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 مقدمه

های کلی، فارغ از نوع و رویکرد، از حیث کارکرد، در تمام سیاست
های سیاسی و حقوقی دنیا وجود دارد و هیچ کشوری را در جهان نظام
های کلی در امور مختلف تصور ها و سیاستگیریتوان بدون جهتنمی

های کلی، به دلیل جامعیت و پایداری کرد. در نگاهی اجمالی، سیاست
نسبی، نقشه راه را برای مواجهه با امور مستحدثه حال و آینده هر نظام 

 کند.ترسیم می
 کشور، «موجود وضع» تبیین و تحلیل کلی، هایسیاست حقیقت، در
از طریق آن  است که ی«مسیر»دادن  نشان و «لوبمط وضع» ترسیم

 .رسید مطلوب وضع به موجود وضع از بایستمی
 



 
 

 

 

 

 )ره(خمینی امام های کلی نظام توسط حضرتاصطالح سیاست
 عمل، سیاسی کشور شد؛ ایشان در -وارد ادبیات حقوقی

 ابالغ نظام حرکت مشیخط کردن برای روشن را فرامینی
 مردم، حقوق ایشان درباره ایماده تهش فرمان»که  فرمودند
 «قوانین و روابط شدن اسالمی لزوم و قضاییه هقو قانون،

 یکی در است. آن جمله ( از١۴1تا  ١10: ١7، ج ١170)خمینی، 
 بار صادر شده، نخستین ١117در سـال  فرامین، که این از

 هایسیاست»کلی نظام در قالب فرمان  هایسیاست اصطالح
)خمینـی، « کشـور بازسازی دوران در میاسال کلی نظام

 و گردید استفاده سـوی ایشان ( از١1٠تا  ١22: 1١، ج ١170
 .شد کشور سیاسی -حقوقی ادبیات وارد

 ( مطرح١110)سال  اساسی قانون بازنگری در موضوع این
 این در. گرفت قرار اساسی ( قانون١١٠) اصل یکم بند در شد و

 جمهوری امنظ کلی هایسیاست تعیین»که  تصریح گردیده بند
 مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس ایراناسالمی 

 .است رهبری اختیارات و وظایف از «نظام

 (١١٠) ( اصل١) بند موجب به نظام که، کلی هایسیاست
 دهش گذاشته رهبری مقام عهده بر آن تعیین اساسی، قانون
 حقوقی نظام در االجراالزم هنجارهای از به عنوان یکی است،

 شود. می شناخته ایران اسالمی جمهوری
 لسلهس در نظام کلی هایسیاست جایگاه تعیین آثار جمله از
 مافوق جایگاه در هاسیاست این گرفتن قرار و هنجارها مراتب
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 اییهچهارچوب از مقررات و قوانین تبعیت لزوم مقررات، و قوانین
 نبنابرای. گرددمی مشخص نظام کلی هایسیاست در که است

 هاسیاست این رعایت به مکلف مقررات، و قانون تصویب مراجع
 قوقیح لحاظ به ها،این سیاست با مغایر مقرراتِ و قوانین و هستند

 آیند.می حساب به اعتبار فاقد
 فرمایند:ای در این خصوص میاهلل خامنهحضرت آیت

 میتنظ اساسی، قانون در رهبری یوظیفه ترینمهم»... 
 یکی یکلّ هایسیاست تنظیم فرآیند. است کلّی هایسیاست

 متنظی فرآیند ...فرآیندهاست زیباترین و ترینمنطقی از
 این. تاس مستحکمی و قوی بسیار فرآیند کلّی، هایسیاست
 به عدب و شودمی تنظیم دولت هایکمیسیون در اوّل هاسیاست

 به و کندمی تصویب و بررسی را هاآن دولت. آیدمی دولت
 تشخیص مجمع به را آن هم رهبری. کندمی پیشنهاد رهبری

مجمع  هایکمیسیون در هاسیاست این. دهدمی مصلحت
 ایهبخش از متعدّد کارشناسان حضور با مصلحتتشخیص 

 جمعم خود از که علمی دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، مختلف
 هب مجدّداً عدب شود؛می تکمیل و بررسی هستند، آن بیرون و

 و مبانی آن با را هاسیاست آن هم رهبری. دهندمی رهبری
 تصویب دهد،می تطبیق اسالمیجمهوری  نظام ارزشی اصول

 الغاب مجلس به و گرددبرمی دولت به هاسیاست آن و کندمی
 راقبم که است این هاسیاست تنظیم در رهبری نقش. شودمی

 هاسیاست این چهارچوب در که هاییریزیبرنامه تا باشد



 
 

 

 

 

 نکشاند؛ گمراهه و بیراهه به را نظام بگیرد، انجام خواهدمی
 و هاخواسته نشود؛ پایمال مردم حقوق و محروم طبقات منافع
 تأمین گرمداخله و طلبسلطه و طلبافزون هایقدرت منافع
 این در اگر و است رهبری وظایف جزو مراقبت این. نشود
 بعد. تاس رهبری متوجّهِ آید، پیش تقصیری یا قصوری هازمینه

ر ب است موظّف مجلس وقت آن شد، ابالغ هاسیاست این که
 است موظّف هم دولت و بگذراند قانون هاسیاست این طبق

. ندک عمل آنها طبق بر و تنظیم را خودش اجرایی هایسیاست
 قضایی و اجرایی هایدستگاه مفصّل کاروساز این یمجموعه

 هر که دکننمی کار و افتندمی کاربه چهارچوب این در نیتقنی و
 نجاما را کار باید که هایی،مسئولیت و دارند مسئوالنی کدام

 «دهند.
های کلی، از نظر رهبر انقالب، یکی از اهداف سیاست

 تشخیصانضباط کشور است. ایشان در دیدار اعضای مجمع 
 تأکید کردند: ١7/١/١10١نظام مورخ  مصلحت
ها ی انضباط کشور از لحاظ سیاستلهئبخش دیگر، مس»... 

ها است. هندسه کلی عمل و اجرا در کشور، بسته به سیاست
های کلی یک نظام در جایی تبیین، تثبیت و است. اگر سیاست

رویگی در رفتار خواهد شد. ممکن توزیع نشود، نظام دچار بی
های اهدستگاست یک قانون با قوانین دیگر، یک دستگاه با 

ا گانه در جاهایی بهای مستقلی مثل قوای سهدیگر و دستگاه
هایی که در آن استقالل قانونی دارند، با هم گیریتصمیم
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 ها مشخص شد، به معنای آنتعارض پیدا کنند، وقتی سیاست
شده و  ی کلی حرکت نظام و مسیر کلی معیناست که هندسه

 «این چیز بسیار مهمی است.
های کالن، له، یکی دیگر از اهداف سیاستعظماز نظر م

 ها است:تضمین ثبات سیاست
های بعد از انقالب شاهد در مواردی در طول سال»... 

های یاستی سرویهای که بر اثر تغییر و تبدیل بیبودیم، ضربه
ها اجرایی وارد آمده، ضربه سنگینی بوده و گاهی تا مدت

های کلی معین شود و استناپذیر بوده است. اگر سیجبران
گیری خود را در این ها جهتهای اجرایی و برنامهسیاست
 «افتد.های کلی تنظیم کند، هرگز چنین اتفاقی نمیسیاست

نظام مصلحت تشخیص از نظر ایشان، دو بعد در مجمع 
گشایی و شکنی و گرهبستوجود دارد که عبارتست از بن

وی ها و از سثبیت سیاستپویایی، از یک طرف و تعیین و ت
های کلی دارای دیگر انضباط کلی نظام، اما سیاست

، های کلی استها گرچه سیاستسیاست»هایی است: ویژگی
ها یاستگویی در سلکن قانون اساسی که نیست. اوالً باید کلی

دار و مشخص و شفاف باشد و قابل حمل بر نباشد، ثانیاً جهت
از . »«به تناسب نیازهای کشور باشد معنی مختلف نباشد و ثالثاً

ها، قانون اساسی و مجاری دین و نظر رهبری، مبنای سیاست
 «شود.همان چیزهایی است که از قانون اساسی استفاده می



 
 

 

 

 

جمهوری  در نظاممصلحت تشخیص مجمع  که جاآن از
 و تهیه انقالب در رهبر دادن به مشورت وظیفه ایراناسالمی 

در  ایمصوبه در دارد، عهده بر را نظام کلی ایهسیاست تدوین
 بیان و نظام کلی هایسیاست تعریف به این خصوص،

 را آن توانمی رسدمی نظر به که پردازدمی آن هایویژگی
 ورکش در نظام کلی هایسیاست درباره رسمی ترین سندمهم

 لیک هایسیاست از موردنظر تعریف در اساس، این بر. دانست
 تحقق برای هاسیاست این» ایران،اسالمی جمهوری  در نظام

 و گیرندمی قرار هاآرمان مجموعه از پس اهداف، و هاآرمان
 نزدیک اجرایی مفاهیم به را هاآرمان که هستند اصولی حاوی

 «کنند.می
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیش از ربع قرن 

 یهای کلعالوه بر تبیین سیاستخود توانست  یسابقه
عنوان  12تبیین بیش از  به های پنج ساله توسعهبرنامه

های کلی نظام نقشی اثرگذار در راهبری و پیشبرد کشور سیاست
بب های خود، به سداشته باشد. این نهاد با آغاز دور جدید فعالیت

های ارزنده، حسب فرمان مقام معظم رهبری، مأمور به تجربه
 گردید که اهم آن عبارتند از: ایجاد تغییراتی در محتوا و ساختار

 های کلی و بازنگریی سیاستسامان بخشیدن به مجموعه 
 در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن؛

  ها؛ی نظارت بر اجرای سیاستلهئسامان بخشیدن به مس 
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   سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی
 ها؛سیاست

   تشکیالتی و مدیریتی و ایجاد انسجام کامل در ساختار
 ی مصوب؛نامهها بر اساس آئینتمرکز برنامه

  های موازی و حذف بخش سازی تشکیالت وچابک
  غیرضرور؛

تغییرات اصالحی دیگری نیز در خالل انجام مأموریت و 
آید که عمل اندرکاران الزم مینظر دستی امعاندر سایه

ام معظم رهبری، همچنین از جمله مطالبات دیگر مق خواهد شد.
ی های کلای کامل، منقح و یکپارچه از سیاستتدوین مجموعه

نظام بوده است، که کتاب حاضر در پاسخ به این مطالبه تهیه 
 شده است.

امید است این تالش، گامی در جهت تحقق اهداف متعالی 
 موردنظر باشد.

  محسن رضایی دکتر   



 
 

 

 

 

  ١۴٠۴ افق در ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 (١1/٠0/١101)ابالغی 

 لیم عزم و ایمان پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با
 حققت مسیر در و جمعی یمدبرانه و شده ریزیبرنامه کوشش و

 ساله:بیست  اندازچشم در اساسی، قانون و اصول هاآرمان
 ادی،اقتص اول جایگاه با یافتهتوسعه است کشوری ایران»
 ،انقالبی و اسالمی هویت با سطح منطقه در فناوری و علمی
 روابط در ثرؤم و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام
 «.المللبین

 هاییویژگی چنین اندازچشم این افق در ایرانی یجامعه
 :داشت خواهد
 و رافیاییجغ فرهنگی، مقتضیات با متناسب یافته،توسعه -

 اسالمی، هایارزش و قیاخال اصول بر متکی خود، تاریخی
 جتماعی،ا عدالت دینی، ساالریمردم بر: تأکید انقالبی، با و ملی

 مندیبهره و هاانسان حقوق و کرامت حفظ مشروع، هایآزادی
 .و قضایی اجتماعی امنیت از

 ری،فناو و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار -
 تولید در اجتماعی یایهسرم و انسانی منابع برتر سهم بر متکی
 .ملی

 ندگیبازدار بر مبتنی دفاعی سامان با مقتدر و مستقل امن، -
 .حکومت و مردم پیوستگی و جانبههمه
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 ،اجتماعی تأمین غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار -
 اده،خانو مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هایفرصت

 .مطلوب زیست محیط از مندبهره و فقر، تبعیض از دور به
 رخوردارب رضایتمند، مؤمن، ایثارگر، پذیر،مسئولیت فعال، -

 اجتماعی، سازگاری و تعاون یروحیه انضباط، کاری، وجدان از
 به خرمفت و ایران شکوفایی و اسالمی نظام انقالب و به متعهد
 .بودن ایرانی
 در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به هیافتدست -
 فقاز،ق میانه، آسیای شامل) غربی جنوب آسیای یمنطقه سطح

 زاریافنرم جنبش بر تأکید با( همسایه و کشورهای خاورمیانه
 سبین ارتقاء اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و

 .کامل اشتغال به و رسیدن سرانه درآمد سطح
 ویلگا تحکیم با اسالم جهان در مؤثر و فعال بخش،الهام -
 اخالقی، یجامعه کارآمد، یتوسعه دینی، ساالریمردم

 مگراییه بر تأثیرگذار اجتماعی، و پویایی فکری و نواندیشی
 هایاندیشه و اسالمی تعالیم اساس بر هایمنطق و اسالمی

 (.ره)خمینی امام
 اصول اساس بر جهان با مؤثر و سازنده تعامل دارای -
 .مصلحت و حکمت عزت،

 و توسعه هایبرنامه تصویب و تدوین تهیه، در :مالحظه
 که گیرد قرار توجه مورد نکته این سالیانه، هایبودجه

 گذاری،سرمایه نرخ قبیل: از هاکالن آن کمی هایشاخص



 
 

 

 

 

 شکاه تورم، و اشتغال نرخ ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد
 رشد پایین جامعه، و باال هایدهک میان درآمد یفاصله

 امنیتی، و دفاعی هایتوانایی و پژوهش و آموزش و فرهنگ
الزامات  و اهداف و توسعه هایسیاست با متناسب باید

 به هاهدف و هاسیاست این و گردد تعیین و تنظیم انداز،چشم
 .شود مراعات کامل صورت

 های کلی آمایش سرزمینسیاست

 (1١/٠0/١10٠)ابالغی 

 رزمینس آمایش اصلی رکن عنوان به انسانی منابع یتوسعه -الف

 :طریق از

 متدین، شاداب، انگیزه،با سالم، هایانسان تربیت .١
 .گراقانون و پذیرنظم گرا،جمع دوست،وطن

 کار نیروی وریبهره و پژوهش آموزش، سطح ارتقای .1
 در مؤثر عوامل ترکیب در انسانی منابع سهم افزایش جهت در

 .ملی ثروت تولید

 تعادلم استقرار و جمعیت فیکی و کمی تناسب برقراری .1
 اطیارتب هایشبکه گسترش و تعمیم و سرزمین یپهنه در آن
 .اطالعاتی و

 دین،ت بر تأکید با انسانی یتوسعه هایشاخص بهبود .۴
 قاءارت و سالمت گسترش ها،خالقیت و استعدادها شکوفایی

 .دانش عمومی سطح
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 المیسا هویت تقویت و سرزمینی و ملی یکپارچگی به توجه -ب

 :طریق از سرزمین مدیریت و ایرانی -

 هایجاذبه و تاریخی میراث موقعیت، از مؤثر یاستفاده .١
 تقویت توسعه، اهداف مسیر در کشور طبیعی و فرهنگی

 .تاریخی سوابق از و حفاظت گردشگری

 افزایش و مردم و دولت رابطه اثربخش تنظیم .1
 هایسیاست هب توجه با کشور امور در مردم سهم یافتهسازمان

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

 مناطق هایمزیت و هاارزش میان سازنده تعامل .1
 ی،آموزش فرهنگی، هایظرفیت از استفاده با کشور گوناگون
 اتاختیار تفویض جهت در اقدام و های ملیانگیزه و اقتصادی

 کزتمر رعایت با محلی و ایقهمنط سطوح به قانونی مناسب
 .حاکمیتی و گذاریسیاست امور

 و درونی روابط تسهیل و اقتصادی و بازدهی کارآیی ارتقای -ج

 :با کشور اقتصاد بیرونی

 خلق و طبیعی استعدادهای به توجه با ملی کار تقسیم .١
 .کشور مختلف مناطق در جدید هایمزیت

 اورزیکش بخش نوسازی کشور، هایمزیت افزاییهم .1
 تکمیل و اصالح اقلیمی، بندیپهنه و تولید منابع با متناسب
 و نوین خدمات بخش سازماندهی تولید صنعتی، هایزنجیره

 .پایهدانش خدمات و کاال تولید



 
 

 

 

 

 رد زیربنایی و مدیریتی مناسب هایزمینه آوردن فراهم .1
 و ملی وریبهره شاخص سطح مستمر ارتقا و مختلف مناطق
 با متناسب ملی ثروت تولید در انسانی ابعسهم من افزایش
 .کشور مناطق استعداد

 و هاقابلیت با متناسب ایمنطقه هایتعادل به دستیابی -د

 :زیر نکات به توجه با منطقه هر هایتوان

 رفع و برابر هایفرصت و عادالنه امکانات ایجاد .١
 .کشور مناطق مختلف در ناروا تبعیض

 برای کشور مختلف ناطقم فرامرزی و ملی نقش تعیین .1
 یکپارچگی و وحدت تقویت و ایمنطقه هایتعادل به رسیدن

 .ملی

 سهم افزایش برای مناسب هایزمینه آوردن فراهم .1
 رقیش مناطق اولویت با تراکم کم مناطق در فعالیت و جمعیت

 .کشور جنوبی و

 در ویژهب فعالیت و زیست مراکز مناسب فضای بخشیسامان -هـ

 :با مردم مؤثر مشارکت بر تأکید با مرزی مناطق

 رفتپیش بر مستمر نظارت و کالن مدیریت ساماندهی، .١
 سکانا مناطق پیوسته هم به یشبکه ایجاد با کشور آبادانی و
 از هریک فراملی کارکرد و نقش تعریف و های ملیفعالیت و

 آمایش اصول و اندازچشم اهداف تحقق جهت در هاآن
 .سرزمین
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 مناطق در آبادانی و پیشرفت عوامل هدفمند تقویت .1
 ی،فرهنگ امنیتی، دفاعی، مالحظات به توجه با ویژه و حساس

 رد مردم فعالیت و نقش افزایش و محیطیو زیست اجتماعی
 .توسعه فرایند

 شمال و جنوب سواحل و جزایر هماهنگ یتوسعه .1
 موقعیت همجوار، هایاستان ظرفیت از گیریبهره با کشور

 و ازگ و نفت و دریایی منابع زیربناهای اساسی، جغرافیایی،
 بازرگانی، توسعه و بر انرژی و پشتیبان مرتبط، صنایع استقرار

 قویتت با تحقیقات و ایحرفه - فنی عالی، آموزش گردشگری،
 (.ساله پنج برنامه دو قالب در سال ده طی) فراملی تعامل

 غرب و شرق در مرزی مناطق هماهنگ یتوسعه .۴
 نسبی هایمزیت از گیریبهره و زیربنایی امور تقویت اب کشور
 و بازرگانی آموزشی، گردشگری، ملی توسعه ظرفیت جهت
 .فرامرزی تعامل

 الیتو فع جمعیت استقرار در دفاعی و امنیتی مالحظات رعایت -و

 :بر تکیه با سرزمین در

 و زیست مراکز استقرار و مناسب هایمکان انتخاب .١
 با متناسب حساس، و حیاتی راکزم همچنین و فعالیت

 نیتیام بویژه فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالحظات
 .غیرعامل پدافند و

 اطقمن در استانی و ملی ایتوسعه هایفعالیت ارتقای .1
 و زیربناها تقویت و اقتصادی هایمشوق اعطای با مرزی



 
 

 

 

 

 امیانتظ و نظامی نیروهای تقویت و مناسب جمعیت استقرار
 .تهدیدات با بمتناس

 کشور در جمعیت استقرار و خدمات سطوح ساماندهی .1
 عایتر و آب منابع و حوادث طبیعی، سوانح مدیریت به توجه با

 اتتأسیس ایمنی ضریب افزایش جهت شناسیشرایط زمین
 .تاهاروس و شهرها و جمعیتی مراکز ابنیه و حیاتی و زیربنایی

 دهایونپی و وحدت ملی، یکپارچگی همگرایی، تقویت .۴
 و شورک مختلف مناطق یافتگیتوسعه سطح ارتقاء با اجتماعی

 .توسعه هایکانون ها وقطب ایجاد

 با هااستان مراکز به رویهبی هایمهاجرت از پیشگیری .2
 .الزم تدابیر

 اهجایگ کسب جهت در جغرافیایی ممتاز موقعیت از استفاده -ز

 :طریق از جهانی و ایمنطقه شایسته

 بویژه جهان و منطقه کشورهای با اریهمک و تعامل .١
 یاسی،س آفرینینقش تقویت با اسالمی -ایرانی تمدن یحوزه

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

 ریانیش و اصلی ارتباطی هایراه و ریلی شبکه تقویت .1
 همنطق هوایی مرور و عبور مرکز به کشور تبدیل و سرزمین

 یبادلهم مرکزیت نقش ایفای نیز و مسافر و ترانزیت کاال برای
 حفظ منظور به منطقه در مخابرات و( برق گاز، نفت،) انرژی
 .ملی منافع و امنیت
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 طراحی، در منطقه کشورهای مشارکت جلب .1
 ویژهب مختلف هایزمینه در مشترک هایفعالیت و گذاریسرمایه

 .ایهمنطق مشترک منافع تأمین جهت زیربنایی در و اقتصادی

 در ایمنطقه هایتشکل و نهادها تقویت و ایجاد .۴
 و اقتصادی، فرهنگی، علمی، ویژه به گوناگون هایزمینه

 .المیاس - ایرانی هویت عناصر گیری ازبهره با محیطی زیست

 مستعد جزایر و بنادر شهرها،کالن از تعدادی انتخاب .2
 عاتیاطال و تباطیار یپیشرفته خدمات به هاآن تجهیز و کشور
 .فراملی پذیرش نقش برای

 طقهمن با فنی - علمی تعامالت در محوری نقش ایفای .1
 .آموزشی و مهندسی فنی، خدمات صدور با کشورها سایر و

 طبیعی منابع ها،سرمایه از بهینه برداریبهره و احیا حفظ، –ح

 .توسعه هایطرح در زیستمحیط حفظ و تجدیدشونده
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 حوزه اقتصادی

 یاقتصاد تیامن یکل یهااستیس

 (٠1/١١/١170 ی)ابالغ
 رانیا یاسالم یجمهور یون اساسقان ۴۴اصل  یکل یهااستیس

 (٠١/٠1/١10۴ ی)ابالغ
 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس ۴۴اصل  یکل یهااستی)ج( س بند

 (١٠/٠۴/١102 ی)ابالغ
 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس ۴۴اصل  یکل یهااستیس هیالحاق

 مصرف یاصالح الگو یکل یهااستیس

 (١۴/٠۴/١100 ی)ابالغ
 یرانیا هیاز کار و سرما تیحما ،یمل دیتول یکل یهااستیس

 (١0/١١/١10١ ی)ابالغ
 یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس

 (10/١١/١101 ی)ابالغ
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 های کلی امنیت اقتصادیسیاست

 (٠1/١١/١130)ابالغی  

گذاری و حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه .١
 های قانونی و مشروع.کارآفرینی از راه

گذاری، ایجاد رفاه عمومی و هدف از امنیت سرمایه .1
سازی برای عدالت اقتصادی و از بین رونق اقتصادی و زمینه

شور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به بردن فقر در ک
کند، وظیفه مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می

 الزامی دولت و مجلس است.

