان برنامه هفتم توسعه 

در دوره زمانی که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر  فرآیند تدوین این برنامه

های آینده کشور با هوشمندی و به دور از گذاریکند که سیاستایجاب میرا  یوضعیت ؛برندمی

ای ههای موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصتآزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند تا فرصت

  گذشته، تا حد زیادی جبران گردد.

 گانه، با در نظر گرفتن شرایطعنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه اتاق ایران به

 برای دستیابی به الگوی مطلوب و ریزیبرنامهکنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی الگوی 

در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه  «اعمال مديريت تحول»توسعه محور، خواستار 

ور به آینده اقتصاد کش ،گذرهای کلی برنامه هفتم است تا از اینهایی در سیاستها و بایستهالزام

 .های قبلی توسعه گرفتار نشودهای ناموفق برنامهتکرار تجربه

 گذاریهای سیاستبایسته ،وضعیت اقتصادی کشور ،برنامه هفتم توسعه ليدواژگان:ک
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 مقدمه

تدوین برنامه هفتم توسعه در زمانی قرار گرفته است که اقتصاد و جامعه در وضعیتی  ندیفرا

توسعه در کشور و سپری  ریزیبرنامهسال سابقه  60رغم بیش از برند. بهبسیار حساس به سر می

ار کمتر از حد مورد انتظ ریزیبرنامهساله، دستاوردهای انداز بیستسال از ابالغ سند چشم 15شدن 

که، ارزیابی روند متغیرهای مهم  ها بوده است. مثال مشخص آنزمان تهیه و تصویب برنامه در

های میانی نسبت به سال تنهانهشمسی،  90ها دهه های حاکم بر آن طی سالاندازاقتصادی و چشم

در  شود، بلکهساله ابالغ گردید، نامطلوب ارزیابی میانداز بیستشمسی که سند چشم 80دهه 

 کند.   ، از عملکرد ضعیف کشور حکایت میاندازچشممقایسه با کشورهای حوزه سند 

 هفتم توسعه   شرایط اقتصاد کشور و برنامهالف( 

درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه  1,0درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و  4,1میانگین 

 اندازرشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم تلةشدن کشور در  گرفتار، حکایت از 90

درصدی  3,27و  4,33، 6,26، 1,32، 6,28 یهاتورمدرصدی( دارد. ثبت  8میانگین نرخ رشد ساالنه )

ها در اقتصاد از روند پرتالطم قیمت 1399ماهه و هفت 1398، 1397، 1392، 1391 یهاسالدر 

تظارات گرفتن انبا بازگشت شرایط تحریمی به اقتصاد کشور و شدت زمانهم، 90دهه  یهاسالطی 

که تورم  آن ترمهمکند. بازی در بازارهای ارز، طال، مسکن و... حکایت میتورمی و رونق سفته

صاد انداز اقتدورقمی سطح باال در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم

تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش  های آتی عالوه برکشور در سال

 ناشی از آن در جامعه است.   یهایناهنجاراحتمالی پدیده فقر و 

و  3,12و ثبت رشد منفی 90های دهه گذاری در سالهمچنین، تداوم روند نزولی سرمایه

به این  1398و  1397درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال  9,5منفی 

مولد  هایگذاری وجود ندارد و فعالیتای به سرمایهکشور انگیزه پرالتهاب فضایمعناست که در 
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گذاری و روند فزاینده نرخ اقتصادی در اولویت قرار ندارند. همچنین، تداوم روند کاهنده سرمایه

برای اولین در تاریخ اقتصاد  1398، نهایتاً موجب شد که در سال 90دهه  یهاسالاستهالک طی 

کشور، استهالک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد و رقم موجودی سرمایه در این سال نسبت 

به سال قبل کاهش یابد. در شرایط حاضر اقتصاد کشور با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در 

 ، مواجه است.  کننده ظرفیت رشد اقتصادی کشور در دهه آیندهترین عامل تعیینکلیدی

های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص یاهیزاواز 

 24، گویای آن است که کشور ایران در میان 2019در سال  اندازاجتماعی با کشورهای سند چشم

ام در ضریب جینی، جایگاه 16ام در نرخ تورم، جایگاه 23، در جایگاه اندازچشمکشور حوزه سند 

ام در نرخ رشد تولید 9ام در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه 12ام در نرخ بیکاری، جایگاه 18

ام در درصد 20و جایگاه  داخلیام در نسبت صادرات به تولید ناخالص 17ناخالص داخلی، جایگاه 

 ضعیف و نامتناسب کشور در مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد

الذکر از های فوقدارد. همچنین، میانگین رتبه کشور در شاخص اندازچشمتحقق اهداف سند 

به  یبخشتحققو ناکامی کشور در  اندازچشمکشور حوزه سند  24ام کشور در میان 16جایگاه 

 .   9کندبه رتبه اول منطقه حکایت می یابیدستهدف 

کند که های کنونی ایجاب میمراتب یاد شده، تنگناها و محدودیت به توجه با

خطای مکرر برگزیده شوند تا  و آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون یهایگذاراستیس

داده شده گذشته، تا حد زیادی  بر بادهای های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصتفرصت

در آستانه تدوین برنامه هفتم  ریزیبرنامههایی که نظام و چالش تنگناها نیترمهمجبران گردد. 

 از:    اندعبارتتوسعه با آن مواجه است 

                                                 
(، شاخصهای اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 9399طرزی، تقی و علیرضا نور محمدی ) -9

 .   99معاونت رفاه اجتماعی، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، ص 
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 وضعيت نامساعد محيط داخلي اقتصاد کشور  -الف

 مواجه است هاینانینااطمها و اقتصاد کشور در شرایط حاضر در سطح داخلی با انواع چالش

های داخلی اقتصاد کشور اند. اهم چالشتوسعه کشور قرار گرفتهعنوان مانعی بر سر راه  که به

 از:    اندعبارت

های های تولیدی در اقتصاد کشور و سودآوری باالی فعالیتعدم جذابیت فعالیت -

 ر بازارهای مسکن، طال، ارز و...سوداگری د

ونا و کرشیوع گسترده بیماری ) بینی نشدههای پیشکشور با انواع شوک مواجه شدن -

 (یطیمحستیزبینی نشده تغییرات پیش

 هادر برخی بخش ییجورانتپیش فساد و  از گسترش بیش -

  محدودشدن منابع حیاتی کشور مانند منابع آبی  -

 و جایگاه اقتصادی کشور در جهان شدن نقشکوچک -

 افزایش نقش و سهم دولت در اقتصاد -

  های گوناگون اقتصادی، شامل: های گسترده در عرصهتشدید عدم تعادل -

  تهای غیر نفتیعدم تعادل در تراز پرداخ •

  های جاری و محدودیت درآمدها(عدم تعادل در بودجه دولت )رشد هزینه •

  عدم تعادل در بودجه خانوار )رشد مخارج و کاهش قدرت خرید( •

  ت(معوقاعدم تعادل در نظام پولی و بانکی )فشار تقاضای تسهیالت و رشد حجم  •

  گرایی شدید و قلّت تشکیل سرمایه(عدم تعادل بین حال و آینده )مصرف •

آموخته و تقاضای ناچیز عدم تعادل در بازار کار )عرضه انبوه نیروی بیکار و دانش •

  بازار کار(

 کشور یهااستاننیافتگی را در تعدادی از ای که پدیده توسعهعدم توازن منطقه •

  خطرناک کرده است.
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  تنزل وضعیت اجتماعی در ابعاد گوناگون، شامل: -

 تنزل شدید سرمایه اجتماعی  •

 تضعیف طبقه متوسط   •

 کشور(  111در میان  80سطح نازل شاخص کیفیت زندگی )مرتبه  •

درصد( و  5,2قطر ) درصد( در مقایسه با کمترین 6,30سطح باالی شاخص فالکت ) •

 درصد(  36مقدونیه ) باالترین

نابرابری درآمدها و اتکای طبقه متوسط به وام و طبقه نا برخوردار به یارانه برای حفظ  •

 سطح زندگی حداقلی 

 نسبت به آینده   ینانیاطم نا •

  هزینه سنگین و قیمت تمام شده خدمات دولتی به مردم  •

 تسلط شرايط تحريمي بر اقتصاد کشور   -ب

رو است. های متعددی روبهالملل با محدودیتفضای بینواسطه شرایط تحریمی، در  کشور بهاقتصاد 

اری، های تجپذیری اقتصاد ایران، محدودیتقراردادن مجراهای آسیب باهدفعنوان عاملی بیرونی ها بهتحریم

، باالبردن ها، کاهش صادرات نفتاثر تحریم نیترمهممالی و بانکی را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. 

ل، پو وانتقالنقلهای خارجی در ونقل، عدم همکاری بانکهای حملهزینه باالرفتنهای مبادله از طریق هزینه

شرکای خارجی و بازارهای صادراتی، افزایش ریسک  دادن دست ازممنوعیت ورود برخی کاالها به کشور، 

 صادرات، کاهش جدی شدن سختهای تولید و اعتباری معامله با ایران و... است که خود ضمن افزایش هزینه

ت رو، محدودی این ویژه از ناحیه صادرات نفت را به همراه داشته است. از بینی شده دولت بهدرآمدهای پیش

عنوان یک مانع اصلی پیشروی تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد. در شرایطی که  مالی دولت به

ز المللی ناشی اهای بینتولید است، فشارها و محدودیتوکار داخلی نیز مانعی جدی برای فضای کسب

ای مواجه کرده است، تدوین برنامه هفتم های درآمدی گستردهها، دولت را محدودیتبازگشت مجدد تحریم

 نگردد.  چندان موفق قبلی مجدد تکرارنه یهاتجربههایی است که گرفتن مجموعه بایسته نظر توسعه نیازمند در
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 هاي مکرر در متغير کليدي نرخ ارز  محدوديت منابع ارزي و جهش اندازچشم -ج

های خود قرار دارد. نوسانات گسترده ترین وضعیتمنابع ارزی کشور در یکی از حساسمدیریت 

و ریسک  ینانیاطم ناثباتی اقتصاد کالن را تشدید کرده و تاکنون، بی 1397در نرخ ارز طی نیمه نخست سال 

نی که ضربات سنگی در نرخ ارز ضمن آن دادهرخهای های اقتصادی را افزایش داده است. آشفتگیفعالیت

اد کشور بازی را در اقتصهای داللی و سفتهفعالیت گسترده شدنو  وارد ساختههای مولد اقتصاد را به بخش

 یخشبثباتدر  های درگیرموجب شده، به علت عدم مدیریت کارای دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاه

، لذا ؛شدت کاسته شده استهای دولت بهگذاریگران عرصه اقتصاد به سیاستبه این بازار، اعتماد کنش

شود ب میموج تنها نههای ارزی ریزی نشود، نابسامانیبا درایت برای منابع ارزی کشور برنامه کهیدرصورت

های تادگیافای از ابهام فرو رود، بلکه پسگذشته در هالههای که اجرای برنامه هفتم توسعه نیز همانند برنامه

 . دیگرد خواهدهای ارزی ایجاد شده در اقتصاد، تشدید اقتصاد کشور از ناحیه آشفتگی

 نامساعد کشور در بخش انرژي   جايگاه -د

ی رکودای های باال و رسیدن به اشباع، دورهای از قیمتکردن چرخهنفت جهان پس از سپریبازار  

 ههای نعنوان یکی از گزینه های فسیلی را بهشدن کاربرد سوختانداز آن محدودکند که چشمرا طی می

است. این بدان معنی است که جهان در مرز دگردیسی از لحاظ جایگاه  داده یجاچندان نامحتمل در خود 

مورد  است که باید تصمیمی قاطع درای رسیده و ایران وابسته به نفت به نقطه قرار داردهای فسیلی انرژی

های انرژی خود اتخاذ کند. در این تصمیم، قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، سیاست

 ناپذیر قرارهای پاک در شمار اجزای تفکیککارآمدسازی مصرف انرژی در کشور و افزایش سهم انرژی

های پاک و پایدار نیازمند های برازنده انرژیسیاست نشیبه گزدارد. ایران امروز حتی بیش از جهان امروز 

است زیرا در دو دهه اخیر که جهان این تحوالت را تجربه کرده است، ایران از انجام اصالحات ضروری 

برای رسیدن به جایگاه برتر در زمینه نقش انرژی در توسعه ملی، سر باز زده است. تحوالت بازار نفت 

تر شود و امروز به باور عموم متخصصان بازسازی ز آینده برای ایران روشنانداسبب شده است که چشم

 است.   ناپذیر برای پایداری زندگی اقتصادی ایرانبخش انرژی، محوری اجتناب
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 هاي تدوین برنامه هفتم توسعه  بایسته ب(

 ریزی و پس ازبرنامهریزی، حین ریزی در کشور، پیش از برنامهکه مالحظه شد، روال برنامه طورهمان

آمده از که بر ریزی توسعه در کشورمان، بیش از آنهای اساسی است. همچنین، برنامهریزی، دارای چالشبرنامه

دل مجموعه نقاط قوت و فرصت اقتصاد کشور در راستای رفع تنگناها و مقابله با تهدیدهای پیشرو باشد، به 

من است و در عمل ض گرفته انجامکشور  اقتصادهای موجود شکلی بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت

 عه دامنسوزی و دورشدن از مسیر توسها، به فرصتتعیین شده در برنامه شماریببه اهداف  یابیدستناکامی در 

ساله انداز  بیستزده است. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم

تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر  دنیفرااست و 

یب برنامه تهیه و تصو ندیفرا است یضروررو،  این سابقه است. ازبرند که در تاریخ معاصر این مرزوبوم کممی

و بر اساس کار کارشناسی، با تغییر و تحوالت اساسی  در نحوه فکر درباره  یزدگشتابهفتم توسعه به دور از 

 شود.   های برنامه و انتظارات از آن، محتوای برنامه و نحوه تهیه و تصویب  آن متحولموریتام

بودجه، دولت باید حداقل شش ماه قبل از  و ( قانون برنامه8ای دیگر، طبق ماده )از زاویه

پایان هر دوره برنامه، الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. بنابراین دولت 

فرصت دارد تا الیحه برنامه هفتم را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.  1400دوازدهم تا شهریور ماه 

، 1400مشکالت متعددی نظیر تدوین قانون بودجه  نظر به اینکه در حال حاضر دولت با مسائل و

شود بینی میها و غیره مواجه است، لذا پیشرفع مشکالت به وجود آمده از ناحیه بازگشت تحریم

که دولت در ظرف زمانی تعیین شده، قادر به تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه نباشد و قانون 

 ود.  خیر زمانی بیش از یک سال تصویب شاتوسعه با تبرنامه هفتم توسعه نیز همانند برنامه ششم 

-گانه، بر اساس آسیبعنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه، اتاق ایران بهرو نیا از

-برنامه الگویشرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی  گرفتن نظر درشناسی انجام شده و با 

نامه هفتم در بر «اعمال مديريت تحول»به الگوی مطلوب و توسعه محور، خواستار  یابیدستریزی برای 

است  های کلی برنامه هفتم به شرح زیرهایی در سیاستها و بایستهمجموعه الزام گرفتن نظر درتوسعه با 
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 شود:  ن های قبلی توسعه گرفتارهای ناموفق برنامهآینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه گذر نیاتا از 

 کشور   ريزيبرنامهاصلح نظام تدبير و  -الف

ا هدر شرایط حاضر، اقتصاد کشور در مسیر نوعی روزمرگی، تسلسل و تراکم دشواری

ها، اقتصاد کشور را گذاریشناسی در سیاستو تنگناها قرار دارد و فقدان رویکرد آینده

ای رو، بخش عمده این است. ازبینی نشده مواجه کرده همواره با مشکالت و موانع پیش

 های توسعه قبلی، ناشی از کیفیت نظام تدبیربینی شده در برنامهاز عدم تحقق اهداف پیش

گذاری و در ساختار مدیریت و نظام اجرایی ریزی و قانونجمله در فرآیندهای برنامه از

 ها است.   برنامه

دستگاه و مرجع تولید مقررات و تقریبًا    160ایجاد تغییر و اصالح نظام تدبیر در کشوری که  

 2800گذاری دارای  سال سابقه قانون  200عنوان قانون دارد )در مقایسه با کشور فرانسه با   11000

رین عنوان آخ گذاری باید بهتوان گفت به قانونبر است و میعنوان قانون( بسیار مشکل و زمان

 حل توجه کرد. راه

نظران و متخصصان حوزه اقتصاد ایجاد کارگروهی متشکل از صاحبشود با پیشنهاد می

 ورتصبهالملل، نظام تدبیر و مدیریت امور عمومی سیاسی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین

توسعه  نگریپژوهی و آیندهگانه، مطالعات آیندهمستقل و بدون وابستگی به هیچ یک از قوای سه

تشخیص مصلحت نظام انجام شود و در اولین سناریوی زیر نظر مجمع  اجتماعی -اقتصادی

های از مطالعات خویش، سناریوی ادامه وضع موجود طراحی و سپس بر پایه روش برخاسته

نگری، نسبت به تهیه و تنظیم سناریوی ممکن و مطلوب در برنامه هفتم توسعه اقدام مرسوم آینده

کشور  یزیربرنامههای کلی برنامه هفتم توسعه، نظام تدبیر و شود. در ادامه ضروریست در سیاست

  در محورهای زیر اصالح شود: 
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)بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام  نفعانمشارکت همه ذي -9

 ای در فرآیند تدوین برنامه(  سطوح استانی و منطقه

ای هقبلی آن است که دولت با محدودیت هایتمایز تدوین برنامه هفتم توسعه با برنامهنقطه 

واسطه تحقق درآمدهای  ای دیگر، بخش خصوصی بهای مواجه است. از زاویهدرآمدی گسترده

های عمرانی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری، نقش مین مالی زیرساختامالیاتی دولت، ت

 رو، باز تعریف نقش بخش این کند. ازحائز اهمیتی در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور ایفا می

عه های کلی برنامه هفتم توسهای توسعه در سیاستنفع اصلی برنامهعنوان یک ذی خصوصی به

منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد. لذا پیشنهاد  به

ریزی امهد و نظام برنکید شوانفعان تهای کلی برنامه هفتم به مشارکت همه ذیگردد در سیاستمی

 آورد.   کشور ملزم شود در فرآیند تدوین برنامه از بخش خصوصی دعوت به عمل

 متمرکزکردن  قدرت اجرايي کشور  -5

شرایط حاضر قدرت اجرایی دولت در سطح کشور و در قالب شوراها و نهادهای متعدد پخش در 

در فرآیند  خودهای ظرفیت شده دولت از تمامینحوی موجبشده است که این عدم تمرکز به

مند نگردد. ازاینرو برای متمرکز کردن قدرت سیاستگذاری و اجرایی طور بهینه بهرهتدوین برنامه به

 : ودشهای کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت بندهای زیر قید شود در سیاستدولت، پیشنهاد می

 منحل و همه اختیارات و عالی در کشور  از ابتدای برنامه هفتم توسعه همه شوراهای

 وظایف آنها به وزیر مربوطه منتقل شود.   

 های )اداره مدارس و آموزشگاه هادر سه سال اول برنامه، کلیه اختیارات اجرایی وزارتخانه

ها واگذار شود و جز امور انتظامی( به شهرداری ها و... بهها و بیمارستاندولتی، درمانگاه

های این اقدام، مین هزینهامذکور را بر عهده گیرند. برای تها اداره موارد شهرداری

صرف شود. برای های برخوردار...( در همان استان جز استان های هر استان )بهمالیات

های ها، از محل حمایت هدفمند از بخش خصوصی طرحرفع محرومیت برخی استان

 افزایش یابد.   تدریج توان مالیاتی آنها دارای بازده اقتصادی ایجاد و به
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 ند که اقدامات اقتصادی و حمایتی خود را در اکلیه نهادهای عمومی غیردولتی موظف

 ارچوب تحقق اهداف برنامه هفتم تنظیم کنند.  هچ

 تعيين حدود دخالت مجلس در فرآيند تصويب برنامه  -3

محدوده عمل قانونی این نهاد در مورد تغییر  ضروریستاختیارات قانونی مجلس شورای اسالمی، رغم علی

 لوگیریجها توسط مجلس شورای اسالمی های توسعه مشخص شود و  از تغییرات کلی در برنامهلوایح برنامه

ها از سوی مجلس، فراتر از تغییرات جزئی شده در برنامهکه در برخی موارد تغییرات ایجاد به عمل آید، چرا

رو، ضروریست در  این شود. ازی دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب مینوعبوده و در واقع به

 ردد.   گ های کلی برنامه هفتم توسعه حدود دخالت مجلس در فرآیند تصویب برنامه مشخصسیاست

 الملل   سازنده با نظام بينبرقراري تعامل  -ب

رو بههای متعددی رومحدودیتالملل با واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین کشور بهاقتصاد 

پذیری اقتصاد ایران، دادن مجراهای آسیبهدف قرار عنوان عاملی بیرونی با ها بهاست. تحریم

رایط شدن شهای اخیر سختای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. طی سالهای گستردهمحدودیت

خ گسترده در متغیرهای اقتصادی مانند نر انداز اقتصاد، نوساناتاطمینانی در چشم تحریمی با ایجاد نا

زمان تغییر مکرر قوانین و مقررات موجب شده فعاالن تورم و نرخ ارز و غیره ایجاد کرده است و هم

ر های خود در بلندمدت برخوردار باشند. بریزی فعالیتاقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه

عدم ثبات در » 1399تا تابستان  1397اتاق ایران، از بهار  وکاراساس گزارش پایش ملی محیط کسب

بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و پیش غیرقابل»و  «های اجراییها، قوانین و مقررات و رویهسیاست

 است.   روی فعاالن اقتصادی کشور بودهعنوان دو مانع اصلی پیش به «محصوالت

یافته و بخش تولید کشور از  کشور کاهشکه ظرفیت رشدآفرینی در  تر آننکته مهم

کنون وری، اابا تغییرات سریع فن مانده است. وری عقبوری روز  دنیا که عامل ارتقای بهرهافن

مزیت بزرگ کشور در حوزه نفت و گاز در معرض تهدید قرار دارد و ممکن است در آینده 
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توانست چه می هند و آننزدیک بخش مهمی از این ذخایر ارزش اقتصادی خود را از دست بد

راری رو، برق این ماندگی تاریخی کشور ایجاد کند از دست برود. ازمنابعی برای جبران عقب

های برنامه توسعه هفتم باید تعامل سازنده با جهان ازجمله رویکردهایی است که در سیاست

زی زندگی ساهدف متحول المللی  و باهای بینارچوب همکاریهبه آن توجه شود تا در چ

های این تعامل سازنده در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، از فرصت

ر یابی به قدرت برتاقتصادی کشور استفاده به عمل آید. همچنین، ضرورت دارد برای دست

گذر کشور ایران بتواند  این های کلی مشخص گردد تا ازهای سیاستگیریدر منطقه، جهت

 برتری عاری از سلطه برای حفظ صلح و ثبات منطقه داشته باشد.   

  وري عوامل توليد در اقتصادارتقاي بهره -ج

ولید، های تها و روشنبودن رویهها، بهینهنشدن فعالیتواسطه فناوری پایین، تخصصی به

خلق ارزش  کالمکرده و در یککار تحصیل بنیان، استفاده اندک از نیرویسهم پایین اقتصاد دانش

وری و سهم آن در رشد اقتصادی به نسبت سایر سطح بهره گری،بر مبنای رانت و واسطه

های کشور پایین است. بدون تعارفات معمول باید گفت توسعه و ظرفیت حال کشورهای در

وری آسیایی در بهره سازمان 2019رو است. طبق گزارش هوری روباقتصاد کشور با بحران بهره

 «درصد 1-»وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران با رشد بهره 2017الی  1970های فاصله سال

ترین رتبه در بین کشورهای عضو سازمان بعد از کشورهای برونئی، میانمار و نپال در پایین

در اولویت اصلی وری عوامل تولید وری آسیایی قرار دارد. لذا ضروریست ارتقای بهرهبهره

های کلی برنامه هفتم توسعه قرار گیرد. گذار از نظام اقتصادی فعلی به سمت نظام سیاست

گذاری )ارتقای کیفیت قانون وری باال، مستلزم ایجاد هم تغییرات نهادیاقتصادی کارا و با بهره

آب و انرژی یابی منابع هدف نشان دادن کم )با و حکمرانی و اجرایی( و هم اصالحات قیمتی

 است.     و غیره(



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
16 

 

 هاي ايرانيان خارج از کشور   مندي از ظرفيتبهره -د 

 های آتیهای اخیر، محدودیت رشد سالگذاری در سالبا توجه به منفی بودن رشد سرمایه 

کامالً آشکار است. از سوی دیگر هم نوسازی اقتصاد ایران هم افزایش ظرفیت تولید و ارتقای 

ن مین منابع از ایاانداز تانرژی نیازمند سرمایه است. وضعیت نظام بانکی کشور چشموری بهره

ا هبخش را  مبهم کرده است. بودجه دولت نیز دارای کسری گسترده است و لذا حتی با رفع تحریم

 هایرو از استفاده از سرمایه این نیز منابع در اختیار تنها کفاف مخارج ضروری را خواهد داد. از

رجی گریزی نیست، اگرچه همواره در نحوه استفاده از آن باید شرط کارایی را در نظر گرفت. خا

های کلی برنامه هفتم توسعه تمهید سازوکارهای الزم برای شود یکی از سیاستپیشنهاد می

 باشد. های مالی و فنی ایرانیان خارج از کشورمندی از ظرفیتبهره

 اي و آمايش سرزمين  منطقهدر نظر گرفتن ملحظات  -هـ 

ین مناطق کار ملی بریزی فضایی برمبنای آمایش سرزمین و تقسیمهای توسعه، برنامهدر برنامه

ای بین نواحی هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی سازوکار کار منطقهیا تقسیم

ی در اریزی منطقهنقش برنامهها در تهیه، تدوین و اجرای برنامه و نیز درگیرشدن مناطق و استان

 آن ای، ضمنریزی فضایی و منطقهریزی ملی مشخص نیست. لذا عدم توجه به امر برنامهبرنامه

های سیاسی، محلی در بخش -ایها و نیازهای منطقهها، ظرفیتکه غفلت از امکانات، فرصت

ده ای که پدیتوازن منطقهشدن عدم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در پی داشته، به گسترده

های کشور خطرناک کرده، دامن زده است. از آنجا که در نیافتگی را در تعدادی از استانتوسعه

های کلی سند آمایش سرزمین نیز در حال تدوین است، ضرورت دارد سیاست ،شرایط حاضر

 ن سند تدوین شودشده در ایهای در نظر گرفتهبرنامه هفتم توسعه، هماهنگ با اهداف و اولویت

ن های و آمایش سرزمیریزی منطقو نظام تدبیر در برنامه هفتم توسعه مالحظات مربوط به برنام

 را در نظر گیرد.    
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 دو پيش نياز اصلي در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد:  

 هاي کلي  سياست عدم گستردگي و پراکندگي -اول

کلی باید  هایواقع، سیاست گسترده و پراکنده باشند. درهای کلی برنامه هفتم نباید سیاست

ورت ص آور را که بقاء و تعالی کشور به آنها بستگی دارد، بههای ساختاری و الزامگیریجهت

ایت های کلی تولید ملی، حمهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستشفاف بیان کند. در سیاست

 44های کلی اصل الح نظام اداری و سیاستهای کلی اصاز کار و سرمایه ایرانی، سیاست

قانون اساسی و غیره راهبردهای کلی وجود دارد. لذا ابالغ سیاست کلی برنامه هفتم در 

ا. هدادن فرصتداشت جز تکرار تجربه از دست بندهای متعدد و گوناگون، حاصلی نخواهد

م کلی برنامه هفتهای رو برای اصالح وضعیت، نخستین گام این است که سیاست این از

طور مشخص موضوعاتی از قبیل موضوعات  سندی با تعداد محدودی بند باشد که در آن به

 شود. فوق تعیین تکلیف

 هاي کلي برنامه   محوري در سياستکيد بر چالشات -دوم

ای امههای توسعه از برندر شرایط حاضر پیش از گذشته تحول رویکرد حاکم بر تدوین برنامه

ای کلی هرو، ضروریست سیاست این محور اهمیت یافته است. ازای مسئلهبه برنامهتفضیلی 

برنامه کالن،  جای یکه کید صریح داشته باشند که برنامه هفتم توسعه بابرنامه هفتم توسعه ت

شود محورهای اصلی رو، پیشنهاد می این محور تدوین شود. ازای موضوعصورت برنامه به

  لی و احکام برنامه هفتم توسعه مد نظر قرارگیرد:های کزیر در سیاست

  بازیابی نقش و جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره ارزش  

 کید بر تولیدات صادرات محور  اتقویت بنیه تولیدی کشور با ت 

     کارآمدشدن جدی دولت  

 کشور. مبارزه جدی با فساد در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی  
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 «حولاعمال مديريت ت» نقطه شروع بازسازی اقتصاد کشور با پیگیری  رویکرد رود،امید می 

ای ههای اشاره شده در سیاستها و بایستهدر برنامه هفتم توسعه و با در نظر گرفتن مجموعه الزام

وشنی ر کلی برنامه نمود یابد. در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به

ازمدت های درو مسیر زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان ساماندهی کند

ایران، آمادگی خود را  ازگانی، صنایع و معادن و کشاورزیرا ممکن سازد. در این راستا اتاق ب

 کند.   برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعالم می

 منابع  

 یزیربرنامههای توسعه بعد از انقالب اسالمی، معاونت برنامهشناسی (، آسیب1393برمکی، افشین، ) -

 .   یجمهوراستیرو نظارت راهبردی 

های توسعه، مرکز ( ضرورت تغییر نگرش به برنامه2(، برنامه ششم توسعه )1393تهرانی، ایمان، ) -

 مجلس.   یهاپژوهش

ریزی در بر تحوالت نظام برنامه. مروری 1ریزی شناسی نظام برنامه(، آسیب1398رجبپور، حسین، ) -

 های مجلس.  ایران، مرکز پژوهش

ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در شناسی برنامه(، آسیب1391زالی، نادر ) -

 ای، سال دوم، شمار ششم.   منطقه یزیربرنامهای، فصلنامه توسعه منطقه یهایگذاراستیس

های پذیری نظارت و کنترل در برنامهشناسی امکان، آسیب(1393سجادی، حمید و ابراهیم متقی ) -

 توسعه ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سیاسی، سال دهم، شماره دوم.   

 های توسعه در ایران.  شناسی برنامه( آسیب1388گران تکنولوژی ایران، )شبکه تحلیل -

های اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه (، شاخص1399طرزی، تقی و علیرضا نور محمدی ) -

 .  19اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، ص 

   (، توسعه، نظام تدبیر، مدیریت تغییر و نگاه به آیند.1397مردوخی، بایزید، ) -

های های برنامهشناسیبر آسیب یلیفراتحل(، 1397مکنون، رضا، جلیل سلیمی و محسن بهرامی ) -

  توسعه در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره دهم. 
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  تمهف برنامهتحليل راهبردي وضعيت اقتصادي و اجتماعی کشور در آستانه 

 مجلس یهامرکز پژوهش

 چکیده 

ه و اختصاص اعتبارات گسترده و البتدر کشور ریزی توسعه سابقه طوالنی برنامه رغمعلی  

نظام ی های کلساز تحقق سیاستاند زمینههای خارجی متعدد، قوانین برنامه نتوانستهوقوع شوک

 رایندف، کوشش برای بهبود هرچه بیشتر داریم قرارشوند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم 

 . بود خواهدریزی و توسعه امری بسیار ضروری برنامه

، تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در تالش نموده هامرکز پژوهش

 ارائه نماید. در این« گرای چندبعدیموریتام» افق برنامه هفتم برای تنظیم برنامه با رویکرد

یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط کشور، چند موضوع و  بر مبتنیرویکرد، 

عنوان اهداف راهبردی و کالن تحول در برنامه تعریف ساله بهشور در افق پنجضرورت اصلی ک

شوند. تبیین می ،ها و راهبردهای مشخصموریتاای از مکدام، مجموعه شده و سپس ذیل هر

کننده نوعی تبیینای از راهبردهای اصالحی که بهها نیز در قالب مجموعهموریتاهرکدام از م

 کالن کشور است، توضیح داده شده است.  اریگذسیاستهای دوراهی

ا همراه ب زادرونپیشرفت »روایت محوری )دال مرکزی( برنامه عبارت است از در پیشنهاد مرکز، 

 چهار هدف راهبردی کالن شاملمنظور تحقق آن،  که به «اقتصاد )مقاوم شدن اقتصاد ملی( گراییبرون

ارتقای حکمرانی و »، «کاهش مستمر تورم» ،«گذاریجهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه»

های مشخص توسط موریتاای از مباید در قالب مجموعه« عهتقویت جام»و « توانمندسازی نهاد دولت

 .ریز کشور پیگیری گردندنهاد برنامه

 

 زادرونپیشرفت  ،وضعیت اجتماعی ،وضعیت اقتصادی ،برنامه هفتم کليدواژگان:
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 مقدمه

های متفاوت به اجرا برنامه توسعه با الگوها و مدل ششهای پس از جنگ تحمیلی، مجموعًا سالدر 

ایی ساز تحقق اسناد باالدستی شوند، بلکه با صرف فراوان انرژی بدنه اجراند زمینهنتوانسته سفانهااند که متدرآمده

درصد از  60تا  30حالت حداکثر  های نهادهای مختلف، در بهترینو کارشناسی کشور و مطابق با بررسی

اند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اهداف خود را محقق ساخته

ویژه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار حیاتی خواهد بود. این مهم بهبرنامه ندیفرااساسی و بهبود هرچه بیشتر 

یندگان مجلس شورای اسالمی مورخ ( در دیدار با نمابرکاتهدامتم معظم رهبری )کیدات اخیر مقاات بهباتوجه

 محورمسئله»و « تبیین دقیق راه برای مسئوالن اجرایی کشور»، «گوییپرهیز از کلی»بر مبنی 9709خردادماه 7

 ست.ا از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده« شدن برنامه هفتم پیشرفت و توسعه

ور ما بوده های توسعه در کشترین دالیل این وضعیت، روش تنظیم برنامهبتوان بیان داشت که یکی از مهمشاید 

ریزی رنامهب»های توسعه اعمال شده است رویکرد تنظیم احکام برنامه در خصوصای که در کشور ما است. عموماً به شیوه

توان  رفتن دست ازریزی، که چالش اصلی این الگوی برنامه در اینجا سخن آن است 9. اطالق شده است« جامع

شدن برنامه  حورممسئلهاست که  یدر حالعنوان اولین کارکرد یک برنامه پیشرفت و توسعه است. این  گذاری بهاولویت

 هدف باهای خاص برخی سیاست شبردیپمنظور  گذاری شفاف و معین بهامکان اولویت یبه معناهفتم پیشرفت و توسعه 

سعه مطلوب، بایستی است. به بیان بهتر، یک برنامه پیشرفت و تو سالهپنجدستیابی به یک وضعیت بهتر در یک افق حداکثر 

ها حدودیتم به توجه باگاه مسیر تالش خود را  است بیان دارد و آن« اولویت»چه را که  محور آنابتدا در یک نگاه مسئله

از آمال  یامجموعهذکر  صورت نیاها ترسیم کند. در غیر در جهت تحقق آن اولویتو قیود حاکم بر شرایط یک کشور 

وسعه های تدر اسناد برنامه تناوب بهایم و ریزی جامع اطالق نمودهپسند که اصطالحاً در ایران به آن برنامهو آرزوهای همه

 .کرد و فرهنگی کشور نخواهدهای اقتصادی، اجتماعی رفت از چالششود کمکی به برونپیشین مشاهده می

                                                 
ت. االذهانی رایج اسصورت بینگذاران بهمیان سیاست . البته این جامع بودن ناظر بر مفهومی است که9

ی ریزگذاری برنامهچه در فضای سیاست ریزی جامع با آندر غیر این صورت ادبیات آکادمیک برنامه

 تفاوت معناداری دارد. ،جامع نامیده شده است
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های مجلس شورای اسالمی پس از بررسی رویکردهای مختلف و تجربیات این راستا مرکز پژوهشدر 

تم پیشرفت های پشتیبان برنامه هفریزی توسعه که تفصیل آنها در گزارشمتعدد کشورهای مختلف در امر برنامه

عنوان هرا ب «گرای چندبعدیموریتام»ریزی د برنامهشود، رویکرهای مجلس منتشر میو توسعه مرکز پژوهش

ها رویکرد مختار خود برگزیده است. در این رویکرد مسئله اساسی آن است که هرچند ما در انتخاب اولویت

، اما توانیم برنامه را متمرکز بر یک بخش خاص نماییمبنا به مالحظات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی نمی

قسیم نیست. در این رویکرد از ت« محوربخش»ارائه برنامه توسعه  یبه معناهای مختلف بخش یقیناً توجه به

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... پرهیز شده و مبنای افراز سند برنامه احکام برنامه به بخش

های مختلف ریز پس از تعامل با بخشپیشرفت و توسعه، اهداف راهبردی و کالنی است که توسط مقام برنامه

 کدام از این اهداف راهبردی شود. هرمقام معظم رهبری احصا می یاز سوهای کلی ابالغی سیاست بر یمبتنو 

روایت  یک بر یمبتنواقع،  نیز ممکن است شامل مسائل یک یا چند بخش نظام حکمرانی کشور باشد. در

امه به جزئیات آن واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران که در اد

عنوان اهداف راهبردی و کالن تحول به ساله6اشاره خواهد شد، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق 

ای از در یک برنامه پیشرفت و توسعه تبیین خواهد شد و سپس ذیل هرکدام از این اهداف، مجموعه

ای از احکام معین ر قالب مجموعهها نیز دموریتاهای مشخص تبیین خواهند شد. هرکدام از مموریتام

هند های اجرایی کشور تبدیل خواهای مشخص ارزیابی در سند برنامه به اولویتشاخص بر یمبتنمند و زمان

 دهد.می را نشان موردنظرتصویری شماتیک از الگوی  9شد. شکل 

ام نظهای مختلف حاکم بر اینجا هرچند جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی میان بخشدر 

گیری کشور رخ خواهد داد، اما در نهایت باالترین مقام اجرایی کشور یا سازمانی به نمایندگی تصمیم

نونی ترسیم وضعیت ک بر اساسها موریتااز وی مسئول تدوین نسخه نهایی روایت مذکور و انتخاب م

ه این ه ضروری است کهای بخشی خواهد بود. توجه به این نکتها و دستگاههای آتی حوزهبینیو پیش

وسعه های پیشرفت و تهای بخشی متفاوت از شرایط کنونی تدوین برنامهتعامل با نهادها و دستگاه

 است.  های مختلفاست که عموماً دولت مرکزی مسئول تجمیع نظرها و آرای بخش
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 ها نیازمند ارائه یک تحلیل راهبردیموریتاارچوب این رویکرد تحلیلی، ترسیم دقیق این مهچدر 

فضای سیاسی داخلی و خارجی پیش روی کشور و  بر یمبتندر مقدمه هر نوع برنامه توسعه 

است که در زمان تدوین یا تصویب  یدر حالهای موجود کشور است. این ها و چالشمحدودیت

الملل، نهای محیط بیوجه به پیچیدگیبدون ت سوکیهای توسعه پیشین عموماً احکام برنامه از برنامه

 های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی تدوین شدهپیرامونی کشور و فرصت کیتیژئوپلفضای 

های های داخلی حاکم بر حوزهدیگر، در تنظیم یا تصویب این احکام محدودیت یاز سواست. 

رنامه رفته نشده است و بعضًا احکام بدرستی در نظر گزیرساختی و اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به

است که نوع عملکرد کشورهای موفق  یدر حالبینانه است. این غیرواقع ییگراآرمانحاوی یک نوع 

روشنی داللت بر اهتمام آنها به داشتن یک رابطه دقیق میان مدل یافته بهویژه کشورهای تازه توسعه به

 دارد. های زیرساختیهمچنین محدودیتریزی و شرایط و اقتضائات محیطی و برنامه

 گراي چندبعديموريتاريزي مارچوب شماتيک الگوي برنامهه. چ5شکل 

 

 

 

 

 

 های شورایدر ادامه سعی خواهد شد ابتدا روایت مختار پیشنهادی مرکز پژوهش، اساس نیا بر

الملل، ینکالن روندهای حاکم بر محیط ب بر یمبتناسالمی برای تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه 

های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی و همچنین پیرامونی کشور و فرصت کیتیژئوپلفضای 

های کنونی کشور ترسیم شود و سپس ذیل آن اهداف کالن و راهبردی و ها و چالشمحدودیت

 ردد. گ و توسعه کشور تبیین های اصلی پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم پیشرفتموریتام
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 . روايت محوري5

خارجی  ویژه تحوالتمالحظات محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بهجمیع 

آینده  سالهپنجپیرامون کشور که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، حاکی از آن است که در افق 

تور محرکه عنوان موبه «جهش اقتصادی»بایستی از طریق تمرکز بر  «بخشی به چرخه قدرت ملیتحرک»

تحلیل راهبردی مجموعه متغیرهای حاکم بر  بر یمبتنواقع،  های قدرت پیگیری شود. درلفهوسایر م

 یراناهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی، جهش اقتصادی برای کشور کشور در حوزه

 کننده اهداف اقتصادی است در راستایمیناکه ت گذاری عالوه بر آنهش سرمایهکید بر جاویژه با ت به

م باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفت نی؛ بنابراتقویت اقتدار ملی کشور نیز خواهد بود

های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف پیشرفت و توسعه باشد. نگاهی به شاخص

اقتصاد  قرارگرفتنسال رشد منفی و  3پس از  9700مثال، در سال  به طورکند. چندان میمحوری را دو

واسطه  از آن به یتوجهقابلدرصدی بودیم که البته بخش  1/7ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی 

است که در برنامه ششم  یدر حالهای محدود در فروش نفت خام بوده است. این ایجاد گشایش

از رشد  یتوجه قابلکه بخش  درصدی بوده است. ضمن آن 1برنامه، دستیابی به رشد  یگذارهدف

واسطه آن بخش خدمات  گیری کرونا بوده است که به، ناظر بر فروکش کردن همه9700اقتصادی سال 

 نیادرصدی را پشت سر گذاشته است. در غیر  6/3پس از دو سال رشد منفی، در سال گذشته رشد 

نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان ، همچنان صورت

های آخرین آمار بر اساسدهد. گذاری انجام شده کفایت جبران استهالک اقتصاد ایران را هم نمیسرمایه

درصد  7/7شمسی میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی  90در دهه موجود، 

 7/96به  9390درصد در سال  1/75ست و نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از بوده ا

درصد  5/0منفی  9700همچنین، رشد بخش صنعت در سال  است. افتهیکاهش 9399درصد در سال 

نوان ع دارو( به جز بههایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی )بوده است و رشد شاخص تولید در حوزه

به ترتیب منفی  9700دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در سال های تشکیلبخشترین اصلی

 است.  بوده 99/7و منفی  96/6
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درصد بوده  7/70برابر با  9700کنار این موارد و بنا بر اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال در 

، افزایش شدید حداقل 9700دولت در بودجه سال  یتومان اردیلیمهزار  790کسری حدودًا  به توجه بااست. 

