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        گرایانه که با شنننتادر ترونننر ووننن یر م ع ت و با ع  ر ا            ارائه یک برنامه عملیاتی واقع     : ماموریت  

یدی   مد          ها و نشننندنی  ناام گامی م مر بسننن ی ت مائی و  باتانی و شنننگ  با  ها بسنننارونننا ی ی                                                       ونننا ی 

هادی        رویننگننرت  ج یت  یر می        و منناننگننی بننه  مد ل ع هاد                                                                                                        بنناشنننند بنن ننتنن ا  مننامنن ریننر     ج

 اور.این برنامه اناخاب شده

متاوریهای نرم و راه رتی و اندرکارا  ماگی به امزائی ملی و ت انمتدوننا ی توننرایجات هم: اهداف کیفی

 ه شمتد با بگارگیری متارویهای وخر ت لید شده برای تحقق اهداف کیفی م رت نظر ا  عمله:

 اشاغال پایدار و امتیر شغلی -

 اعاماعی و اقاصاتی امتیر ،امتیر غذائی -

 تامین یب و انرژی، مسگن و تریمد پایدار -

 تر یک ش گه ه شمتد مجا ی  تامین ددمات والمر قابل توارس و ار ا  برای همگا -

 پساکرونا یر رویداتهای والمر و دلق اقاصاتمدیر -

 عل گیری ا  دام مروشی محص الت و ت لیدات و ت و ه با ارهای صاتراتی محص الت مراوری شده -

گذاری اقاصات ه شمتد تیجیاال و ت لید و کاربسر ابزارهای  های نرم راه رتی و پایهت و ه متاوری -

 تانشی ه شمتد

 ایجات با ارهای ه شمتد مجا ی تهاتر کاال و ددمات -

 ایجات قطب انرژی شمالی تر حاشیه تریای دزر -

 های والمر کش رهای عهاتی و نیگ کارا  تر ایجات  یروادرگروه مشارکر واماندهی -

ونناماندهی و پشننای انی ا  ایجات و ت ونن ه مشنناغل دان ار و مدیریر راه رتی با ار تر م ننای                -

 ی ه شمتدمجا 

روت  اندرکارا  تراعراء برنامه اناظار میامزائی و ت انمتدوا ی تور  تر ص رت عزم ملی و هم  اهداف کمی:

 واله محقق ش ت:که اهداف کمی ما دتی ا  عمله م ارت  یر طی یک توره ته

 میلی   شغل عدید پایدارایجات ته -

 والمیلیارت تالر تر 1500امزایش ت لید نادالص ملی تا وقف  -

 میلی   بشگه تر رو  مراوری نفر رو یمد 4میلی   بشگه و ایجات ظرمیر  6تا  نفر زایش ت لیدام -

 ان اع پلیمر با ار ش باال میلی   تن 50ت و ه صتایع پایین توای نفر و گا  و ت لید والیانه  -

 میلی   تن تر وال 200امزایش ت لیدات کشاور ی به میزا   -
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 د میلی   تن وای ات و محص الت عان ی کشاور یمراوری والیانه بیش ا  یگص -

 میلی   تن تر وال20ت لید م التهای یلیاژی تا  -

 پلیمری تا یگصد میلی   تن تر وال های ویژه ا  عمله گ گرتی وت لید ویما  -

غذائی، تار   ت وننن ه صنننناترات محصننن الت صنننت    - تا ونننقف    ای، م دنی، کشنننناور ی،                                                وئی 

 میلیارت تالر والیانهر تویس

صاترات م ات ،     - و ه  شده به میزا      قت  واداه  واداه برای تهاتر با کاالی  ط ات و تجهیزات نیمه 

 والیانه یگصد میلیارت تالر

ید محصننن الت          - هر ت ل اه ع مه ونننناد کاالی نی به میزا  صننننوارتات ترانزیای م ات و                                             اتراتی 

 میلیارت تالر تر وال صدیگ

تاری و  یبخیز ن ین ا  عمله  های ت لید یگصننند میلیارت مار مگ ب یب عدید با کاربسنننر متاوری          -

 یبخ انداری

شمتد م ال     - صد هزار ترمانگاه ه  شمتد مجا ی   د تگرتا  ایجات یگ ش گه ه  شارکر    تر یک  با م

 های عهاتی، بخش دص صی و حمایر راه رتی تولایم ال دیرین، گروه
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 ای از کل برنامه ارائه شدهخالصه

اکتنن          ی  هننم پننتجمدالصننه و گننام اول اوننر کننه ویننرایش      اگرچننهایننن برنامننه پیشننتهاتی   

شنن ت. تر عننین حننال بننرای ینننا  کننه حاننی ح صننله یننا مرصننر مطال ننه ایننن برنامننه      تقنندیم مننی

ت انند رویگنرت اناخناب شنده تر     هنم نداشناه باشنتد مح رهنای دالصنه  ینر منی       را پیشتهاتی دالصه 

امیننند اونننر کنننه تر حننند دننن ت مفیننند و                      تهینننه برنامنننه را نماینننا  و قابنننل ار ینننابی نمایننند.  