های اجرایی و مقررات باید دارای قوانین و سیاست .1
 سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل  .۴
 د دقیق و روشن و تخصصی باشد.اقتصادی بای

شرایط فعالیت اقتصادی )دسترسی به اطالعات،  .2
های اقتصادی و اشخاص در فعالیتى مشارکت آزادانه

 های دولتی، تعاونی وبرخورداری از امتیازات قانونی( برای بخش
 خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادالنه باشد.
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جمهوری  قانون اساسی ۴۴های کلی اصل سیاست

 اسالمی ایران

 (٠١/٠1/١10۴)ابالغی 
 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 اسالمی جمهوری اساسی قانون ۴۴ اصل کلی هایسیاست

 نکاتی است الزم. گرددمی ابالغ ١١٠ اصل ١ بند مطابق ایران
 :شوم یادآور این زمینه در را

 و یدجد قوانین تصویب مستلزم هاسیاست این اجرای .١
 و دولت است الزم است؛ موجود قوانین در تغییراتی بعضاً

 .نمایند همکاری یکدیگر با این زمینه در محترم مجلس

 اجرای حسن بر نظاممصلحت تشخیص  مجمع نظارت .1
 هایدستگاه همکاری و الزم تدابیر اتخاذ با هاسیاست این

 دمور معین وقت در سال هر نظارتی هایارائه گزارش و مسئول
 .است تأکید

 غیردولتی هایبخش توسعه کلی هایرد سیاستمو در .1
 فتدریا از دولتی پس هایبنگاه و هافعالیت واگذاری طریق از

 اجعر مجمع تفصیلی مشورتی نظریات و مستندات و هاگزارش
 ،۴۴ اصل ذیل عوامل از یک هر با سازیخصوصی یرابطه: به

 ی،دولت هایبنگاه از بعضی در ناکارآمدی مختلف عوامل نفش
 هایبنگاه و ۴۴ اصل صدر هایفعالیت از یک هر انتقال آثار

 هایبخش میزان آمادگی غیردولتی، هایبخش به مربوط
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 اتخاذ دولت، حاکمیت اعمال هایراه و هاضمانت و غیردولتی
 شاءاهللان. شد خواهد تصمیم

 

 ایخامنه سیدعلی
 ١10۴ خرداد ١

 

به  و ۴1 اصل مفاد و اساسی قانون ۴۴ اصل ذیل به با توجه
 :منظور
 .ملی اقتصاد رشد به بخشیدن شتاب -
 تأمین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش -
 .اجتماعی عدالت
 ادیم منابع وریبهره و اقتصادی، هایبنگاه کارآیی ارتقاء -

 .فناوری و انسانی و
 .ملی اقتصاد در پذیریرقابت افزایش -
 .لیم اقتصاد در تعاونی و خصوصی هایبخش سهم افزایش -
 هایتفعالی تصدی در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن -

 .اقتصادی
 .اشتغال عمومی سطح افزایش -
 دبهبو و گذاریسرمایه و اندازپس به مردم اقشار تشویق -
 .خانوارها درآمد

 :گرددمی مقرر
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 ریجلوگی و غیردولتی هایبخش توسعه کلی هایسیاست -الف

 :دولتی بخش شدن بزرگ از

 صدر موارد از خارج جدید اقتصادی فعالیت حق دولت .١
 تداوم شامل) فعالیت هرگونه است موظف و ندارد را ۴۴ اصل

 عناوین مشمول که را( آن از برداریو بهره قبلی هایفعالیت
 هارمچ ساله پنج برنامه پایان تا حداکثر نباشد، ۴۴ اصل صدر

 و تعاونی هایبخش به( لیتکاهش فعا %1٠ حداقل سالیانه)
 .واگذارکند غیردولتی عمومی و خصوصی

 و تداوم کشور، اداره حسن در نظام ولیتئمس به توجه با
 توسط ۴۴ اصل صدر عناوین از خارج ضروری فعالیت شروع
 ورایش مجلس تصویب و وزیران هیأت به پیشنهاد بنا دولت،

 .است مجاز معین مدت برای اسالمی
 اطالعاتی و انتظامی نظامی، محصوالت تولید و اداره
 نای مشمول دارد، محرمانه جنبه که امنیتی و مسلح نیروهای

 .نیست حکم

 ورمذک هایزمینه در مدیریت و مالکیت گذاری،سرمایه .1
 و هابنگاه توسط ذیل شرح به اساسی قانون ۴۴ اصل صدر در

 خصوصی و تعاونی هایبخش و عمومی غیردولتی نهادهای
 :است مجاز
 بزرگ صنایع از جمله) مادر صنایع بزرگ، . صنایع1-١
 (.گاز و نفت استثنای به) بزرگ معادن و( گاز و نفت دستیپایین
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 هایسیاست چارچوب در خارجی بازرگانی . فعالیت1-1
 .کشور ارزی و تجاری
 عمومی نهادهای و هابنگاه توسط . بانکداری1-1

 هایشرکت و عام سهامی تعاونی هایشرکت و غیردولتی
 نسهامدارا از یک هر سهام سقف به تعیین مشروط عام سهامی

 .قانون تصویب با
 .. بیمه۴-1
 فمصار برای برق واردات و تولید شامل نیرو . تأمین2-1
 .صادرات و داخلی
 هایشبکه استثنای به مخابرات و پست امور . کلیه1-1
 یاصل هایشبکه و فرکانس واگذاری امور مخابراتی، مادر

 .پستی پایه خدمات توزیع و مدیریت مبادالت و تجزیه
 آهن.راه و . راه7-1
 و حمل) کشتیرانی و( نقل هوایی و حمل) . هواپیمایی0-1

 (دریایی نقل
 هایفعالیت در غیردولتی و دولتی هایبخش بهینه سهم

 استقالل و دولت حاکمیت حفظ به با توجه ،۴۴ اصل صدر
 انونق طبق اقتصادی، توسعه و درش و عدالت اجتماعی و کشور
 .شودمی تعیین

 :تعاونی بخش کلی هایسیاست -ب

 %12 به کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم افزایش .١
 .پنجم ساله پنج برنامه آخر تا
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 در بیکاران برای هاتعاونی ایجاد در دولت مؤثر اقدام .1
 .مولد اشتغال جهت

 قیطر از هاتعاونی توسعه و تشکیل از دولت حمایت .1
 اریاعتب تسهیالت ارائه مالیاتی، تخفیف جمله زا هاییروش

 هرگونه زا پرهیز و کشور مالی کلیه مؤسسات وسیله به حمایتی
 .یخصوص بخش به نسبت هاتعاونی از دولت اضافی دریافت

 هایعرصه تمامی در هاتعاونی حضور از محدودیت رفع .۴
 .بیمه و بانکداری از جمله اقتصادی

 هدف با دولت سرمایه با تعاون سعهتو بانک تشکیل .2
 .کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم ارتقاء

 و نهایی بازار به هاتعاونی دستیابی از دولت حمایت .1
 .بخش این به عادالنه و جامع رسانیاطالع

 ریسیاستگذا امور قالب در دولت حاکمیتی نقش اعمال .7
 امور در مداخله از پرهیز و موضوعه قوانین اجرای بر نظارت و

 .هاتعاونی و مدیریتی اجرایی

 هایحمایت سایر و ایحرفه و فنی هایآموزش توسعه .0
 .هاتعاونی توانمندسازی و کارآمدی افزایش منظور به الزم

 توزیع و سرمایه افزایش هایشیوه در تنوع و انعطاف .0
 وهعال که نحوی به الزم تدابیر اتخاذ و تعاونی بخش در سهام

 قالب رد جدید هایتعاونی تأسیس امکان ارفهای متعتعاونی بر
 سهامداران از یک هر مالکیت محدودیت با عام سهامی شرکت



 

 

1٠ 

 

 راهمف کند،می تعیین قانون را آن که حدود معینی سقف به
 .شود

 .اعضاء تعداد با متناسب هاتعاونی از دولت حمایت  .١٠

 شپوش تحت برای ملی فراگیر هایتعاونی تأسیس  .١١
 .فقرزدایی منظور به جامعه اول کده سه دادن قرار

 از طریق غیردولتی هایبخش توسعه کلی هایسیاست -ج

 :دولتی هایبنگاه و هافعالیت واگذاری

 .(واهد شدخ ابالغ و تعیین متعاقباً بند این کلی هایسیاست)

 :واگذاری کلی هایسیاست -د

 :واگذاری الزامات -١

 فایای بر ونیتعا و خصوصی هایبخش . توانمندسازی١-١
 .بزرگ اقتصادی هایبنگاه اداره و گسترده هایفعالیت
 واگذاری از بعد ربطذی مراجع پشتیبانی و . نظارت١-1
 .واگذاری اهداف تحقق برای
 یدتأک با واگذاری سالم و معتبر هایروش از . استفاده١-1

 فافش جریان برقراری واگذاری، تشکیالت تقویت بورس، بر
 زا گیریبهره همه، برای برابر هایایجاد فرصت رسانی،اطالع
 منظور به بورس در بزرگ هایشرکت سهام تدریجی عرضه

 .سهام پایه قیمت به دستیابی
 دگانگیرنتصمیم و واگذاری اندرکاراندست نبودن نفعذی .١-۴
 .هاواگذاری در دولتی
 .هاواگذاری در تعاونی بخش کلی هایسیاست . رعایت١-2
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 :واگذاری از حاصل آمدهایدر مصارف -1

 حساب به دولتی هایبنگاه سهام واگذاری از حاصل وجوه
 و هابرنامه در قالب و واریز کشور کل داریخزانه نزد خاصی
 :شودمی مصرف زیر مصوب به ترتیب هایبودجه
 و مستضعف هایخانواده برای خوداتکایی . ایجاد1-١

 .اجتماعی تأمین تقویت و محروم
 به واگذاری از حاصل درآمدهای از % 1٠ اص. اختص1-1

 .فقرزدایی منظور به ملی فراگیر هایتعاونی
ر کمت مناطق اولویت با اقتصادی زیربناهای . ایجاد1-1
 .یافتهتوسعه
 تقویت برای( شده اداره وجوه) تسهیالت . اعطای۴-1

 یغیردولت اقتصادی هایبنگاه بهسازی و نوسازی و هاتعاونی
 گذاریسرمایه برای نیز و شده های واگذارنگاهب اولویت با

 .یافتهتوسعه کمتر مناطق توسعه در غیردولتی هایبخش
 غیردولتی هایبخش با دولتی هایشرکت . مشارکت2-1

 کمتر مناطق اقتصادی توسعه منظور به %۴0 سقف تا
 .یافتهتوسعه
 با دولتی هایشرکت تمامنیمه هایطرح . تکمیل1-1

 .هاسیاست این الف() بند رعایت

 :انحصار از پرهیز و حاکمیت اعمال کلی هایسیاست - هـ

 ورود از پس دولت عمومی حاکمیت اعمال تداوم .١
 و نقوانی اجرای و سیاستگذاری از طریق غیردولتی هایبخش



 

 

11 

 

 قانونی و شرعی موازین اعمال مورد بویژه در نظارت و مقررات
 .غیردولتی هایبانک در

 .ملی اقتصاد بر بیگانگان سیطره و نفوذ از جلوگیری .1

 دیاقتصا هایبنگاه توسط انحصار، ایجاد از جلوگیری .1
 .مقررات و قوانین تصویب و تنظیم از طریق غیردولتی

 اساسی قانون ۴۴ اصل کلی هایسیاست )ج( بند

 جمهوری اسالمی ایران 

 (١٠/٠۴/١101)ابالغی 

 دیااقتص توسعه و رشد گرفتن شتاب ضرورت به توجه با
 وبچارچ در فقرزدایی و اجتماعی عدالت اجرای بر مبتنی کشور
 کشور ساله 1٠ اندازچشم
 به نگاهب مستقیم و مدیریت مالکیت از دولت نقش تغییر -

 نظارت و هدایت و سیاستگذاری
 و داقتصا در تعاونی و خصوصی هایبخش توانمندسازی -

 مللیالبین بازارهای در کاالها رقابت جهت آن از حمایت
 هوشمندانه مواجهه جهت داخلی هایبنگاه سازیآماده -

 .هدفمند و تدریجی فرایند یک در جهانی تجارت قواعد با
 متخصص و پایه دانش انسانی سرمایه توسعه -
 هاینظام انطباق و ملی استانداردهای ارتقاء و توسعه -

 المللیبین استانداردهای با کیفیت ارزیابی
 و کارایی افزایش راستای در سازیخصوصی گیریجهت -
 مجمع هادپیشن بر بنا و عمومی مالکیت گسترش و پذیریرقابت
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 ۴۴ اصل کلی هایسیاست )ج( بند نظاممصلحت تشخیص 
 .گرددمی ابالغ (١١٠) اصل (١) بند مطابق ا..ا.ج اساسی قانون

 اصل صدر مشمول دولتی هایبنگاه سهام از %0٠ واگذاری
 و عام سهامی تعاونی هایشرکت خصوصی، هایبخش به ۴۴

 :است مجاز ذیل شرح به غیردولتی های عمومیبنگاه

 صنایع بزرگ، معادن زمینه در که دولتی هایبنگاه .١
 و فتن دستیپایین بزرگ صنایع جمله از) مادر صنایع و بزرگ

 و ایران نفت ملی شرکت به استثنای هستند، فعال( گاز
 گاز. و خام نفت تولید و استخراج هایشرکت

 انکب ،.ا.ا.ج مرکزی بانک استثنای به دولتی هایبانک .1
 ورزی،کشا بانک معدن، و صنعت بانک سپه، بانک ایران، ملی

 صادرات. بانک توسعه و مسکن بانک

 بیمه و مرکزی بیمه استثنای به دولتی بیمه هایشرکت .1
 ایران.

 ازمانس استثنای به کشتیرانی و هواپیمایی هایشرکت .۴
 کشتیرانی. و بنادر سازمان و کشوری اپیماییهو

 لیاص هایشبکه استثنای به نیرو تأمین هایبنگاه .2
 برق. انتقال

 هایهشبک استثنای به مخابراتی و پستی هایبنگاه .1
 اصلی هایشبکه و فرکانس واگذاری امور مخابراتی، مادر

 پستی. پایه خدمات توزیع و مدیریت مبادالت و تجزیه
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 ولیداتت استثنای به مسلح نیروهای به وابسته صنایع .7
 قوا. کل فرمانده تشخیص به ضروری امنیتی و دفاعی

 :واگذاری الزامات

 انجام بورس بازار طریق از سهام گذاریقیمت( الف
 شود.می

 ترغیب جهت مناسب رسانیاطالع با عمومی فراخوان( ب
 رانت و انحصار ایجاد از جلوگیری و مشارکت به عموم تشویق و

 .پذیرد اطالعاتی صورت
 هایشرکت سهام مناسب بازدهی تضمین جهت( ج

 گذاریقیمت بازار، درخصوص الزم اصالحات واگذاری مشمول
 انجام تجارت قانون بر اساس مدیریت مناسب و محصوالت

 .گردد
 قالب در طرح مشمول هایشرکت سهام واگذاری( د

 با مجموعهزیر هایشرکت و تخصصی مادر هایشرکت
 .صورت گیرد جانبههمه کارشناسی

 وریبهره افزایش و مدیریت اصالح منظور به( هـ
 تیمدیری هایظرفیت از استفاده با واگذاری مشمول هایبنگاه
 و متخصص تجربه، با مدیران جهت جذب الزم اقدامات کشور
 .پذیرد انجام کارآمد

 مشمول هایشرکت سهام از % 2 حداکثر اقساطی فروش
 .است مجاز فوق هایشرکت کارکنان و مدیران به )ج( بند
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 و ۴۴ اصل کلی هایسیاست )ج( بند ابالغ به توجه با( و
 در ودخ جدید نقش است موظف دولت حاکمیتی، وظایف تغییر

 اجرا و تدوین را ملی اقتصاد بر نظارت و هدایت سیاستگذاری،
 .نماید

 هایحوزه جهت واگذاری منابع از درصدی تخصیص( ی
 جازم حاکمیتی وظایف راستای در پیشرفته فناوری با ننوی

 .است

قانون اساسی  ۴۴های کلی اصل الحاقیه سیاست

 جمهوری اسالمی ایران

 ۴۴های کلی اصل سیاست« الف»عبارت زیر به قسمت 
 شود:قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران افزوده می

های برداری سدهای بزرگ و شبکه. ایجاد و بهره0-1»
 «رسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه ایرانزرگ آبب

 های کلی اصالح الگوی مصرف سیاست

 (١۴/٠۴/١100)ابالغی 

 سازمانی، و اجتماعی فردی، مصرف فرهنگ اصالح .١
ذیر، اسراف، تب با مقابله و قناعت و جوییصرفه فرهنگ ترویج
 هایظرفیت از استفاده با خارجی مصرف کاالی و گراییتجمل

 .ملی رسانه بویژه هارسانه و هنری و موزشیآ فرهنگی،

 .مطلوب مصرف الگوی همگانی آموزش .1
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 تشویق و ارائه با وریبهره فرهنگ ترویج و توسعه .1
 هایشاخص بر تأکید با و زمینه این در موفق الگوهای

 .مندیرضایت و پذیری، انضباطولیتئمس کارآمدی،

 کلیه در مصرف سازیبهینه هایروش و اصول آموزش .۴
 .دانشگاهی تخصصی هایآموزش و عمومی آموزش هایپایه

 عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت دولت، پیشگامی .2
 .مصرف الگوی رعایت در

 سیتحسا ابراز و گراییمصرف فرهنگ ترویج با مقابله .1
 و اسراف مروج فرهنگی مظاهر و محصوالت به نسبت عملی
 .گراییتجمل

 ایمجموعه لاعما با انرژی مصرف در جوییصرفه .7
ستمر م کاهش منظور به غیرقیمتی و قیمتی اقدامات از متعادل

 یکنون میزان سوم دو حداقل به کشور« شدت انرژی شاخص»
 نونیک میزان دومیک حداقل به و توسعه پنجم برنامه پایان تا
 :زیر هایسیاست بر تأکید با ششم توسعه برنامه پایان تا

 و انتقال تولید، در وریبهره افزایش به دادن اولویت -
 .انرژی تولید جدید هایظرفیت ایجاد در انرژی مصرف

 هب کشور انرژی سامانه یکپارچه و جامع مطالعات انجام -
 .انرژی مصرف و عرضه سازیبهینه منظور

 هایسیاست اعمال و انرژی وریبهره ملی برنامه تدوین -
 کیبان تسهیالت کردن فراهم و مالی حمایت نظیر تشویقی

 و انرژی عرضه و مصرف سازیبهینه هایاجرای طرح برای
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 کارایی ارتقاء برای خصوصی و مردمی نهادهای گیریشکل
 .انرژی

 .مناسب کار و ساز با انرژی کالن هایشاخص پایش -

 و هعرض به مربوط مقررات و قوانین تصویب و بازنگری -
 برای ملی اجباری استانداردهای اعمال و تدوین انرژی، مصرف

 نظام تقویت و برانرژی تجهیزات و کلیه وسایل واردات و تولید
 حاصال به تولیدکنندگان الزام و آنها اجرای حسن بر نظارت

 .برانرژی تولیدی فرآیندهای

 بر تأکید با عمومی نقل و حمل ساختار تقویت و اصالح -
 کردنفراهم منظور به شهریبرون و شهریدرون آهنراه

 .عمومی نقل و حمل وسایل از ارزان سهل و ستفادها امکان

 برق تولید منابع سازیمتنوع ها،نیروگاه بازدهی افزایش -
 .نوین و تجدیدپذیر هایانرژی سهم افزایش و

 پراکنده، تولید هاینیروگاه از برق تولید گسترش -
 .حرارت و برق همزمان تولید و برق پربازده و مقیاسکوچک

 جمله از انرژی هایحامل انتقال یهاروش بهبود -
 و لوله خط طریق از نفتی هایفرآورده انتقال حداکثرسازی