ه طول رو نیز بهای پیششود تخلیه آثار آن در سالبینی میدرصد( که پیش 62)برابر با  9709دستمزدها در سال 

های رسد ما همچنان شاهد تورممی به نظرعنوان موتورهای ایجاد تورم، بیانجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به

الی های بازنشستگی و وابستگی باصندوق نابسامانهای آینده خواهیم بود. همچنین، وضعیت ر سالدو رقمی د

پرداخت حقوق  9709در سال  کهینحوبهکننده تورم خواهد افزود. های تشدیدآنها به دولت نیز بر حجم ناترازی

ارد تومان میلی 792000مند بیش از صندوق لشگری، کشوری، فوالد و اطالعات نیاز 7و مزایای کارکنان بازنشسته 

های هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی 90مین اجتماعی نیز نیازمند دریافت اکمک دولت است. صندوق ت

 نمود. خواهد 9700ها کسری تراز عملیاتی دولت را احتماالً بیش از سال قبلی است که مجموعه این

روند مصرف  به توجه باحاکی از آن است که  های زیرساختی کشور نیز برآوردهادر حوزه

میلیارد دالری برای افزایش ظرفیت تولید نفت و  900گذاری حدوداً کنونی انرژی، نیازمند سرمایه

 نیاگاز خواهیم بود تا بتوانیم مصرف داخلی و امکان صادرات حداکثری را فراهم نماییم. در غیر 

فت خام و میعانات گازی و حفظ سهم شرکت ای نمیلیون بشکه یکبا روند صادرات  صورت

ملی نفت و عدم تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، منابع کنونی در بهترین حالت توان 

 میلیون بشکه در روز خواهند داشت.  1/3نگهداشت ظرفیت کنونی تولید نفت کشور را در حد 

د تر است و تولینامناسببایستی توجه داشت که در حوزه گاز وضعیت از حوزه نفت خام 

ای در های توسعهبرای پاسخگویی به حداقل الزم مصرف داخلی )بدون اجرای طرح ازین مورد

 گذاری نیاز دارد. میلیارد دالر سرمایه 76صنعت و صادرات( حداقل 

درصد کاهش  3به  6رشد ساالنه پیک مصرف برق را بتوان از  کهیدرصورتحوزه برق نیز در 

های توان از محدودیتنیروگاه جدید در طول پنج سال آینده می هزار مگاوات 72داد، با احداث بیش از 

عبور کرد. این میزان  جوارهممین برق داخلی کشور و همچنین صادرات برق به کشورهای اجدی ت

درصد(، افزایش ظرفیت از طریق ارتقای  66های راندمان باال )یروگاهگذاری شامل احداث نسرمایه



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 81

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

های فرسوده های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشستگی نیروگاهواحدهای موجود، تبدیل تمامی نیروگاه

هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی،  72و جایگزینی آنها با واحدهای راندمان باالست. برای تحقق این 

گذاری انجام شود. شبکه انتقال و میلیارد دالر سرمایه 96سال آینده معادل  پنج الزم است در طول

ی، نوسازی رشد مصرف مراکز بار بازساز بهباتوجهتوسعه ظرفیت نیروگاهی و  تناسببهتوزیع نیز باید 

د دالر میلیار 90مین برق نیز به ادهد این بخش از زنجیره تو توسعه یابد که برآوردهای اولیه نشان می

ت و سال برنامه هفتم پیشرفصنعت برق باید بتواند در طول پنج  ؛ لذاگذاری جدید نیاز داردسرمایه

 برساند. برداریگذاری جدید انجام دهد و به بهرهمیلیارد دالر سرمایه 76توسعه حدود 

کالن و گذاری عنوان هدفرا به« جهش اقتصادی»های اقتصادی کشور که کنار وضعیت شاخصدر 

گری الملل نیز شاهد رخدادهای دیمحوری برنامه هفتم پیشرفت و توسعه ضروری ساخته است، در عرصه بین

 خوردنبرهمتدریج ما شاهد  واقع به سازد. درصورت دوچندان ضروری می هستیم که این موضوع را به

الملل هستیم که ذیل آن شاهد روند انتقال منابع ثروت از غرب به طیف تدریجی نظم کنونی در عرصه بین

عنوان کانون جدید ثروت در جهان )دوره رنسانس  آسیایی و ظهور آسیا به توسعه حال دروسیعی از کشورهای 

 منطقهرافران در عرصه منطقه و آسیایی با محوریت چین( هستیم. حال در صورت عدم جانمایی جدید اقتصاد ای

تنیدگی و یکپارچگی اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای طرف معامله و واسطه کاهش درهم به

 ود. ب های اقتصادی کشور بیش از گذشته خواهدهای ارزش جدید در غیاب ایران، چالشگیری زنجیرهشکل

رارگیری ق لیبه دلای، ای و فرامنطقهمنطقه های ارزشتوجهی به زنجیرهدیگر، در صورت بی یسواز 

المللی گیری این نظم نوین جهانی که هسته مرکزی آن تغییر نظام بینایران در نقطه گرانیگاهی شکل

هایی بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر رابطه اقتصادی و متعاقب آن رابطه امنیتی حوزه گرفتهشکل کارمیتقس

ق این تواند تشدید گردد. تدقیها میادیه اروپا و آمریکاست، اثرگذاری تحریمنظیر چین، روسیه، هند، اتح

ثر بر محیط والمللی مو رویدادهای محیطی بین کالن روندهاترین و اصلی نیترمهمموضوع نیازمند تبیین 

 ثیرات مستقیم و غیرمستقیم روشنی در جهت اتخاذ این هدفاای جمهوری اسالمی ایران است که تمنطقه

 اند. داشته محوری در تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه
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آن مشخص  بر اساسترین روندهای مذکور بررسی خواهد شد تا ، در ادامه مهماساس نیا بر

هایی توان فرصتهای موجود داخلی و فضای پرتالطم پیرامونی، اوالً، چگونه میگردد ذیل چالش

نده شناسایی نمود. ثانیاً، ذیل آن چه اهداف راهبردی سال آی 6را برای جهش اقتصادی کشور در 

را  هاییموریتادیگری را برای پشتیبانی این هدف راهبردی باید در نظر داشت و ثالثاً، چه م

 های اصلی برای تحقق این اهداف راهبردی در برنامه پیگیری کرد. موریتاعنوان مبایستی به

 راناي .ا.اي جاي و فرامنطقهثر بر محيط منطقهونگاهي به روندها و رويدادهاي اصلي م. 5

ادار از تغییراتی هایی معندست تنظیم است که نشانه هفتم پیشرفت و توسعه کشور در شرایطی دربرنامه 

واقع در  ت. دراس مشاهدهقابلای های منطقهالمللی و پویششگرف در ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین

گیری اند، جهتها از تنوع و پیچیدگی رو به تزایدی برخوردار شدهکه همکاری ن اینالمللی، ضمسطح بین

عارض ، تافتهیشیافزااطمینانی و عدم قطعیت  ، نامبادالت و تعامالت فراملی معطوف به درون مناطق شده

یافته و عهسهای بزرگ احیا گشته، موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی بین کشورهای توژئوپلیتیک میان قدرت

ین اند. به همگیریشکل در حالدچار تغییر شده و مراکز جدید قدرت سیاسی و اقتصادی  توسعه حال در

 شدنیجهانتنها نوعی کاهش در سرعت نه 7001ویژه پس از بحران مالی سال های گذشته بهجهت، طی سال

، از ییداز شدنیجهانوسوی معکوس یافته است. در راستای ها این فرایند سمت، بلکه در برخی زمینهدادهرخ

د و گرایانه هستنها و تمایالت ملیها در ابعاد سیاسی و اجتماعی شاهد احیای گرایشسو کشورها و ملتیک

 تیم.هس و خوداتکایی ییگراتیحمادیگر، در ابعاد اقتصادی شاهد بازگشت  یاز سو

های این میان، در بستر تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان، روندها و رویدادهایی نیز در برخی حوزهدر 

که اگرچه اساساً از ماهیت اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما دارای پیامدهای  اندگرفتهشکلموضوعی 

زیستی های اقلیمی و محیطی که در زمینهتامنیتی چه در داخل و چه در خارج از کشورها هستند. تغییراـ  سیاسی

انقالب  های فناوری، فضای سایبری وهای جمعیتی و سبک زندگی شهرنشینی یا در حوزه پیشرفتیا در زمینه

دهند که با شدت و سرعت هایی از روندهای متحول را بازتاب میاند، همگی نشانهصنعتی چهارم رخ داده

یست جمهوری اسالمی ایران نیز مستثنا از این تحوالت ن یکیتیژئوپلند. حوزه کنحرکت می جلوروبه توجهقابل
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توسعه  ، برنامه هفتم پیشرفت ورونیازاتوان بیان داشت که در بطن برخی از این تحوالت قرار دارد. و حتی می

ادی کشور های اقتصکشورمان، بایستی بتواند در این فضای جدید مسیری در جهت افزایش منابع و توانمندی

ری های مشخص اقتصادی داشته باشد، البته در پیگیای از طریق انتخاب اولویتای و فرامنطقهدر سپهر منطقه

این راهبرد باید به مالحظات بنیادین مرتبط با اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نظیر 

الملل فراتر فرایند تغییر این پارادایم در سیاست بین استقالل سیاسی نیز توجه ویژه داشت. باید توجه داشت که

ران، ساله اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در ایدر دوره پنج نی؛ بنابرااز افق یک برنامه توسعه خواهد بود

این  بر یبتنمتغییر تداوم خواهد یافت.  ندیفراالمللی مستقر شود، که نظمی جدید در صحنه بین بیش از آن

المللی مقدمه، در ذیل سعی خواهد شد به برخی از مصادیق این کالن روندها که مختصات شرایط محیطی بین

 شود.می اشاره اجمالبهدر دوره برنامه هفتم پیشرفت و توسعه حول آنها خواهد بود 

 ايران .ا.اي پيرامون جهاي آن براي محيط منطقهالملل و داللتمحيط بين يکلن روندها. 5-5

 المللی : تغییر در ماهیت کنونی نظم بیناولپیشران 

 پیشران دوم: انتقال منابع ثروت از غرب به شرق

 اقتصادی ییگرا تیحماگرایی و پیشران سوم: تقویت ملی

 هاحریمت : امکان استمرار و تشدیدکیتیژئوپلیابی ابزارهای اقتصادی در معادالت چهارم: نقشپیشران 

 بحران حکمرانی جهانیپیشران پنجم: 

 های جهانی ارزشپیشران ششم: تغییر زنجیره

 آن پیمانانهفتم: اتخاذ راهبرد نبرد ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران و همپیشران 

 . کلن روندهاي موضوعي با پيامدهاي گسترده اقتصادي5-5

 محیطیوهوایی و زیستپیشران اول: تغییرات آب

 دوم: تغییرات اجتماعی و جمعیتیپیشران 

 پیشران سوم: تغییرات فناوری و سایبری
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 هاي اصلي پيش روي کشور در پنج سال آينده. فرصت3 

، یگذاراستیس یبراهای کشور شناسانه از وضع موجود و تبیین چالشهای آسیبکنار ارائه تحلیلدر 

شمار کشور نیز توجه کافی نمود و ساز بیهای مزیتها، نقاط قوت و فرصتظرفیتضروری است به 

گاه در این چارچوب و در نقرار داد.  گذاراناستیسراهکارهای متناسب را برای تدبیر و تمشیت امور پیش روی 

رسد در آستانه ورود به برنامه هفتم پیشرفت و توسعه می به نظرهای مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

 از: اندعبارتنیز پیش روی کشور قرار دارد که  سازسه حوزه خاص فرصتها کشور در کنار این چالش

این تحوالت تمام شئون و امور گیری تحوالت فناورانه جدید است که شکل ،فرصت اول

ه در چ اند را دربر گرفته است. آنوند توسعه قرار گرفتهیافته و کشورهایی که در رکشورهای توسعه

کید مقام معظم رهبری بوده است، ناظر بر فرصتی است که امورد ت انیبندانشسال نیز با عنوان تولید 

این پنجره فرصت فناورانه پیش روی کشور قرار داده است، البته استفاده از این سیاست نیازمند تغییر 

های افقی کنونی نهادهایی نظیر معاونت علم و فناوری در حوزه توسعه شرکت یگذاراستیسرویکرد 

هایی نظیر کید بر حوزهاهای عمودی با تبنیان و گردش پارادایمی به سمت سیاستدانش

اقع و های همگرا، الکترونیک و برخی از موضوعات زیستی است. درمصنوعی، رباتیک، فناوریهوش

های اقتصادی و اجتماعی کشور بیان گردید، چالش در خصوصباال  چه در سطور آن به توجه با

 های پیشین نهادهای متولی توسعه فناوریهای افقی سالاستفاده از این ظرفیت فناورانه با سیاست

برداری از این پنجره فرصت هستیم که گذاری در بهرهممکن نخواهد بود. ما نیازمند یک نوع اولویت

برداری های توسعه فناوری کنونی محقق نخواهد شد. همچنین، بهرهگذاری سیاستاین بدون تغییر ریل

آورد. در  ثری به ارمغان خواهدواز این فرصت فناورانه در پیوند با راهبرد توسعه صنعتی کشور نتایج م

تواند سکوی مهاجرت نخبگان و صرفاً محمل پرداخت ، اکوسیستم توسعه فناوری میصورت نیاغیر 

، الزم است سیاست صنعتی با سیاست فناوری نی؛ بنابراای یادگیری در حین عمل آنها باشدههزینه

صورت یکپارچه مورد بازنگری جدی قرار گیرد و در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به

 گردند.  صورت یکجا و در ارتباط با یکدیگر مشخصهای هر دو بهاولویت
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د، که اشاره ش همان گونهاست.  المللجدید کشور در عرصه اقتصاد بینامکان و فرصت جانمایی  دوم،فرصت 

نحوه تعامل  هکنندموقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در کنار گفتمان مقاومت و استکبارستیزی کشور، عوامل تعیین

ادی خود را به قعیت جغرافیای اقتصکه ایران، مو این تناسب بهای از تاریخ المللی با ایران هستند. در هر برههگران بینکنش

 گرفتهشکلالملل های متفاوتی در نسبت با ایران در عرصه بینبندیالمللی به کار گرفته است جبههنفع یا ضرر کدام قدرت بین

ر دهای ارزش بزرگ جهانی بوده است. این است. در دوران تحریم حداکثری، منافع بلوک غرب، اخراج ایران از زنجیره

ی در نقشه یک تغییر ماهواصلی نفت ایران بوده اما به موجب  نفعانیذاست که تا پیش از آن، بلوک غرب، یکی از  یحال

 آمد.  به وجودالملل آرایی جدیدی در عرصه بین، صحنهخاص نفت به طورتجارت اقالم اساسی جهانی و 

کننده امنیت مینافروشنده نفت و ت، ایران 7097ها در سال که تا پیش از تشدید تحریم آنتوضیح 

خاص کشورهای بلوک غرب بوده است.  به طورجریان انرژی از منطقه غرب آسیا به سایر نقاط جهان و 

کننده میناث شده بود تا ایران بتواند نقش توجود منابع سرشار سوخت فسیلی در پهنه سرزمینی ایران باع

از محل درآمدهای حاصل از صادرات آن، نیازهای خود را  های تولید جهانی ایفا وانرژی را در زنجیره

ی ، همه نیازهانفتیزیستای پیگیری نماید. در این های سرمایههای تملک داراییدر قالب انواع پروژه

اقتصاد ایران  واقع گردید. درفصل میوفرامرزی ایران ذیل یک پرونده و آن هم پرونده صادرات نفت حل

ای مین کاالهای اساسی، واردات کاالهای سرمایهانیازهایی اعم از ت ،«ت در برابر توسعهنف»در ذیل مبادله 

مدیریت بازار ارز داخلی، پوشش ریسک مرتبط با  مین ارز خارجی جهتاای مرتبط با تولید، تو واسطه

 داد.می خارجی درایران و... را پوشش گذاری مستقیمسرمایه

ای کشور رقم خورد ولی درحقیقت عقبه آن های هسته)که به بهانه فعالیت 7097های سال با تحریماما 

ایگاه (، جتحوالت و گذارهای فناورانه و سیاسی و تغییر مختصات بازارهای جهانی و اقتصاد کالن آن بود

در  معامله تاریخی نفت خوردنبرهمخوش تغییر و دگرگونی شد و با مین انرژی دستاهای تایران در زنجیره

این تغییر،  موازات بهشدت رو به افول گذاشت، البته  برابر توسعه، جایگاه کشور در این عرصه اقتصادی به

و امنیتی  یسیاس به لحاظعنوان رهبر محور مقاومت، باعث شد کشور ای و تقویت ایران بهافزایش اقتدار منطقه

 گرفت. به خودهای اقتصادی کشور ابعاد جدیدی بنیادی نگردد، اما چالش و های ساختاریدچار چالش
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واسطه تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخیر در عرصه  رسد بهمی به نظردر این وضع معماگونه حال 

دم عالمللی هستیم که وجه مشخصه آنها، جدیدی در عرصه تولید و تجارت بین گیری نظمالملل، شاهد شکلبین

جارتی در این نظم جدید شاهد الگوهای تولید و ت گرید عبارت بهشمول است؛ ابتنا بر یک استاندارد فراگیر و جهان

ای از جغرافیای سیاسی در جریان هستند. در هستند و در پهنه فرد به منحصرهستیم که هرکدام واجد استاندارد 

آرایی بدیل، فرصت جدیدی برای جهش صحنه چنین شرایطی، در صورت داشتن هوشمندی مناسب و طراحی

اهد دیگر فراهم خو یاز سونفتی های ساختاری و تاریخی زیستو خروج از چالش سوکیاقتصادی کشور از 

در  کراتبههای اخیر دانست که مقام معظم رهبری در سال پیچ تاریخیصت را باید همان واقع این فر آورد. در

گذار، ایران نتواند جایگاه جدیدی  در حالاند. در نقطه مقابل چنانچه در این نظمِ سخنان خود به آن اشاره داشته

ژئواکونومیک جدیدی برای  آورده و از آن طریق، موقعیت ژئوپلیتیک و به دستالملل برای خود در عرصه بین

د، تبع آن رویدا دور از انتظار نخواهد بود؛ به« انزوای سیاسی و اقتصادی ایران»عنوان ای با خود بسازد بروز پدیده

 شد. های کالن اقتصاد تضعیف شده و متعاقباً رفاه و معیشت جامعه ایران دچار انقباض خواهدشاخص

ها مهیای این نظم جدید شود الزم است جمهوری اسالمی ایران با بسیج تمام ظرفیت ثیحنیا از

 المللجانمایی جدیدی را برای خود در عرصه بینتا بتواند با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات در اختیار، 

جانمایی  باشد برایساله هفتم جمهوری اسالمی ایران باید زیربنایی ، برنامه پنجاساس نیا بررقم بزند. 

های ارزش المللی در جهت حضور قدرتمند کشور در زنجیرهگیری از این تحوالت بینجدید و بهره

های چندجانبه رسد این مهم نیازمند آن است که کشور در حوزه همکاریمی به نظر. منطقهفراو  منطقه

شده در دستور کار خود قرار دهد  بندیصورت اولویتخود و در ذیل برنامه هفتم، موضوعات زیر را به

رده ها را شناسایی کهای بزرگ، اولویتگیری کشور در حوزه پروژهو با بازسازی ساختار نهادی تصمیم

 نماید:  و با قید فوریت به فرصت جدید افزایش اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل

 (ی )نفت، گاز، فلزات اساسی، غالتاقالم اساسمین جهانی ابازطراحی بازیگری ایران در نقشه زنجیره ت .9

بازطراحی رابطه دوسویه امنیت و اقتصاد در ایجاد کریدورهای مرتبط با جمهوری اسالمی  .7

 در نقشه امنیتی اقتصادی جهان(مثابه جاگیری امن و پایدار کشور  ایران )به
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ی های پایدار نقدسرمایه و انعقاد جریان کیتیژئوپلبازنگری اساسی در بازیگری ایران در  .3

توسعه ملی، بازطراحی نقاط تسویه فرامرزی تجارت  خارجی )مانند اصالح اساسی صندوق

 گذاری خارجی کشور(یر ریل سرمایهکشور و تغی

 یبتنمتدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور در انطباق با نقشه روابط اقتصادی خارجی کشور ) .7

 های جدید(مسیر زنجیره ارزش در ظرفیت مازاد تولیدی کشور و جاگیری بر

ایجاد  و محور ایدرهای بحری )توسعه تغییر نوع نگاه سیاست خارجی ایران از بّری به سیاست .6

 ها در دریا(اهبردی با سایر قدرتمعامالت ر

کشورها،  بازسازی این لهیوس بهمنظور توسعه سیاسی بازارهای کشور  راهبری توسعه منطقه )به .5

 ارزی جدید در فرامرز( -ایجاد ظرفیت اقتصادی جدید در کشور و ایجاد نقاط تسویه تجاری 

سازی و بسط هژمونی نهادی توسط ایران و بازیگری ایران در کریدورهای مجازی )ائتالفایجاد  .2

 .نطقه(م در تنظیم روابطنفوذ نهادهای ایرانی، اعمال استانداردهای ملی بر منطقه و ایجاد دست برتر 

های راهبردی صدرالذکر است که بررسی ابعاد و جوانب مختلف هریک از پروژه ذکرانیشا

 نیازمند بررسی و واکاوی مجزاست که موضوع این گزارش نیست.

است که همچنان نیروی  20و  50مانده پنجره جمعیتی دهه فرصت سوم نیز، باقی

شوند. نگاهی به برخی از حوادث و انسانی توانمندی برای توسعه کشور محسوب می

های های سالهای طبیعی نظیر سیالبهای اخیر در زمان وقوع بحرانرخدادهای سال

ور ای کشاخیر و یا اپیدمی کرونا یا برخی از حوادث سیاسی و اجتماعی در محیط منطقه

زدایی که های محرومیتهای مقاومت مدافعین حرم و یا جریانری هستهگینظیر شکل

رسانی در تمامی آنها بعضاً شاهد شکست ساختارهای رسمی پیشین کشور و کمک

توان به دهنده آن است که همچنان میایم نشانهای غیررسمی مردمی بودهجریان

شور بار پیشرفت و توسعه ک عنوان جمعیتی که بتواند مانده این پنجره جمعیتی بهباقی

 را به دوش بکشد امید بست. 
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های اقتصادی، های اخیر در حوزهلهایی که در ساواقع و در این رویکرد، مجموعه چالش در

اشاره  به جزئیات آن لیتفصبهمحیطی بر کشور تحمیل شده و در سطور باال اجتماعی و زیست

رهای های موجود در ابتکاو با استفاده از مزیت گردید، بایستی در یک فرایند رفت و برگشتی

اسب ، داشتن نقشه هدف منفرا منطقهجغرافیای سیاسی و جانمایی در اقتصاد منطقه و  بر یمبتن

گیری از ظرفیت تحوالت فناورانه موسوم به انقالب صنعتی چهارم و تمرکز بر حمایت برای بهره

 شود.  وفصلحل 20و  50ه های جمعیتی دهاز ظرفیت نخبگانی ماحصل پنجره

چه در خصوص  الذکر این هدف زمانی عملیاتی خواهد شد که حسب آنمنظر روایت فوقاز 

گردید،  های توسعه ایران بیانثیر آنها بر برنامهاای و تالمللی و منطقهمحیطی بین یکالن روندهاانداز چشم

های جانمایی جدید در زنجیره بر یمبتنجهش اقتصادی »ساله توسعه هفتم بر مدار پنج اجرای برنامه

عنوان دال مرکزی روایت فوق،  باشد. این هدف راهبردی به توجه مورد «ایای و فرامنطقهارزش منطقه

کید مقام معظم رهبری امورد ت ییگرابرونهمراه با  ییزادرون»واقع تالشی در جهت عملیاتی کردن  در

 است. بوده لهمعظمهای اخیر به کرات مورد اشاره است که در سال «مقاومتیهای کلی اقتصاد در سیاست

برای دستیابی  دهد، تالشالمللی پیوند میرا به شرایط بین برنامه هفتم پیشرفت و توسعهچه  این نگاه آندر 

 منظور افزایش سطح کمی و کیفی تولید ملی است؛ به دیگر سخن، بخشی از منابعالمللی توسعه بهبه منابع بین

. مین شودالی تالمل، الجرم باید از محیط بین«جهش تولید ملی»الزم برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه و 

عه از محیط مین بخشی از منابع پیشرفت و توسابرای ت عنوان استراتژی دولت بنابراین، دیپلماسی اقتصادی به

برنامه هفتم  المللی از اهمیت محوری برخوردار است. به دیگر سخن،خارجی و حلقه پیوند شرایط داخلی به بین

ینانه است. اما در بمنسجم و واقع سی اقتصادیدیپلمانیازمند طراحی  شدنییاجراپیشرفت و توسعه کشور برای 

 اشت: دطراحی دیپلماسی اقتصادی و در فرایند اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، به چند نکته باید توجه 

فضای روابط ایران و آمریکا و همچنین فضای سیاست داخلی ایاالت متحده، اجازه  نخست،

اند بدون نخواهد داد. مقام معظم رهبری تأکید فرموده مدت راهای این کشور در میانلغو تحریم

ستور در د یطورجدبهبایست پیشبرد امور کشور را ها، میمعطل ماندن در مقوله سرنوشت تحریم
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 اجرای برنامه هفتم پیشرفت و ندیفراکار قرار داد. طبعاً در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در 

 داشت.  توسعه، باید به این نکته توجه کافی مبذول

های نوظهور در مین و ارزش جهانی با محوریت زنجیرهاهای تاتصال به زنجیره ،دوم

 رو نیهمشود. از شرایط جدید، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای کشور محسوب می

با گرایش  تسباینامه هفتم پیشرفت و توسعه میطول بر کانون دیپلماسی اقتصادی ایران در

های جهانی جدید اتصال به زنجیرههای نوظهور )مخصوصاً چین( در جهت به سمت قدرت

 باشد. ارزش

تواند نکته مهم در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران، توجه به محیط همسایگی است که می سوم،

 باشد. برنامه هفتم پیشرفت و توسعه شدنییاجرا ندیفراحل دیپلماسی اقتصادی ایران در بخشی از راه

 انعطاف برنامه هفتم پیشرفت و توسعهشونده، در شرایط محیطی سیال و دگرگون چهارم،

 شدنییاجرا المللیتغییرات در محیط بین تناسب بهنویسان قرار گیرد تا مدنظر برنامه ستبایمی

میان  ، روند تحول تنشمثال عنوان بهبرنامه با راهبردهای بدیل مورد بررسی و بازبینی واقع شود. 

 چین و روسیه با مجموعه غرب بر همکاری ایران با چین و روسیه، میزان دسترسی ایران به منابع

ن، در خواهد داشت. بنابرای یتوجهقابلالمللی، قیمت نفت و بسیاری از متغیرهای دیگر آثار بین

ای زمانی هالمللی، دیپلماسی اقتصادی ایران باید در بازهشونده بینمتن شرایط مبهم و دگرگون

 مدت مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد. کوتاه

 چه در خصوص اهمیت و ضرورت تفصیلی و حسب آن -این مقدمه تحلیلی  بر یمبتنو بنابراین 

 مخاطره پیرامون نظام جمهوری اسالمی ایران بیان گذاری در فضای پرکید بر جهش سرمایهاجهش اقتصادی با ت

عنوان  هدف راهبردی زیر به 7گیری اصلی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باید ذیل رسد جهتمی به نظرگردید 

ای از دستورکارهای مشخص در مسیر تدوین برنامه هفتم پیشرفت ولویت و بستری برای قرار دادن مجموعها

کننده هدف صورت اهداف راهبردی میانی و در نقش پشتیبانی و توسعه در نظر گرفته شود که سه هدف آن به

 داشت.  ، خواهنداست« گذاریجهش سرمایه»کید بر ابا ت« جهش اقتصادی»راهبردی اصلی که همانا 
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های مجلس شورای اسالمی آن است که اهداف راهبردی و کالنی که پیشنهاد مرکز پژوهش

چندبعدی  گرایموریتاعنوان مبنای ترسیم برنامه هفتم با رویکرد مریز باید بهتوسط مقام برنامه

قای گذاری، کنترل تورم، ارتچهار هدف جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایهقرار گیرد 

که سه هدف آخر به دنبال تبیین  حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه خواهد بود

 هایی میانی در جهت محقق نمودن هدف اصلی راهبردی یعنی جهش اقتصادی است. موریتام

گذاری نیازمند توجه به سه مجموعه اقدامات واقع جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه در

یانی دیگر در حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت راهبردی م

 گذاری محقق نخواهد شد. جامعه است که بدون توجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه

های موریتابه همراه م 3در شکل  مجدداًدهد که تصویری شماتیک از الگوی مورد نظر را نشان می 7 شکل

اهداف  بر یمبتناین اهداف راهبردی بازطراحی شده است. در نهایت در ادامه تالش شده است تا  هرکدام از

 ردد. گ تبیین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه ارائه در خصوصای از پیشنهادهای اولیه الذکر مجموعهراهبردی فوق

 ديچندبعگراي موريتاريزي متصوير شماتيک تفصيلي مدل پيشنهادي برنامه .3شکل 
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 و راهبردهاي کلن پيشنهادي هاتيمورام. اهداف، 4

ش واقع جه که، در این به توجه بااستخراج اهداف راهبردی در بخش پیشین و  به توجه با

مجموعه اقدامات راهبردی دیگر در  3گذاری نیازمند توجه به اقتصادی از طریق توسعه سرمایه

حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه است که بدون 

 گذاری محقق نخواهد شد، در ادامه تالش شده است تاتوجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه

ای ها و مسائل پیش روی کشور در افق برنامه، مجموعهتحلیل راهبردی ارائه شده از چالش بر یمبتن

 از راهبردها و رویکردهای کالن پیشنهادی برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور ارائه گردد. 

 هاموریتا. اهداف راهبردی پیشنهادی به همراه م9جدول 

 هاموريتام راهبردياهداف

جهش اقتصادي 

توسعه  از طريق

 گذاريسرمايه

 های زیرساختیگذاریگیری در موضوعات مرتبط با سرمایهبازطراحی ساختار تصمیم

های جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره بر مبتنیتعیین راهبرد صنعتی کشور 

 ایای و فرامنطقهارزش منطقه

 گذاری صنعتیتنظیمی در جهت حمایت از توسعه سرمایه هایسیاستاجرای 

 گذاریهای اقتصادی و بهبود فضای سرمایهکاهش ریسک

کاهش مستمر 

 تورم

 اصالح ناترازی نظام بانکی

 ریزیاصالح ساختار بودجه

 اصالح ساختار نظام بازنشستگی

ارتقاي 

حکمراني و 

سازي توانمند

 نهاد دولت

 ایدفاعی کشور در عرصه منطقه -تقویت وجهه سیاسی

 اصالح ساختار داخلی مدیریت سیاسی کشور

 کید بر هوشمندسازی ارائه خدمات عمومیاسازی حکمرانی با تشفاف

 افزایش کارایی در ساختار اداری و استخدامی دولت

 های پایش و نظارت دولتبهبود نظام

 تقويت جامعه
 فقرهای اجتماعی و کاهش مدیریت آسیب

 تقویت امید و اعتماد اجتماعی
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 هاي کلی برنامه هفتمنيازهاي تحقق سياستپيش

 9دکتر روستا آزاد

 چکيده

موریت اموریت انقالب اسالمی گذر از وضع موجود به وضع مطلوب است. برای این مام

فته در نظر گرها مبتنی بر شناخت و اصول پایه رسیدن به آرماندر برنامه هفتم تحول در جهت 

 .شده است

 ومت ما برایمقا ،و حقوقی یقیحقهای در این راستا بر مبنای نظام علت و معلول، سامانه

، یگذارتیواولکید بر بحث ابا ت قرار گیرد و موردتوجهفرایند تغییر باید شناسایی و الزامات آن 

 توان وضعیت کشور را بهبود بخشید.واقعیت و ضرورت می

 

 های برنامه هفتمایده ،جمعی تغییر دانش ،برنامه هفتم یهااستیسکليدواژگان: 

 

                                                 
 و نفت دانشگاه صنعتی شریفاستاد تمام داتشکده مهندسی شیمی  - 1



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
98 

 

 ختشنا بر مبتنی «مطلوب وضع» به «موجود وضع» از گذراسالمی:  انقالب بزرگ موریتام

 طول رد رسل و انبیا موریتامنیز باید توجه داشت که  موضوع بنیادی و اصیل مفهوم دراست و 

 همین بوده است. تاریخ

 أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ  إِنِ الْإِْنسِ  وَ  الْجِن   مَعْشَرَ  یا» :که داردمی بیان 33 آیه الرحمن سوره در کریم، قرآن

 توانیدیم اگر! انس و جن گروه ای) «.بِسُْلطانٍ إاِلَّ تَْنفُذُونَ ال فَاْنفُذُوا الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ َأقْطارِ مِنْ تَْنفُذُوا

 حضرت و سلطان با مگر توانید،نمی هرگز ولی ،بگذرید پس ،بگذرید زمین و هاآسمان مرزهای از

 وَجدَهُ  نمَ ُسلطانٌ العِلمُ»: که دارندمی بیان البالغهنهج در سلطان مفهوم تبیین در( السالمعلیه) علی امام

 موضوع به آن با و بیابد را آن که هر است، قدرت و سلطنت دانش،) «.علیه صیلَ یَجِدهُ  لَم َمن وَ  ِبهِ  صالَ

 این یجهنت( البالغهنهج) (.گردد مغلوب و برند یورش او بر نیابد را آن که هر و شود پیروز برد، یورش

 .است الزم دانش و نیست کافی خواست صرفاً امری هر اجرای در که

 نحوی به دارد وجود الیه چند معلول و علت نظام یک، هستی فطرت در و خلقت نظام در

 .باشدمی بعد الیه علت و قبل الیه معلول الیه هر معموالً  که

 

 تحققرسیدن و  برای الزم عواملنیز این امر ساری و جاری است.  امروزی( مدیریت) دانش در

 .شودمی( شناخته 9CSF) تحقق الزامات: نام به را مطلوب اهداف

                                                 
1 Critical success factor 

(9علت العلل، علت )5عامل

(3، علت عامل9معلول عامل)5عامل

(n+1، علت عامل n-1معلول عامل )nعامل 

. . .

 وضع مطلوب مطلوب آرمانی وضع موجود نا مطلوب
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 : زا دانعبارتبرنامه،  هايسياستهدف  عنوان به جمعي تغيير دانش در مهم الزامات و ملحظات از بعضي

 تغيير مسير در نهادها و مردم کردن همراه -5

 انسانی ادحآ کند.می مقاومت تغییر به نسبت معموالً انسانی حقوقی یا و حقیقی سامانه هر 

 دهند انجام اندکرده عادت آن به و انددادهمی انجام قبالً که را چه آن دارند عالقه معموالً

 9.بپرهیزند اداری و رسمی هایسیستم در دستورات و هابخشنامه اطاعت از حتی و

 جتماعي،ا فرهنگي، گوناگون عوامل تابع و است متفاوت جمعي و فرد هر در تغيير ظرفيت -5

 . باشدمي غيره و تاريخي سياسي،

 دبو خواهد نشدنی عمالً جامعه آن توان از بیش گامی با تغییر یک برای ریزیبرنامه. 

 باشدمی نشدنی ولی بزرگ گام یک برای خیز از بهتر شدنی ولی کوچک گام یک برداشتن. 

 است مهم بسیار پتانسیل و ظرفیت این کشف. 

 :نمايندمي تبعيت 5گوسين توزيع تابع از معموالً و نيستند حال يک در همه انساني نهادهاي و آحاد -3

 

 

                                                 
 أُمَّةٍ عَلَى آبَاءَنَا وَجَدْنَا إِنَّا قَالُوا بَلْ: »قرآن در مقاومت درستی و صالح به انبیا دعوت مقابل در مردم عامه پاسخ - 9

 گیرىپى[ با هم] ما و یافتیم آیینى بر را خود پدران ما گفتند ( بلکه77آیه الزخرف )سوره «مُّهْتَدُون آثَارِهِم عَلَى وَإِنَّا

 .یافتگانیم راه آنان از

ال های احتمترین توزیعیکی از مهم ،شودسسته میگکه به ندرت توزیع طبیعی  (Gaussianتوزیع گوسی ) - 7

ای هگذاری و اهمیت این توزیع آن است که افت و خیز بسیاری از کمیتعلت نام پیوسته در نظریه احتماالت است.

 اشد.بنماید که دلیل این امر قضیه حد مرکزی میت، از این توزیع پیروی میطبیعی )فیزیکی( حول یک مقدار ثاب

شود که مجموع متغیرهای تصادفی مستقل که هرکدام میانگین و واریانس متفاوتی در قضیه حد مرکزی نشان داده می

 دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیع بسیار نزدیک به توزیع نرمال است.
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 :شودمی تقسیم بخش 3 به جامعه تغییر، اعمال فرآیند در و اساس این بر

 را بمطلو تغییرات با اشاره یک با را خود سرعت به و است پیشرو جامعه از بخشی -

 . کندمی هماهنگ

 .کندیم مخالفت( مثبت و صحیح) تغییر هرگونه با شدت به جامعه از دیگری بخش -

 غییراتت فرایند با است امید وتربیتتعلیم و زیاد زحمت صرف با جامعه عمده بخش -

 . شود همراه

 :گروه 3 این به توجه تغییر مهم الزامات از یکی است بدیهی

 است تغییرات اعمال در ایشان وضعیت و حال رعایت. 

 تعیین محتاج هاآرمان تحقق الزمه که نحوی به csf3 این از یک هر برای مختلف های 

 . است مختلف گروه

 افتاد نخواهد اتفاق جامعه در ایمالحظهقابل تغییر مالحظات این به توجه بدون. 

 وجودم مرتبط نهاد است الزم گاه و شود ايجاد جديدي نهاد است الزم گاه تغيير، فرايند در -4

 . شود اصلح

 بر ترجیح متعدد دالیل به انقالب، پیروزی از سال 70 حدود گذشت از پس است بدیهی

 .است آنان ارتقای و موجود نهادهای حفظ

 اصلح هم ثيرگذارات عوامل %50 اصلح با مشکلت %80  ،80-50 عمومي قاعده اساس بر -1

 . شوندمي

 ماماهت در گذاریاولویت مهم بحث یک کشور، اصالح در موجود توان به توجه با بنابراین

 در %10 بتوان اولیه %70 اولویت تشخیص با که نحوی به است کلی هایسیاست اجرای به

 ولویتا با مشکالت توانمی بعدی هایگام در است بدیهی. نمود حاصل بهبود کشور وضعیت

 .نمود حل هم را بعدی
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 ردشوا بسيار امري جامعه در سياست اجراي خصوصه ب و گذاريسياست که آنجائي از -6

 :باشدمي ظريف و

 نهادمردم هایگروه و خصوصی بخش در بخصوص ایتجربه هر از مهم این به اهتمام در 

(NGO )کرد استفاده باید. 

