ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻲ
1391/11/24
اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

۱

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ

راهﮐﺎر

۲

ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوریﻫﺎ
و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ

ﻫﺪف

۳

ﮔﺴﱰش اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ

۴

ﺣ ﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ راﻫﱪدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

اوﻟﻮﯾﺖ

۵

ﺗﻜﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۶

ﺣ ﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت » ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ
ارزآوری ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزﺑﺮی ﻣﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ«

۷

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

۸

ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻫﺪف

۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

راهﮐﺎر

۱۰

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣِﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘِﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠّﯽ

۱۱

ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آن

۱۲

ﺗﻮا ﻨﺪﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

۱۳

ﺑﺴﱰﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺗﺨﺎذ اﻧﻮاع ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ارﺗﻘﺎء ﻛﯿﻔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻛّﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠّﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺣ ﯾﺖ از ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺼﻮل

راهﮐﺎر

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻠّﯽ ﻧﻮآوری

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری و ﮔﺴﱰش ﻛﺎرﺑﺮد آن
ﺣ ﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻛﺸﻮر

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻲ

ﻻزﻣﻪ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
راهﮐﺎر

ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺎزﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺸﻮر
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓ از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺎزهزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺛﺒﺎت ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
اﺻﻼح زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و اداری
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﺰم ﻣﻠّﯽ و ﺗﺄﻛﯿﺪ و ﺗﴪﯾﻊ در
اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴
رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪای دوﻟﺖ
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣ ﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋه
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻛﺎر

۱۴

ارﺗﻘﺎء ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺟﺘ ﻋﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

۱۵

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣ ﯾﺖ از ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﻛﺎر ،ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ

ﻻزﻣﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺗﺼﻤﯿ ت اﻗﺘﺼﺎدی

۱۶

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف و راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

۱۷

ﮔﺴﱰش ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار
ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آن

ﻻزﻣﻪ

۱۸

ﺣ ﯾﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﺸﻮﯾﻖ ورودﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
»ﺣﻮزهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ«

ﻻزﻣﻪ

۱۹

ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠّﯽ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

۲۰

ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

۲۱

ﻛﺎرآﻣﺪ ﻛﺮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت

ﻟﻮازم

۲۲

ﮔﺴﱰش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

۲۳

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ ﻣﴫف

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺎورهای ﻓﺮاﺑﻨﮕﺎﻫﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻋ ل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺑﺎزار ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﴍاﻛﺖ ﯾﺎ ﺿ ﻧﺖ ﺑﺮای
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در »ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ«
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ارﺗﻘﺎء ﻛﯿﻔﯽ ﻛﺎر و ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﻜﯽ

ﻣﻮارد

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ ﻋﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ

ﻫﺪف
روﯾﮑﺮد

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﻛﺎﻫﺶ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﴐور و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠّﯽ
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

راهﮐﺎر

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﮔﺴﱰش و ﺣ ﯾﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﺑﯿﻤﻪای

