
  WWW.DOLAT.IR               پايگاه اطالع رساني دولت 

  

   ایران اسالمى جمهورى ساله ٢٠ انداز چشم نهایى سند تنم

 سه سران به ايران اسالمي جمهوري ساله بيست انداز چشم نهايي سند ابالغ با اسالمي انقالب معظم رهبر

 . آردند ترسيم شمسي هجري ١٤٠٤ در را ايران روشن افق نظام، مصلحت تشخيص مجمع رييس و قوه

 اول جايگاه با يافته توسعه آشوري ايران راهبردي، سند اين براساسني دولت،پايگاه اطالع رسا گزارش به

 تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبي، و اسالمي باهويت منطقه، سطح در فناوري و علمي اقتصادي،

 . بود خواهد الملل بين روابط در موثر و سازنده

 : است شرح اين به ايران مياسال جمهوري ساله بيست انداز چشم نهايي سند متن

  شمسى هجرى ١٤٠٤ افق در ایران اسالمى جمهورى انداز چشم* 

 مسير در و جمعى مدبرانه و شده ریزى برنامه کوشش و ملى عزم و ایمان پرتو در و الهى الیزال قدرت به اتکال با

 اول جایگاه با یافته توسعه است کشورى ایران ساله، ٢٠ انداز چشم در اساسى، قانون اصول و ها آرمان تحقق

 تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبى، و اسالمى هویت با منطقه، سطح در فناورى و علمى اقتصادى،

 . الملل بين روابط در موثر و سازنده

 : داشت خواهد هایى ویژگى چنين انداز، چشم این افق در ایرانى جامعه

 هاى ارزش و اخالقى اصول بر متکى و خود تاریخى و جغرافيایى فرهنگى، مقتضيات با متناسب یافته، توسعه -

 و کرامت حفظ مشروع، هاى آزادى اجتماعى، عدالت دینى، ساالرى مردم بر تاکيد با انقالبى، و ملى اسالمى،

 . قضایى و اجتماعى امنيت از مند بهره و ها انسان حقوق

 اجتماعى سرمایه و انسانى منابع برتر سهم بر متکى آورى، فن و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار -

 . ملى توليد در

 . حکومت و مردم پيوستگى و جانبه همه بازدارندگى بر مبتنى دفاعى سامان با مقتدر و مستقل امن، -

 مستحکم نهاد د،درآم مناسب توزیع برابر، هاى فرصت اجتماعى، تامين غذایى، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار -

 . مطلوب زیست محيط از مند بهره و تبعيض فساد، فقر، از دور به خانواده،

 سازگارى و تعاون روحيه ، انضباط کارى، وجدان از برخوردار مند، رضایت مومن، ایثارگر، پذیر، مسووليت فعال، -

 . بودن نىایرا به مفتخر و ایران شکوفایى و اسالمى نظام و انقالب به متعهد اجتماعى،

 آسياى شامل( غربى جنوب آسياى منطقه سطح در آورى فن و علمى اقتصادى، اول جایگاه به یافته دست -

 مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و افزارى نرم جنبش بر تاکيد با) همسایه کشورهاى و خاورميانه قفقاز، ميانه،

 . کامل اشتغال به رسيدن و درآمدسرانه سطح نسبى ارتقاى اقتصادى،

 اخالقى، جامعه کارآمد، توسعه دینى، ساالرى مردم الگوى تحکيم با اسالم جهان در موثر و فعال بخش، الهام -

 و اسالمى تعاليم براساس اى منطقه و اسالمى همگرایى بر تاثيرگذار اجتماعى، و فکرى پویایى و نواندیشى

 ). ره( خمينى امام هاى اندیشه



 . مصلحت و حکمت عزت، اصول براساس جهان با موثر و سازنده تعامل داراى -

: قرارگيرد توجه مورد نکته این ساليانه، هاى بودجه و توسعه هاى برنامه تصویب و تدوین تهيه، در -  مالحظه

 تورم، و اشتغال نرخ ملى، ناخالص توليد سرانه، درآمد گذارى، سرمایه نرخ قبيل، از آنها کالن کمى هاى شاخص

 و دفاعى هاى توانایى و پژوهش و آموزش و فرهنگ رشد جامعه، پایين و باال هاى دهک ميان رآمدد فاصله کاهش