شهود نمونهه اقهدامات قابهل انجهام      شود که آنچهه تقهدیم مهی   یادرآور می قابل اوافاته باشند 

پیگیهری  انشهااا   در یک برنامهه جهامع اسهت کهه بهه تهدریل تکمیهل و اجهرای آن ههم          

 :خواهد شد

ای دنن ت را ماخلننق بننه تر عمهنن ری اوننالمی همننه بگ نننه  ههها:ئههیاشههناخت سههرزمین و دار (1

تانتند. تفسنیر عملیناتی واق نی اینن مفناهیم ی        ای و تقن ای الهنی منی   سته و رمانار حرمنه  حادالق 

پایههدارح بههرداری شناسههائیح حفاظههت و بهههرهع نناراتی رو یمنند  بننااوننر کننه تقنن ای الهننی را 

مندیریر اینن ونر مین    تر اینن صن رت   . هها بهدانیم  هها و دارائهی  ع و شایسته از داشهته مجا

مرهتگننی، اقاصنناتی، هننای و تارائننی برکننات، ن مننات الهننی و باونناانی بنندو  شننتادر واق ننی    

میسننر نیسننر  هنناا  ین  بننرتاری شایسنناه و عننامعهننای کاریمنند حفاظننر و بهننره اعامنناعی و روش

ا  عملننه متننابع           بسننیار دالصننه و ب تنن ا  نم نننه  و برکننات دداوننندی هننائننیهننا و تاراایننن تاشنناه

هننای ت لینند شننده،  یب و دننا ، نفننر و گننا ، نیننروی انسننانی تحصننیل کننرته، علنن م و متنناوری    

ت اننائی   اشنراف اطالعناتی منا ا  متنابع و     تنا م لن م شن ت    اونر ذکنر شنده  های اعراء شده  یروادر

 !!!برتاری ا  ینها به چه میزا  اوررهشتادر و حفاظر و به ترما 

هنا  هنا و چنالش  کم  تهنا و نارونائی   ننا تینده گنرمان   هها:  هها و ناکارآمهدی  نائی بها چهالش  آش (2

منن ارت عمننده تر ایننن گننزارش بننه کتنند. هننا را مننراهم نمننیبننرتاری شایسنناه ا  تاشنناهامگننا  بهننره

هنا  نیا متند شنتادر عنامع تاشناه    های م عن ت اشناره شنده و بطن ر ط ی نی      ها و ناکاریمدیچالش

ت ونن ه و تر مرایتنند همننه عان ننه یوننیب شتاوننی   هننا تر یننک مطال ننه و شننتادر کامننل چننالش 

ای نشننانگر ی  چتننین مطال ننه  انجننام ی  وننروری اوننر.  ای کننهمطال ننه یم.وننا ی هسننا تمنند 

 هنا گینری ا  تاشناه  د اهد بن ت کنه چگ ننه تر بسنیاری ا  اصن ل و م نانی حگمراننی دن ب و بهنره         

منندی و غفلننر بردنن رت شننده و ا  عملننه ینهننا با ارهننای کسننب و کننار رهننا شننده، نیننروی  ریبننا ناکا

هنای ت لیند شنده مصنرف نشنده      صناحب، دنام مروشنی گسنارته متنابع، علن م و متناوری       انسانی بی

امن ال بینر المنال     حسناب و کاناب  بنی  راننر دن اری و چوناول    مخارعین و ن یورا  بنی پشنای ا ،  
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و بننا پشننای انی و تدالننر ب  ننی ا              ه وننه لر و بننا منندیریر مامیننایی   بننکننه و قاچنناق کنناال  

 .و عزم ملی برای رمع ینها نیا  اور اورگیرت ناتیده گرماه شدهص رت میاندرکارا  تور

هننای هننا ا  قابلیننرهننا و چننالشکاریمنندیناچگ نننه بننا مالحظننه نمونههه اقههدامات قابههل انجههام:  (3

ای عننامع و اشننراف اطالعنناتی و   برنامننه؟! ایننن امننر  وریننمر مین اوننافاته شایسنناه ب مننل ی  ونن

