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 مقدمه -الف 

  ش تولید برای  م وری اسالالالمی ایرا س امری گذاری نمودند. تولید نام  شرا سالالا     1399قالب اسالالالمیس سالالا  رهبر معظم ان

به بیشالدرین دد های تجاری  ابزارهای اقدصالادی و محدودیتاز   از یک طرف دشالمنی دشالمنا  و اسالدهادن آن ا  زیرا ضالروری اسالت.

بسالالیاری در کشالالور   های بالقوناز طرف دیگرس ظرفیتو   و باعث کاهش درآمد ملی گردیدن اسالالت  های اخیر رسالالیدنخود طی سالالا 

های اقدصالادی زنی نهچاتوا  ضالمن کاهش وابسالدگی به خارا از کشالورس توا  ملی را در  که با تو ه بیشالدر به آن ا می  1دو ود دار

عدم تواند تحو  آفرین باشالالد. اما  شالالورس نشالالاق و قدرن این نیرو میها نیروی انسالالانی  وا  اسالالت. یکی از این ظرفیت افزایش داد.

صالورن عدم اسالدهادن از نیروی  وا س ی را در پیش داشالده باشالد. زیرا درت از این ظرفیتس ممکن اسالت ضالررهای بسالیاراسالدهادن درسال 

تواند سالالد شالالود. بیکاری نیز مهاسالالد اقدصالالادی و ا دماعی فراوانی در پی دارد. آنمه که میدیل به  وا  بیکار میتبر   وا  پرشالالو

های فراوا  را ایجاد کندس   ش تولید است. از این منظرس از بردای از ظرفیتمحکمی در مقابله با دشمنی دشمنا  باشد و زمینه ب رن

س اسالالاا اقدصالالادس قا مه 2کنندن امنیت ملیس اقددار و پیشالالرفتس   اد فی سالالبیل ال   تأمین تسملرهبری رمز سالالعادن  مقام معظم  نظر 

س 6تواند یک شالکوفایی پایدار بو ود بیاوردس م مدرین بخشالی که می5س عالا اصاللی و بنیانی4س سالدو  فقران اقدصالاد مقاومدی3اقدصالاد

بنابراین   ش تولیدس یک ضالرورن  س تولید اسالت.8ادی کشالورپیشالرفت مو یکی از دو عنصالر  7اسالاا و دلقه اسالاسالی پیشالرفت اقدصالاد

 برای  م وری اسالمی ایرا  است.

هایی که سالتاید و ود دارد. در رویکرد او س سالی  ش تول سالیاسالت های کلی مرتبط با  به  در پرداخدن  دو نوع رویکرد  در این راسالدا

هایی  ش تولید نیازمند سالیاسالتشالودس  دومس گهده می  ویکرددر ر د.نشالوپیشالن اد میشالودس برای   ش نیز منجر به رونق تولید می

های خالی بسالیاری برای کشالوری که ظرفیتس   ش تولید   های فراوا تو ه به و ود ظرفیتاسالت. با   فعلیهای  مدهاون با سالیاسالت

شالرایط و بسالدرهای جاد  های مو ود و ایبه سالمت اسالدهادن ب در از ظرفیت  با گردشبلکه    ها داردس کار دشالواری نیسالتدر همه بخش

 توا  تولید را به صورن   شی افزایش داد.برداری از آن اس میی برای ب رنمناسب

های های سالیاسالتالزم اال را اسالتس اسالدهادن از ظرفیت  گذاریهای ا رایی و قانو دسالدگان  کلی برای همه  هایاز آنجاکه سالیاسالت

شالوند،س های مخدلف کارشالناسالی ایجاد میصالاد ککه بعاالا براسالاا دیدگانهم   ت کرد  نیروهای مدهرق در اقد باتواند  میکلی  

دهد که های کلی نظام نشالا  میها را افزایش دادن و گامی در راسالدای   ش تولید باشالد. بررسالی مجموعه سالیاسالتاثربخشالی سالیاسالت

 
های كلی هاى عجيب، يا به اهميت آن توجه نداريم )بيانات در جلسه تبيين سياستى اين ظرفيتهاى كشور خيلى وسيع است؛ خيلى از ماها آگاه نيستيم به گسترهظرفيت  1

 (.20/12/1392اقتصاد مقاومتی، 
 باشد. توليد كار، توليد علم، توليد فناورى، توليد ثروت، توليد معرفت، توليد فرصت، توليد عزت و منزلت، توليد كاال و توليد انسانهاى  ى وسيع بايد شعار ملتتوليد در يك گستره  2

ى امنيت ملى و كنندهو هم ملت، بر اين توليد همت بگماريم. اين تأمينى وسيع، هم دولت اين است كه در اين گسترهها همه توليد است. رمز سعادت ملت ما در كارآمد؛ اين

 (.1385/ 01/ 01اقتدار و پيشرفت كشور است؛ اين يك جهاد است )بيانات در صحن جامع رضوى، 
 (.1390 /05/ 26كشور، هاى اقتصادىدار فعاالن بخشى اقتصاد در كشور است )بيانات در دياقتصاد است؛ قائمه توليد، اساس 3
 (.9/2/1394)بيانات در جمع كارگران ) فقرات اقتصاد مقاومتی كه ما عرض كرديم، عبارت است از تقويت توليد داخلی 4
 (.19/7/1391ماع مردم بجنورد، )بيانات در اجت اساس قضيه، امروز عبارت است از توليد ملى. عالج اصلى و بنيانى، عبارت است از توليد ملى  5
/  01/ 08)بيانات در جمع مردم و كاركنان صاانعت ن ت عساالويه،  پايدار را به وجود بياورد، توليد اساات تواند يك شاافوفائىترين بخشااى كه مىاقتصاااد يك كشااور، مهمبراى  6

1390.) 
 (.1/1/1393م رضوی، )بيانات در حر اقتصاد است ى اساسى پيشرفتتوليد ملّى، اساس و حلقه 7
/  08 كشاور، ساراسار نمونه كارگران ديدار در بيانات) اسات توليد عنصار  عنصار، يك اسات؛ علم  عنصار عنصار، يك: اسات عنصار دو بر متوقف اول، ىدرجه در شاورك مادى پيشارفت 8

02 /1389.) 
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به تحقق ا رای آن ا در دسالدگان ا راییس  توا  در زمانی کوتان با پیگیری د دارند که میادکام سالیاسالدی مدعددی مرتبط با تولید و و

 اهداف کمک نمود.

  ش تولید اسالت. در   با هدفهای کلی نظام  های سالیاسالتبندی ظرفیتدر پی شالناسالایی و طبقه  گزارش با تو ه به نکان فوقساین  

شالدن اسالت.  مورد نظر ذکر  یبندطبقه بامطابق   آن ا تحلیل  خالصالهسالس    شالدن و  ه ارا یسهای کلسالیاسالتادکام  بندی طبقهادامه منطق  

ها و ود دارند که نیازمند زما  بیشالالدری برای با تو ه به این که بعاالالا ادکامی مانند اصالالالخ سالالاخدارها و فرآیندها و یا زیرسالالاخت

کامی که برای عملیاتی شد  به زما  کمدر نیاز داشده و عملیاتی شالد  هسالدندس تالش شدن از بین ادکام ادصا شدن در بخش قبلس اد

. شودمخاطب هر دکم نیز شناسایی شوند و برای آسانی پیگیری از آن اس دسدگان  مشخصموثر نیز هسدندس دا  در عین 

 

 های کلی جهش تولیدبندی سیاستمنطق طبقه -ب

 منظورعوامل آ  است. به همین    و یا ایجاد   ش در  لذا ایجاد   ش در تولید نیازمند تو ه خاص  ؛تولید تابع عوامل مخدلهی است

اگرچه در ادبیان اقدصالادیس الزم اسالت عوامل موثر در تولید شالناسالایی شالوند. س های کلی   ش تولیدبندی سالیاسالتطبقه  و با هدف

تکنولوژی از م مدرین عوامل تولید هسالدند ولی عوامل دیگری نیز و ود دارند که بعاالا در این ادبیان مهروب بودن  و  کارس سالرمایه

خوردار هسالدند. با این و ودس در اینجا و با تو ه به هدف بررسالیس م مدرین عوامل تولید در فاالای کشالور و یا از اهمیت کمدری بر

 :گردندم مرتبط با آن ا شناسایی میو ادکاشوند به شرخ زیر در نظر گرفده می

 بازار  •

 سرمایه  •

 مواد اولیه  •

 نیروی کار  •

 آوری فنعلم و  •

فرهنگ تولید •

وکارمحیط کسب •

 زیرساخت •

. لذا در گام نخسالت باید ادکام مو ود در شالدخواهد    ش تولید قطعا منجر به فوقس   گانه 8مدناسالب عوامل  تقویت اص و ه ختو 

دکم ابددا  الزم اسالالت . برای انجام این کارس نمودبندی  طبقه مرتبط با عوامل فوق را شالالناسالالایی و در ذیل آن اهای کلی  سالالیاسالالت

 سمرتبطادکام سالیاسالدی  نشالا  داد کههای کلیس  اسالدخراا شالود. بررسالی بندهای سالیاسالت اسالدیدر هر بسالده سالی  بندهااز  سالیاسالدی هر یک  

به همران گانه   8های کلی بر اسالاا عوامل  سالیاسالتروش شالناسالایی  در ادامه   بندی هسالدند.قابل طبقهدر دو سالط  راهبرد و راهکار  

ذکر خواهد شد.ندایج داصله 
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 های تولید در کشوراولویت -ج
ها در اولویت قرار دارند. تها یا صالنایع تولیدی کشالورس با در نظر گرفده شالرایط و ظرفیکدام یک از گرونمشالخص شالود  الزم اسالت  

در   ت تولید چه محصالالوالتی در در ه او   کند عوامل هشالالت گانه فوق باید تعیین اولویت های تولید در کشالالورس مشالالخص می

های کلی و سالیاسالت  اسالالمی  نقالباانان رهبر معظم  ای تولیدی در کشالورس از بیهبه منظور تعیین اولویت تقویت و بکارگیری شالوند.

 بندی نمود.تقسیم 3و خدمان 2س صنعت1توا  به کشاورزیهای تولیدی را میبندیس گرونگرفده شدن است. در یک تقسیمنظام ب رن

امنیت ذذایی برای کشالوری بزر،س پر معیت و شالود. زیرا  از نظر رهبری اولویت در تولید بر اسالاا ده  امنیت ذذایی تعیین می

تولید و محور پیشالرفت کشالور از این رو کشالاورزی پایهس مبنای  5بسالیار دا ز اهمیت اسالت.  4های بلند که دشالمنانی داردهدفدارای  

 دورا   در  اسالالمی نظام  کلی هایهای کلی نیز مورد تو ه قرار گرفده اسالت. در بند سالوم سالیاسالتاین موضالوع در سالیاسالت 6اسالت.