 این و گردد تعيين و تنظيم انداز، چشم الزامات و اهداف و توسعه هاى سياست با متناسب باید امنيتى،

 . شود مراعات کامل صورت به ها هدف و ها سياست

 افق و بود خواهد آینده ساله پنج برنامه چهار کلى هاى سياست تنظيم ىمبنا انداز چشم این است، ذکر شایان

 . کند مى مشخص آینده سال ٢٠ در مختلف ابعاد در را کشور هاى فعاليت کلى گيرى جهت

  ایران اسالمى جمهورى توسعه چهارم برنامه کلى هاى سياست*

  آورى فن و علمى فرهنگى، امور

 ). ع( بيت اهل مکتب و قرآن برپایه دینى بصيرت و رفتمع دادن گسترش و عمق و اعتال -١

 . عمل و اندیشه در اسالمى انقالب هاى ارزش کردن استوار -

 . آینده به اميد و ایثار روحيه ایمان، و اخالقى فضایل تقویت -

 . اجتماعى و فردى رفتارهاى بهبود براى ریزى برنامه -

 به آن نقش کردن برجسته و) ره( خمينى امام حضرت سياسى و دینى اندیشه نگاهداشتن نمایان و زنده -٢

 . ها ریزى برنامه و ها سياستگذارى تمام در اساسى معيار یک عنوان

 ارتقاى به اهتمام و قناعت و درستکارى کارآفرینى، ابتکار، و کار روحيه و اجتماعى انضباط و کارى وجدان تقویت -٣

 . توليد کيفيت

 . خدمات و کاال صادرات و توليد افزایش داخلى، توليدات از ادهاستف براى سازى فرهنگ -

 . انداز چشم افق در نظر مورد اهداف به دستيابى براى ملى عزم و انگيزه ایجاد -٤

 درباره کافى آگاهى و اسالمى جمهورى نظام و اسالمى انقالب و اسالم بر مبتنى ملى هویت و وحدت تقویت -٥

 . فارسى زبان به جدى اهتمام و اسالمى -  ایرانى هنر و تمدن فرهنگ، ایران، تاریخ

 ملى، منافع و اسالمى انقالب عليه دشمنان هاى توطئه و ترفندها شناخت و شناسى دشمن روحيه تعميق -٦

 . جهانى استکبار گرى سلطه با مخالفت و ستيزى ظلم روحيه ترویج

 . منکر از نهى و معروف به امر به اهتمام و ىاخالق فضایل و ها آگاهى رشد فرهنگى، فضاى سازى سالم -٧

 . انداز چشم افق در نظر مورد هاى ویژگى تحقق براى مناسب رسانى اطالع -

 . فرهنگى تهاجم با مقابله - ٨

 . جهانيان براى اسالمى ایران دستاوردهاى و اهداف تبيين جهت در ملى هاى رسانه فعاليت گسترش -

 . جهان علمى توليدات در کشور سهم افزایش جهت در کشور هاى ظرفيت و امکانات بسيج و سازماندهى -٩



 . پژوهش ترویج و افزارى نرم نهضت تقویت -

 زیست وارتباطات، اطالعات زیستى، هاى آورى فن و آورى فن ریز: شامل نو، هاى آورى فن بویژه آورى، فن کسب -

 . یى هسته و هوافضا محيطى،

 کردن کارآمد و عالى آموزش اى، حرفه و فنى آموزش پرورش، و آموزش: شامل ،کشور آموزشى نظام اصالح -١٠

 . انداز چشم اهداف تحقق جهت در نياز مورد انسانى منابع تامين براى آن

 طریق از مشروع هاى آزادى کردن نهادینه و دینى ساالرى مردم مبانى استحکام و تبيين جهت در تالش -١١

 . آن کردن ندقانونم و بخشى آگاهى آموزش،

  امنيتى و دفاعى سياسى، اجتماعى، امور

 آموزش، قبيل از هایى شاخص سطح ارتقاى و برابر هاى فرصت ایجاد و اجتماعى عدالت تحقق جهت در تالش -١٢

 . فساد با مبارزه و سرانه درآمد افزایش غذا، تامين سالمت،

 از حمایت و فقر با مبارزه و مستضعفان و حرومانم حقوق از حمایت براى اجتماعى تامين جامع نظام ایجاد -١٣