 .آهنراه

 در آب بهینه مصرف شدن نهادینه و وریبهره ارتقاء .0
 هایسیاست چارچوب در کشاورزی بخش بویژه هابخش تمام
 :زیر
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 در آب مصرف الگوی ملی سند اجرای و تدوین طراحی، -
 .آن سازیهنگام به و فمختل هایبخش

 هایطرح از حمایتی و تشویقی هایسیاست اعمال -
 .آب مصرف و نگهداری استحصال، سازیبهینه

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

 .هاآب

 ر،کارآمدت آبیاری هایشیوه اعمال و کشت الگوی اصالح -
 سازیبهینه و شرب آب توزیع و تأمین بهینه هایسامانه ایجاد

 دیراهبر ارزش براساس تولید بخش در آب و مصرف تخصیص
 .بیشتر اقتصادی و

 .آب چرخانی باز و مجدد استفاده برای ریزیبرنامه -

 ادایج برای مناسب عملیاتی هایبرنامه اجرای و تدوین -
 یزیرزمین هایسفره در بویژه آب رفمصا و منابع بین تعادل
 ارسازگ سیل، و خشکسالی مدیریت و اعمال منفی تراز دارای

 .اقلیمی شرایط با

 و ارتقاء طریق از کشور نان مصرف الگوی اصالح .0
 به ندمگ تبدیل و تولید»فرآیندهای  کیفیت و شرایط بهبود

 :زیر هایسیاست چارچوب در« نان مصرف»و « نان
 تعیین و نظارت و هدایت گذاری،ستسیا در تمرکز -

 .نان بازار تنظیم متولی دستگاه
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 طحس ارتقاء برای تشویقی و حمایتی هایسیاست اعمال -
 و اهرم انسانی نیروی از استفاده و نان تولید مراکز بهداشتی
 .نان تولید فرآیند دیده درآموزش

 .گندم استراتژیک یذخیره حفظ -

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

 انواع یدتول توسعه و فرآیند بهبود و تولید ساختار اصالح -
 مردم گفرهن و ذائقه با متناسب و بهداشتی کیفیت، با هاینان

 شده تجربه هایروش و استانداردها اعمال تدوین و طریق از
 .نان پخت و خمیر و آرد گندم، تولید صحیح اصول و

 :زیر هایسیاست چارچوب در وریبهره قاءارت .١٠
 هرچه اتکای سمت به ملی درآمد تحقق رویکرد تحول -
 .جامعه کار و کسب از حاصل منافع به بیشتر

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

  هایسرمایه از ناشی منافع و افزوده ارزش حداکثرسازی 
 .پایه دانش اقتصاد بر تأکید با مادی و اجتماعی انسانی،

  در هاپرداخت نظام در انگیزشی سازوکارهای استقرار 
 .بنگاهی و عمومی بخش

  یصتخص فرآیند بهبود و عملیاتی ریزیبودجه استقرار 
 .اجتماعی و اقتصادی منافع براساس کشور منابع
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  رویکرد ذاتخا ارزشیابی، و ارزیابی ساختارهای اصالح 
 .یدولت هایدستگاه در عملکرد حسابرسی اجرای و گرانتیجه

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

  هایبرنامه کلیه در کار نیروی توانمندسازی اولویت 
 .حمایتی

 گذاریهای کلی تشویق سرمایهسیاست

 (12/١١/١100)ابالغی 

 جمله از آن از ناشی حقوق کلیه و مالکیت از حمایت .١
 .معنوی مالکیت

 بخش گذاریسرمایه توسعه از حمایت و تقویت .1
 با برابر کشور اقتصادی هایفعالیت در تعاونی و خصوصی

 .اساسی قانون ۴۴اصل  ابالغی هایسیاست

 هدف با ارزی و مالی پولی، هایسیاست تنظیم .1
 .ملی لیدوت تقویت و نوسانات مهار و اقتصادی ثبات به دستیابی

 اقدامات و اصالحات با کشور اقتصاد وریبهره افزایش .۴
 هایهزینه کاهش و مدیریتی و ساختاری اصالحات بویژه الزم

 .موانع رفع و مبادله

 هایصحنه و داخل در اقتصادی رقابت توان افزایش .2
 اختارس تقویت و غیرضرور انحصارات لغو طریق از المللیبین

 ءارتقا و کارآفرینی از حمایت و مالز هایو زیرساخت رقابتی
 .نوآوری و خالقیت
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 زا گذاریسرمایه تقویت جهت در مالیاتی نظام اصالح .1
 و مقررات در صراحت درآمدها، شفافیت ها،مالیات ثبات طریق

 .هاکردن معافیت منطقی

 هدایت و پولی نظام تقویت ملی، اندازپس تجهیز .7
 .گذاریسرمایه از حمایت جهت در سرمایه و پول بازارهای

 بازارهای به دسترسی فنی، دانش کسب به: توجه .0
 و تمدیری ارتقاء و اشتغال توسعه اقتصادی، رشد المللی،بین
 گذاریسرمایه اولویت با خارجی، گذاریجذب سرمایه در وری،بهره

 .مدت بلند و مستقیم

 بورس در خارجی گذاریسرمایه مجاز فعالیت تنظیم .0
 ارزی و مالی بازارهای تعادل و ثبات که نحوی به بهادار اوراق
 .شود حفظ

 بازرسی، قضایی، اداری، تقنینی، رفتار ساماندهی  .١٠
 از حمایت جهت در امور کردن تخصصی و حسابرسی نظارت،
 .و تولید گذاریسرمایه

 ایایف بر تعاونی و خصوصی هایبخش توانمندسازی  .١١
 .بزرگ اقتصادی هایبنگاه اداره و گسترده هایفعالیت
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های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه سیاست 

 ایرانی 

 (١0/١١/١10١)ابالغی 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ی کردن این ایها ابالغ شود. برای تسریع در اجرسیاست

ارها کها دولت مکلف است در کمترین زمان ممکن، راهسیاست
انونی ی قهاها را تنظیم کرده و پیگیریکردن آن برای عملیاتی

را انجام دهد و گزارش آن را به مجمع تشخیص مصلحت 
 ارسال نماید.

 ایسیدعلی خامنه
١۴/١١/١10١ 

 

 عوامل وریبهره افزایش و رقابت قدرت بردن باال .١
 :با تولید

 ملی تولید ساختار بازسازی و اصالح -

 تولید کیفیت بهبود و هاهزینه کاهش -

 یهیتنب و تشویقی تدابیر انواع اتخاذ -

 تولید عوامل تعامل سازیبهینه -

 و هانوآوری و توسعه و تحقیق تقویت و هدایت .1
 :هدف با آنها، از گیریبهره و آنها زیربناهای

 ملّی تولید کمّی افزایش و کیفی ارتقاء -
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 نهایی محصول تا داخل ساخت درجه بردن باال -

 از گیریبهره و محصول فناوری سازیتجاری از حمایت -
 ملّی نظام ایجاد و روز هایفناوری و فنی دانش انتقال و جذب

 نوآوری.

 عهتوس بر تأکید با بنیاندانش اقتصاد گسترش .1
 ارتباطی، هایساختزیر: جمله از آن، اصلی هایمؤلفه
 و فناوری به پژوهش تبدیل دستاوردهای تسهیل هایزمینه

 یحقیق اشخاص حقوق از قانونی حمایت آن، کاربرد گسترش
 با پژوهشی و های علمیبخش کردن مرتبط و حقوقی و

 .کشور تولیدی هایبخش

 مورد راهبردی ماهیت با محصوالت تولید از حمایت .۴
 .کشور تولید بخش یا عمومی مصارف نیاز

 ینهای محصوالت تا خام مواد از تولید زنجیره تکمیل .2
 در یفروش خام از گرفتن فاصله و پذیریرقابت اصل رعایت با

 .معین انیزم بازه

 با هاآن رقابتی عرضه که محصوالتی تولید از حمایت .1
 .باشد همراه منفی ارز بری خالص یا مثبت آوری ارز خالص

 ولیدت نیازهای تأمین بر تأکید با ارزی منابع مدیریت .7
 .ملّی پول ارزش ثبات و کارآفرینی، و ملی

 و لّیم تولید افزایش هدف با کار و کسب فضای بهبود .0
 .اداری و اجرایی قانونی، فرهنگی، هاینهزمی اصالح



 

 

۴۴ 

 

 تولید در خصوصی و تعاونی هایبخش سهم افزایش .0
 :طریق از ملّی

 ایاجر در تسریع و تأکید و ملّی عزم و انگیزه تقویت -
 و مالی انضباط رعایت ،۴۴ اصل کلی هایسیاست کامل
 دولت ایبودجه

 نیتعاو و خصوصی هایبخش و دولتی بخش بین تبعیض رفع -

 در متوسط و کوچک هایبنگاه از حمایت و ساماندهی -
 آنها. کارآمدسازی جهت

 رد اقتصادی دولتیِ غیر عمومیِ نهادهای نقش تنظیم  .١٠
 .ملّی تولید جهت

 تسهیل و اطالعات و آمار سازیهنگام به و سازیشفاف  .١١
 هایفرصت و ابعاد مورد در رسانیاطالع و آن به دسترسی

 دیج مقابله و مختلف هایرشته در گذاریمایهسر و گذارانسرمایه
 .ویژه اطالعاتی دسترسی هرگونه از استفاده با

 شافزای با کار نیروی وریبهره ارتقاء و توانمندسازی  .١1
 و یآموزش مراکز بین تناسب ایجاد و خالقیت و مهارت انگیزه،

 .کار بازار با نیازهای پژوهشی

 ارک نیروی حرکت و اشتغال ساماندهی و بسترسازی  .١1
 .جهانی و ایمنطقه ملی، سطح در ایرانی

 زیکیفی و اجتماعی طبیعی، انسانی، هایسرمایه ارتقاء  .١۴
 .ملی تولید رشد برای مردمی نهادهای توسعه بر تأکید با
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 و کاالها کار، سرمایه، از حمایت فرهنگ توسعه  .١2
 ننظراصاحب و متخصصان نظرات از استفاده و ایرانی خدمات

 .اقتصادی تتصمیما در

 یفیزیک هایسرمایه ماندن راکد و اتالف از جلوگیری  .١1
 و فنی خدمات توسعه و ایجاد بر تأکید با ایرانی انسانی و

 در هاسرمایه این اقتصادی بازده ارتقاء و فرابنگاهی ایمشاوره
 .اقتصادی مختلف هایبخش

 یهسرما بازار در گذاریسرمایه ابزارهای تنوع گسترش  .١7
 ایبر تشویقی هایسیاست اعمال و آن اختارهایس تکمیل و

 ژهبوی المللیبین و داخلی گذارانسرمایه و عموم مردم حضور
 .سرمایه بازار در ایمنطقه

 ورود تشویق و گذارانسرمایه و محققان از حمایت  .١0
 خطرپذیر گذاریسرمایه هایحوزه به ایرانی هایسرمایه
 یا شراکت هایصندوق تأسیس با و توسعه تحقیق متضمن
 .حوزه این در گذاریسرمایه برای ضمانت

 توسعه صندوق در موجود منابع مدیریت سازیکارآمد  .١0
 و تولیدی هایظرفیت افزاییهم و سازیبهینه جهت در ملّی

 .ایرانی سرمایه کار و کیفی ارتقاء

 اصالح جمله از) مقررات و قوانین اصالح و تنقیح  .1٠
 سهیلت برای( هامالیات و اجتماعی تأمین بانکی، و پولی قانون

 رد گذاریسرمایه موانع رفع و تولیدی هایبخش در فعالیت
 .قوانین در نسبی ثبات رویکرد با ملی سطح
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 استفاده با خدمات و کاالها توزیع نظام کردن کارآمد  .1١
 هایواسطه کاهش و رسانیاطالع و سازیشفاف سازوکار از

 .و ناکارآمد غیرضرور

 در آن مدیریت سازی کارآمد و مالی بعمنا گسترش  .11
 تأمین هایهزینه کاهش و ملّی تولید ظرفیت افزایش جهت
 از حمایت و گسترش ساماندهی، بویژه با نیاز مورد مالی

 .ایبیمه و ایتوسعه مالی نهادهای

 ات تجارت و تولید چرخه در انحصار ایجاد از جلوگیری  .11
 .مصرف

 های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

 (10/١١/١101)ابالغی 

 مقاومت هایشاخص بهبود و پویا رشد تأمین هدف با
 اله،س بیست اندازچشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی
 جهادی، رویکردی با مقاومتی کلی اقتصاد هایسیاست
 بالغا گرابرون و پیشرو زا،درون مولد، ساز،فرصت پذیر،انعطاف

 :گرددمی

 الیم منابع و امکانات کلیه ازیسفعال و شرایط تأمین .١
 آفرینیکار توسعه منظور به کشور علمی و انسانی هایسرمایه و
 هایفعالیت در جامعه آحاد مشارکت حداکثر رساندن به و

 بر دتأکی و جمعی هایهمکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی
 .متوسط و درآمدطبقات کم نقش و درآمد ارتقاء
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 نقشه اجرای و سازیپیاده ان،بنیدانش اقتصاد پیشتازی .1
 منظور به نوآوری ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع
 صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جایگاه جهانی ارتقاء

 قتصادا اول رتبه به دستیابی و بنیاندانش خدمات و محصوالت
 .منطقه در بنیاندانش

 تقویت با اقتصاد در وریبهره رشد دادن قرار محور .1
 ذیریپرقابت تقویتِ کار، نیروی توانمندسازی تولید، عوامل
 ارگیریک به و هااستان و مناطق رقابت بین بستر ایجاد اقتصاد،
 مناطق هایمزیت جغرافیای در متنوع هایقابلیت و ظرفیت
 .کشور

 در هایارانه سازیهدفمند اجرای ظرفیت از استفاده .۴
 انرژی شدت کاهش وری،بهره و اشتغال تولید، افزایش جهت

 .اجتماعی های عدالتشاخص ارتقاء و

 مصرف تا تولید زنجیره در عوامل عادالنه بریسهم .2
 همس افزایش با بویژه ارزش، ایجاد در آنها نقش با متناسب
 خالقیت، مهارت، آموزش، ارتقاء از طریق انسانی سرمایه

 .تجربه و کارآفرینی

 ژهبوی) اساسی کاالهای و هانهاده داخلی تولید افزایش .1
 تخدما و محصوالت تولید به دادن اولویت و ،(وارداتی اقالم در

 با وارداتی کاالهای تأمین مبادی در تنوع و ایجاد راهبردی
 .خاص و محدود کشورهای به وابستگی کاهش هدف
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 با راهبردی ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیت تأمین .7
 (.االک و اولیه مواد) تولید کیفی و کمی افزایش بر تأکید

 لیک هایسیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت .0
 همراه داخلی کاالهای مصرف ترویج و مصرف الگوی اصالح

 .ولیدت در پذیریرقابت و کیفیت برای ارتقاء ریزیبرنامه با

 هدف با کشور مالی نظام جانبههمه تقویت و اصالح .0
 ملی صاداقت در ثبات ایجاد ملی، اقتصاد نیازهای به پاسخگویی

 .واقعی بخش در تقویت پیشگامی و

 خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبههمه حمایت  .١٠
 :طریق از مثبت ارزآوری خالص با و افزوده ارزش تناسب به

 الزم هایمشوق گسترش و مقررات تسهیل. 

 و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش 
 .نیاز مورد هایزیرساخت

 صادرات برای خارجی اریگذسرمایه تشویق. 

 تی، صادرا نیازهای با متناسب ملی تولید ریزیبرنامه
 با اقتصادی پیوندهای بخشیتنوع و جدید، بازارهای دهیشکل

 .منطقه کشورهای ویژه با به کشورها

 تسهیل برای تهاتری مبادالت کاروساز از استفاده 
 .نیاز صورت در مبادالت

 هدف با صادرات مورد در مقررات و رویه ثبات ایجاد 
 .هدف بازارهای در ایران سهم پایدار گسترش
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 اقتصادی یویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه  .١١
 تسهیل و گسترش پیشرفته، هایفناوری انتقال منظور به کشور
 ابعمن و ضروری نیازهای تأمین و خدمات کاال و صادرات تولید،
 .خارج از مالی

 اداقتص پذیریآسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش  .١1
 :طریق از کشور
 و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای یتوسعه -

 .همسایگان بویژه جهان و منطقه کشورهای با مشارکت
 هایهدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده -

 .اقتصادی
 .ایهمنطق و المللیبین هایسازمان هایظرفیت از استفاده -

 و نفت صادرات از حاصل درآمد یپذیرضربه با مقابله  .١1
 :طریق از گاز

 .راهبردی مشتریان انتخاب -
 .فروش هایروش در تنوع ایجاد -
 .فروش در خصوصی بخش دادن مشارکت -
 .گاز صادرات افزایش -
 .برق صادرات افزایش -
 .پتروشیمی صادرات افزایش -
 .نفتی هایفرآورده صادرات افزایش -
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 منظور به کشور و گاز نفت راهبردی ذخایر افزایش  .١۴
 سعهتو و حفظ بر تأکید و گاز و نفت جهانی بازار در اثرگذاری

 .مشترک میادین در بویژه گاز، نفت و تولید هایظرفیت

 ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش  .١2
 هینهب بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه گاز، و نفت صنعت

 صادرات بردن باال و( رژیان مصرف شاخص شدت براساس)
 بر دتأکی با نفتی هایفرآورده و پتروشیمی محصوالت برق،

 .منابع از صیانتی برداشت

 رب تأکید با کشور عمومی هایهزینه در جوییصرفه  .١1
 و دولت یاندازه سازیمنطقی ساختارها، در اساسی تحول
 .زاید هایهزینه و غیرضرور و های موازیدستگاه حذف

 درآمدهای سهم افزایش با دولت درآمدی ظامن اصالح  .١7
 .مالیاتی

 صلحا منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه افزایش  .١0
 .نفت به بودجه وابستگی قطع تا گاز و نفت صادرات از

 امات،اقد از جلوگیری و آن سازیسالم و اقتصاد سازیشفاف  .١0
 ... .و ارزی تجاری، پولی، هایحوزه در فساد زا هایزمینه و هافعالیت

 تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت  .1٠
 و مولد اشتغال و گذاریسرمایه کارآفرینی، وری،بهره ثروت،
 خدمات دارای اشخاص به اقتصاد مقاومتی نشان اعطای
 .زمینه این در برجسته
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 بویژه نآ سازیگفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین  .1١
 به آن تبدیل و ایرسانه و شیآموز علمی، هایمحیط در

 .رایج ملی و فراگیر گفتمان

 کلی هایسیاست تحقق برای است مکلف دولت  .11
 یهمه پویای بسیج و سازیهماهنگ با مقاومتی اقتصاد

 :دارد معمول اقدامات زیر را کشور، امکانات
 و فنی علمی، هایظرفیت بکارگیری و شناسایی -

 .مناسب اقدامات و ندیآف توان به دسترسی برای اقتصادی
 .دشمن برای هزینه افزایش و تحریم هایبرنامه رصد -
 هایطرح تهیه طریق از اقتصادی مخاطرات مدیریت -

 و مخاطرات برابر در هنگام به و سریع فعال، هوشمند، واکنش
 .و خارجی داخلی هایاختالل

 و گذاریقیمت و توزیع نظام سازیروان و شفاف  .11
 .بازار بر نظارت هایشیوه روزآمدسازی

 اخلید محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش افزایش. 1۴
 .آن ترویج و



 

 
 



 
 

   

 

 حوزه امور زیربنایی

 (1/١١/١170 ابالغی)انرژی  کلیهای سیاست

 (٠1/١١/١170)ابالغی طبیعی  منابع کلیهای سیاست

 (٠1/١١/١170آب )ابالغی  منابع کلیهای سیاست

 (٠1/١١/١170معدن )ابالغی  بخش کلیهای سیاست

 (٠1/١١/١170 ابالغی)نقل  و حمل بخش کلیهای سیاست

 (11/١١/١100 ابالغی) مسکن کلی هایسیاست

 (11/١١/١100ابالغی )شهرسازی  کلی هایسیاست

 (10/٠0/١10١ ابالغی)صنعت  کلی هایسیاست

 (10/٠0/١10١ ابالغی)کشاورزی  کلی هایسیاست

 (11/٠0/١10۴ ابالغی)زیست محیط کلی هایاستسی

  



 

 

 

 

 های کلی انرژی سیاست

 (1/١١/١130)ابالغی 

 های کلی نفت و گازسیاست -الف

اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش  .١
 .اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

با  ی نفت متناسبتولید صیانت شدهافزایش ظرفیت  .1
ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و 

 امنیتی و سیاسی.

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر  .1
کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با 

 های نفتی.فرآورده

یروی نای و تربیت گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه .۴
جذب و صدور دانش و  انسانی و تالش برای ایجاد مرکز

الملل و ارتقاء فن مهندسی انرژی در سطح بین -خدمات فنی
 های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.آوری در زمینه

تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب  .2
گاز در منابع مالی موردنیاز )داخلی و خارجی( در امر نفت و 

 های مجاز قانونی.بخش

ای و جغرافیایی کشور برداری از موقعیت منطقهبهره .1
برای خرید و فروش و فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال 

 نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

 سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.بهینه .7



 
 

   

 

 

 

 های نفت و گاز و پتروشیمیجایگزینی صادرات فرآورده   .0
 به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

 های کلی سایر منابع انرژیسیاست -ب

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با  .١
رعایت مسائل زیست محیطی و تالش برای افزایش سهم 

 های آبی.های تجدیدپذیر با اولویت انرژیانرژی

ای و ایجاد آوری و دانش هستهتالش برای کسب فن .1
مین سهمی از انرژی کشور و تأای به منظور های هستهروگاهنی

 تربیت نیروهای متخصص.

های پژوهشی و تحقیقاتی در امور گسترش فعالیت .1
ای و مشارکت و همکاری علمی و های گداخت هستهانرژی

 تخصصی در این زمینه.