 ، آمدن است:11/7/67ک کشور بازسازی
توجه به بازساازی مراكز صانعتی نبايد كوتفترين خللی بر ضارورت رسايدن به امر خودك ايی كشااورزی وارد آورد، بلفه اولويت و تقدم   -3

اضای و مهار آبها و ايجاد سادها و اين امر بايد مح وظ بماند و مساوولين بيشاتر از گتشاته خود را مفلف به اجرای آن ساازند و در امر احيای ار

های بيفران الهی در طبيعت تالش نمايند كه مطمئناً خودك ايی در كشاورزی رزان و دامداران و است ادۀ هر ته بيشتر از نعمتتشويق كشاو

 .های ديگرای است برای استقالل و خودك ايی در زمينهمقدمه

ندهایی به کشالاورزی و تاکید ها نیز برزی ابالغ شالدن اسالت. در سالایر سالیاسالتهای کلی کشالاوس سالیاسالت29/9/1391هممنین در تاریخ 

های کلی اقدصاد مقاومدیس در گرون مطابق بند ششم سیاست 7محصالوالن کشالاورزی اخدصالاص یافده اسالت.و خودکهایی در  بر تولید 

ها و . بر این اسالالاا الزم اسالالت ظرفیتن ادها و کاالهای اسالالاسالالی کبویرن در اقالم وارداتی، مورد تاکید اسالالت  تأمینکشالالاورزی هم 

ها و برطرف شالد  گانه ذکر شالدن در   ت تولید محصالوالن کشالاورزی ادصالاب و برای اسالدهادن از ظرفیتای عوامل هشالتکمبوده

 ریزی شود.موانع برنامه

 
 .شودی و خدمان کشاورزی را شامل می های زراعیس دامسروری و شکارس  نگلداریس ماهیگیرگرون کشاورزی مجموعه فعالیت 1

س  "تصالالالهیاله و توزیع گالاز طبیعی و گالاز مالایع"س "تولیالد و اندقالا  و توزیع نیروی برق"س  "صالالالنعالت"س  "معالد "شالالالامالل فعالالیالت هالای تولیالدی در بخش هالای    صالالالنعالترون گ 2

یر مسالکونی و نیز ادداث و توسالعه سالاخدما  های مسالکونیس ذفعالیت های سالاخدمانی مشالدمل بر "و   " مع آوری و تصالهیه و توزیع آب"س "اسالدخراا و پاالیش نهت"

 .می باشد "ادداث و توسعه ران هاس تونل هاس کانا  هاس فرودگان هاس بنادر و امور ساخدمانی مشابه

خدمان موسالالسالالان پولی و " س "دمل و نقلس انبارداری و ارتباطان"س   "بازرگانیس رسالالدورا  و هدلداری"گرون خدمان شالالامل فعالیت های خدماتی در بخش های   3

 .باشدمی  "خدمان ا دماعی س شخصی و خانگی  "و  "خدمان عمومی  "س "ای و تخصصی ن مسدغالن و خدمان درفهخدما"س  "مالی 

اشس براى زمرنورزى قلدرهاى دنیاسالالالت بیش از همیشالالاله به امنیت ذذایا اددیاا داردس تا براى نانشس براى خورا  رو که مورد سالالالوبنیت و کینه  -امروز کشالالالور ما 4

توانند در مقابل این عطیهس شالرف او را مطالبه کنندس نباشالد کبیانان در دیدار کشالاورزا س  گوشالدش محداا کشالورهاى دیگر نباشالد؛ محداا کسالانا که ما روذنشس براى 

14 /10 /1384.، 

 کشالاورزى  بلندس بسالیار م م اسالت؛ لذا بخشمعیت و داراى هدف اى  دسالدگان کشالاورزى براى کشالور ما بسالیار م مت اسالت؛ چو  امنیت ذذایا براى کشالورى بزر،س پ ر  5

 ،.14/10/1382و دامدارىِ ما یک بخش ویرن و اسدثنایا است و همه باید براى آ  تالش کنند کبیانان در دیدار   ادگرا  و کشاورزا س 

ى هدف اى بلندس بسالیار م م اسالت؛ لذا بخش کشالاورزى زر،س پ ر معیت و دارابراى کشالورى ب ذذایا  دسالدگان کشالاورزى براى کشالور ما بسالیار م مت اسالت؛ چو  امنیت 6

اى ترین محورهاى توسعه در کشور ماست؛ یک امر داشیهو دامدارىِ ما یک بخش ویرن و اسدثنایا است و همه باید براى آ  تالش کنند ... کشاورزى یکا از اساسا 

ود. کشالاورزىس پایه و زیربنا و اسالاا اسالت کبیانان در دیدار   ادگرا  و کشالاورزا س ف تو ته از کشالاورزى شال نباید مو ب عط   -که الزم اسالت  -نیسالت. تو ه به صالنعت

14 /10 /1382.، 

 .های کلی برنامه ششمهای کلی برنامه دوم توسعهس بند دهم کقسمت چ ارم، سیاستهای کلی اقدصاد مقاومدیس بند سوم سیاستمانند بند ههدم سیاست 7
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یکی از   ن؛ بنابرای1عنصالر اصاللی پیشالرفده محسالوب شالد  یک کشالورس گرون صالنعت اسالتاولویت دوم تولیدس گرون صالنعت اسالت. 

های داخل کشور های صنعدی به تواناییشرایط پیشرفتس اسدقال  صنعدی است. اسدقال  صنعدی به این معنی که ما باید در همه زمینه

ما باید بدوانیم در گرون صنعت  3توانیم در بازار تباد  صنعدی درفی برای گهدن داشده باشیم.در این صورن است که می 2اتکا کنیم.

کند. . البده پیشالرفت گرون صالنعتس به توسالعه گرون کشالاورزی هم کمک می4اسالالمس یک پرچم برافراشالده به دسالاب بیاییم. در دنیای

در گرون صالالنعت نیز باید به صالالنایع راهبردی و اصالاللیس اولویت داد. مطابق بند بنابراین اولویت دوم تولیدس تولیدان صالالنعدی اسالالت.  

ونقلس مواد صالنایع نهتس گازس پدروشالیمیس دملهای راهبردی صالنعدی عباتنداز:  دوزن س5های کلی برنامه شالشالموهشالدم سالیاسالتبیسالت

 299و  168و  117مطابق بند    هادر این دوزن  6.پیشالالرفدهس سالالاخدما س فناوری اطالعان و ارتباطانس هوافاالالاس دریاس آب و کشالالاورزی

 و  کار  از دمایت  ملیس تولید  کلی  هایسالیاسالت 5د بن 10سهای کلی اقدصالاد مقاومدیسالیاسالت 15های کلی برنامه شالشالمس بند سالیاسالت

 تکمیل زنجیرن تولید مورد تاکید است. 12توسعه دوم های کلی برنامهسیاست 7و بند  11ایرانی سرمایه

گیرد. بالا تو اله باله شالالالرایط هالای زیالادی را در بر میاین دوزن نیز فعالالیالت گیرد.ر اولویالت سالالالوم تولیالد قرار میتولیالد خالدمالان نیز د

ولی و مالی و خدمان عمومی در ونقلس موسالالسالالان پرسالالد ارایه و ب بود خدمان در بازرگانیس دملی کشالالور به نظر میاقدصالالاد

 اولویت هسدند.

 
اى دارد در پیشالرفت کشالور؛ یعنا در واقع عنصالر اصاللِا پیشالرفده محسالوب شالد  یک کشالور و لوازما که داردس پیشالرفت در سالاسالا ه صالنعت تأثیر بسالیار امعدقدیم ک 1

توانمندی اى صالنعت هاى ملت ما و شالما عزیزا  کبیانان در بازدید از شالود به افکار و عقاید و ایما اى که مربوق ما شالدنصالنعت اسالت؛ با شالرایطِ در  اى خود معین

 ،.1389/ 01/ 09روسازىس خود

هاى صالالنعدا بر پاى خودما  بایسالالدیم؛ به فکر خودما  تکیه کنیم؛ ى زمینهى یک کشالالورس اسالالدقال  صالالنعدا آ  اسالالت. ما باید بدوانیم در همهیکا از شالالرایط توسالالعه 2

 ،.1389 /01/ 09عت خودروسازىس توانا ی اى خودما  را به کار بگیریم کبیانان در بازدید از توانمندی اى صن

توانید در بازار تباد ِ صالنعدا درفا براى گهدن داشالده باشالید که خودتا  روى پاى خودتا  در دنیاس دنیاى تباد  اسالت؛ اما تباد  دو انبه. تباد ؛ داد  آ  وقدا شالما ما  3

 ،.1389/ 01 /09ى صنعت بایسدید کبیانان در بازدید از توانمندی اى صنعت خودروسازىس زمینه

 ،.1389/ 01/ 09در دنیاى اسالم یک پرچم برافراشده به دساب بیا یم کبیانان در بازدید از توانمندی اى صنعت خودروسازىس  صنعت بدوانیم در بخشباید  4

عان و ارتباطانس هوافاالاس  سالاخدما س فناوری اطال ونقلس مواد پیشالرفدهسهای راهبردی صالنعدی کاز قبیل صالنایع نهتس گازس پدروشالیمیس دملاولویت داد  به دوزن- 28 5

 .های پیشرفده در آن ادریاس آب و کشاورزی، و افزایش ضریب نهوذ فناوری

 گیرد.ها در کشاورزی مورد اسدهادن قرار می در اینجا منظور از کشاورزیس صنایعی است که تولیدان آ  6

 .دن انرژیی ارزش صنعت نهت و گاز و کاهش شتکمیل زنجیرن -11 7

ی تولید کاالهای دارای بازدهی ب ینه کبر اسالالاا شالالاخص شالالدن مصالالرف ی ارزش صالالنعت نهت و گاز و توسالالعهافزودن از طریق تکمیل زنجیرنافزایش ارزش- 16 8

 ،.انرژی

های کلی سالالیاسالالت 3 رای بند ی مواد معدنی و اافزودنی ارزشاولویت داد  به تأمین مواد مورد نیاز صالالنایع داخلی کشالالور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیرن- 29 9

 .معد 

ژی، و افزایش ارزش افزودن از طریق تکمیل زنجیرن ارزش صالنعت نهت و گازس توسالعه تولید کاالهای دارای بازدهی ب ینه کبراسالاا شالاخص شالدن مصالرف انر -15 10

 .نابعداشت صیاندی از مهای نهدی با تأکید بر برباال برد  صادران برقس محصوالن پدروشیمی و فرآوردن

 .پذیری و فاصله گرفدن از خام فروشی در بازن زمانی معین تکمیل زنجیرن تولید از مواد خام تا محصوالن ن ایی با رعایت اصل رقابت -5 11

نیاز کرد  کشالور از خارا در بی ادران و ی تولید برای مصالرف داخلی و صال گذاری ای زیربنایی و ذیر زیربنایی با هدف تکمیل زنجیرنرعایت اولویت در سالرمایه- 7 12

گذاری در اموری که با این تمام و تأمین دداقل نیازهای دفاعی کشالالورس و  لوگیری از سالالرمایهمصالالارف عمدن و نیازهای اسالالاسالالی و هممنین در تکمیل طرد ای نیمه

 .ها و یا تاییع منابع میگرددهدف ا ناسازگار است و مو ب هدر داد  سرمایه
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 گانه 8های کلی بر اساس عوامل تحلیل سیاست -د

اسدخراا برای    است.گانه   8های کلی نظام بر اساا عوامل  تحلیل سیاستاز   ندایج داصل  گزارشس ارا ههدف اصلی این قسمت از  

ها سالیاسالت  هر بند ازمو ود در   ادکام سالس شالدند.  بندیتقسالیمگانه   8عوامل   بر اسالااهای کلی  ابددا سالیاسالتس این قسالمت   داو 

هایی کلی هسالدند که در زیرمجموعه خود های راهبردی سالیاسالتسالیاسالتمنظور از   شالدند. تهکیکدو سالط  راهبرد و راهکار    به

و پیگیری   تری هسالدند که قابلیت ا رارای آ  طرادی شالدن اسالت. راهکارهاس ادکام عملیاتی و مشالخصراهکارهای مخدلهی برای ا 

 تری دارند. آسا 

خراا شالدن در مردله قبلس در چند راهبرد کلی و ترس راهبردهای اسالددهی و داصالل شالد  ندیجه روشالنبه منظور نظم  در گام بعدیس

به عنوا  مثا  کلیه  1.دن در مردله قبل تنظیم شالدندیل راهبردهای کلی مشالخص شال سالس  کلیه راهکارها نیز ذ مشالخص ادذام شالدند.

تقسالیم و راهکارها   "خدمانکارآمد کرد  نظام توزیع کاالها و "و   "توسالعه صالادارن" کلیِ  راهبردِمرتبط با بازار به دو   راهبردهای

ن است.در ادامه ندایج داصل از روش فوق ذکر شد ذیل این دو راهبرد تنظیم شدند.