 . انقالبى و دینى مالحظات رعایت با مردمى هاى خيریه و موسسات و عمومى نهادهاى

 در بانوان قانونى و شرعى حقوق استيفاى و اجتماعى هاى صحنه در و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت -١٤

 . آنان ندهساز نقش به ویژه توجه و ها عرصه همه

 . اسالمى انقالب هاى آرمان با متناسب جوانان، ملى هویت تقویت -١٥

 هاى وآسيب مسکن ازدواج، شغلى، هاى دغدغه رفع جهت در تالش و علمى و فکرى رشد محيط کردن فراهم -

 . آنان اجتماعى

 . آنان هاى توانایى و نيازها و جوانى دوره مقتضيات به توجه -

 . انداز چشم اهداف تحقق براى ادارى و قضایى حقوقى، مناسب ساختار و محيط ایجاد -١٦

 و کرامت تامين مردم، به رسانى خدمت بهبود کارآیى، و تحرک افزایش: جهت در قضایى و ادارى نظام اصالح -١٧

 موازى، هاى مدیریت ادغام یا حذف آنان، شغلى تامين و امين و الیق قضات و مدیران کارگيرى به کارکنان، معيشت

 . نياز مورد قوانين تنظيم و آن با مبارزه و ادارى فساد از پيشگيرى اجرایى، و ادارى هاى حوزه در تمرکززدایى بر تاکيد

 و همدلى از دولت ساختن مند بهره و عمومى مشارکت و تعاون روحيه به بخشيدن عمق و گسترش -١٨

 . مردم عظيم هاى توانایى

 : زیر اصول بر مبتنى سرزمينى آمایش -١٩

 . دفاعى و امنيتى مالحظات -

 . اقتصادى بازدهى و کارآیى -

 . سرزمين یکپارچگى و وحدت -

 . یى منطقه هاى تعادل و اجتماعى عدالت گسترش -



 . طبيعى منابع احياى و زیست محيط حفاظت -

 . فرهنگى ميراث از حراست و ایرانى اسالمى، هویت حفظ -

 . کشور اقتصاد بيرونى و درونى روابط تنظيم و تسهيل -

 . کشور روستایى مناطق در خصوصًا ها، محروميت رفع -

 ميان تعادل ایجاد سياسى، ثبات و مشارکت آورى، فن و علمى رشد بر تاکيد با ملى اقتدار و امنيت تقویت -٢٠

 . یرانا جهانى جایگاه ارتقاى و دفاعى و اقتصادى قدرت ملى، هویت و وحدت کشور، مختلف مناطق

 . روستا و شهر سيماى به بخشى هویت -٢١

 . اسالمى - ایرانى معمارى سازى روزآمد و بازآفرینى -

 . سازها و ساخت استحکام و بناها ایمنى براى پيشرفته معيارهاى رعایت -

 . نظارت و بازرسى نظام کردن کارآمد و تقویت -٢٢

 . بازرسى و نظارتى نهادهاى ایفوظ ميان تداخل رفع جهت در مقررات و قوانين اصالح -

 دولتى هاى مسووليت و امکانات و ها فرصت و مالى منابع عرضه در اسالمى انقالب ایثارگران به دادن اولویت -٢٣

 . اقتصادى و فرهنگى مختلف هاى صحنه در

 از حفاظت هدیدهاوت برابر در موثر مقابله و عمل ابتکار بازدارندگى، براى مسلح نيروهاى دفاعى توان ارتقاى -٢٤

 . کشور حياتى منابع و اسالمى انقالب و ملى منابع

 و کمى باتقویت انقالب و کشور از دفاع و امنيت استقرار در مردمى نيروهاى سهم و حضور به ویژه توجه -٢٥

 . مستضعفين بسيج کيفى

 فن انتقال به دادن تسرع و تحقيقات گسترش بر تاکيد با کشور دفاعى صنایع نوسازى و توسعه تقویت، -٢٦

 . پيشرفته هاى آورى

 تقویت طریق از امنيتى و اجتماعى مفاسد و جرایم با موثر مقابله و پيشگيرى و عمومى امنيت و نظم توسعه -٢٧