 دادننشان و «مطلوب وضع» ترسيم کشور، «موجود وضع» تبيين و تحليل کلي، هايسياست -1

 .رسيد مطلوب وضع به موجود وضع از بايستمي آن طريق از که است ي«مسير»

 یاسیس -حقوقی ادبیات وارد( ره)خمینی امام حضرت توسط نظام کلی هایسیاست اصطالح

 دندفرمو ابالغ نظام حرکت مشیخط کردنروشن برای را فرامینی عمل، در ایشان شد؛ کشور

 شدناسالمی لزوم و قضاییه هقو قانون، مردم، حقوق درباره ایشان ایمادههشت  فرمان» که

 فرامین، این از یکی در. است جمله آن از( 92:939 -973 ،9321 خمینی،) «قوانین و روابط

 فرمان قالب در نظام کلی هایسیاست اصطالح بارنخستین شده، صادر 9352 سال در که

( 79:966 -950 ،9321 خمینی،) «کشور بازسازی دوران در اسالمی نظام کلی هایسیاست»

 .شد کشور سیاسی -حقوقی ادبیات وارد و گردید استفاده ایشان سوی از

 قانون( 550) اصل يکم بند در و شد مطرح( 5368 سال) اساسي قانون بازنگري در موضوع اين -8

 اسلمي ريجمهو نظام کلي هايسياست تعيين» که گرديده تصريح بند اين در. گرفت قرار اساسي

 :است رهبري اختيارات و وظايف از «نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس ايران

 رهبری مقام عهده بر آن تعیین اساسی، قانون( 990) اصل( 9) بند موجب به که نظام کلی هایسیاست

 شناخته ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در االجراالزم هنجارهای از یکی عنوان به است، شده گذاشته

 ینا قرارگرفتن و هنجارها مراتبسلسله در نظام کلی هایسیاست جایگاه تعیین آثار جمله از. شودمی

 در هک است هاییچهارچوب از مقررات و قوانین تبعیت لزوم مقررات، و قوانین مافوق جایگاه در هاسیاست

 این ترعای به مکلف مقررات، و قانون تصویب مراجع بنابراین ؛گرددمی مشخص نظام کلی هایسیاست

 .آیندمی ابحسبه اعتبار فاقد حقوقی لحاظ به ها،سیاست این با مغایر مقرراتِ  و قوانین و هستند هاسیاست



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
505 

 

 :ايخامنه لهاآيت حضرت

 نظیمت فرایند. است یکل هایسیاست تنظیم اساسی، قانون در رهبری یوظیفه ترینمهم»...

 هاییاستس تنظیم فرایند ...فرایندهاست زیباترین و ترینمنطقی از یکی یکل هایسیاست

 لتدو هایکمیسیون در اول هاسیاست این. است مستحکمی و قوی بسیار فرایند ی،کل

 هبریر به و کندمی تصویب و بررسی را هاآن دولت. آیدمی دولت به بعد و شودمی تنظیم

 در هاسیاست این. دهدمی مصلحتتشخیص  مجمع به را آن هم رهبری. کندمی پیشنهاد

 لفمخت هایبخش از متعدد کارشناسان حضور با مصلحت تشخیصمجمع  هایکمیسیون

 کمیلت و بررسی هستند، آن بیرون و مجمع خود از که علمی دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی،

 اصول و مبانی آن با را هاسیاست آن هم رهبری. دهندمی رهبری به مجدداً بعد شود؛می

 دولت به هاسیاست آن و کندمی تصویب دهد،می تطبیق اسالمی جمهوری نظام ارزشی

 راقبم که است این هاسیاست تنظیم در رهبری نقش. شودمی ابالغ مجلس به و گرددبرمی

 ار نظام بگیرد، انجام خواهدمی هاسیاست این چهارچوب در که هاییریزیبرنامه تا باشد

 و هاخواسته نشود؛ پایمال مردم حقوق و محروم طبقات منافع نکشاند؛ گمراهه و بیراهه به

 جزو مراقبت این. نشود مینات گرمداخله و طلبسلطه و طلبافزون هایقدرت منافع

 ریرهب همتوج آید، پیش تقصیری یا قصوری هازمینه این در اگر و است رهبری وظایف

 هاتسیاس این طبق بر است فموظ مجلس وقتآن شد، ابالغ هاسیاست این که بعد. است

 طبق بر و تنظیم را خودش اجرایی هایسیاست است فموظ هم دولت و بگذراند قانون

 این در تقنینی و قضایی و اجرایی هایدستگاه لمفص سازوکار این همجموع. کند عمل آنها

 که هاییمسئولیت و دارند مسئوالنی هرکدام که کنندمی کار و افتندمی کار به چهارچوب

 «.دهند انجام را کار باید

 :نظام مصلحت تشخيص مجمع

 و گیرندمی قرار هاآرمان مجموعه از پس اهداف، و هاآرمان تحقق برای  کلی هایسیاست 

 .کنندمی نزدیک اجرایی مفاهیم به را هاآرمان که هستند اصولی حاوی
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 :51/5/5385 مورخ نظام مصلحت تشخيص مجمع اعضاي ديدار در انقلب رهبر

 رد اجرا و عمل کلی هندسه. است هاسیاست لحاظ از کشور انضباط همسئل دیگر، بخش»...

 و ثبیتت تبیین، جایی در نظام یک کلی هایسیاست اگر. است هاسیاست به بسته کشور،

 قوانین با قانون یک است ممکن. شد خواهد رفتار در رویگیبی دچار نظام نشود، توزیع

 جاهایی رد گانهسه قوای مثل مستقلی هایدستگاه و دیگر هایدستگاه با دستگاه یک دیگر،

 هاسیاست وقتی کنند، پیدا تعارض هم با دارند، قانونی استقالل آن در که هاییگیریتصمیم با

 نای و شده معین کلی مسیر و نظام حرکت کلی هندسة که است آن معنای به شد، مشخص

 «.است مهمی بسیار چیز

 :هاسياست ثبات تضمين خصوص در انقلب رهبر ديدگاه

 بدیلت و تغییر اثر بر که ایضربه بودیم، شاهد انقالب از بعد هایسال طول در مواردی در »...

 ذیرناپجبران هامدت تا گاهی و بوده سنگینی ضربه آمده، وارد اجرایی هایسیاست هرویبی

 گیریجهت هابرنامه و اجرایی هایسیاست و شود معین کلی هایسیاست اگر. است بوده

 «.افتدنمی اتفاقی چنین هرگز کند، تنظیم کلی هایسیاست این در را خود

 :مجمع عملياتي ابعاد خصوص در رهبري نظر

 : از است عبارت دارد وجود نظام مصلحت تشخیص مجمع در که ابعادی

  پویایی و گشاییگره و شکنی بستبن -

 نظام کلی انضباط -

 همان و دین مجاری و اساسی قانون ها،سیاست مبنای) هاسیاست تثبیت و تعیین -

 ونقان لکن است کلی هاسیاست. شودمی استفاده اساسی قانون از که است چیزهایی

 شفاف و مشخص و دارجهت ثانیاً  نباشد، هاسیاست در گوییکلی باید اوالً. نیست اساسی

 .اشدب کشور نیازهای تناسب به ثالثاً و نباشد مختلف معنی بر حمل قابل و باشد
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 :دیگر عبارت به و

 (گذاریسیاست) هاسیاست تثبیت و تعیین -

 (معضل حل) پویایی و گشاییگره و شکنی بستبن -

 (مصلحت تشخیص) نگهبان شورای و مجلس بین اختالف رفع -

 (نظارت) کارآمدی و اجرا بر ارزیابی و نظارت -

 37 از یشب تبیین با توانست خود سابقه قرن ربع از بیش در نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 این. شدبا داشته کشور پیشبرد و راهبری در اثرگذار نقشی نظام کلی هایسیاست از عنوان

 ممعظ مقام فرمان حسب ارزنده، هایتجربه سبب به خود، هایفعالیت جدید دور آغاز با نهاد

 :از اندعبارت آن اهم که گردید ساختار و محتوا در تغییراتی ایجاد به مورام رهبری،

 آن؛ تنظیم و تعیین فرایند در نیز و عناوین در بازنگری و کلی هایسیاست همجموع به بخشیدن سامان -

 ها؛سیاست اجرای بر نظارت همسئل به بخشیدن سامان  -

 ها؛سیاست اثربخشی و کارآمدی ارزیابی برای الزم سازوکار  -

 مصوب؛ هنامآئین اساس بر هابرنامه تمرکز و مدیریتی و تشکیالتی ساختار در کامل انسجام ایجاد  -

     ؛غیرضروری و موازی هایبخش حذف و تشکیالت سازیچابک -

 نظرامعان سایه در و موریتام انجام خالل در نیز دیگری اصالحی تغییرات -

 .شد خواهد عمل که آیدمی الزم اندرکاراندست

  نظام کلی هایسیاست از یکپارچه و منقح کامل، ایمجموعه تدوین -

 :ملحظه قابل نکته يک

 ققتح الزامات حتی و خرد هایسیاست و کلی هایسیاست از ایآمیزه عمالً مستندات این در

 اترفر کلی هایسیاست گستره از حدودی تا عمالً زیربندها و بندها یعنی. است آمده هاآرمان

 برای را رکا عمالً کهحالی در امر این. است ساخته نمایان بیشتری جزئیات با را مسیر و رفته

 .نباشد ایشان خوشایند هم مواردی در است ممکن ،کندمی ترسهل نظام کارگزاران
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 در که است نظام هایسرمایه تجربه و دانش از ارزشی با گنجینه موجود مستندات حال هر در

 این هرچند. است گردیده ابالغ رهبری توسط و شده تدوین نظام مصلحت تشخیص مجمع

 این نظرانصاحب تشخیص به ولی است، بوده فایده مفید گذشته زمانی هایدوره در مستندات

 کنونا رهبری معظم مقام خواست در با لذا ؛باشد این از بیش خیلی تواندمی و توانستمی فایده

 «عدالت و پیشرفت» به که انقالب چهارم دهه در و گذشته تجارب از گیریبهره با که است آن وقت

 .یردگ قرار آینده هایفعالیت العیننصب و شده تنقیح و ویرایش مستندات این است، موسوم

 (:ساله50 کلي هايسياست از ملهم) هفتم سالهپنج برنامه تدوين اوليه هايايده و کلي خطوط

 جریان در تهالب. باشندمی االثرملغی آنها، اجرای تاریخ گذشتن سبب به عمالً  هاسیاست برخی -9

 .کرد استفاده آنها از توانمی باشد، شده حاصل( مدون و) مفیدی تجربه اگر آنها اجرای

 و بازنگری معیارهای بعضی. هستند بازنگری نیازمند هاسیاست این از دیگر بعضی -7

 :از اندعبارت آن هایروش

 هاسیاست در جدید مسائل نمودن لحاظ 

 ابزار و هاروش اهداف، با هاسیاست تناسب و هاسیاست شدناجرایی قابلیت 

 (شوند حذف کارآمدی فاقد هایسیاست)

 ،بندها و عناوین تلفیق و انسجام سازگاری 

 اندگرفته انجام یا گذشته آنها تاریخ که هاییسیاست. 

 سازیدقیق و کردن روزآمد و مختلف معانی کردنبرطرف 

 ندارند ار( استحکام و صریح شفاف، بودن، کلی) الزم اوصاف که سیاستی بندهای یا عناوین. 

 اندمانده مهجور و متروک که هاییسیاست. 

 (زمان معیار. )است گذشته آنها از سال ده از بیش که کلی هایسیاست 

 جرایا که هاسیاست این از بندهایی یا بند و االثرملغی هاسیاست این شودمی پیشنهاد 

 .شود ادغام هاسیاست عناوین سایر در دارد، ضرورت آنها
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 :هفتم ساله1 برنامه اوليه ايده توسعه خصوص در ملحظاتي 

 .باشد سال 6 طی اجرا قابل باید برنامه -9

 در. دهد قرار موردتوجه SWOT تحلیل یک طی را المللیبین و ملی واقعیات باید برنامه -7

 .نماید منظور بایستمی را قوت و ضعف فرصت، تهدید، موارد کلیه صورت این

 رگانخب و( دانشگاهیان) نخبگان مالحظه یعنی گذشته مشی بر عالوه برنامه تدوین در -3

 هم را سندیکاها و هااتحادیه در خصوصی بخش فعالین  ،(نهادها در اجرایی مسئولین)

 .گردد تشکیل مرکزی کمیته یک باید رابطهاین  در. گیرد کار به

 ندرجم حقوقی و حقیقی افراد کمیت االمکانحتی باید ،هابرنامه بهتر چه هر تحقق برای -7

 .باشند بیشتر 3 بند در

 صورت برتر اولویت با آنها از ایزیرمجموعه ابالغی، هایسیاست همه از است الزم -6

 .شود بسیج آنها تحقق برای کشور جدیت با و انتخاب استصوابی

 آنها تنقیح جهت هاسیاست در اصالحات حداقل ،زمان حداقل در آمد، که طورهمان -5

 به را نرفت برای کشور توان و وقت مهم، این به گسترده اهتمام. گیرد صورت بایستمی

 .کندمی معطوف خود
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 هاي پيشنهادي، ارزیابی و نقد بخش سوم: سياست

  نظام مسائل(برنامه هفتم یکل يهااستيستدوین درآمدي بر( 

 ينظام مسائل اقتصاد الف(

 ياجتماع ي( نظام مسائل فرهنگب

 ج( نظام مسائل سياست خارجي

 هاي برنامه با اسناد باالدستيد( نسبت سياست

 هاي برنامه هفتم توسعههـ( ايده سياست

 

 برنامه هفتم يشنهاديپ يهااستيس 

 صيمجمع تشخ رخانهيدب يهاونيسيکم يشنهادهايالف( پ

 هااستيدر خصوص س قيتلف ونيسيکم يبند( جمعب

 کشور  ياجرائمختلف  يهادستگاهپيشنهادهاي ( ج

 

 مجمعشوراي و ولت د ،رخانهيدب یمشورت اتنظرو   یارسال يهااستيس   
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 )نظام مسائل( برنامه هفتمهاي کلی سياست نیتدودرآمدي بر 

 مشترککميسيون 

 مقدمه

ها هدهد که رویکرد حاکم بر آن برنامساله، نشان میهای پنجهای برنامهبررسی پیشینه سیاست

ساله بوده است و به اصطالح نگری و رفع همه مشکالت و مسائل کشور در یک دوره پنججامع

امور اداره یک از  های مشخص در هرمحور و فاقد اولویتاند و نه مسئلهامور محور نگاشته شده

های جدی مورد توجه کارشناسان قرارگرفت عنوان یکی از آسیبه کشور بوده است. این مطلب ب

ر آمدند. این اقدام در قالب تدوین نظام مسائل به بهای برنامه هفتم و در صدد رفع آن در سیاست

 های کلی برنامه هفتم صورت پذیرفت.نیاز تدوین سیاستعنوان ضرورت و پیش

ناسایی شکشور اقتصاد  یاصلنظام مسائل، مسئله  تدوین فرایند دراگرچه ذکر است شایان 

ر آن د دیکه با یری. مسستین یصرفا اقتصاد ،حل آنراهاین توجه وجود داشت که باید اما  شد

ه به انحراف رفته و ب هاهموار نشود، برنامه شرفتیتحقق پ ریاگر مس و حرکت کرد جامعه است

از  نظام مسائل، اعم یبررس یچه را برایاست که درو مهمی  یدینکته کل نیالذا  نشیند.ثمر نمی

 . کندی... باز م و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یهامجمع در حوزه رخانهینظام مسائل کشور در دب

 کیهر یتخصص یهاکارگروهدر کنار و  و احصاء شد یمختلف بررس یتخصص یهادر کارگروه

دامه انمودند. در  یخود را بررس ینظام مسائل حوزه تخصص زیمجمع ن یتخصص یهاونیسیاز کم

 .ی فوق آمده استهااز نظام مسائل کشور در حوزه هاییفهرستگزارشات و 
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 1ایران و دردهایش اقتصادنظام مسائل اقتصادي: الف( 

سال  جپنکشور طی  اقتصادیبینی معضالت پیشهای اقتصادی موجود و با تحلیل چالش

ناسایی های آن شهفتم توسعه احصا و ریشه هبرنامرو طی های اقتصادی پیشچالش ترین، مهمآینده

د. به طور خالصه یاز مشکالت ارائه گرد رفتبرونو راهکارهایی برای  ه استبندی شدو دسته

 ضابطهیبوکار، رشد محیط نامساعد کسبرو هستیم در ریشه اغلب معضالت اقتصادی که با آنها روبه

ای و راهبردی، تنگناهای مالی تولید، های توسعههای گذشته، معطل ماندن پروژهنقدینگی طی سال

 د.باشمی ثروغیرمدیپلماسی اقتصادی منفعل، نظام ارزی و تجاری ناکارا و نظام حمایتی ناکارا و 

 ترینهممتوان دریافت نگاهی بر مسائل و مشکالت کشور میپس از گذشت شش برنامه توسعه با 

کید مقام سال گذشته به طور مستمر مورد تا 90موضوعات اقتصادی است که طی  ماندهزمینمسائل بر 

مختلف عمدتاً به مسائل اقتصادی پرداخته شده  یهادر شعار سال که نحوی بهمعظم رهبری بوده است 

در مسائل اقتصادی، رویکردی متفاوت از گذشته داشته  بایستمیاست. از همین رو برنامه هفتم توسعه 

آنها که طی  آورنده وجود بهاین مهم از میان معضالت مختلف اقتصادی و عوامل  به توجه باباشد. 

توان به محیط ارزی و... شده است می هایشوک، تورم، فقر، های گذشته منجر به بیکاری، رکودسال

ای و های توسعهنقدینگی )بمب نقدینگی(، معطل ماندن پروژه ضابطهبیوکار، رشد نامساعد کسب

راهبردی، تنگنای مالی تولید، دیپلماسی اقتصادی منفعل، نظام ارزی و تجاری ناکارا و نظام حمایتی ناکارا 

 معضالت اقتصادی اشاره نمود. تریناصلی نعنوابه ثروغیرمو 

 

 

 

                                                 
کارگروه شناسایی نظام مسائل اقتصادی توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف با مدیریت  - 9

 .ار دانشگاه عالمه طباطبایییاستادی مرو یعلدکتر علی ملکی عضو هئیت علمی و دکتر 
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 وکار محيط نامساعد کسب .1

موارد  انتومی ،وکاربر محیط کسب ثروماز جمله عوامل  گرفتهصورتهای بررسی به توجه با

 :نام بردزیر را 

 های گذشتهنااطمینانی اقتصاد کالن طی سال -

 دولت گذاریقیمت -

 یا طوالنی شدن زمان اخذ مجوزهاانحصار  -

 گذاران بخش خصوصیاقتصادی حاکمیت برای سرمایه تصمیماتمبهم  اندازچشم -

 اجتماعی میناتفشار  -

  ممیزمحورستانی سنتی و مالیات -

ه محور حول سپیشنهادهای سیاستی زیر،  وکارکسبجهت تغییر شرایط محیط  خصوص این در

 گردد:دستوری مطرح می گذاریقیمتمالیاتی و  نظاماجتماعی،  میناتمربوط به  مسائل

 اقدامات زیر را انجام داد: بایستمیاجتماعی  میناتدر خصوص مسائل مربوط به  -9

 اجتماعی و رقابت برای عرضه خدمات بیمه بازنشستگی میناترفع انحصار از سازمان  -

 جایی اجبار بیمه پایه کارکنان از کارفرما به خود کارکنانهجاب -

 سازمان مالیاتیاستفاده از بانک اطالعاتی  -

 اقدامات زیر را انجام داد: بایستمی در خصوص مسائل مربوط به نظام مالیاتی -7

 درصد 96کاهش نرخ مالیات مستقیم به  زمانهماخذ مالیات بر مجموع درآمد فرد و   -

 فروشگاهی و سامانه مودیان( هایپایانهستانی )اجرای سریع قانون کردن مالیات سیستمی -

 موارد زیر را اصالح نمود: بایستمیدستوری نیز  گذاریقیمتانحصار و  ایجاددر خصوص  -3

 برای فعالیت در بازارهای مختلف استانداردگذاریبه  مجوزمحوریاز  پارادایمتغییر  -

 حذف سرکوب قیمتی و تقویت رقابت -
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 نقدینگی .2

 بایست از بروز دو چرخه جلوگیری نمود.در موضوع کنترل نقدینگی می

بودجه دولت منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده و این امر سبب اول: کسری  -

 شود.گردد که در نهایت منجر به افزایش حجم نقدینگی میافزایش پایه پولی می

از بانک مرکزی گشته که این امر نیز باعث  هابانکدوم: بحران بانکی سبب اضافه برداشت  -

 گردد.افزایش پایه پولی شده و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی خنم می

-  

 

گردید که این امر باعث رقابت  هابانکدر دولت یازدهم بحران بانکی سبب کسری ذخایر 

شد که این دیده  هاسپردهبا یکدیگر در جذب سپرده و باال بردن نرخ سود  هابانکشدید 

 باعث افزایش نسبت شبه پول به پول گردید و در نهایت رشد بمب نقدینگی سبب شد.
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د از انقالب نسبت شبه پول به کل نقدینگی برای سالهای بع

تا ابتدای دولت دوازدهم
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 های دولت یازدهم بود و ورود نقدینگیتبدیل شبه پول به پول که ثمره سیاست در دولت دوازدهم

( که این امر باعث PQ=MVبه بازارهای مختلف باعث افزایش سرعت گردش پول گردید )

 های پایانی دولت گردید.ش قیمت مسکن، نرخ ارز و طال و تقویت اثر شوک ارزی در سالافزای

 
 بمب نقدینگی: تصحیح آماری

های جاری از حیث مدت و حسابهای کوتاهکه تفاوت معناداری بین سپرده به این توجه با

ای شهودی برآوردهنقدشوندگی وجود ندارد، باید شاخص نسبت شبه پول به نقدینگی را تعدیل نمود. 

 د.دهنمی مدت تشکیلهای کوتاهدرصد شبه پول را سپرده 76تا  70متخصصین بیانگر این است که بین 

 گردد:یم عنوان راهکاری برای کنترل بمب نقدینگی پیشنهادهای زیر بهراستای مدیریت نقدینگی سیاستدر      

 مديريت جريان ورودي به استخر نقدينگي -5
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 مديريت استخر نقدينگي از طريق: -5

 هاانرژی با اصالح یارانه حامل جریان دادن نقدینگی در بخش -

 های بزرگبر تراکنش FTTوضع  -

 ای های بزرگ توسعهبازار سرمایه و پروژه -

 هاابزار تنظیم انگیزه عنوانبه PITوضع  -

 انهدام بخشي از استخر نقدينگي از طريق: -3

 ها فروش اموال مازاد بانک -

 ها و تسهیالت کالن مرتبطتهاتر سپرده -

 تنگناي مالی و تشکيل سرمایه ثابت .3

 زیر اشاره نمود: مواردتوان به سال آینده می 6تنگناهای مالی در  ترینمهماز 

o  و زنجیره تولید هابنگاهدر پاسخگویی به نیازهای مالی  هابانکناتوانی 

o  مالی تولید تأمیننارسایی بازار سرمایه در 

o  مالی داخلی به دلیل سود تقسیمی باال تأمیندر  هابنگاهتوان پایین 

 تنگناي مالي و نرخ سود تسهيلت

 برخالف باور نسبتاً رایج، نرخ سود تسهیالت عامل تنگنای مالی نیست.

 اخیر روندی نزولی داشته است. هایسالکاهش دستوری نرخ سود، تشکیل سرمایه در  رغمعلی

 یکی از متهمین اصلی تالطمات اخیر در بازارهای کلیدی است. بانکیبینکاهش نرخ سود 
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 9391-9399 یهاسال نیب یثابت ناخالص و رشد اقتصاد هیسرما لیرشد تشک

 رانیمرکز آمار ا 9390-91 یفصل یهامنبع: پژوهشکده آمار بر اساس حساب

وان در سه سطح تاز تنگنای مالی و تشکیل سرمایه ثابت می رفتبرونبرای  سياستي پيشنهادهاي

 مالی داخلی، نظام بانکی و بازار سرمایه ارائه نمود. مینات

ضع و نیز و هاشرکتتصحیح قانون مالیات بر سود تقسیمی  توانمیمالی داخلی  میناتدر  -9

 .قرارداد مدنظرمالیات بر مجموع درآمد فرد را 

وفصل بحران بانکی و نیز توسعه ها با حلدهی بانکانکی با افزایش توان تسهیالتنظام بدر  -7

 رفت. گ نظر های جدید درعنوان سیاست توان بهمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش را میاهای تروش

زارهای ها و توسعه اببازار سرمایه نیز تعمیق بازار بدهی، تصحیح محدودیت سهام شناور شرکتدر  -3

 گردند. های جدید ارائهحلعنوان راهبایست بهمین مالی پروژه میابازار سرمایه مشتمل بر ت

 غيرمؤثرنظام حمایتی ناکارا و  .4

توان به یارانه دادن بر مصرف انواع می حمایتی موجود هایسیاستاصلی  ترین اشکاالتمهماز        

های گردد(، روشمی باالی درآمدی هایدهکظالمانه به نفع  )که سبب بازتوزیع انرژی هایحامل

اشاره نمود. برای مثال یارانه ( عدم شمول باال با خطای شمول باال و نیز خطایناکارآمد ) تشخیص

 داد. توان مورد اشاره قراربرابری مصرف بنزین برای دهک دهم نسبت به دهک اول را مییازده 
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منبع: داده های هزینه و درآمد خانوار ۵۹۳۱، مرکز آمار ایران

درصد خانوارهای دریافت کننده کمک از سازمان های اجتماعی و خیریه در دهک های هزینه ای
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منبع: داده های هزینه و درآمد خانوار ۵۹۳۱، مرکز آمار ایران

درصد خانوارهای بهره مند از بیمه رایگان در دهک های هزینه ای

درمانی بازنشستگی
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 گردد:شامل دو دسته مصارف و منابع می سیاست حمایتی بهینه اصول

 مصارف

 درآمد  نیازهای ضروری قشر کم مینات: ثروم

 کارا: ارجحیت یارانه نقدی به کاالیی

 حذف خطاهای نوع اول و دوم

 نقدینگی ضابطهبیعدم ایجاد کسری بودجه: جلوگیری از افزایش : منابع

 میناتن ثر بدووم حمایت زیرا باشد؛نمی پذیرامکانمنابع متناظر پایدار  میناتبدون  ثرومحمایت 

موجب کسری بودجه شدید گردیده که این امر مسبب افزایش نقدینگی و نیز تشدید تورم  منابع

 شود.ها میحمایتشدن  اثر)ابرتورم( و نهایتاً بی

تحت سه عنوان سازو کارهای  غیرمؤثرسیاستی در خصوص نظام حمایتی ناکارا و  پیشنهادهای

 مورد بررسی قرار داد. بایستمیهای انرژی و یارانه سایر کاالها شناسایی، یارانه حامل

 سازوکارهای شناسایی

 استفاده از اطالعات نظام مالیاتی برای بهبود شناسایی

 یکپارچگی اطالعاتی نهادهای مختلف حمایتی

 یارانه سایر کاالها

 کاالیی به یارانه نقدی یارانهتغییر پارادایم از 

ای اعط»به « تولید زنجیرهاعطای منابع به سمت عرضه و رصد »تغییر پارادایم از 

 «مستقیم منابع به نیازمندان

 انرژی هایحاملیارانه 

 تشکیل بازار متشکل انرژی و کشف قیمت بر اساس بازار

 مندهای نیازاختصاص بخشی از منابع آزاد شده برای حمایت از دهک
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 نظام ارزي و تجاري ناکارا .5

 ارزي هايسياست

 نمود: بندیدستهتوان در سه گروه زیر تبعات سرکوب ارزی می -9

  ای گردیده که این امر باعث ارزی دوره هایشوکفشرده شدن فنر ارزی سبب

 گردد.می وکارکسبنامساعد شدن محیط 

 واردات تقویت  در طی مدت سرکوب ارزی  به صادرات کشور آسیب وارد شده و

 اصطالحبهگردد که این امر باعث وابستگی باالی اقتصاد به واردات شده و می

 کنند.و واحدهای صنعتی  به سمت مونتاژ حرکت می دادهرخزدایی صنعت

  ایهای توسعههای خارجی در پروژهمین نهادهاذخایر ارزی کشور سبب کاهش توان تکاهش 

 د.گردمی نسلی واردناپذیری به توسعه پایدار و منافع بینجبرانهای گردیده و آسیب

 بندی نمود:توان در دو گروه زیر دستهتبعات ارز ترجیحی را می :تبعات ارز ترجیحی -7

  افزایش فساد گردیده و کاهش سرمایه  ساززمینهتوزیع رانتی ذخایر ارزی کشور که

 اجتماعی را در پی دارد.

  برای مقابله با فساد باعث افزایش زمان ترخیص کاال از گمرک و  هانظارتافزایش

 گردد.های واردات و تولید مینیز افزایش هزینه

وان تتبعات تفکیک بازار آزاد و سامانه نیما: تبعات تفکیک بازار آزاد و سامانه نیما را می -3

 بندی نمود:در سه گروه زیر دسته

 رت و مبادله تجاحریمی مسبب افزایش هزینه افزایش امکان ردیابی تجار در شرایط ت

 گردد.در نهایت افزایش هزینه تمام شده محصوالت می

  اخبار بر بازار ارز و افزایش  تأثیراز طرفی کاهش عمق بازار آزاد باعث افزایش

 گردد.ارزی می مدتکوتاهنوسانات 

  گردد.مجاری رسمی( میهمچنین افزایش هزینه تجارت در بخش رسمی باعث خروج سرمایه )دورزدن 
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 تجاري هايسياست

 سبب افزایش هزینه تجارت ایتعرفه غیرموانع باالی و  ای پیچیده و ناکارآمدنظام تعرفه -9

گردد از طرفی کاهش امکان نظارت به دلیل رسمی و در نتیجه افزایش قاچاق می

ای انحصار بر گردد. از سوی دیگر ایجادای افزایش فساد را منجر میهای تعرفهپیچیدگی

 شود.کاالهای نیازمند مجوز رسمی سبب عدم افزایش کیفیت تولیدات داخلی می

تجاری و پولی از یک سو به ذلیل افزایش هزینه تعامالت  هایپیمانعدم استفاده از ظرفیت  -7

برای تجار داخلی باعث ضریب نفوذ تجاری پایین کشور در سایر کشورها گردیده و از 

اده کافی از ظرفیت دیپلماسی تجاری افزایش ریسک کشوری برای سوی دیگر عدم استف

 تجار ایرانی را در پی داشته است.

 هاي ارزيسياست

 کنترل بازار ارز با استفاده از ایجاد یکپارچگی و نیز استفاده سیستم شناور مدیریت شده:

  ه برای پاسخ بیکپارچه )افزایش عمق بازار آزاد ارز( از طریق استفاده از ظرفیت حواله

 مین مالی قاچاق بر بازار آزاد ارزابعضی نیازهای نقدی ارز و نیز کاهش فشار ت

 مدت نرخ ارزشناور مدیریت شده از طریق حفظ ذخایر و کنترل نوسانات کوتاه 
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 هاي تجاريسياست

 از یک سو با کاهش حقوق ورودی که اوالً منجر به کاهش قاچاق گردیده و در نهایت کاهش فشار

گردد و ثانیاً باعث کاهش تشریفات گمرکی )کاهش زمان مین مالی قاچاق بر بازار ارز را سبب میات

ترخیص( و از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و غیر دستوری کردن سامانه نیما از طریق حذف 

  .مدت انتظار بهبود سطح تولید را داشتتوان در میانزا میبر و اصطکاکترتیبات نظارتی زمان

 
 

 اي و راهبردي کشور هاي توسعهمعطل ماندن پروژه .6

عه موانع توس تریناصلیای و راهبردی طی ادوار گذشته یکی از های توسعهعدم توجه به پروژه

به  وجهیتبیتوان از عدم توسعه ترانزیت ریلی شمال به جنوب، می مثال عنوان بهباشد. آینده می

 لیتیکژئوپاز  غفلت وای های توسعهمنفعالنه در سایر پروژه هایسیاستکریدور شمال به جنوب، 

 راه و خطر حذف ایران از مسیر ابریشم نام برد.
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 5کشوراجتماعی  -فرهنگینظام مسائل تحليل ب( 

ها، چالش یکشور در آستانه برنامه هفتم و احصا یو اجتماع یاقتصاد تیوضع لیپس از تحل

 یالزامات نظام مسائل و چگونگ هو ب مینظام مسائل رهنمون شد یو موانع به احصا هابیآس

 :هحاصل شد ک هایبررس نیاز مجموع ا یافتیره نهایتاً،و  میو گستره و عمق آن پرداخت لیتحل

حاکم بر برنامه را روشن  کردیبرنامه هفتم که چهارچوب و رو یکل یهااستیس نیتدو یبرا»

 یحورممسئلهتکیه بر و  محور امور یهااستیپرداختن به سپرهیز از  جز ستین یاچاره کندیم

 .«تیوضع نیاز ا رفتبرون یبرا

 الزم ایالیه و عمیق تفکر کشور مسائل نظام تدوین برایمشخص شده است که  مقاله این در

 حساسیا سطح ساختاری، سطح رفتاری، سطح) اجتماعی مدیریت مختلف سطوح به باید  و است

 کالن کشور، مشکالت و مسائل بررسی با. نمود توجه (فکری سطح و ارزشی سطح ارادی، و

 آن شقوق از یکی که ناکارآمدیو  جامعه در ملی شوق وقوی  اراده نبود امروزی جامعه در مسئله

افل نباید غ را کشور مسائل نظام در گریروایت اهمیتشناخته شده است. البته از  وریبهره عدم

 . کندمی تعیین را مسئله خود مسئله، روایت کهشد 

 مسائل نظام در ايالیه و عميق تفکر

ه باید ب لزوماً رابطه این درای الزم است. در تدوین نظام مسائل کشور، تفکر عمیق و الیه

سطوح مختلف مدیریت اجتماعی توجه نمود، از این جمله: سطح رفتاری، سطح ساختاری، سطح 

 احساسی و ارادی، سطح ارزشی، سطح فکری.

 یتتکنولوژی، قابل بازیگران، نفوذ اثرگذاری، تنوع در نمودار زیر از باال به پائین، قدرت

 دوام و اهمیت و تغییر، پایداری تغییر، اینرسی ان، زمباالبهپایینشود و از ارزیابی کم می و سنجش

 .شودمیتمدنی کم 

                                                 
پژوهی با مدیریت دکتر انداز و آیندهکارگروه نظام مسائل فرهنگی، با محوریت پژوهشکده چشم - 9

 رئیس پیشین پژوهشکده چشم انداز  -محمدمجید فوالدگر 
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 در این تبیین مسائل زیر قابل احصاء است:

 : مسئله کالن

 .است وریبهره عدم آن شقوق از یکی که ناکارآمدی جامعه، در ملی شوق و اراده هیچ نبود -

 مخلوط کرده خرد شود ریخته آن در هرچه گوشتچرخ همانند که نابودکننده بروکراسی -

 .است آن رفتبرون شقوق از یکی شفافیت: دهدمی برون خاصیتبی

 :نسلی چرخش -

 کاریزماتیک نقش با( سال 66 باالی پدران،) اول، نسل -9

 سایه در نسل و اجتماعی شبکه نسل ،(سال 66-76 هفتاد، دهه گرانکنش) دوم، نسل -7

 باال مدارک با گالدیاتور وار،سونامی نسل ،(76-30 جوانان،) سوم، نسل -3

 نشان خوبی اجتماعی آوریتاب هاسختی برابر در ما جامعه شقوقی، از: اجتماعی آوریتاب -

 خیر جواب شود؟می مطلوب استفاده آوریتاب این از آیا که است این سؤال. دهدمی

 (10-70 قانون حداکثری، دستاوردهای حداقلی، مداخله: )سوزنی گذاریسیاست -

سطح رفتاري
مشهود و عینی و قابل 

سنجش
شاخص ها، نمادها

سطح ساختاري
ساختارها، سازمان ها، 

نهادها
قوانین و مقررات، 

معماری

سطح احساسي و 
ارادي

احساسات و اراده هاشوق و هیجان

اولویت هاپارادایم هاسطح ارزشي

سطح فکري 
مبانی فکری و بنیان

های فلسفی
باورها و اعتقادات
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 گري در نظام مسائل کشور:روایتاهميت 

 بانیم حیث از. کنیم روایت چگونه که است مهم این. کندمی تعیین را مسئله خود مسئله، روایت

 یتفعال جامعه در موازی صورتبه جریان سه و هراند فعال کشور در جریان سه فلسفی و فکری

 انقالبی جریان .3غیرانقالبی  جریان .7استکبار  جریان. 9کنند: می

 استکبار جريان .5

 دارد. روایت با نظام سلطه، رویکرد سرسپردگی روایت این جریان، فروپاشی است و در مواجهه

. ود استدمراست: اصل تشکیل نظام اسالمی گونه ایناین جریان از ناکارآمدی نظام عبارت 

غرب تنها  هایحلراه. است حرکت در مسیر توسعه تنها در گرو پذیرش قواعد جهانی و غرب

 د.  آیمی ره شماممکن و پذیرش سلطه آنان اولین گام توسعه ب حلراه

 غيرانقلبي جريان .5

انه کارسازشرویکرد  ،مواجهه با نظام سلطهگرا است و در کثرتآزادی و جامعه  این جریان،روایت 

 مبانی و اصول از ناشی ناکارآمدیگونه است: این نظام ناکارآمدیاین جریان از  روایتدارد. 