بایند ماگنی بنه من ارت منذک ر باشند. بنا ت عنه بنه           پیشنتهاتی  اقدامات ای نیا  تارت.الگ های ت و ه

مخالننف بخشننی و  م ونن عاتهننای ت ونن ه پاینندار تر وننابقه اعرائننی ن یسننتده تر طراحننی منندل 

هننای ت ونن ه پاینندار کشنناور ی، صننت ای و منندیریای شننهری   ا  عملننه منندلای و عهننانی متطقننه

ائنی کنه متط نق بنا مرایتند ت ون ه پایندار ملنی         هنای اعر برنامنه  اقدامات و تالش شده چتد م رت ا 

 ایجههاد اشههتغالهننا و متجننر بننه توننااورتهای ار شننمتدی هم نن    بننر طننرف کتتننده چننالش و

سههق            لص ملههی تههاده میلیههون نفههر و افههزایش تولیههد ناخهها فراگیههر تهها سههق  جدیههد

میلیههارد دالر در سههال و ساختارسههازی بههرای عملیههاتی نمههودن دیپلماسههی       1500

هها و فشهارهای بهه اصهالا حهداکثری و      اقتصادی فعال بدون تاثیرپهذیری از محهدودیت  

نیههز مشههارکت وسههیع و مههوثر مردمههی بهها تقویههت بخههش خصوصههی و همچنههین ایجههاد 

دولتههی و نیههز فههراهم نمههودن عبههور و گههذر از هههای عمههومی غیههر کارآمههدی در بخههش

              فراگیههر دولههت بههه حکمرانههی خههوب و کارفرمههائی را فههراهم کنههد      گههریتصههدی

هنای دص صنی   هنای ذیتفنع و هلندیت    هنا، گنروه  مرتم واالری تیتی بنا ایجنات راننر بنرای عتنا      

آفرینهی  نقهش بنرت.  هنای ملنی راه بجنائی نمنی    یویزا  تولر و نهاتهنای غینر هماهتن  بنا برنامنه     

ههای مختصهر   بشایسهتگی در برنامهه   واقعی برای مردم و پوشش دادن به مطالبهات آنهها  

هنای  عنامع ملنی ب  نی ا  مصناتیق ا  عملنه       عنالوه بنر برنامنه    اسهت  پیشنهادی رعایت شده

بننا عزئیننات مخاصننر                  امتیننر غننذائی و تننامین یب و غننذا و انننرژی پاینندار نیننز   تننامین چگنن نگی 

 اور.ت ویح تاته شده

روائی مندیریای بسنیار مهنم هسناتد و مرمنان     ن یوراننه  رویگرتهنای  : رویکردهای نهوین مهدیریتی   (4

کتتند. یگونارچگی کنل نظنام تحنر امنر والینر مقینه ونروری و          منی  اعرائی بر ونر مین را منراهم  

امنرات و  ن ایند متجنر بنه ون  اونافاته       منی ونرورت حا اینن  تر عنین حنال   اعاتاب ناپذیر اور امنا  

        شنن ت کننه بننه هننر تلیلننی ایننن یگوننارچگی تر منندیریر کننال  اعرائننی را تر عمننل         ینهاتهننای

بهه جهههاد   افزائهی و توانمندسهازی ملهی را متکهی    مهدیریت جههادی ههم   ناتینده بگیرنند.   

بنیهان نمهودن سهاختارها و فراینهدها     هها و دانهش  علمی که دانش محهور بهودن فعالیهت   
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کند و ههر اقهدامی کهه در ایهن امهر تردیهد و خدشهه وارد کنهد غیهر          باشد فراهم میمی

        کههار جهههادی عاشههقانهح مخلصههانهح قابههل بخشههش اسههت  آبههادانی و شههکوفائی جههز بهها

. شهود ای و روزآمهد و بهدون پشهتوانه علمهی محقهق نمهی      ناپذیرح سالم و حرفهه خستگی

ق عملینناتی ایننن رویگرتهننای ن یورانننه ا  عملننه ت ونن ه با ارهننای تهنناتر کنناال و دنندمات،    مصنناتی

وننا ی تیولماوننی اقاصنناتی، عملگننرت مراعتنناحی و ایجننات امتیننر شننغلی و تق یننر همننه     م ننال

م نننال نمننن ت  مصنننرف کتتنننده تر مرایتننندهای ت لیننند، نننن یوری تر           عان نننه بخنننش دص صنننی

 اور. ویح تاته شدهت وریوا ی مصرف و بهرهبهیته

اعرائننی و تنن ا  لیاقننر و کاریمنندی و وننابقه هههای مههورد نیههاز:  ههها و شایسههتگیقابلیههت (5