 

 های کلی مرتبط با بازار. سیاست1

 در داخل کشالور  که در ارتباق با تقاضالا برای محصالوالن تولیدی  هسالدندهایی های کلی مرتبط با بازارس سالیاسالتمنظور از سالیاسالت

های سالتبا تحلیل ادکام سالیا و هممنین مسالا ل ن ادی بازار مثل شالهافیت در بازار توزیع اسالت.  ،تقاضالای داخلی و صالادرانشالامل ک

کارآمد راهکار و   25با  توسعه  اعاارا رسالیم که دو راهبرد اصاللی  ا بازار در دو سالط  راهبرد و راهکار به این ندیجه میکلی مرتبط ب

تقویت بازار در   ت   ش ادکام مرتبط با   های اصلیعنوا  محورتوا  به  راهکار را می 4با    کران نظام توزیع کاالها و خدما 

 فت.تولید در نظر گر

 راهکار  راهبرد ردیف 

1 
 توسعه 

 صادرات 

و كشاورهای  كشاورهای منطقهتوساعه پيوندهای اقتصاادی، تجاری و علمی بوي ه با  .1

اسالمی

ترانزيتیتبديل شدن به قطب تجاری و  .2

های پولی دو و تندجانبه انعقاد پيمان .3

ی بازارهای دريايی  توسعه .4

مزيت های دارایايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمينه .5

اولويت دادن به ديپلماسی اقتصادی .6

بنيانی تجارت و صادرات محصوالت دانشتوسعه .7

صادراتتسهيل مقررات  .8

برای صادرات های الزمگسترش مشوق  .9

های مورد نيازترانزيت و زيرساختگسترش خدمات تجارت خارجی و .10

ور در پتيرى كاالها و خدمات كشاا هاى الزم براى تحقق رقابتفراهم نمودن زمينه.11

سطح بازارهاى داخلى و خارجى

گتاری خارجی برای صادراتسرمايه تشويق.12

 
در جداول   ندی راهبرها و راهفارها در اين قسامت، تیييرات جزيی در دو ساطح راهبرد و راهفارهای ركر شاده در جداول پيوسات اعمال شاده اسات. برای م الب ور جمعبه منظ 1

راهفاری برای راهبرد توساعه صاادارت   به عنوانبندی و نظم مطالب، به عنوان راهبرد ركر شاده اسات. اما در جداول اين قسامت، به منظور جمع ورود به بازارهای جهانیپيوسات، 

 در نظر گرفته شده است.
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ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتیبرنامه.13

ای جديد  دهی بازارهشفل.14

برای تسهيل مبادالت در صورت نيازوكار مبادالت تهاتری است اده از ساز.15

ترش پايدار ساهم ايران ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صاادرات با هد  گسا .16

در بازارهای هد 

گسااترش و   به منظور ی اقتصااادی كشااورتوسااعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه.17

صادرات كاال و خدمات و تسهيل توليد

ایالمللی و منطقههای بينهای سازماناست اده از ظرفيت.18

انتخاب مشتريان راهبردی برای فروش ن ت.19

تهای فروش ن ايجاد تنوع در روش.20

مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش ن ت.21

افزايش صادرات گاز.22

افزايش صادرات برق .23

 پتروشيمیافزايش صادرات .24

 های ن تیافزايش صادرات فرآورده.25

2 

 كارآمد كردن 

 نظام توزيع 

 كاالها و خدمات

سازی نظام توزيع ش ا  و روان .1

گتاریسازی نظام قيمتش ا  و روان .2

بر بازار های نظارتروزآمدسازی شيوه .3

 در نظام توزيع كاال های غير ضرور و ناكارآمدكاهش واسطه .4



 های کلی مرتبط با سرمای سیاست. 2

 البدهگذاری هسالدند. سالرمایه و تسال یل سالرمایه  تأمینهایی هسالدند که ناظر به  های کلی مرتبط با سالرمایهس سالیاسالتمنظور از سالیاسالت

با   اند.وق به آ  دوزن ذکر شالدنها و ... هسالدندس در قسالمت مربآوریس زیرسالاختگذاری در فنهایی که مرتبط با سالرمایهسالیاسالت

توسعه  رسالیم که ساله راهبرد اصاللی  های کلی مرتبط با سالرمایه در دو سالط  راهبرد و راهکار به این ندیجه میتحلیل ادکام سالیاسالت

اهی ب  منابع اندوق جهتراهکار و   4با  ورهای تجاری و اقتصاای کش کاهش خطرپذیری فهالیتراهکارس   19با   گذاریسرمای 

 گذاری در   ت   ش تولید در نظر گرفت.توا  به منظور تقویت سرمایه و سرمایهراهکار را می 3با  توسه  ملی

 راهکار    راهبرد ردیف 

1 
 توسعه 

 گتاریسرمايه

ی نظام بانفیوسيلههای خرد و متوسط بهمالی فعاليت تأمين .1

ور انيان خارج از كشی ايرجتب سرمايه .2

يافته و روستايیگتاری در مناطق كمتر توسعهحمايت دولت از سرمايه .3

 گتاریهای سرمايهرسانی در مورد ابعاد و فرصتاطالع .4

مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سارمايه و  تأمينگساترش و تعميق نظام جامع  .5

خارجی ها( با مشاركت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و بيمه

افزايش سهم موثر بازار سرمايه .6

ارتقاء ش افيت و سالمت نظام مالی .7

گتاران خارجی )با اسات اده از ديپلماسای اقتصاادی، توساعه حوزه عمل جتب سارمايه .8

(ی اقتصادی كشوروي همناطق آزاد و 

گتاری در بازار سرمايه گسترش تنوع ابزارهای سرمايه .9

تفميل ساختارهای بازار سرمايه  .10
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 راهکار    راهبرد ردیف 

گتاری خطرپتير در های شااراكت يا ضاامانت برای ساارمايهس صااندوق ساايتأ  .11

های متضمن تحقيق و توسعهحوزه

كارآمد سازی مديريت منابع مالی .12

ایای و بيمهالی توسعهساماندهی، گسترش و حمايت از نهادهای م .13

 آمار و اطالعات   به تسهيل دسترسیو  سازیبه هنگام ،سازیش ا  .14

ی اطالعاتی وي هده از هر گونه دسترسمقابله جدی با است ا .15

های سازگار با محيط زيستها و فناوریگتاریحمايت و تشويق سرمايه .16

ها،  گتاری از طريق ثبات مالياتسااارمايهاصاااالظ نظام مالياتی در جهت تقويت   .17

 هاش افيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی كردن معافيت

 ی و هادايات باازارهاای پول و سااارمااياه در اناداز ملی، تقويات نظاام پولتجهيز پس .18

گتاریجهت حمايت از سرمايه

سازماندهی رفتار تقنينی، اداری، قضايی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی  .19

 گتاری و توليدكردن امور در جهت حمايت از سرمايه

2 

كاهش خطرپتيری 

های تجاری فعاليت

 و اقتصادی كشور

ای رقاابتی،  نعات بيماه و ابزارهاای آن )باازارها ارتقااء كي ی و كمّی نظاام جاامع صااا  .1

ی اتفايی و...( با مشاركت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجیبيمه

حمايت قضائی موثر در تضمين حقوق مالفيت  .2

استحفام قراردادها  .3

 ای و اسالمی و دوستای مستقل با كمك كشورهای منطقهاستقرار نظام بيمه .4

3 

دهی به جهت 

 منابع صندوق 

 1توسعه ملی

صاورت های غيردولتی بهی ملی به بخشی تساهيالت از منابع صاندوق توساعهارائه .1

ارزی

های عامل  درصاد از منابع ورودی صاندوق، نزد بانك 20گتاری ارزی حداك ر ساپرده .2

ی تساهيالت ريالی به های متكور برای ارائهدر قبال اخت خط اعتباری ريالی از بانك

ی ملیكوتك و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعهبخش كشاورزی، صنايع 

 توسعه ملّی سازی مديريت منابع موجود در صندوق كارآمد .3



 مواا اولی  تأمینهای کلی مرتبط با . سیاست3

 مواد اولیه و اددیا ان ضالالروری صالالنعت  تأمینهایی هسالالدند که بر مواد اولیهس سالالیاسالالت  تأمینهای کلی مرتبط با منظور از سالالیاسالالت

رسالالیم مواد اولیه در دو بعد راهبرد و راهکار به این ندیجه می تأمینهای کلی مرتبط با با تحلیل ادکام سالالیاسالالت  کشالالور تاکید دارند.

 تأمینتوا  به منظور تقویت راهکار را می 8با  مواا مورا نیاز اععنایع ااخلی کشععور  تأمینااان ب  اولویتکه یک راهبرد اصالاللی  

  ت. ش تولید در نظر گرفمواد اولیه در   ت  

 راهکار  راهبرد ردیف 

1 

 اولويت دادن 

 مواد  تأمينبه 

 مورد نياز 

 صنايع داخلی

 كشور  

ها  افزايش توليد داخلی نهاده .1

افزايش توليد كاالهای اساسی )بوي ه در اقالم وارداتی( .2

ی مواد معدنی افزودهی ارزشتفميل ظرفيت زنجيره .3

در توليدات معدنیورد نياز صنايع داخلی كشور اولويت دادن به تأمين مواد م .4

اولويت دادن به توليد محصاوالت و   تبديل مواد معدنی به مواد واساطه و مصارفی .5

خدمات راهبردی مورد نياز مصار  عمومی يا بخش توليد كشور

 
 های كلی، به عنوان راهبردی جداگانه در نظر گرفته شده است.به دليل اهميت و تفرار تند باره در سياست 1
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 راهکار  راهبرد ردیف 

باه  كااالهاای وارداتی باا هاد  كااهش وابساااتگی  تاأمينايجااد تنوع در مباادی  .6

كشورهای محدود و خاص

نيازهای ضروری تأمينی اقتصادی كشور در زه عمل مناطق آزاد و وي هه حوتوسع .7

 مديريت منابع ارزی .8



 های کلی مرتبط با نیروی کار. سیاست4

 ا دماعیس  معیت و آموزش نیروی کار است.  تأمینهایی است که ناظر به  های کلی مرتبط با نیروی کارس سیاستمنظور از سیاست

اسعتررار راهبرد اصاللی   7رسالیم که  روی کار در دو بعد راهبرد و راهکار به این ندیجه میهای کلی مرتبط با نیبا تحلیل ادکام سالیاسالت

ح ظ و جعذ  جمهیتعت ار روسععتعاهعا و ؛  راهکالار 2 بالا اجتمعایی کشععور تعأمینی افی کعارآمعد و  نعدالیع نظعام جعامعی یارعار ع ی  عع ع 

های جمهیتتی ار  راعد متعتمر سعیاسعت؛  بدو  راهکاررج ب  ااخل و خا مدیریت مهاجر ؛  راهکار 3با   مناطق مرزی و کم تراکم

سعممت نیروی  تأمین؛  راهکار 5با بهین  سعازی یملارا و سعاختار نظام آموز عی و تقریراتی کشعور ؛  راهکار 3با  ابهاا کمتی و کی ی

در نظر یالت نیروی کالار در   الت   ش تولیالد توا  باله منظور تقوراهکالار را می 8بالا  وری نیروی کعارافزایش بهره راهکالار و 5بالا کعار 

 گرفت.

 راهکار  راهبرد ردیف 

1 

استقرار نظام جامع، يفپارته، 

ی ش ا ، كارآمد و تنداليه

 اجتماعی كشور تأمين

های های محروم در برنامهسازی و خوداتفائی اقشار و گروهتوانمند .1

 مربوط به رفاه و تأمين اجتماعی

ايه )شامل های تأمين اجتماعی پ ر بيمهارتقاء كي يت و اصالظ ساختا .2

 بازنشستگی، ازكارافتادگی و...( برای آحاد مردمی درمان، بيمه 

2 

حا او و جااتب جاماعايّاات در 

روساتاها و مناطق مرزی و كم  

 تراكم  

روستايی های زيربنايیتوسعه شبفه .1

در روستاگتاری حمايت و تشويق سرمايه .2

 ستارو در ايجاد فضای كسب و كار با درآمد كافی .3

3 
مديريت مهاجرت به داخل و 

 خارج
     - 

4 
های رصد مستمر سياست

 جمعيّتی در ابعاد كمّی و كي ی

 ايجاد ساز و كار مناسب   .1

 های بومی توسعه انسانی  تدوين شاخص  .2

 های جمعيّتی و توسعه انسانیانجام پ وهش  .3

5 

بهينه سازی عملفرد و ساختار 

نظام آموزشی و تحقيقاتی 

 كشور 

ايی نخبگاناسشن .1

پرورش استعدادهای درخشان  .2

های انسانیح و و جتب سرمايه .3

های تحصايلی با نقشاه جامع علمی كشاور متناساب ساازی ساطوظ و رشاته .4

و نيازهای توليد و اشتیال

 ایهای فنی و حرفهتقويت آموزش .5

 سالمت نيروی كار تأمين 6

امنيت غتايی   تأمين .1

بد غتايی سالم، مطلوب و كافیمندی عادالنه آحاد مردم از سبهره  .2

آب و هوای پاک  .3

امفانات ورزشی همگانی  .4

هاای بهاداشاااتی ايمن همراه باا رعاايات اساااتااناداردهاای ملی و فرآورده .5

 ای و جهانیمعيارهای منطقه
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 راهکار  راهبرد ردیف 

 وری نيروی كارافزايش بهره 7

توانمندسازی نيروی كار .1

القيت، سارمايه انساانی از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خافزايش ساهم  .2

كارآفرينی و تجربه

 اصالظ و بازسازی ساختار توليد ملی .3

 ها و بهبود كي يت توليدكاهش هزينه .4

م ال   اتخاار انواع تادابير تشاااويقی و تنبيهیو  افزايش انگيزه نيروی كاار. 5

ها در بخش عمومی و  پرداختكارهای انگيزشااای در نظام اساااتقرار ساااازو

 بنگاهی

وليدسازی تعامل عوامل تبهينه. 6

بساترساازی و سااماندهی اشاتیال و حركت نيروی كار ايرانی در ساطح . 7

 ای و جهانیملی، منطقه

 وری نيروی كاررعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره. 8



 آوریهای کلی مرتبط با فن. سیاست5

 وریآ  فنهای کلی مرتبط با دکام سالیاسالتلیل ابا تح   اند.در این بخش قرار گرفده  سالازیاسالداندارد  و  آوریهای مرتبط با فنسالیاسالت