 متحجر، و بسته و گذشته مصرف تاریخ تفکرات ،نظامبه مردم اعتمادیبی ،رهبری اسالمی، انقالب

 است.  جهانی هایقدرت با تعامل عدمو  اقتصادی و سیاسی لژیونرهای

 انقلبي جريان .3

دارد.  مقاومتی رویکرد، سلطه نظام با مواجههاست و در  عدالت و کارآمدی این جریان،روایت 

 عدم ،سوءمدیریت از ناشی ناکارآمدیگونه است: این نظام ناکارآمدیاین جریان از  روایت

 وابسته تفکر و خواریرانت و گریاشرافی سازی،قاعده و گذاریقانون در ضعف خودباوری،

 .دشابمی غیره و جهادی غیر و غیرانقالبی رویکردهای ارشد، مدیران

با این سه جریان، اگر بخواهیم میزان تمرکز هریک از  مختلف مدیریت اجتماعیدر تطبیق سطوح 

 یم؛ شکل زیر را به دست خواهد آمد:ها را در سطوح مختلف نشان دهجریان
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 جههموا، نحوه رهبران، روایتهای این سه جریان از حیث در گام بعدی برای فهم بهتر تفاوت      

عیین سطح ، تقدرت در سهم، ظرفیت، وضعیت و موقعیت، استراتژی، حاکمیتی افق، سلطه نظام با

، مردم اب ارتباط، نخبگان با ارتباط، نوظهور مسائل به واکنش، بازیگران، مرجع هایگروه، تمرکز

 هاییت، قابلرقابتی مزیت، جغرافیایی محدودهی، تاریخ روایت، ایرسانه قدرت، گفتمانی حامالن

 عدصفحه ب، مورد بررسی قرار گرفته و در جدول پذیرآسیب نقاطو  انسجام، میزان سخت و نرم

 تطبیق داده شده است:
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 جريان انقلبي جريان غيرانقلبي جريان استکبار 

 یعدالت و کارآمد دوگانه گراییدوگانه آزادی و جامعه کثرت دوگانه حاکمیت دیکتاتور و لیبرال روایت

 گرایان وابسته )منافقین ...(غرب رهبران
 روشنفکران متأثر از غرب

 (...)خاتمی، 

 مقام معظم رهبری

 و رهبران مقاومت

 رویکرد مقاومتی کارانهرویکرد سازش رویکرد سرسپردگی مواجهه با نظام سلطه

 تمدن نوین اسالمی حکومت ایران مستعمره غرب افق حاکمیتی

 SwTO سازیو حاشیه  WT WOT استراتژی

 در حاشیه و انفعالی در متن و فعال در حاشیه و بیش فعال موقعیت و وضعیت

 خوب، پراکنده ولی منفصل خوب، نیمه پراکنده و متصل بسیار کم، پراکنده ولی متصل ظرفیت

 رهبری و نهادهای حاکمیتی دولت و بخشی از مجلس بسیار کم سهم در قدرت

 سطوح فکری و ارزشی احساسی و ساختاریسطوح  سطوح رفتاری و ساختاری تمرکز

 محدود و ایستا گسترده و پویا محدود و پویا مرجع هایگروه

 سال و سنتیمیان اهجوانان، دانشگاهیان و سلبریتی خش محدودی از جامعهب بازیگران

 زده و دفاعیشگفت برداردستانه و بهرهپیش بردار و موج سازبهره واکنش به مسائل نوظهور

 محدود و حداقلی گسترده و حداکثری محدود و حداقلی ارتباط با نخبگان

 در قالب قدرت از باال به پایین از مسیر نخبگان با هژمونی فکری فرهنگی غرب ارتباط با مردم

 بالقوه جوانان مؤمن انقالبی طبقه متوسط شهری طلبانمنافقین و سلطنت حامالن گفتمانی

 زیاد و غیرهوشمند کم ولی هوشمند زیاد و هوشمندبسیار  ایقدرت رسانه

 روایت تاریخی مفصل روایت تاریخی نسبتاً قوی روایت تاریخی
 روایت تاریخی

 شدت ضعیف استبه

 جهانی )جبهه مقاومت( کشور ایران ایران بالکانیزه شده محدوده جغرافیایی

 اندیشه و اراده قدرتمند مدرن پذیری با دنیایانطباق اتصال به قدرت استکباری مزیت رقابتی

  های نرم و سختقابلیت
 های نرمدر قابلیتقوت 

 و قوت در سخت

 های نرمقوت در قابلیت

 و ضعف در سخت )اجرا(

 های نرمضعف در قابلیت

 و قوت در سخت

 انسجامکیفیت 
 انسجام، همدلیقوت در 

 و فهم مشترک
 دارای انسجام نسبی و همدلی

 همدلیضعف در انسجام، 

 و فهم مشترک

 سازیحاشیه مبانی و اصول، دنیاطلبی منافع اقتصادی، امنیت و آرامش پذیرنقاط آسیب
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 :گانه رقيبهاي سهزنجيره عملکردي در جریان

 

 زنجیره این هایحلقه تقویت و تکمیلشود: نیاز گفته آشکار میوضوح از مسائل پیش چه به آن

دارند.  ها اهمیتترین ظرفیتدر این موقعیت، کوچککه  است و نکته دیگر این انقالبی جریان در

 کننده است.و پیروزی در این میدان است که عامل تعیین هاجنگ اندیشکدهدر میان 

 و سياسی  اجتماعی تدوین نظام مسائلاستفاده براي منابع مورد 

 فراتحلیل بیگ دیتای فضای مجازی )اینستاگرام و توئیتر( .9

 مرکزافکارسنجی بسیج و ایرانیان و دانشگاه تهران( های نظرسنجی ملی)صدا و سیما،گزارش .7

 تحلیلی و سیاستی مرتبط با موضوع هایگزارش .3

 و کارشناسان گرانتحلیلنظرات  فراتحلیل .7

 نظام مسائل اجتماعی

 : روندها

 های اجتماعیتغییر مرجعیت -

 ایو شبکه جامعه اندرویدی -

 نهادها و بازیگران اجتماعیرها، تنوع ساختا -

 ظهور نیروهای مرکز گریز -

 دگرگونی نهاد خانواده و پذیری متفاوت زناننقش -
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 فردگرایی)دیدن و دیده شدن( -

 هنجارها، پارادایم ها و باورها تغییر در -

 کاهش اراده جمعی و شوق ملی -

 آمیختگی با تمدن و فرهنگ غیر -

 تغییر الگوهای سرگرمی -

 : هاچالش
 اجتماعیهای آسیب -

 های اجتماعیتشدید شکاف -

 جانبه(مت )با رویکرد سالمت همهسال -

 احساس محرومیت نسبی -

 و افزایش نگرانی نسبت به آینده کاهش امید به آینده -

 افت سرمایه اجتماعی نظام -

 ضعف نهادها و ساختارهای اجتماعیناکارآمدی و  -

 ادهتضعیف نهاد خانو -

 اهش جمعیت و پیری و تحوالت نسلیک -

 مشارکت اجتماعی و سیاسیکاهش  -

 بحران در آموزش و پرورش و آموزش عالی -

 : هافرصت
 جمعیت جوان -

 دهای اجتماعی مذهبی و جغرافیاییپیون -

 ها(جامعه چهل تکه منسجم )امکان و تجربه مدیریت تنوع -

 آوری اجتماعیتاب -

 باالی اجتماعی اعتماد بنفس -

 (بدنه مومن و انقالبی )نیروهای جهادی -

 دینی و مذهبیهای ظرفیت -

 ایران )نماد هویت ملی( -

 منابع کافی سرزمینی و درآمدی -

 های اطالعات و ارتباطات رشد فناوری -
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 نظام مسائل سياست خارجیج( 

 مقدمه

 نیثابت دارد، در ا یاهیمصلحت نظام رو صیدر مجمع تشخ یابرنامه یکل یهااستیس هیته

کارشناسان و متخصصان هر حوزه و  ن،یبا دعوت از مسئول رخانهیدب یتخصص یهاونیسیکم نهیزم

با  یقبل یکل یهااستیس یقیجدول تطب هیها ابتدا نسبت به تهسازمان شنهاداتیاخذ گزارشات و پ

 دیجد یشنهادیپ یهااستیحذف در س ایو  دیبه تمد ازیرا که ن یاقدام و موارد ،یاسهیقانگرش م

که با توجه به مسائل مستحدثه و  زین دیجد لیموضوعات و مسا نیهمچن. ندینمایدارند را استخراج م

 گردد. یم مشخص زیشود، نیداده م صیتشخ یگذشته ضرور یهااستیروز در کشور به نسبت س

از  یتخصص یهااز مسائل و معضالت عمده کشور در حوزه یستیل هینسبت به ته سپس

 یمتول یدستگاهها ینظرات تخصص ،یکارشناس ،ینخبگ ،یطرق مختلف همانند جلسات خبرگ

گردد. یآنها مشخص م تیو اولو تیاهم یو در جلسات کارشناس هیدر مورد معضالت و ... ته

 یهااستیس ،یمانند قانون اساس یکشور در اسناد باالدست النک یهایریگاهداف و جهت نیهمچن

 طیو... احصاء و ضمن سنجش شرا یبرامام )ره( و مقام معظم ره اناتیانداز و  بسندچشم ،یکل

 . ندینما یاقدام م هیاول شنهادیو پ یموجود کشور نسبت به جمعبند تیو وضع

دها ضمن اصل قراردادن رهنمو زین رخانهیدب یتیو امن یدفاع ،یاسیس ونیسیاساس در کم نیابر 

ه گرا با توجآرمانگرا، هدف محور، توسعه کردیکه روبود  نیتالش بر ا یمقام معظم رهبر اتیو منو

 مهم در جلسات متعدد نیگردد و ا شنهادیپ یمعطوف به اثربخش یهااستیس یطیمح اتیبه واقع

 . ستابا دستگاهها و کارشناسان برجسته هر حوزه حاصل گشته  یو نخبگ یخبرگ ،یکارشناس

 ،یاسیبرنامه هفتم در حوزه س یشنهادیپ یهااستیس سینوشیپ نیتدو یبراکه  نتیجه این

با توجه به مسائل و  یکالن مل یهاتیراهبردها و اولو ها،یریگاهداف، جهت یتیو امن یدفاع

 ،یستمیس کردیبا رو کیو تفکر استراتژ یعلم قیروش تحق کیبر  یکشور مبتن یمعضالت اساس

توجه با  یدا باهاستیس گریعبارت د. به دریمورد استفاده قرار گباید  یو تعامل یینگر، اقتضا ندهیآ

 . شود شنهادیموجود درون و برون کشور پ یهاو فرصت دیبه نقاط ضعف، قوت، تهد
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 :هاچالش

 یاو منطقه یرامونیپ یدر کشورها یافرامنطقه یهاقدرت ریو سا کایحضور و نفوذ آمر -

با هدف اخالل در نظم و  یرامونینفوذ و حضور در مناطق پ یبرا یجهان سمیونیتالش صه -

  یبه محور عرب یکیخصوصا با نزد یامنطقه یدر روندها یگذارریمنطقه و تاث تیامن

 ها،استیدر س رییتغ جادیبا هدف ا رانیامهوری اسالمی ج هیعل یغاتیو تبل یروان ریجنگ فراگ -

 مواضع و رفتارها

 ت،یامن یشورا رینظ یینهادها ماتیدر تصم یالملل نیموثر ب یهااعمال نفوذ قدرت -

  . وابسته یهایکارگزار ریو سا یالملل نیب یهاونیکنوانس

  هیهمسا یو کشورها رانیا انیم یو حقوق یاسیوجود اختالفات س -

 یمرزه برونطلبانهیتجز التیاز تما یریپذریثأو ت یفرامرز یو قوم یاگسترش تحرکات فرقه -

  رانیا یاسالم یجهت مقابله با جمهور یامنطقه یانحراف یسازو نظام یاسالم یافراط یسازانیجر -

 یشدن جمهوردهیو به چالش کش هاتیاولو ییجابجا ،یکیژئوپلت راتییتغ جادیامکان ا -

  منطقه ریدر تحوالت اخ رانیا یاسالم

  یاسهر رانیدر چارچوب ا ژهیبو در منطقه، یانقالب اسالم یهاتیظرف یسازیخنث یتالش برا -

 :هافرصت

 یاو معادالت منطقه یالملل نینوظهور در مناسبات ب یهاقدرت ینیآفرنقش -

  یبخش ییو رها یخواهاستقالل نهیتحت ستم در زم یهاملت یو رشد آگاه یاسالم یداریب -

 مقاومت یاهو گروه یفکر اناتی، نخبگان و جریدر سطح افکار عموم رانیا یانفوذ منطقه -

 المللنیگذار نظام بدر حال طیبا توجه به شرا یالمللنیموثر ب یهاقدرت نیوجود تعارضات ب -

 در منطقه رانیا کیژئواستراتژ تیموقع -

 منطقه یانرژ یضیعبور و ب تیو قرارگرفتن در موقع یاز منابع انرژ یمندبهره -

 ها و نهادهای مسئول در امور خارجیهمکاری هدفمند و مؤثر سازمان -
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 :رو شيپ يمسائل اساس

  و شکستن انحصار قدرت غرب یالمللنیدر روابط ب ییگرا چندجانبه -

  نوظهور یهاو قدرت نیو چ هیبا روس کیاستراتژ یهمکار نهیزم -

 .رویکرد اقتصاد محور و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان -

 در منطقه یمقاوت اسالم انیتعامل با جر وهیش -

 یعربستان سعود یبه رهبر یعبر ،یموسوم به ائتالف عرب انیمقابله با جر وهیش -

 در منطقه  کایمتحده آمر االتیدولت ا یخارج استیس -

 حاضر در منطقه یافرامنطقه یبا  کشورها رانیا یاسالم ینوع برخورد و تعامل جمهور -

 سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسیتحول و ظرفیت -

  وامنیت بین المللی پساکروناهای معطوف به نظم بررسی تئوری -

 های خاموشهای متافیزیکی، جنگهای آینده مشتمل بر جنگبررسی ماهیت جنگ -

 .خواهد بود های نرم و جنگ علم و ...های مجازی، جنگ(، جنگسمیتروروی)ب

 انریا یاسالم یجمهور هیبرعل یعموم یپلماسیدر حوزه د کایآمر یکردیو رو یماهو رییتغ -

 در دیپلماسی رسمی و عمومیگری فعال کنش -

   ادامه آن بر اساس تعهدات متقابل برجام یو چگونگ ییاروپا ینوع تعامل با کشورها -

 ابلهمق یبرا یامنطقه یهاتیو استفاده از ظرف هیثانو یهامیو تحر یالمللنیب یهامیتحر -

  هیدر سور یاسینظام س ندهیآ -

  در عراق یسازتعامل با  روند دولت یچگونگ -

 مجدد داعش ایو اح یسازمانده -
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 سالهپنجکلی  هايسياستنسبت اسناد باالدستی با د( 

ود های موجهای توسعه گذشته، نگاهی به چالشکلی و برنامههای سیاستآسیب شناسی 

 کشور، کارشناسان را به اینطور شناسایی نظام مسائل و همینآینده در طول پنج سال رو و پیش

 هجیتندر  .محور تدوین گرددبایست مسئلههای کلی برنامه هفتم میسیاستنتیجه رساند که 

برای تدوین ایده  محورمسئلههای انجام شده، رویکرد شناسیو آسیب آمدهعملبههای بررسی

 اتخاذ شد که مبتنی بر موارد زیر است: 

 .(بوده استگانه 1های قبلی بر اساس امور برنامه) امور. يجابهها بر مسائل سياست ابتناء -5

 :نقد امور محوری

  امورات مشخص نیست. حدومرزتعریف دقیق و 

 کند.ریزی ارائه نمیبرنامه نظامبهگذار تصویر منسجمی از ذهن سیاست 

 های نگارشی در تدوین بندهای سیاستی، عالوه اِفرازهای نامناسب از امورات در کنار تشتت

 سازد.دار میسیاستی را خدشه یبندهاانیما، انسجام درونی هبین حوزه بر تداخل

، باید هدف مسئلهکه حل  و این (مسئلههدف، راهبرد و ) الگوي نگارشي استاندارد کردن -5

 سیاست باشد نه محتوای سیاست.

 ترسيم نگاشت نهادي براي بندهاي سياستي )متوليان اجراي سياست( -3

احصاء و « 80-50»نظام مسائل بر اساس اهميت، ضرورت و اولويت با بهينگي و کارايي  -4

 ای شوند.در سطوح ساختاری، رفتاری، احساسی و ارادی، ارزشی و فکری، تحلیل الیه

با ود را خنسبت به بایست می ساله هفتم های کلی پنجاین بود که سیاست ترنکته مهم اما

 ،سالهکرد که تالش شد با برشی در بازه زمانی پنجمشخص می های کلی موضوعیسیاست

 .های کلی موضوعی استخراج و در برنامه هفتم توسعه لحاظ گرددهایی از سیاستاولویت
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 آنها در بندیدستههای صورت گرفته، بررسیو ها ها از مجموع تحلیلئلهمسپس از شناسایی 

 ،اهمیت برای مردم ،شاخص اهمیت در نگاه رهبری 7بر اساس در گام بعد  انجام شد. مسئله 970

های کلی برنامه سیاست ایده اولیه ،آنها اساسشد و بر برگزیده مسئله  39 ،ضرورت و فوریت

 هایسیاستای رفع آن مسائل و تدوین چهارچوب و رویکرد حاکم بر عنوانبهبند  97در  هفتم،

  زیر پیشنهاد گردید:شرح  هکلی برنامه هفتم ب

 هاي کلی برنامه هفتمایده سياستهـ( 

های اثرگذار جهانی، تحکیم قدرت سایبری جمهوری اسالمی ایران در تراز قدرت ارتقای -9

 جانبه شبکه ملی اطالعاتهمه ارتقایحاکمیت و امنیت ملی در فضای مجازی و توسعه و 

 نفساعتمادبهفرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمی ایرانی، تقویت  اعتالی -7

ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی، تقویت فرهنگ مقاومت در جامعه و اصالح 

 فرهنگ اقتصادی

کلی  هایرساندن نرخ باروری به باالتر از نرخ جانشینی طی برنامه هفتم در قالب سیاست -3

 ها و منابعجمعیت با بسیج همه ظرفیت

ه بر المللی و غلبدهی فضای بینضور مؤثر در شکلای، حنقش فعال و سازنده منطقه ارتقای -7

ها و ه، همکاری ارگانسازی در وزارت امور خارجهای استکبار با ظرفیتها و توطئهچالش

 گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومیدر روابط خارجی و کنش نهادهای مسئول

هت ای در جرت منطقهافزایش توان بازدارندگی و دفاعی و ضریب امنیتی کشور در تراز قد -6

 تأمین منافع و امنیت ملی

 های نظام اداریرفع موانع تحقق سیاست -5
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 ایجاد چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم -2

و روزآمدی نظام آموزشی و  ارتقایافزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و  -1

 پژوهشی کشور

، تحول در نظامات پولی، بانکی های مولد بادهی نقدینگی و هدایت اعتبارات به فعالیتجهت -9

رقمی کردن های مزمن اقتصادی و تکای بیماریریزی، عالج ریشهمالی، تجاری و بودجه

 تورم

مین مالی پایدار دولت، در جهت رفع وابستگی بودجه جاری اتحول نظام مالیاتی با رویکرد ت -90

 و درآمدهاها به نفت با تأکید بر عدالت مالیاتی و دریافت متناسب از دارایی

های بالفعل و بالقوه و اجرایی مزیت به توجه باهای کلی آمایش سرزمین تحقق سیاست -99

 های مرزیساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب

اعتیاد،  ویژهبههای اجتماعی سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب ارتقای -97

گیری حداکثری از های روشن و بهرهساد بر اساس شاخصنشینی، طالق، فحشا و فحاشیه

 مشارکت مردم

 مندی از طب سنتیدر نظام سالمت و بهره محوری بهداشت -93

 امنیت غذایی کشور ارتقای -97
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 براي برنامه هفتم توسعه يپيشنهادهاي سياست

 کميسيون مشترک

 

ست سیا صادی، اجتماعی و فرهنگی به مجمع  های برنامه هفتمپس از ابالغ ایده  سعه اقت تو

شخیص مصلحت نظام، شکدهی تخصصیهاونیسیکم ت ستگذاری ، اندی سیا های مرتبط با حوزه 

امانه سآغاز کردندو از سوی دیگر بندهای سیاستی خود را اقدامات الزم برای تدوین پیشنهادات 

  مورد 239در این فرایند زی شــد و راه اندا)نجم( با عنوان  «نظام جمع ســپاری دبیرخانه مجمع»

در یک اقدام نو پیشنهادات خود را نظران کشور جمعی از نخبگان و صاحبو  شد ثبت مشارکت

 که در گام اول به طور مفصل شنهادهایپاین نهایت  های دبیرخانه عرضه نمودند و دربه کمیسیون

رسید. در گام بعدی کمیسیون تلفیق در دبیرخانه مجمع و زیربند بند  300ارائه شده بود به حدود 

ـــنهادی تشـــکیل  و بندی اولویتبا و مبتنی بر ایده ابالغی گردید تا ضـــمن تلفیق بندهای پیش

ا ردبیرخانه مجمع تشخیص  یشنهادهایپ ،های بخشیحوزه گرفتن نظر درو بدون محوری مسئله

 د.کنبرنامه هفتم ارائه  یهااستیسدر خصوص 
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 دبيرخانه مجمع تشخيص هاونيسيکم يشنهادهايپمرحله اول الف( 

له پس از آن نه که  در این مرح خا کار دبیر ـــتور  یه در دس یده اول فت؛ ا مجمع قرار گر

سیون شات گیری از با بهرههای تخصصی کمی شکدهنتایج گزار ستفاده از رها اندی وش و ا

مندی از نظرات نخبگان و دانشــگاهیان، پیشــنهادات خود را در قالب  ســپاری و بهرهجمع

 های برنامه هفتم عرضه کردند که در ادامه خواهد آمد.و زیربند به عنوان سیاستبند  300

 کميسيون علمی، فرهنگی و اجتماعی يشنهادهايپ -1

، منوم ،جوانکادرسازي و آموزش و تربيت نسل مناسب و کارآمد برای  سازوکاربینی پیش .9

انتقال قدرت و مديريت در و  ربریزی برای انتقال تجاانقالبی، جهادگر و خالق و برنامه

 به آنان در طول برنامه سطوح مختلف مديريتي

کاهش  منظور بهای بیمه - یامدادی، حمایت هايگسترش رفاه و عدالت در حوزه و ارتقا .7

و  عادالنه نيازهاي اساسي مردممین اناروا و ت هایتبعیض وفقر، رفع محرومیت 

تقرار اندازی  و اسسنجی و راهسازی نظام استحقاقآنان با یکپارچه کارگستری وتوانمندسازی 

 هاها و مالیاتو هدفمندسازی یارانه چندالیهنظام جامع و کارآمد و 

 مناطق بخشیسامان، هاي اجتماعيپايش و کنترل انواع مسائل و آسيب سازوکارایجاد  .3

کنترل و کاهش فقر، فساد، اعتیاد، طالق و  منظور به غیررسمیهای نشینی و سکونتحاشیه

 خشونت 

سازی ریزی برای توانمندو برنامه %9/7و نرخ موالید در حد باالی  افزايش جمعيت کشور .7

 و رفع موانع آنها  هاي کلي خانواده و جمعيتسياستجمعیت با اجرای کامل 

ها و ها، تهدیدها و فرصت، شناخت آسیبتمر وضعيت فرهنگي کشوررصد و پايش مس .6

بخشی زدایی از نظام فرهنگی کشور با ایجاد تقویت قرارگاه فرهنگی و انسجامآسیبها و قوت

 به جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و تقویت روحیه دینی، ملی و انقالبی جوانان 

و رسوخ آن در صنایع مختلف و علم و فناوري  ارتقايافزايش توليد ثروت از طريق  .5

 بنیانهای دانشبنیان با توسعه و تقویت شرکتگسترش بازارهای صادراتی دانش
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با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات در  تقويت حاکميت ملي در حوزه فضاي مجازي .2

ه های حیاتی و سایبری جهت توسعزیرساخت سازیمقاومهای محتوا و خدمات و الیه

و  به خدمات بومی، افزایش نسبت ترافیک داخلی و سرعت دسترسی مردم هایرسانپیام

 ای فرهنگی محتو

حمایت و ساماندهی فعالیت عموم  هدف باگري همگرا طراحي و ايجاد نظام نوين تنظيم .1

 ، تنظیم مقررات و نظارت بر اجراگذاریسیاستهای کشور از طریق رسانه

های مناسب برای جذب بانکداری اسالمی و ایجاد زمینه جهتدر  اصلح نظام بانکي .9

 هدایت آن در جهت تقویت تولید ملی و اشتغال مولد های مردم و سرمایه

 اقتصاد بدون نفت، رعایت اساس برریزی عملیاتی کشور و بودجه اصلح ساختار بودجه .90

 رابطه تنظیم های سرباری دولت،و مصارف، جلوگیری از رشد هزینه منابعتعادل بین 

 ها و عدم تحمیل کسری بودجه.ها با بودجه سنواتی، رعایت اولویتبرنامه

، حمایت از تولیدگران، تسهیل امور صادرات، جلوگیری براي تقويت توليد ملي ريزيبرنامه .99

 االهای مختلف مگر در موارد حیاتیاز واردات ک

 هایهزینه، برای کارآمدسازی و تقلیل گريتصديپايش نظام اداري کشور و کاهش  .97

 سرباری جامعه

ر و قوانین د هاسیاستبر اجرای  ايجاد سازوکار قوي و کارآمد کنترل، بازرسي و نظارت .93

هوشمند و الکترونیکی و مسدود نمودن راه تصمیمات فردی  هایسامانهاندازی کشور با راه

نده متناسب برای متخلفین در ابعاد بینی مجازات بازداردر امور حساس و با ارزش و پیش

 مختلف با همکاری و مشارکت قوای سه گانه کشور

، جهت بازدارندگی از تجاوز دشمنان و پاسخ قاطع و افزايش قدرت دفاعي و موشکي .97

 مناسب به تجاوزات احتمالی

ا بهای کلی مبارزه و اهتمام بر اجرای سیاست گردانبا مواد مخدر و روان جانبههمهمبارزه  .96

 هاهای الزم در تمامی حوزهمواد مخدر با رصد و اشراف اطالعاتی از طریق ایجاد سامانه
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 کميسيون زیربنایی يشنهادهايپ -2

 محورهاي اصلي:الف( 

 کشور؛ بندیبودجهو  ریزیبرنامهاصالح نظام  .9

 به فروش نفت خام؛ اتکایاقتصاد بدون  .7

 تکیه بر ظرفیت و توان داخلی؛  .3

 و توسعه صادرات؛حمایت از تولید  .7

 .جبرانغیرقابلزیست و تخریب برداری پایدار از منابع و جلوگیری از آلودگی محیطبهره .6

 :هاسياستکشور در تحقق  گيريتصميمنظام  موريتماب( 

 گیریمتصمیبرگرفته از محورهای اصلی تدوین برنامه، نظام  هایسیاستبرای تحقق اهداف و 

ع خلق مناب»و  «مدیریت هزینه»الزم و با استفاده از ابزار  هایزیرساختکشور با رویکرد ایجاد 

راهبردهای  به توجه بابرنامه هفتم کشور  هایسیاست. نمایدمیو اجرا  گیریتصمیماقدام به  «جدید

و  ، سنجشگذاریشاخصتدوین گردد که از طریق راهکارهایی با قابلیت  ایگونهبهکالن باید 

 برنامه میسر گردد. در طول ارزشیابی

 رويکردها و راهکارهاي عمومي: ج(

و واگذاری امور به نهادهای  گریتصدیدولت از طریق کاهش  هایهزینهکاهش حجم و  .9

 هاتعاونیخصوصی و  هایبخشعمومی و 

 دمیمر هایتشکلبر ایجاد نهادها و  کیداتامور با  گریتصدیسطح مشارکت مردم در  ارتقای .7

ساالنه و کاهش وابستگی به منابع خزانه کشور با  هایبرنامهخوداتکایی نسبی بخشی در  .3

 مختلف هایدستگاهو  هابخشبرقراری تعادل در منابع و مصارف 

 بخشی سرزمینیبه فضای زیست و فعالیت و تعادل بخشیسامان .7

تحمیلی بر  هایهزینهبهای تمام شده محصوالت از طریق بازنگری در  هایهزینهکاهش  .6

ر نظی غیردولتیمتعدد دولتی وضع شده و  هایتعرفهمحصوالت نظیر مالیات، عوارض و 

 رقابتی شدن محصوالت برای صادرات باهدف ونقلحملمالی تسهیالت و مبادله و  هایهزینه

 با اولویت حمایت از تولید و اشتغال و صادرات  هایارانه هدفمندسازی .5

 و متنوع منطقه  در بازار گسترده گذاریهدف .2



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
538 

 

 شکنیبرای صادرات محصوالت تحریمی برای تحریم ثروماعطای یارانه  .1

برای تولید و  گذاریسرمایهو  هازیرساختبرای توسعه  هاسرمایهاز جذب  ثرومحمایت  .9

 ایجاد اشتغال

 بنیاندانشجدید و  هایفناوریبر استفاده از  کیدات .90

 عوامل و منابع تولید وریبهره ارتقای .99

 تولیدی و خدماتی هایبخشطراحی نظام جامع زنجیره ارزش در  .97

 ترویج و حمایت از اقتصاد سبز و اصالح الگوی تولید، توزیع و مصرف با مشارکت عمومی .93

 تقویت مدیریت بحران کشور با پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت .97

 شهری و روستایی هایتگاهسکون آوریتاب، پایداری و پذیریزیست ارتقای .96

 با اولویت جذب تمامنیمهزیربنایی و تولیدی  هایپروژهو  هاطرحاز  برداریبهرهتکمیل و  .95

 منابع بخش خصوصی

 بزرگ جهت هایطرحبرای  محیطیزیستفرهنگی اجتماعی و  هایپیوستالزام به داشتن  .92

 رسیدن به توسعه پایدار

 توسعه مدیریت در طراز نظام اسالمی. .91

 شمهاي کلي برنامه شهاي کلي پيشنهادي برنامه هفتم با سياستجدول تطبيق سياستد( 

 آمايش، مديريت شهري، مسکن و شهرسازي -5

 هاي کلي برنامه ششمسياست هاي کلي پيشنهادي برنامه هفتمسياست

آوری ، پایداری و تابپذیریزیست ءارتقا .9

 های شهری و روستاییسکونتگاه

 هببازتعریف چگونگی استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهری  .7

و تقویت مشارکت مردم در اداره امور شهری  شهرهاکالن ویژه

 و روستایی 

تهیه و تصویب برنامه جامع آمایش سرزمین در سال  .3

 دوم برنامه توسط دولت

شهری  ناکارآمدفرسوده و  هایبافتساماندهی و احیاء  .7

برای  ثروم هایمشوقبا رفع موانع قانونی و ارائه 

 ساخت مسکن

در بخش  سازیصنعتینوین و  هایفناوریتوسعه  .6

 ساختمان.

نواحی  ها،و تعیین نقش ملی در مناطق، استان کارتقسیم -99

و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب 

منظور افزایش تولید ثروت ملی های کلیِ مربوط، بهسیاست

گذاری در مناطق کمتر و حمایت دولت از سرمایه

 یافته و روستاییتوسعه

ی و نبخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفریهویت -71

 ایرانی. –روزآمدسازی معماری اسالمی 

نشین و پیشگیری و کنترل بخشی مناطق حاشیهسامان -79

 .های عمومی ناشی از آنناهنجاری
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 آب، کشاورزي و منابع طبيعي -5

 هاي کلي برنامه ششمسياست هاي کلي پيشنهادي برنامه هفتمسياست

داخلی  بر توان کیدتادر امنیت غذایی، با  خوداتکاییسطح  ارتقای .5

 درصد  90نوین به میزان حداقل  هایفناوریو استفاده از 

 استقرار کامل نظام مدیریت منابع آب کشور .2

 یدکتابا  هابخشدرصدی سالیانه آب در کلیه  90 وریبهرهافزایش  .1

 بر بخش کشاورزی

میلیارد  90بخشی منابع آب زیرزمینی به میزان حداقل احیاء و تعادل .9

 مترمکعب

شده بخش صدی صادرات محصوالت فرآوریدر90افزایش ساالنه  .90

 میناتکشاورزی با تکمیل زنجیره ارزش و 

 میلیون هکتار 7,6اصالح و بهبود خاک کشاورزی به میزان  .99

 هکتار میلیون90اجرای عملیات آبخیزداری به میزان .97

 ولید.افزایش ت منظور بهکشت و ترویج کشت مجدد  الگوی اصالح .93

درصد از منابع  70گذاری ارزی حداکثر سپرده -7-90

های عامل در قبال اخذ خط ورودی صندوق، نزد بانک

تسهیالت  ارائةهای مذکور برای اعتباری ریالی از بانک

، صنایع کوچک و متوسط و کشاورزی ریالی به بخش

 ملی. توسعةتعاونی با معرفی صندوق 

صنعتی )از های راهبردی اولویت دادن به حوزه -71

واد ونقل، مقبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل

پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

( و افزایش ضریب نفوذ آب و کشاورزیهوافضا، دریا، 

 های پیشرفته در آنها.فناوری

 محور درياونقل و توسعه حمل -3

 برنامه هفتمهای کلی پیشنهادی سیاست های کلی برنامه ششمسیاست

طراحی و نوسازی شبکه ترکیبی و  .97

ونقل با استفاده از ناوگان حمل

مین اهای نوین تها و روشمشوق

 ونقل ریلیکید بر حملامالی با ت

تقویت و هوشمندسازی شبکه  .96

ونقل و دستیابی به سهم بیشتر حمل

 بهباتوجهترانزیت کاال و مسافر 

موقعیت راهبردی کشور حداقل به 

 دوبرابرمیزان 

و  کار ملیتوسعه دریا محور با تقسیم .95

و  مؤثر هایحمایتارائه مشوق، 

تسهیل در اعطای مجوزهای الزم با 

، ونقلحمل هایحوزهبر  تأکید

کشاورزی، شیالت، گردشگری، 

 انرژی، تدارکات و ... .

ها، نواحی و سواحل و و تعیین نقش ملی در مناطق، استان کارتقسیم -99

های کلیِ مربوط، جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست

 گذاری درمنظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه به

 یافته و روستاییمناطق کمتر توسعه

خرمشهر با  -بهاراقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چاه توسع -79

 کید بر سواحل مکران.ات

های بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینهه توسع -73

 دارای مزیت.

ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای حمله توسعبخشِ ریلی در اولویتِ  -77

 آن.

اری و های بونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانهحمله توسع -76

اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و 

 -ویژه کریدور شمالای و جهانی بههای ریلی منطقهخروجی مهم کشور و شبکه

 صادرات و ترانزیت بار. هتوسع باهدفجنوب 

های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت، گاز، اولویت دادن به حوزه -71

ل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، ونقپتروشیمی، حمل

 آنها. های پیشرفته در، آب و کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوریدریاهوافضا، 
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 توسعه روستايي و عشايري -4

 های کلی پیشنهادی برنامه هفتمسیاست های کلی برنامه ششمسیاست

ها و اقدامات اجرایی اتخاذ برنامه .92

روستایی کشور  جهت توسعه

تثبیت جمعیت و تشویق  برای

مهاجرت به مناطق روستایی و 

عشایری )کانون تولید و 

ریزی و ( با برنامهآفرینیارزش

مدیریت بهینه در سطح ملی، 

ای و محلی، تعیین سهم منطقه

 ارتقایواقعی در توزیع منابع و 

شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد 

های جدید اقتصادی و فرصت

های های ویژه از فعالیتحمایت

 مزیتزایی کارآفرینی و اشتغال

سازی تأسیسات بومی و مقاوم دار

ها و اماکن روستایی و زیرساخت

های کلی سیاست 9با تأکید بر بند 

 کشاورزی.

باز تعریف، طراحی و اجرای الگوی آبادانی و  .91

 ت جامع روستاییپیشرف

تثبیت قلمرو، افزایش جمعیت و حفظ و  .99

به کارکرد تولیدی مناطق روستایی با  بخشیتنوع

ومی ب هایفناوریو  هاتعاونینقش  ارتقایبر  تأکید

 و نوین

، توانمندسازی و هاسرمایهحفظ و ارتقا منابع و  .70

، بازیابی و اعتباربخشی اصالت، هویت و آوریتاب

 های جوامع روستایی آیین

و  ریزیبرنامهنظام حکمروایی محلی و  ارتقای .79

 و ملی توسعه روستایی. ایمنطقهمدیریت یکپارچه 

 و بخشیتنوعساماندهی کوچ و اسکان فصلی،  .77

تقویت توان تولیدی، صیانت از الگوی زیست، 

، قلمروهای زیست بومی، مراتع و هاتشکلفرهنگ، 

 ، نظام دامداری و دانش بومی عشایرهاراه ایل
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 انرژي -1

 های کلی برنامه ششمسیاست های کلی پیشنهادی برنامه هفتمسیاست

اصالح ساختار حکمرانی حوزه انرژی  .73

طریق تفکیک وظایف کشور از 

ریزی و مدیریت، ، برنامهگذاریسیاست

 گریتصدیو واگذاری  گریتنظیم

حمایت از توسعه تولید برق، گسترش  .77

 ارتقای، فروشیخردههای فعالیت

کارایی فنی، اقتصادی و عرضه خدمات 

 های توزیع شرکت

جلوگیری از اتالف انرژی در مراحل  .76

تولید، تبدیل، انتقال و توزیع و کاهش 

میزان  دومیکشدت مصرف انرژی به 

کنونی از طریق انجام اصالحات قیمتی 

 و غیر قیمتی

مشترک،  هایحوزهگسترش اکتشاف  .75

توسعه تولید صیانتی، بهبود مستمر 

 ضریب بازیافت 

تجدیدپذیر و  هایانرژیافزایش سهم  .72

نوین به میزان حداقل ده درصد کل 

 تولید برق تا پایان برنامه

خارجی پایدار انرژی و  توسعه تجارت .71

صادرات با اولویت ایجاد بازار  تسهیل

ا ب بلندمدتای با قراردادهای برق منطقه

 همسایگان

 أکیدتتکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با  .79

 ارتقایو  فروشیخامبر پرهیز از 

پاالیشی و  هایفرآورده صادرات

 زودهاف باارزشمحصوالت پتروشیمیایی 

 باالتر.

ن میاحاصل از آن، از منبع تتغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای  -90

و دائمی شدن « اقتصادی زایندۀهای منابع و سرمایه»عمومی به  هبودج

موجود و واریز ساالنه  هناماساسملی با تنفیذ  هتوسعصندوق  نامهاساس

درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص  30

واحد درصد  7حداقل ملی و افزایش  هتوسعصادرات گاز به صندوق 

 سالیانه به آن.

 ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی. هزنجیرتکمیل  -99

گذاری در های غیردولتی برای سرمایهسیس شرکتاحمایت از ت -97

میادین نفت و گاز  هتوسعبرداری و های اکتشاف )نه مالکیت(، بهرهفعالیت

 .77های کلی اصل ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستکشور به

های های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاهافزایش سهم انرژی -93

 مقیاس.پراکنده و کوچک

ها در جهت افزایش تولید، اشتغال تحقق کامل هدفمندسازی یارانه -97

 های عدالت اجتماعی.شاخص ارتقایوری، کاهش شدت انرژی و و بهره

برداری از گازهای ر، کنترل و بهرهآوری، مهاهای جمعواگذاری طرح -96

 سیسات صنعت نفت به مردم.امیادین نفت و ته کلیهمراه تولید در 

ارزش صنعت نفت و  هزنجیرافزوده از طریق تکمیل افزایش ارزش -95

نه )بر اساس شاخص شدت تولید کاالهای دارای بازدهی بهی هتوسعگاز و 

 (مصرف انرژی

سیس و ای نفت و گاز با تدستباالدستی و پایینبنیان نمودن صنایع دانش -92

بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب های دانشتقویت شرکت

 منظور افزایش خودکفایی.تجهیزات و انتقال فناوری به

های افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه -91

 نفت و گاز.

ردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت، های راهباولویت دادن به حوزه -71

ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و گاز، پتروشیمی، حمل

ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ 

 های پیشرفته در آنها.فناوری
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 حمايت از توليد ملي، صنايع، معادن و فن آوري -6

 های کلی پیشنهادی برنامه هفتمسیاست های کلی برنامه ششمسیاست

تدوین و تصویب الگوی توسعه صنعتی کشور بر اساس  .30
 سند آمایش سرزمین تا پایان سال دوم برنامه

جهش تولید به کمک ارتقای ساخت داخل در صنایع  .39
از طریق توسعه صادرات به بازارهای  پذیررقابتپیشران و 

 متنوع 

توسعه فضای  منظوربهدولت  گریتصدیحذف  .37
با افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و  وکارکسب

 حذف سهام ممتاز دولتی

 وریبهره ارتقایبازسازی و نوسازی صنایع و معادن و  .33
 نیانبدانشنوین و  هایفناوریبر  تأکیدصنایع داخلی با 

 صنایع کوچک پیونددهندهتکمیل زنجیره ارزش هم اتکا و   .37
 صنعتی سازیخوشهو متوسط و 

 هایسازمانو بازتعریف نقش  گریتصدیحذف  .36
 و بنیاندانشنوآور،  بومزیستحامی  عنوانبه ایتوسعه

بنیادین انقالب صنعتی  هایمؤلفهآور در جهت استقرار فن
 چهارم

در صنعت با  گذاریسرمایهایجاد جذابیت و امنیت برای  .35
مالی جهت هدایت نقدینگی و بازار  هایمشوقنگاه بر 

  سرمایه به سمت تولید

د موا تأمینهای سیاستی از مرحله تدوین و اجرای بسته .32
اولیه تا عرضه محصول و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع 

، خانگیلوازمنساجی، پوشاک، کفش، چرم، ) منتخب
و الستیک، پالستیک، فلزات اساسی، پائین دستی  خودرو

 برهباتکیو کاغذ(  آالتماشیننفت، غذایی، پتروشیمی و 
 بخش خصوصی و تعاونی. گذاریسرمایهتوان 

درصد از منابع  70گذاری ارزی حداکثر سپرده -7-90
های عامل در قبال اخذ خط ورودی صندوق، نزد بانک

تسهیالت  ارائةهای مذکور برای اعتباری ریالی از بانک
و  و متوسطصنایع کوچک ریالی به بخش کشاورزی، 
 ملی.  توسعةتعاونی با معرفی صندوق 

های صنعت، بخش افزودهارزش فزایش نرخ رشدا -75
معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصوالت 

 های کلی صنعت و معدن.آن با اجرای سیاست

تولید و محصوالت  شیوۀبنیان نمودن دانش -72
 و سازی تجاریصنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان

 تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

های راهبردی صنعتی )از اولویت دادن به حوزه -71
واد ونقل، مقبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل

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

 های پیشرفته در آنها.فناوری

ی صنایع داخل موردنیازاولویت دادن به تأمین مواد  -79
کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت 

 3مواد معدنی و اجرای بند  افزودۀارزش زنجیرۀ
 های کلی معدن.سیاست

و صیانت از  دستیصنایعحمایت از  -69
 .فرهنگیمیراث

گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و  -29
علم و فناوری با سایر کشورها و  حوزۀبخش در الهام

ه ویژای و جهانی بهمراکز علمی و فنی معتبر منطقه
تجارت و صادرات محصوالت  توسعةجهان اسالم و 

 بنیان.دانش
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 زيستمحيط -1

 پیشنهادی برنامه هفتم هایسیاست

 تزیسمحیطمندی متناسب مناطق کشور با رعایت بهره هایقابلیتتعیین ظرفیت و  .31

ی آلودگ مؤثرکشور در سطح جهان و کاهش  زیستمحیطشاخص عملکرد  ایرتبه 96بهبود  .39

نوظهور  هایپدیدهدر مواجهه با  آوریتاببه میزان ده درصد و مقابله و  شهرهاکالنهوای 

 المللیملی و بین هایظرفیتمانند تغییرات اقلیم با استفاده  از 

 هابومیستزحفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر، جلوگیری از تخریب و دگرگونی  .70

 تحملابلقپایدار از منابع بر پایه ظرفیت  برداریبهرهبر وضع و اجرای قوانین مرتبط و  تأکیدبا 

 و جوامع محلی ربطانذیچرخه زیستی با مشارکت  بازتوانیمحیط و 

فاده و اقلیم مانند بازیافت با است زیستمحیطسازگار با  هایگذاریسرمایهحمایت و تشویق  .79

 و عوارض سبز. از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات

 بند عمومي -8

 برنامه ششم  هایسیاست پیشنهادی برنامه هفتم هایسیاست

فته پیشر هایفناوریتولید و افزایش ضریب نفوذ  دهیجهت .77

راهبردی مانند صنایع، انرژی )نفت، گاز و برق(،  هایحوزهدر 

، مواد پیشرفته، شهرسازی، ساختمان، سکونتگاهی، ونقلحمل

فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب، کشاورزی 

فناور  و بنیاندانش هایشرکتو محیط زیستی با افزایش نقش 

 و صادرات محصوالت فناورانه. 

ی، زیربنایی، صنعت، خدمات و سایر تولید هایپروژهتکمیل  .73

درصد، با  10با پیشرفت بیش از  هابخشو سایر  هابخش

 اولویت مشارکت بخش خصوصی

در  ییزدامقرراتعالی  ئتیه یسازفعالو  جایگاه ارتقای .77

از طریق کاهش یا حذف  وکارکسبجهت تسهیل فضای 

 تولیدی و خدماتی کشور. یهابخشمجوزات زائد در 

اولویت دادن به  -71

های راهبردی حوزه

صنعتی )از قبیل صنایع 

نفت، گاز، پتروشیمی، 

ونقل، مواد پیشرفته، حمل

ساختمان، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، 

هوافضا، دریا، آب و 

کشاورزی( و افزایش 

های ضریب نفوذ فناوری

 پیشرفته در آنها.
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 کميسيون سياسی، دفاعی و امنيتی دبيرخانه يشنهادهايپ -3

 در حوزه سياست خارجي  -الف 

های ثر به بازاروگذاری خارجی، ورود مجذب سرمایه هدف بابه دیپلماسی اقتصادی  بخشیاولویت .9

 اد مقاومتیهای اقتصو سیاست اندازچشمهای پیشرفته بر مبنای سند جهانی و دستیابی به فناوری

 هایمزیت پایه بر، فروش و انتقال انرژی غیرنفتیدر حوزه صادرات  ثرومتعامل فعال و  .7

 میلیارد 60 سالیانهتحقق  هدف با) ایاقتصادی و جغرافیایی کشور با محیط پیرامونی و منطقه

 غیرنفتی(  صادرات دالر

در مقابله با  یو مردم یحقوق هایشپوی و ها، جنبشهانهضتو هدفمند از  ثروم تیحما .3

 استعمار و استثمار  ض،یختلف تبعاشکال م

 یافع ملدفاع از من هدف با یالمللنیب هایونیکنوانس یرگیشکل فراینددر  ثرومحضور فعال و  .7

 یانقالب هایارزشو 

و  ایرسانه یعلم هایظرفیت یبر مبنا ایمنطقهو  المللیبیندر مجامع  یفرهنگ ثرومحضور  .6

 اثریو م یانقالب ،یاسالم هایاندیشه قیتوسعه و تعم ج،یترو یمشترک در راستا قیعال

 کشور در جوامع هدف یو ادب یتمدن ،یخیتار

 اهدفبگیری هوشمندانه از فضای مجازی با بهره ویژه بهای تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه .5

 المللبیندستاوردهای آن در نظام  ترویج وصیانت از وجهه جمهوری اسالمی ایران 

 محور تقویت با آسیا غرب منطقة در اسالمی جمهوری امنیتی سیاسی، دستاوردهای افزایش و حفظ .2

 منطقه  لتی دردو تروریسم و صهیونیسم ،استکبار حضور و نفوذ با فراگیر و مستمر مبارزه و مقاومت

 و لبنان یمن ،عراق، افغانستان، سوریه ویژهبهبات در منطقه غرب آسیا کمک به ایجاد صلح و ث .1

موضوع فلسطین در کانون فکری و سیاسی جهان اسالم و حمایت از  بخشیاولویتحفظ و  .9

 الیاشغ هایسرزمینآرمان ملت فلسطین مبنی بر تشکیل دولت مستقل و واحد در تمامی 

 (ینروسیه و چ ویژهبه) نوظهور آسیایی هایقدرتبا  بلندمدتهای راهبردی و انعقاد و اجرای توافقنامه .90
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تخصصی ایرانیان خارج از  -های الزم در جهت جذب سرمایه و توان علمیایجاد زمینه .99

 ملی هتوسعکشور در 

 روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اسالم ارتقای   .97

 در حوزه دفاعي -ب

 عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی  بودجةدرصد  6تخصیص حداقل  -9

 ا هر تهدید، در هر سطح و هر زمانتوان بازدارندگی فعال کشور در مقابله ب ارتقای -7

 مسو.ه های دفاعی، امنیتی و انتظامی با کشورهای منطقه، مسلمان ودیپلماسی و همکاریتقویت  -3

 ای در جهت مدیریتهای منطقهتقویت اشراف اطالعاتی و قدرت کنشگری اثربخش در بحران -7

 فضای تهدیدات متنوع و عدم غافلگیریمؤثر محیط راهبردی و 

های ذیریپ، غافلگیرساز، تهاجمی در برابر هر اقدام دشمن، متناسب با آسیبموقعبهمقابله هوشمند،  -6

 در اختیار هایفرصتدشمن و 

دفاعی و امنیتی و نیروهای دفاعی و امنیتی و ایجاد سامانه  هایسامانهمعماری و طراحی مجدد  -5

یکپارچه فرماندهی و کنترل با رویکرد کنشگری هوشمند و قدرت سازی برای دفاع و امنیت 

 جدید تهدید هایعرصه ویژهبهدر محیط ملی و فراملی  جانبههمه

و  هافعالیتدشمن از جمله تحکیم و تعمیق امنیت ملی در همه ابعاد، اشراف بر نیات و اقدامات  -2

تروریستی،  هایگروهکو جریانات معاند بخصوص  هاگروهاقدامات در فضای مجازی و فعالیت 

 غافلگیری راهبردی   هرگونهنفوذ بیگانگان و پیشگیری از 

راهبردی، عملیات و اجرایی( و ابعاد و  گانهسهاشراف کامل بر وضعیت امنیت ملی )در سطوح  مینات -1

در فضای  هافعالیتآن و نیز امنیت منطقه و نیات و اقدامات دشمنان از جمله اشراف بر  یهالفهوم

تروریستی، نفوذ بیگانگان و  هایگروهکو جریانات معاند بخصوص  هاگروهمجازی، فعالیت 

 هانیج و جریانات معاند و وابسته به استکبار هاگروهجامعه در برابر غافلگیر شدن و یارگیری  سازیایمن

 هایسازیائتالف با مقابله و راهبردی عمق بسط ایران، اسالمی جمهوری منافع از حراست -9

 .آنها پیمانانهم و سلطه نظام
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افزایش  بر توسعه تحقیقات، نوآوری و کیداتحال و آینده، با  بسترسازهای دستیابی به فناوری -90

 %900و قطعات گلوگاهی تا  هافناوریضریب خوداتکایی در 

آفرینی هرچه بیشتر آن در همه ابعاد از جمله تقویت کمی و کیفی بسیج و سازوکارهای نقش -99

 و علم و فناوری زداییمحرومیت  ،دفاعی، امنیتی، فرهنگی، سازندگی

 ازیسمصونعمومی( و دستگاهی برای ) سازوکارهای ملی سازیبهینهو  هاساختتقویت زیر  -97

تهدیدات سایبری و زیستی، شیمیایی و  ویژهبه و مدیریت هوشمند و پیشگیری تهدیدات،

 پرتویی با محوریت پدافند غیرعامل

 ج( حوزه مديريت شهري 

صادی،  .9 تفکیک امور محلی از امور ملی و واگذاری تدریجی آن به مدیریت محلی در حوزه امور اجتماعی، اقت

آموزشی و ایجاد مدیریت یکپارچه  یهاساختبهداشتی، فرهنگی، خدماتی، عمرانی، تفریحی، رفاهی و زیر 

 ها و نظارت شوراها و  دولت از طریق اصالح قوانین مربوطه،  حمایتهایمشخطشهری تحت 

سازوکارهای مدیریت بحران  .7 ساختارها و  شهری و  صالح نظام ایمنی  و  پدافند تقویت و ا

 غیرعامل و خروج صنایع خطرآفرین از محدوده شهرها 

سعه و عمران و مدیریت امومین منابع و درآمدات .3 ستایی با تاهای پایدار تو شهری و رو ید کر 

 ای( هزینه -بر نظام )درآمد 

 د( در حوزه داخلي

سومین حلقه ایجاد تمدن نوین اسالمی( ) انجام اقدامات الزم در راستای تحقق دولت اسالمی .9

سالمت اعتقادى،  -9:  )ها و نهادهاهای حکمرانی اسالمی در کلیه دستگاهبا تحقق شاخص

سالمت  -7عدالت پیشگی در پیشرفت.  -3خدمت به خلق.  -7اخالقى و  عملکردى. 

تکیه به -2حکمت و خردگرایى در کارها. -5گرایی. قانون -6اقتصادى و مبارزه با فساد. 

 داری جوانان  میدان برباتکیهزاى کشور( ظرفّیت درون
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 وحسط همه در بخشیعینیت و انقالب دوم گام هایاندیشه و مبانی ترویج و سازیگفتمان .7

 ...  تقنین حوزه جمله از

ریزی، گیری در امور برنامهسازی و تصمیمدر فرایند تصمیم «محور پیامدنتیجه و »رویکرد  .3

 ثیرات اجرای تصمیمااجرایی و تقنینی با امکان ارزیابی جامع ت

 قایارتثر در فرسایش سرمایه اجتماعی و حفظ و وجانبه با عوامل مشناسایی و مقابله همه .7

 آوریتابآن با افزایش اعتماد، رضایتمندی عمومی و مشارکت اجتماعی و بررسی  روزافزون

 مرتبط  هایشاخصاجتماعی با رصد هوشمند تغییرات 

د جمعیت به نرخ سازی الزم برای رشتخصیص حداقل دو درصد بودجه عمومی برای زمینه .6

ین ب کارتقسیمبا ایجاد ساختار ملی رصد جمعیت و هماهنگی و  فرزند سهوار حداقل هر خان

بر اشخاصی که فرصت ازدواج و فرزندآوری آنان  تأکیدبا  ربطذیهای ارکان نظام و دستگاه

 در حال اتمام است.

 ها تا پایان برنامه هفتم درصدی بیمه برای درمان ناباروری زوج 900پوشش  .5

ت عالی نظارت و اهی نظرتحتکلی،  هایسیاستایجاد شبکه ملی نظارت بر تحقق  .2

  ربطذیهای ظرفیت دستگاه سازیفعال

 های کلی نظام تا پایان برنامهتصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از سیاست .8

 هـ( حوزه امنيت

 ییافزاهمافزایش هماهنگی و  منظوربهتقویت نهادهای اطالعاتی و ایجاد فرماندهی واحد  .9

 .اطالعاتی مربوط یهادستگاه

لی شبکه اشراف م یهارساختیزامنیتی کشور، تقویت  یهامؤلفهپایش دائمی تهدیدات و  .7

 اطالعاتی یهابانک یسازکپارچهیاطالعات کشور و 

طراحی بانک اطالعات هوشمند جهت مدیریت اثربخش اطالعات عملیاتی دشمنان در   .3

 جامعه اطالعاتی یوربهره یارتقاراستای مقابله با ترور و 
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 یهاسیسرو، هادولتخصمانه  یهاتیفعالپیشگیری و مقابله بازدارنده و تهاجمی با   .7

 و کشورهای هدف  یراندر ج.ا. ا هاگروهاطالعاتی و 

ه افزاری، تقویت و توسعسخت - یافزارامنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم مینات .6

دهی مرزنشینان با اطالعاتی و مشارکت یهاتیفعالهای مرزبانی، دیپلماسی مرزی، یگان

امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آنان  یهاتیظرفحداکثری از  یریگبهرهنگهداشت جمعیت و 

 کلی امنیت ملی( یهااستیسو )تکرار  (برنامه ششم  66)تکرار ماده 

ساماندهی مناطق و مبادی مرزی کشور )زمینی، هوایی و دریایی( از طریق مدیریت یکپارچه  .5

 امنیت پایدار هدف با

ملی و  توان بر هیتک بااقتصادی دشمن  اریعتماممدیریت جهادی یکپارچه جهت مقابله با جنگ  .2

 اقتصاد مقاومتی

ی کشور اقتصاد یهادستگاهو  هابنگاه یریگمیتصم یگذاراستیس یندهایفرامین امنیت ات  .1

 )دولتی، تعاونی و خصوصی(

  هیاقتصادپاهای های تولید ناامنیشناسایی و مقابله هوشمند با طراحی شبکه .9

 نظورم بهاقتصادی کشور  یندهایفراو اعمال نظارت ملی در راستای شفافیت  یبخشنظام .90

   مند با مفاسد سالمت اقتصادی و مبارزه نظام یارتقا

جلوگیری از  منظور بهتدقیق و تقویت نگاه جامع در ابعاد مختلف تعامالت اقتصادی  .99

 غافلگیری راهبردی 

فرایندهای زیرساختی دانش و فناوری حاکم  جانبههمهاتخاذ تدابیر الزم در راستای تقویت  .97

 در مقابله با  تهاجمات سایبری 

 حفظ امنیت آن و پیشگیری و مقابله با تهدیدات  برهیباتکتکمیل شبکه ملی اطالعات  .93

امنیت اجتماعی   یارتقاتوسعه و تقویت عوامل مقوم وحدت و انسجام ملی در راستای   .97

 عمومی افکار ریتنومبتنی بر 
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 یهابیآسمسئول و تقویت نهادها و تعیین سازوکارهای الزم برای رفع  یهاسازمان. تعیین 96

 اعتیاد، جرم و جنایت ...، ، فقرینینشهیحاشاجتماعی از جمله 

 و( حوزه مبارزه با فساد

های و نهاد هایدستگاهتدوین برنامه جامع ملی مبارزه با فساد. اقتصادی و تعیین نقش همه  .9

 انگاریجرمنظارت همگانی و  فرایند سازینهادینهرسمی و مردمی و اعمال نظارت ملی با 

 بازدارنده برای تقویت پیشگیری از وقوع  فساد

اسالم و ن قاچاق کاال، ارز، جریانات فسادانگیزپیشگیری و مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی  .7

آینده داشته  سال 6در  ایمالحظهقابلکه کاهش  ایگونهبه ایفراقوهبا ایجاد نهاد  خواریرانت

 باشد.

، موافقت اصولی برای کلیه برداریبهرهسیس، اکتشاف، اممنوعیت صدور مجوز از جمله ت .3

نزدیک  هایخانوادهنمایندگان، مقامات از شهرستان تا وزرا، قضات هم برای خود و هم اعضای 

 خود در طول مدت مسئولیت

 صی کارکنان دولت در دوران خدمتت اقتصادی شخممنوعیت فعالی .7

 ممنوعیت از انتصاب افراد و مدیران دولتی موجب بروز تعارض منافع  .6

که هر فرد حقیقی یا حقوقی در سنین معقول  ایگونهبهجاری بانکی  هایحسابکاهش  .5

باشد مشروط به اینکه کارمند بخش دولتی، عمومی   جاریحسابتواند حداکثر دارای یک می

 شرکت باشد. مدیرعاملیا خصوصی یا 
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 قضائی دبيرخانه مجمعو کميسيون حقوقی  يشنهادهايپ -4

 قضائي يشنهاديپهاي الف( سياست
 مستندات سياست پيشنهادي

سازِ های شفافطراحی و اجرای برنامه -9
مبارزه قاطع،  باهدفهای سازمانی، فعالیت

سختگیرانه و بدون مالحظه به شیوۀ سیستمیِ فراگیر 
 فساد قضایی. ژهیوبهفساد  هر نوعبا 

 پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضائیه 3و  7بندهای  .9

 برنامه دوم یهااستیس 7بند  .7

 برنامه سوم یهااستیس 33و  72بندهای  .3

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند   .7

 بیانیه گام دوم یهاهیتوص 7بند  .6

و  دادرسی ندیفرااتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش  -7
دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و 

 مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضائی.بهره

 پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضائیه 7بند  .9

 برنامه دوم یهااستیس 7بند  .7

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .3

 کلی قضائی یهااستیس 5و  9بند  .7

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 99بند  .6

سالمت قضائی و اداری قوه قضائیه مبتنی  یارتقا -3
ماری با ارائه برنامه زمانی آ - یهای علمبر شاخص
 ساله.سالیانه و پنج

 قضائیه پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه 3تا  9بندهای  .9

 برنامه دوم یهااستیس 7بند  .7

 برنامه سوم یهااستیس 72بند  .3

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .7

 برنامه پنجم یهااستیس 97بند  .6

 کلی قضائی یهااستیس 93و  9بندهای  .5

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 5و  7، 9بندهای  .2

 بیانیه گام دوم یهاهیتوص 7بند  .1

 سالمتو  استقاللصیانت قاطع و توأمان از  -7
 قضات و دستگاه قضا.

 پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضائیه 2و  5-6-3-7بندهای  .9

 برنامه سوم یهااستیس 79بند  .7

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .3

 برنامه پنجم یهااستیس 97بند  .7

 کلی قضائی یهااستیس 93و  90بندهای  .6

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 2و  7بندهای  .5

 بیانیه گام دوم یهاهیتوص 7بند  .2

از  نیروی انسانی صالح یریکارگبهشناسایی و  -6
بین جوانان انقالبیِ فاضل جهت تصدی 

 های دستگاه قضا.مسئولیت

 از پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضائیه 5و  3و  7بندهای  .9

 برنامه دوم یهااستیس 3بند  .7

 برنامه سوم یهااستیس 33بند  .3

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .7

 برنامه پنجم یهااستیس 97بند  .6

 کلی قضائی یهااستیس 93بند  .5

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 7بند  .2

 بیانیه گام دوم داتیتأک 7و  9بندهای  .1

ساله تدوین و اجرای برنامه زمانی سالیانه و پنج -5
جهت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، از طریق 

افزائی بین قوا در حیطة کشف، مدیریت و هم
 های موجد جرائم و تخلفات. اصالح زمینه

 پیوست حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه قضائیه 1و  9بندهای  .9

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .7

 برنامه پنجم یهااستیس 95و  97بندهای  .3

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 3بند  .7
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 حقوقيهاي پيشنهادي ب( سياست

 مستندات عنوان سياست پيشنهادي

تدوین و اجرای برنامة زمانی سالیانه  -9

جهت گسترش عدل و احیاء  سالهپنجو 

های مشروع حقوق عامه و آزادی

اعتماد و امید مردم  یارتقا باهدف

 حاکمیت. نظامبه

چهارم پیوست  خصوصاً بندهای اول، دوم و  .9

حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس قوه 

 قضائیه

 برنامه چهارم یهااستیس 92بند  .7

 برنامه پنجم یهااستیس 97بند  .3

 9319کلی قضائی مصوب  یهااستیسبند اول  .7

الزم در جهت  سازوکارایجاد  -7

برخورداری قطعی هر خانواده از یک 

کسب مشاوره  باهدفوکیل دادگستری 

و خدمات حقوقی و قضائی تحت 

 های اجتماعی. پوشش بیمه

پیوست حکم مقام معظم رهبری در  7بند  .9

 انتصاب رئیس قوه قضائیه

 کلی برنامه چهارم و پنجم یهااستیسبندهای  .7

 کلی قضائی یهااستیس  92و  95و  93بند  .3

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 99بند  .7

 بیانیه گام دوم انقالب یهاهیتوص 7بند  .6

باالبردن سطح دانش حقوقی و  -3

قضائی آحاد جامعه نسبت به امور 

آثار جرائم و تخلفات، از  ژهیوبهحقوقی 

 سمعی و بصری. یهاآموزشطریق 

 کلی قضائی  یهااستیس 95بند  -9

 سالهپنجقضائی  یهااستیس 99بند  -7
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 يو ادار یاقتصاد کالن، بازرگان کميسيون يشنهادهايپ  -5
 

 دستی و وابسته به آنصنایع پاییناستفاده از مزیت نفت و گاز کشور در توسعه  -9

های تدوین و اجرای طرح پایش عمومی سالمت و کسب آمادگی برای مقابله با بیماری -7

 گیرهمه

 آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملیآفرینی مناطق تقویت نقش -3

 برداری و استخراج رمزارزهافنی، قانونی و اقتصادی جهت بهره هایایجاد زیرساخت -7

ها های آبخیز کشور و حفاظت و حمایت از جنگلین و اجرای طرح جامع مدیریت حوزهتدو -6

 و مراتع

 ملی)بنزینی، دیزلی، برقی و هیبریدی و...( ساخت موتور -5

سازی اندازه دولت، استقرار دولت الکترونیک و کنترل مخارج عمومی متناسب سازی وچابک -2

 دولت 

 های موازیهای دولتی و حذف مجموعهمرتبط کردن ساختاری سازمان -1

و تعیین محدوده  77لی اصل های کبازتعریف نظام اداری کشور متناسب با سیاست -9

 های بخش دولتیفعالیت

 نظام اداری کشور سازی فرآیند انجام امور درروان -90

 ، مسئولیت و پاسخگویی در نظام اداریسازی اختیارمتناسب -99

 پروری در نظام اداری کشور و انتقال مدیریت به نسل جواناستقرار نظام جانشین -97

 ،های پیشگیرانهاولویت دادن به اقدامکن کردن فساد در نظام اداری کشور از طریق؛ ریشه -93

ر اندرکاران دز تعارض منافع و مجازات شدید دستی اسازی، اصالح قوانین، جلوگیرشفاف

 فساد در تمام سطوح
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 :مولد یهاتیفعال سمت به اعتبارات تیهدا -97

 چیه به و شود تیهدا یتجار -یاقتصاد -یمال هیتوج یدارا یهاطرح سمت به اعتبارات -

 معوق نگردد. التیتسه شیافزا موجب وجه،

 خارج هب یاعتبار منابع نشت از و کند نظارت التیتسه مصرف بر دیبا التیتسه دهندههارائ -

 .دوش گرفته نظر در التیتسه آن یبرا که ه،یاول طرح از

 اعتبار نیمات شیافزا هدف با آنها یاستانداردساز و یاعتبار موسسات و هابانک هیسرما شیافزا -

 هابانک توسط

 هب اتکا کاهش و یخارج منابع ه،یسرما بازار قیطر از هاطرح یمال نیتام یهاوهیش در تنوع -

 هابانک قیطر از یمال نیمات

  هاطرح یمال نیتام در یخصوص -یدولت مشارکت روش از استفاده -

 پروژه درآمد محل از یاعتبار التیتسه بازپرداخت یهاپروژه یمال نیتام یبرا یگذارهدف -

  شده هیارا التیتسه کل از درصد 30 زانیم به یبرداربهره از بعد

 هانکبا یبرا قبول قابل یتجار -یاقتصاد -یمال هیتوج که یدولت یهاشرکت و یدولت یهاطرح -

 .باشدیم هیارا قابل الت،یتسه بازپرداخت یبرا دولت معتبر ضمانت قیطر از صرفا ندارند، را

 ی:رقمتک تورم و یاقتصاد مزمن یهایماریب ،یابودجه ،یمال ،یپول نظامات در تحول -96

 بر یمال سلطه اعمال با بودجه یکسر یمال نیمات یبرا یمرکز بانک از استقراض تیممنوع -

 یمال یهااستیس

 ینگینقد انهیسال رشد حداکثر توسعه، هفتم برنامه و یپول یهااستیس مندشدنقاعده جهت در -

 .گرددیم نییتع درصد96 زانیم

 . شودیم تیهدا یرقمتک تورم به یابیدست جهت در یپول یهااستیس -

 هفتم برنامه در یمل پول ارزش کاهش که شودیم اعمال ینحو به یارز و یپول یهااستیس -

 .شود متوقف توسعه
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 عنوانملی به درآمدهای مدت نظام مالیاتی کشور با رویکرد ایجاد سازمانتدوین برنامه بلند -95

 سازمان امورهدف تامین مالی پایداردولت و تجمیع  جمهور باهای رییسیکی از معاونت

 ایران.اسالمیگمرک جمهوری و مالیاتی کشور

سازی قوانین متعدد فعلی و لحاظ نمودن هدف یکپارچه تدوین قانون جامع مالیاتی با -92

 مالیات وصول سازمانو اداری مالیاتی، مالی و اختیارات  تشکیالت، وظایف

 ق رفتارهایو سواب های اقتصادینشتمام ک کیفیت از های بامالیاتی به دادهدسترسی کامل نظام -91

 ایمجموعه اقتصادی مودیان، به منظور طراحی نظام یکپارچه، روزآمد، داده مبنا و برخوردار از

دخالت  حداقل گیر به همراه پایگاه دانش قواعد باساز و تصمیمتحلیلی، تصمیم هایاز سامانه

 رشهدف گست ونیکی هوشمند، بابر مدیریت ریسک و فرآیندهای الکترانسانی و مبتنی 

ایت داوطلبانه، افزایش رضتمکین  نرخ های مالیاتی، افزایش تعداد مودیان جدید، افزایشپایه

 مالیاتی. فرار از مالیاتی و پیشگیریهای وصول و ارتقا عدالت کاهش هزینه نفعان،ذی

 د اداری.فسااساس ریسک  بری مالیاتنظام و مدیران کارکنان بندی رتبهاستقرار کامل نظام  -99
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 هااستيس خصوص درکميسيون تلفيق  يبندجمع مرحله دومب( 

مصلحت، اقدام به تشکیل کمیسیون تلفیق نمود این مرحله دبیرخانه مجمع تشخیص در 

ل تحلی ها،سیاست بر مبنای ایده اولیههای تخصصی و مقرر گردید هر کدام از کمیسیون

شده از نظام جمع سپاری، دو یا و بندهای رسیده و تحلیلها بندهای پیشنهادی اندیشکده

حداکثر سه بند سیاستی پیشنهاد دهند البته با عنایت به اولویت و ضرورت و با محوریت رفع 

وص در خص قیتلف ونیسیکم یبندجمعشده در هر حوزه تخصصی. در ادامه مسائل شناسایی

 آمده است: بند 76ر قالب د اهاستیس

در ابعاد  مجازی فضای حوزه ایرانی در -های اسالمی حاکمیت و صیانت از ارزش تحکیم -9

های سیاسی، امنیتی، دفاعی، اقتصادی و فرهنگی و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت

 دادهالنک و سایبری حیاتی هایزیرساخت سازیمقاوم سازی وجهانی با ظرفیت رگذاریثات

 توسعه خدمات، و محتوا هایالیه در اطالعات ملی شبکه توسعه و تکمیل کشور،

 وایمحت و خدمات به دسترسی سرعت و ترافیک نسبت افزایش و بومی هایرسانپیام

 کاربران. داخلی با احراز هویت

 وریفنا تحوالت با متناسب ایرسانه پویا و همگرای گریتنظیم نوین نظام ایجاد و طراحی -7

در جهت تحقق  کشور هایرسانه عموم فعالیت ساماندهی و حمایت هدف با ارتباطات

 رایشآ و مقابله با تهدیدات و حوادث فضای مجازی و تقویت حکمرانی هوشمند، پیشگیری

  .سلطه نظام هایبا رسانه مواجهه در داخلی هایرسانه بازدارندگی قدرت و

موزش، های آافزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد مبتنی بر تحول دیجیتال در حوزه -3

 9. و تولید محتوا و خدمات فرهنگی وکارکسببهداشت و خدمات دولتی و تحقق نظام 

                                                 
های اثرگذار جهانی، تحکیم حاکمیت ارتقای قدرت سایبری جمهوری اسالمی ایران در تراز قدرت -9ایده - 9

 (3تا  9جانبه شبکه ملی اطالعات )شامل موادو امنیت ملی در فضای مجازی و توسعه و ارتقای همه
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بین  ارکمیتقسرصد و پایش مستمر وضعیت فرهنگی کشور در ابعاد مختلف و هماهنگی و  -7

 مسئول جهت: یهادستگاه

تقویت فرهنگ مقاومت با پایداری و اعتالی باورهای دینی، انقالبی و ملی جوانان،  -9-7

ایرانی، تقویت روحیه امید، اعتماد، تعاون و مشارکت اجتماعی  - یصیانت از سبک زندگی اسالم

 در فرسایش سرمایه اجتماعی. ثروممردم و شناسایی و مقابله با عوامل 

 فرهنگی انقالب اسالمی.بخشی به جبهه انسجام -7-7

 جانبه با تهاجم فرهنگی.مقابله همه -3-7

ریزی برای اصالح فرهنگ اقتصادی اعم از ارتقای فرهنگ تولید، بهبود وجدان کاری و برنامه ـ 6

 9اصالح فرهنگ مصرف. 

با ایجاد  %6/7ریزی برای افزایش جمعیت کشور و رشد نرخ موالید در حد باالی برنامه ـ 5

وانع های مسئول با رفع مبین دستگاه کارمیتقسار ملی رصد جمعیت کشور، هماهنگی و سازوک

ش ای برای پوشسازی قوانین، مقررات، توسعه خدمات بیمهو متناسب ثرومهای و ایجاد مشوق

 و درمان انواع ناباروری تا پایان سال اول برنامه هفتم. 

های ازدواج آسان برای جوانان با برای تقویت نهاد خانواده، ساماندهی و تسهیل فرصت ریزیبرنامه ـ 2

  7.غالاشتدر امر مسکن و  ژهیوبه ثرومهای ها و منابع، ایجاد مشوقرفع موانع آن و بسیج همه ظرفیت

ریق طسازی در دستگاه دیپلماسی از تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت ـ 1

کاری و رابطه ساالری، تمرکز بر ارتقای نقش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اجتناب از موازی

 ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.با سایر ارگان مؤثر هدفمندگرایی و همکاری تخصص

                                                 
 افزایش ،ملی نفس به اعتماد تقویت ایرانی، اسالمی زندگی سبک تحکیم جهت در عمومی فرهنگ اعتالی -7 ـ ایده9

 (6و  7اقتصادی )شامل مواد  فرهنگ اصالح و جامعه در مقاومت فرهنگ تقویت ملی، همبستگی و اجتماعی سرمایه

ی جمعیت های کلسیاسترساندن نرخ باروری به باالتر از نرخ جانشینی طی برنامه هفتم در قالب  -3ایده  -7

 (2و  5ها و منابع )شامل مواد با بسیج همه ظرفیت
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ا اقتصاد ب ژهیو بههای مختلف ای و پیرامونی ج.ا.ا. در حوزهالمللی، منطقهمناسبات بینتوسعه  ـ 9

گذاری مشترک، گذاری خارجی، ایجاد سرمایهجذب سرمایه هدف باساز رویکردهای تعاملی و ائتالف

های زیتم به بازارهای جهانی بر پایه ثرومفنی و مهارتی، ورود  دانش ،های پیشرفتهدستیابی به فناوری

 قاومت.مت محور جهت تثبیت صلح و ثبات و نفی حضور و نفوذ استکبار، صهیونیسم و تقوی

المللی و های بینها، هنجارها و رژیمگیری کنوانسیونشکل یندهایفرا در ثرومو  فعالحضور  ـ 90

 9.قالبیان یهاارزشمنافع ملی و دفاع از  نیمات باهدفای معادالت سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه

ارندگی ارتقای بازد منظوربهدرصد بودجه عمومی کشور به تقویت بنیه دفاعی  6حداقل تخصیص ـ  99

صنایع  یازموردنآفرین و اقتدار برترسازهای فعال و تقویت توان نیروهای مسلح و اکتساب فناوری

 ر.دااولویت ها، تجهیزات و خدماتبر خودکفایی کشور در سامانه کیداتدفاعی و امنیتی با 

ازی سسازی سازوکارهای ملی )عمومی( و دستگاهی برای مصونها و بهینهیت زیرساختتقوـ  97

ویی تهدیدات سایبری و زیستی، شیمیایی و پرت ویژهبهو مدیریت هوشمند پیشگیری تهدیدات، 

 7. با محوریت پدافند غیرعامل

  ولت.د کنترل مخارج عمومیسازی اندازه دولت، استقرار دولت الکترونیک و و متناسب سازیچابک ـ 93

  های موازی.های دولتی و حذف مجموعهساختاری سازمان مرتبط کردن ـ 97

  دولتی. و تعیین محدوده فعالیتهای بخش 77های کلی اصل نظام اداری کشور متناسب با سیاست بازتعریف ـ 96

قضایی و امنیتی و ملی به جز مسائل حوزه دفاعی، سیاسی، محلی از امور امور  تفکیک ـ 95

انتظامی در حوزه امور اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، خدماتی، عمرانی، تفریحی، 

 .های آموزشی و ایجاد و مدیریت یکپارچه شهریرفاهی و زیرساخت

                                                 
 المللی و غلبه بردهی فضای بینای، حضور موثر در شکلارتقای نقش فعال و سازنده منطقه -7ـ ایده 9

ها و نهادهای مسئول سازی در وزارت امور خارجه، همکاری ارگانهای استکبار با ظرفیتهای و توطئهچالش
 (90تا  1گری فعالی در دیپلماسی رسمی و عمومی )شامل مواد در روابط خارجی و کنش

 ای در جهتافزایش توان بازدارندگی و دفاعی و ضریب امنیتی کشور در تراز قدرت منطقه -6ـ ایده 7
 (97و  99تامین منافع و امنیت ملی )شامل مواد 
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 انجام امور در نظام اداری کشور. فرایند سازیروان ـ 92

  اختیار، مسئولیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور. سازیمتناسب ـ 91

  پروری در نظام اداری کشور و انتقال مدیریت به نسل جوان.نظام جانشین استقرار ـ 99

 ،یشگیرانهپهای به اقدام دادن یتاولوکردن فساد در نظام اداری کشور، از طریق  کنریشه ـ 70

اندرکاران در تعارض منافع و مجازات شدید دستسازی، اصالح قوانین، جلوگیری از شفاف

 9.فساد در تمام سطوح

 دستی و وابسته به آن.از مزیت نفت و گاز کشور در توسعه صنایع پایین استفاده ـ 79

 ر.گیهای همهسالمت و کسب آمادگی برای مقابله با بیماری عمومی پایشتدوین و اجرای طرح  ـ 77

 ت.در حوزه صادرا ویژه بهملی آفرینی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد تقویت نقش ـ 73

 برداری و استخراج رمزارزها.های فنی، قانونی و اقتصادی جهت بهرهایجاد زیرساخت ـ 77

 کشور. ها و مراتعکشور و حفاظت و حمایت از جنگل آبخیزهای و اجرای طرح جامع مدیریت حوزه تدوین ـ 76

 7(موتور ملی )بنزینی، دیزلی، برقی و هیبریدی و... ساخت ـ 75

 ،«وپرورشآموزشتحول بنیادین »د اسنسازی انمودن سازوکارهای الزم برای اجراییفراهم ـ 72

در طول برنامه و بازنگری در معیارهای ارتقای « سند امور نخبگان»و « علمی جامعنقشه »

 .یعلمئتیهمعلمان و اعضای 

با  بنیاندانش خدمات و جهانی محصوالت بازار از درصدی 6ریزی برای کسب سهم برنامه ـ 71

نیان بافزایش نفوذ فناوری و نوآوری در صنایع مختلف، گسترش بازارهای صادراتی دانش

 بنیان.های دانشکشور و توسعه و تقویت شرکت

                                                 
 (70تا  93داری )شامل مواد های کلی نظام ارفع موانع تحقق سیاست -5ـ ایده 9

 (75تا  79ایجاد چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم )شامل مواد  -2ـ ایده 7



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 519

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

بوم نوآوری، حامی زیستران و پیش عنوانبهای های توسعهبازتعریف نقش سازمان ـ 79

گذاری در صنایع پیشرفته و بنیان و فناور در جهت نفوذ فناوری، افزایش سرمایهدانش

 آفرین و استقرار انقالب صنعتی چهارم.های تحولفناوری

های ریبر فناو دیکاتوری صنایع داخلی با بازسازی و نوسازی صنایع و معادن و ارتقای بهره ـ 30

کا و اتبنیان و فناور و تکمیل زنجیره ارزش همهای دانشنوین و استفاده از ظرفیت شرکت

 9.سازی صنعتیپیونددهنده صنایع کوچک و متوسط و خوشه

 های مولد:هدایت  اعتبارات به سمت فعالیت ـ 39

تجاری هدایت شود و  -اقتصادی  - یهای دارای توجیه مالطرح سمت بهاعتبارات  -39-9

 ، موجب افزایش تسهیالت معوق نگردد.وجههیچبه

تسهیالت باید بر مصرف تسهیالت نظارت کند و از نشت منابع اعتباری به  دهندهارائه -39-7

 خارج از طرح اولیه که برای آن تسهیالت در نظر گرفته شده جلوگیری شود.

افزایش  باهدفها اعتباری و استانداردسازی آن سساتومها و افزایش سرمایه بانک -39-3

 ها.اعتبار توسط بانک مینتا

ها از طریق بازار سرمایه، منابع خارجی و کاهش مالی طرح میناتهای تنوع در شیوه -39-7

 ها.مالی از طریق بانک میناتاتکا به 

 ها.مالی طرح میناتخصوصی در  - یاستفاده از روش مشارکت دولت -39-6

های بازپرداخت تسهیالت اعتباری از محل درآمد مالی پروژه میناتگذاری برای هدف -39-5

 شده. ارائهدرصد از کل تسهیالت  30برداری  به میزان پروژه بعد از بهره

 هابانکی برا قبولقابلتجاری  - یاقتصاد - یهای دولتی که توجیه مالدولتی و شرکت هایطرح -39-2

 باشند.می ارائه قابلاز طریق ضمانت معتبر دولت برای بازپرداخت تسهیالت،  صرفاًندارند، 

                                                 
افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و ارتقا و روزآمدی نظام آموزشی و پژوهشی  -1ـ ایده 9

 (30تا  72کشور )شامل مواد 
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 رقمی:های مزمن اقتصادی و تورم تکای، بیماریتحول در نظامات پولی، مالی، بودجه ـ 37

مالی کسری بودجه یا اعمال سلطه  میناتبرای  مرکزی بانکممنوعیت استقراض از  -37-9

 های پولی.مالی بر سیاست

های پولی و برنامه هفتم توسعه، حداکثر رشد سالیانه مند شدن سیاستدر جهت قاعده -37-7

 گردد.درصد تعیین می96نقدینگی میزان 

 شود.رقمی هدایت میبه تورم تک دستیابیهای پولی در جهت سیاست -37-3

 برنامه شود که کاهش ارزش پول ملی درهای پولی و ارزی به نحوی اعمال میسیاست -37-7

 9.هفتم توسعه متوقف شود

 ناخالص درصد تولید91های برنامه هفتم توسعه به میزان عمومی دولت در سال مخارجسقف ـ  33

 گردد.داخلی تعیین می

داخلی  ناخالص تولید درصد91میزان  های برنامه هفتم توسعه بهسال منابع درآمد دولت در ـ 37

 محقق گردد:گردد و به شرح ذیل بایستی تعیین می

امه در طول برن تدریج بهمالی پایدار بودجه  میناتمحور اصلی  عنوانبهمالیاتی درآمد  -37-9

 (1 -6/9 –99-6/97–97) داخلی ناخالص درصد تولید 97درصد به  2هفتم توسعه از 

درصد به  6/5ها، سالیانه از سهم درآمد نفتی یابد و متناسب با این افزایشافزایش می

 شود.( کاسته می0-9-6/7-7-6/6داخلی ) ناخالص درصد تولیدصفر 

 7.استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تراز بودجه عمومی ممنوع است -37-7

ا، ههای دولتی و فعاالن بخش و ارائه مشوقها و دستگاهبین سازمان کارمیتقسبا  محور ایدرتوسعه ـ  36

یزان به ترانزیت کاال به م یابیدستبر  دیکاتو تسهیل در اعطای مجوزهای الزم و  ثرومهای حمایت

 .ساعت( در کیلومتر 360ونقل ریلی پرسرعت )حمل گیریجهت با فعلی وضعیت دوبرابر

                                                 
های مولد با تحول در نظامات پولی، بانکی، مالی، به فعالیتدهی نقدینگی و هدایت اعتبارات جهت -9ایده ـ 9

 (37 و 39های مزمن اقتصادی و تک رقمی کردن تورم )شامل مواد ای بیماریریزی، عالج ریشهتجاری و بودجه

تحول نظام مالیاتی با رویکرد تامین مالی پایدار دولت، در جهت رفع وابستگی بودجه جاری  -90ایده ـ 7

 (37و  33ها و درآمدها )شامل مواد تاکید بر عدالت مالیاتی و دریافت متناسب از دارایی به نفت با
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تولید و  یفروشی و ارتقابر پرهیز از خام دیکاتتکمیل و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز با  ـ 35

ای پیشرفته ههای پاالیشی و محصوالت پتروشیمیایی نهایی مبتنی بر فناوریصادرات فرآورده

 . روزبهو با ارزش افزوده باالتر با استفاده از اصول فنی و مهندسی 

 9.قمناط شکوفایی باهدف ای به مسئولینریزی منطقهدر برنامه مکفیواگذاری اختیارات  ـ 32

ارتقا و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی از طریق تهیه و استقرار نظام فراگیر، مستقل، شفاف،  ـ 31

ای در سطوح های امدادی، حمایتی و بیمهاجتماعی مشتمل بر حوزه نیمات هیچندالکارآمد و 

 عادالنه گیرندگان خدمات. نیتأم منظوربهپایه، مازاد و مکمل 

های ساد با ایجاد سازوکار پایش و کنترل انواع مسائل و آسیبهای فقر و فشناسایی سرچشمه ـ 39

های اجتماعی و خانوادگی، تخلفات و اجتماعی از جمله فساد و فحشا، اعتیاد، طالق، خشونت

بین  کارمیتقس، یمحله محورها با رویکرد کنی آنریزی برای ریشهنشینی و برنامهجرایم و حاشیه

 جانبه مردم در طول برنامه.گیری از مشارکت همهههای مسئول و بهردستگاه

های کلی مبارزه با گردان و اهتمام بر اجرای سیاستجانبه با مواد مخدر و روانمبارزه همه ـ 70

 7.هاهای الزم در تمامی حوزهمواد مخدر با رصد و اشراف اطالعاتی از طریق ایجاد سامانه

 ژهیو بههای درمانی هزینه رساندنحداقلبه(، یبهداشت محور) یریشگیپتقویت رویکرد  ـ 79

 بر: دیکاتهای نو و فراگیر با برای اقشار نیازمند و مقابله با بیماری

 سالمت. الکترونیک پرونده بر هیتک با سالمت اشخاص اطالعات هایداده تجمیع -79-9

 هی،گیا و شیمیایی فناورانه،زیست داروهای تولید در خودکفایی برای ریزیبرنامه -79-7

 های کشور.پزشکی بر مبنای اولویت تجهیزات و واکسن

آموزش، پژوهش، بهداشت،  مکمل طب نوین در  عنوانبه سنتی طب تقویت و ترویج -79-3

 بخشی.درمان و توان

                                                 
های بالفعل و بالقوه و اجرایی های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتتحقق سیاست -99ایده ـ 9

 (32تا  36های مرزی )شامل مواد ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب
نی، طالق، نشیهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهگیری و کاهش آسیبارتقای سالمت اجتماعی و پیش -97ایده ـ 7

 (70 تا 31گیری حداکثری از مشارکت مردم )شامل مواد های روشن و بهرهفحشا و فساد بر اساس شاخص
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 آلودگی ثرومزیست کشور در سطح جهان و کاهش ای شاخص عملکرد محیطرتبه 96بهبود  ـ 77

ه آوری و مقابله با تغییر اقلیم با استفاددرصد تا پایان برنامه، تاب 90شهرها به میزان هوای کالن

ی زیست سازگاربومهای گذاریالمللی، حمایت از سرمایهای و بینهای ملی، منطقهاز ظرفیت

 9. بازیافت مانند

یش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی درصد همراه با افزا 90امنیت غذایی به میزان حداقل  ـ 73

شده کشاورزی با اصالح الگوی  یفراوردرصدی صادرات محصوالت و افزایش ساالنه ده

ا ب ینیفراسرزمها، ترویج کشت مجدد، کشت ها و صیانت از آنکشت با محوریت دشت

های روغنی، برنج، ذرت کنجاله دام و طیور(، گیری محصوالت وارداتی پرمصرف )دانهجهت

 و ارزش.  نیماتها و تکمیل زنجیره اصالح و بهبود خاک و ایجاد زیرساخت

 درصدی سالیانه آب، احیایوری دهاستقرار کامل نظام مدیریت منابع آب کشور، افزایش بهره  ـ 77

های سطحی و اجرای ، کنترل آبمترمکعببه میزان حداقل ده میلیارد  منابع آب زیرزمینی

ریزی برای به میزان حداقل ده میلیون هکتار و برنامه یدارآبخوانو  یزداریآبخعملیات 

 7های صنعتی و فاضالب.های ژرف و بازچرخانی آببه آب یابیدست

 هایمنظومه از برداریبهره و پرتاب آزمون، ساخت، طراحی، با فضایی هایفناوری توسعه -76

 هایموقعیت از برداریبهره و حفظ و فضایی اکتشافات و آهنگنیزم هایماهواره ای،ماهواره

 بخش آزادسازی طریق از فضایی هایفناوری و خدمات نفوذ ضریب رشد با همراه مداری

 نیمات و فضا ارزش زنجیره در بنیاندانش هایشرکت و خصوصی بخش مشارکت ،دولتی

 .مالی پایدار و متنوع منابع

                                                 
 (77و  79طب سنتی )شامل مواد مندی از محوری در نظام سالمت و بهرهبهداشت -93ایده ـ 9

 (77و  73ارتقای امنیت غذایی کشور )شامل مواد  -97ایده ـ 7
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 هاهاي مختلف اجرائی در خصوص سياستدستگاه ج( نقد و نظرهاي مشورتی

 پيشنهادات وزارت ارتباطات و فناوري اطلعات: 

های برتر های فضای مجازی و صنعت فضایی در تراز قدرتارتقاء حکمرانی و توانمندی .9

سازی و بخشی محتوا، مقاومبا تاکید بر مزیتجهانی، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات، 

های حیاتی و تحقق حکمرانی مبتنی بر داده و تسهیل دسترسی آحاد مردم به امنیت زیرساخت

 بنیان و تعاملخدمات و محتوای امن و سالم فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش

ها و گفتمان ملی و ارزشالمللی جهت تحکیم و تقویت حاکمیت فعال در بازارهای بین

 ایرانی. -اسالمی

 های کلی نظام اداری با تاکید بر:تحول و اصالح ساختار نظام اداری مبتنی بر سیاست .7

 هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک؛ 

 های فناوری؛روزرسانی قوانین و مقررات خصوصا در عرصهتنقیح و به 

 تشکیالت موازی و غیرضرور؛ها و حذف اصالح فرآیندها و روش 

 ها و خدمات گیری از قابلیترفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری با بهره

 زیرساختی شبکه ملی اطالعات.

