
 های کلی برنامه ششم توسعهابالغ سیاست

 .ششم توسعه را ابالغ کردندیهای کلی برنامهجمهور، سیاستای به آقای روحانی رئیسای رهبر معظم انقالب اسالمی در نامهاهلل خامنهحضرت آیت

و با درنظرگرفتن « سازی فرهنگیتعالی و مقاوم»و « ی علم و فناوریپیشتازی در عرصه»، «اقتصاد مقاومتی»ی گانهی محورهای سههای کلی بر پایهاین سیاست

 ی پیشرفت کهتفکر اسالمی در زمینهی الگوی برآمده از ی ششم، به ارائهی داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامههای موجود در صحنهواقعیت

 .داری جهانی است، کمک کندکلّی مستقل از نظام سرمایهبه

سیاست »، «دفاعی و امنیتی»، «اجتماعی»، «فناوری اطالعات و ارتباطات»، «اقتصادی»های امور: بند و شامل سرفصل ۰۸ششم توسعه دارای  یهای کلی برنامهسیاست

 .است« علم، فناوری و نوآوری»و « فرهنگی» ،«حقوقی و قضایی»، «خارجی

 .جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح استرهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس یمتن ابالغیه

 

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 جناب آقای دکتر روحانی

 جمهور محترمرئیس

 با سالم و تحیت،

 .گرددی ششم توسعه ابالغ میسالهپنجیهای کلی برنامهی کشور قرار داریم، سیاستساله ۰۸انداز دوّم چشم یهای آغازین دههی ماهاینک که در آستانه

ی علم و پیشتازی در عرصه» ،«اقتصاد مقاومتی»ی گانهی محورهای سههای فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایهاین مجموعه پس از بررسی

 .تنظیم شده است« سازی فرهنگیتعالی و مقاوم»و « فناوری

ی و ی انقالبگیری از مدیریت جهادی و روحیههای موجود در کشور و بهرههای وسیع برآمده از زیرساختهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتاتکاء بر توانایی

و از همه باالتر توکل به قدرت « جمعیّت»و « نظام اداری»، «علم و فناوری»، «اقتصاد مقاومتی»، «۴۴اصل »های کلی: آمده در سیاستهای اساسی تکیه بر اولویت

کلّی ی پیشرفت که بهنهی الگویی برآمده از تفکر اسالمی در زمیششم در ارائه یدشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه یرغم تمایل و ارادهتواند ما را بهالیزال الهی می

 .داری جهانی است، یاری رساندمستقل از نظام سرمایه

های کلی که مبنای تنظیم عنوان سیاستای بهی داخلی و خارجی، مجموعههای موجود در صحنهها تالش شده است با درنظرگرفتن واقعیتدر تدوین این سیاست

 .یافتنی باشدساله کامالً دستی پنجدر یک دورهی ششم خواهد بود، تعیین شود که سالهقانون پنج

ها در مراحل گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان الزم را برای حُسن اجرای این سیاستعالی و سایر مسئوالن در قوای سهمراقبت و دقّت نظر جناب

 .تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد

ها و سایر ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعههای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانهتالشالزم است قدردانی خود را از 

 .ها در روند جدید، ابراز دارماندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاستدست

 .گرددسال میها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای از این سیاستنسخه

 ایسیّدعلی خامنه

 ۴۹۹۴تیرماه/  /۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 ششم توسعه یهای کلی برنامهسیاست

 

 امور اقتصادی -

 .وددرصد در طول برنامه محقق ش ۰های کشور، متوسط رشد امکانات و ظرفیت یای که با بسیج همهگونهزا بهرشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -۴

 .پذیری بازارهاوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتبهبود مستمر فضای کسب -۰

 .گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیمشارکت و بهره -۹

شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد آسیای جنوب غربی، تبدیل یژه با کشورهای منطقهویای کشور بهپیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه یتوسعه -۴

 .های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست ۴۰و  ۴۴، ۴۸های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای پیمان

ها( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم ازار سرمایه و بیمهگسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، ب -۵

های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتسرمایه یمؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه

 .مالی

 .نظام بانکی یوسیلههای خرد و متوسط بهتأمین مالی فعالیت -۶

ر منظواتکایی و...( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به یارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بیمه -۷

 .ری و اقتصادی کشورهای تجاگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتسرمایه یتوسعه

 .های الزمگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقایرانیان خارج از کشور و سرمایه یجذب سرمایه -۰

و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء  اعمال نظارت کامل -۹

 .شفافیت و سالمت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیالت

صندوق  یو دائمی شدن اساسنامه« اقتصادییهای زایندهمنابع و سرمایه»عمومی به  یتغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه -۴۸

ملی و  یدرصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ۹۸موجود و واریز ساالنه  یملی با تنفیذ اساسنامه یتوسعه