 اعمال به مربوط وظایف به منابع تخصيص در جدى توجه و نظامى و امنيتى قضایى، هاى دستگاه هماهنگى و

 . دولت حاکميت

  خارجى روابط و سياسى مناسبات به مربوط امور

 از خارجى روابط تقویت و مصلحت و حکمت عزت، رعایت و اساسى قانون براساس خارجى سياست در ثبات -٢٨

 : طریق

 . المللى بين و یى منطقه جانبه، دو هاى همکارى گسترش -

 . کشورها با روابط در تشنج از پرهيز ادامه -

 . غيرمتخاصم هاىکشور با سازنده روابط تقویت -

 . ملى توان افزایش براى روابط از گيرى بهره -



 . خارجى روابط در متجاوزانه اقدام و خواهى افزون با مقابله -

 . بيگانگان نظامى حضور از منطقه رهایى براى تالش -

 . جهان شدن قطبى تک با مقابله -

 . فلسطين ملت ویژه به مستضعف، و مظلوم هاى ملت و مسلمانان از حمایت -

 . اسالمى کشورهاى ميان بيشتر همگرایى براى تالش -

 . ملل سازمان ساختار اصالح براى تالش -

 سرمایه و منابع جذب افزایش اقتصادى، روابط کردن نهادینه براى کشورها با سياسى روابط از گيرى بهره -٢٩

 و جهانى ازتجارت ایران سهم افزایش و ایران صادراتى بازارهاى گسترش و پيشرفته آورى فن و خارجى گذارى

 . انداز چشم در نظر مورد اقتصادى پرشتاب رشد

 سياسى، وتجربيات دستاوردها تبيين و اسالمى انقالب از روشن تصویر ارایه و اسالم جهان با روابط تحکيم -٣٠

 . دینى رىساال مردم و ایرانى تمدن و هنر و غنى فرهنگ معرفى و اسالمى جمهورى اقتصادى و فرهنگى

 اقتصادى، یى منطقه قطب یک به منطقه دوست کشورهاى و اسالمى کشورهاى مجموعه تبدیل براى تالش -٣١

 . صنعتى و آورى فن علمى،

 فرهنگى هاى سازمان و جهانى مجامع در ایران اسالمى جمهورى فرهنگى حضور تسهيل و تقویت -٣٢

 . المللى بين

 از حمایت آنان، ميان در فارسى زبان ترویج به کمک کشور، از خارج یرانيانا ایرانى و اسالمى هویت تقویت -٣٣

 . ملى توسعه در آنان مشارکت تسهيل و آنان، حقوق

  اقتصادى امور

 . انداز چشم اهداف با متناسب پرشتاب و باثبات پيوسته، اقتصادى رشد تحقق -٣٤

 . بيکارى نرخ کاهش و مولد اشتغال ایجاد -

 و داخلى بازارهاى سطح در کشور خدمات و کاالها پذیرى رقابت تحقق براى الزم هاى زمينه ننمود فراهم -٣٥

 . غيرنفتى صادرات توسعه موانع رفع براى مناسب کارهاى و ایجادساز و خارجى

 . نوین آورى فن و انسانى سرمایه آگاهى، و دانش منابع بر متکى و متنوع اقتصاد به دستيابى براى تالش -٣٦

 ...) و خاک آب، کار، نيروى سرمایه، انرژى،( توليد عوامل ورى بهره رشد براى مناسب کار و ساز ایجاد -٣٧

 . پژوهشى و فنى استعدادهاى و نوآورى آفرینى، کار از پشتيبانى -

 اساسى توليدمحصوالت در خودکفایى بر تاکيد و داخلى منابع از توليد بر تکيه با کشور غذایى امنيت تامين -٣٨

 . کشاورزى

 باال هاى دهک بين فاصله کاهش و مستضعف و محروم و درآمد کم هاى گروه خرید قدرت افزایش و تورم مهار -٣٩

 . جبرانى مناسب هاى سياست اجراى و جامعه درآمدى پایين و



 . آن مصرف و نگهدارى عرضه، استحصال، در آب محيطى زیست و سياسى امنيتى، اقتصادى، ارزش به توجه -٤٠