با گتترش اقتصاا سبز ؛  راهکار 23با   بنیانتوسه  اقتصاا اانشراهبرد اصلی   3رسالیم که  در دو بعد راهبرد و راهکار به این ندیجه می

توا  را میراهکار    4 بای راه تقول نظام اسعتانداراسعازی کشعور و مدیریت کی یت تدوین و اجرای سعند جامع و نرشع ؛  راهکار 7

 آوری در   ت   ش تولید در نظر گرفت.به منظور تقویت فن

 راهکار  راهبرد ردیف 

1 
 توسعه اقتصاد 

 بنياندانش

مهندسای، سااخت، بنيان برای طراحی، های دانشتأسايس و تقويت شاركت .1

 در صااانايع منظور افزايش خودك ايینصاااب تجهيزات و انتقال فناوری به

ن تيين دستی صنعت باالدستی و پا

ی توليد و محصاوالت صانعتی و خدمات وابساته به بنيان نمودن شايوهدانش .2

آن

توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری  .3

محورهای مسألهحمايت از پ وهش  .4

و نوآوری سازی پ وهشتجاری  .5

بنيانمالی برای نياز به توسعه اقتصاد دانش تأمينی نظام جامع توسعه .6

ت پستی و ترافيفی ارتباطات و اطالعات منطقه ه مركز تبادالتبديل ايران ب .7

دستيابی به فناوری با كمك ديپلماسی اقتصادی .8

ريزی گتاری و برنامههای پيشارفته با ساياساتدساتيابی به علوم و فناوری .9

وي ه

های علم و فناوریها و پارکحمايت از تأسيس و توسعه شهرک.10

و درآمد ملی افزايش سهم علم و فناوری در اقتصاد.11

ازدياد توان ملی و ارتقاء كارآمدی.12

حمايت مادی و معنوی از فرآيند تبديل ايده به محصول  .13

افزايش سااهم توليد محصااوالت و خدمات مبتنی بر دانش پيشاارفته و  .14

 50لی در توليد ناخالص داخلی با هد  دساااتيابی به ساااهم فنااوری داخ

درصد
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 راهکار  راهبرد ردیف 

های  نيان و متفی بر فناوریحمايت از توليد و صادرات محصوالت دانش ب.15

ر حوزه هاای دارای مزيات و ظرفيات، باا اصاااالظ امر واردات و بومی بوي ه د

 صادرات كشور

اهتماام بر انتقاال فنااوری و كساااب دانش طراحی و سااااخت برای توليد  .16

بازار ملی در مصاار   حصااوالت در داخل كشااور با اساات اده از ظرفيتم

 كاالهای وارداتی

نياان مقيم خاارج و جاتب ای علمی و فنی ايراها اسااات ااده از ظرفيات.17

متخصاصاان و محققان برجساته سااير كشاورها بوي ه كشاورهای اساالمی 

حسب نياز

نتقال ی اقتصاادی كشاور به منظور اتوساعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه.18

های پيشرفتهفناوری

 ارتقاء كي ی و افزايش كمّی توليد ملّی.19

 ول نهايیباال بردن درجه ساخت داخل تا محص.20

های مرتبط در حوزهحمايت قانونی از حقوق اشااخاص حقيقی و حقوقی .21

آوریبا فن

های توليدی كشورهای علمی و پ وهشی با بخشمرتبط كردن بخش .22

 مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعاملتوسعه فناوری و صنايع .23

2 
 گسترش  

 اقتصاد سبز

 كربنصنعتِ كم .1

 های پاکاست اده از انرژی .2

 محصوالت كشاورزی سالم و ارگانيك  .3

های ها و توانمندیگيری از ظرفيتها با بهرهمديريت پسااماندها و پساااب .4

محيطیاقتصادی، اجتماعی، طبيعی و زيست

های مختلف اقتصادی و اجتماعی بخشاصالظ الگوی توليد در   .5

واد وي ه ترويج مساازی الگوی مصار  آب، منابع، غتا، مواد و انرژی بهبهينه .6

سوختی سازگار با محيط زيست

ی حمل و نقل عمومی ساابز و غيرفساايلی از جمله برقی و افزايش توسااعه .7

 هاشهروي ه در كالنحمل و نقل همگانی به

3 

جامع تدوين و اجرای سند 

ی راه تحول نظام و نقشه

استانداردسازی كشور و 

 مديريت كي يت

خلی و ترويج آنافزايش پوشش استاندارد برای كليه محصوالت دا .1

ساز مقررات ملی ساختمان و واجباری كردن استانداردهای ساخت .2

جوئی انرژیهای صرفهطرظ 

سايل و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای توليد و واردات كليه و .3

بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجرای آنهاتجهيزات انرژی 

 المللیای بينهای ارزيابی كي يت با استانداردهانطباق نظام .4



 های کلی مرتبط با فرهنگ تولید و مصرف. سیاست6

هسالدندس در این دسالده قرار هایی که در ارتباق با سالبک زندگیس مصالرفس رودیه   ادیس فرهنگ کار و تالش و تولید و ... سالیاسالت

رسالیم که د و راهکار به این ندیجه میهای کلی مرتبط با فرهنگ تولید و مصالرف در دو بعد راهبربا تحلیل ادکام سالیاسالت  اند.گرفده

توا  به منظور تقویت را میراهکار   5با مدیریت مصععرف  راهکار و 10با   ایرانی-ترویج سععبز زندگی اسععممیراهبرد اصالاللی   2

 فرهنگ تولید و مصرف در   ت   ش تولید در نظر گرفت.
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 راهکار  راهبرد ردیف 

1 
ترويج سبك زندگی 

 ايرانی-اسالمی

های اقتصاد مقاومتیی اصالظ الگوی مصر  و سياستی دربارهسازفرهنگ .1

  -های هويت اسااالمیتوجه وي ه به توسااعه و تجلی م اهيم، نمادها و شاااخص .2

 ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورايرانی در

ساازی و اصاالظ، تقويت و ساازگار توانمندساازی جمعيّت در سان كار با فرهنگ .3

ای و حرفاهوفنیهاای عمومی، كاارآفرينی، ت تربيتی و آموزشكردن نظااماا

تخصاصای با نيازهای جامعه و اساتعدادها و عاليق آنان در جهت ايجاد اشاتیال 

لّدموثر و مو

مند، شااجاعت علمی و كار روحيه نشاااط، اميد، خودباوری، نوآوری نظامارتقاء  .4

جمعی و وجدان كاری

علم و  نسااابات باه اهميات توساااعاه و افزايش درک اجتمااعیتقويات عزم ملی .5

آوریفن

بنيانكار دانشوتقويت فرهنگ كسب .6

های جمعیتشويق همفاری .7

وری، ليااد ثروت، بهرهتقوياات فرهنااگ جهااادی در ايجاااد ارزش افزوده، تو .8

كارآفرينی، سرمايه گتاری و اشتیال مولد  

نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه اعطای .9

وری با ارائه و تشاااويق الگوهای موفق در اين وساااعه و ترويج فرهنگ بهرهت.10

پاتيری، انضااابااط و لياتسااائوهاای كاارآمادی، متاأكياد بر شااااخص زميناه و باا

 مندیرضايت

 مديريت مصر  2

های كلی اصالظ الگوی مصر  اجرای سياست .1

ترويج مصر  كاالهای داخلی  .2

ها و خدمات ايرانیتوسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كاال .3

صرفه جويی اصالظ فرهنگ مصر  فردی، اجتماعی و سازمانی، ترويج فرهنگ  .4

گرايی و مصااار  كااالی خاارجی باا  و قنااعات و مقاابلاه باا اسااارا ،تباتير، تجمال

ها بوي ه رسانه ملیهای فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانهاست اده از ظرفيت

ای متعادل از اقدامات قيمتی و عهجويی در مصار  انرژی با اعمال مجموصارفه .5

 انرژی« كشورمتی به منظور كاهش مستمر »شاخص شدت غيرقي



 وکارهای کلی مرتبط با مقیط کتب. سیاست7

مبارزن با فسالاد و ورود بخش ذیردولدی به اقدصالاد افزودنس  وری و ارزشافزایش ب رنوکارس های مرتبط با ب بود محیط کسالبسالیاسالت

وکار های کلی مرتبط با محیط کسالببا تحلیل ادکام سالیاسالت  اند.شالدنوکار در نظر گرفدهرتبط با محیط کسالبهای م زب سالیاسالت

افزایش  ؛  راهکالار 14بالا  وکعاربهبوا متععتمر مقیط کتععبراهبرد اصالالاللی  6رسالالالیم کاله در دو بعالد راهبرد و راهکالار باله این ندیجاله می

جویی ار  اععرف راهاار؛  6با   فتععاا مبارزه با ؛  راهکار 9با  لتی ب  اقتصععاا وروا بخش غیراو؛  راهکار 6با وری اقتصععاا کشععور بهره

وکار در   ت توا  به منظور اصالالخ محیط کسالبرا میراهکار   10با  ااعم  نظام ااریو راهکار   4با های یمومی کشعور هزین 

   ش تولید در نظر گرفت.
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 راهکار  راهبرد ردیف 

1 
بهبود مستمر محيط  

 وكاركسب

ريزی و مديريت بهينه در برنامهوكار در روساااتا با سااابمحيط كبهبود  .1

های جديد اقتصااادی در ای و محلی، ايجاد فرصااتسااطح ملی، منطقه

زايی هاای كاارآفرينی و اشاااتیاالهاای وي ه از فعاالياتروساااتاا، حماايات

ها و اماكن روستايیسازی تأسيسات و زيرساختدار بومی، مقاوممزيت

ت كشوركارآمد آمار و اطالعااستقرار نظام جامع و  .2

هاتحقق كامل هدفمندسازی يارانه .3

اصالظ و بازسازی ساختار توليد ملی .4

های فرهنگی، قانونی، اجرايی و اداری توليداصالظ زمينه .5

جلوگيری از ايجاد انحصار در ترخه توليد و تجارت تا مصر  .6

مديريت منابع ارزی با تاكيد بر ثبات ارزش پول ملی .7

رقابتی آنها با خالص ارز آوری والتی كه عرضاااه توليد محصااا حمايت از  .8

م بت يا خالص ارزبری من ی همراه باشد

تنقيح و اصالظ قوانين و مقررات در جهت بهبود توليد .9

ثبات نسبی در قوانين.10

حمايت از مالفيت و كليه حقوق ناشی از آن از جمله مالفيت معنوی.11

  دسااتيابی به ثبات های پولی، مالی و ارزی با هدتنظيم سااياساات.12

دی و مهار نوسانات و تقويت توليد ملیاقتصا

)محيط سااياساای، فرهنگی و  وكارمحيط كساابهای ارتقاء شاااخص.13

ها(ها و زير ساختقضايی و محيط اقتصاد كالن، بازار كار، ماليات

 ثبات محيط اقتصاد كالن.14

2 
وری اقتصاد افزايش بهره

 كشور 

وي ه  ه اقدامات الزم باصاااالحات و  وری اقتصااااد كشاااور باافزايش بهره .1

های مبادله و رفع موانعاصالحات ساختاری و مديريتی و كاهش هزينه

های انسانی، اجتماعی افزوده و منافع ناشی از سرمايهسازی ارزشحداك ر .2

و مادی با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه

ريزی عملياتی و بهبود فرآيند تخصاايص منابع كشااور اسااتقرار بودجه .3

براساس منافع اقتصادی و اجتماعی

گرا و اجرای اصاالظ سااختارهای ارزيابی و ارزشايابی، اتخار رويفرد نتيجه .4

های دولتیحسابرسی عملفرد در دستگاه

های صاانعت، معدن و صاانايع  ی بخشافزودهافزايش نرخ رشااد ارزش .5

معدنی

 های تشاويقی نظيروری انرژی و اعمال ساياساتتدوين برنامه ملی بهره .6

هاای حماايات ماالی و فراهم كردن تساااهيالت باانفی برای اجرای طرظ

گيری نهادهای مردمی و سااازی مصاار  و عرضااه انرژی و شاافلبهينه

 خصوصی برای ارتقاء كارايی انرژی

3 
 ورود بخش غيردولتی

 به اقتصاد 

گاتاری در هاای غيردولتی برای سااارمااياهحماايات از تاأسااايس شاااركات.1

ی ميادين ن ت و برداری و توساعه(، بهرهفيتمالهای اكتشاا  )نه فعاليت

های كلی اصال وي ه ميادين مشاترک در تارتوب ساياسات گاز كشاور به

44

برداری از گاازهاای  آوری، مهاار، كنترل و بهرههاای جمعواگاتاری طرظ.2

ی ميادين ن ت و تأسيسات صنعت ن ت به مردمهمراه توليد در كليه
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 راهکار  راهبرد ردیف 

