
 ایران اسالمى جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، ششم توسعه یهای کلی برنامهسیاست

 امور اقتصادی 

درصد در  ۸های کشور، متوسط رشد امکانات و ظرفیت یای که با بسیج همهگونهزا بهرشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -۱

 .طول برنامه محقق شود

 .پذیری بازارهاوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتبهبود مستمر فضای کسب -۲

 .ای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیگیری مناسب از ظرفیت نهادهمشارکت و بهره -۳

شدن به آسیای جنوب غربی، تبدیل یویژه با کشورهای منطقهای کشور بهپیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه یتوسعه -۴

 ۱۲و  ۱۱، ۱۱ای طرف تجارت در چارچوب بندهای های پولی دو و چندجانبه با کشورهقطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان

 .های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست

ها( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه -۵

های گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهسرمای یداخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه

 .تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی

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

اتکایی و...( با مشارکت اشخاص حقیقی و  یمهارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بی -۷

های تجاری و اقتصادی گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتسرمایه یمنظور توسعهحقوقی داخلی و خارجی به

 .کشور

 .های الزمگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقایرانیان خارج از کشور و سرمایه یجذب سرمایه -۸

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

 .پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سالمت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیالت



و  «اقتصادییهای زایندهمنابع و سرمایه»عمومی به  یع تأمین بودجهتغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منب -۱۱

درصد از منابع حاصل از صادرات نفت  ۳۱موجود و واریز ساالنه  یملی با تنفیذ اساسنامه یصندوق توسعه یدائمی شدن اساسنامه

 .درصد سالیانه به آنواحد  ۲ملی و افزایش حداقل  یو میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه

 .ها از بانک مرکزیاستقالل مدیریت حساب -۱-۱۱

 .صورت ارزیهای غیردولتی بهملی به بخش یتسهیالت از منابع صندوق توسعه یارائه - ۲-۱۱

 .ای و قوانین عادیملی از تکالیف بودجه یاستقالل مصارف صندوق توسعه - ۳-۱۱

های عامل در قبال اخذ خط اعتباری از منابع ورودی صندوق، نزد بانک درصد ۲۱گذاری ارزی حداکثر سپرده - ۴-۱۱

تسهیالت ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی  یهای مذکور برای ارائهریالی از بانک

 .ملی یصندوق توسعه

 .ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی یتکمیل زنجیره -۱۱

میادین یبرداری و توسعههای اکتشاف )نه مالکیت(، بهرهگذاری در فعالیتهای غیردولتی برای سرمایهز تأسیس شرکتحمایت ا -۱۲

 .۴۴های کلی اصل ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستنفت و گاز کشور به

 .سمقیاهای پراکنده و کوچکهای تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاهافزایش سهم انرژی -۱۳

های عدالت وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهتحقق کامل هدفمندسازی یارانه -۱۴

 .اجتماعی

میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت  یبرداری از گازهای همراه تولید در کلیهآوری، مهار، کنترل و بهرههای جمعواگذاری طرح -۱۵

 .به مردم

تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )بر اساس  یارزش صنعت نفت و گاز و توسعه یافزوده از طریق تکمیل زنجیرهافزایش ارزش -۱۶

 .(شاخص شدت مصرف انرژی



، مهندسی، بنیان برای طراحیهای دانشدستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکتبنیان نمودن صنایع باالدستی و پاییندانش -۱۷

 .منظور افزایش خودکفاییساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به

 .های نفت و گازافزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه -۱۸

های ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستتقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان -۱۹

 .یافته و روستاییگذاری در مناطق کمتر توسعهمنظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهکلیِ مربوط، به

روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و  یرایی جهت توسعهها و اقدامات اجاتخاذ برنامه -۲۱

 ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیعریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهآفرینی( با برنامهعشایری )کانون تولید و ارزش

ی زایهای کارآفرینی و اشتغالهای ویژه از فعالیتاقتصادی و حمایتهای جدید منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت

 .های کلی کشاورزیسیاست ۹ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند سازی تأسیسات و زیرساختدار بومی و مقاوممزیت

 .مکران سواحل بر تأکید با خرمشهر –اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار  یتوسعه -۲۱

 .۱/۳۴ریزی برای دستیابی به ضریب جینی برنامه -۲۲

 .های دارای مزیتبازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه یتوسعه -۲۳

 .ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آنحمل یبخشِ ریلی در توسعهاولویتِ  -۲۴

های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی یانهونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پاحمل یتوسعه -۲۵

صادرات  یتوسعه هدف با جنوب –ویژه کریدور شمال ای و جهانی بههای ریلی منطقهو مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه

 .و ترانزیت بار

های نی و افزایش صادرات محصوالت آن با اجرای سیاستهای صنعت، معدن و صنایع معدبخش یافزودهافزایش نرخ رشد ارزش -۲۶

 .کلی صنعت و معدن

سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای تولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان یبنیان نمودن شیوهدانش -۲۷

 .منطقه و جهان



ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری گاز، پتروشیمی، حمل های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت،اولویت دادن به حوزه -۲۸

 .هاهای پیشرفته در آناطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری

و  مواد معدنی یافزودهارزش یاولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره -۲۹

 .های کلی معدنسیاست ۳اجرای بند 

 .راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت یتدوین و اجرای سند جامع و نقشه -۳۱

 .استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور -۳۱