 اعرائننی کننه ماگننی بننه شننتادر و تنن ا  و مهننم و تحلیننل رویننداتهاو روننندهای         یتامیرگننذار

ای باشنند وننروری اوننر. عننای تاوننف اوننر کننه تر میننا  تاوطل ننا  کسننانی هسنناتد کننه  ت ونن ه

تاشنان مح  بینر   د اهتند مشنه ر شن ند ینا شنان  دن ت را ی منایش کتتند و ینا بندو            صرماً منی 

ایننن امننر  شنن نداصنندی منندیریر کننال  اعرائننی مهننای منن رت نیننا  واق نناً بخ اهتنند قابلیننرملننی و 

         وکتنند کننه بننا مشنن رت   مسننل لیر بننزرع و عظیمننی را بننر توش همننه نخ گننا  الزامننی مننی     

نظنام اونالمی را بنه ت ندات محندوت تر اینن عرصنه بنرای رقابنر           هنای عم نی ا  بهانرین   ،امزائیهم

امنرات الیقنی هسناتد کنه مرادن ا  ینهنا بنرای ح ن ر تر صنحته نیا متند            چتان نه مراد ا  کتتد و 

ومنناق ملننی اوننر و ایننن امننر بننه ت ننالی و یبنناتانی و شننگ مائی واق ننی متجننر میشنن ت تر ایننن امننر   

بننرای  تر صنن رت عنندم ت عننه بننه ایننن مهننم ینخ گننا  مرهیخاننه ویاوننی اعامنناع ترتینند نگتتنند.

کشنن ر بنن یژه پنن  ا  اناخننب اصننلح بننرای هننا تر بدنننه اعرائننی مرادنن ا  و بگننارگیری کاریمنندترین

تر برابنر دداونند، ملنر و تناریئ مسنل لیر تارنند و ا  ینهنا با د اونر تشن اری           ریاور عمهن ری 

             باشنند.یننن امننر مننی  ایننن برنامننه نیننز گننامی تر تحقننق ا    ب مننل د اهنند یمنند. تهیننه و ارائننه   

پاینا  نخ اهند یامنر. تگمینل     اولینه  صنرماً تر ارائنه اینن برنامنه     امثال ایتجاننب  مسل لیر اعاماعی 

برنامه بنا عزینات و ونو  مطال نه اعرائنی شند  ی  ا  مقامنات متاخنب و مسنل لین ارشند نظنام            

اوننالمی مسننل لیر همگننا  ر تر م مقیننر و ت ننالی نظننام کانشنناءاپ پیگیننری د اهنند شنند. مشننار

اینن مسنل لیر تنا ینجنا ریشنه تارت کنه اگنر واق نًا نخ گنا            اور و غفلر ا  ی  نابخشن تنی اونر.  

هنا ندارنند و هم تنا  دنرم و شناتما       م لی کش ر عرم راونئ را بنرای تحن ل و گنذر ا  ناکاریمندی     

و مرادنن ا  و  باشننتد مسننل لیر مننا تر اوننامرار اقننداماتهننای م عنن ت مننیمتنندی ا  مرصننرا  بهننره

هنا را  تربیر و واماندهی ع اننا  عهناتگری د اهند بن ت کنه بنه  حن ل و قن ه الهنی همنه نشندنی           

 گذاری د اهد نم ت.اوالمی م رت اناظار را پایهمحقق و تمد 
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      بننه ره ننری هننا وشننهاتت طل ننی مننرتم نظننام عمهنن ری اوننالمی بننا م ننار ات و مجاهنندت   :مقدمههه

هنای اونالمی تاونی     نظنام حگن مای رو یمند و ماگنی بنه یمن  ه       میتی بنا هندف ایجنات ینک    امام د

ونال ا  پینرو ی انقنالب اونالمی و تاونی  حگ منر عمهن ری اونالمی و          42اونر. بنا گذشنر    شده

تحننر وننیزتهمین توره ایننن اناخابننات برگننزاری توا ته توره اناخابننات ریاوننر عمهنن ری تر حننالی  

تر کتنار تونااورتهای ار شنمتد    ، کنه  اری اونر تر یوناانه برگنز   عامر ره ر م ظنم انقنالب اونالمی    

تر همننه  اوننالمی بدوننر یمننده ا  عملننه ح نن ر قدرتمتنند مننرتم تر حفاظننر و صننیانر ا  نظننام     

تر اناخابننات،  پرشنن ر هننا اعننم ا  م ننار ه بننا تشننمتا  تادلننی و دننارعی، حمایننر و ح نن ر    عرصننه