المللی دهی بازار داخلی و بینسازی و شکلبه نوآوری و فناوری، تجاری بخشیشتاب .3

ری اطالعات و ارتباطات فناو های نوینمحصوالت و خدمات نوآورانه با تکیه بر حوزه

 (.های فضاییهای نوین، اینترنت اشیا، میکروالکترونیک و فناوریمصنوعی، پردازش)هوش

 بنیان.های دانشحمایت، تقویت و توسعه کمی و کیفی شرکت 

 راستاسازی آن با روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور و هم

 بنیان.های نوآورانه و دانشبخش

 .لجستیک هوشمند پست 
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ی های کلشدن سیاستارائه برنامه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات الزم برای اجرایی .7

ور های توسعه اقتصادی کشآمایش سرزمین حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با تمرکز بر طرح

عیتی در های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمدر دریا، سواحل، بنادر و آب

های اقتصادی بر اساس آمایش سرزمین و سواحل جنوب کشور و اصالح و جابجایی فعالیت

های حوزه سنجش از دور فضایی و سایر گیری از فناوریهای آبخیز کشور با بهرهحوضه

های کلی آمایش سرزمین با توج های اطالعاتی و ارتباطی در تحقق و پایش سیاستفناوری

 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات.بوم خاص به زیست

های بومی و خدمات فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب یا تامین توسعه و تثبیت فناوری .6

ای در مدارات عملیاتی پایین و باالی زمین های ماهوارهها یا منظومهبرداری از ماهوارهو بهره

های مداری همراه با رشد موقعیتبرداری از و توسعه علوم و اکتشافات فضایی و حفظ و بهره

های های فضایی با مشارکت بخش خصوصی و شرکتضریب نفوذ خدمات و فناوری

 بنیان در زنجیره ارزش فضا.دانش

های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور با استفاده از وری در تمامی بخشارتقاء بهره .5

وفصل هوشمندسازی برای حل های روزآمد و موثر ارتباطی و اطالعاتی، فضایی وفناوری

های ملی و دار کشور خصوصا در رفع ابرچالشهای کلیدی و اولویتها و مسائل حوزهچالش

 محیطی.های استراتژیک کشور و پایدارسازی و توسعه زیستتامین منابع و نیازمندی

مد، آهای آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور و تاکید بر تربیت نیروی انسانی کارتطبیق نظام .2

های انسانی و ارتقاء روحیه خودباوری خالق و متعهد، شناسایی نخبگان، حفظ و جذب سرمایه

 سازی به منظور جلوگیری از مهاجرت نیروی ماهر داخلی.و خوداتکایی و زمینه
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 :پيشنهادات صدا و سيما

و  یهمبستگ تیتقو ،یرانیا -یاسالم یسبک زندگ میدر جهت تحک یاعتالء فرهنگ عموم .9

 یو بازمعرف جیمقاومت، کار و تالش در جامعه با ترو هیارتقاء روح ،یاعتماد به نفس مل

افزایی با هماهنگی و هم یرانیا –یو تمدن اسالم یفرهنگ راثیم یایو اح یاسالم یهاآموزه

 های خودجوش.های مردمی و گروهگیری از ظرفیتها و نهادهای عمومی و بهرهتمامی دستگاه

 طیدر مح رانیج.ا. ا گاهیبه منظور ارتقاء جا یو عموم یرسم یپلماسیدر د راهبردی یگرکنش .7

و توجه  یمنطقه و اسالم یکشورها گان،یبر گسترش تعامالت موثر با همسا دیبا تاک المللنیب

در  یو انقالب یارزش یسازتیتحول و ظرف جادیا قی( از طرایبه راهبرد نگاه به شرق جهان )آس

 یو همکار یو هماهنگ یپلماسیدستگاه د یسازوکارها یو تحول و کارآمدساز ینسانا یروین

 .یمسئول در امور خارج یها و نهادهاهدفمند و موثر سازمان

3.  

 یاهدر حوزه ژهیها به وآن یسازیو تجار یو فناور یعلم یو نوآور شرفتیشتاب پ شیافزا 

و  یزفناوریو ر یفناورستیو ز ی، علوم شناختیاطالعات و ارتباطات، هوش مصنوع

 یر.دپذینو و تجد یهایانرژ

 انیبندانش یهاشرکت یفیو ک یو توسعه کم تیتقو. 

 کشور یو پژوهش یو ارتقاء نظام آموزش ی، چابکیروزآمدساز. 

های گذاریبازتعریف قواعد و قوانین حکمرانی در فضای نوین مجازی، به منظور تمرکز سیاست .7

 حاکمیت.گری در ارکان از کالن، راهبردی، اجرایی و تنظیم تمامی سطوح این حوزه اعم

 المللی، تولید و پخش محتوایای ج.ا. ایران در حوزه ملی و بینتقویت بنیه فرهنگی و رسانه .6

گری و های رسانه ملی، تنظیمایرانی، ایجاد دسترسی حداکثری به برنامه -انبوه و فاخر اسالمی

انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با افزایش نظارت بر بسترهای تولید و 

درصد از بودجه عمومی دولت، تحقق عدالت  6/9سهم دولت در تامین بودجه صدا و سیما به 

 ای عموم.ای در کشور و ارتقای سواد رسانهرسانه
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 آفرین در هر یک از شهرهای کشور.ای و تنشحل حداقل سه مساله اصلی، ریشه .5

 ها و نهادهای کشورری و کنترل تمامی فرآیندهای قانونی و اداری در تمامی قوا، دستگاهبازنگ .2

اد، آموز با فسبه منظور شناسایی نقاط فسادزا و افراد فاسد و برخورد قاطع، سریع و عبرت

 های اقتصادی.رانت و رشوه و تخلف از قوانین و مقررات به ویژه در حوزه

1.   

  ایران »فرهنگی ایران اسالمی در جهان، منطقه و به ویژه در حوزه حفظ و ارتقاء مرجعیت

 ؛«دیپلماسی فرهنگی»با تقویت « فرهنگی

 گری گذاری، حمایت و نظارت فرهنگی و کاهش نقش تصدیایفای نقش هدایت، سیاست

 ها و نهادهای فرهنگی؛دستگاه

 نوسازی فرهنگی، تحقق عدالت فرهنگی و اصالح مصرف فرهنگی در کشور؛ 

 افزایش انسجام فرهنگی در کشور؛ 

 .حمایت از صنایع خالق و فرهنگی 
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 :پيشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور

ایجاد اینترنت ملی، تکمیل، توسعه و ارتقاء شبکه ملی اطالعات، ارتقاء قدرت سایبری در  -9

و امنیت  سازیهای جهانی برتر و تامین خدمات متناسب با تاکید بر مقاومتراز قدرت

داده کشور و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطالعات، های حیاتی و کالنزیرساخت

سازی، فضای مجازی و فراشهر امن و سالم در جهت تنظیم مقررات و ضوابط مصونیت

ی ایرانی و مرجعیت خبری و تحلیل -ها، گفتمان اسالمیتحکیم و تقویت حاکمیت ملی، ارزش

 ای.ایران در داخل و کشورهای حوزه مقاومت، ارتقاء آگاهی و سواد رسانه های ج.ا.رسانه

ونی، محوری، تقویت شادی درایرانی با اعتالء رویکرد خانواده -تحکیم و ترویج سبک زندگی اسالمی -7

های بازی های فرهنگی وهای مرجع الگو، توسعه فناوریهای فیزیکی، تقویت نقش گروهتوسعه فعالیت

های هنری، حمایت از تولید محصوالت یکپارچه و تکمیل حلقه -، توجه به صنایع فرهنگیایرایانه

مفقوده نهادی مکمل در زنجیره تولید و اصالح الگوی مصرف؛ با اعتالی مرجعیت رسانه ملی در 

های خبری و سیاسی؛ افزایش سرمایه اجتماعی، اعتالی فرهنگ عمومی، انعکاس اخبار و تحلیل

 ور.کش روزرسانی و اجرای اسناد نقشه مهندسی فرهنگیر مردم و وحدت ملی و بههمبستگی اقشا

گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقاء جایگاه ایران در محیط کنش -3

الملل با کلیه کشورها، به ویژه همسایگان و کشورهای آسیا و اقیانوسیه، بر اساس احترام بین

 سازی ارزشی و انقالبیافع ملی از طریق ایجاد تحول و ظرفیتمتقابل و در جهت تامین من

در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی سازوکارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و 

ها و نهادهای مسئول در امور خارجی با محوریت وزارت همکاری هدفمند و موثر سازمان

 فناوری(. امور خارجه )با تاکید بر دیپلماسی فرهنگی و علمی و

ه منظور ب ی، امنیتی و انتظامیدفاع هیبن تیتقوپیشنهاد امور عمومی، قضایی، دفاعی، امنیتی:  -7

 یتیو امن یدفاع عیصنا ازیمورد ن نیاقتدارآفر یهایفناورعلوم و و اکتساب  یارتقاء بازدارندگ

 ع فعال وو دفا دارتیو خدمات اولو زاتیها، تجهکشور در سامانه ییبر خودکفا دیبا تاک

 .دولت یبودجه عموماز درصد  6حداقل معادل  صیبا تخصبرقراری امنیت پایدار در مرزها 
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ه منظور ب ی، امنیتی و انتظامیدفاع هیبن تیتقوپیشنهاد معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی:  -6

 یتیو امن یدفاع عیصنا ازیمورد ن نیاقتدارآفر یهایفناورعلوم و و اکتساب  یارتقاء بازدارندگ

و دفاع فعال و  دارتیو خدمات اولو زاتیها، تجهکشور در سامانه ییبر خودکفا دیبا تاک

 برقراری امنیت پایدار در مرزها.

رین های اقتدارآفبنیه دفاعی به منظور ارتقاء قدرت بازدارندگی و اکتساب فناوری تیقوت -5

خدمات  ها، تجهیزات ومانهمورد نیاز بخش دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سا

 هایهای مسلح در زمان صلح در جهت تحقق برنامهوکارگیری امکانات نیردار و بهاولویت

 های غیردفاعی.دار بخشاولویت

سازی سازوکارهای سازی برای دفاع هوشمند و نرم به بهینهها و ظرفیتتقویت زیرساخت -2

 تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی،سازی و پیشگیری از عمومی و دستگاهی برای مصون

 پرتویی و... با رویکرد پدافند غیرعامل در فضای واقعی و مجازی.

های غیرحاکمیتی دارند، به نهادهای عمومی و هایی که وظایف و فعالیتآن دسته از شرکت -1

های سهامی عام یا تعاونی تبدیل شوند؛ به جز بخش خصوصی واگذار یا به شرکت

 ها با منافع و امنیت ملی مغایر باشد.اگذاری آنهایی که وشرکت

که وظایف حاکمیتی دارند، به سازمان یا موسسه دولتی تبدیل شوند ولی از شخصیت هایی شرکت -9

های مالی، اداری و تجاری برخوردار باشند؛ در حقوقی و اختیارات مشخص برای انجام فعالیت

ها در ساله و بودجه ساالنه آن 6درج برنامه  هر حال مقررات اداری و مالی، نظارت و حسابرسی،

ربط باشد. به ازای سرمایه واقعی و به روز قانون و موارد مشابه عینا مقررات حاکم بر دستگاه ذی

 شود. شده خود، ساالنه درصد معینی به عنوان سود سرمایه به عنوان درآمد دولت منظور

مور مدیریتی سازمان دهند؛ وظایف ( باید توان خود را در ا7و موسسات بند )واحدها  -90

سپاری ور شوند. برونها حذف و با جدیت، کوچک، چابک و بهرهموازی و مشابه آن

های خصوصی گونه رقابتی با بخشها باشد و مجاز به هیچها و اقدامات، مبنای آنطرح

 نباشند. و تعاونی
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خصوصی و عمومی غیردولتی با  های مردمی،نظام اداری با تاکید بر: توسعه مشارکت بخشاصالح  -99

فزایش گیری و اسازی اندازه دولت، کاهش تعدد مراکز تصمیمای، متناسبگیری حکمرانی شبکهشکل

های خانهگیری وزارتها در قالب شکلافزایی نهادهای نظارتی؛ تفویض اختیار به مناطق و استانهم

های صیانت از استقالل ملی؛ سیاست گویی در قبال مجلس و دولت در چهارچوبای و پاسخمنطقه

ساالری بر اساس کارگیری نیروی انسانی و انتصاب مدیران با رویکرد رقابتی و رعایت شایستهتامین و به

 تخصصی. تدوین و احراز شرایط انتصاب در مناصب مدیریتی و سیاستی تا مشاغل

اساس نیازهای جغرافیایی  های دولتی و عمومی براداری نیروی انسانی شاغل در بخشجابجایی  -97

ها، های حقوق و مزایای کارکنان مبتنی بر شایستگیهای سازمانی و پرداختو انجام ماموریت

سوابق و عملکرد شاغلین؛ هوشمندسازی نظام حکمرانی با رویکرد خودکاربری، توسعه دولت 

 ا.هکاریموازی های موازی والکترونیک، خودکارسازی و مکانیزه کردن فرآیندها؛ حذف دستگاه

 های دولتی و حاکمیتی.ایجاد نهاد رصد و رفع تعارض منافع در دستگاه -93

لی علم و های کدر پیشرفت علم و نوآوری در راستای افزایش رشد اقتصادی با رعایت سیاستشتاب  -97

فناوری، ریزفناوری، های اطالعات و ارتباطات و هوش مصنوعی، زیستفناوری با اولویت عرصه

های حکمرانی با تاکید بر: تدوین سند راهبردی شناختی و فناوریهای نو و تجدیدپذیر، علومانرژی

ها و اهگرا کردن دانشگپیشرفت مبتنی بر فرهنگ بومی، علم، فناوری، نوآوری، کارآفرینی؛ ماموریت

بود ها؛ بههنامه ارتقاء دانشگازمان با اصالح آیینها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور همپژوهشگاه

های دولتی، مردمی، خصوصی، ای در عرصه نوآوری با مشارکت بخشو تعمیق نظام حکمرانی شبکه

ی و اربط در سطح ملی، بخشی، منطقهعمومی غیردولتی و بازطراحی و تسهیل استقرار نهادهای ذی

ت علمی و مرجعی سازی دیپلماسی علم و فناوری با رویکرد دستیابی بههای فناورانه؛ فعالاکوسیستم

ی به ها در راستای دستیابالمللی؛ اهتمام به خوداتکایی مالی دانشگاهای و بینهای منطقهتوسعه همکاری

ها به سمت حل مسائل کشور و ارائه دهی آنهای پژوهشی و جهتبنیان و ساماندهی فعالیتاقتصاد دانش

ی و روزرسانای و جهانی؛ بهبندی منطقهام رتبهخدمات مورد نیاز جامعه؛ ارتقاء جایگاه علمی کشور در نظ

 فکری. ها و استقرار نظام مالکیتاجرای نقشه جامع علمی کشور و سند اسالمی کردن دانشگاه
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درصد  97درصد سالیانه و نرخ باروری و موالید به حداقل  96افزایش نرخ ازدواج به میزان  -96

از فرزندآوری با رفع موانع و ایجاد جانبه ساالنه در طول دوره برنامه با حمایت همه

های موثر و اصالح فرهنگی و از جمله افزایش موثر حقوق سربازان وظیفه متاهل با مشوق

 های آن از محل خرید خدمت سربازی سربازان وظیفه غایب.تامین هزینه

 اد،یاعت ژهیبه و یاجتماع یهابیو کاهش آس یریشگیو پ یارتقاء سالمت اجتماع -95

کت از مشار یحداکثر یریگروشن و بهره یهاطالق و فساد بر اساس شاخص ،ینینشهیحاش

 در قالب پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی. مردم

سازی یارانه از تامین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با عادالنهاطمینان  -92

های انرژی از حاملای و تدریجی از طریق اعطای سبدی های انرژی به صورت مرحلهحامل

ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و منتخب در قالب بسته یارانه

متناسب با بُعد خانوار و امکان مبادله آن توسط مردم و تعیین قیمت برق و گاز برای خانوارها 

ناسب با تشده در بورس انرژی مهای کشفمبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت

اقلیم، میزان مصرف و بُعد خانوار در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارهای 

 جرا.ا شرطها به عنوان پیشدارای الگوی مناسب مصرف با رعایت اصل تقدم دریافت حمایت

نظام تامین اجتماعی چندالیه با تاکید بر کاهش نابرابری اقتصادی و ارتقای رفاه استقرار  -91

ظام های برابر شغلی با ایجاد نپذیر و ایجاد فرصتماعی از طریق توانمندسازی اقشار آسیباجت

 تی.مشارک محوری وها با رویکرد جامعهحمایتی فراگیر و یکپارچه؛ اصالح نظام پرداخت یارانه

روزرسانی و هوشمندسازی نظام سالمت با اولویت پیشگیری بر درمان از طریق بازنگری و بهارتقا  -99

اده بندی و ارجاع، برنامه پزشکی خانوشبکه بهداشت، اجرای پرونده الکترونیک سالمت، نظام سطح

مندی از طب سنتی، رفع تعارض منافع ساختاری بخش سالمت با تفکیک تامین مالی از و بهره

ای؛ حمایت از توسعه تولیت و ارائه خدمات و خرید راهبردی خدمات سالمت توسط نظام بیمه

ها و موسسات درمانی غیردولتی به نحوی که سهم آنان در ارائه خدمات درمانی حداقل انبیمارست

های بیمارستانی تا سال پایانی برنامه برسد؛ کاهش پرداخت از جیب توسط مردم درصد تخت 30به 

 .گیرد در طول برنامه؛ ارتقاء نظام بیمه سالمت به نحوی که همه ایرانیان مقیم کشور را دربر



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 515

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

 کردن و توسعه ثبت رسمی کلیه اعمال حقوقیکامل سند تحول قضایی با تاکید بر الزامیاجرای  -70

 دهی مردمی باهای توسعه گزارشراجع به اموال غیرمنقول و منقول دارای سابقه ثبتی، نظارت

ایجاد نظام انگیزشی متناسب و با حفظ محرمانگی هویت و تامین امنیت، نظارت هوشمند بر 

مند در استفاده از فناوری هوش ها و سایر مراجع مرتبط با قوه قضاییه،ها، بازداشتگاهادگاهفعالیت د

  محکومان. یندهای رسیدگی قضایی و حفظ حقوق مردم با افزایش تبعات متواری شدنفرا

های نوین و حقوقی دولت از تولید محتواهای مناسب و توسعه فناوری -حمایت مالی -79

های تولیدی و محصوالت صنعتی و تاثیرات عمیق بر رشته فعالیت روندساز آینده و دارای

بری، ها، پردازش ادادهکشاورزی به ویژه اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، زنجیریه بلوکی، کالن

G6 های تحقیق و گذاریهای عمده تولیدی کشور در سرمایهو مشارکت صنایع و بنگاه

 نگری.توسعه و آینده

روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند تحول نقشه جامع اجرای کامل و به -77

 علمی کشور به عنوان اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری.

یادگیری و تربیت مربیان در فرآیند آموزش و پرورش عمومی در  -ارتقاء کیفیت یاددهی -73

نه در نظام طراز جمهوری اسالمی؛ تقویت اقتصاد آموزش و پرورش و ایجاد رقابت عادال

های دولتی، مردمی، خصوصی، عمومی های بخشتربیتی کشور با رویکرد توسعه مشارکت

غیردولتی تحت هدایت بخش دولتی؛ رعایت عدالت آموزشی و افزایش سطح پوشش 

تحصیلی با اولویت مناطق مرزی، حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار با رویکرد آموزش 

های مهارتی از نظام آموزشی کشور کی(، افزایش سهم آموزشترکیبی )حضوری و الکترونی

گویی به نیازهای حال و آینده ای برای پاسخهای فنی و حرفهو گسترش و تعمیق آموزش

ای افراد برای بازار کار؛ مشاوره و هدایت تحصیلی و شغلی، گذر سازی مرحلهجامعه و آماده

ای ایرانی؛ تولید محتوا با رویکرد چندرسانه -از مدرسه کنکورمحور به مدرسه زندگی اسالمی

ن سازی سند تحول بنیادیساز؛ بازنگری در اجراییو تامین و تربیت معلمان و مربیان آینده

 ها.آموزش و پرورش و اسناد زیرنظام
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 ای با مشارکتبهبود و ارتقاء اقتصاد فرهنگ؛ اتخاذ رویکرد جامع و اعمال حکمرانی شبکه -77

مردمی، خصوصی و عمومی غیردولتی برای توسعه گردشگری چندوجهی های دولتی، بخش

و بهبود فضای عمومی گردشگرپذیری کشور؛ احیای گردشگری مذهبی و سالمت و تفریحی؛ 

ی؛ های فرهنگتوسعه تولید، ترویج و صادرات صنایع دستی؛ حفظ میراث تمدنی و ارزش

سازی اوقات روانی؛ غنیگسترش ورزش همگانی و عمومی در راستای سالمت جسمی و 

 های سازنده.فراغت و ارتقا و افزایش دسترسی به سرگرمی

تولیدی  های مختلفزایی پایدار و کار شایسته در بخشافزایش ظرفیت کارآفرینی و اشتغال -76

 تی با تاکید بر:و خدما

 آموختگان دانشگاهی و زایی برای جوانان و دانشدهی به کارآفرینی و اشتغالاولویت

 آفرین؛وکارهای نوین و ارزشحوزوی به ویژه با ایجاد کسب

 ت های پر اشتغال با ظرفیکننده زنجیره ارزش رستههای تکمیلحمایت از توسعه فعالیت

 تولید باال مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین؛

 های اقتصادی به منظور برخورداری از حقوق و روابط کار؛حمایت از توسعه اشتغال در بنگاه 

 آفرینی؛های اشتغالشویق نهادهای عمومی غیردولتی به اجرای طرحت 

 ( کارآمدسازی حکمرانی بازار کار با استقرار کامل نظام جامع اطالعات بازار کارLMIS؛) 

 ای و مهارتی کشور با نیازهای حال و آینده بازار کار؛های فنی و حرفهسازی آموزشمتناسب 

 آموختگان در نظام آموزش عالی؛پذیری دانشکارآفرینی و اشتغالهای اهتمام به افزایش مهارت 

 وری نیروی کار، سطح سازی حقوق و دستمزدها با بهرهطراحی سازوکارهای متناسب

 های زندگی و شرایط اقتصادی بنگاه؛هزینه

 بخشی نقش بانوان در خانواده و بازار کار، توسعه مشاغل نوین خانگی با هدف تعادل

 وکارهای کوچک و متوسط و اشتغال روستایی؛سبحمایت از ک

 ایی.زگذاری، کارآفرینی و اشتغالهای سرمایهاصالح قانون کار در راستای توسعه ظرفیت -75
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 :پيشنهادات ستاد کل نيروهاي مسلح

رگذار های تاثیتکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات، ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت .9

اجتماعی، تامین محتوا، خدمات و امنیت قابل رقابت با رقبا، با های جهانی، ایجاد شبکه

یاتی های حگری هوشمند و امنیت زیرساختسازی، تنظیمسازی، مقاومتاکید بر ظرفیت

 ها از فضای مجازیگیری بهتر و بیشتر مردم و دستگاهداده کشور در جهت بهرهو کالن

وشمند از حاکمیت و امنیت ملی و و خلق ثروت در این فضا توأم با دفاع فعال و ه

 ای عمومی.ایرانی و افزایش سواد رسانه -های اسالمیصیانت از ارزش

ازی سبینی و پیادههای نرم و پیشای و فناوریهای فرهنگی و رسانهتقویت زیرساخت .7

سازوکارهای الزم برای تولید قدرت نرم )بازدارنده، دفاعی و تهاجمی موثر(، جهاد تبیین 

 سازی جامعه در برابر جنگ و تهاجم شناختی و فرهنگی دشمنان.نو مصو

ایرانی و تقویت سرمایه  -فرهنگ عمومی در جهت ترویج سبک زندگی اسالمیاعتالء  .3

مداری، تقویت وحدت، همبستگی و اعتماد به نفس ملی، رونق سازی دیناجتماعی با نهادینه

البی، تعاون و کار در جامعه به خصوص فرهنگ اقتصاد مقاومتی، ارتقاء روحیه مقاومت انق

 تی.غیردول های دولتی وها و مدیران با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتدر کارکنان دستگاه

 سازیسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونها و بهینهتقویت زیرساخت .7

میایی زیستی، شیهای حیاتی در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، آوری داراییو ارتقاء تاب

 از.ربط و تامین منابع مورد نیهای ذیو پرتوی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاه

امنیت عمومی و احساس امنیت در فضای حقیقی و مجازی با سازوکارهای جدید، ارتقاء  .6

گیری شبینی و پیشگیری تا مقابله قاطع و موثر با تاکید بر پیهوشمندانه و مقتدرانه از مرحله پیش

یافته، خشن و نافی ها، برخورد با جرایم سازمانهای آناز وقوع جرم و دعاوی و حذف زمینه

عفت عمومی با اولویت مرز، مناطق و شهرهای حساس و اولویت دادن به موضوعات قاچاق 

ها کاال، سالح و ارز و مفاسد مالی و اخالقی و ایجاد سازوکار همکاری و هماهنگی همه دستگاه

 اندرکاران.دست دم در این زمینه و ارتقاء سطح علمی، فنی و اخالقیو مر
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زا با استفاده از توان بومی اجرای چند طرح عظیم پیشران، زیرساختی، روزآمد و تحول .5

 های سازندگی از قبیل:در بخش خصوصی و عمومی و قرارگاه

 ایجاد رمز ارزهای بومی؛ 

 کسب توانمندی فضایی مناسب؛ 

  های درصد تا پایان برنامه و تولید انرژی 70انرژی به میزان کاهش مصرف

 تجدیدپذیر و نوین؛

 چک؛های کوگذاری در حوزه نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و پتروپاالیشگاهسرمایه 

 روشی؛فتوسعه تولیدات معدنی با تاکید بر زنجیره صنایع مربوط و پرهیز از خام 

 محصوالت کشاورزی دامی، نفت و گاز و معدن؛ توسعه صنایع تبدیلی به خصوص در 

 تامین آب مورد نیاز کشور از دریا؛ 

 تولید خودروهای ملی با فناوری نو؛ 

 تر؛های پنجم و پایینحل مسکن دهک 

 .ارتقاء جهشی بهداشت و سالمت عمومی 

سازی هدفمند عناصر مدیریتی، تبدیل و تسریع جهشی در تحول نظام اداری، جوانزدایی مانع .2

های سازی ساختار و سازمان بخشهای دولتی به واحدهای سازمانی همراه با چابکشرکت

افزایی بین دستگاهی با سازوکار قرارگاهی، ها و همدولتی و عمومی، افزایش هماهنگی

روزرسانی تمام قوانین و هوشمندسازی و تحقق کامل دولت الکترونیک امن و پایدار، به

ها، ارتقاء سازی امور غیرحاکمیتی، اصالح فرآیندها و روشدمیسپاری و مرمقررات، برون

 کاری.سالمت اداری و اقتصادی و رفع و دفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری و 

ی، افزایمحوری و مهارتو روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی کشور با رویکرد تربیتتحول  .1

ه ویژه در بنیان و دیجیتال بو توسعه اقتصاد دانش حفظ شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری

ای و نوظهور از قبیل: کوانتوم، هوش مصنوعی، های بین رشتههای علوم پایه، علوم و فناوریحوزه

فناوری، نانو و ریزفناوری، اتمی، شناختی، مواد پیشرفته، فضایی، نفت اطالعات و ارتباطات، زیست

 نیان.بدانشهای ذیر با تقویت و توسعه کمی و کیفی شرکتهای نو و تجدیدپو گاز و انرژی
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 های اسالمی و انقالبی با تاکید بر:تحول در نظام قضایی و حقوقی مبتنی بر ارزش .9

 سازی و تحول کمی و کیفی در نیروی انسانی و سازوکارهای دستگاه قضایی ظرفیت

فرآیندها و ها، و مراجع حقوقی دولتی و غیردولتی و هوشمندسازی سامانه

 گیری از فناوری نوین در ارائه خدمات؛بهره

 پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان؛ 

  وکار گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسبحقوقی و قضایی از سرمایهحمایت

 تخصصی؛ های تخصصی اقتصادی با حضور هیات منصفهبا تشکیل دادگاه

 کاهش عناوین جرم و مجازات زندان؛ 

 های مردمی، تقویت مشاوره و مددکاری اجتماعی؛توسعه نظام مصالحه و استفاده از ظرفیت 

 المللی در جهت به چالش کشیدن تقویت تعامل با نهادهای حقوقی و قضایی بین

 ظالمان و مستکبران و تامین منافع ملی.

نفعان، یبا مشارکت ذهای آبریز کشور نظام مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب در حوضهاستقرار  .90

های سطحی، اجرای عملیات آبخیزداری و درصدی سالیانه آب، کنترل آب7وری افزایش بهره

های برداری از ابریزی برای بهرهداری و جلوگیری از آلودگی و هدر رفت منابع آبی و برنامهخوانآب

ها و ن کامل منابع مالی آنهای صنعتی و فاضالب با تامیها، بازچرخانی آبغیرمتعارف و سایر آب

 کشور. جوار برای تامین و صیانت از حقوق آبیتقویت دیپلماسی آب با کشورهای هم

تامین امنیت غذایی و اقالم راهبردی )دسترسی و ثبات قیمت( با خوداتکایی در زنجیره  .99

امل ک ها و مواد اولیه به خارج از کشور و تولیدتامین اقالم اساسی و کاهش وابستگی نهاده

درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل، حفظ و ارتقاء  90اقالم دارویی و حداقل 

درصدی ساالنه در  90وری و کاهش ضایعات ذخایر ژنتیکی و منابع آبی، افزایش بهره

گیری از تولید و مصرف، افزایش سطح سالمت و ایمنی و بهداشت مواد غذایی و بهره

بنیان و اصالح الگوی کشت و آبیاری با صرفه با توجه رزی دانشهای نوین و کشاوفناوری

 ای.های منطقهبه مزیت
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 سالمت با تاکید بر: نظامارتقاء  .97

  استقرار سامانه جامع سالمت ایرانیان و مقابله با تعارض منافع در ساختار تکمیل و

 حکمرانی و مالی سالمت؛

 دربر گیرد و بیماران بیش از ا گسترش بیمه سالمت به نحوی که همه ایرانیان ر

 درصد هزینه درمان را متقبل نشوند؛90

 ها و موسسات درمانی غیردولتی به نحوی که سهم آنان وسعه بیمارستانحمایت از ت

 درصد کل تخت بیمارستانی در پایان برنامه برسد. 30حداقل به 

های امدادی و حمایتی، چندالیه و هوشمند رفاه و تامین اجتماعی با تقدم حوزه نظاماستقرار  .93

سازی ای و اجراییهای بیمه، فراگیرسازی جهشی پوشش36/0کاهش ضریب جینی به کمتر از 

های زندگی برای حداقل هشت دهک در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور همه شقوق بیمه

ثر حداک های بیمه و بازنشستگیها و سازمانارائه عادالنه خدمات توأم با پایدارسازی صندوق

ور ها هیچ اتکایی به بودجه کشتا سال چهارم برنامه، به نحوی که در سال پایانی برنامه، صندوق

 نداشته باشند و پرهیز از هر گونه ایجاد تعهد جدید بدون ارائه منبع متناسب.

های اجتماعی به ویژه درصدی آسیب 60مت اجتماعی و پیشگیری و کاهش ارتقاء سال .97

یری گبهره های روشن و باینی، طالق و هنجارشکنی بر اساس شاخصنشاعتیاد، حاشیه

 حداکثری از مشارکت مردم، روحانیت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی.

جانبه از نهاد خانواده، ازدواج آسان و فرزندآوری و افزایش نرخ باروری به حمایت همه .96

شهرهای کوچک با فرزند طی پنج سال، حفظ و افزایش جمعیت روستاها و  6/7حداقل 

ابع ها، منهای موثر و بسیج همگانی همه ظرفیتاصالح فرهنگی، رفع موانع، ایجاد مشوق

 ها و نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی.و دستگاه

شهرها و زیست، کاهش موثر آلودگی هوای کالنهای عملکردی محیطبهبود شاخص  .95

 المللی.ینای و بهای ملی، منطقهفاده از ظرفیتمقابله با آثار و عوارض تغییر اقلیم با است

ای در کلیه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... به سند ملی های ملی و منطقهابتنای همه طرح .92

های کلی آمایش، به تصویب شورای ملی و اسناد استنای آمایش سرزمین )که ذیل سیاست

پرهیز از تطویل بررسی و سیر مراحل تدوین رسد(، با لحاظ آمایش منتخب از طرف رهبری می

 ها.محیطی آنها و رعایت الزامات دفاعی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و زیستو تصویب آن
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 ها از جمله:بندی کل کشور و همه دستگاهریزی و بودجهریزی، برنامهطرح نظاماصالح  .91

 ها؛قای امنیت آنهای اطالعاتی کشور و ارتساماندهی نظام آمار و اطالعات و بانک 

 های راهبردی و بلندمدت با لحاظ جامعیت در ها به طرحابتنای بودجه به برنامه و برنامه

 ها در هر سه سطح؛کلیه منابع و فعالیت

 های تامین مالی؛تنوع در منابع و تحول در شیوه 

 شده؛ریزی عملیاتی و قیمت تمامبودجه 

 ها؛اجتناب از کسر بودجه و استقراض از بانککردن منابع و مدیریت مصارف دولت و واقعی 

 پایبندی به حقوق بین نسلی در تعهدات بلندمدت؛ 

 های غیرمولد؛مولدسازی دارایی 

 های ها و تعهدات عمومی دولت، شرکتسازی، کنترل و مدیریت بدهیاحصا، شفاف

 ها بدون تامین منابع مطمئن پایدار؛های بازنشستگی و شهرداریدولتی، صندوق

 مند نمودن فرآیند تخصیص شمول تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه، ضابطه

ریزی بودجه و کاهش مستمر نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی و تحقق بودجه

 با کسری صفر، حداکثر تا سال پایانی برنامه؛

 ای ملی؛های عمرانی و توسعهها فقط در طرححذف کامل بودجه جاری از درآمدهای نفتی و استفاده از آن 

 های تمام با واگذاری و مشارکت دادن بخشهای عمرانی نیمهتعیین تکلیف طرح

 های عمرانی؛خصوصی و عمومی غیردولتی و تعاونی در کلیه طرح

 های توجیهی، فنی، اقتصادی، مالی، های جدید عمرانی صرفا با تایید گزارشارائه طرح

 رعایت آمایش سرزمین؛ فرهنگی، پدافند غیرعامل و

 با  وریهای دولتی و ارتقاء بهرهمند نمودن منابع و مصارف شرکتسازی و ضابطهشفاف

ریزی، درج همه ها از طریق اصالح فرآیند بودجهاصالح ساختار و نظارت بر عملکرد آن

 ها؛ها بر حسب ماموریت و عملکرد آنبندی شرکتها در بودجه و طبقههای آنبرنامه

 های پنهان.ها و حذف یارانهتحقق کامل هدفمندی یارانه 
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نه صندوق توسعه ملی با اصالح قاعده تسهیم منابع نفتی با پرداخت ساال سازثباتنقش تثبیت  .99

اری به گذمقداری ثابت از کل درآمد نفت به دولت و پرداخت هزینه ثابت عملیاتی و سرمایه

واریز مابقی به صندوق توسعه ملی )در هر صورت شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه تولید و 

درصد  7درصد باشد و در طول برنامه هفتم ساالنه  60سهم صندوق توسعه ملی نباید کمتر از 

 شود(. ای به عنوان عامل صندوق توسعه ملی ایجادافزایش یابد و بانک توسعه

  منابع حاصل از صادرات درصد از  6صندوق توسعه دفاع و امنیت ملی با واریز ساالنه ایجاد

 به آن؛ نفت و گاز و میعانات گازی به آن و افزایش حداقل یک واحد درصد سالیانه

 های کلی و متضمن اجرای تدوین و تصویب الیحه بودجه در دولت در تحقق سیاست

ساله توسعه و مبتنی بر منابع واقعی و قابل حصول و تقدیم آن در موعد مقرر احکام پنج

جلس و رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام قانونی به م

الیحه و اجتناب از تغییر سقف بودجه و پرهیز از هر گونه سهم درصد در بودجه به جز 

 های کلی؛موارد مصرح در سیاست

 گیر استانداردسازی و مدیریت کیفیت در فرآیندها، محصوالت و واحدهای توسعه چشم

 المللی؛در دو سطح ملی و بین سازمانی و کاری

 های های اقتصادی و تقویت نقش حاکمیتی آن، فعالیتگریکاهش نقش دولت در تصدی

 گردد:اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب ذیل تنظیم می

o باید مجموع مالکیت ، دولت می77های کلی اصل در اجرای بند )ج( سیاست

ان های مشمول این بند تا پایها و دستگاهخود را در شرکتمستقیم و غیرمستقیم 

باشد )به جز موارد درصد برساند و بیش از آن مجاز نمی 70برنامه به حداکثر 

 خاص با مالحظات امنیتی(

o های خصوصی و تعاونی، توان آمادگی حضور هایی که بخشخروج از فعالیت

 در آن را دارند؛

o خصوصی و تعاونی ممنوع است.های جایگزینی و رقابت با بخش 
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تحول در نظام مالیاتی با رویکرد استقرار نظام هوشمند مالیاتی، افزایش ساالنه یک واحد ایجاد  .70

درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر سال برنامه، تامین مالی کامل بودجه جاری 

اتی، ید، جلوگیری از فرار مالیدولت از محل مالیات، برقراری عدالت مالیاتی، پشتیبانی از تول

لیه گری مالیات در اقتصاد و تجمیع کهای مالیاتی جدید، تقویت نقش هدایت و تنظیمایجاد پایه

 فرآیندها. سازیسازی و شفافها و مالیات در ذیل عنوان مالیات، تسهیل و سادهعوارض

 در سازوکارهای اقتصادی با تاکید بر: اصالحات .79

  درصد ناشی  6/3درصدی در طول برنامه )حداقل  1اقتصادی متوسط دستیابی به رشد

 وری(؛از افزایش بهره

  دهی به آن و اعتبارات بانکی درصد در سال و جهت 90کنترل رشد نقدینگی در حد

 های غیرمولد؛زدایی از فعالیتهای مولد و جذابیتبه سمت فعالیت

 نه کاال و خدمات؛ها و توزیع عادالایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت 

 ای دالر از نظام بازرگانی خارجی؛حفظ ارزش پول ملی و حذف مرحله 

 رقمی کردن تورم و بیکاری طی پنج سال؛تک 

 تحول در نظام بانکی، مالی، پولی و تجاری؛ 

 مدیریت انتظارات و مطالبات مادی و معیشتی مردم و اصالح الگوی مصرف جامعه؛ 

  گذاران خارجی؛ایرانیان خارج از کشور و سرمایهافزایش سه برابری جذب سرمایه 

 فروشی؛ها و جلوگیری از خامجهش چهار برابری صادرات فرآورده 

 .تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی در منطقه 

 

 المللی، برقراری امنیت مشترک و اعتمادسازی متقابل و تبادلهای بیننقش تاثیرگذار در صحنهایفای  .77

سو، توجه ویژه به گسترش و تقویت عمق و نفوذ راهبردی نظام و های همها و ملتاطالعات با دولت

انقالب اسالمی و حفظ و افزایش دستاوردهای سیاسی، دفاعی و فرهنگی ج.ا. ایران در جهان، تقویت 

و تحکیم قطب دفاعی امنیتی مقاومت، تحدید نفوذ نظام سلطه و اخراج نیروهای استعمارگر و تروریست 

ی با های ضد ایرانی، به ویژه با رژیم صهیونیستجانبه با دسیسهایی از منطقه، مقابله هوشمند و همهآمریک

 شور.ک های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی داخل و خارجاستفاده از ظرفیت
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 :پيشنهادات مرکز الگوي اسلمي ايراني پيشرفت

قاء گرایی به منظور ارتی با تاکید بر چندجانبهگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومکنش -9

الملل و ایفای نقش محوری در هندسه قدرت در سطوح جایگاه ج.ا. ایران در محیط بین

المللی و گسترش عمق راهبردی و تقویت جبهه مقاومت با تاکید بر گسترش ای و بینمنطقه

به راهبرد نگاه به شرق جهان  تعامالت موثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسالمی و توجه

سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی و تحول و )آسیا( از طریق ایجاد تحول و ظرفیت

کارآمدسازی سازوکارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر 

آفرینی ها و نهادهای مسئول در امور خارجی خصوصا در تبادالت اقتصادی و تحولسازمان

 های اسالمی.الملل بر پایه ارزشدر نظام بین

جانبه موثر، تامین امنیت و دفاع همه یبه منظور ارتقاء بازدارندگی و امنیتی دفاع هیبن تیتقو -7

 یتیو امن یدفاع عیصنا ازیمورد ن نیاقتدارآفر یهایو اکتساب فناورگر کنشمحور و پیشمردم

حداقل  صیبا تخص دارتیو خدمات اولو زاتیها، تجهانهکشور در سام ییبر خودکفا دیبا تاک

 .کشور یدرصد بودجه عموم 6

ساز و های نو و برتربنیان بر مبنای فناوریها و ظرفیت دفاع هوشمند دانشافزایش توانمندی -3

سازی، سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونها و بهینهتقویت زیرساخت

تهدیدات، به ویژه تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و آوری و پیشگیری از تاب

 پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل در فضای حقیقی و مجازی.