 . مشترک آبهاى منابع از استفاده اولویت و شود مى خارج کشور از که آبهایى مهار -

 . نيازمند و درآمد کم هاى گروه مسکن تامين از حمایت -٤١

 و تخصيص و توسعه فرآیند پایدارسازى منظور به مولد هاى دارایى به گاز و نفت درآمد تبدیل جهت در حرکت -٤٢

 . عمناب از بهينه بردارى بهره

 . روستاها توسعه -٤٣

 تنوع و توليد مناسب هاى زیرساخت تقویت با فقر، رفع و کشاورزان و روستایيان زندگى و درآمد سطح ارتقاى -

 نظام اصالح بر باتاکيد نوین، خدمات و کوچک و تبدیلى صنایع ویژه به مکمل، هاى فعاليت گسترش و بخشى

 . محصوالت گذارى قيمت

 صنعت، ازجمله هستند، نسبى مزیت داراى که هایى زمينه در اقتصادى هاى فعاليت ترشگس و افزایى هم -٤٤

 مهندسى وخدمات پتروشيمى و گاز نفت، صنایع ویژه به گردشگرى، و نقل و حمل مخابرات، تجارت، معدن،

 هاى زیرساخت و اهازیربن درایجاد گذارى سرمایه اولویت با آنها، دستى پایين زنجيره و بر انرژى صنایع آن، پشتيبان

 . سرزمين آمایش هاى سياست چارچوب در فارس خليج ایرانى جزایر و سواحل ساماندهى و نياز، مورد

 و رقابتى و نسبى هاى مزیت به اتکا با گذاران سرمایه و اقتصادى فعاالن براى بخش اطمينان فضاى تثبيت -٤٥

 . آن از ىناش حقوق کليه و مالکيت از حمایت و جدید هاى مزیت خلق

 و سالمت شفافيت، کارآیى، بر تاکيد با کشور اى بيمه و بانکى ساختار اصالح و ایران سرمایه بازار ارتقاى -  ٤٦

 . نوین هاى آورى فن از مندى بهره

 . آنان پذیرى مسووليت حفظ با گذاران سرمایه از حمایت و اعتماد ایجاد -

 . مالى هاى جرم با مقابله و ها بحران وقوع از پيشگيرى و رقابت تشویق -

 دولت تصدى کاهش و اقتصادى رشد اصلى محرک عنوان به تعاونى و خصوصى هاى بخش توانمندسازى -٤٧

 ابالغ که اساسى قانون٤٤ اصل کلى هاى سياست چارچوب در حاکميتى امور قلمرو در آن کارآمد حضور با همراه

 . شد خواهد

 آورى فن اطالعات، منابع، به دستيابى فرآیند تسهيل طریق از تعاونى بخش هاى توانمندی و ظرفيت ارتقاى -٤٨

 . آن مالى و اقتصادى فنى، پيوندهاى توسعه و ارتباطات

 واگذارى امر زیردر جهات رعایت و کشور اقتصادى هاى فعاليت در مردم عامه مشارکت بر جدى عنایت و توجه -٤٩

 : مردم به دولت اقتصادى موسسات

 . نگيرد قرار هدف خود و باشد برنامه اهداف تحقق جهت در واگذارى امر -

 . پذیرد صورت اساسى قانون چارچوب در -

 . نگردد انقالبى و اسالمى هاى ارزش حاکميت تزلزل یا و ملى امنيت تهدید موجب -

 . نينجامد انحصار ایجاد یا و مردم حق تضييع یا نظام حاکميت شدن دار خدشه به -



 . شود توجه کار درست اداره و مسال مدیریت به -

 . دولت مصارف و منابع بين تعادل و اى بودجه و مالى انضباط و نظم به اهتمام -٥٠

 نفت عواید واختصاص مالياتى درآمدهاى محل از آن تامين و نفت به جارى هاى هزینه اتکاى قطع براى تالش -٥١

 . بازدهى و کارآیى براساس گذارى سرمایه توسعه براى

 . نوسانات مهار و اقتصادى ثبات به دستيابى هدف با ارزى و مالى پولى، هاى سياست تنظيم -٥٢

 کلى هاى سياست با متناسب ساالنه هاى بودجه و ها برنامه محتواى انطباق نحوه و کمى هاى شاخص: مالحظه

 .شود ارایه و تهيه چهارم برنامه

 

 

 

 