 .واحد درصد سالیانه به آن ۰افزایش حداقل 

 .ها از بانک مرکزیاستقالل مدیریت حساب -۴-۴۸

 .صورت ارزیغیردولتی به هایملی به بخش یتسهیالت از منابع صندوق توسعه یارائه -۰-۴۸

 .ای و قوانین عادیملی از تکالیف بودجه یاستقالل مصارف صندوق توسعه -۹-۴۸

تسهیالت  یهای مذکور برای ارائههای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکدرصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک ۰۸گذاری ارزی حداکثر سپرده -۴-۴۸

 .ملییشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعهریالی به بخش ک

 .ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی یتکمیل زنجیره -۴۴

یژه میادین ومیادین نفت و گاز کشور بهیبرداری و توسعههای اکتشاف )نه مالکیت(، بهرهگذاری در فعالیتهای غیردولتی برای سرمایهحمایت از تأسیس شرکت -۴۰

 .۴۴های کلی اصل مشترک در چارچوب سیاست

 .مقیاسهای پراکنده و کوچکهای تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاهافزایش سهم انرژی -۴۹

 .های عدالت اجتماعیوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهتحقق کامل هدفمندسازی یارانه -۴۴

 .میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم یبرداری از گازهای همراه تولید در کلیهآوری، مهار، کنترل و بهرههای جمعواگذاری طرح -۴۵

 .رف انرژی(تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )بر اساس شاخص شدت مص یارزش صنعت نفت و گاز و توسعه یافزوده از طریق تکمیل زنجیرهافزایش ارزش -۴۶

بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال های دانشدستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکتبنیان نمودن صنایع باالدستی و پاییندانش -۴۷

 .منظور افزایش خودکفاییفناوری به

 .گاز های نفت وافزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه -۴۰

منظور افزایش های کلیِ مربوط، بهها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستتقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان -۴۹

 .یافته و روستاییگذاری در مناطق کمتر توسعهتولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه

روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری )کانون تولید و  یدامات اجرایی جهت توسعهها و اقاتخاذ برنامه -۰۸

ای های و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصتریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهآفرینی( با برنامهارزش



 ۹ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند سازی تأسیسات و زیرساختدار بومی و مقاومزایی مزیتهای کارآفرینی و اشتغالهای ویژه از فعالیتجدید اقتصادی و حمایت

 .های کلی کشاورزیسیاست

 .رانمک سواحل بر تأکید با خرمشهر –اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار  یتوسعه -۰۴

 ۸/۹۴ریزی برای دستیابی به ضریب جینی برنامه -۰۰

 .های دارای مزیتبازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه یتوسعه -۰۹

 .ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آنحمل یبخشِ ریلی در توسعهاولویتِ  -۰۴

های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم پایانه ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه وحمل یتوسعه -۰۵

 .صادرات و ترانزیت بار یتوسعه هدف با جنوب –ویژه کریدور شمال ای و جهانی بههای ریلی منطقهکشور و شبکه

 .های کلی صنعت و معدنعدنی و افزایش صادرات محصوالت آن با اجرای سیاستهای صنعت، معدن و صنایع مبخش یافزودهافزایش نرخ رشد ارزش -۰۶

 .سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهانتولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان یبنیان نمودن شیوهدانش -۰۷

ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، گاز، پتروشیمی، حمل های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت،اولویت دادن به حوزه -۰۰

 .های پیشرفته در آنهاآب و کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری

 .های کلی معدنسیاست ۹واد معدنی و اجرای بند م یافزودهارزش یاولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره -۰۹

 .راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت یتدوین و اجرای سند جامع و نقشه -۹۸

 .استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور -۹۴

 امور فناوری اطالعات و ارتباطات -

 .ملی اطالعات یالکترونیک در بستر شبکهدولت  یکسب جایگاه برتر منطقه در توسعه -۹۰

 .های اجتماعیسازی شبکهمهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی یمحتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه یتوسعه -۹۹

های ورودی و خروجی فضای مجازی و پاالیش هوشمند آن و ساماندهی، احراز شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه یایجاد، تکمیل و توسعه -۹۴

 .درصد آن داخلی باشد ۵۸که طوریهویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به

 .المللیی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بینگیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستبهره -۹۵

 .المللی فضای مجازیحضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین -۹۶

 .فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه یگذاری زیرساختی در حوزهافزایش سهم سرمایه -۹۷

 .برداری حداکثری از نقاط مداری کشورهای فضایی و حفظ و بهرهبرداری از سامانهری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهرهفناو یتوسعه -۹۰

 

 امور اجتماعی -

 .ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط -۹۹

 .تأمین اجتماعی کشور یاستقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندالیه -۴۸

 .های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعیهای محروم در برنامهسازی و خوداتکائی اقشار و گروهتوانمند -۴۴

 .نشستگی، ازکارافتادگی و...( برای آحاد مردمدرمان، باز یهای تأمین اجتماعی پایه )شامل بیمهارتقاء کیفیت و اصالح ساختار بیمه -۴۰

 :های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید براجرای سیاست -۴۹

 .ایهای کالن توسعهپیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح یتهیه -۴-۴۹

 .های کلی سالمتسیاست ۷اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند  -۰-۴۹

 .های سالمتکمی و کیفی بیمه یأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعهت -۹-۴۹