نگری با اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده -7

 شور از دریا.های تجدیدپذیر و تامین آب مورد نیاز کگیری ترکیبی از انرژیبهره

با  های کلی نظام اداریرفع تعلل در تحول نظام اداری و اصالح ساختار آن مبتنی بر سیاست -6

وانین و روزرسانی قتاکید بر: هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک؛ تنقیح و به

ها و حذف تشکیالت موازی و غیرضرور و رفع فساد و مقررات؛ اصالح فرآیندها و روش

 ض منافع در مناسبات اداری و ساماندهی نظارت موثر بر آن.تعار
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5-  

 ها به ویژه در سازی آنافزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری

فناوری و ریزفناوری، های اطالعات و ارتباطات، سایبر و هوش مصنوعی و زیستحوزه

 امنیتی. -های نو و تجدیدپذیر و دفاعیانرژی

  ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور با تحول در ساختار، رویکرد و محتوای آن.روزآمدی و 

 بنیان.های دانشتوسعه شرکت 

ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد استقرار نظام هوشمند مالیاتی، تامین مالی بودجه  -2

بر  الیاتجاری دولت از محل مالیات، برقراری عدالت مالیاتی، پشتیبانی از تولید، اعمال م

های مالیاتی جدید، تقویت نقش های غیرمولد، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایهسرمایه

 گری مالیات در اقتصاد.هدایت و تنظیم

1-  

 های های شرکت نفت و سایر شرکتمند نمودن درآمدها و هزینهسازی و ضابطهشفاف

 ها؛دولتی در بودجه و نظارت بر عملکرد برنامه آن

  ها؛کامل هدفمندی یارانهتحقق 

 مند و هوشمند تامین و مصرف بودجه کشور در جهت تحقق اهداف برنامه؛نگاشت نهادی نظام 

 ای حذف دالر ار مبادالت ارزی با خارج از کشور.ریزی و اجرای مرحلهبرنامه 

لی های کشدن سیاستارائه برنامه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات الزم برای اجرایی -9

شور های توسعه اقتصادی کآمایش سرزمین حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با تمرکز بر طرح

های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی در در دریا، سواحل، بنادر و آب

 امنیتی. -سواحل جنوب کشور با رعایت مالحظات دفاعی

جانبه از فرزندآوری پنج سال و حمایت همهطی  6/7افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل  -90

های آمایش های موثر و اصالح فرهنگی مبتنی بر سیاستبا رفع موانع و ایجاد مشوق

 جمعیتی کشور.



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
585 

 

ارتقاء فرهنگ و سالمت اجتماعی بر مبنای بنیان متعهدانه خانواده و پیشگیری و کاهش  -99

 هایو فساد بر اساس شاخصنشینی، طالق های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهآسیب

یج مند از بسگیری نظامگیری حداکثری از مشارکت مردم با تاکید بر بهرهروشن و بهره

 مستضعفین.

های کلی استقرار نظام جامع تامین اجتماعی و امدادرسانی )مواسات( بر اساس سیاست -97

د سطوح پایه، مازاای در های امدادی، حمایتی و بیمهابالغی تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه

 و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات.

های کلی سالمت و مقابله با تعارض منافع در ساختار ارتقاء نظام سالمت بر اساس سیاست -93

 سازی روابط پزشک و بیمار.حکمرانی و مالی سالمت و هوشمندسازی نظام درمانی و به

ی اساسی و اقالم غذایی در داخل بر درصد کاالها 90تامین امنیت غذایی و تولید حداقل  -97

اساس اهمیت و صرفه آن، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش 

 سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.

ای و منابع آبی با های منطقهاصالح الگوی کشت و آبیاری با صرفه با توجه به مزیت -96

 شاورزی.بخشی به تولید کاالهای راهبردی کاولویت

درصد سالیانه آب  90وری نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهاستقرار  -95

 داریخوانهای سطحی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخصوصا آبیاری غرقابی، کنترل آب

تیابی ریزی برای دسهای زیرسطحی کشور و جلوگیری از آلودگی منابع آبی و برنامهو جبران آب

 فاضالب.های صنعتی و گیری از دریا و بازچرخانی آبها با تاکید بر بهرهسایر آببه 

 :بر دیآن با تاک یو اجرا ییسند تحول قضا یروزآمدساز -92

 و دعاوی از وقوع جرم یریشگیپ 

 هوشمندسازی سامانه قضایی کشور 

 سازی فرآیند اداریبه 

 سازی محیط قضایی و اداریسالم 
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 پيشنهادات سازمان اداري و استخدامي کشور )مرکز آموزش مديريت دولتي(: 

. توسعه دانش پایه، مبتنی بر دانایی و ارتقای اثربخشی حاکمیت با رویکرد آموزش مستمر و موثر 9

 مدیران در مرکز آموزش مدیریت دولتی )تربیت مدیران حکمرانی(؛

یق استمرار در آموزش و سنجش اثربخشی آن در . حاکمیت موثر و استقرار دولت شایسته از طر7

 کارایی مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی )شایستگی مدیران(؛

. مدیریت دانش و تجارب مدیران مجرب و استقرار چرخه انتقال تجربه در نظام اداری توسط مرکز 3

 آموزش مدیریت دولتی )تجارب مدیران(؛

آوری و ثبت سرانه آموزش کارکنان بانک اطالعات مدیران و جمعروزرسانی سامانه . توسعه و به7

 گزینی مدیران(.نظام اداری )شایسته
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 :هاي مجلس شوراي اسلميپيشنهادات مرکز پژوهش

سمی و عمومی به منظور ارتقاء جایگاه ج.ا. ایران و خروج گری کنش -5 سی ر فعال در دیپلما

حدوده تحریم لل پذیری در محیط بیناز م با الم عامالت موثر  ید بر گســـترش ت تاک با 

سیا( از  شرق جهان )آ سالمی و توجه به راهبرد نگاه به  شورهای منطقه و ا سایگان، ک هم

ســـازی الملل و ایجاد تحول و ظرفیتطریق جانمایی مجدد اقتصـــاد ایران در عرصـــه بین

ی دیپلماسارزشی و انقالبی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی سازوکارهای دستگاه 

 خارجی. ها و نهادهای مسئول در امورو هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر سازمان

5-  

 ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی؛ 

 رقمی نمودن آن تا پایان برنامه و کاهش نوسانات نرخ ارز حقیقی مهار تورم و تک

 ی؛المللی در بازارهای داخلی و بینپذیری محصوالت داخلموثر، با هدف حفظ رقابت

 وری اقتصاد؛افزایش بهره 

 از  زداییهای مولد و جذابیتدهی نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیتجهت

 های غیرمولد با تحول در نظامات پولی، بانکی، مالی و تجاری؛فعالیت

 ارزش افزوده باال و عدم های پیشران و با ها در پروژهگذاری بانکایجاد امکان سرمایه

 ها؛داری آنبنگاه

 ای از طریق افزایش های توسعههای تخصصی دولتی و سازمانتقویت اثرگذاری بانک

 ای؛سعههای توها به منظور تامین مالی پروژهسرمایه مستمر دولت و ارتقای کیفیت دارایی

 که مرکزی و شب افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی و کنترل تعارض منافع در بانک

بانکی و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سالمت شبکه بانکی و اصالح ناترازی 

 ها با کمترین تحمیل هزینه به بودجه عمومی و پایه پولی؛بانک

 وکارها و بهبود دسترسی آحاد مردم به ابزارها و نهادهای تامین مالی کسب بخشیتنوع

 به خدمات مالی.
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ری از گیمالیاتی با رویکرد اســتقرار نظام هوشــمند مالیاتی با بهرهایجاد تحول در نظام  -3

های مالی، تامین مالی بودجه جاری دولت از محل مالیات، اطالعات معامالت و تراکنش

شتیبانی از تولید، جلوگیری از فرار مالیاتی با محدود نمودن و  برقراری عدالت مالیاتی، پ

سازی معافیت های مالیاتی جدید، تقویت نقش هدایت و اد پایههای مالیاتی، ایجهدفمند

 گری مالیات در اقتصاد.تنظیم

 مه.های برناافزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طول سال -7

 ق توسعه ملی صرفا با هدف تامین موارد زیر اصالح خواهد شد:اساسنامه صندو -6

 عامل صندوق به همکاری سازمان برنامه هیاتهای عملیاتی دوساله توسط تدوین برنامه

گذاری و پرداخت تسهیالت با رعایت های سرمایهو بودجه کشور شامل تعیین اولویت

اسناد باالدستی با مالحظه راهبرد سیاست صنعتی کشور و آمایش سرزمین با تمرکز بر 

 مستمر؛مقیاس، دارای بازده اقتصادی و مولد جریان درآمد ارزی های کالنپروژه

 شدن منابع به ریال در پرداخت و صیانت از منابع ارزی صندوق و جلوگیری از تبدیل

 ها؛بازپرداخت تسهیالت و فروش دارایی

  توسعه ابزارهای صندوق به پرداخت تسهیالت ارزی به اشخاص حقوقی ایرانی )اعم

 از خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی( و خارجی؛

 های کالن ملی، نهادهای مالی و اشخاص حقوقی در پروژهگذاری مستقیم در سرمایه

های خصوصی، داخل و خارج از کشور در راستای اهداف و مشارکت با دولت، بخش

تعاونی و عمومی غیردولتی و عموم مردم و در صورت تصویب هیات امنا با اشخاص 

 الذکر؛الذکر و ضمانت تعهدات اشخاص فوقخارجی در امور فوق

  اهرمی از منابع صندوق با تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی از داخل و خارج کشور؛استفاده 

 های عمومی غیردولتی و وصول کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و بخش

ها، مرتبط با خصوصی تا پایان برنامه به صورت نقد یا واگذاری و تملک دارایی

 های صندوق؛ماموریت
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  عامل در چهارچوب مصوبات منابع ارزی توسط هیاتافتتاح حساب و مدیریت

های ارزی بانک مرکزی با هدف حفظ قدرت امنا و در هماهنگی با سیاستهیات

 پذیری تولیدات کشور؛رقابت

 ای و قوانین عادی؛استقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه 

 شفافیت منابع و مصارف صندوق برای عموم مردم؛ 

  به تاسیس شعبه یا نمایندگی است؛صندوق مجاز 

 های زیرمجموعه )به استثنای درآمد حاصل از تسعیر ارز( و شرکت درآمدهای صندوق

 مشمول مالیات خواهد بود.

ســاله اســناد ملی و اســتانی آمایش ســرزمین به پیوســت الیحه برنامه و ارائه برش پنج -5

 تدوین و تصویب قانون برنامه مبتنی بر آن.

2-  

 های کلی ابالغی تامین اجتماعی جامع تامین اجتماعی بر اساس سیاست استقرار نظام

ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور های امدادی، حمایتی و بیمهمشتمل بر حوزه

 ارائه عادالنه خدمات؛

 های بازنشستگی از طریق ایجاد بخشی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد صندوقانتظام

 های بازنشستگی از نظر مدیریتتور( به منظور مدیریت صندوقگر )رگوالمقام تنظیم

ای داری و رعایت محاسبات بیمهها، عدم تخطی در امانتگذاریوجوه، سرمایه

 )اکچوئری(؛

 های روزرسانی مولفههای بازنشستگی از طریق بهکمک به پایدارسازی مالی صندوق

 .مربوط به بازنشستگی با توجه به تغییرات جمعیتی
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 پيشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:

 ه سازی، توسعها در شبکهسازی، هدایت و کمک به تعاونیسازی، ظرفیتریزی، زمینهبرنامه

های خرد و مدیریت تعارض آوری سرمایهاشتغال و فناوری، توانمندسازی نیروی انسانی، جمع

 اقتصاد مردمی. زا به عنوان محرک اصلی رشدهای رانتمنافع در طرح

 پيشنهادات اتاق تعاون ايران:

درصد اقتصاد ملی جهت توسعه عدالت اجتماعی و  76افزایش سهم بخش تعاون به  .9

 های اقتصادی.سازی فعالیتتشکل

 ها در مجامع و شوراهای عالی اقتصاد کشور به منظور اثربخشی مصوبات.استفاده از ظرفیت اتاق .7

 پيشنهادات بانک مرکزي:

  ها مطابق با و مدیریت رشد نقدینگی از طریق مکانیزم خودکار )رعایت نسبت کفایت سرمایه بانککنترل

 شده( و ایجاد تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی؛استانداردهای تعریف

  تحکیم و تقویت استقالل بانک مرکزی از طریق انضباط مالی دولت و حل معضل ناترازی دولت و

گذاری ها و ممنوعیت استقراض به هر شکل ولو به صورت غیرمستقیم، منع مداخله در سیاستبانک

مند پولی، ارزی و نظارتی در این بانک، از جمله تعیین نرخ سود بانکی با سازوکار بازار بین بانکی، قاعده

انکی تباری به شبکه بها، اعطای هر گونه تسهیالت و خط اعها، نظارت بر بانککردن تامین مالی بانک

 اشد؛ها که مورد تایید بانک مرکزی بهای بانکصرفا با تودیع/ توثیق اوراق معتبر مالی و سایر دارایی

 های مولد و پیشران توسعه از های مولد، شناسایی بخشهدایت اعتبارات بانکی به فعالیت

های گیری از فناوریپذیری، بهرهوری، رقابتزایی، بهرهنظر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالنقطه

زیست، بهبود راندمان مصرف انرژی و غیره، مطابق با اهداف جدید، کمک به حفظ محیط

 استراتژی توسعه صنعتی و پیگیری آن در قالب برنامه هفتم توسعه؛

 های غیرمولد با اصالح نظامات پولی، بانکی، مالی و تجاری؛زدایی از فعالیتجذابیت 

 سازی شده و هماهنگت نرخ ارز از طریق تحقق نظام ارزی شناور مدیریتکاهش نوسانا

 های ارزی و تجاری و پولی؛سیاست

 چندجانبه پولی و ارزی با مشارکت کشورهای همسایه و متحد. های دو یاانعقاد پیمان 
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 :ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشنهادات

 سازهای آن با اولویت اقدامات تحولی پیش جانبه با جرایم مواد مخدر، روانگردان ومبارزه همه

های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان، افزایش مانایی در پیشگیری از اعتیاد، ضربه به بنیان

ترک معتادان، کاهش بروز و شیوع اعتیاد، ایجاد سختی دسترسی به مواد مخدر و روانگردان و 

 شده.های بیانخدر در جهت تحقق اولویتروزرسانی و اصالح قانون مبارزه با مواد مبه

 

 :صندوق توسعه ملي اتپيشنهاد

ر ساز بودجه با تغییاصالح حکمرانی و اساسنامه صندوق توسعه ملی و اعطای نقش ثبات -9

عنوان آن به صندوق ثروت ملی از طریق واریز تمامی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، 

هر سال و پرداخت میزان ثابت به دولت )در حد های نفتی در میعانات گازی و فرآورده

ای ثابت در متوسط مصرف دهه قبل( از محل درآمدها و منابع صندوق و پرداخت هزینه

گذاری نفتی به شرکت ملی نفت، که های عملیاتی و سرمایهازای هر بشکه نفت برای هزینه

توسعه کشور به عنوان  شود. ایجاد بانکها در قوانین بودجه سنواتی تعیین میمیزان آن

گذاری صندوق در زیرمجموعه و عامل صندوق جهت اعطای تسهیالت، مشارکت و سرمایه

های درصد منابع سالیانه برای پروژه 90داخل و خارج کشور و نیز تامین مالی در سقف 

 بنیان و کریدورها و دریا؛ای و دارای توجیه دولتی با اولویت انرژی، دانشتوسعه

های ش از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از داراییواریز بخ -7

 غیرمولد به صندوق توسعه ملی؛

 گردد و عدم بازپرداختهر گونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیالت تلقی می -3

 مومی است.آن ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال ع
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 :هاي پيشنهادي برنامه هفتممورد سياستبندي نهایی در جمعد( 

 کميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي -

های اسالمی و فرهنگ و تمدن ناب ایرانی حاکمیت ملی و صیانت از افکار و ارزشتحکیم  .9

 یلتوسعه شبکه مو  لیتکم المللی،و هدفمند در فضای مجازی بین ثرومسازی با گفتمان

 یهادر تراز قدرت یبریمحتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سا نیاطالعات و تام

 کشور. دادهو کالن یاتیح یهارساختیز تیو امن یسازبر مقاوم دیبا تاک یجهان

و اعتماد  یهمبستگ تیتقو ،یرانیا -یاسالم یسبک زندگ میدر جهت تحک یفرهنگ عموماعتالء  .7

المی های اسبا ترویج و بازمعرفی آموزهمقاومت، کار و تالش در جامعه  هیارتقاء روح ،یبه نفس مل

ایرانی در ابعاد مختلف زندگی زیستی، اجتماعی و  –ی و تمدن اسالمیفرهنگراثیمو احیای 

 .ولتد ثرومهای مردمی و پشتیبانی گیری از ظرفیتهای اثرگذار، بهرهالگوگیری از شخصیت

فناوری و تکمیل نظام نوآوری ملی، تثبیت جایگاه رتبه افزایش شتاب پیشرفت علم و  .3

اطالعات  یهادر حوزه ژهیها به وآن یسازیو تجار اول ایران در منطقه در علم و فناوری

 با تخصیص .ریدپذینو و تجد یهایو انرژ یزفناوریو ر یفناورستیو ارتباطات و ز

 .از تولید ناخالص ملی در امر پژوهش %3حداقل 

 کشور. یو پژوهش یو ارتقاء نظام آموزش یسازروزآمد .7

و ارتقای ساختار جمعیت و تحکیم و تقویت جایگاه و نقش نهاد خانواده با افزایش حفظ  .6

، جانبه از فرزندآورینرخ باروری به باالتر از سطح جانشینی طی برنامه هفتم، حمایت همه

سازی و و فرهنگ مؤثرهای ها و ایجاد مشوقتوانمندسازی جمعیت با رفع موانع و آسیب

 خانواده. ها در راستای صیانت و تقویت نهادها برنامهگیری همه سیاستجهت

 ثرومو گسترش رفاه اجتماعی با پیگیری و اقدام  ارتقاهای ناروا، رفع فقر مطلق و تبعیض .5

های اجتماعی مشتمل بر حوزه نیماتو مشخص در جهت استقرار نظام جامع چندالیه 

ای در سطوح پایه و مکمل، توانمندسازی و توسعه اشتغال حمایتی و بیمهامدادی، 

 برخوردار.در مناطق محروم و کم ژهیوبهنیازمندان 



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع

 هاي برنامه هفتمسياستنامه ويژه
590 

 

درمانی  هایی نظام سالمت، اولویت پیشگیری بر درمان، توسعه کمی و کیفی بیمهارتقا .2

ع با تعارض منافو بهداشتی و همگانی ساختن بیمه درمان پایه برای آحاد مردم و مقابله 

 های کلی سالمت.در ساختار حکمرانی و مالی سالمت با رعایت سیاست

 قضائي و کميسيون حقوقي -

 :بر دیکاآن با ت یو اجرا ییسند تحول قضا یروزآمدساز

 ؛ اصالح مجرماناز وقوع جرم و  یریشگیپ 

 ؛در ارائه خدمات  نینوهای یاز فناور یریگو بهره ندهایفرا یهوشمندساز 

 حد نگار؛ یدرصد 900 یاجرا 

 وکار؛کسب طیو بهبود مح یاقتصاد تیامن ،یگذارهیاز سرما ییو قضا یحقوق تیحما 

 ؛یوفصل دعاودر حل ییرقضایو غ یمشارکت یهامردم و توسعه روش یهاتیاستفاده از ظرف 

  ی محوله خصوصًا در اجرای هاتیمورامبودجه متناسب با وظایف و  نیماتضرورت

  بندی مناسبقضایی با زمان سند تحول

 ای و شایستگی اخالقی کارکنان و ضابطان عام و خاص قوه قضاییهسطح علمی، حرفه باالبردن 

 حبسو کاهش استفاده از مجازات  مجرمانه نیدر جهت کاهش عناو نیدر قوان یبازنگر. 

 امنيتي کميسيون سياسي، دفاعي و -

ارتقای جایگاه ج.ا. ایران در  منظوربهگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کنش .9

بر کشورهای منطقه، محور مقاومت و توجه به راهبرد نگاه به  دیکاتالملل با محیط بین

سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی و سازوکارهای شرق با ایجاد تحول و ظرفیت

دهای مسئول ها و نهاسازمان ثرومدستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و 

 در امور خارجی.

دیپلماسی اقتصادی و حقوقی با رعایت  ژهیوبههای دیپلماسی جانبه عرصهتقویت همه .7

های یماندر پ شدنفعالمنافع کشور و تحکیم پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان و 

 .ای و جهانیاقتصادی منطقه
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اب علوم ی بازدارندگی و اکتسارتقا منظوربهی دفاع هیبن تیتقوپیشنهاد اصالح و تکمیل:  .3

ی کشور بر خودکفای دیکاتصنایع دفاعی و امنیتی با  ازین مورد نیآفراقتدارهای و فناوری

واحد  6دار و دفاع فعال با تخصیص معادل ها، تجهیزات و خدمات اولویتدر سامانه

امنیت پایدار مناطق مرزی و ارتقای سطح امنیتی و  نیماتدرصد از بودجه عمومی و 

 واحد درصد از منابع بودجه عمومی کشور. 6/7انتظامی کشور با تخصیص 

 6/7امنیت پایدار مناطق مرزی و ارتقای سطح امنیتی و انتظامی کشور با تخصیص  نیمات .7

 واحد درصد از منابع بودجه عمومی کشور.

سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی ل و بهینههای پدافند غیرعامتقویت زیرساخت .6

های حیاتی و پیشگیری از تهدیدات آوری در داراییسازی و ارتقای تاببرای مصون

تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتوی با رویکرد پدافند غیرعامل  ژهیوبه

 و با اختصاص ردیف مستقل بودجه برای سازمان پدافند غیرعامل کشور.

 کميسيون زيربنايي و توليدي -

 های جهانی و صیانتی قدرت سایبری در تراز قدرتارتقاتوسعه شبکه ملی اطالعات و  .9

 سازیبر مقاوم دیکاتمحتوا و خدمات متناسب و  نیماتایرانی و  - های اسالمیاز ارزش

دسترسی آحاد مردم به فضای داده کشور و تسهیل های حیاتی و کالنو امنیت زیرساخت

 مجازی در جهت تحکیم حاکمیت ملی.

 یهادر حوزه ژهیها به وآن یسازیو تجار یو فناور یعلم یو نوآور شرفتیشتاب پ شیافزا .7

ل و تکمی ریدپذینو و تجد یهایو انرژ یزفناوریو ر یفناورستیاطالعات و ارتباطات و ز

 .حمایتی ای بههای توسعهزنجیره صنایع بزرگ و اساسی و بازتعریف نقش سازمان

های کلی آمایش سیاست شدنییاجراتدوین و تصویب قوانین و مقررات الزم برای  .3

 .( تا پایان سال دوم برنامه9390سرزمین )ابالغی 

دریا، سواحل، بنادر و های توسعه اقتصادی کشور بر ها و طرحتوجه ویژه در برنامه .7

 های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیت در سواحل دریاآب
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ای و منابع آبی و خوداتکایی و تضمین های منطقهمزیت بهباتوجهاصالح الگوی کشت  .6

ی ذخایر ژنتیکی و افزایش سطح سالمت، ایمنی ارتقاامنیت غذایی همراه با حفظ و  نیمات

 غذایی. و بهداشت مواد

 نفعانهای آبریز با مشارکت ذیدر حوضهمنابع آب کشور  کپارچهی تیریاستقرار نظام مد .5

 یبرا یزیرو برنامه یسطح یهاآب، کنترل آب انهیسال یدرصد 90 یوربهره شیو افزا

 و فاضالب. یصنعت یهاآب یازچرخانها و بآب ریبه سا یابیدست

 ادارياني و کميسيون اقتصاد کلن، بازرگ -

 تیو تقو یو جهان یاو روابط منطقه یخارج استیاقتصاد محور در س کردیرو تیتقو .9

 صنعتی. -با محوریت مناطق آزاد تجاری گانیهمسا تیبا اولو یاقتصاد یوندهایپ

در سرزمین اصلی و مناطق  زاروزآمد و تحول ،یرساختیز شران،یچند ابر پروژه پ یاجرا .7

 صنعتی. -آزاد تجاری

تعلل و موانع تحول در نظام اداری، اصالح ساختار اداری و هوشمندسازی آن، رفع  رفع .3

 فساد و تعارض منافع، از طریق:

  و حذف تشکیالت موازی و غیرضرور هاو روشاصالح فرآیندها 

 تنقیح و بروز رسانی قوانین و مقررات 

 استقرار دولت یکپارچه الکترونیک 

 زدایی ازهای مولد و جذابیتبانکی به فعالیتدهی نقدینگی و هدایت اعتبارات جهت .7

 ریزی؛های غیرمولد با تحول در نظامات پولی، بانکی، مالی، تجاری و بودجهفعالیت

 های مزمن اقتصادی؛ای بیماریعالج ریشه .6

 ها و نرخ ارز؛ایجاد آرامش و ثبات در سطح عمومی قیمت .5

های برنامه هفتم توسعه و واحد درصد در سال 2تورم به میزان حداقل  نرخکاهش  .2

رقمی نمودن آن با ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی تک

 وری اقتصاد.و افزایش بهره
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گر و ناظر نظام مالی کشور اعم از تشکیل شورای ثبات مالی با حضور نهادهای تنظیم .1

برنامه و بودجه کشور به منظور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

تقویت هماهنگی و همکاری میان اعضا در خصوص موضوعات مرتبط با ثبات مالی، 

های سیستمی و کالن، ارزیابی ثبات سیستم مالی، تسهیل همکاری و شناسایی ریسک

 گذاری.تبادل اطالعات میان نهادهای ناظر و ارائه توصیه و مشاوره در زمینه مقررات

ول در نظام مالیاتی با استقرار نظام هوشمند مالیاتی با هدف: تامین مالی پایدار ایجاد تح .9

مالیاتی  هایسازی، برقراری عدالت مالیاتی، پشتیبانی از تولید، ایجاد پایهدولت، شفاف

 جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و انتفاع عمومی از درآمدهای مالیاتی.

 جه دولت با:اصالح ساختار بود .90

 ؛هایبده هیو تاد تیریدولت و مد یو تعهدات عموم هایبده یسازو شفاف احصا 

 ؛بودجه یکسرزایی تورممصارف دولت و اجتناب از  تیریکردن منابع و مد یواقع 

 ریزی عملیاتی؛متناظر کردن منابع و مصارف بودجه در جهت تحقق بودجه 

 هایغیردولتی در طرحهای خصوصی، تعاونی و عمومی استفاده از ظرفیت بخش 

 عمرانی انتفاعی.

های بالفعل و بالقوه با تاکید بر دریا، فضا، سواحل، بنادر، آمایش سرزمین با توجه به مزیت .99

 های آبخیز با تقسیم کار ملی و فرا استانی.های مرزی و حوضهها و آبدشت

کنترل  ،و مصارف آب وری منابعبهره شیمنابع آب کشور و افزا کپارچهی تیرینظام مداستقرار  .97

ه ب یابیدست یبرا یزیرو برنامه داریخواناجرای عملیات آبخیزداری و آب و یسطح یهاآب

ی های صنعتو جلوگیری از ایجاد آلودگی و فاضالب یصنعت یهاآب یها و بازچرخانآب ریسا

 .هاتاالب های سطحی، زیرزمینی، دریاها، رودها وو کشاورزی در منابع آب

صنعتی و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی و  -نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاریاصالح  .93

گذاری و فراملی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور با تمرکز بر افزایش سرمایه

صادرات و تاکید بر ثبات و کارآمدی قوانین و مقررات خاص اقتصادی مناطق در راستای 

 های کلی اقتصاد مقاومتی.تحقق سیاست
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صنعتی و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی و  -تقویت نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری .97

گذاری، فراملی به عنوان الگوی پیشران توسعه اقتصادی کشور با تمرکز بر افزایش سرمایه

 صنعتی و ویژه -صادرات و تاکید بر ثبات و کارآمدی قوانین خاص مناطق آزاد تجاری

 اقتصادی با حکمرانی واحد.

سازی، توسعه فناوری، توانمندسازی نیروی انسانی، ها در شبکهمایت از تعاونیح .96

زا به عنوان یکی های رانتهای ُخرد و مدیریت تعارض منافع در طرحآوری سرمایهجمع

 های اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مردمی. از محرک
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 مجمعو شوراي دولت  یمشورت اتنظرو  یارسال يهااستيس

های های برنامه هفتم مبتنی بر ایدهسیاستبندی دبیرخانه مجمع در خصوص  76از پیشنهاد پس 

های اجرائی  مختلف ی مجمع فعال شـــده و با همکاری دســـتگاههاونیســـیکم، در گام بعدی گانه97

در  ییهااستیست ی از سطح کشور دریافت شد. پس از جمعبندی نظرات، نقدها و پیشنهاداشنهادهایپ

جلسه  76در ضمن . شد ارسالتشخیص مصلحت نظام  مجمعبه  ینظر مشورتتنظیم و برای بند  79

و نمایندگان  وزراکمیســیون مشــترک مجمع با حضــور اعضــاء منتخب از هر کمیســیون تخصــصــی، 

 کردند.  های اجرائی و نمایندگان مجلس نظر مشورتی خود را به شورای مجمع تقدیمدستگاه

سه به محضر مقام معظم  79 یبرگزاردر گام آخر نظر مشورتی مجمع تشخیص پس از  جل

 :آمدخواهد از این موارد  هرکدامدر ادامه که رهبری تقدیم گردید 

 براي نظر مشورتي يارسال يهااستيس الف(

 و لیبا تکم یمجاز یدر فضا یرانیا - یاسالم یهااز ارزش انتیو ص یمل تیحاکم میتحک -9

ر تراز د یبریقدرت سا یارتقامحتوا و خدمات متناسب و  نیماتاطالعات و  یتوسعه شبکه مل

 داده کشور.و کالن یاتیح یهارساختیز تیو امن یسازبر مقاوم دیکاتبا  یجهان یهاقدرت

و  یهمبستگ تیتقو ،یرانیا - یاسالم یسبک زندگ میدر جهت تحک یفرهنگ عموم یاعتال -7

ات و امکان یتمام جیمقاومت، کار و تالش در جامعه با بس هیروح یارتقا ،یمل نفس به اعتماد

 یاثرگذار علم یهاتیو افراد و شخص یو مردم یدولت یها و نهادهاکشور، دستگاه یهاتیظرف

 دولت از آن. ثروم یبانیو پشت تیو حما یو اجتماع

 یرویدر ن یو انقالب یارزش یسازتیتحول و ظرف جادیبا ا یو عموم یرسم یپلماسیفعال در د یگرکنش -3

 .یخارجمسئول در امور  یها و نهادهاسازمان مؤثرهدفمند و  یو همکار یپلماسیدر دستگاه د یانسان

 تیو تقو یو جهان یاو روابط منطقه یخارج استیدر س اقتصادمحور کردیرو تیتقو -7

 .گانیهمسا تیبا اولو یاقتصاد یوندهایپ
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 ازین مورد نیاقتدارآفر یهایو اکتساب فناور یبازدارندگ یارتقا منظور به یدفاع هیبن تیتقو -6

 دارتیولوو خدمات ا زاتیها، تجهکشور در سامانه ییبر خودکفا دیکاتبا  یتیو امن یدفاع عیصنا

 کشور. یدرصد بودجه عموم 6حداقل  صیبا تخص

 یریگشیو پ یسازمصون یبرا یو دستگاه یعموم یسازوکارها یسازنهیو به هارساختیز تیتقو -5

  .رعاملیغ ندپداف کردیبا رو ییو پرتو ییایمیش ،یستیز ،یبریسا داتیتهد ژهیو به دات،یاز تهد

 زا.روزآمد و تحول ،یرساختیز شران،یچند ابر پروژه پ یاجرا -2

و تحقق دولت  یهوشمندساز ،یو اصالح ساختار ادار یرفع تعلل در تحول در نظام ادار -1

و مقررات، اصالح  نیقوان یروزرسانبه رضرور،یو غ یمواز التیحذف تشک ک،یالکترون

 .یها و رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات ادارروش

9- 

 یهادر حوزه ژهیو بهها آن یسازیو تجار یو فناور یعلم یو نوآور شرفتیشتاب پ شیافزا -

 .ریدپذینو و تجد یهایو انرژ یفناورزیرو  یفناورستیاطالعات و ارتباطات و ز

 کشور. یو پژوهش ینظام آموزش یارتقاو  یروزآمدساز -

پنج سال و  یکردن تورم ط یرقمو نرخ ارز و تک هامتیق یثبات در سطح عموم جادیا -90

ز ا ییزداتیمولد، جذاب یهاتیبه سمت فعال یو اعتبارات بانک ینگیبه نقد یدهجهت

  .رمولدیغ یهاتیفعال

 ات،یدولت از محل مال یبودجه جار یمال نیمات کردیبا رو یاتیتحول در نظام مال جادیا -99

و  تینقش هدا تیتقو منظور به دیجد یاتیمال یهاهیپا جادیا ،یاتیاز فرار مال یریجلوگ

 .یاتیبر عدالت مال دیکاتدر اقتصاد با  اتیمال یگرمیتنظ
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 :قیاز طر اصالح ساختار بودجه دولت -97

 ؛هایبده هیداتو  تیریدولت و مد یو تعهدات عموم هایبده یسازو شفاف احصا -

 ؛صارف دولت و اجتناب از کسر بودجهم تیریکردن منابع و مدیواقع -

 یهامشارکت دادن بخش قیاز طر یبا واگذار تماممهین یعمران یهاطرح فیتکل نییتع -

و  92، 95 یبندها تی)با رعا یانتفاع یعمران یهادر طرح یردولتیغ یو عموم یخصوص

 ؛مصرف( یاصالح الگو یکل یهااستیس 90و بند  یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس 91

 ؛دجهدر بو یدولت یهاشرکت ریشرکت نفت و سا یهانهیمند نمودن درآمدها و هزو ضابطه یسازشفاف -

 .هاارانهی یکامل هدفمند تحقق -

ساختن  ییبالفعل و بالقوه و اجرا یهاتیمز بهباتوجه نیسرزم شیآما یکل یهااستیتحقق س -93

 .یمرز یهاسواحل، بنادر و آب ا،یبر در ژهیموارد برجسته آن با توجه و

جانبه از همه تیپنج سال و حما یدرصد ط 6/7به حداقل  دیو موال ینرخ بارور شیافزا -97

 .یموثر و اصالح فرهنگ یهامشوق جادیبا رفع موانع و ا یفرزندآور

 ،ینینشهیحاش اد،یاعت ژهیوبه یاجتماع یهابیو کاهش آس یریشگیو پ یسالمت اجتماع یارتقا -96

 از مشارکت مردم. یحداکثر یریگروشن و بهره یهاطالق و فساد بر اساس شاخص

وح در سط یامهیو ب یتیحما ،یامداد یهامشتمل بر حوزه یاجتماع نیتأمنظام جامع  استقرار -95

 ارائه عادالنه خدمات. منظوربهمازاد و مکمل  ه،یپا

 سالمت. یکل یهااستینظام سالمت بر اساس س یارتقا -92 

در داخل، همراه  ییو اقالم غذا یاساس یدرصد کاالها 90حداقل  دیو تول ییغذا تیامن نیمات -91

 .ییمواد غذا یمنیسطح سالمت و ا شیو افزا یو منابع آب یکیذخائر ژنت یارتقابا حفظ و 

 دیه تولب یبخشتیو با اولو یو منابع آب یامنطقه یهاتیمز بهباتوجهکشت  یاصالح الگو -99

 .یکشاورز یراهبرد یکاالها
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آب،  انهیسال یدرصد 90 یوربهره شیمنابع آب کشور و افزا کپارچهی تیریاستقرار نظام مد -70

 یهاآب یها و بازچرخانآب ریبه سا یابیدست یبرا یزیرو برنامه یسطح یهاکنترل آب

 و فاضالب. یصنعت

 بر: دیکاتآن با  یو اجرا ییسند تحول قضا یروزآمدساز -79

 ؛یاز وقوع جرم و دعاو یریشگیپ -

 ؛ییدر ارائه خدمات قضا نینو یاز فناور یریگو بهره ندهایفرا یهوشمندساز -

 ؛حدنگار یدرصد 900 یاجرا -

 وکار؛کسب طیو بهبود مح یاقتصاد تیامن ،یگذارهیاز سرما ییو قضا یحقوق تیحما -

 ؛یوفصل دعاودر حل ییرقضایو غ یمشارکت یهامردم و توسعه روش یهاتیظرفاز  استفاده -

و  یمال یازهاین نیماتدولت و  یاز منابع بودجه عموم هیسهم قوه قضائ تیو تثب تیتقو -

 ه؛یقوه قضائ یاستخدام

 ؛یضابطان دادگستر یاخالق یستگیو شا یسطح علم باالبردن -

 جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان. نیدر جهت کاهش عناو نیدر قوان یبازنگر -
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 يکل يهاخصوص سياست دردولت  اتپيشنهاد( ب

 رخیاتریزی کشور و رفع موانع در نظام برنامه محوری خانوادهبخشی به رویکرد مرجعیت .9

از جمله اصالح  ثرومهای جانبه از فرزندآوری با ایجاد مشوقازدواج و حمایت همه

گری ایرانی با اصالح سازوکارهای تنظیم - یوظیفه عمومی و ترویج سبک زندگی اسالمنظام

های نرم و حمایت از تولید های مرجع الگو، توسعه فناورینظام فرهنگی، تقویت نقش گروه

 محصوالت یکپارچه.