نهادهای عمومی غيردولتی در يت ظرفگيری مناساب از مشااركت و بهره.3

جهت توليد

های تقويت انگيزه و عزم ملّی و تأكيد و تساريع در اجرای كامل ساياسات.4

44كلی اصل 

 ای دولترعايت انضباط مالی و بودجه.5

 های خصوصی و تعاونیرفع تبعيض بين بخش دولتی و بخش.6

هاای كوتاك و متوساااط در جهات و حماايات از بنگااه سااااماانادهی.7

نهاسازی آكارآمد

گتاری بخش خصاوصای و تعاونی در تقويت و حمايت از توساعه سارمايه.8

قانون  44های ابالغی اصال های اقتصاادی كشاور برابر با ساياساتفعاليت

.اساسی

 44های كلی اصل كل بندهای سياست.9

 مبارزه با فساد 4

تدوين راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط .1

ی ارز از مبادی ورودی تا محل عرضاه  با قاتاق كاال و پيشاگيری و مقابله .2

آن در بازار

سازی آن اقتصاد و سالم سازیش ا  .3

های پولی،  های فسااادزا در حوزهها و زمينهجلوگيری از اقدامات، فعاليت .4

ارزی و تجاری

  تأميناصااالظ ساااختار نظام قضااايی كشااور در جهت تضاامين عدالت و  .5

های  ه سياستبا سرعت و دقت با اهتمام ب  حقوق فردی و اجتماعی همراه

امنيت قضايی

های  اصااالظ و تقويت نظام نظارتی و بازرساای قوه قضاااييه بر دسااتگاه .6

 اجرايی و قضايی و نهادها

5 
های جويی در هزينهصرفه 

 عمومی كشور

 تحول اساسی در ساختارها.1

 ی دولت  سازی اندازهمنطقی.2

 های موازی و غيرضرور حت  دستگاه.3

 های زايدنههزي حت  .4

 اصالظ نظام داری 6

گرايی و شااايسااته ساااالری مبتنی بر اخالق اسااالمی در نصااب و دانش .1

ارتقای مديران

های كمتر سااازی جتب و نگهداری نيروهای متخصااص در اسااتانزمينه .2

توسعه يافته و مناطق محروم

سازی و منطقی ساختن تشفيالت نظام اداریسازی، متناسبتابك .3

و عادم تمركز اداری و سااااازماانی باا رويفرد افزايش ری پاتيانعطاا  .4

اثربخشی، سرعت و كي يت خدمات كشوری

هاای اداری باه منظور توجاه باه اثربخشااای و كاارآيی در فرآينادهاا و روش .5

ئه خدمات كشوریتسريع و تسهيل در ارا

های ادارینگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاهكل .6

لفترونيكتوسعه نظام اداری ا .7

بنيان كردن نظام اداری از طريق بفارگيری اصاول مديريت دانش و دانش .8

يفپارته سازی اطالعات
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 راهکار  راهبرد ردیف 

های اخالقی در آن از طريق ارتقای ساااالمت نظام اداری و رشاااد ارزش .9

گيری از امفااناات فرهنگی و دهاای قاانونی و اداری، بهرهاصاااالظ فرآينا 

ل اتبفارگيری نظام موثر پيشگيری و برخورد با تخ

های نظارت و كنترل در كارآمدسااازی و هماهنگی ساااختارها و شاايوه.10

 نظام اداری و يفپارته سازی اطالعات



 هاهای کلی مرتبط با ایجاا زیرساخت. سیاست8

با   د.انشدندر این قسمت در نظر گرفدهو ن ادن زمین  تکمیل زنجیرن تولید   سونقل ها مثل دملتوسعه زیرساخت های مرتبط باسیاست

راهبرد اصالاللی  8رسالالیم که  های کلی مرتبط با ایجاد زیرسالالاخت در دو بعد راهبرد و راهکار به این ندیجه میتحلیل ادکام سالالیاسالالت

افزایش سععهم ؛  راهکار 3با تامیل زنجیره ارزش ؛  راهکار 6با   ونرلبا  حملتوسععه   عع ؛  بدو  راهکارتوسععه  اقتصععاا اریایی 

هعا برای تولیعد ایجعاا و ترویعت زیرسععاخعتراهکالار؛  1بالا  ی فنعاوری اطمیعا  و ارتبعاطعا هگعذاری زیرسععاختی ار حوزسععرمعایع 

و   راهکار 6با   افزایش تولید انرژی؛  راهکار 2با  ایی انبوه و اعنهتی متعانحمایت از تولید حرف ؛  راهکار 4با مقصعوال  پز عای  

 در   ت   ش تولید در نظر گرفت.توا  به منظور ایجاد زیرساخت را می راهکار 8با  توسه  بخش مهدن

 راهکار  راهبرد ردیف 

 - توسعه اقتصاد دريايی 1

 ونقلتوسعه شبفه حمل  2

رقابتی برای ونقل و ايجاد مزيت ی حملبخشِ ريلی در توساااعهاولويتِ  .1

آن

های باری ريلیاولويت تجهيز شبفه و پايانه .2

ی و مبادی  اتصاال شابفه ريلی به مراكز بزرا اقتصاادی، تجاری و صانعت .3

ورودی و خروجی مهم كشور 

  –وي ه كريدور شاامال ای و جهانی بههای ريلی منطقهاتصااال به شاابفه .4

ی صادرات و ترانزيت بارجنوب با هد  توسعه

يی به  ونقل با توجه به نفات: نگرش شابفهی حملتوساعه و اصاالظ شابفه .5

امنيتی،   –ی محورهاا، آماايش سااارزمين، مالحظاات دفااعی توساااعاه

ی، موقعيت ترانزيتی كشور و تقاضادآوری ملسو

 المللیبيندستيابی به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل  .6

 تفميل زنجيره ارزش  3

ی ارزش صنعت ن ت و گازتفميل زنجيره .1

تفميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصوالت نهايی .2

ها، ابزارها و فرآيندهای اجرايیاصالظ قوانين و مقررات، روش .3

 ارزش صنعت ن ت و گاز  یزنجيره فميل ی تبرا

4 
گتاری زيرساختی  افزايش سهم سرمايه

 ی شبفه ملی اطالعاتايجاد، تفميل و توسعه. 1 ی فناوری اطالعات و ارتباطات  در حوزه 

5 
ها ايجاد و تقويت زيرساخت

 برای توليد محصوالت پزشفی

يه دارويیها و مواد اولتوليد فرآوردهها برای تقويت زيرساخت .1

واكسنها برای توليد تقويت زيرساخت  .2

محصوالت زيستیها برای توليد تقويت زيرساخت  .3

ملزومات و تجهيزات پزشااافی دارای  ها برای توليدتقويت زيرسااااخت  .4

 المللیكي يت و استاندارد بين

6 
ای، انبوه حمايت از توليد حرفه 

 و صنعتی مسفن
 های كارآمدايی از طريق روشستروهای فرسوده شهری و احيای بافت. 1
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 راهکار  راهبرد ردیف 

درآمد و نيازمند  های كمريزی دولت در جهت تأمين مسافن گروهبرنامه. 2

و حماايت از ايجااد و تقويت موساااساااات خيريه و ابتفاارهای مردمی برای 

 تأمين مسفن اقشار محروم

 افزايش توليد انرژی 7

هاافزايش بازدهی نيروگاه .1

برق سازی منابع توليد متنوع .2

پتير و نوينهای تجديديش سهم انرژیزااف .3

هاای تولياد پراكناده، كوتاك مقيااس و  گساااترش تولياد برق از نيروگااه .4

بازده برق  پر

توليد همزمان برق و حرارت .5

  های، پيل، خورشااايدیای، بادیتنوع در منابع انرژی كشاااور )هساااته .6

 (گرمايی و زمين سوختی

 توسعه بخش معدن 8

 های نوين آوریی به فنفار و دستيابخالقيت و ابتتقويت  .1

ارتقااء ساااطح آموزش و تربيات نيروی انساااانی و تعميق پ وهش و    .2

شاناسای بنيادی، اقتصاادی، مهندسای، محيطی و دريايی  گساترش زمين

 برداری مناسب از رخاير معدنی كشوربرای بهره

 مواد مورد نياز صنايع داخلی كشور  تأميناولويت دادن به  .3

 ی شدهمعدنی فرآور صادرات مواد  .4

 شناسی ايران ی زميناست اده از موقعيت وي ه .5

المللی )علمی، فنی، اقتصاادی( جهت جتب  های بينگساترش همفاری  .6

ی اكتشاافات  و جلب دانش و منابع و امفانات داخلی و خارجی در زمينه

و  معدنی و ايجاد واحدهای فرآوری و تبديل مواد معدنی به مواد واساطه  

 مصرفی

 های مناطق دارای ظرفيت معدنی  لويتن اوتعيي .7

های مناسااب برای رشااد صاانايع معدنی و فلزی در بخش  ايجاد زمينه  .8

 آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته



 زودبازدهاقتصادی ها و احکام سیاست -ه
مخدلف بسالیار های  س تعداد این ادکام در بخشبررسالی ادکام سالیاسالدی در خصالوص افزایش تولید در بخش او  نشالا  داد که اوالً

س مالاهیالت آن الا باله لحالاه دورن زمالانی مدهالاون اسالالالت. باله بیالا  دیگرس برخی از این ادکالام مالاهیدی بلنالدمالدن و برخی زیالاد اسالالالت. ثالانیالاً

ن شالالالرایط دهالا بر تولیالد نیز مدهالاون اسالالالت. باله همین دلیالل در این بخش و بالا در نظر گرفرگالذاری آ س میزا  اثارنالد. ثالالثالاًمالدن دکوتالان

 قابلیت ا را داشالده باشالندکدداکثر یکسالاله، ، در کوتان مدن  1و تبعان ناشالی از شالیوع ویروا کروناس ادکامی که کمو ود کشالور 

شالود ا رای آن ا در باشالند را  دا کردن و پیشالن اد میداشالده و عینی  تر  دقیقنظارنیت، قابل3داشالده و ک برتولیدسالریعدر  ، اثرگذاری  2ک

یک سالالیاسالالت   "افزایش سالال م علم و فناوری در اقدصالالاد و درآمد ملی"به عنوا  مثا  سالالیاسالالت قرار گیرد. سالالا   اری  دسالالدور کار 

ی اسالت که به آسالانی و در دکم  "گذاریهای سالرمایهاطالع رسالانی در مورد ابعاد و فرصالت"بلندمدن اسالتس در دالی که دکم  

شالالناسالالایی لذا سالالرعت تأثیرگذاری آ  نیز باال اسالالت.   سدهی منابع مالی گرددتواند باعث   تو میکوتان مدن قابل انجام اسالالت  

ماندن از سالا  بسالیار مهید تواند در سالرعت رسالید  به هدف در زما  باقیمی را داشالده باشالندگانه مذکور  ساله مشالخصالانادکامی که  
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وا د سالاله ویرگی فوق باشالالند در هر یک از  داو  بخش قبل شالالناسالالایی و به عنوا  راهکار عملیاتی  که  ادامهس ادکامیدر   باشالالد.