های آوری و دانش فنی انرژیتالش برای کسب فن .۴
 هایبیل بادی و خورشیدی و پیلها از قنو و ایجاد نیروگاه

 سوختی و زمین گرمایی در کشور.

 های کلی منابع طبیعیسیاست

 (٠1/١١/١130)ابالغی 

ده و شونایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید .١
وری ی پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهتوسعه

مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء 
شیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این بخ

 زمینه.



 

 

 

 

شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی  .1
ها و جانوری و باال بردن غنای حیاتی خاک -گیاهی

برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از بهره
 گذاری در آن.سرمایه

ی و مهار عوامل اصالح نظام بهره برداری از منابع طبیع .1
 ی آن.ناپایداری این منابع و تالش برای حفظ و توسعه

های زیست آوریگسترش تحقیقات کاربردی و فن .۴
ب های گیاهی و حیوانی متناسمحیطی و ژنتیکی و اصالح گونه

 های اطالعاتی و تقویتبا شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه
 رسانی.آموزش و نظام اطالع

 منابع آب  های کلیسیاست

 (٠1/١١/١130)ابالغی 

ی آب بر اساس ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه .١
های آبریز ی پایدار و آمایش سرزمین در حوضهاصول توسعه

 کشور.

وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و ارتقاء بهره .1
 سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

آب و به حداقل رساندن افزایش میزان استحصال  .1
 ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

ی جامع به منظور رعایت تناسب در تدوین برنامه .۴
های داری و شبکهی سد و آبخیزداری و آبخوانهااجرای طرح

آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با 



 
 

   

 

 

 

ز بازچرخانی و استفاده اخشکسالی و پیشگیری از سیالب و 
های غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم آب

 برداری.در استحصال و بهره

شود و اولویت هایی که از کشور خارج میمهار آب .2
 های مشترک.استفاده از منابع آب

 های کلی بخش معدنسیاست

 (٠1/١١/١130)ابالغی 

ماهنگ در رسانی جامع و هگذاری و اطالعسیاست .١
 علوم و فنون زمین.

های آوریتقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فن .1
نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق 

شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، پژوهش و گسترش زمین
برداری مناسب از ذخایر معدنی محیطی و دریایی برای بهره

 کشور.

ایع معدنی در تولید ناخالص ارتقاء سهم معدن و صن .1
ملی و اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور 
و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت 

لی الملشناسی ایران و گسترش همکارهای بینی زمینویژه
)علمی، فنی، اقتصادی( جهت جذب و جلب دانش و منابع و 

ی اکتشافات معدنی و ایجاد جی در زمینهامکانات داخلی و خار
واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و 

 مصرفی.



 

 

 

 

های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد تعیین اولویت .۴
های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش زمینه

 آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

 های کلی بخش حمل و نقل استسی

 (٠1/١١/١130 ابالغی)

. ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از ١
های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه زیربخش

 به جهات زیر:

 مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. -
 کاهش شدت مصرف انرژی. -
 کاهش آلودگی زیست محیطی. -
 زایش ایمنی.اف -
ها و ناوگان و برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت -

 تجهیزات ناوبری و تقاضا.
وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق . افزایش بهره1

های حمل و نقل و مدیریت و منابع پیشرفت و بهبود روش
 انسانی و اطالعات.

ی حمل و نقل با توجه به نکات . توسعه و اصالح شبکه1
 زیر:

 ی محورها.ای به توسعهنگرش شبکه -
 آمایش سرزمین . -
 امنیتی. –مالحضات دفاعی  -



 
 

   

 

 

 

 سودآوری ملی. -
 موقعیت ترانزیتی کشور. -
 تقاضا. -
های داخلی و خارجی ی جذب سرمایه. فراهم کردن زمینه۴

ی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه
 های این بخش.فعالیت
 المللی.سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین. دستیابی به 2

 های کلی مسکن سیاست

 (12/١١/١100ابالغی )

 و شهر توسعه و مسکن تأمین برای زمین مدیریت .١
 ضوابط و هاسیاست و اراضی استعداد چارچوب در روستا

 توسعه و ایجاد و کشور عمران و های توسعهطرح و شهرسازی
 .جدید شهرهای

 طریق از روستایی و شهری ودهفرس هایبافت احیای .1
 .کارآمد هایروش

 هایگروه مسکن تأمین جهت در دولت ریزیبرنامه .1
 ریهخی موسسات تقویت و ایجاد از حمایت و نیازمند و درآمدکم

 .محروم اقشار مسکن تأمین مردمی برای ابتکارهای و

 تاییروس مسکن وضعیت بهبود برای جامع ریزیبرنامه .۴
 با متناسب و طبیعی سوانح از پذیریبآس مناطق اولویت با

 .های بومیویژگی



 

 

 

 

 اطالعاتی بانک ایجاد و هامالیات نظام اصالح و ایجاد .2
 .مسکن و زمین

 .مسکن صنعتی و انبوه ای،حرفه تولید از حمایت .1

 ملی و مقررات سازوساخت استانداردهای کردناجباری .7
 .انرژی جوییصرفه هایطرح و ساختمان

 منزلت و حرمت حفظ و فرهنگی یهاارزش رعایت .0
 .مسکن معماری در خانواده

 حوزه در علمی دانش سطح ارتقاء و پژوهش تقویت .0
 .مسکن

 های کلی شهرسازی سیاست

 (12/١١/١100)ابالغی 

 آمایش طرح چارچوب در شهرها توسعه یابیمکان .١
 ارهایمعی رعایت با و اقتصادی استعدادهای اساس بر و سرزمینی

 یایمن و کشاورزی خاک و آب منابع از مراقبت محیطی وزیست
 بکهش و هازیرساخت از استفاده امکان و طبیعی سوانح مقابل در

 .شهری

 مودیع و افقی گسترش در شهرها کالبدی ابعاد تعیین .1
 مالحظات رعایت با و اسالمی -ایرانی هویت بر تاکید با

 و همسایگی حقوق امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،
 .اقلیمی و محیطیزیست الزامات و زیربنایی ناتامکا



 
 

   

 

 

 

 نظام در هماهنگی ایجاد و مقررات سازیهماهنگ .1
 عمران و توسعه هایطرح اجرای و تصویب تهیه، مدیریت
 .روستایی و شهری

 مدیریت و عمران و توسعه برای پایدار منابع تأمین .۴
 در و ایهزینه -درآمد نظام بر تاکید با روستایی و شهری

 .مصوب هایطرح وبچارچ

 اب روستا و شهر موزون توسعه در تاریخی هویت حفظ .2
 هایبافت دیگر نوسازی یا بهسازی و تاریخی هایبافت احیاء

 .قدیمی

 و شهرها در نشینیحاشیه گسترش از جلوگیری .1
 .موجود نامناسب و ایحاشیه هایبافت ساماندهی

 .مهندسی نظام کردن کارآمد و تقویت .7

 روستایی و شهری محیط سازیاوممق و سازیایمن. 

 و توسعه در شهرها معنوی و تاریخی هویت رعایت .0
 .مشهد و قم قبیل از شهرهایی بویژه شهری محیط بهسازی

 و افزایش از جلوگیری و کشور شهرهای بندیسطح .0
 .کالنشهرها رویهبی گسترش

 طراحی در معلوالن و جانبازان آسایش و نیاز رعایت .١٠
 .عمومی اماکن و شهری فضای



 

 

 

 

 های کلی صنعت سیاست

 (10/٠0/١10١)ابالغی 

 افزایش و داخلی تولید در صنعت بخش سهم افزایش .١
 :با صنعت، بخش یافزوده ارزش

 صنعتی گذاریسرمایه مطلوب رشد به دستیابی 

 محوردانش صنعتی فرایندهای انتخاب 

 کارآفرینی و تالش کار، منزلت ارتقاء 

 :اساس بر ملی، صنعت پذیریرقابت توان افزایش .1

 غیردولتی بخش مدیریت و مالکیت گسترش 

 هابنگاه اقتصادی یاندازه رعایت 

 ضرور غیر انحصارات و خاص امتیازات لغو. 

 و کار نیروی بویژه تولید عوامل وریبهره افزایش .1
 سرمایه

 به دستیابی و کشور صنایع فناوری سطح ارتقاء .۴
 :با راهبردی، و پیشرفته هایفناوری

 توسعه و قیقتح گسترش 

 طراحی قدرت ایجاد 

 و پژوهشی آموزشی، علمی، مراکز همکاری تقویت 
 کشور صنعتی

 جهان صنعتی و علمی یپیشرفته مراکز با سازنده تعامل 



 
 

   

 

 

 

 و کشف و موجود نسبی هایمزیت از گیریبهره 
 رقابتی و نسبی جدید هایمزیت آفرینش

 رد آنها نقش افزایش و تخصصی هایتشکل توسعه .2
 و تخصصی هایداوری سازینهادینه با هاسازیتصمیم

 .ایحرفه

 حمایت: طریق از کشور، در ایمنطقه تعادل و انسجام .1
 مناسب هایمشوق برقراری و زیربناها و هازیرساخت ایجاد و
 .امنیتی و سرزمینی اصول آمایش رعایت با

 :اب کشور، صنعتی خدمات و کاال صادرات مستمر رشد .7

 اکااله کیفیت ارتقاء 

 بازار تحصیل و شناسایی 

 صادرات از مقرراتی و سیاسی مالی، مؤثر هایحمایت 
 .صنعتی

 ایمحتو دارای صنایع بویژه دستی صنایع گسترش .0
 .گردشگری صنعت از گیریبهره و هنری و فرهنگی

 صنایع تقویت: طریق از صنعتی، هایخوشه ایجاد .0
 هب بزرگ صنایع با هاآن پیوند برقراری و متوسط و کوچک
 .رقابتی توان و ارتقاء صنعت افزاییهم منظور



 

 

 

 

 های کلی کشاورزی سیاست

 (10/٠0/١10١)ابالغی 

 یطبیع منابع از حفاظت با کشاورزی پایدار یتوسعه .١
 .انسانی منابع توانمندسازی و صیانت و پایه

 و اخلید منابع از تولید بر تکیه با غذایی امنیت تأمین .1
 المتس سطح ارتقاء ساسی،ا محصوالت در خودکفایی به نیل
 ویالگ نمودن بهینه و اصالح جهانی، تا استاندارد غذایی مواد

 دارای محصوالت در صادرات و تولید از مؤثر حمایت و مصرف
 هدفمند جمله از) جدید هایایجاد مزیت و نسبی هایمزیت
 (.صادرات و تولید جهت در هایارانه نمودن

 اب کشاورزی بخش برداریبهره نظام و ساختار اصالح .1
 اقتصادی -فنی هایاندازه رعایت به کشاورزان تشویق

 فمختل شرایط و فعالیت نوع با تولیدی متناسب واحدهای
 ریگیجهت بر تأکید و کشور اقلیمی و اقتصادی اجتماعی،

 بآ منابع واگذاری در ها به ویژهسیاست این از دولت حمایتی
 .خاک و

 و ننوی دانش مبنای بر کشاورزی تولید نظام نوسازی .۴
 نیروی تجهیز و حفظ تربیت، روز، هایفناوری سازیبومی

 هایکلتش سایر و هاتعاونی تقویت و موردنیاز، توسعه انسانی
 امعهج آحاد مشارکت با تخصصی و صنفی اجتماعی، اقتصادی،

 .بخش ها درفعالیت نمودن رقابتی و



 
 

   

 

 

 

 و زیکشاور محصوالت تولید در آب از وریبهره ارتقاء .2
 .لیدتو هاینهاده سایر از بهینه برداریبهره و علمی یاستفاده

 و جذب برای انگیزه ایجاد و هازیرساخت گسترش .1
 بمناس پوشش با کشاورزی بخش در گذاریسرمایه یتوسعه
 یحمایت هایسیاست اجرای تولید، زیان کاهش احتمال بیمه،

 هایبخش سایر با کشاورزی سودآوری سطح کردن متعادل و
 .اقتصادی

 امنظ اصالح و تولید فرایند ساماندهی از مؤثر حمایت .7
 بخش مبادله رابطه بهبود هدف با کشاورزی محصوالت بازار

 تولید، هایهزینه کاهش وری،بهره ها، افزایشبخش سایر با
 درآمد تأمین اساسی، محصوالت شده تمام قیمت رعایت

 و مواد یتکیف ودبهب و کنندگانمنافع مصرف و تولیدکنندگان
 .غذایی هایفرآورده

 در کشاورزی بخش به هدفمند ییارانه تخصیص .0
 مراعات زیربناها، ساخت از حمایت خودکفایی، تحقق جهت

 یمحیط شرایط در انعطاف قابلیت محیطی، معیارهای زیست
 .یالمللبین و داخلی بازارهای در رقابت قدرت ارتقاء و مختلف

 و کشاورزان روستاییان، یزندگ و درآمد سطح ارتقاء .0
 با قرف رفع و کشاورزی مناطق و روستاها پایدار توسعه عشایر،

 سترشگ و بخشیتنوع و تولید مناسب هایتقویت زیر ساخت
 و تبدیلی صنایع به ویژه اقتصادی و مکمل هایفعالیت

 .نوین خدماتی و روستایی



 

 

 

 

 زیست های کلی محیطسیاست

 (12/٠0/١10۴)ابالغی 

 از) حیاتی منابع مندنظام و هماهنگ جامع، مدیریت .١
 ایداریپ و توان بر مبتنی( زیستی تنوع و خاک آب، هوا، قبیل

 و وقیحق هایتوانمندی و هاظرفیت با افزایش بویژه بومزیست
 .مردمی مشارکت رویکرد با همراه مناسب ساختاری

 .زیست محیط ملی ییکپارچه نظام ایجاد .1

 امعهج ساختن برخوردار ظورمن به زیستی شرایط اصالح .1
 .نسلی بین حقوق و عدالت رعایت و سالم زیست محیط از

 هایآلودگی انواع انتشار از ممانعت و پیشگیری .۴
 و مؤثر مجازات و زیست محیط تخریب انگاریجرم و غیرمجاز
 الزام و زیست محیط کنندگانتخریب کنندگان وآلوده بازدارنده

 .خسارت جبران به آنان

 ب،آ هوا، آالینده عوامل و منابع کنترل و مستمر پایش .2
 تغییرات و مخرب هایاشعه و امواج صوتی، هایآلودگی خاک،

 هایشاخص و استانداردها رعایت به الزام و نامساعد اقلیم
 و توسعه هایبرنامه مقررات، و قوانین در محیطی زیست
 .سرزمین آمایش

 اء،احی حفاظت، و کشور بومزیست اطلس یتهیه .1
 دریاچه، ،دریا مانند) تجدیدپذیر طبیعی منابع توسعه و بهسازی
 خاک، جنگل، زیرزمینی، آبخوان تاالب، مخزن سدها، رودخانه،

 محدودیت اعمال و( وحش حیات بویژه زیستی تنوع و مرتع



 
 

   

 

 

 

 ولوژیکاک توان با متناسب این منابع از برداریبهره در قانونمند
 و امعیاره اساس بر آنها( سازیباز توان و تحمل قابل ظرفیت)

 و حساس هایمدیریت اکوسیستم پایداری، هایشاخص
 اظتحف و( ملی طبیعی آثار و ملی هایپارک قبیل از) ارزشمند

 .المللیبین سطح استانداردهای تا آنها ارتقاء و ژنتیک منابع از

 تزیس تهدیدات با مقابله و اقلیم تغییرات مدیریت .7
 کسالیخش ریزگردها، بویژه غبار و گرد ایی،زبیابان نظیر محیطی

 نگریدهآین توسعه و رادیواکتیو و میکروبی دهندهعوامل سرایت و
 .آن مدیریت و محیطی زیست نوظهور هایپدیده شناخت و

 :بر تأکید با سبز اقتصاد گسترش .0
 پاک، هایانرژی از استفاده کربن، کم . صنعت0ِ-١

 و پسماندها مدیریت و کارگانی و سالم کشاورزی محصوالت
 ،اقتصادی هایتوانمندی و هااز ظرفیت گیریبهره با هاپساب

 .محیطی زیست و طبیعی اجتماعی،
 اقتصادی مختلف هایبخش در تولید الگوی . اصالح1-0

 و مواد غذا، منابع، آب، مصرف الگوی سازیبهینه و اجتماعی و
 .زیست محیط با سازگار سوختی ترویج مواد بویژه انرژی
 ملهج از غیرفسیلی و سبز عمومی نقل و حمل یتوسعه. 1-0
 .شهرهاکالن در بویژه همگانی نقل و حمل افزایش و برقی

 از زیرزمینی هایآب کیفی حفاظت و بخشیتعادل .0
 عوامل مدیریت داری،آبخوان آبخیزداری، عملیات اجرای طریق



 

 

 

 

 رودو نترلک و تبخیر و زیرزمینی هایاز آب برداریبهره کاهش
 .هاآالینده

 اب کشور در محیطیزیست حسابرسی نظام استقرار  .١٠
 و آلودگی تخریب،) محیطیزیست هایهزینه و هاارزش لحاظ
 .ملی هایدر حساب( احیاء

 هایفناوری و هاگذاریسرمایه تشویق و حمایت  .١١
 ملهج از مناسب ابزارهای از استفاده با زیست محیط با سازگار

 .مالیات سبز و عوارض

 و ترویج و زیست محیط اخالق منشور تدوین  .١1
 بر مبتنی محیطی زیست اخالق و فرهنگ سازینهادینه
 .اسالمی -ی ایرانیسازنده الگوهای و هاارزش

 از مندیبهره و علمی تحقیقات و مطالعات ارتقاء  .١1
 بومی سازنده تجارب و محیطی زیست ینوآورانه هایفناوری

 و آلودگی از پیشگیری و هابوم زیست عادلحفظ ت زمینه در
 .زیست محیط تخریب

 طیمحی زیست بینش و دانش آگاهی، سطح گسترش  .١۴
 و مشارکت دینیِ معارف و فرهنگ تقویت و جامعه

 نکرم از نهی و معروف به امر اجتماعی بویژه پذیریمسئولیت
 .جامعه اقشار و سطوح تمام در زیست محیط حفظ برای

 :با زیست محیط یدیپلماس تقویت  .١2
 ایمنطقه نهادهای تقویت و ایجاد برای . تالش١2-١
 .آبی هایآلودگی و غبار و گرد با مقابله برای



 
 

   

 

 

 

 هایهمکاری و مشارکت جلب و مناسبات . توسعه١2-1
 المللیبین و ایمنطقه چندجانبه، دوجانبه، تأثیرگذار و هدفمند

 .زیست زمینه محیط در
 هایمشوق و هافرصت از مؤثر گیری. بهره١2-1

 انتقال لتسهی و کربنکم اقتصاد سوی به حرکت در المللیبین
 .مرتبط هایو نوآوری هافناوری توسعه و



 

 
 

 
  



 
 

   

 

 

 

 

 حوزه علمی و فرهنگی

 ایرایانه رسانیاطالعهای شبکه درخصوص نظام کلی هایسیاست
 (٠0/٠1/١10٠ ابالغی)

 (افتا) ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت کلی هایسیاست
 (11/١١/١100 ابالغی)

 کشور پرورش و آموزش نظام در تحول ایجاد کلی هایسیاست
 (٠2/٠1/١101 ابالغی)

 (فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام) فناوری و علم کلی هایسیاست
 (10/٠1/١101 ابالغی)
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های های کلی نظام در خصوص شبکهسیاست

 ای رسانی رایانهاطالع

 (٠0/٠1/١10٠)ابالغی 

رسانی . ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع١
های الزم به منظور صیانت از ای و اعمال تدابیر و نظارتنهرایا

امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از 
 رسانی.های اطالعها و پیامدهای منفی شبکهجنبه

رسانی ملی و ی اطالعی کمی و کیفی شبکه. توسعه1
تأمین سطوخ و انواع مختلف خدمات و امکانات و این شبکه 

ها ی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتکلیه برای
 مصالح ملی.

اً رسانی جهانی صرفهای اطالع. ایجاد دسترسی به شبکه1
 سسات مجاز.مؤاز طریق نهادها و 

های جهانی و حمایت از . حضور فعال و اثرگذار در شبکه۴
 یی تولید و عرضههای دولتی و غیردولتی در زمینهبخش
عات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ اطال

 ی اسالمی.و اندیشه
. ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با 2
ی رسانی بویژه در جهت مقابلههای اطالعی شبکهتوسعه

 کارامد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.
ت( آوری اطالعات )بویژه حفاظت از اطالعای فن. توسعه1

وری اطالعات در انگری در خصوص آثار تحوالت فنو آینده
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سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت 
 انسانی متخصص در این زمینه.

ها و مقررات . اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق7
رسانی با سایر کشورها های اطالعالمللی و ایجاد اتحادیهبین

ی می به منظور ایجاد توازن در عرصهبویژه کشورهای اسال
المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ رسانی بیناطالع

 ملی و مقابله با سلطه جهانی.