رتر های جهانی بکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات، ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرتت .7

داده های حیاتی و کالنسازی و امنیت زیرساختبر مقاوم کیدتاخدمات متناسب با  میناتو 

کشور و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی امن و سالم در 

 ایرانی. - یها و گفتمان اسالمحاکمیت ملی، ارزشجهت تحکیم و تقویت 

 بر استقرار حکمرانی مبتنی بر داده و کیداتوری زنجیره خدمات بخش عمومی با ارتقای بهره .3

نمودن حداکثری خدمات، سنجش  خودکاربریشواهد، ارائه یکپارچه و هوشمند خدمات و 

م ائه خدمات، اصالح الگوی استخدانفعان نهایی از کیفیت ارمندی ذیمند میزان رضایتضابطه

کردن نظام ارتقا و جبران خدمات کارکنان مبتنی بر عملکرد، تفویض اختیارات دائم و عادالنه

ای و استانی، بازتعریف نقش مردم در اداره کشور با واگذاری حداکثری در سطوح منطقه

ت تی و تقویت ضمانهای اجرایی به مردم و بخش غیردولتولید و مدیریت خدمات در دستگاه

 های همگانی با سازوکارهای تشویقیصیانت از سالمت اداری و توسعه نظارت ثروماجرای 

های حمایتی نظام علم، فناوری و نوآوری به سمت تقاضامحوری با دهی ظرفیتجهت .7

 ژهوی بهدار های نوظهور اولویتهای بزرگ و صنایع بالغ و اولویت فناوریمحوریت شرکت

 گیری از ظرفیت نخبگان.چین با بهرهمصنوعی، دیجیتال و بالکفناوری، هوشزیست

خشی در بها و تنوعبر خوداتکایی دانشگاه کیداتمحور دانشگاه اسالمی با بسط الگوی جامعه .6

 ها و مراکز پژوهشی.دانشگاه هایموریتام
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ری با نگبر آینده های عظیم اقتصادی ملی، پیشرانه زیرساختی، روزآمد و مبتنیاجرای طرح .5

 بر: کیدات

 سازی گاز و برق، های ذخیرهها، طرحهای نفتی و گازی، توسعه نیروگاهتوسعه میدان

بخشی به سبد انرژی کشور، توسعه عمودی زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی، تنوع

 توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پتروپاالیشگاهی و توسعه تجارت خارجی پایدار انرژی

 های مالی مردم و بخش غیردولتی؛با جلب مشارکت

 ای و مسیر دریایی با محوریت بندر توسعه کریدور جاده ابریشم، اعم از ریلی، جاده

جاسک، توسعه کریدور جاده کتان )مسیر مائوسام( با محوریت بندر چابهار، گسترش و 

تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی و زمینی، با اولویت توسعه کریدورهای شمال 

مزیت انرژی کشور و جلب مشارکت  سازی اهرمبه جنوب و شرق به غرب از طریق 

 نفع؛ی کشورهای ذیمال

 های صادراتی کشور با ایجاد و توسعه توسعه متوازن ناوگان دریایی متناسب با فرصت

مراکز پشتیبانی و تدارکاتی بندری و تکمیل و توسعه امکانات زیرساختی و تجهیزاتی 

 المللی؛ونقل ریلی داخلی و بینها با اولویت اتصال به شبکه حملریلی داخل بنادر و پایانه

 های ارزش در صنایع مبتنی بر منابع پایه، اکتشافات معدنی اتخاذ رویکرد توسعه زنجیره

های یمتبنیانی از طریق اصالح قبر توسعه فناوری و دانش کیداتبا  بادوامو صنایع مصرفی 

 یری.پذهای موجود، دستیابی به مقیاس اقتصادی و رقابتنسبی، سازماندهی ظرفیت

گذاری پولی، ارزی و نظارتی در این بانک مرکزی و تمرکز سیاست تحکیم و تقویت اقتدار .2

 هبکنترل تورم از طریق تعیین سقف تسهیالت تکلیفی توسط بانک مرکزی  هدف بابانک 

 اعطای ،بانکیبینهای سود بانکی متناسب با نرخ سود در بازار کاهنده، تعیین نرخ صورت

 با تودیع اوراق معتبر مالی دولت صرفاً تسهیالت و خط اعتباری به شبکه بانکی هرگونه

پذیری تولیدات داخلی، اصالح ها، مدیریت نرخ ارز جهت حفظ قدرت رقابتتوسط بانک

هبود ها، بانتظامی بانک مرکزی، رفع ناترازی دارایی و بدهی بانک هیئتهای ساختار و رویه

 برقراری نظارت یکپارچه برها و دهی بانکمند کردن تسهیالتها، قاعدهکفایت سرمایه بانک

 اصلی بانک. دارسهامهای ها و شرکتهای تابعه و وابسته بانکشرکت
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 ای دولت از طریق:اصالح ساختار بودجه .1

 پذیر با اولویت خدمات های سنجشریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس خروجیبودجه

 ؛پرتکرارپذیر و کمیت

 ه؛درج تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودج 

  ه ب صرفاًارائه الیحه یکپارچه بودجه توسط دولت و رسیدگی مجلس شورای اسالمی

ارقام کلی مندرج در فصول الیحه بودجه سالیانه بدون ورود به جزئیات و عدم افزایش 

 سقف منابع و مصارف در مجموع احکام، جداول و فصول بودجه؛

  و عدم تغییر در ارقام بودجه  های سنواتیتعیین سهم درصدی در بودجه هرگونهممنوعیت

 در طول اجرای بودجه در قالب پیشنهاد طرح؛

 های دولتی و جایگزینی تدریجی تعیین سقف تعهدات و تضامین دولت و شرکت

ر د کهنحویبههای فعلی ایجاد بدهی توسط دولت با انتشار اوراق مالی اسالمی، روش

 انتشار اوراق ایجاد گردد؛ از طریق صرفاًهای دولت پایان برنامه کلیه بدهی

 های های دولتی، صندوقها و تعهدات عمومی دولت، شرکتها، بدهیشناسایی دارایی

 ؛های مالیه عمومیریسک گزارشگریها مبتنی بر قواعد مالی و بازنشستگی و شهرداری

  ها، لوایح پیشنهادی و تصمیمات سایر مراجع تعهد جدید در طرح هرگونهپرهیز از ایجاد

بینی ها بدون پیشهای بازنشستگی و شهرداریهای دولتی، صندوقبرای دولت، شرکت

 .وبودجهبرنامههای اجرای تعهد و اخذ موافقت کتبی سازمان درآمدهای پایدار در سال

گری مالیات در اقتصاد از طریق برقراری عدالت مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم .9

مالیات بر مجموع درآمد  محور مؤدییارانه، استقرار نظام  سازی نظام مالیاتی ویکپارچه

زمان با تعریف حد آستانه مشمولیت هم افزودهارزشهای مالیات بر خانوار، حذف معافیت

برای مؤدیان و اختصاص اعتبار خرید برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار و جایگزینی 

 . افزودهارزشتدریجی مالیات بر تولید با مالیات بر 
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 صندوق توسعه ملی از طریق: ساز ثباتتثبیت نقش  .90

  واریز تمامی منابع حاصل از صادرات نفت، خالص گاز و میعانات گازی به صندوق

 توسعه ملی از طریق بانک مرکزی؛

  ساله دریافتی دولت از عواید حاصل از میانگین ده اندازهبهپرداخت مبلغ ثابت ساالنه

میلیارد دالر( از منابع  75گاز و میعانات گازی )معادل ساالنه صادرات نفت، خالص 

 صندوق به دولت در ابتدای برنامه؛

 که تولید هر بش ازایبهگذاری به شرکت ملی نفت پرداخت هزینه ثابت، عملیاتی و سرمایه

 متناسب با میدان؛

  بهی ملمنابع صندوق توسعه  سازیاهرمایجاد بانک توسعه ذیل صندوق توسعه ملی با 

ای سودده با اولویت توسعه انرژی، کریدورها توسعه هایپروژه کالنمالی  مینتا منظور

درصد  70مالی بخش خصوصی و  میناتدرصد منابع به  10اختصاص  صورتبه و دریا 

 های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.مالی شرکت میناتمنابع به 

ل های غیرمنقوانتقال یکجای مالکیت تمام داراییسازی مالکیت اموال دولتی با یکپارچه .99

ها بابت های اجرایی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران، اخذ اجاره از دستگاهدستگاه

 ها و مستغالت دولت.برداری زمین و امالک دولتی و مولدسازی سایر زمینبهره

ار نظام کی با استقرهای بازنشستگی به بودجه عمومی و تسهیالت بانکاهش اتکای صندوق .97

های معیشتی، بیمه پایه، مکمل و حداقل میناتاجتماعی در قالب  میناتچندالیه رفاهی و 

 های اجتماعی، اصالحاتگر مستقل بیمههای مختلف، تشکیل نهاد تنظیماختیاری در الیه

زاد ابینی منبع مناسب و مای و ممنوعیت ایجاد تعهدات بدون پیشهای بیمهقواعد و معافیت

مشتمل  های بازنشستگیای صندوقشده در بودجه ساالنه، اصالحات سنجهبینیبر منابع پیش

حق بیمه پرداختی در تمام سنوات در تعیین حقوق بازنشستگی و افزایش  قراردادنبر مبنا 

 تعهد توسط مراجع قانونی. هرگونهمتوسط سن و سابقه بازنشستگی و ممنوعیت ایجاد 
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های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تغییر های اقتصادی دولت، شرکتفعالیتبازتعریف  .93

و  77 های کلی اصلگر و ناظر در بازارها بر اساس سیاستگذار، تنظیمنقش دولت به نهاد سیاست

سازی گیری بازارهای رقابتی از طریق رفع موانع رقابت در بازارهای انحصاری، پیادهتسهیل شکل

ای، حذف تدریجی سازی حداکثری نظام تعرفهشده، سادهشناور مدیریتکامل رژیم ارزی 

های زمان با ایجاد نظام حمایتی از طریق اعطای یارانهگذاری دولتی متناسب با شرایط کشور همقیمت

دار نهای مشروط و زماهای تولید با حمایتکننده و ایجاد مزیت رقابتی در زنجیرههدفمند به مصرف

 ای ووری انرژی از محل اجرای مرحلهافزایش بهره منظوربهیدکنندگان کاال و خدمات دولت از تول

 مرتبط. هایبخشانرژیهای یارانه حامل سازی عادالنهتدریجی 

داقل ح میناتکنی فقر مطلق، کاهش فقر نسبی، افزایش عدالت اجتماعی و اطمینان از ریشه .97

ای و تدریجی از مرحله صورتبههای انرژی یارانه حامل سازیعادالنهمعیشت خانوار با 

 طریق تبدیل تدریجی یارانه قیمتی انرژی به یارانه هدفمند، مستقیم، محدود و مشروط.

کپارچه ریزی یسازی برای مدیریت و برنامهزمینه منظوربهساختار حکمرانی حوزه انرژی کشور اصالح  .96

گری، گری و تصدیریزی، تنظیمبرنامهگذاری، مدیریت و انرژی از طریق تفکیک وظایف سیاست

میتی، گری و واگذاری امور حاکهای تصدیهای ملی و مادرتخصصی با تمرکز بر فعالیتتقویت شرکت

گر تخصصی مستقل و اصالح نظام های دولتی، ایجاد نهادهای تنظیماصالح نظام حکمرانی شرکت

 انرژی. شده در بورسهای کشفهای انرژی بر اساس ضرایبی از قیمتگذاری حاملقیمت

امنیت غذایی با رویکرد خوداتکایی در تولید کاالهای اساسی و اقالم غذایی همراه با حفظ  مینات .95

و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سالمت و امنیت غذایی، اصالح الگوی کشت 

ه توسع ویژهبهی، متناسب با شرایط اقلیمی و گسترش زنجیره ارزش محصوالت کشاورز

 بنیان.شداناقتصادی باال و مبتنی بر بازارسازی برای خدمات  باارزشهایی محصوالت در زنجیره

بخشی ز، تعادلهای آبریپیوسته منابع آب مبتنی بر حوضههمنظام حکمرانی آب با تمهید مدیریت بهاصالح  .92

زیست، دهی به اعطای حقابه محیطاولویتها از طریق روند فرونشست کردن کندبه منابع آب زیرزمینی و 

عال و کارگیری ظرفیت و توانمندی دیپلماسی فریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، بهتعیین آب قابل برنامه

 مشترک. هایبومهای مرزی و زیستبرداری پایدار از آبهوشمند برای مبادله آب و بهره
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ور و آب کشاورزی با استفاده از منابع ژنتیکی بهره میناتمسیرهای نوین و جایگزین برای توسعه  .91

های صیانتی در اراضی کشاورزی آبی و کشت سازگار با شرایط اقلیمی ایران، اصالح نژاد و فناوری

زی و های بیابانو حمایت از توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش دام برآب کمگیاهان راهبردی 

های پسند و شورپسند و توسعه مسیرای و صنعتی خشکیکشت و تولید گیاهان نامتعارف علوفه

ود برداری از منابع آب غیرمتعارف و بهبآب صنعتی استاندارد با بهره میناتنوین و جایگزین برای 

 ها.فاضالب ها وها، پسابآبهای بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده از زهسیستم

در بخش مسکن با  ثرومافزایش عرضه  کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از طریق .99

های محدوده و حریم زمان با عرضه حداکثری زمینوضع مالیات بر ارزش زمین و ملک هم

های آمایش سرزمین و ها در بازار زمین و توسعه افقی شهرها با رعایت سیاستقانونی شهر

 مسکن.گذاری مشارکتی یا تدریجی در ساخت یا خرید رفع موانع حقوقی سرمایه

زیست از قبیل تغییرات اقلیمی، اقدامات پیشگیرانه در مورد ابر روندهای مخرب محیطانجام  .70

های زاگرس، ریزگردها، آلودگی هوا، فرونشست ها، تخریب جنگلها و دریاچهشدن تاالبخشک

 .طبیعیمنابع زیست وآفرینی مردم و جوامع محلی در حفاظت از محیطزمین و بسترسازی برای نقش

بکه روزرسانی شارتقای نظام سالمت با اولویت پیشگیری بر درمان از طریق بازنگری و به .79

بندی و ارجاع، برنامه پزشکی خانواده بهداشت، اجرای پرونده الکترونیک سالمت، نظام سطح

مالی  میناتمندی از طب سنتی، رفع تعارض منافع ساختاری بخش سالمت با تفکیک و بهره

 و ارائه خدمات از تولیت و ارائه خدمات و خرید راهبردی خدمات سالمت توسط نظام بیمه.

 بر: کیداتکامل سند تحول قضایی با  اجرای .77

 ثبت رسمی کلیه اعمال حقوقی راجع به اموال غیرمنقول و منقول دارای سابقه ثبتی؛ کردنالزامی 

 های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی متناسب و حفظ محرمانگی هویت و توسعه نظارت

 دهندگان؛امنیت گزارش مینات

 ها و سایر مراجع مرتبط با قوه قضاییه؛ها، بازداشتگاهنظارت هوشمند بر فعالیت دادگاه 

  های قضایی؛رسیدگی فراینداستفاده از فناوری هوشمند در 

 محکومان. شدن اریمتومردم با افزایش تبعات  حقوق حفظ 
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ای تقویت توان بازدارندگی و دفاعی و ضریب امنیتی و انتظامی کشور در تراز قدرت منطقه .73

اعی و های دفمنافع و امنیت ملی از طریق توسعه و انباشت یکپارچه قابلیت میناتدر جهت 

 راهبردی و دومنظوره.های صنعتی کشور در حوزه

جایگاه جمهوری اسالمی  ارتقای منظوربهگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کنش .77

ت ، متوازن و راهبردی با اولویثرومبر گسترش تعامالت  کیداتالملل با ایران در محیط بین

های نوظهور اقتصادی از طریق و قدرت همسایگان، کشورهای منطقه، کشورهای اسالمی

چندجانبه تجاری و پولی و ایجاد سازوکارها و ابزارهای جایگزین های دو یا نامهانعقاد توافق

 المللی اقتصادی.های بینها و اتحادیهمشترک با کشورهای تحت تحریم و سازمان

های ریگیبا تمرکز بر موضوعات و جهت منحصراًپیشنهاد و تصویب برنامه هفتم توسعه  .76

 ه سهم درصدی در برنامه.های ابالغی و ممنوعیت تعیین هر گونمصرح در سیاست
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 نظام  مصلحتتشخيص  مجمع يشورا مشورتينهايي نظر و  يبندجمع( ج

 مصوبات شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام رديف

5  

 الحاقي

 اقتصادي

های کلی مصوب، پیشرفت هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست

درصد در طول  1با نرخ رشد اقتصادی متوسط محور( اقتصادی توأم با عدالت )عدالت

 شود.برنامه تعیین می

5 

 الحاقي

 اقتصادي

 ر ها و مقررات اقتصادی کشووکار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاستبهبود محیط کسب

 وکار در طول برنامه؛های محیط کسبحداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص ارتقایو 

 و نیل به تراز تجاری غیرنفتی  بنیانبر محصوالت دانش کیداتغیرنفتی با  افزایش صادرات

افی ک اندازهبهمثبت در پایان برنامه و جلوگیری از واردات کاالهای مصرفی که در داخل 

 کننده؛و تولید است، با رعایت حقوق مصرف میناتمناسب قابل  کیفیت باو 

  منابع انسانی، سرمایه، وری کل عوامل تولید واحد درصد بهره 1/7افزایش حداقل(

 درصد رشد اقتصادی، در طول برنامه؛ 1فناوری و مدیریت( از 

 گذاری )داخلی و خارجی( افزایش خالص موجودی سرمایه با رفع موانع و تسهیل سرمایه

 و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، مگر برای اهداف اقتصادی.

3 

 اقتصادي

واحد  2ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان حداقل ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت

 رقمی نمودن آن تا پایان برنامه، از جمله از طریق:برنامه هفتم توسعه و تک هرسالدرصد در 

کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی  -

 درصد کاهش داشته باشد؛70نسبت به سال قبل حداقل  هرسالکه نرخ رشد نقدینگی در  ایگونهبه

زدایی های مولد و جذابیتدهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیتجهت -

 های غیرمولد با اصالح نظامات پولی، بانکی، مالی و تجاری؛از فعالیت

ارتی در گذاری پولی، ارزی و نظتحکیم و تقویت استقالل و اقتدار بانک مرکزی و تمرکز سیاست -

الت و خط هرگونه تسهی اعطایاین بانک؛ تعیین سقف تسهیالت تکلیفی توسط بانک مرکزی. 

 ثایقوبا توثیق اوراق معتبر مالی دولت و سایر  صرفاًاعتباری به شبکه بانکی و بخش دولتی 

های صالح روشروزرسانی و اها و دولت. بهنقدشونده به تشخیص بانک مرکزی توسط بانک

 ها. دولتی و بازار سرمایه. تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ایهها، بخشمالی بانک مینات
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4 

 اقتصادي

 و سازوکار بودجه کل کشور با رعایت موارد زیر: فراینداصالح ساختار، 

 تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه عمومی؛درج  -

 منابع، مدیریت مصارف و اجتناب از کسری بودجه و ناترازی عملیاتی دولت؛ کردنواقعی -

های دولتی و ها و تعهدات دولت و شرکتها و بدهیسازی دارائیاحصا و شفاف -

 ها؛ نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت بدهی

ال دوم ستمام تا پایان ای )عمرانی( نیمههای سرمایههای تملک دارائیتعیین تکلیف طرح -

ها، واگذاری آنها و های مختلف از جمله: اتمام و تکمیل طرحبرنامه با استفاده از روش

 ها؛برداری از طرحمشارکت در احداث و  بهره

های های شرکت نفت و سایر شرکتمند نمودن درآمدها و هزینهسازی و ضابطهشفاف -

 نافع؛ها و رفع تعارض مدولتی، تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت

 95ها )مطابق با بندهای وری و کاهش هزینههای دولت با افزایش بهرهمالی هزینه مینتا -

های کلی اقتصاد مقاومتی( از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی و سیاست 92و 

های دولت و اختصاص عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات مولدسازی دارائی

 ای.های زیرساختی و توسعهمالی طرح مینات گذاری وگازی به سرمایه

  تحقق یابد؛ بایستهفتم می این امر تا پایان برنامه  -

های کلی های کلی و منطبق بر سیاستتدوین و تصویب لوایح بودجه با رعایت سیاست -

ساله و رسیدگی در مجلس با رعایت برنامه هفتم و در اجرای اهداف و احکام برنامه پنج

ساختار کلی و انسجام بودجه و اجتناب از تغییر سقف الیحه دولت و  اهداف و حفظ

 های کلی.جز موارد مصرح در سیاست ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه، به

1 

 الحاقي

 اقتصادي

 به شرح زیر: 77های کلی اصل های دولتی با رعایت سیاستبازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت

دارند یا بخشی از وظایف آنها  غیرحاکمیتیهایی که وظایف واگذاری شرکت -
 ، به بخش خصوصی یا تعاونی؛تناسببه جزئاًو یا  کالًغیرحاکمیتی است 

وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب،  منحصراًهایی که تبدیل شرکت -
 مگر موارد ضروری به تشخیص مجلس و از طریق قانون برنامه؛

ده و دارای وظایف موازی از طریق اصالح، ادغام های دولتی زیانتکلیف شرکت تعیین -
 ها؛و یا انحالل آن

های های شرکت نفت و سایر شرکتمند نمودن درآمدها و هزینهسازی و ضابطهشفاف -
 ها و رفع تعارض منافع.رابطه مالی دولت و شرکت دولتی، تنظیم
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6 

 الحاقي

 اقتصادي

 گردد:می تنظیم زیر چهارچوب در غیردولتی عمومی نهادهای و دولت اقتصادی هایفعالیت

 مالکیت مجموعه بایست، دولت می77 اصل کلی هایسیاست )ج( بند اجرای در -
 که ایگونهبه بند، این مشمول هایبنگاه و هاشرکت در را خود غیرمستقیم و مستقیم
 برساند؛ درصد 70 حداکثر به برنامه پایان تا نشود، انحصار ایجاد به منجر

 کلی هایسیاست )ج( بند مشمول دولتی هایشرکت واگذاری مقررات و فرایندها -
 از استفاده با هاواگذاری گیرند و قرار مجدد ارزیابی مورد بایستمی 77 اصل
 ارتقای ویژهبه هااین سیاست در مذکور اهداف و واگذاری سالم و معتبر هایروش
و  فظح  ،پذیری در اقتصاد ملیهای اقتصادی، افزایش رقابتبنگاه وریبهرهو  کارایی
 گردد؛ عتسری و تسهیل مدیریتی دولت، و مالی بار از کاستن و اشتغال سطح افزایش

، اولویت با 77های کلی اصل ج( سیاست) های دولتی مشمول بنددر واگذاری شرکت -
 متقاضی بخش خصوصی و تعاونی کهدرصورتیبخش خصوصی و تعاونی است و تنها 

 شود؛واجد  شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می

های نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش ساالنه ها و بدهیسازی داراییشفاف -
 به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور.

1 

 الحاقي

 اقتصادي

بودجه  میناتدر تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع 

اساسنامه صندوق توسعه ملی با اعمال « های زاینده اقتصادیمنابع و سرمایه»عمومی به 

 شود:اصالحات زیر تنفیذ می

عانات حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، می عوایددرصد  از  77واریز ساالنه  -
 واحد درصد سالیانه آن؛ 7گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش 

گذاری در داخل و خارج از افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه -
 ( با بخشدرصدپنجاهگذاری و مشارکت )با سهم کمتر از کشور، خرید سهام، سپرده

ای دارای بازده مناسب های زیرساختی و توسعهو پروژهها طرح خصوصی و تعاونی در
 داری و توسعه تشکیالت صندوق منجر نشود؛مشروط بر آن که به بنگاه

ای و قوانین عادی و استقالل استقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه -
 های آن از بانک مرکزی؛مدیریت حساب

با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب  -
 و خلق پول؛ گیری سپرده

ر بودجه د عیناً ها از صندوق توسعه ملی با مجوز خاص، یافته به دستگاهوجوه تخصیص -
 شود.کل کشور درج می
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8 

 اقتصادي

دجه جاری بو میناتایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی 

های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی دولت، ایجاد پایه

گری ها، استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیممعافیت

 بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.      کیدتامالیات در اقتصاد با 

9 

 اقتصادي

 اهش نابرابری اقتصادی با کاهش شاخص ضریب جینی سالیانه حداقل رفع فقر و ک

 های برنامه؛صدم واحد در طول سالیک

  های کلی اجتماعی و بیمه همگانی بر اساس سیاست میناتاستقرار نظام جامع

 اجتماعی؛مینات

 کهنحویبههای بازنشستگی حداکثر تا سال چهارم برنامه، بدهی دولت به صندوق تأدیه 

ها هیچ اتکائی به بودجه کشور نداشته باشند و پرهیز از در سال پایانی برنامه، صندوق

 پذیر؛ایجاد تعهد جدید بدون ارائه منبع متناسب و تحقق هرگونه

 تگی.اصالح سن بازنشس ویژهبهای های بازنشستگی با اصالحات سنجهکاهش کسری صندوق 

50 

امور 

 زيربنائي

 از بسندگی و ایمنی منابع غذائی از طریق:امنیت غذایی؛ اطمینان 

امنیت غذائی و خوداتکائی در تولید داخلی محصوالت و کاالهای اساسی  مینات -

ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و نیل به الگوی مطلوب  ارتقایکشاورزی همراه با حفظ و 

 مصرف مواد غذائی و محصوالت کشاورزی؛

 کیفیت مواد غذائی؛افزایش سطح سالمت و ایمنی و بهبود  -

بر  یدکاتبنیان با های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانشگیری از فناوریبهره -

 افزایش بازدهی محصول در واحد سطح؛

های ارزش محصوالت کشاورزی و اصالح  الگوی کشت با رعایت تکمیل زنجیره -

 های کلی آمایش سرزمین؛سیاست

زنجیره غذا و  میناتایران در شبکه  جایگاه راهبردی جمهوری اسالمی ارتقای -

 بر ویژند )برند( حالل. کیدتامحصوالت کشاورزی در منطقه با 
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55 

امور 

 زيربنائي

  استقرار نظام مدیریت یکپارچه در منابع و مصارف و حکمرانی منابع آب کشور بر اساس

 گانه آبریز با لحاظ ارزش آب؛های  ششحوضه

 درصدی سالیانه آب کشاورزی در کشور؛وری متوسط پنج افزایش بهره 

 های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و کنترل و مدیریت آب

های برنامه با ایجاد مشوق هکتار از اراضی طی سال میلیون بیستحداقل  داریآبخوان

 های غیردولتی؛و جلب مشارکت بخش

 های صنعتی و پسآب؛نی آبهای شور و بازیابی و بازچرخازدایی آبنمک 

  و صیانت از حقوق آبی کشور. میناتبرای  جوارهمتقویت دیپلماسی آب با کشورهای 

55 

 الحاقي

امور 

 زيربنائي

 درصدیده، کاهش سال هرزیست حداقل پنج پله در های عملکردی محیطبهبود شاخص

و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از  شهرهاکالنساالنه آلودگی هوای 

 ویژههبزیست های کلی محیطالمللی و با اجرای سیاستای و بینهای ملی، منطقهظرفیت

 ها.آن سیاست 90و  7بندهای 

53 

 الحاقي

امور 

 زيربنائي

 ذاری وگافزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک با سرمایه 

 مشارکت داخلی و خارجی در اکتشاف و استخراج مخازن؛

 افزایش تولید صیانتی و ضریب بازیافت میادین مستقل؛ 

 فروشی نفت و گاز با توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز و رساندن ظرفیت کاهش خام

 میلیون بشکه در روز؛ 3پتروپاالیشگاهی به 

 صد با رعایت بند هفتم کاهش شدت مصرف انرژی به میزان متوسط ساالنه ده در

 های کلی اصالح الگوی مصرف؛سیاست

   به  های تجدیدپذیر و نوینافزایش تولید انرژی منظوربهرفع موانع و ایجاد سازوکار مناسب

 های برنامه با مشارکت بخش خصوصی و عمومی.هزار مگاوات در طول سال97میزان 

54 

امور 

 زيربنائي

و  ارزآوراجرا و تکمیل چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد، 

 با پیشنهاد دولت در الیحه برنامه هفتم. صرفاًنگری، زا مبتنی بر آیندهاشتغال
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 الحاقي
امور 

 زيربنائي

و تبدیل ج.ا. ایران به مرکز مبادالت و خدمات تجاری،  ژئوپلیتیکیهای سازی مزیتفعال

 های الزم.سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختونقل با روانرژی، ارتباطات و حملان

56 

امور 

 زيربنائي

 های توسعه های کلی و قانون آمایش سرزمین با توجه ویژه بر طرحاجرای سیاست

های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آب

 جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور؛صنعتی و 

 مرتفع گردد بایستقانونی و مقرراتی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می خاهای                                       . 

51 

امور 

 زيربنائي

ه های آن و نیل بهای کلی سالمت و بهبود شاخصنظام سالمت بر اساس سیاست ارتقای

 بر: تأکیدجایگاه اول در منطقه تا پایان برنامه با 

 اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان در نظام سالمت؛ -

بندی، بازسازی، تقویت و تکمیل شبکه بهداشتی و درمانی کشور منطبق بر نظام سطح -

 پزشکی خانواده و ارجاع؛

 تکمیل و استقرار سامانه جامع )پرونده الکترونیک( سالمت ایرانیان؛                                             -

 گسترش بیمه پایه سالمت برای آحاد جامعه؛ -

 بر تداوم و تثبیت ادغام آموزش پزشکی و خدمات سالمت در ساختار واحد. کیدات -

58 

 فرهنگي

 اجتماعي

  م ایرانی و مقابله با تهاج - یدر جهت تحکیم سبک زندگی اسالماعتالی فرهنگ عمومی

 ارتقایی، مل نفساعتمادبهفرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت امید، همبستگی و 

-هویت ملی، روحیه مقاومت، ایثارگری، کار و تالش در جامعه با تبیین و ترویج آموزه

 یو تمدن اسالم فرهنگیمیراثاحیاء  کردن فرهنگ انتظار وهای قرآن، عترت و نهادینه

 های کشور؛ایرانی و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت -

 شدن سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در برنامه هفتم و الزام به و اجرایی روزرسانیبه

 های بزرگ؛تهیه و اجرای پیوست فرهنگی طرح

 یجهنتافزا و بی، هدایت و همانقالب فرهنگی در ارزیا عالیشوراینقش قرارگاهی  ایفای 

 های فرهنگی کشور.فعالیت کردنبخش
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59 

 الحاقي

 فرهنگي

 اجتماعي

 

 با  ثرومای و تبلیغی با محوریت توسعه و تعمیم جهاد تبیین و مقابله بازآرایی نظام رسانه

 های بیگانه؛میدسازی رسانهافکنی و نااشبههجنگ شناختی دشمنان و 

 یرانی و ا - یرسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسالم تقویت کارایی و اثربخشی

 با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان از طریق: ثروممواجهه 

فرهنگی، سیاسی، خبری و  افزای تولید و پخش محتوای غنی، جذاب و امید -

 ترویج گفتمان پیشرفت و عدالت اقتصادی؛ همچنینافزائی و دانش

ج.ا. ایران بر بسترهای انتشار در دسترس در داخل  صداوسیمای صددرصدیپوشش  -

 بودجه الزم؛ تأمینالمللی با و دسترسی حداکثری در سطح بین

ج.ا. ایران به میزان یک درصد بودجه عمومی  صداوسیمایتثبیت بودجه سازمان  -

 دولت.

50 

 الحاقي

 فرهنگي

 اجتماعي

 بر نقش محوری زنان و تأکیدواحد بنیادی جامعه  اسالمی با  عنوانبهتحکیم نهاد خانواده 

 فایایریزی و تحقق الزامات فرهنگی، حقوقی و اقتصادی برای شأن مادری در آن و برنامه

بر  أکیدتگیری از توان و ظرفیت زنان در پیشرفت و حل مسائل کشور با این نقش و بهره

 شکوفایی بانوان. حفظ کرامت آنان در جامعه و رفع موانع رشد و

55 

 فرهنگي

 اجتماعي

کاهش سالیانه میانگین سن ازدواج و نرخ طالق و مقابله با  سقط جنین غیرقانونی و 

سال با  6فرزند طی  6/7نرخ باروری به حداقل  سالیانه نرخ ازدواج و افزایش افزایش

به جانیت همههای آسان و به هنگام، حماتحکیم بنیان خانواده و تشویق و تسهیل ازدواج

مسکن و شغل برای  تأمین ویژهبه مؤثرهای از فرزندآوری و رفع موانع آن و ایجاد مشوق

 های داخلی و خارجی.جوانان و اصالح فرهنگی و مدیریت مهاجرت

55 

 الحاقي

 فرهنگي

 اجتماعي

ور های رشد و رونق اقتصادی کشتوسعه صنعت گردشگری و تبدیل آن به یکی از پیشران

مایتی، های حمشوق اعطایبا رفع موانع،  دستیصنایعو ترویج  فرهنگیمیراثو صیانت از 

 های اسالمی.های بین دستگاهی و رعایت موازین شرعی و ارزشایجاد هماهنگی
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53 

 فرهنگي

 اجتماعي

عتیاد، ا ویژه بههای اجتماعی سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش سالیانه آسیب ارتقای

ارکت گیری حداکثری از مشهای معتبر با بهرهنشینی، طالق و فساد بر اساس شاخصحاشیه

 هخانوادهای های اجرایی با برنامهها، منابع و امکانات مرتبط دستگاهمردم و هدایت بودجه

 .محور

54 

علمي، 

فناوري، 

 آموزشي

های تحکیم حاکمیت ملی و صیانت از ارزش منظور بهتوسعه و تقویت فضای مجازی 

 ایرانی از طریق: - یاسالم

ای هوشمند، و توسعه شبکه ملی اطالعات و استقرار نظام حکمرانی دادهتکمیل  -

زی و توسعه سواد مجا محتواییکلیه ملزومات حقوقی، فنی،  میناتیکپارچه و امن  با 

 و رسانه؛                                                   وتربیتتعلیمدر حوزه خدمات دولت، اقتصاد،  ویژه به

منیت سازی و ابر مقاوم کیداتهای جهانی برتر با قدرت سایبری در تراز قدرت ارتقای -

 داده کشور؛های حیاتی و حساس و کالنساختزیر

تسهیل مشارکت و دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی سالم،  -

 های شخصی و حریم خصوصی؛ بر حفاظت از داده کیدتاایمن و مفید، با 

ری سازی حداکثهای مختلف فضای مجازی از جمله بومیاستقالل کشور در الیه مینتا -

افزارها و مدیریت افزارها، نرم، سخترسانخدمتخدمات پایه کاربردی، سکوهای 

 شبکه ضمن مشارکت با سایر کشورها؛                         

گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطالعات برای تحول دیجیتال، توسعه بهره -

  المللی.اقتصاد دیجیتال و عرضه محصوالت و خدمات دیجیتال ایرانی در بازارهای بین
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51 

علمي، 

فناوري، 

 موزشيآ

 دستیابی  هویژ بهآنها  یسازیو تجاری و فناور یعلم یو نوآور شرفتیشتاب پساالنه  شیافزا

، فضایی، اطالعات و ارتباطاتفناوری  یهاحوزه درهای جدید علم و علوم نوپدید به افق

 های نو و تجدیدپذیر؛ی، انرژیفناورنانو ی،فناورستیزمصنوعی، هوش

 بنیان و ارتقای نقشهای دانشواحدهای فناور و شرکت تقویت و توسعه کمی و کیفی 

 90ه بنیان بهای اصلی کشور و افزایش سهم اقتصاد دانشآنان در حل مسائل و نیازمندی

 های خطرپذیر؛گذاریدرصد در تولید ناخالص داخلی و حمایت از سرمایه

 شور؛پیشرفت کساز برای اثرگذاری هرچه بیشتر نخبگان در جهت گسترش اقدامات زمینه 

 هبو روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی و تحول در نظام سنجش و انگیزش  ارتقای 

دهی به و پژوهشگران و جهت علمیهیئتاعضاء  ارتقایضوابط جذب و  ویژه

ها و تحقیقات در جهت حل مسائل جامعه و رفع نیازهای واقعی کشور و نامهپایان

 و اجتماعی و انسانیعلومویج دانش و متون و آثار حمایت مادی و معنوی از تولید و تر

های متعالی اسالم در نظام آموزش عالی ها و اندیشهبر ارزشآنها مبتنی  ارتقایتحول و 

 کشور؛

 جذب، تعیین سهمیه و  فرایندهایهای ناروا در توسعه عدالت آموزشی و رفع تبعیض

 دانشجویان؛ جاییجابه

 روزرسانیو نیز به وپرورشآموزشهای کلی ایجاد تحول در نظام سیاست شدناجرایی 

با رفع موانع قانونی و اجرایی و تعیین  وپرورشآموزشو اجرای سند تحول بنیادین 

 ویژهبه های زندگیبر تقویت مهارت تأکیدبا  وپرورشآموزشها در قبال تکالیف دستگاه

سه تراز ج.ا. ایران، مبتنی بر عدالت و در دوره ابتدایی و طراحی و استقرار الگوی مدر

 های مردمی.گیری از ظرفیت و مشارکتفرصت برابر تربیتی و آموزشی و بهره

56 
 الحاقي

سياسي، 
سياست 
 خارجي

مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه در چهارچوب حفظ و تقویت  ارتقایتسهیل و 

افزایش سطح مشارکت مردم در  ویژهبهساالری دینی وحدت و همبستگی ملی و مردم

 انتخابات.



 کميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبري و دبيرخانه مجمع 551

هاي برنامه هفتمنامه سياستويژه  

 

 مصوبات شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام رديف

51 

سياسي، 

سياست 

 خارجي

 جایگاه ج.ا. ایران در محیط ارتقای منظور بهگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کنش 

 با همسایگان، کشورهای منطقه و اسالمی و مؤثربر گسترش تعامالت  کیداتالملل با بین

و  سازی ارزشیتوجه به راهبرد نگاه به شرق جهان )آسیا( از طریق ایجاد تحول و ظرفیت

انقالبی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی سازوکارهای دستگاه دیپلماسی و 

 خارجی؛ها و نهادهای مسئول در امور سازمان مؤثرهماهنگی و همکاری هدفمند و 

 سازی تجارت کشور در تقویت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روان

گذاری سازی برای سرمایهبا همسایگان و ظرفیت ویژه بهای و جهانی روابط منطقه

 های اقتصادیدر پیمان شدنفعالایرانیان خارج از کشور در ایران و  خصوص بهخارجی 

 منافع کشور؛  میناتای و جهانی برای منطقه

 سازی تسهیالت الزم برای گسترش روابط و حمایت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم

  های آنان.ها و تواناییتعامل با ایشان و استفاده از ظرفیت

58 

دفاعي و 

 امنيتي

 لوم و عو اکتساب  یبازدارندگ ارتقای منظوربه ی، امنیتی و انتظامیدفاع هیبن تیتقو

کشور در  ییبر خودکفا کیداتبا  یتیو امن یدفاع عیصنا موردنیاز اقتدارآفرین یهایفناور

و دفاع فعال و برقراری امنیت پایدار در مرزها  دارتیو خدمات اولو زاتیها، تجهسامانه

 دولت؛  یبودجه عموماز درصد  واحد 6/2حداقل معادل  صیبا تخص

 نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف ها و دستاوردهای ها، قابلیتگیری از ظرفیتبهره

 آن که به آمادگی نظامی آنها لطمه وارد نشود. برنامه مشروط به

59 

دفاعي و 

 امنيتي

و  یسازمصون یبرا یو دستگاه یعموم یسازوکارها یسازنهیو به هارساختیز تیتقو

 ،یتسیز ،یبریسانظامی،  داتیتهدهای حیاتی و حساس در قبال آوری داراییتاب ارتقای

منابع  میناتربط و های ذیتوسط دستگاه رعاملیپدافند غ کردیبا رو ییو پرتو ییایمیش

 .نیاز مورد
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30 

ي، ادار

 وحقوقي

 قضائي

 ر:ب کیداتهای نظام اداری با آن مبتنی برسیاستو اصالح ساختار  یتحول در نظام ادار

 ؛کیالکترونیکپارچه و تحقق دولت  یهوشمندساز -

 ؛و مقررات نیقوان روزرسانیبهتنقیح و  -

 تالیحذف تشکو ها روشو  فرایندهااصالح سازی تشکیالت کالن دولت با  چابک -

 ؛رضروریو غ یمواز

 ی؛رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات ادار -

 های کلی برنامه هفتم تا پایان سال اول برنامه؛ اصالح قوانین و مقررات مغایر با سیاست -

 های اجرایی؛ دستگاه غیرتخصصیکاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل  -

 محلی با تفکیک وظایف ملی و محلی؛ حکمرانی ارتقایتمرکز زدایی و  -

 .پذیریوری، ارزیابی عملکرد و رقابتاصالح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهره -

35 

ي، ادار

 وحقوقي

 قضائي

 بر: کیداتروزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضایی با 

 ؛یجرم و دعاو وقوعاز  یریشگیپ -

 ؛ییدر ارائه خدمات قضا نینو یاز فناوری ریگو بهره فرایندها یهوشمندساز -

 ؛حدنگار یدرصد 900 یاجرا -

وکار گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسبحمایت حقوقی و قضایی از سرمایه -

 های تخصصی اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی؛دادگاهبا تشکیل 

 ؛یاووفصل دعدر حل ییرقضایو غ یمشارکت یهامردم و توسعه روش یهاتیاستفاده از ظرف -

 درصد بودجه عمومی دولت؛ 7تثبیت بودجه قوه قضائیه به میزان  -

 ؛یضابطان دادگستر یاخالق یستگیو شا یسطح علم باالبردن -

 ؛جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان نیدر جهت کاهش عناو نیدر قوان یبازنگر -

حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معامالت و تسهیل صدور اسناد رسمی و  -

 عادی اموال غیرمنقول در محاکم تا پایان برنامه.تدریجی معامالت  پذیرشعدم
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