اند. شناسایی و تهکیک این ادکام براساا دیدگان کارشناسی انجام شدن است. زودبازدن تهکیک شدن

 

 های کلی مرتبط با بازار. سیاست1
 درس حکمآ دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

1 
 توسعه 

 صادرات 

توسعه پيوندهای اقتصادی، تجاری و علمی   .1

و كشاااورهای  بوي ه با كشاااورهای منطقه

 اسالمی

 وزارت امور خارجه 
های كلی سياست

 41برنامه ششم، 

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت  .2

 ی مورد نيازهاو زيرساخت

 وزارت امور اقتصادی

 وزارت راه و ترابری 

ی كلی هاسياست

 4برنامه ششم، 

 بانك مركزی های پولی دو و تندجانبه انعقاد پيمان .3
های كلی سياست

 4برنامه ششم، 

 وزارت راه  ی بازارهای دريايی  توسعه .4
های كلی سياست

 23برنامه ششم، 

 وزارت امور خارجه  اولويت دادن به ديپلماسی اقتصادی .5
های كلی سياست

 60برنامه ششم، 

 وزارت اقتصاد توسعه صادراتهای مشوق گسترش  .6
های كلی سياست

 10اقتصاد مقاومتی، 

ی توساااعاه حوزه عمال منااطق آزاد و وي ه .7

گساااترش و   به منظور اقتصاااادی كشاااور

 تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات  

وزارت امور اقتصادی 

 و دارايی

های كلی سياست

 11اقتصاد مقاومتی، 

 وزارت ن ت  فروش ن تهای روشايجاد تنوع در  .8
های كلی سياست

 13اقتصاد مقاومتی، 

مشااركت دادن بخش خصاوصای در  فروش  .9

 ن ت

 وزارت ن ت 

 

های كلی سياست

 13اقتصاد مقاومتی، 

 وزارت ن ت  افزايش صادرات گاز.10
های كلی سياست

 13اقتصاد مقاومتی، 

 وزارت نيرو  افزايش صادرات برق .11
های كلی سياست

 13تی، اقتصاد مقاوم

 وزارت ن ت  افزايش صادرات پتروشيمی.12
های كلی سياست

 13اقتصاد مقاومتی، 

 وزارت ن ت  های ن تیافزايش صادرات فرآورده.13
های كلی سياست

 13اقتصاد مقاومتی، 

2 

كارآمد 

 كردن 

 نظام توزيع 

كاالها و 

 خدمات

 وزارت صمت  سازی نظام توزيع ش ا  و روان.1

های كلی سياست

 23مقاومتی، اقتصاد 

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 21سرمايه ايرانی، 

 
 عددی كه بعد از عنوان سياست كلی ركر شده، شماره بند حفم مورد نظر است. 1
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 درس حکمآ دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

 وزارت صمت  گتاریسازی نظام قيمتروانش ا  و .2
های كلی سياست

 23اقتصاد مقاومتی، 

 وزارت صمت  های نظارت بر بازارروزآمدسازی شيوه.3
های كلی سياست

 23اقتصاد مقاومتی، 

در   دهای غير ضارور و ناكارآمكاهش واساطه.4

 نظام توزيع
 وزارت صمت 

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 21سرمايه ايرانی، 



 های کلی مرتبط با سرمای . سیاست2
 آدرس حکم دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

1 
 توسعه 

 گتاریسرمايه

رسااااانای در ماورد اباعاااد و اطاالع  .1

 گتاریهای سرمايهفرصت
 وزارت اقتصاد

های كلی سياست

ز كار و سرمايه حمايت ا

 11ايرانی، 

هااای خرد و مااالی فعااالياات تااأمين .2

 ی نظام بانفیوسيلهمتوسط به

 بانك مركزی، 

 هابانك

های كلی برنامه سياست

 6ششم، 

ی ايرانياان خاارج از جاتب سااارمااياه .3

 كشور 

وزارت خارجه، وزارت  

 اقتصاد

های كلی برنامه سياست

 62، 8ششم، 

های كلی سياست

 12جمعيت، 

گاتاری در حماايات دولات از سااارمااياه .4

 يافته و روستايیمناطق كمتر توسعه

 وزارت اقتصاد، 

 سازمان برنامه

های كلی برنامه سياست

 19ششم، 

های شاااراكت يا  صاااندوق تأسااايس  .5

گتاری خطرپتير ضمانت برای سرمايه

هااای ماتضااامان تاحاقاياق و در حاوزه

 توسعه

 ، وزارت اقتصاد

معاونت علمی رياست 

 جمهوری 

های كلی سياست

حمايت از كار و سرمايه 

 18ايرانی، 

مقاابلاه جادی باا اسااات ااده از هر گوناه  .6

دسترسی اطالعاتی وي ه

 وزارت صمت،  

 اقتصادوزارت 

های كلی سياست

حمايت از كار و سرمايه 

 11ايرانی، 

2 

دهی به جهت 

منابع صندوق 

 توسعه ملی

ی تسااهيالت از منابع صااندوق  ارائه .1

های غيردولتی ه بخشی ملی بتوسعه

 صورت ارزی به

 صندوق توسعه ملی

های كلی برنامه سياست

 10-2ششم، 

های كلی سياست

حمايت از كار و سرمايه 

 19ايرانی، 
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 آدرس حکم دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

 20گااتاری ارزی حااداك ر ساااپرده .2

درصااد از منابع ورودی صااندوق، نزد 

هاای عاامال در قباال اخات خط بااناك

هاای ماتكور اعتبااری رياالی از بااناك

ی تساهيالت ريالی به بخش ائهبرای ار

كشااورزی، صانايع كوتك و متوساط 

ی و تعاونی با معرفی صاندوق توساعه 

 ملی

صندوق توسعه ملی، 

 های عاملبانك

های كلی برنامه سياست

 10-4ششم، 



 مواا اولی  تأمینهای کلی مرتبط با . سیاست3
 آدرس حکم دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

1 

 اولويت دادن 

 تأمين به

 مواد 

 مورد نياز 

صنايع 

 داخلی

 كشور  

 ها  افزايش توليد داخلی نهاده .1
 وزارت صمت،  

 وزارت جهاد كشاورزی 

های كلی سياست

 6اقتصاد مقاومتی، 

كاالهای اساااساای )بوي ه افزايش توليد  .2

 در اقالم وارداتی(

 وزارت صمت،  

 وزارت جهاد كشاورزی 

های كلی سياست

 6اقتصاد مقاومتی، 

 ی ارزشفاماياال ظارفاياات زناجايارهتا  .3

 ی مواد معدنی  افزوده
 وزارت صمت 

های كلی برنامه سياست

 29ششم، 

اولويات دادن باه تولياد محصاااوالت و   .4

مصاااار   خادماات راهبردی مورد نيااز 

 عمومی يا بخش توليد كشور

 وزارت صمت 

های كلی برنامه سياست

 29ششم، 

های كلی سياست

 6اقتصاد مقاومتی، 

كااالهاای   تاأمينوع در مباادی ايجااد تن .5

وارداتی باا هاد  كااهش وابساااتگی باه 

 كشورهای محدود و خاص

 وزارت صمت 
های كلی سياست

 6اقتصاد مقاومتی، 

ی توساعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه .6

نياازهاای   تاأميناقتصاااادی كشاااور در 

 ضروری

وزارت امور اقتصادی و 

 دارايی

های كلی سياست

 11اقتصاد مقاومتی، 



 های کلی مرتبط با نیروی کار. سیاست4
 آدرس حکم دستگاه مخاطب راهکار  راهبرد ردیف 

1 

ح و و جتب  

روستاها  جمعيّت در

مرزی و  و مناطق  

 كم تراكم

 گتاری ساارمايه  تشااويق و حمايت.1

 روستا در

وزارت تعاون، كار و رفاه 

 اجتماعی

سياست های كلی 

 10 جمعيت، 

2 
 وری افزايش بهره

 نيروی كار

اتخار و زايش انگيزه نيروی كار اف .2

 انواع تدابير تشويقی و تنبيهی

 وزارت كار، 

 سازمان امور استخدامی

حمايت های كلی سياست

از كار و سرمايه ايرانی، 

1،12 

های كلی اقتصاد سياست

 3مقاومتی، 

 توانمندسازی نيروی كار .3
 وزارت كار، 

 سازمان امور استخدامی

های كلی اقتصاد سياست

 3متی، مقاو
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 آوریهای کلی مرتبط با فن. سیاست5
 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

1 
 توسعه اقتصاد 

 بنياندانش

بنيان برای طراحی، های دانشتأسااايس و تقويت شاااركت .1

منظور مهندسی، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوری به

افزايش خودك ايی در صاانايع باالدسااتی و پايين دسااتی 

 صنعت ن ت.

وزارت ن ت، 

معاونت علمی 

 رياست جمهوری 

های سياست

كلی برنامه 

 17ششم، 

 دستيابی به فناوری با كمك ديپلماسی اقتصادی .2

وزارت خارجه، 

معاونت علمی 

 رياست جمهوری 

های سياست

كلی برنامه 

 60ششم، 

 حمايت مادی و معنوی از فرآيند تبديل ايده به محصول  .3

معاونت علمی 

ت جمهور،  رياس

 وزارت صمت 

های سياست

كلی علم و 

 5-2فناوری، 

بنيان و متفی حمايت از توليد و صاادرات محصاوالت دانش  .4

هاای دارای مزيات و هاای بومی بوي ه در حوزهبر فنااوری

 ظرفيت، با اصالظ امر واردات و صادرات كشور

معاونت علمی 

رياست 

 جمهوری، 

 وزارت اقتصاد

های سياست

كلی علم و 

 6-1فناوری، 

طراحی و ساااخت اهتمام بر انتقال فناوری و كسااب دانش  .5

 برای توليد محصاوالت در داخل كشاور با اسات اده از ظرفيت

 بازار ملی در مصر  كاالهای وارداتی

معاونت علمی 

رياست 

 جمهوری، 

 وزارت صمت 

های سياست

كلی علم و 

 6-2فناوری، 

های سياست

كلی حمايت از 

كار و سرمايه 

 2يرانی، ا

ايرانيان مقيم خارج و های علمی و فنی اساات اده از ظرفيت .6

جتب متخصاصاان و محققان برجساته سااير كشاورها بوي ه 

 كشورهای اسالمی حسب نياز

معاونت علمی 

رياست 

 جمهوری، 

 وزارت خارجه 

های سياست

كلی علم و 

 6-3فناوری، 

به   ی اقتصاادی كشاورتوساعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه .7

 های پيشرفتهمنظور انتقال فناوری
 وزارت اقتصاد

های سياست

كلی اقتصاد 

 11مقاومتی، 

حمايت از و تسهيل تبديل دستاوردهای پ وهش به فناوری  .8

 سازی فناوری تجاری

معاونت علمی 

 رياست جمهوری 

های سياست

كلی حمايت از 

كار و سرمايه 

 2ايرانی، 

های سياست

كلی حمايت از 

مايه كار و سر

 3ايرانی، 

كاالهای دارای بازدهی بهينه )بر اسااااس ی توليد توساااعه .9

 شاخص شدت مصر  انرژی(
 وزارت صمت 

های سياست

كلی برنامه 

 16ششم، 
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 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

2 
 گسترش  

 اقتصاد سبز

ها و گيری از ظرفيتها با بهرهمديريت پسااماندها و پساااب .1

 محيطیدی، اجتماعی، طبيعی و زيستهای اقتصاتوانمندی

ان ح اظت سازم

 از محيط زيست 

های سياست

كلی محيط 

 8-1زيست، 



 های کلی مرتبط با فرهنگ تولید و مصرف. سیاست6
آدرس حکمدستگاه مخاطب راهکار راهبردردیف 

1 

ترويج سبك 

زندگی 

 ايرانی-اسالمی

مند،  ارتقاء روحيه نشاط، اميد، خودباوری، نوآوری نظام .1

 ریشجاعت علمی و كار جمعی و وجدان كا

 ، وزارت كار

سازمان امور 

 استخدامی

های كلی سياست

-2علم و فناوری، 

4 

تقويات فرهناگ جهاادی در ايجااد ارزش افزوده، تولياد  .2

وری، كارآفرينی، سارمايه گتاری و اشاتیال ثروت، بهره

 مولد  

سازمان صداو 

 سيما، 

 وزارت فرهنگ 

های كلی سياست

اقتصاد مقاومتی، 

20 

اشاااخاص دارای مقاومتی به  اعطای نشاااان اقتصااااد .3

 خدمات برجسته در اين زمينه

ستاد فرماندهی 

 اقتصاد مقاومتی

های كلی سياست

اقتصاد مقاومتی، 

20 

 مديريت مصر  2

 ترويج مصر  كاالهای داخلی .1

سازمان صداو 

 سيما، 

 وزارت فرهنگ 

های كلی سياست

 8اقتصاد مقاومتی، 

هاا و توساااعاه فرهناگ حماايات از سااارمااياه، كاار، كااال .2

 خدمات ايرانی

سازمان صداو 

 سيما، 

 وزارت فرهنگ 

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 15سرمايه ايرانی، 



 وکارهای کلی مرتبط با مقیط کتبسیاست. 7
 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