های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سیاست

 و ارتباطات )افتا( 

 (12/١١/١100)ابالغی 

 ساز و کار و ملی سطح در فراگیر و جامع نظام ایجاد .١
 در مهم و حساس و حیاتی ساختارهای سازیامن رایب مناسب

 امنیت مداوم ارتقاء و ارتباطات، و فناوری اطالعات حوزه
 در ارتباطی و اطالعاتی هایسامانه و الکترونیکی هایشبکه
 :منظور به کشور
  عمومی خدمات استمرار. 
  ملی هایزیرساخت پایداری. 
  کشور اسرار از صیانت. 
  هایارزش و ایرانی -اسالمی هویت و فرهنگ حفظ 

 .اخالقی
  و مشروع هایآزادی و خصوصی حریم از حراست 

 .معنوی و مادی هایسرمایه



 

 

7۴ 

 

 رعایت با ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه .1
 .امنیتی مالحظات

 پژوهشی، علمی، هایظرفیت و دانش سطح ارتقاء .1
 به وطمرب فناوری و علم تولید برای کشور صنعتی و آموزشی

 (.افتا) ارتباطی و فضای اطالعاتی تامنی

 اخلید تخصصی هایتوانمندی و بومی فناوری بر تکیه .۴
 هایشبکه امنیت فنی و علمی هایزیرساخت توسعه در

 .ارتباطی و اطالعاتی هایو سامانه الکترونیکی

 رد بازدارندگی توان ارتقاء و دفاع پیشگیری، پایش، .2
 .ارتباطات و العاتاط فناوری حوزه در تهدید هرگونه مقابل

 و همکاری و جهانی و ایمنطقه سازنده و موثر تعامل .1
 امور و فناوری دانش، هایحوزه در مشترک گذاریسرمایه
 طالعاتیا هایسامانه و الکترونیکی هایامنیت شبکه به مربوط

 .ملی امنیت و منافع حفظ با ارتباطی و

 هب دولت نظر زیر کنندههماهنگ و متولی نهاد تعیین .7
 حفظ برای الزم استانداردهای تدوین و نظارت هدایت، منظور

 و ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید امنیت فضای توسعه و
 .نیازمورد قوانین نویسپیش تهیه

 هایمهارت و آگاهی افزایش و آموزش سازی،فرهنگ .0
 .افتا حوزه در عمومی

 ظحف به مربوط قانونی مقررات و شرعی موازین رعایت .0
 .هاسیاست این اجرای در اجتماعی و فردی وقحق
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های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و سیاست

 پرورش کشور 

 (٠1/٠1/١101)ابالغی 

 علیمت فلسفه بر مبتنی پرورش و آموزش نظام در تحول .١
 ردیف زندگی) طیبه حیات به رسیدن جهت در اسالمی تربیت و
 ستعدادهایا شکوفایی و رشد و( اسالمی اجتماعی مطلوب و

 بیتتر مهارت، دانش، بینش، هایحوزه در کیفی ارتقاء و فطری
 نکریشه بر تأکید با آموزاندانش و جسمی روحی سالمت و

 لّقمتخ پرهیزکار، مؤمن، هایانسان تربیت و سوادیبی کردن
 بانشاط، خیرخواه، بلندهمت، امیدوار، اسالمی، اخالق به

 اه،خوعدالت قانونگرا، ،پذیرمسئولیت آزادمنش، جو،حقیقت
 و گرا، خودباورجمع ستیز،ظلم دوست،وطن خالق، خردورز،
 ایثارگر.

 هادن ترینمهم مثابه به پرورش و آموزش جایگاه ارتقاء .1
 اردعهده و اجتماعی یسرمایه مولّد و انسانی نیروی تربیت

 از) آن بر نظارت و هدایت و مصوب هایاجرای سیاست
 میتیحاک امر عنوان به( دانشگاه تا تانیدبسپیش و مهدکودک

 ها.همکاری دستگاه یتوسعه با

 عنوان به پرورش و آموزش منابع اعالی و بهسازی .1
 تمدیری بهبود و کشور تربیت و تعلیم نظام در تحول محور
 :بر تأکید با انسانی منابع
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 تمرّمس افزایش و معلم تربیت نظام کیفیت . ارتقاء1-١
 تربیتی و ایحرفه علمی، هایمندیتوان و هاشایستگی
 و مراکز درسی هایبرنامه روزآمد ساختن و فرهنگیان

 رایب یادگیری و یاددهی هایشیوه و معلم تربیت هایدانشگاه
 اثربخش. و خالق کارآمد، متدین، باانگیزه، معلمان پرورش

 هب و نگهداشت تربیت، جذب، هایشیوه در . بازنگری1-1
 و پرورش و آموزش موردنیاز انسانی وینیر بهینه کارگیری

 هایشایستگی دارای و کارآمد معلمان برای جذب بسترسازی
 تی.مهار یدوره گذراندن از بعد اخالقی و تربیتی آموزشی، الزم

 انگیزه افزایش و معلمان اجتماعی منزلت . اعتالی1-1
 و تبلیغی و فرهنگی اقدامات با مطلوب خدمت برای آنان

 معیشتی و مادی مشکالت رفع و انات رفاهیامک و خدمات
 فرهنگیان.

 و علمی هایتوانمندی و ایی حرفههامهارت . توسعه۴-1
 و خدمت ضمن هایآموزش کیفی ارتقاء با معلمان تربیتی
 و تخصصی اطالعات کردن برای روزآمد ریزیبرنامه

 رورش.پ و آموزش نیاز با متناسب معلمان تکمیلی تحصیالت
 هایصالحیت سنجش و ارزیابی نظام ر. استقرا2-1

 هایشاخص بر مبتنی معلمان ایحرفه و تخصصی عمومی،
 ارتقاء. برای تربیتی و پژوهشی، فرهنگی آموزشی،

 بهسازی فرآیند در معلمان مشارکت ی. توسعه1-1
 فرهنگی. و تربیتی پژوهشی، آموزشی، هایبرنامه
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 تخصص، اساس بر هاپرداخت نظام . استقرار7-1
 ایحرفه ندیبرتبه نظام بر مبتنی رقابتی عملکرد و هاشایستگی

 معلمان.

 با درسی و آموزشی ریزیبرنامه نظام در تحول ایجاد .۴
 :به توجه
 تدوین و تربیت و تعلیم محتوای ساختن . روزآمد۴-١
 و سالمیا تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی ملی درس برنامه

 هایپیشرفت با محتوی انطباق و کشور با نیازهای متناسب
 -اسالمی هویت و فرهنگ تقویت به اهتمام و فناوری و علمی
 ایرانی.
 رینوآو و خالقیت تحقیق، تفکر، فرهنگ ی. توسعه1-۴

 مطلوب و متنوع یادگیری و یاددهی هایروش از گیریبهره و
 بررسی و تحلیل برای منسجم منطقی و تفکر ایجاد و

 موضوعی.
 بانیم خمینی)ره(،امام سیاسی -ینید اندیشه . تبیین1-۴

 اساسی قانون ثابت اصول و فقیه والیت و اسالمی جمهوری
 تحصیلی. مختلف در مقاطع

 قرآن یادگیری و اسالمی معارف و فرهنگ . توسعه۴-۴
 اب آموزاندانش انس تقویت و( مفاهیم و خوانیروان روخوانی،)

 یتب اهل و( هآل و علیه اهلل صلّی) اکرم سیره پیامبر و قرآن
 نماز. یاقامه فرهنگ گسترش و( الساّلمعلیهم)
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 رایب آموزاندانش ارزشیابی هایشیوه بنیادین . تحول2-۴
 خالقیت و استعدادها پرورش و ضعف و قوت نقاط شناسایی

 .آموزاندانش
 هاییریزبرنامه در تربیتی و فرهنگی رویکرد . رعایت1-۴

 درسی. و آموزشی
 حل توانایی و زندگی هایمهارت و آداب . تقویت7-۴

 و فردی زندگی بهبود برای هاآموخته به عمل و مسائل
 آموزان.دانش اجتماعی

 ای.حرفه و فنی هایآموزش . تقویت0-۴

و  علیمت فلسفه بر مبتنی پرورش و تربیت به اهتمام .2
 :در ویژه به اسالمی؛ تربیت
 یلتعا و رشد برای دینی بصیرت و معرفت . ارتقاء2-١

 ارتقاء برای تالش و آموزاندانش و معلمان اخالقی و معنوی
 .هاخانواده معنوی
 آموزاندانش و معلمان روحی و جسمی سالمت . ارتقاء1-2

 اجتماعی. هایآسیب از پیشگیری و
 و اسیسی دینی، بینش رشد و عقالنی تربیت . ارتقاء1-2

 تحکیم برای پذیریجامعه به اهتمام و آموزاندانش اجتماعی
 اب هوشمندانه مقابله و دوستیوطن ملی، همبستگی و وحدت
 ساالریمردم آزادی، استقالل، پاسداشت و فرهنگی تهاجم
 منافع ملی. و دینی
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 و فرهنگی استعدادهای و ذوق شکوفایی و . رشد۴-2
 .آموزاندانش در شادابی و نشاط روحیه تقویت و هنری
 ارس.مد در ورزش و بدنیتربیت . توسعه2-2
 رایطش واجد و توانمند انسانی نیروی تأمین و . تربیت1-2
 پرورشی. و تربیتی هایبرنامه و اهداف تحقق برای

 :بر دتأکی با مدیریتی نظام و اداری مالی، ساختار در تحول .1
 ردرویک با سطوح کلیه در اداری ساختار . بازمهندسی1-١
 سازیفرهنگ سازی،ظرفیت با همراه پویاسازی سازی،چابک

 ،غیردولتی و مردمی هایمشارکت تقویت بسترسازی برای و
 و اداری نظام کلی هایسیاست و اساسی قانون بر منطبق
 معلمان، مشارکت زمینه ویژه ایجاد به پرورش؛ و آموزش
 پژوهشی و علمی مراکز ها،دانشگاه علمیه، هایحوزه ها،خانواده

 یمتعل فرآیند در یاجرای هایو دستگاه عمومی نهادهای سایر و
 تربیت. و

 پرورش و آموزش نیاز مورد بودجه در اولویت . رعایت1-1
 هایمأموریت و اهداف تحقق منظور به سنواتی بودجه لوایح در

 کلی. هایدر سیاست مندرج
 فیتکی ارتقاء هدف با مصارف و منابع مدیریت . بهبود1-1

 پرورش. و آموزش نظام وریبهره و

 تجهیزات و کالبدی هایزیرساخت فضا، سازیبهینه .7
 با اسالمی تربیت و تعلیم نظام اهداف تحقق مسیر در مدارس

 :بر تأکید
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 و سازیمقاوم زیباسازی، بهسازی، مندسازی،. ضابطه7-١
 ایرانی، اسالمی معماری اصول رعایت با مدارس سازیمصون
 تساخ و طراحی نیازها، تناسب به فضا و توزیع یابیمکان

 و مردم مشارکت یتوسعه و تربیتی و آموزشی ایهمجتمع
 مدارس. نگهداری و در احداث شهری مدیریت نهادهای

 متناسب جدید پرورشی و آموزشی واحدهای . احداث1-7
 احداث به هاشهرک سازندگان الزام و جمعیت افزایش با

 پرورش. و نیاز آموزش مورد واحدهای
 وزارت طرف از یهالرّعاالزم ضابطه و الگو ی. ارائه1-7

 مدارس. ساخت برای پرورش و آموزش
 و ارتباطی و اطالعاتی فناوری به مدارس . تجهیز۴-7
 اب مرتبط هایآموزش از بهینه یاستفاده زمینه آوردن فراهم

 در مدارس. نو هایفناوری

 و اهداف تحقق در مدرسه اختیارات و نقش ارتقاء .0
 تقویت و کلی هایسیاست یک بند در مندرج هایمأموریت
 ها،خانواده با پرورش و آموزش و سازنده صحیح مناسبات

 جامعه. و هارسانه

 بر تأکید با مرزی مناطق پرورش و آموزش تقویت .0
 .مناطق این آموزاندانش و معلمان توانمندسازی

 رویکرد با پرورش و آموزش در مدیریت ثبات تأمین  .١٠
 زا پرورش و زشآمو محیط داشتندور نگه  و انقالبی و ارزشی
 های سیاسی.بندیدسته
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 هابرنامه ها،سیاست اهداف، بین انسجام و هماهنگی  .١١
 عالی آموزش پرورش، و آموزش در تربیت و تعلیم محتوای و
 مرتبط. هایسایر دستگاه و

 هایشاخص نظر از پرورش و آموزش جایگاه ارتقاء  .١1
 فاهدا تحقق منظور به جهان و منطقه سطح در کیفی و کمّی
 ایران. اسالمی جمهوری ساله انداز بیستچشم سند

 تضمین و ارزیابی نظارت، رصد، جامع نظام استقرار  .١1
 پرورش. و آموزش نظام در کیفیت

های کلی علم و فناوری )نظام آموزش عالی، سیاست

 تحقیقات و فناوری( 

 (10/٠2/١101)ابالغی 

 و علمی مرجعیت کسب هدف با علمی مستمر جهاد .١
 :بر تأکید با جهان در فناوری
 .پردازینظریه و نوآوری توسعه و علم . تولید١-١
 دیلتب و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه . ارتقاء١-1
 .اسالم جهان فناوری و علمی قطب به ایران
 .بنیادی تحقیقات و پایه علوم . توسعه١-1
 شناخت تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و . تحول١-۴

 منزلت و جایگاه تقویت: با اسالمی انقالب مبانی و نیدی معارف
 رد بازنگری و اصالح انگیزه،با و مستعد جذب افراد علوم، این

 کیفی و کمی ارتقاء و آموزشی هایروش و هابرنامه متون،
 .پژوهشی مربوط هایفعالیت و مراکز
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 با پیشرفته هایفناوری و علوم به . دستیابی١-2
 .ویژه ریزیمهبرنا و سیاستگذاری

 و آموزشی نظام ساختار و عملکرد سازیبهینه .1
 و اندازشمچ سند اهداف به دستیابی منظور به کشور تحقیقاتی
 :بر با تأکید علمی شکوفایی

 در بخشیانسجام و پژوهش و دانش . مدیریت1-١
 و علم حوزه در راهبردی نظارت و ریزیبرنامه سیاستگذاری،

 جامع نقشه روزآمدسازی و هااخصمستمر ش ارتقاء و فناوری
 و منطقه در فنی و علمی تحوالت به توجه با کشور علمی
 .جهان
 داداستع به ویژه توجه و دانشجو پذیرش نظام . اصالح1-1

 ایشافز و تحصیلی رشته انتخاب در دانشجویان عالقمندی و
 .تکمیلی تحصیالت هایدوره دانشجویان به ورود

 ارزیابی، نظارت، هایظامن تقویت و . ساماندهی1-1
 .فناوری و علم هایحوزه در بندیرتبه و اعتبارسنجی

 پژوهشی علمی، اطالعات و آمار ملی نظام . ساماندهی۴-1
 .کارآمد و جامع فناوری و

 هایپارک و هاشهرک توسعه و تأسیس از . حمایت2-1
 .فناوری و علم

 یققتح و تحصیل امکانات و هافرصت عادالنه . توزیع1-1
 .کشور سراسر در عالی آموزش در
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 و درخشان استعدادهای پرورش نخبگان، . شناسایی7-1
 .انسانی هایسرمایه جذب و حفظ
 تولید %۴ حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه . افزایش0-1

 بهینه مصرف بر تأکید با ١۴٠۴ سال پایان تا داخلی ناخالص
 .وریارتقاء بهره و منابع

 در اسالمی موازین و اخالق ها،ارزش مبانی، حاکمیت .1
 دانشگاه تحقق و فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام

 :بر تأکید با اسالمی
 رورشپ اصل و اسالمی تربیت و تعلیم نظام به . اهتمام1-١

 معنوی و روحی سالمت ارتقاء و پژوهش و آموزش کنار در
 .آنان سیاسی نشاط و هاو آگاهی پژوهان دانش
 ورداربرخ اسالم، به مؤمن دانشجویان و ساتیدا . تربیت1-1

 انقالب به متعهد اسالمی، احکام به عامل اخالقی، مکارم از
 .کشور اعتالی به و عالقمند اسالمی

 و فرهنگی هایارزش و اسالمی موازین . حفظ1-1
 .فناوری و علم از استفاده در اجتماعی

 هب نسبت اجتماعی درک افزایش و ملی عزم تقویت .۴
 :فناوری و علم توسعه تاهمی

 جنبش و علم تولید گفتمان گسترش و . تقویت۴-١
 .کشور در افزارینرم

 نوآوری خودباوری، امید، نشاط، روحیه . ارتقاء1-۴
 .کاری وجدان و جمعی کار و علمی شجاعت مند،نظام
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 گفرهن تقویت و پردازینظریه هایکرسی تشکیل. 1-۴
 ندیشیآزادا افکار، تضارب و اءآر تبادل و بنیاندانش کار و کسب
 .علمی
 و محققان استادان، معیشت بهبود و منزلت . ارتقاء۴-۴
 .آموختگان دانش اشتغال و پژوهاندانش
 و ایران و مسلمانان فرهنگی و علمی تاریخ . احیاء2-۴

 .فناوری و علم عرصه موفق هایچهره و مفاخر از الگوسازی
 از معنوی و مادی هدفمند هایحمایت . گسترش1-۴

 .فناوری و علم عرصه هایفعالیت و نوآوران و نخبگان

 عالی، آموزش نظام میان ارتباط در تحول ایجاد .2
 :بر تأکید با هابخش سایر با فناوری و تحقیقات

 ملی، درآمد و اقتصاد در فناوری و علم سهم . افزایش2-١
 .کارآمدی ارتقاء و ملی توان ازدیاد
 به ایده تبدیل فرآیند از ویمعن و مادی . حمایت1-2

 رب مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش و محصول
 هدف با داخلی ناخالص تولید در فناوری داخلی و پیشرفته دانش

 .درصد 2٠ سهم به دستیابی
 تقویت و دانشگاه و حوزه پیوند تعمیق و . تحکیم1-2

 .راهبردی مستمر هایهمکاری
 و اشتغال با تحصیل متقابل رابطه . تنظیم۴-2

 علمی عجام نقشه با تحصیلی هایرشته و سطوح سازیمتناسب
 .اشتغال تولید و نیازهای و کشور
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 به توجه با پژوهش و آموزش در هااولویت . تعیین2-2
 اهجایگ به نیل الزامات و کشور نیازهای و هاظرفیت ها،مزیت

 .در منطقه فناوری و علمی اول
 تکمیل و معنوی و فکری مالکیت از . حمایت1-2

 .مربوط مقررات و قوانین و هازیرساخت
 در غیردولتی هایبخش مشارکت و نقش . افزایش7-2
 این در خیریه امور و وقف سهم ارتقاء و فناوری و علم حوزه
 .حوزه
 لیفرام و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و . توسعه0-2
 و ژوهشگرانپ و دانشمندان علمی، مراکز ها،دانشگاه میان
 شگستر و خارجی و داخلی نوآوری و توسعه فناوری هایبنگاه

 اولویت با مردمی نهادهای و دولتی سطوح در هاهمکاری
 .اسالمی کشورهای

 بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و گسترش همکاری .1
 فنی و علمی مراکز و کشورها سایر با فناوری و علم حوزه در

 تحکیم با همراه اسالم جهان ویژهب جهانی ای ومنطقه معتبر
 :بر تأکید با کشور، استقالل

 هایفناوری و علوم بر مبتنی خدمات و صنایع . توسعه1-١
 و بنیاندانش محصوالت صادرات و تولید از حمایت و جدید
 و مزیت دارای هایحوزه در بویژه بومی هایبر فناوری متکی

 .رکشو صادرات و واردات امر اصالح با ظرفیت،
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 و طراحی دانش کسب و فناوری انتقال بر . اهتمام1-1
 زا استفاده با کشور داخل در محصوالت تولید برای ساخت
 .وارداتی کاالهای در مصرف ملی بازار ظرفیت
 ممقی ایرانیان فنی و علمی هایظرفیت از . استفاده1-1
 کشورها سایر برجسته محققان و متخصصان جذب و خارج
 .نیاز حسب سالمیکشورهای ا بویژه
 جذب و علمی مقاالت ثبت مرکز به ایران . تبدیل۴-1
 سایر نوآوران و علمی نخبگان محققان، هایپژوهش نتایج

 .جهان اسالم بویژه کشورها



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوزه اجتماعی
 و طبیعی سوانح از ناشی خطرات کاهش و پیشگیری کلی هایسیاست

 (12/٠7/١10۴ ابالغی) غیرمترقبه حوادث

 (١1/٠7/١102ابالغی ) مخدر ادمو با مبارزه کلی هایسیاست

 ورام ساماندهی و جهاد و ایثار فرهنگ تحکیم و ترویج کلی هایسیاست
 (11/١١/١100 ابالغی) ایثارگران

 (10/٠۴/١10٠ ابالغی) اشتغال کلی هایسیاست

 (1٠/٠1/١101 ابالغی) جمعیت کلی هایسیاست

 (١0/١١/١101)ابالغی  سالمت کلی هایسیاست

 (١1/٠1/١102ابالغی ) خانواده کلی هایسیاست
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های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سیاست

 سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه 

 (11/٠3/١10۴)ابالغی 

 ایمنی فرهنگ و آگاهی و آموزش گسترش و افزایش .١
 ناشی عوارض با رویارویی برای مردم و مسئوالن سازیآماده و
 و زلزله خطر بویژه غیرمترقبه حوادث طبیعی و سوانح از

 .اقلیمی و جوی هایپدیده

 یتحما و پژوهشی و علمی مطالعات تقویت و گسترش .1
 گونهاین اتخطر از کاستن و شناسایی منظور به موجود، مراکز از

 .زلزله خطر با اولویت حوادث

 برای جمهوررئیس  تعیین با واحد مدیریت ایجاد .1
 :بحران دوره در فرماندهی و مؤثر اقدام و دائمی آمادگی
 کمک به اطالعات جامع مدیریت نظام . ایجاد1-١
 هایسازمان و پژوهشی -علمی مراکز اطالعاتی هایشبکه

 یقدق رسانیاطالع و به موقع هشدار منظور به مسئول، اجرایی
 .حادثه وقوع زمان در بهنگام و

 سریع اجرای برای الزم امکانات و هاآمادگی . تقویت1-1
 و امداد اولیه، ساعات در نجات و وجوجست عملیات مؤثر و