 .بندی و ارجاعبهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح یسالمت در قالب شبکه یهای جامع و یکپارچهافزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -۴-۴۹

 .بدنی و ورزش همگانیتربیت یتوسعه -۴۴

 .های کلی جمعیتها و ترتیبات الزم برای تحقق سیاستسازی و ایجاد زمینهفرهنگ -۴۵

 .آنان یو توجه ویژه به نقش سازنده هاعرصه یتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه -۴۶

 .های مختلف فرهنگی و اقتصادیهای دولتی در صحنهها و امکانات و مسئولیتت مالی و فرصتاولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در تسهیال -۴۷

 .ایرانی –بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمی هویت -۴۰



 .های عمومی ناشی از آننشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریبخشی مناطق حاشیهسامان -۴۹

 .ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد یای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامهگونهپایدار صنعت ایرانگردی به یعهتوس -۵۸

 .حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور -۵۴

 

 امور دفاعی و امنیتی -

 .دفاعی یعمومی کشور برای بنیه یدرصد بودجه ۵منیت ملی با تخصیص حداقل ای در جهت تأمین منافع و اافزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه -۵۰

 :ارتقاء توان بازدارندگی کشور با -۵۹

 .دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات یها و تجهیزات عمدهها و ظرفیت تولید سالحتوان موشکی و فناوری یتوسعه -۴-۵۹

 .سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشورمندانه و مصونگسترش هوش -۰-۵۹

 .های کلی مصوبهای کشور در چارچوب سیاستهای قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساختافزایش ظرفیت -۹-۵۹

 .تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان -۵۴

های امنیتی، دهی مرزنشینان در طرحهای مرزبانی، مشارکتافزاری، توسعه و تقویت یگانافزاری و سختتأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم -۵۵

 .های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزیفعالیت یتوسعه

 .مصادیق مهم آن یاالنهدرصدی س ۴۸ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش برنامه -۵۶

 .درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ۰۵های کلی ابالغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ها در چارچوب سیاستگردانجانبه با مواد مخدر و روانهمه یمبارزه -۵۷

 .آن در بازار یپیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه -۵۰

 

 امور سیاست خارجی -

 .آسیای جنوب غربی یحفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه -۵۹

گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سرمایه یاولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه -۶۸

 .ازاندسند چشم

 .المللیهای رایج بینهای فرامرزی با زبانکمّی و کیفی رسانه یتوسعه -۶۴

های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی و تأثیر بر سیاست یهای الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعهایجاد زمینه -۶۰

 .ملی

 .ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومیگیری حداکثری از روشبهره -۶۹

 

 امور حقوقی و قضایی -

 .ها با جرائمسازی مجازاتهای دیگر و متناسبمنظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتبازنگری در قوانین جزایی به -۶۴

 .هاها و بازداشتگاهبهبود بخشیدن به وضعیت زندان -۶۵

 .گذاری خارجیگذاری بخش خصوصی و سرمایهسرمایه یمنظور توسعهر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها بهحمایت قضائی مؤث -۶۶

های دولت و مردم بر امالک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش های معنوی و ثبت رسمی مالکیتثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت یتوسعه -۶۷

 .خدمات ثبتی یر ارائههای نوین دفناوری

 

 امور فرهنگی -

 .های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمیتالش شایسته برای تبیین ارزش -۶۰

 .های اقتصاد مقاومتیاصالح الگوی مصرف و سیاست یدرباره سازیفرهنگ و ایرانی –ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی  -۶۹

 .های مهمپیوست فرهنگی برای طرح یهندسی فرهنگی کشور و تهیهم یاجرای نقشه -۷۸

 .ایرانی – حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی -۷۴

 .ایرانی و مقابله با تهدیدات -منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی هحضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی ب -۷۰

 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ساختارهای در ایرانی –های هویت اسالمی توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص -۷۹



 

 امور علم، فناوری و نوآوری -

 .های کلی علم و فناوریاول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست یهدستیابی به رتب -۷۴

 .وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانیاجرای سند تحول بنیادین آموزش -۷۵

 .های مهارتی در نظام آموزشی کشورافزایش سهم آموزش -۷۶

 .جامع علمی کشور یهای کلی علم و فناوری و نقشهپردازی و نوآوری در چارچوب سیاستادی، نظریهعلوم پایه و تحقیقات بنی یتوسعه -۷۷

 .ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد -۴-۷۷

 .ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمیتحول و ارتقاء علوم انسانی به -۰-۷۷

 .جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال یهای تحصیلی با نقشهسازی سطوح و رشتهمتقابل تحصیل با اشتغال و متناسب ینظیم رابطهت -۷۰

ویژه جهان اسالم و ای و جهانی بهعلم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه یبخش در حوزهگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -۷۹

 .بنیانتجارت و صادرات محصوالت دانش یتوسعه

نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به یسازی پژوهش و نوآوری، و توسعهمحور و تجاریهای مسألهتوسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش -۰۸

 .بنیاننیاز اقتصاد دانش

 