1 

بهبود مستمر  

محيط 

 وكاركسب

جلوگيری از ايجاد انحصااار در ترخه توليد و تجارت  .1

 مصر  تا
 مركز ملی رقابت

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 23سرمايه ايرانی، 

های كلی سياست

نظام در امور 

»تشويق  

 5گتاری«، سرمايه

 بانك مركزی مديريت منابع ارزی با تاكيد بر ثبات ارزش پول ملی .2

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 7سرمايه ايرانی، 

رات در جهات بهبود مقرتنقيح و اصاااالظ قوانين و  .3

 توليد

مجلس شورای 

 اسالمی، 

معاونت حقوقی 

رياست 

 ، جمهوری

 وزارت اقتصاد

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 20سرمايه ايرانی، 
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 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

 ثبات نسبی در قوانين .4

مجلس شورای 

 اسالمی، 

معاونت حقوقی 

 رياست جمهوری 

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 20سرمايه ايرانی، 

ز توليد محصاوالتی كه عرضاه رقابتی آنها با  حمايت ا .5

خاالص ارز آوری م بات ياا خاالص ارزبری من ی همراه 

 باشد

 وزارت صمت 

های كلی سياست

حمايت از كار و 

 6سرمايه ايرانی، 

2 

ورود بخش 

 غيردولتی

 به اقتصاد 

هاای غيردولتی برای حماايات از تاأسااايس شاااركات .1

لفيت(،  های اكتشاا  )نه مافعاليتگتاری در سارمايه

 ی ميادين ن ت و گاز كشااور بهبرداری و توسااعهبهره

های كلی  وي ه ميادين مشاترک در تارتوب ساياسات

 44اصل 

 وزارت ن ت 
های كلی سياست

 12برنامه ششم، 

های كوتك و متوسااط و حمايت از بنگاه ساااماندهی .2

 كارآمدسازی آنها جهتدر 

 وزارت كار،

 صمت وزارت 

های كلی سياست

ار و حمايت از ك

 9سرمايه ايرانی، 

گاتاری بخش  تقويات و حماايات از توساااعاه سااارمااياه .3

های اقتصاادی كشاور خصاوصای و تعاونی در فعاليت

 قانون اساسی 44های ابالغی اصل برابر با سياست

 وزارت اقتصاد،

وزارت تعاون، 

كار و رفاه 

 اجتماعی

های كلی سياست

»تشويق  

گتاری«،  سرمايه

 11و  2

 سادمبارزه با ف 3

پيشاااگيری و مقاابلاه باا قااتااق كااال و ارز از مباادی   .1

 ی آن در بازارورودی تا محل عرضه

ستاد مقابله با 

 قاتاق كاال و ارز

های كلی سياست

 58برنامه ششم، 

اصاالظ و تقويت نظام نظارتی و بازرسای قوه قضااييه بر   .2

 قضايی و نهادهاهای اجرايی و دستگاه
 قوه قضاييه

های كلی سياست

 8منيت قضايی، ا

4 
اصالظ نظام 

 اداری 

 توسعه نظام اداری الفترونيك .1

سازمان امور  

اداری و 

 استخدامی 

های كلی سياست

 اصالظ نظام اداری

 اداره كشورد های زايحت  هزينه .2

سازمان برنامه و 

 بودجه،

 هاكليه دستگاه

های كلی سياست

اقتصاد مقاومتی، 

16 



 هایجاا زیرساختهای کلی مرتبط با ا. سیاست8
 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

1 
 توسعه شبفه  

 ونقلحمل 

شاهری و  ونقلی حملبخشِ ريلی در توساعهاولويتِ  .1

 برون شهری
 وزارت راه 

های كلی سياست

 24برنامه ششم، 

های كلی سياست

اصالظ الگوی  

 7مصر ، 

 ارت راه وز های باری ريلیاولويت تجهيز شبفه و پايانه .2
های كلی سياست

 25برنامه ششم، 
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 آدرس حکم  دستگاه مخاطب  راهکار  راهبرد  ردیف 

اتصاال شابفه ريلی به مراكز بزرا اقتصاادی، تجاری  .3

 و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم كشور 
 وزارت راه 

های كلی سياست

 25برنامه ششم، 

وي ه  ای و جهانی بههای ريلی منطقهاتصاال به شابفه .4

و ی صاادرات جنوب با هد  توساعه –كريدور شامال 

 ترانزيت بار

 وزارت راه 
های كلی سياست

 25برنامه ششم، 

2 

ايجاد و تقويت 

ها زيرساخت 

برای توليد 

محصوالت 

 پزشفی

هاا و مواد تولياد فرآوردههاا برای تقويات زيرسااااخات .1

 اوليه دارويی
 وزارت بهداشت 

های كلی سياست

 4سالمت، 

 وزارت بهداشت  واكسنها برای توليد تقويت زيرساخت .2
های كلی سياست

 4سالمت، 

3 

حمايت از توليد 

ای، انبوه و حرفه 

 صنعتی مسفن

 ای، انبوه و صنعتی مسفن.حمايت از توليد حرفه1
مسفن، وزارت 

 و شهرسازی  راه

های كلی سياست

نظام در امور 

 6»مسفن«، 

4 
افزايش توليد 

 انرژی 

هاای تولياد پراكناده،  گساااترش تولياد برق از نيروگااه .1

 بازده برق  كوتك مقياس و پر
 وزارت نيرو 

های كلی سياست

اصالظ الگوی 

 7مصر ، 

5 
توسعه بخش 

 معدن

مواد مورد نياز صاانايع داخلی   تأميناولويت دادن به  .1

 كشور 

 صادرات مواد معدنی فرآوری شده  .2

 شناسی ايران ی زميناست اده از موقعيت وي ه .3

المللی )علمی، فنی،  هاای بينگساااترش همفااری  .4

تب و جلاب دانش و مناابع و  اقتصاااادی( جهات جا 

ی اكتشاااافاات  امفااناات داخلی و خاارجی در زميناه

و تباديال مواد  معادنی و ايجااد واحادهاای فرآوری

 معدنی به مواد واسطه و مصرفی

 های مناطق دارای ظرفيت معدنیتعيين اولويت .5

 وزارت صمت 

های كلی سياست

نظام در بخش 

 4، 3، 2معدن، 

 
 
 
 

 دستگاه های مخاطب تفکیک راهکارها براساس -و
 

دسالدگان های  طبقه بندی راهکار ها براسالااسقبلای مخاطب تعیین شالدن در  داو  بند در این بخش از گزارش با تو ه به دسالدگان ه

 از دسدگان های مخاطب مورد اهمیت می باشد. که پیگیری و اولویت داد  به این راهکارها د گیرمخاطب صورن می 

 

 وزارن صمت. 1 
 آدرس حکم  کار راه ردیف 

های كلی نظام در بخش سياست اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلی كشور  1

 صادرات مواد معدنی فرآوری شده  2 4، 3، 2معدن، 
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 آدرس حکم  کار راه ردیف 

 شناسی ايران ی زميناست اده از موقعيت وي ه 3

4 

منابع و دانش و  المللی )علمی، فنی، اقتصااادی( جهت جتب و جلبهای بينگسااترش همفاری

ی اكتشااافات معدنی و ايجاد واحدهای فرآوری و تبديل مواد امفانات داخلی و خارجی در زمينه

 معدنی به مواد واسطه و مصرفی

 های مناطق دارای ظرفيت معدنیتعيين اولويت 5

6 
حمايت از كار و  های كلیسياست كارآمدسازی آنها جهتهای كوتك و متوسط در و حمايت از بنگاه ساماندهی

 9سرمايه ايرانی، 

7 
حماايت از تولياد محصاااوالتی كه عرضاااه رقابتی آنهاا با خالص ارز آوری م بات يا خالص ارزبری 

 من ی همراه باشد

های كلی حمايت از كار و سياست

 6سرمايه ايرانی، 

 16های كلی برنامه ششم، ستسيا انرژی(ی توليد كاالهای دارای بازدهی بهينه )بر اساس شاخص شدت مصر  توسعه 8

9 
اهتمام بر انتقال فناوری و كساب دانش طراحی و سااخت برای توليد محصاوالت در داخل كشاور 

 بازار ملی در مصر  كاالهای وارداتی با است اده از ظرفيت

های كلی علم و فناوری، سياست

2-6 

های كلی حمايت از كار و سياست

 2سرمايه ايرانی، 

 و معنوی از فرآيند تبديل ايده به محصول حمايت مادی 10
های كلی علم و فناوری، سياست

2-5 

 ها  افزايش توليد داخلی نهاده 11
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

6 

 افزايش توليد كاالهای اساسی )بوي ه در اقالم وارداتی( 12
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

6 

 29های كلی برنامه ششم، سياست ی مواد معدنی  فزودهای ارزش تفميل ظرفيت زنجيره 13

14 
اولويت دادن به توليد محصااوالت و خدمات راهبردی مورد نياز مصااار  عمومی يا بخش توليد 

 كشور
 29های كلی برنامه ششم، سياست

15 
كاالهای وارداتی با هد  كاهش وابسااتگی به كشااورهای محدود و  تأمينايجاد تنوع در مبادی 

 خاص

های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

6 

 مقابله جدی با است اده از هر گونه دسترسی اطالعاتی وي ه 16
های كلی حمايت از كار و سياست

 11سرمايه ايرانی، 

 سازی نظام توزيع ش ا  و روان 17

های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

23 

های كلی حمايت از كار و سياست

 21سرمايه ايرانی، 

 گتاریسازی نظام قيمتروانا  و ش  18
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

23 

 های نظارت بر بازارروزآمدسازی شيوه 19
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

23 

 در نظام توزيع های غير ضرور و ناكارآمدكاهش واسطه 20
های كلی حمايت از كار و سياست

 21سرمايه ايرانی، 
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 . وزارن نیرو2
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
های كلی اصالظ الگوی سياست بازده برق های توليد پراكنده، كوتك مقياس و پرگسترش توليد برق از نيروگاه

 7مصر ، 

2 
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست افزايش صادرات برق 

13 

 

 ران و ش رسازی . وزارن مسکنس3
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
های كلی نظام در امور سياست ای، انبوه و صنعتی مسفنحرفهحمايت از توليد 

 6»مسفن«، 

 ونقل شهری و برون شهریی حملبخشِ ريلی در توسعهاولويتِ  2

 24های كلی برنامه ششم، سياست

های كلی اصااالظ الگوی سااياساات

 7مصر ، 

 25 های كلی برنامه ششم،سياست های باری ريلیاولويت تجهيز شبفه و پايانه 3

4 
اتصاال شابفه ريلی به مراكز بزرا اقتصاادی، تجاری و صانعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم 

 كشور 
 25های كلی برنامه ششم، سياست

5 
ی جنوب با هد  توساعه  –وي ه كريدور شامال   ای و جهانی بههای ريلی منطقهاتصاال به شابفه

 صادرات و ترانزيت بار
 25های كلی برنامه ششم، سياست

 23های كلی برنامه ششم، سياست ی بازارهای دريايیتوسعه 6

 

 . وزارن ب داشت4
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 4های كلی سالمت، سياست ها و مواد اوليه دارويیتوليد فرآوردهها برای تقويت زيرساخت 1

 4های كلی سالمت، سياست واكسنها برای توليد تقويت زيرساخت 2

 

 

 

 نامه و بود ه . سازما  بر5
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 د اداره كشورهای زايحت  هزينه 1
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

16 

 19های كلی برنامه ششم، سياست يافته و روستايیگتاری در مناطق كمتر توسعهحمايت دولت از سرمايه 2

 

 سازما  امور  اداری و اسدخدامی. 6
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 وسعه نظام اداری الفترونيكت 1
های كلی اصالظ نظام سياست

 اداری 
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 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

2 
مند، شااجاعت علمی و كار جمعی و وجدان ارتقاء روحيه نشاااط، اميد، خودباوری، نوآوری نظام

 كاری

های كلی علم و فناوری، سياست

2-4 

 تشويقی و تنبيهیاتخار انواع تدابير و افزايش انگيزه نيروی كار  3

حمايت از كار و  های كلیسياست

 1سرمايه ايرانی، 

های كلی حمايت از كار و سياست

 12سرمايه ايرانی، 

های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

3 

 توانمندسازی نيروی كار 4
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

3 

 

 . قون قااییه  7
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 8های كلی امنيت قضايی، سياست های اجرايی و قضايی و نهادهابر دستگاه تقويت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاييهاصالظ و  1


 سداد مقابله با قاچاق کاال و ارز. 8
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 58های كلی برنامه ششم، سياست ی آن در بازارپيشگيری و مقابله با قاتاق كاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه 1

 

 ر و رفان ا دماعیوزارن تعاو س کا. 9
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 كارآمدسازی آنها جهتهای كوتك و متوسط در و حمايت از بنگاه ساماندهی 1
های كلی حمايت از كار و سياست

 9سرمايه ايرانی، 

2 
های اقتصااادی تعاونی در فعاليتگتاری بخش خصااوصاای و تقويت و حمايت از توسااعه ساارمايه

