
 هاي کلی برنامه پنجم توسعه سیاست

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نژاد جناب آقاي دکتر احمدي
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

  با سالم و تحیت
هاي  بیست ساله کشور و ابالغ بعضی از سیاستانداز دوره  سال از سند چشم پیش روي بودن دومین پنج

رف دیگر اقتضاء طرف و بعضی تحوالت جهانی از ط از یک 44هاي کلی اصلی  کلی اصولی مانند سیاست
اي  گیري دستیابی به اهداف مرحله ساله پنجم کشور با جهت پنجکند که هرچه زودتر قانون برنامه  می

هاي کلی برنامه پنجم که باید مبناي تهیه و  اینک سیاست .ساله تهیه گردد انداز بیست متناسب با سند چشم
رود این  انتظار می .گردد اسالمی ایران باشد، ابالغ میجمهوري توسعه  ساله پنجم پنجتدوین قانون برنامه 

هاي کشور  ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جاي جاي کلیه فعالیت سیاست
گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت  بی .چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد

کننده ایفا  تواند در این باره نقش تعیین هاي رئیسی نظام می وراي اسالمی و سایر دستگاهو مجلس محترم ش
اسالمی که رشد - ساله آینده اقدامات اساسی براي تدوین الگوي توسعه ایرانی پنجانتظار دارم در دوره  .کند

ي اسالمی و انقالبی و ها اي متکی بر ارزش ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه و بالندگی انسان
 .کشور صورت گیردگانه  ست، توسط قواي سها هاي عدالت اجتماعی و اقتصادي در گرو آن تحقق شاخص

کننده در این  عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیینوران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله  مشارکت جدي اندیشه
ظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت ن الزم می .امر دارد

هاي کلی برنامه  ها که در تنظیم پیشنهادهاي مربوط به سیاست نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه
زمان براي  ها هم سیاستحاوي مجموعه نسخه  .اند، صمیمانه سپاسگزاري نمایم آفرینی کرده پنجم نقش

  .شود شخیص مصلحت ارسال میمجلس شوراي اسالمی و مجمع ت
  اي سیدعلی خامنه

  هاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران سیاست
  امور فرهنگى §
  هاى مهم تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح -1
و برجسته کردن نقش آن ) ره( اسى حضرت امام خمینىزنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سی -2

  ها ریزى ها و برنامه گذارى به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست



تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار،  -3
  لیددرستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تو

  مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات -4
  هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام استفاده بهینه از فناورى -5
  ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن انداز بیست ایجاد درك مشترك از چشم -6

  امور علمى و فناورى §
  :حول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیرت -7
درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش  3افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به  -1-7

  درصد 20هاى تحصیالت تکمیلى به  آموختگان دوره کارشناسى به دوره ورود دانش
  طقه و تثبیت آن در برنامه پنجمدستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در من -2-7
  هاى مربوط جامعه ها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخش ارتباط مؤثر بین دانشگاه -3-7
  توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى -4-7
  هاى پیشرفته مورد نیاز دستیابى به فناورى -5-7
هاى کشور در  ف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتتحول در نظام آموزش و پرورش با هد -8

  آموزان سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى دانش
انگیزه، این علوم، جذب افراد مستعد و با تقویت جایگاه و منزلت: تحول و ارتقاء علوم انسانى با -9

هاى  هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیت وشها و ر اصالح و بازنگرى در متون و برنامه
  پردازى، نقد و آزاداندیشى پژوهشى و ترویج نظریه

ارتقاء : هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق گسترش حمایت -10
راحل پژوهشى و آزمایشى منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در م

  سازى دستاوردهاى آنان ها، کمک به تجارى نوآورى
  تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور -11

  امور اجتماعى §
هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -12

  سازنده آنانها و توجه ویژه به نقش  قانونى بانوان در همه عرصه
هاى انقالب اسالمى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و  تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان -13

هاى اجتماعى آنان، توجه به  هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب علمى و تالش در جهت رفع دغدغه
  هاى آنان مقتضیات دوره جوانى و نیازها و توانایی



رسانى به مردم،  افزایش تحرك و کارآیى، بهبود خدمت: ایى در جهتاصالح نظام ادارى و قض -14
کارگیرى مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا  تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به

هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و  زدایى در حوزههاى موازى، تأکید بر تمرکز ادغام مدیریت
  ا آن و تنظیم قوانین مورد نیازمبارزه ب
اسالمى، رعایت -سازى معمارى ایرانىآفرینى و روزآمدبخشى به سیماى شهر و روستا، باز هویت -15

  معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها
ع تداخل میان تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رف -16

  وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى
ها و امکانات و  اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمى در عرضه منابع مالى و فرصت -17

  هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى هاى دولتى در صحنه مسؤولیت
  هاى زیارتىهاى گردشگرى با تأکید بر سفر اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت -18
  :جانبه با توجه به تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه -19
  ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه -1-19
  هاى سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى ارتقاء شاخص -2-19
  کننده سالمتى تهدیدها کاهش مخاطرات و آلودگى -3-19
  اصالح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایى -4-19
تا پایان % 30هاى سالمت به  هاى سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه توسعه کمى و کیفى بیمه -5-19

  برنامه پنجم
  :ارتقاء امنیت اجتماعى -20
هاى کلى مبارزه با مواد  وانگردان و اهتمام به اجراى سیاستجانبه با مواد مخدر و ر مبارزه همه -1-20
  مخدر
  هاى عمومى ناشى از آن کنترل ناهنجارى و نشین و پیشگیرى بخشى مناطق حاشیه سامان -2-20
هاى  ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه -20 -3

  فرهنگى و اجتماعى

  امور اقتصادى  §
  :رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر) الف
نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى % 8تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل  -21

  :با 



انداز به  گذارى با حفظ نسبت پس سرمایه-انداز گذارى از طریق کاهش شکاف پس توسعه سرمایه -1-21
  هاى خارجى درصد و جذب منابع و سرمایه 40داقل در سطح تولید ناخالص داخلى ح

  ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه ارتقاء سهم بهره -2-21
هاى  کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم آوردن زیرساختو بهبود فضاى کسب -3-21

هاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر  د نیاز، کاهش خطرپذیرىارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مور
  آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

  تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى -4-21
منابع و «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به  -22
ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسالمى و » هاى زاینده اقتصادى سرمایه

ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى  در سال اول برنامه پنجم و برنامه
  :دستى وابسته بدان با رعایت و پایین

هاى نفتى به  فت و گاز و فرآوردهدرصد از منابع حاصل از صادرات ن 20واریز ساالنه حداقل  -1-22
  صندوق توسعه ملى

هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى  ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به بخش -2-22
گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى  با هدف تولید و توسعه سرمایه

  مناسب اقتصادى
  هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه بستگى هزینهقطع وا -3-22

اصالح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن  -23
  هاى بزرگ گذارى الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم براى سرمایه هاى قرض نظام

  با تأکید بر کارایى، شفافیت و سالمت) سرمایه، پول و بیمه( کیفى بازارهاى مالىارتقاء کمى و  -24
  :بر الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید قانون اساسى و 44هاى کلى اصل تحقق سیاست -25
  گیرى بازارهاى رقابتى حمایت از شکل -1-25
  )گذارى، هدایت و نظارت یاستس( ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى -2-25
هاى  به فعالیت) نهاد خانوار(هاى غیرمتشکل  هاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیت تنظیم سیاست -3-25

  واحدهاى حقوقى
  ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى -4-25

استحصال، عرضه، توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در  -26
هاى  شود با اولویت استفاده از منابع آب هایى که از کشور خارج مى نگهدارى و مصرف آن و مهار آب

  مشترك



گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با کشورهاى همسایه با رعایت  سرمایه -27
  قانون اساسى 44هاى کلى اصل  سیاست
رزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین حفظ ذخایر راهبردى ا -28

  .حاصل گردد) اساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى بر(
به نحوى که کسرى تراز یژه در بخش خدمات با فناورى باال تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به و -29

  جاد گرددبازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ای
گذارى و  جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه گسترش همه -30
 فناورى

آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه : اى ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه -31
  سدپنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى باال بر

  ریزى عملیاتى ریزى کشور به بودجه تبدیل نظام بودجه -32
انداز با رعایت  هاى سالیانه با سند چشم ساله و بودجه برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج -33

  شفافیت و قابلیت نظارت
  :گسترش عدالت اجتماعى با) ب 

صادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله هاى مربوط به رشد و توسعه اقت تنظیم همه فعالیت -34
  :درآمد با تأکید بر موارد زیر میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم

هاى هدفمند و  هاى مالیاتى، اعطاى یارانه هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاست جبران نابرابرى -1-34
  اى ساز و کارهاى بیمه

  مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن تکمیل بانک اطالعات -2-34
  هاى غیرآشکار هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه هدفمند کردن یارانه -3-34
  تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطالعات اقتصادى -4-34

  :هاى تاریخى گذشته با تأکید بر نهاى حاصل از دورا ماندگى اقدامات الزم براى جبران عقب -35
هاى توسعه روستایى، گسترش  ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح  -1-35

  گذارى محصوالت کشاورزى کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصالح نظام قیمت
جنوبى و جزایر با استفاده از  هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل گسترش فعالیت  -2-35

  هاى بازرگانى خارجى کشور ظرفیت
 35/0کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حداکثر   -3-35

  در پایان برنامه برسد
  درصد 7انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به   -4-35



  ه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانىتأمین بیم  -5-35
  هاى فردى و اجتماعى هاى پیشگیرى از آسیب توسعه نظام  -6-35
  حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار  -7-35
عه به نحوى که تا پایان درآمد جام توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم  -8-35

  درصد برسد 25برنامه پنجم سهم تعاون به 

  امور سیاسى، دفاعى و امنیتى §
  هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه -36
ملى،  انقالبى، دفاع از منافع -هاى اسالمى  جهت دهى جریانات سیاسى به پایبندى به ارزش -37
  ستیزى، قانون پذیرى و اصول اخالقى ندشم

  هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت حمایت از آزادى -38
منظور  الملل به اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایران در منطقه و نظام بین -39

  :تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر
  المللى با اولویت کشورهاى همسایه اى و بین دوجانبه، منطقههاى  تقویت همکارى -1-39
  تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم -2-39
  گیرى از روابط براى افزایش توان ملى بهره -3-39
  خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى مقابله با افزون -4-39
  امى بیگانگانتالش براى رهایى منطقه از حضور نظ -5-39
  هاى مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین حمایت از مسلمانان و ملت -6-39
  تالش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسالمى -7-39
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