 و اتیتبلیغ هایسیاست تنظیم دیدگان،موقت آسیب اسکان
 در جیخار و داخلی هایکمک سازماندهی و رسانیاطالع
 .فوق هایزمینه
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 وردم هایتوانمندی و امکانات کلیه گرفتن اختیار . در1-1
 نیروهای و دولتیغیر عمومی نهادهای و دولتی از اعم نیاز

 .بحران طول زمان در مسلح

 انیرو بازتوانی منظور به علمی جامع هایبرنامه تدوین .۴
 مناطق فنی و اصولی بازسازی و دیدگانآسیب اجتماعی و

 .دیدهیبآس

 ها،هبیم انواع نظیر خسارت جبران مؤثر نظامات گسترش   .2
 هایصندوق و ویژه تسهیالت تشویقی، و مالی هایحمایت
 .حمایتی

 در زلزله از ناشی خطرپذیری کاهش و پیشگیری .1
 ساخت و سازهای در ایمنی ضریب افزایش و روستاها و شهرها
 :طریق از جدید
 مراکز در هااربریک سازیمناسب و یابی. مکان1-١

 ناسبمت مهم و حساس تأسیسات و روستایی و شهری جمعیتی
 .کشور در زلزله خطر نسبی بندیپهنه با

 به با و ساز ساخت بر نظارت و مدیریت . بهبود1-1
 در ماهر کار نیروی تربیت و متخصص نیروهای کارگیری

 و فنی هایتشکل و نظام مهندسی تقویت و سطوح یکلیه
 پیشرفته کشورهای موفق هایتجربه از استفاده و ایحرفه
 .خیززلزله
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 فنی غیر و سازهای ساخت از جلوگیری و . ممنوعیت1-1
 یهکل از استفاده و بیمه کردنالزامی و زلزله برابر در ناامن و

 .اجرا و طرح به مربوط و مقررات استانداردها
 میاالز و ایسازه اصلی و پایه مصالح . استانداردسازی۴-1
 و ترویج و مقاوم و با کیفیت استاندارد، مصالح از استفاده کردن

 .سبک هایسازه ساخت و پایدار و نوین هایتشویق فناوری
 و جرم برای الزم مقررات و قوانین تصویب و . تهیه2-1
 .فنی غیر و سازهای ساخت شناختن تخلف

 برابر در کشور موجود وضعیت پذیریآسیب کاهش .7
 :طریق از هاانسان جان حفظ یتمحور با زلزله
 و شهری عمران و توسعه هایطرح اصالح و . تدوین7-١

 ناطقم در زلزله نسبی خطر بندیپهنه با متناسب روستایی
 .کشور مختلف

 دولتی، هایساختمان ایلرزه بهسازی و سازی. ایمن1-7
 و زیربنایی تأسیسات و حیاتی هایشریان مهم، و عمومی

 .سال ١٠ مدت تا حداکثر فرسوده هایبافت زیو بهسا بازسازی
 مهبی) تشویقی هایحمایت و ویژه تسهیالت ی. ارائه1-7

 ایلرزه بهسازی و سازیایمن منظور به( آن نظایر و
 .غیردولتی تولیدی و مسکونی، خدماتی هایساختمان

 پدیدار نحوه و اقلیمی و جوی هایپدیده شناسایی .0
 هیهت طریق از آنها آسیب میزان و تأثیر ارزیابی و خطرات شدن

 لیم هم پیوسته به نظام ایجاد طبیعی، هایملی پدیده اطلس
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 تبلندمد آگاهیپیش و سریع هشدار هاینظام بهبود و پایش
 .پیشرفته هایاز فناوری استفاده با

 یمهه در که ایگونه به ملی توسعه هایبرنامه تنظیم .0
 «اقلیم با سازگاری» رویکرد سطوح، همه در آن هایفعالیت

 :یردگ انجام باید ذیل اقدامات بنابراین. شود نهادینه و مالحظه

 انعنو به آن نمودن لحاظ و اقلیمی شرایط شناسایی 
 .سرزمین آمایش اساسی محورهای از یکی

 ،مدیریت جامع هاینظام ساماندهی و تدوین تهیه 
 .اقلیمی و جوی بالیای

 هنهپ در آن یامدهایپ و آثار و اقلیم تغییر شناسایی 
 .مناسب راهکارهای اتخاذ و سرزمین

 های کلی مبارزه با مواد مخدر سیاست

 (١1/٠3/١101ابالغی )
 

 تعالی بسمه
 ایران اسالمی جمهوری یگانهسه قوای محترم رؤسای

 توفیقاتهم دامت
 تحیّت و سالم با

 د؛گردی ابالغ و نهایی مخدر، مواد باب در کلی هایسیاست
 الیب اندرکاران،دست که است باقی همچنان نگرانی این ولی

 هب است، کشور متوجه سو این از که را تهدید عظیمی و بزرگ
 متراکم هم روی بر مشکالت هم باز و نکنند برآورد درستی
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 سهم هر کدام که رودانتظار می محترم آقایان از لذا. شود
 و سرعت با را هاسیاست این کردن اجرایی در خود دستگاه
 .برسانند عمل یمرحله به وقت فوت بدون و قاطعیت

 علیکم والسالم
 ایخامنه سیدعلی

١٠/7/١102 
 

 اتاقدام و هافعالیت کلیه علیه قاطع و فراگیر مبارزه .١
 سازهایپیش و گردانروان و مخدر مواد با مرتبط غیرقانونی

 .وادم عرضه و نگهداری صدور، ورود، کشت، تولید، قبیل از آنها

 امکانات از فراگیر استفاده و تجهیز توسعه، ویت،تق .1
 عقیب وت و شناسایی برای قضایی و انتظامی نظامی، اطالعاتی،

 مرتبط یالمللبین و داخلی اصلی عوامل با مقابله ها وشبکه انهدام
 .هاآن سازهایپیش و گردانروان و مخدر مواد با

 کردنمکانیزه و هایگان توسعه و تجهیز تقویت، .1
 رزهام کنترل منظور به اطالعات تمرکز و کنترلی هایسامانه

 تبطمر غیرقانونی اقدامات از و جلوگیری کشور ورودی مبادی و
 ساختار تقویت و هاآن سازهایپیش و گردانروان مخدر، مواد با

 سایر و انتظامی در نیروی مخدر مواد با مبارزه تخصصی
 .ربطذی هایدستگاه

 و تهدیدات با مقابله در یشگیرانهپ راهکارهای اتخاذ .۴
 از گیریبهره با گردانروان و مخدر مواد از ناشی هایآسیب



01

01

 دینی باورهای تقویت بر تأکید با و غیردولتی دولتی امکانات
 تبلیغاتی و آموزشی ورزشی، هنری، فرهنگی، اقدامات و مردم

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

 و گردانروان و مخدر مواد مصرف انگاریجرم .2
 و صنعتی پزشکی، علمی، موارد در جز آنها سازهایپیش

.آسیب و کاهش درمان مصوب هایبرنامه

 درمان، تشخیص، عمومی امکانات گسترش و ایجاد .1
:با هدف فراگیر و جامع علمی تدابیر اتخاذ و بازتوانی

 کنندگانمصرف بازتوانی و درمان .١

 هاسیبآ کاهش .1

 هب خطرکم مواد از مصرف الگوی تغییر از جلوگیری .1
 پرخطر مواد

 هایحمایت سازیزمینه برای الزم تدابیر اتخاذ .7
 انواع و مخدر مواد به مبتالیان درمان از پس اجتماعی

 خدمات ارائه فراغت، اشتغال، اوقات زمینه در گردانروان
 دافرا ایبر اجتماعی و حقوقی هایحمایت و پزشکی و مشاوره
آنها. هایخانواده و شدهبازتوانی

 مرتبط یالمللبین و ایمنطقه دیپلماسی ارتقاء و تقویت .0
:در جهت گردانروان و مخدر مواد با

 مناسبات نمودن هدفمند .١

جهانى

کردن



0۴

0۴

 و هاگیریتصمیم ها،سازیتصمیم در فعال مشارکت .1
 مربوط اقدامات

 و پشتیبانی فنی، امکانات و تجارب از برداریبهره .1
 المللیبین هایسازمان و دیگر کشورهای اقتصادی

 از جلوگیری در مشترک اقدام زمینه نمودن فراهم .۴
 مخدر مواد ترانزیت

 مردم جدی مشارکت و حضور برای الزم تدابیر اتخاذ .0
 درمان و کاهش آسیب پیشگیری، هایزمینه در هاخانواده و

.معتادان

 و یکاربرد بنیادی، هایپژوهش و مطالعات توسعه  .١٠
 پیشگیری و گردانروان و مخدر مواد با مبارزه امر در ایتوسعه

 از استفاده و دنیا روز دانش بر با تکیه معتادان درمان و
.کشور در ربطذی تخصصی و علمی هایظرفیت

 و مخدر مواد با مبارزه مدیریت ساختار اصالح و ارتقاء  .١١
 تعسر و نظام کلی هایسیاست تحقق منظور به گردانروان

 هایسیاست اتخاذ در هماهنگی و هابه فعالیت بخشیدن
.حقوقی و قضایی و اجرایی اقدامات کلیه و عملیاتی

های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد سیاست

و ساماندهی امور ایثارگران 

 (12/١١/١100)ابالغی 

 هادج و ایثار و پایداری فرهنگ تحکیم و ترویج منظور به
 ،شهیدان از اعم ایثارگران حق از پاسداری و کریمت و کشور در

کردن
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 که سهمی و آنان هایخانواده و و رزمندگان آزادگان جانبازان،
 هایسیاست دارند، اسالمی نظام و ملی اقتدار و امنیت عزت، در

 :گرددمی تعیین ذیل به شرح امور این در نظام کلی

 و شهادت جهاد، ایثار، فرهنگ تحکیم و ترویج اعتالء، .١
 اور،ب اندیشه، در آن ساختن نهادینه و جامعه در بسیجی تفکر
 و بازدارنده عوامل با مقابله و مسئوالن مردم و رفتار و منش

 .آن کنندهتضعیف

 قح و منزلت از پاسداری و ایثارگران تکریم و تعظیم .1
 در آنان برجسته نقش تبیین و کشور و مردم بر آنان عظیم

 .ملی امنیت و مقدس دفاع و آن ایو دستاورده اسالمی انقالب

 در الزم هایظرفیت توسعه و ایجاد بسترسازی، .1
 هایدستگاه و کشور آموزشی نظام صدا و سیما، بویژه هارسانه

 ترویج و دو و یک بندهای تحقق به منظور هنری فرهنگی
 جهاد الگوهای ارائه و ایثارگران آثار و وصایا ها،آرمان اهداف،

 شهادت و جهاد عرصه معرفی قهرمانان و یفداکار و حماسه و
 .جامعه به

 جهت در هنری و فرهنگی ارزنده آثار تولید از حمایت .۴
 .جامعه در شهادت و جهاد ایثار، فرهنگ اشاعه

 کنندهتقویت عوامل مستمر ترویج و شناسایی تحقیق، .2
 ارکان و هادستگاه مشارکت و شهادت و ایثار جهاد، فرهنگ

 هایسیاست اجرای در اجتماعی لفهای مختالیه و نظام
 .ایثارگران به مربوط
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 پرورش به اهتمام و جمعی و فردی توانمندسازی .1
 و ایثارگران فرهنگی و فنی علمی، سطح ارتقاء و استعدادها
 هایعرصه در موثر و فعال آفرینیمنظور نقش به آنها فرزندان
 یهابخش در ایثارگران از استفاده به دادن اولویت و مختلف

 .مساوی شرایط در مدیریتی

 ها،مهبرنا ها،سیاستگذاری در ایثارگران به دادن اولویت .7
 توزیع و تخصیص در نیز و کشور هاینامهآئین و قوانین

 هایزمینه در هافعالیت و های دولتیحمایت و امکانات
 در جهاد و ایثار تناسب به کشور اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،

 .انقالب اسالمی اهداف و ماسال هایآرمان راه

 به مؤثر خدمات ارائه و واقعی نیازهای شناخت .0
 ،علمی فرهنگی، مختلف ابعاد در آنان هایخانواده و ایثارگران
 معیشتی، ای،بیمه درمانی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی،
 حفظ با استخدامی و رفاهی اداری، حقوقی، مسکن، اشتغال،
 شؤون و اتکایی خودروحیه  و عدالت عزتمندی، اصول

 .ایثارگری

 معابر عمومی، خدمات مراکز و بناها سازیمناسب .0
 ومیعم نقلیه وسائط و ورزشی و تفریحی اداری، مراکز شهری،

 نطبقم حرکتی، و جسمی ناتوانان و جانبازان وضعیت جسمی با
 .مطلوب معیارهای بر

 ها،ظرفیت ارتقاء و پژوهشی و علمی مراکز توسعه  .١٠
 و تجهیزات تأمین به اهتمام و هافناوری و هاتوانمندی
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 کاهش و درمان پیشگیری، برای های الزممراقبت و هاآموزش
 .تهدیدات و جنگ از ناشی جمعی، و فردی هایآسیب

 و صیانت و آنها خانواده و ایثارگران از قضایی حمایت  .١١
 سطتو مناسب کارهایوساز ایجاد با ایثارگری، حریم از حفاظت

 .یهقضائ قوه

 تجارب و هاحماسه ها،ارزش آثار، ترویج و حفظ  .١1
 نگهداری و توسعه ایجاد، با مقدس دفاع و اسالمی انقالب

 و ایثار و مقاومت جهاد، هاینشان نمادها و ها،یادمان ها،موزه
 و ساماندهی و شهیدان پاک تربت منزلت و قداست پاسداشت
 .فرهنگی صورت مراکز به هاآن مناسب نگهداری

 های کلی اشتغال یاستس

 (10/٠۴/١10٠)ابالغی 

 استفاده و کارآفرینی تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج .١
 یریگبهره با ملی و اسالمی ارزش عنوان به داخلی تولیدات از
 .کشور تبلیغی و نظام آموزشی از

 کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی آموزش .1
 توان ارتقاء و( آتی و فعلی) کار بازار نیازهای با متناسب

 رورش،پ و آموزش) کشور نظام آموزشی مسئولیت با کارآفرینی
 آموزش کردن توأم و( عالی آموزش و ایحرفه و فنی آموزش

 استفاده جهت های اقتصادیبنگاه همکاری جلب و مهارت و
 .هاآن ظرفیت از
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 از ادهاستف بر تأکید با پایدار شغلی هایفرصت ایجاد .1
 به بتنس نگریآینده و بنیاندانش اقتصاد و آوریفن توسعه

 .جهانی و سطح ملی در آنها تحوالت

 .کار بازار اطالعات جامع نظام ایجاد .۴

 آن هایشاخص ارتقاء و کار و کسب محیط بهبود .2
 بازار ن،کال اقتصاد محیط و قضایی و فرهنگی سیاسی، محیط)

 یخصوص هایبخش از حمایت و( هازیرساخت و هامالیات کار،
 هایرویه و مقررات قوانین، اصالح راه از رقابت و تعاونی و

 .ایران اسالمی اساسی جمهوری قانون چارچوب در ربطذی

 و ارک نیروی مبادله مالی، منابع و سرمایه فناوری، جذب .1
 ثرمؤ تعامل طریق از خدمات و کاال خارجی بازارهای به دسترسی

 .جهانی و ایمنطقه ترتیبات و هاسازمان با کشورها، سازنده و

 مالی، پولی، هایسیاست پایداری و سازیهماهنگ .7
 کاهش جهت در اقتصادی بازارهای تنظیم و تجاری و ارزی
 افزایش و تولید عوامل وریبهره با ارتقاء توأم بیکاری نرخ

 .تولید

 از حمایت به هایارانه پرداخت در بیشتر توجه .0
 و خصوصی هایبخش در مولد اشتغال و تولید گذاری،سرمایه
 .تعاونی

 اقتصادی هایظرفیت از بهینه استفاده و گسترش .0
 (.ترانزیت) گذر حق و گردشگری: مانند مزیت دارای
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 در شراکت هایصندوق توسعه و تأسیس از حمایت  .١٠
 هایشرکت از پشتیبانی و هاایده سازیتجاری برای سرمایه

 .و نوآور کوچک نوپا،

 افزایش برای بیکاران از مؤثر هایحمایت برقراری  .١١
 .پایدار اشتغال به هاآن دسترسی جهت در آنان هایتوانمندی

 از رباالت هایاستان بیکاری نرخ کاهش به ویژه توجه  .١1
 .کشور متوسط

 وریبهره و دستمزدها افزایش بین تناسب رعایت  .١1
 .کار نیروی

 های کلی جمعیت سیاست 

 (1٠/٠1/١101)ابالغی 
 

 حیمبسم اهلل الرحمن الر
 وجهت با و ملّی؛ اقتدار در جمعیّت مقوله اهمیّت به عنایت با

 عنوان هب کشور کنونی جمعیّت جوانی و بالندگی پویندگی، به
 تجمعیّ رشد نرخ کاهش جبران جهت در و و امتیاز؛ فرصت یک

 جمعیّت کلی هایسیاست گذشته، هایسال در باروری نرخ و
 در جمعیّت عامل ایجابی نقش داشتن در نظر با. گرددمی ابالغ

 درش برای جامع هایریزیبرنامه است الزم کشور، پیشرفت
 هایسیاست با متناسب فرهنگی کشور و اجتماعی اقتصادی،
 . گیرد انجام جمعیّتی
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 بین کار تقسیم و هماهنگی با است ضروری همچنین
 با الزم اقدامات زمینه، این در های ذیربطدستگاه و نظام ارکان
 یاجرا مستمر رصد نتایج و گیرد صورت قوّت و سرعت دقّت،

 .شود گزارش هاسیاست

 ایخامنه سیّدعلی
 ١101/ اردیبهشت / 1٠

 

 نرخ شافزای با جمعیّت جوانی و بالندگی پویایی، ارتقاء .١
 .جانشینی سطح از بیش به باروری

 و خانواده تشکیل ترویج و تسهیل ازدواج، موانع رفع .1
 جوان هایزوج از حمایت و ازدواج سن کاهش فرزند، افزایش

 سلن تربیت و زندگی هایهزینه تأمین آنان در توانمندسازی و
 .کارآمد و صالح

 ورهد در بویژه مادران برای مناسب تسهیالت اختصاص .1
 و زایمان هایهزینه ایبیمه پوشش و شیردهی و بارداری
 مؤسسات و نهادها تقویت و زنان مردان و ناباروری درمان

 .ربطذی یتیحما

 لتکمی و اصالح با خانواده پایداری و بنیان تحکیم .۴
 فرزند و خانواده کانون اصالت درباره عمومی هایآموزش
 و ارتباطی و زندگی هایآموزش مهارت بر تأکید با و پروری

 اسالمی، هایارزش و فرهنگ مبنای بر ایمشاوره خدمات ارائه
 هداشتیب خدمات تماعی،تأمین اج نظام تقویت و توسعه و ایرانی
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 و باروری سالمت جهت در پزشکی هایمراقبت و درمانی و
 .فرزندآوری

 و یایران اسالمی، زندگی سبک سازینهادینه و ترویج .2
 .غربی زندگی سبک نامطلوب ابعاد با مقابله

 مسال تغذیه و سالمت تأمین زندگی، به امید ارتقاء .1
 ،اعتیاد ویژهب اجتماعی، هایآسیب از پیشگیری و جمعیّت
 .هابیماری و محیطی های زیستآلودگی سوانح،

 ادایج و سالمندان تکریم و احترام برای سازیفرهنگ .7
 و خانواده در آنان نگهداری و سالمت تأمین برای الزم شرایط
 و تجارب از مندیبهره برای الزم کاروساز بینیپیش

 .مناسب هایعرصه در سالمندان هایتوانمندی

 و سازیفرهنگ با کار سن در جمعیّت دسازیتوانمن .0
 هایآموزش و تربیتی نظامات کردن سازگار و تقویت اصالح،
 نیازهای با تخصصی و ایحرفه -کارآفرینی، فنی عمومی،

 مؤثر اشتغال ایجاد جهت در آنان عالیق و استعدادها و جامعه
 .مولّد و

 اب متناسب جمعیّت، جغرافیایی و فضایی توزیع باز .0
 و تعادلم توزیع هدف با آب تأمین بر تأکید با زیستی یتظرف

 .جمعیّتی فشار کاهش

 و مرزی مناطق و روستاها در جمعیّت جذب و حفظ  .١٠
 واحلس و جزایر در بویژه جمعیّتی جدید مراکز ایجاد و تراکم کم

 هایشبکه توسعه طریق از عمان و دریای فارس خلیج
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 سبک فضای ایجاد و گذاریسرمایه تشویق و حمایت زیربنایی،
 .کافی درآمد با کار و

 با هماهنگ خارج و داخل به مهاجرت مدیریت  .١١
 کارهایوساز اجرای و تدوین با جمعیّت کلی هایسیاست
 .مناسب

 و حضور برای کشور از خارج ایرانیان تشویق  .١1
 .آنان هایتوانایی و هاظرفیت از گیریبهره و گذاریسرمایه

 ،اسالمی ایرانی،) ملی بخشهویت هایمؤلفه تقویت  .١1
 نیسرزمی پهنه در اجتماعی همگرایی و وفاق ارتقاء و( انقالبی

 .کشور از خارج ایرانیان و میان مرزنشینان؛ در بویژه

 و کمّی ابعاد در جمعیّتی هایسیاست مستمر رصد  .١۴
 بومی هایشاخص تدوین و مناسب کاروساز ایجاد با کیفی
 .انیانس توسعه و جمعیّتی هایپژوهش و انجام انسانی توسعه

 های کلی سالمت سیاست

 (١0/١١/١101ابالغی )

 و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، خدمات ارائه .١
 -انسانی هایارزش و اصول بر مبتنی سالمت توانبخشی

 .جامعه در آن سازینهادینه و اسالمی
 اساتید تربیت و تعلیم و ارزشیابی انتخاب، نظام . ارتقاء١-١