 قانون اساسی 44ابالغی اصل  هایكشور برابر با سياست

های كلی »تشويق سياست

 11و  2گتاری«،  سرمايه

 اتخار انواع تدابير تشويقی و تنبيهیو افزايش انگيزه نيروی كار  3

های كلی حمايت از كار و سياست

 12، 1سرمايه ايرانی، 

اقتصاد مقاومتی، های كلی سياست

3 

 توانمندسازی نيروی كار 4
اقتصاد مقاومتی، های كلی سياست

3 

 10سياست های كلی جمعيت،  روستا در گتاریسرمايه تشويق و حمايت 5

 

 و دارایی وزارن اقدصاد. 10
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
های اقتصااادی  فعاليتگتاری بخش خصااوصاای و تعاونی در تقويت و حمايت از توسااعه ساارمايه

 اسیقانون اس 44های ابالغی اصل كشور برابر با سياست

های كلی »تشويق سياست

 11و  2گتاری«،  سرمايه

 های پيشرفتهی اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوریتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه 2
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

11 



28 
 

 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

3 
هاای بومی بوي ه در بنياان و متفی بر فنااوریصاااادرات محصاااوالت دانشحماايات از تولياد و 

 دارای مزيت و ظرفيت، با اصالظ امر واردات و صادرات كشور هایحوزه

های كلی علم و فناوری، سياست

1-6 

 ی اقتصادی كشور در تأمين نيازهای ضروریتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه 4
مقاومتی، های كلی اقتصاد سياست

11 

 گتاریهای سرمايهاطالع رسانی در مورد ابعاد و فرصت 5
كلی حمايت از كار و  هایساياسات

 11سرمايه ايرانی، 

 ی ايرانيان خارج از كشور جتب سرمايه 6
، 8های كلی برنامه شاشام، ساياسات

62،12های كلی جمعيت، سياست 

 19های كلی برنامه ششم، سياست يافته و روستايیتوسعهگتاری در مناطق كمتر حمايت دولت از سرمايه 7

8 
های متضامن گتاری خطرپتير در حوزهضامانت برای سارمايه های شاراكت ياتأسايس صاندوق 

 تحقيق و توسعه

های كلی حمايت از كار و سياست

 18سرمايه ايرانی، 

 4های كلی برنامه ششم، سياست های مورد نيازگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت 9

 های توسعه صادراتگسترش مشوق  10
قاومتی، های كلی اقتصاد مسياست

10 

11 
گسااترش و تسااهيل توليد،   به منظور  ی اقتصااادی كشااورتوسااعه حوزه عمل مناطق آزاد و وي ه

 صادرات كاال و خدمات  

های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

11 

  است اده از هر گونه دسترسی اطالعاتی وي همقابله جدی با 
های كلی حمايت از كار و سياست

 11سرمايه ايرانی، 

13تنقيح و اصالظ قوانين و مقررات در جهت بهبود توليد 
های كلی حمايت از كار و سياست

 20سرمايه ايرانی، 

 

 . وزارن نهت 11
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 

های اكتشاااا  )نه گتاری در فعاليتهای غيردولتی برای سااارمايهشاااركتحمايت از تأسااايس 

وي ه ميادين مشاترک در تارتوب  گاز كشاور به ی ميادين ن ت وبرداری و توساعهمالفيت(، بهره

 44های كلی اصل سياست

 12های كلی برنامه ششم، سياست

 های فروش ن تايجاد تنوع در روش 2
مقاومتی، های كلی اقتصاد سياست

13 

 مشاركت دادن بخش خصوصی در  فروش ن ت 3
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

13 

 افزايش صادرات گاز 4
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

13 

 افزايش صادرات پتروشيمی 5
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

13 

 های ن تیافزايش صادرات فرآورده 6
مقاومتی، های كلی اقتصاد سياست

13 
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  م وری ریاست دقوقی معاونت.  12
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 توليدتنقيح و اصالظ قوانين و مقررات در جهت بهبود  1
های كلی حمايت از كار و سياست

 20سرمايه ايرانی، 

 ثبات نسبی در قوانين 2
های كلی حمايت از كار و سياست

 20سرمايه ايرانی، 

 

 شورای اسالمیمجل  .  13
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 تنقيح و اصالظ قوانين و مقررات در جهت بهبود توليد 1
های كلی حمايت از كار و سياست

 20ايرانی،  سرمايه

 ثبات نسبی در قوانين 2
های كلی حمايت از كار و سياست

 20سرمايه ايرانی، 

 

 بانک مرکزی .  14
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 مديريت منابع ارزی با تاكيد بر ثبات ارزش پول ملی 1
های كلی حمايت از كار و سياست

 7سرمايه ايرانی، 

 6های كلی برنامه ششم، سياست ی نظام بانفیوسيلهبههای خرد و متوسط تأمين مالی فعاليت 2

3 

های عامل در قبال اخت درصاد از منابع ورودی صاندوق، نزد بانك 20گتاری ارزی حداك ر ساپرده

ی تساهيالت ريالی به بخش كشااورزی، صانايع های متكور برای ارائهخط اعتباری ريالی از بانك

 ی ملیق توسعهكوتك و متوسط و تعاونی با معرفی صندو

-4های كلی برنامه ششم، سياست

10 

 

 مرکز ملی رقابت .  15
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 جلوگيری از ايجاد انحصار در ترخه توليد و تجارت تا مصر  1

های كلی حمايت از كار و سياست

 23سرمايه ايرانی، 

های كلی نظام در امور ساااياسااات

 5گتاری«، »تشويق سرمايه

 

 فرهنگ  وزارن.  16
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
وری، كارآفرينی، سارمايه گتاری تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره

 و اشتیال مولد 

های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

20 

 ترويج مصر  كاالهای داخلی 2
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

8 

 ، كار، كاالها و خدمات ايرانیتوسعه فرهنگ حمايت از سرمايه 3
های كلی حمايت از كار و ستسيا

 15سرمايه ايرانی، 
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 سازما  صدا و سیما  .  17
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
وری، كارآفرينی، سارمايه گتاری تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره

 و اشتیال مولد 

، های كلی اقتصاد مقاومتیسياست

20 

 ترويج مصر  كاالهای داخلی 2
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

8 

 ايرانیتوسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كاالها و خدمات  3
های كلی حمايت از كار و سياست

 15سرمايه ايرانی، 

 

 سازما  دهاظت از محیط زیست  .  18
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
های اقتصااادی، اجتماعی،  ها و توانمندیگيری از ظرفيتبا بهرهها مديريت پسااماندها و پساااب

 محيطیطبيعی و زيست

های كلی محيط زيست، سياست

1-8 

 

 .  معاونت علمی ریاست  م وری 19
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 60های كلی برنامه ششم، سياست دستيابی به فناوری با كمك ديپلماسی اقتصادی 1

 از فرآيند تبديل ايده به محصول حمايت مادی و معنوی  2
های كلی علم و فناوری، سياست

2-5 

3 
هاای بومی بوي ه در بنياان و متفی بر فنااوریحماايات از تولياد و صاااادرات محصاااوالت دانش 

 های دارای مزيت و ظرفيت، با اصالظ امر واردات و صادرات كشورحوزه

های كلی علم و فناوری، سياست

1-6 

4 
 قال فناوری و كساب دانش طراحی و سااخت برای توليد محصاوالت در داخل كشاوراهتمام بر انت

 بازار ملی در مصر  كاالهای وارداتی با است اده از ظرفيت

های كلی علم و فناوری، سياست

2-6 

های كلی حمايت از كار و سياست

 2سرمايه ايرانی، 

5 
جتب متخصاصاان و محققان برجساته سااير كشاورها بوي ه  های علمی و فنی ايرانيان مقيم خارج و اسات اده از ظرفيت

 يازكشورهای اسالمی حسب ن 

های كلی علم و فناوری، سياست

3-6 

 سازی فناوری حمايت از تجاریو تسهيل تبديل دستاوردهای پ وهش به فناوری  6

 و كار از حمايت كلی هایسياست

 2 ايرانی، سرمايه

 و كار از حمايت كلی هایسياست

 3 ايرانی، سرمايه

7 
های متضامن گتاری خطرپتير در حوزههای شاراكت يا ضامانت برای سارمايهتأسايس صاندوق 

 تحقيق و توسعه

های كلی حمايت از كار و سياست

 18سرمايه ايرانی، 

8 
بنيان برای طراحی، مهندساای، ساااخت، نصااب تجهيزات و های دانشتأساايس و تقويت شااركت

 خودك ايی در صنايع باالدستی و پايين دستی صنعت ن ت. منظور افزايشانتقال فناوری به
 17 ششم، برنامه كلی هایسياست

 

 صندوق توسعه ملی.  20
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

1 
-2های كلی برنامه ششم، سياست صورت ارزی های غيردولتی بهی ملی به بخشی تسهيالت از منابع صندوق توسعهارائه

10 
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 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

ز كار و های كلی حمايت اسياست

 19سرمايه ايرانی، 

2 

های عامل در قبال اخت درصاد از منابع ورودی صاندوق، نزد بانك 20گتاری ارزی حداك ر ساپرده

ی تساهيالت ريالی به بخش كشااورزی، صانايع های متكور برای ارائهخط اعتباری ريالی از بانك

 ی ملیكوتك و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه

-4كلی برنامه ششم، های سياست

10 

 

 .  سداد فرماندهی اقدصاد مقاومدی 21
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه 1
های كلی اقتصاد مقاومتی، سياست

20 

 

 و امور بین الملل  وزارن خار ه.  22
 آدرس حکم  راهکار  ردیف 

 41های كلی برنامه ششم، سياست و كشورهای اسالمی علمی بوي ه با كشورهای منطقهی اقتصادی، تجاری و توسعه پيوندها 1

 ی ايرانيان خارج از كشور جتب سرمايه 2

، 8های كلی برنامه ششم، سياست

62 

 12های كلی جمعيت، سياست

 60 م،شش برنامه كلی هایسياست دستيابی به فناوری با كمك ديپلماسی اقتصادی 3

 60های كلی برنامه ششم، سياست اولويت دادن به ديپلماسی اقتصادی 

4 
های علمی و فنی ايرانيان مقيم خارج و جتب متخصاصاان و محققان برجساته اسات اده از ظرفيت

 ساير كشورها بوي ه كشورهای اسالمی حسب نياز

 فناوری، و علم كلی هایسياست

3-6 

 

 جمع بندی -هـ 
های بین المللی و شیوع کرونا درین راهکار برای فا ق آمد  بر مشکالن فعلی اقدصاد کشور است که در اثر تحریمم م  ش تولید 

های مخدلف های ایجاد شالالدن در بخشولی نکده اینجاسالالت که تولید در اقدصالالاد به معنای مجموع ارزش افزودن اسالالتایجاد شالالدن 

ها را توانند این مولهههای مخدلهی میهای مخدلهی قرار دارند و سالالیاسالالتلههاقدصالالادی اسالالت که این ارزش افزودن تحت تأثیر مو

ها یا ادکامی که های موثر بر تولیدس سالیاسالتتقویت کردن و یا تاالعیف نمایند. در این گزارشس تالش شالد ضالمن ادصالا کلیه مولهه

 20راهکار را در قالب  74گردید که مجموعا   س مشالخصراسالدا  ی و طبقه بندی گردد. در اینها دارندس شالناسالایاثر مثبت بر آ  مولهه

 وتولید سالالریع و اثربخش خواهد بود های کلی و ود دارند که آثار آن ا برراهبرد به عنوا  ادکام موثر بر تولید در بین سالالیاسالالت

ینه تولید ای   ش در زمهای مخاطب مو ب پیشالرفت روزافزو  برها توسالط دسالدگاناولویت داد  به ا رای این ادکام و سالیاسالت

راهکار، و پ  از آ  وزارن اقدصالاد و دارایی با در برگرفدن  20وزارن صالمت با بیشالدرین تعداد راهکار ک  . بدین صالورنمی باشالد

سالالالدالاد فرمالانالدهی اقدصالالالاد در اولویالت راهکالارهالای اثر بخش بر   ش تولیالد تعیین شالالالد و هممنین ن الادهالایی هممو   سراهکالار 13

توانند در این با یک دکم یا سالیاسالت می  سالداد مقابله با قاچاق کاال و ارزقون قاالاییه و ط زیسالتس  سالازما  دهاظت از محیمقاومدیس 

 راسدا موثر واقع گردند.

 
 ركر شده، شماره بند حفم مورد نظر است. ياست كلیعددی كه بعد از عنوان س 1