 و علمی هایمحیط در تحول و مدیران و دانشجویان و
 و پزشکی اخالق اسالمی، هایارزش با متناسب دانشگاهی

 .ایحرفه آداب
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 اجتماعی هایولیتئمس و حقوق از مردم سازی. آگاه١-1
 سالمت هایمراقبت ارائه هایمحیط ظرفیت از استفاده و خود
 .جامعه در اسالمی اخالق و رشد معنویت برای

 مهه در سالم انسان و جانبههمه سالمت رویکرد تحقق .1
 :رعایت با مقررات و اجرایی هایسیاست قوانین،
 .درمان بر پیشگیری . اولویت1-١
 .درمانی و بهداشتی هایبرنامه نمودن . روزآمد1-1
 سالمت تهدیدکننده هایآلودگی و مخاطرات . کاهش1-1
 .علمی معتبر شواهد بر مبتنی
 .یاتوسعه کالن هایطرح برای سالمت یوستپ تهیه. ۴-1
 گاهجای به دستیابی برای سالمت هایشاخص . ارتقاء2-1

 .غربی جنوب آسیای منطقه در اول
 ارزیابی و نظارت پایش، هاینظام تکمیل و . اصالح1-1
 یحصح اجرای و بیماران و مردم حقوق از قانونمند صیانت برای

 .کلی هایسیاست

 زندگی سبک ترویج با جامعه نیروا سالمت ارتقاء .1
 آفرینتنش موانع رفع خانواده، بنیان تحکیم ایرانی، -اسالمی

 و اخالقی هایآموزش ترویج و اجتماعی، فردی زندگی در
 .روانی سالمت هایشاخص ارتقاء و معنوی

 تولید برای نیازمورد هایزیرساخت تقویت و ایجاد .۴
 و زیستی محصوالت ،واکسن دارویی، اولیه مواد و هافرآورده
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 استاندارد و کیفیت دارای تجهیزات پزشکی و ملزومات
 .المللیبین

 هاجاز و القائی تقاضای از ممانعت و تقاضا ساماندهی .2
 ی،بالین راهنماهای و بندیسطح نظام اساس بر صرفاً تجویز
 و گذاریسیاست و کشور ملی دارویی و نظام ژنریک طرح

 واکسن، دارو، واردات و فمصر تولید، بر کارآمد نظارت
 ولیدت از حمایت هدف پزشکی با تجهیزات و زیستی محصوالت

 .صادرات توسعه و داخلی

 از مردم آحاد عادالنه مندیبهره و غذایی امنیت تأمین .1
 امکانات پاک، هوای و آب کافی، و مطلوب سالم، غذایی سبد

 رعایت با همراه ایمن بهداشتی هایفرآورده همگانی و ورزشی
 .جهانی و ایمنطقه معیارهای و ملی استانداردهای

 ماتخد تدارک و مالی تأمین تولیت، وظایف تفکیک .7
 ارائه و عدالت تحقق پاسخگویی، هدف با سالمت حوزه در

 :ذیل شرح به مردم مطلوب به درمانی خدمات
 هایگذاریسیاست شامل سالمت نظام . تولیت7-١

 توسط نظارت و ارزشیابی راهبردی، هایریزیبرنامه اجرایی،
 .پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت
 با بیمه نظام طریق از سالمت منابع . مدیریت1-7

 همکاری و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت محوریت
 .نهادها و مراکز سایر
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 در خدمت کنندگانارائه توسط خدمات . تدارک1-7
 .خصوصی و عمومی دولتی، هایبخش
 سازوکاری مطابق فوق امور ساماندهی و نگی. هماه۴-7
 .کرد خواهد تعیین قانون که است

 هایمراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت بهبود و افزایش .0
 بر تأکید و عدالت محوریت با سالمت یکپارچه و جامع

 وریهرهب و کارآیی اثربخشی، شفاف، رسانیاطالع پاسخگویی،
 بندیسطح بر نظام منطبق درمانی و بهداشتی شبکه قالب در
 :طریق از ارجاع و

 متقن هاییافته بر مبتنی اقدام و گیریتصمیم . ترویج0-١
 تدوین با خدمات و آموزش سالمت، هایمراقبت در علمی و

 استقرار سالمت، هایفناوری ارزیابی و راهنماها، استانداردها
 یریپیشگ و سالمت ارتقاء خدمات اولویت با بندیسطح نظام

 .پزشکی علوم نظام آموزش در هاآن مادغا و
 هایمراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت . افزایش1-0

 یینتع و بالینی حاکمیت نظام ترویج و استقرار با سالمت
 .استانداردها

 ازانجانب برای حمایتی مراقبتی، جامع برنامه . تدوین1-0
 توانمندسازی و سالمت ارتقاء هدف با کشور معلوالن جامعه و

 .آنان

 با درمانی و بهداشتی هایبیمه کیفی و کمی توسعه .0
 :هدف
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 .درمان پایه بیمه ساختن. همگانی0-١
 رایب هابیمه توسط درمان پایه نیازهای کامل . پوشش1-0
 آنجا تا درمان هایهزینه از مردم سهم کاهش و جامعه آحاد
 .شدبا نداشته دیگری رنج و دغدغه رنج بیماری، جز بیمار که

 یلیتکم بیمه توسط پایه بیمه از فراتر خدمات ائه. ار1-0
 هک ایگونه به شفاف و قانونی هایدستورالعمل چارچوب در

 الزم مطلوبیت از همواره درمانی خدمات پایه ارائه کیفیت
 .باشد برخوردار

 در درمانی و بهداشتی جامع خدمات بسته . تعیین۴-0
 رماند و شتبهدا وزارت توسط تکمیلی و پایه هایبیمه سطح

 اجرای بر تولیت مؤثر نظارت و ایبیمه توسط نظام هاآن خرید و
 غیرضروری هایهزینه و زاید اقدامات حذف با هابسته دقیق

 .درمان تا تشخیص بیماری معاینه، چرخه در
 .یدرمان بیمه خدمات ارائه برای رقابتی بازار . تقویت2-0
 مبتنی متسال هایمراقبت و خدمات تعرفه . تدوین1-0

 یکسان واقعی فنی حق با افزوده ارزش اساس بر و شواهد بر
 .غیردولتی و بخش دولتی برای
 عملکرد، کیفیت بر مبتنی پرداخت نظام . اصالح7-0

 ثبتم هایانگیزه ترغیب و عادالنه درآمد ایجاد کارآیی، افزایش
 ارتقاء هایفعالیت به خاص توجه خدمات و کنندگانارائه

 .محروم مناطق در شگیریپی و سالمت

 :بر یدتأک با سالمت بخش در پایدار مالی منابع تأمین  .١٠
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 .هافعالیت و هاهزینه درآمدها، قانونمند سازی. شفاف١٠-١
 در کیفیت ارتقاء با متناسب سالمت، سهم . افزایش١٠-1
 و داخلی ناخالص تولید از درمانی، و بهداشتی خدمات ارائه

 رهایکشو میانگین از باالتر که ینحو به عمومی دولت بودجه
 .یابد تحقق اندازچشم سند اهداف و باشد منطقه
 خدمات و مواد و محصوالت بر عوارض . وضع١٠-1
 .سالمت آورزیان

 هدفمندسازی و سالمت بخش به یارانه . پرداخت١٠-۴
 ارتقاء و عدالت تأمین هدف با درمان و بهداشت هاییارانه

 هب اختصاصی کمک و ر برخوردارغی در مناطق بویژه سالمت
 .درآمدی پایین هایدهک و نیازمند اقشار

 رکتمشا و توانمندی پذیری،ولیتئمس آگاهی، افزایش  .١١
 رتقاءا و حفظ تأمین، در جامعه و خانواده فرد، فعاالنه و ساختارمند
 فرهنگی، هایسازمان و نهادها ظرفیت از استفاده سالمت با

 درمان بهداشت، وزارت نظارت حتت کشور ایرسانه و آموزشی
 .پزشکی آموزش و

 طب مودنن نهادینه و توسعه ترویج، تبیین، بازشناسی،  .١1
 .ایران سنتی
 دجها وزارت نظر تحت دارویی گیاهان کشت . ترویج١1-١

 لیدتو در فنی و علمی هاینوآوری توسعه از حمایت و کشاورزی
 بهداشت، وزارت نظر تحت سنتی دارویی هایعرضه فرآورده و

 .پزشکی آموزش و درمان
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 تشخیصی هایروش کردن روزآمد و استانداردسازی. ١1-1
 .آن با مرتبط هایفرآورده و سنتی طب درمانی و

 طب زمینه در کشورها سایر با تجربیات . تبادل١1-1
 .سنتی
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت . نظارت١1-۴

 .اهیگی داروهای و سنتی طب خدمات ارائه بر
 و سنتی طب میان منطقی تبادل و تعامل . برقراری١1-2
 .درمانی هایروش و تجربیات افزاییهم برای نوین طب

 .تغذیه عرصه در زندگی سبک . اصالح١1-1

 هب پزشکی علوم آموزش نظام کمی و کیفی توسعه  .١1
 جامعه، نیازهای بر مبتنی محور، سالمت هدفمند، صورت

 به عهدمت کارآمد، انسانی نیروی بیتتر و با عادالنه و پاسخگو
 هایشایستگی و مهارت دارای و ایحرفه اسالمی اخالق

 .مختلف کشور مناطق نیازهای با متناسب

 امنظ رویکرد با پزشکی علوم پژوهش راهبردی تحول .١۴
 علوم، رد علمی مرجعیت به دستیابی برای ریزیبرنامه و نوآوری

 کیپزش قطب به یرانا تبدیل و پزشکی ارائه خدمات و فنون
 .اسالم جهان و غربی جنوب آسیای منطقه

 های کلی خانواده سیاست

 (١1/٠2/١101ابالغی )

 ونکان و اسالمی جامعه بنای سنگ و بنیادی واحد خانواده
 دار واقت و بالندگی و سالمت پشتوانه و انسان تعالی و رشد
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 حرکت سوی و سمت و است نظام و کشور معنوی اعتالی
 :به باشد معطوف ایدب نظام

 تحکیم و تقویت و محور خانواده ایجامعه ایجاد .١
اده خانو اسالمی الگوی پایه بر آن اصلی کارکردهای و خانواده

 کانون و فرزند اسالمی تربیت و نما و نشو مرکز عنوان به
 .بخشآرامش

 ها،برنامه مقررات، و قوانین در خانواده گرفتن قرار محور .1
 فرهنگی، اجتماعی آموزشی، نظامات تمام و اجرایی هایسیاست

 .شهرسازی و مسکن نظام ویژه به اقتصادی و

 مسجد و خانواده ارتباط کارکردهای کردن برجسته .1
 هخانواد از صیانت و ملی و اسالمی هویت ارتقاء و حفظ برای

 .و جامعه

 زدواجا تسهیل و ترویج برای ملی فراگیر نهضت ایجاد .۴
سنین  در افراد و پسران و ختراند همه برای آسان و موفق

 ضعو با جامعه در تجرد نفی و خانواده تشکیل و ازدواج مناسب
 و و حمایتی تشویقی مقررات و قوانین و اجرایی هایسیاست
 رب متعالی خانواده تشکیل به گذاریارزش و سازیفرهنگ
 .الهی سنت اساس

 هپای بر آن اجتماعی سرمایه ارتقاء و خانواده تحکیم .2
تأکید  با رحمت و مودت و احترام و خدمت انصاف، و ایترض
 :بر
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  و تربیتی آموزشی، هایظرفیت یکپارچه کارگیری به 
روابط  و خانواده بنیان تحکیم جهت در کشور ایرسانه

 .خانوادگی

  اخالقی تعامالت تقویت و سازیفرهنگ. 

  و فروپاشی برای دشمنان نرم جنگ با مؤثر مقابله 
و  هاآسیب زدودن و موانع رفع و انوادگیخ روابط انحراف
 .خانواده تحکیم هایچالش

  خانواده هایارزش مخل هایبرنامه نشر ممنوعیت. 

  خانواده اعضای مؤثر و مفید حضور برای فرصت ایجاد 
به  فراغت اوقات از خانواده مؤثر استفاده و یکدیگر کنار در

 .جمعی صورت

 رویجت و تقویت و هخانواد اسالمی الگوی ترسیم و ارائه .1
 :با ایرانی -اسالمی زندگی سبک
  جازدوا در پسندیده هایسنت و متعالی هایارزش ترویج 
 .خانواده و

  هایپیرایه زدودن و اخالقی هایارزش کردن پررنگ 
 .آن از باطل

  فرهنگ مظاهر و گراییتجمل و اشرافیت با مبارزه 
 .غرب

  رفتارهای ازیسبرجسته و مرجع هایگروه رفتار اصالح 
 مرجع هایگروه گیریشکل از جلوگیری و آنها شایسته
 .ناسالم
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 هایرویه و حقوقی نظام تکمیل و اصالح بازنگری، .7
و  دیدج مقتضیات و نیازها با متناسب خانواده حوزه در قضایی

 تأمین و حکمیت توسط اولیه مراحل در دعاوی فصل و حل
 و اجرای دادرسی انتظامی، مراحل تمامی در امنیت و عدالت
 .خانواده تحکیم و تثبیت هدف با خانواده دعاوی در احکام

 مرد و زن اسالمی روابط رعایت و سالم فضای ایجاد .0
 .جامعه در

 نانآ توانمندسازی با هاخانواده اقتصاد و معیشت ارتقاء .0
 ازدواج و اشتغال، درباره آنها آینده هایکاهش دغدغه برای

 .مسکن

 پس و حین قبل، آموزش و ایاورهمش نظام ساماندهی  .١٠
 انیاساس مب بر آن به دسترسی تسهیل و خانواده تشکیل از

 .خانواده استحکام جهت در ایرانی -اسالمی

 مشارکت جلب جهت در خانواده تشویق و تقویت  .١١
همه  در کشور هایبرنامه و اهداف پیشبرد برای خانواده
 .دفاعی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، هایعرصه

 و نقش مادری همسری، کرامت و عزت از مایتح  .١1
ولیت ئمس و مردان اقتصادی و نقش پدری و زنان داریخانه

 وادهخان اعضای توانمندسازی و مردان و زنان معنوی و تربیتی
 سالتر نقش و ایفاء و خانوادگی تعامالت پذیری،ولیتئمس در

 .خود



 

 

١١1 

 

١١1 

 

 ادنه تزلزل عوامل و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری  .١1
 اآن ب از ناشی هایآسیب جبران و طالق موضوع بویژه انوادهخ

 و خانواده فروپاشی و طالق عوامل مستمر شناسایی
 .طالق کراهت سازیفرهنگ

 اب هایخانواده از فرهنگی و اقتصادی حقوقی، حمایت  .١۴
 .آنان ازدواج تسهیل و تشویق و زنان سرپرستی

 برای مناسب تشویقی و حمایتی هایروش اتخاذ  .١2
 و جسمی هایمراقبت تقویت و خانواده در سالمندان تکریم
 .آنان از عاطفی و روحی

 جانبههمه سالمت ارتقاء برای الزم کارهایوساز ایجاد  .١1
 در جهت افزایش فرزندآوری و باروری سالمت بویژه هاخانواده

 .بالنده و پویا سالم، جوان، جامعه از برخورداری



 
 

   

 

 
 

  

 دفاعی، اداری و قضایی حوزه سیاسی،
 قضایی کلی هایسیاست

 (10/7/١10١ ابالغی)
 اداری نظام کلی هایسیاست

 (١1/٠١/١100 ابالغی)
 غیرعامل پدافند کلی هایسیاست
 (11/١١/١100 ابالغی)

 امنیتی دفاعی، خودکفایی کلی هایسیاست
 (10/0/١10١ ابالغی)

 انتخابات کلی هایسیاست
 (1۴/٠7/١102 ابالغی)

 گذاریقانون نظام کلی هایسیاست
 (٠1/٠7/١100)ابالغی 



 

 

١١۴ 

 

 ی های کلی قضایسیاست

 (10/٠3/١10١)ابالغی 

 تضمین جهت در کشور قضایی ساختار نظام اصالح .١
 و دقت سرعت با همراه اجتماعی و فردی حقوق تأمین و عدالت

 .بعدی بندهای در مذکور هایسیاست به اهتمام با

 .اهدادگاه در یمین و بینه از استفاده کردن مندنظام .1

 .مهم هایپرونده در قضات تعدد از استفاده .1

 .موردنیاز سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی   .۴

 قوه در قضایی ماهیت دارای امور کلیه دادن تمرکز .2
 رراتمق و قوانین و اصالح قضایی ماهیت تعریف با قضاییه
 همه به قضایی ماهوی رسیدگی و آن اساس بر مربوط

 .و تظلمات هادادخواهی

 عیتقط به دستیابی منظور به دادرسی مراحل کاستن .1
 .مناسب زمان در احکام

 با کشور قضایی نظام در دادرسی آیین سازییکسان .7
 .اساسی قانون رعایت

 بر یهقضای قوه بازرسی و نظارتی نظام تقویت و اصالح .0
 .و نهادها قضایی و اجرایی هایدستگاه

 فصل و حل در حکمیت و داوری روش از استفاده .0
 .دعاوی

 متناسب حقوقی آموزش مراکز علمی سطح بردن باال  .١٠
 قویتت قضات، حقوقی بردن دانش باال کشور، قضایی نظام با



 
 

   

 

١١2 

 

و  مادی شرایط به بیشتر توجه و قضاییه قوه پژوهشی امور
 .قضایی هایسمت متصدیان معنوی

 انتو و اخالقی شایستگی و علمی سطح بردن باال  .١١
 تفادهاس برای زمینه ساختنفراهم  و دادگستری ضابطان عملی
 .نتظامیا قوای از بهینه

 مالی، هایزمینه در قضائیه قوه نیازهای تأمین  .١1
 ١20 و ١27 ،١21 به اصول توجه با استخدامی و تشکیالتی

 .اساسی قانون

 ضاییق امور کلیه برای مناسب اسالمی ضوابط تعیین  .١1
 ستمرم نظارت و ضابطان و وکالت، کارشناسی قضاوت، قبیل از
 .آنها اجرای حسن بر قضاییه قوه پیگیری و

 و جرایم عناوین کاهش جهت در قوانین در بازنگری  .١۴
 .زندان مجازات از استفاده کاهش

 .قضایی قوانین تنقیح  .١2

 .جامعه در قضایی و حقوقی فرهنگ دادن گسترش  .١1

 .قضایی مشاورت و معاضدت نظام دادن گسترش  .١7

 های کلی نظام اداریسیاست

 (١2/٠١/١100)ابالغی 

 هایارزش بر تنیمب سازمانی فرهنگ سازینهادینه .١
 و انسانی هایسرمایه به نهادن ارج و انسانی کرامت و اسالمی

 .اجتماعی



 

 

١١1 

 

 منابع ارتقای و خدمت تداوم جذب، در محوریعدالت .1
 .انسانی

 منابع گزینش هایروش روزآمدی و معیارها بهبود .1
 ایستهش و متعهد توانمند، انسانی نیروی جذب منظور به انسانی

 .ایو غیرحرفه ایسلیقه هاینگرش و هانظریتنگ از پرهیز و

 سالمیا اخالق بر مبتنی ساالریشایسته و گراییدانش .۴
 .مدیران ارتقای و نصب در

 و بهسازی و انسانی منابع معنوی رشد زمینه ایجاد .2
 .آنان هایمهارت و تخصص دانش، سطح ارتقای

 با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعایت .1
 شاغل و شغل هایویژگی و جایگاه توانمندی، ،عملکرد بر تأکید

 .تماعیاج و اقتصادی شرایط به توجه با حداقل معیشت تأمین و

 در متخصص نیروهای نگهداری و جذب سازیزمینه .7
 .محروم مناطق و یافته توسعه کمتر هایاستان

 و بازنشستگان معیشت تأمین و عزت و کرامت حفظ .0
 .هاآن مفید تجارب و راتنظ از گیریبهره و بگیرانمستمری

 و کار بین تعادل ایجاد و خانواده استحکام به توجه .0
 .اداری نظام در افراد زندگی

 التتشکی ساختن منطقی و سازیمتناسب سازی،چابک  .١٠
 .اندازچشم اهداف تحقق جهت در اداری نظام

 با سازمانی و اداری تمرکز عدم و پذیریانعطاف  .١١
 .وریکش خدمات کیفیت و تسرع اثربخشی، افزایش رویکرد



 
 

   

 

١١7 

 

 هایروش و فرآیندها در کارآیی و اثربخشی به توجه  .١1
 .کشوری خدمات ارائه در تسهیل و تسریع منظور به اداری

 یحتنق و تنظیم در روزآمدی و شفافیت محوری، عدالت  .١1
 .اداری مقررات و قوانین

 اثربخش تعامل و هماهنگی همسوسازی، نگری،کل  .١۴
 و فرابخشی اهداف تحقق منظور به اداری هایدستگاه

 .اندازچشم

 الزامات آوردن فراهم و الکترونیک اداری نظام توسعه  .١2
 .عمومی خدمات مطلوب ارائه منظور به آن

 بکارگیری طریق از اداری نظام کردن بنیاندانش  .١1
 رب ابتناء با اطالعات، سازییکپارچه و دانش مدیریت اصول
 .اسالمی هایارزش

 ایارتق منظور به کیفی و نوین تر،بر رسانیخدمات  .١7
 .مردم اعتماد و رضایتمندی سطح

 یفتکال و حقوق به نسبت بخشیآگاهی و سازیشفاف  .١0
 مندابطهض و آسان دسترسی بر تأکید با اداری نظام و مردم متقابل

 .صحیح اطالعات مردم به

 هایظرفیت از استفاده و جذب برای سازیزمینه  .١0
 .اداری نظام در مردمی

 و اداری پذیریمسئولیت فرهنگ اشاعه قانونگرایی،  .1٠
 و شهروندان و رجوعارباب تکریم و پاسخگویی اجتماعی،

 .هافعالیت کلیه در فردی و ایبرخورد سلیقه از اجتناب



 

 

١١0 

 

 فرهنگ اجتماعی، انضباط کاری، وجدان سازینهادینه  .1١
 ظحف و زیستیساده جویی،صرفه داری،امانت کنترلی، خود
 .لالمابیت

 ،روانی امنیت اساس بر اداری مناسبات و روابط تنظیم  .11
 .جامعه حادآ نسبی رفاه نیز و فرهنگی بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی،

 بر وارده هایخسارت جبران و مردم حقوق حفظ  .11
 میماتتص در تقصیر یا قصور اثر در حقوقی و حقیقی اشخاص

 .اداری نظام در و مقررات قانون خالف اقدامات و

 در اخالقی هایارزش رشد و اداری نظام سالمت رتقایا  .1۴
 از گیریبهره اداری، و قانونی فرآیندهای اصالح طریق از آن

 با خوردبر و پیشگیری موثر نظام بکارگیری فرهنگی و امکانات
 .تخلفات

 هایشیوه و ساختارها هماهنگی و کارآمدسازی  .12
 .عاتاطال سازییکپارچه و اداری نظام در کنترل و نظارت

 و فرهنگ اشاعه و ابتکار و نوآوری روحیه از حمایت  .11
 .اداری نظام پویایی منظور به مستمر بهبود

 قوه، سه محترم رؤسای) هاسیاست این محترم مخاطبان
 موظفند( غیردولتی نهادهای مسئوالن مسلح، نیروهای

 رفتپیش و تهیه را آن شدن عملیاتی مشخص برای بندیزمان
 .نمایند گزارش معین زمانی فواصل در را آن

 ایخامنه سیدعلی
١۴/١/١100 

 



 
 

   

 

١١0 

 

 های کلی پدافند غیرعاملسیاست

 (12/١١/١100)ابالغی 

 همجموع از است عبارت که غیرعامل پدافند بر تأکید .١
 کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که غیرمسلحانه اقدامات

 و لیم پایداری ارتقاء ضروری، هایتداوم فعالیت پذیری،آسیب
 نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل
 .گرددمی دشمن

 ابانتخ قبیل از غیرعامل پدافند ضوابط و اصول رعایت   .1
 زدایی،حساسیت مورد، حسب تجمیع یا سازیپراکنده ایمن، عرصه

 معیتیج مراکز به نسبت سازیایمن و دشمن فریب اختفاء، استتار،
 هایطرح و سرزمینی آمایش هایطرح در بویژه اهمیت حائز و

 .کشور توسعه آینده

 هب اهمیت حائز تأسیسات و اماکن مراکز، بندیطبقه .1
 .لزوم صورت در آن روزآمد کردن و مهم و حساس حیاتی،

 رعایت با) غیرعامل پدافند هایطرح اجرای و تهیه .۴
 حائز تاسیسات و اماکن مراکز، مورد در( فایده -هزینه اصل

 اساس بر اجراء دست در و موجود( و غیرنظامی مینظا) اهمیت
 أمینت و ششم برنامه پایان تا حداکثر امکانات و بندیاولویت
 .نیاز مورد اعتبار

 هایسالح برابر در غیرعامل پدافند جامع طرح تهیه .2
 .شیمیایی و میکروبی ای،هسته نظیر غیرمتعارف



 

 

١1٠ 

 

 و تأسیسات مستحدثات، کردن چندمنظوره یا دو .1
 دیپدافن گیریبهره جهت در مواصالتی و ارتباطی ایهشبکه

 و مرزی مناطق در ای بویژهو توسعه عمرانی هایطرح از
 .کشور حساس

 کارگیری به زمینه در عمومی آموزش و سازیفرهنگ .7
 ی،غیردولت و دولتی بخش در غیرعامل پدافند ضوابط و اصول
 هتوسع و آموزشی مختلف سطوح در مواد درسی بینیپیش

 .غیرعامل پدافند زمینه در حقیقاتت

 .غیرعامل پدافند هایطرح اطالعات بندیطبقه رعایت .0

 و جمعیتی مراکز در پرخطر تأسیسات ایجاد از ممانعت .0
 تمهیدات بینیپیش و شهرها از تأسیسات گونه این بردن بیرون
 ستا الزامی هاآن وجود که تأسیساتی از آن دسته برای ایمنی

 رپرخط تأسیسات اطراف در جمعیتی مراکز دایجا از ممانعت و
 .الزم حریم تعیین با

 مورد مرتبط صنایع و فناوری توسعه از الزم حمایت  .١٠
 .داخلی یدتول و طراحی بر تأکید با غیرعامل پدافند در کشور نیاز

 قابلهم در غیرعامل پدافند ضوابط و اصول کارگیری به  .١١
 دیدج تهدیدات رسای و الکترونیکی و افزارینرم تهدیدات با

 رسانی،اطالع هایشبکه صیانت و منظور حفظ به دشمن
 .ایرایانه و مخابراتی

 کمشتر هایطرح تهیه برای الزم کاروساز بینیپیش  .١1
 و هابرنامه و هاطرح سایر در هماهنگی ایجاد و سازیایمن



 
 

   

 

١1١ 

 

 حوادث و غیرعامل پدافند حوزه دو در نهادهای مسئول، مدیریت
 .هاهزینه کاهش و افزاییهم جهت رد غیرمترقبه

 و ریزیبرنامه طراحی، تدوین برای مرکزی ایجاد  .١1
 و مقررات معیارها، استانداردها، ضوابط، و اصول تصویب

 اعمال رب نظارت و پیگیری و پدافند غیرعامل فنی هاینامهآیین
 .هاآن

 های کلی خودکفایی دفاعی، امنیتی سیاست

 (10/0/١10١ ابالغی)

 آورینو خودکفایی، خودباوری، فرهنگ تعمیق و هتوسع .١
 .امنیتی و دفاعی ابعاد و سطوح تمام در خالقیت و

 ناوریف و علوم توسعه و تولید افزاری،نرم نهضت ترویج .1
 أکیدت با دانش مرزهای در حرکت و امنیتی و دفاعی تحقیقات و

 .روزآمدی و سازیبر بومی

 منیتیا و دفاعی نیاز مورد برتر هایفناوری به دستیابی .1
 .هانآ توسعه از پشتیبانی و نوآوری بر تأکید با آینده و حال

 و کاالها ها،سامانه در کشور خودکفایی بر تأکید .۴
 تجهیزات بهسازی با توأم امنیتی و دفاعی داراولویت خدمات
 .آن کارایی قابلیت و افزایش و موجود

 خارج از امنیتی و دفاعی نیازهای تأمین ممنوعیت .2
 مالحظات رعایت با االمکانحتی و ضرورت حد در مگر شورک

 :زیر

 فناوری انتقال اولویت اب. 



 

 

١11 

 

 پشتیبانی و آموزش تأمین. 

 متنوع منابع از تأمین. 

 از اعم هابخش سایر مشارکت جلب و سپاریبرون .1
 رعایت اب مسلح نیروهای نیازهای تأمین در دولتی غیر و دولتی

 .حفاظتی امنیتی و مالحظات

 و مستعد نیروهای کارگیری به و توانمندسازی جذب، .7
 رتقاءا برای آنان تقویت و رشد هایزمینه نمودن فراهم با نخبه

 زنیا مورد امنیتی و دفاعی هایفناوری های توسعهقابلیت
 .کشور

 در کشورها دیگر با همکاری و ارتباط برقراری .0
 و دفاعی خدمات و کاالها تجاری و تولیدی علمی، هایزمینه

 فاییخودک کلی هایسیاست به اهداف دستیابی برای امنیتی
 .امنیتی و دفاعی

 هایفناوری و صنایع توسعه مسیر سازیصرفه به مقرون   .0
 .یازنمورد هایفناوری در افزاییهم ایجاد و کشور امنیتی و دفاعی

 های کلی انتخابات سیاست

 (1۴/٠3/١101)ابالغی 

 و اسالمی شورای مجلس انتخاباتی هایحوزه تعیین .١
 اپذیرنمقتضیات اجتناب و جمعیت مبنای بر اسالمی شوراهای

 تشناخ همچنین و انتخاباتی عدالت حداکثر که ایگونه به
 .گردد فراهم نامزدها از مردم



 
 

   

 

١11 

 

 صورت به اسالمی شورای مجلس انتخابات برگزاری .1
 .مرحله اول در قانونی نصاب کسب عدم صورت در ایمرحله دو

 قسیمت با انتخاباتی تبلیغات در داوطلبان مندیبهره .1
و  داص از مورد حسب انتخابات هر در امکانات با متناسب برابر
 و دولتی امکانات و هارسانه دیگر و مجازی فضای و سیما

 .کشور عمومی

 غیرمجاز و مجاز منابع و هاهزینه نوع و حدود تعیین .۴
 لبانتی داوطانتخابا هایهزینه و منابع سازیشفاف انتخاباتی،

 اعمال و صالحذی مراجع به اعالم و سیاسی هایتشکل و
 تخلفات اب چگونگی برخورد و شیوه تعیین و آن بر دقیق نظارت

 .مالی

 و فریب تطمیع، تهدید، تخریب، هرگونه ممنوعیت .2
 مغایر امنیت اقدام هرگونه و قانونی اختیارات از خارج هایوعده
 .انتخاباتی تبلیغات رد مذهبی و قومی تفرقه نظیر ملی

 عما بیگانگان امکانات و حمایت از استفاده ممنوعیت .1
 قعمو برخورد به و احزاب و نامزدها توسط تبلیغاتی و مالی از

 .ربطذی هایدستگاه

 اقدام ههرگون و انتخاباتی تخلفات و جرایم از پیشگیری .7
 یو رسیدگ ملی امنیت و ملی وحدت ملی، منافع قانون، مغایر
 تی،امنی جرایم ویژه به آنها به مورد حسب نوبت از خارج و سریع
 .ضد داوطلبان تخریبی اقدامات و تبلیغاتی و مالی



 

 

١1۴ 

 

 و عمومی هایآموزش و آگاهی و شناخت سطح ارتقاء .0
فرهنگ  در آن کردننهادینه و انتخاباتی هنجارهای ترویج

 منظور هب سالم سیاسی رقابت ضوابط و قواعد تعیین و عمومی
 هب و کمک مردم نشاط با و آگاهانه حضور و مشارکت افزایش
 .اصلح انتخاب

 دقانونمن فعالیت برای الزم قواعد و هاچارچوب تعیین .0
 رد اشخاص حقیقی و سیاسی هایتشکل و احزاب والنهئمس و

 جمهوری نظام مبانی و اصول بر مبتنی انتخابات عرصه
 به رانتخاباتی منج هایرقابت که نحوی به ایران اسالمی
 .شود نظام اقتدار و ثبات اعتماد، آگاهانه، مشارکت افزایش

 - بمناس سازیزمینه با همراه -گزینیشایسته ارتقاء  .١٠
 و ایران اسالمی جمهوری شایسته تراز داوطلبان انتخاب در

 :طریق از مربوط جایگاه با متناسب هاییویژگی دارای
 مومیع شرایط و هاشاخص و معیارها دقیق . تعیین١٠-١

 رتأکید ب با اساسی قانون چارچوب در داوطلبان اختصاصی و
 هاییتولئمس با متناسب شایستگی و جسمی علمی، کارآمدی

 اسیاس و قانون اسالمی نظام و انقالب اسالم، به تعهد و مربوط
 .دیاقتصا - اخالقی سالمت و فقیه والیت به التزام ویژه به

 در انداوطلب تگیشایس و توانایی اولیه . شناسایی١٠-1
هر  اب متناسب و قانونی مناسب هایشیوه به نامثبت مرحله

 .انتخابات



 
 

   

 

١12 

 

 صالحیت برای الزم شرایط احراز و دقیق . بررسی١٠-1
 اباتهر انتخ قانون چارچوب در کافی زمان بینیپیش با نامزدها

 و نهوالئمس پاسخگویی و صالحذی مراجع از استعالم طریق از
 .آنها موقع به

 رساندن حداقل به برای الزم ترتیبات . اتخاذ١٠-۴
 .شاغل داوطلبان حضور ممنوعیت

 برای الزم شرایط و معیارها اعالم و . تعریف١٠-2
 نامزدهای بودن مدبر و مدیر و مذهبی سیاسی، رجل تشخیص

 .نگهبان شورای توسط جمهوری ریاست

 مراحل و ابعاد فرایندها، بر نگهبان شورای نظارت  .١١
مجلس  و اسالمی شورای مجلس جمهوری، ریاست تانتخابا

 داوطلبان، صالحیت نهایی تأیید جمله از رهبری خبرگان
 نظور تأمینم به انتخابات ابطال یا تأیید و شکایات به رسیدگی
 حقوق تأمین و حداکثری مشارکت جلب انتخابات، سالمت

 :با دهندگانرأی و داوطلبان
 و شده بندیمانز شفاف، کارهای و ساز . تعیین١١-١

 نمایندگان یا داوطلبان حضور کردن فراهم بخش واطمینان
 .مراحل تمام ها درآن

 ابطال دالیل خصوص در مکتوب . پاسخگویی١١-1
 .آنان درخواست صورت در داوطلبان صالحیت رد و انتخابات

 حداکثرسازی جهت در نوین هایفناوری از گیریبهره  .١1
 .اعالم نتایج و آراء شمارش و ذاخ در سالمت و سرعت شفافیت،



 

 

١11 

 

 وظایف اجرای حسن برای الزم سازوکار تعیین  .١1
الی، م سوءاستفاده از جلوگیری نامه،قسم رعایت نمایندگی،
 یا زوال صورت در الزم اقدامات انجام و اخالقی و اقتصادی

 .منتخبان در مجلس نمایندگی شرایط فقدان کشف

 هایسیاست بچارچو در انتخابات قوانین نسبی ثبات  .١۴
 با ت وضرور به مگر معتنابه، مدت برای آن ندادن تغییر و کلی

 مجلس نمایندگان دوسوم حداقل رأی با تغییرات تصویب
 .اسالمی شورای

 انتخاب حق و انتخابات سالمت و آزادی از پاسداری  .١2
در  الناسحق عنوان به مردم آراء از صیانت و افراد آزادانه
 از طرفیبی کامل رعایت نیز و جراءا و نظارت گذاری،قانون
 .خاطیان با مؤثر برخورد و ناظران و مجریان سوی

 از اعم گانهسه قوای مسلح، نیروهای ورود ممنوعیت  .١1
 و های اطالعاتیدستگاه آنها، تابعه هایدستگاه و هاوزارتخانه

 نهادهای و دولتی هایشرکت و نهادها ها،سازمان امنیتی،
 و جناحی انتخاباتی و سیاسی هاییبنددسته در عمومی

 .داوطلبان از جانبداری

 شورای مجلس جمهوری، ریاست انتخابات اجرای  .١7
و  شهر اسالمی شوراهای و رهبری خبرگان مجلس اسالمی،

 مرکزی اجرایی هیأت زیرنظر و کشور وزارت توسط روستا
 وظایف و هیأت این ترکیب که کشور، وزیر ریاست به انتخابات



 
 

   

 

١17 

 

 و استانی اجرایی هایهیأت وظایف و ترکیب نینهمچ و آن
 .کندمی مشخص قانون را شهرستانی

 هایانتخابات برگزاری همزمانی و تاریخ تنظیم  .١0
 اشدب سال دو حدود آنها برگزاری فاصله که ایگونه به عمومی

 متحد و یکسان امکان حد تا آن اجرایی سازوکار و و مراحل
 .پذیرد صورت

 گذاری م قانونهای کلی نظاسیاست

 (٠2/٠3/١100)ابالغی 

 در اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه اهللآیت حضرت
 ظامن کلی هایسیاست اساسی، قانون ١١٠ اصل یک بند اجرای
 نآ حاشیه در موضوع اهمیت به توجه با و ابالغ را گذاریقانون
 قوه سه. شود ابالغ گانهسه قوای به هاسیاست: »کردند مرقوم

 «.نمایند گزارش را هاپیشرفت و بندیزمان را اقدامات فندموظ

 مقام مصوّب گذاریقانون نظام کلی هایسیاست متن
مصلحت  تشخیصمجمع  با مشورت از پس که رهبری معظم
 :است شرح این به است، شده تنظیم نظام

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 گذاریقانون نظام کلی هایسیاست

 منشاء تریناصلی عنوان به شرع نموازی به توجه -١
 .قانونی لوایح و هاطرح تصویب و تنظیم در گذاریقانون



 

 

١10 

 

 از کشور موجود مقررات و قوانین پاالیش و ارزیابی -1
 جمهوری اساسی قانون و شرعی موازین با مغایرت حیث

 مچهار اصل تضمین برای الزم سازوکار ایجاد و ایران اسالمی
 .اساسی قانون

 اب مقررات مغایرت عدم برای مناسب سازوکار تعیین -1
 .اساسی قانون

 هایسیاست با قوانین انطباق یا مغایرت عدم بر نظارت -۴
 تشخیص مجمع و نگهبان شورای همکاری با نظام کلی

 زا هر یک تحقق برای الزم قوانین تصویب و نظام مصلحت
 .نظام کلی هایسیاست

 نقوانی وضع اجعمر صالحیت و اختیارات حدود تعیین -2
 ،«قانون» از مشخص و روشن تعریف ارائه با مقررات و
 ،«١10 اصل موضوع بخشنامه و نامهتصویب نامه،آیین»
 خط و برنامه» ،«02 اصل موضوع اساسنامه و آزمایشی قانون»

 وحدت آراء» ،«١1۴ اصل موضوع تصمیمات و دولت مشی
 همچنین و مقررات سایر و« ١1١ اصل موضوع ضوابط و رویه
 بر شورک مقررات و قوانین ها،سیاست هرم تعیین و بندیطبقه

 ریقط از مورد، حسب اساسی قانون اصول تفسیر یا نص اساس
 .اسالمی شورای مجلس

 ایترع با لوایح اصالح در مجلس اختیارات حدود تعیین -1
 .الیحه اهداف



 
 

   

 

١10 

 

 مفاد و ساختار تصویب در مجلس اختیار محدوده تعیین -7
 ها،گذاریهدف درآمدها، بینیپیش) کشور کل ساالنه بودجه
 نامهآیین اصالح و الزم قانون تصویب با...( و هزینه موارد

 .مجلس داخلی

 و وزرا تعداد مورد در مجلس و دولت وظایف تعیین -0
 عموضو جمهور رئیس قانونی وظایف آنان، اختیارات و وظایف

 انتزاع الحاق، م،ادغا گونه هر و اساسی قانون ١1۴ و 1٠ اصل
 .قانون تصویب طریق از اداری، هایسازمان ایجاد و

 تعیین و نویسیقانون و گذاریقانون اصول رعایت -0
 :رب تأکید با قانونی هایطرح و لوایح انطباق برای سازوکار

 .آن اجرای بودن سنجش قابل و قانون بودن اجرا قابل -

 .واقعی نیازهای به بودن معطوف -

 .ابهام عدم و تشفافی -

 .حقوقی اصطالحات و ادبیات در استحکام -

 هایطرح و لوایح از یک هر تخصصی شناسه بیان -
 .آن پیشنهاد علت و قانونی

 .قانون اجرای تأثیر ارزیابی و کارشناسی نظرات بر ابتناء -

 .ملی و بلندمدت نگاه ثبات، -

 ندوب آنها ضمنی اصالح یا تغییر عدم و قوانین انسجام -
 .تخصصی شناسه ذکر

 نهادهای و نفعانذی مردم، حداکثری مشارکت جلب -
 .اریگذقانون فرآیند در صنفی و تخصصی نهادمردم قانونی



 

 

١1٠ 

 

 ناروا، تبعیض از اجتناب و قوانین در محوریعدالت -
 االمکانحتی و آن جامعیت و شمول و قانون بودن عمومی

 .قانونی استثناهای از پرهیز

 تعیین و تنقیح تبویب، جامع، قوانین اوینعن تعیین -١٠
 .توسعه ششم برنامه طول در کشور موجود قوانین شناسه

 اسالمی شورای مجلس سوی از سازوکاری تعیین -١١
 قانون 72 اصل موضوع) مجلس در طرح قابلیت تشخیص برای

 .وصول اعالم و طرح از قبل( اساسی

 هب رجاعا برای باال نصاب تعیین و مندسازیضابطه -١1
 مجلس مصوبه تعارض موارد در نظام مصلحت تشخیص مجمع

 .نگهبان شورای نظر با

 جمعم در مصلحت اساس بر که مصوباتی در بازنگری -١1
 دوره نتعیی حیث از است شده تصویب نظام مصلحت تشخیص

 .مصلحت اعتبار

 بوطمر قوانین در گانهسه قوای ذاتی صالحیت رعایت -١۴
 قوانین رد بازنگری عالی؛ شوراهای قبیل از نهادهایی تشکیل به

 برای الزم قانونی کارآمد سازوکار بینیپیش نهادها؛ این موجود
 .عادی قوانین با آنها مصوبات مغایرت عدم تضمین

: محوریت با گذاریقانون هایاولویت تعیین -١2
 قانون اجرا نشده اصول کشور، اجرایی امور از گشاییگره

 ساله نجپ برنامه نظام، کلی هایسیاست انداز،چشم سند اساسی،
 .رهبری مطالبات و توسعه



 
 

   

 

١1١ 

 

 در مسلح نیروهای کل فرماندهی تدابیر رعایت -١1
 .مسلح نیروهای برای گذاریقانون

 و تمکین رعایت، فرهنگ سازینهادینه و ترویج -١7
 .عمومی مطالبه یک به آن تبدیل و قانون به احترام
 

 