بننرای  مداکارانننه تننالشظالمانننه و حفننص و صننیانر ا  حاکمیننر بننا  هننایهننا و تحننریمتحمننل تشنن اری

کنه بنه الگن ئی    رویگنرت دن ت اتگنائی     بنا  ت لیند کناال و دندمات من رت نینا       ترهمراهی با نظام اوالمی 

 بهر سهر  ای ههای عمهده  چهالش تر عنین حنال   اونر  برای اواقالل و ی اتی تر عها  ت ندیل شنده  

سهال گذشهته ههر روز     42کهه طهی    گرفتهه قهرار   مردمهی توسعه ملی و تامین مطالبات  راه

       . تر حنالی کنه مندت منذک ر بنرای تنامین همنه       اسهت شهده  تهر و عمیهق تهر  تر و متنهوع وسیع

            امتدانه یننک ملننر بننا عم یننر کماننر ا   مهننا و امگانننات منن رت نیننا  بننرای اتاره شننرا    یننر وننادر 

بسننیاری  و کم  تهننایمشننگالت هنندف محقننق نشننده و  امننا ایننناوننر نفننر کننامی بنن ته میلینن   85

ناشنی ا  مشنار حنداکثری تشنمتانی کنه       هنای هنا و محندوتیر  بطن ر ط ی نی تحنریم    .اونر پدیدیمده

         هننا منن مرمتننامع ینننا  بننا تاوننی  عمهنن ری اوننالمی بننه دطننر امانناته اوننر تر بننرو  ناکاریمنندی    

گ نننه چی ایجننات شننده هنناتر شننرایم م عنن ت و بننا محنندوتیر اوننر امننا ونن ال ایننن اوننر کننه بنن ته

راهبهردی کشهور بایهد اندیشههح     داوطلبهان مهدیریت   کاریمدی م رت اناظنار قابنل ایجنات اونر.     

و اشهراف اطالعهاتی الزم را بهرای تغییهر      کارآمهدی روزآمهد اجرائهی   تفکرح فههمح لیاقهتح   

ههای  ههای الزم در همهه عرصهه   هها و ایجهاد کارآمهدی   گهذر از ناکارآمهدی   و وضع موجهود 

همچنههین ایهد  بآنههان  فرهنگههی و امنیتهی داشههته باشهند    سیاسهیح اقتصههادیح اجتمهاعیح  

و تهوان و   داشهته هها را  الزم برای تعامل جههانی بها همسهایگان و دیگهر حکومهت      کارآمدی

اقتصهادی را داشهته    کارآمهد از دیپلماسهی   جانبهه همهه گیهری  بههره  ریهزی و برنامه قابلیت

 مهدیریت جههادی  ای تنالش تارت کنه بنا رویگنرت     بگ ننه  یو پیشنتهات . اینن برنامنه مخاصنر    باشند

 ایاولینه و ای دالصنه  هنا برنامنه  ظرمینر منرور  هنا و  بنا ذکنر الزامنات و اول ینر     متکی به جهاد علمی

انند مندیریر اعرائنی کشن ر را تصناحب      را ارائه نماید، تا تاوطل ا  محانرم کنه احسناس تگلینف کنرته     

منرتم م لن م شن ت بنه چنه مینزا  یمناتگی، تن ا ،         کتتد نزت وعدا  دن ت، تر پیشنگاه دداونند و ننزت     

                         . باشننننتدرا تارا مننننیلیاقننننر، وننننابقه و کاریمنننندی ال م را بننننرای انجننننام وظننننایف مح لننننه   

برنهده انتخابهات باشهند     ای؟! و بهه ههر وسهیله   کنند که بهه ههر قیمهت    تالش می داوطلبان

بها فهراهم کهردن زمینهه مشهارکت      تواننهد  خواهنهد و مهی  چقدر میاما سوال این است که 

همگنارا   . تاوطل نا  محانرم و   در اداره کشهور کارآمهد و موفهق باشهند     انهدرکاران دست همه
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ایننن برنامننه را بننه تقننر مطال ننه کتتنند، ونن االت دنن ت را بوروننتد و اگننر واق نناً ا  نظننر     محارمشننا 

و اال بننا  را اتامننه تهتنندم ننار ه اناخابنناتی هسنناتد دطیننر مسننل لیر  تصنندی اینننا  شایسنناه شنند ت

ضههمن مشههارکت در  و عنذرد اهی  ا  مننرتم شننریف ایننن وننر مین انصننراف دنن یش را اعننالم کتتنند 

بها جهدیت در جسهتجوی شناسهائی و معرفهی مهدیران الیهق و         اجرائی شدن ایهن برنامهه  

گهذر از وضهع موجهود دسهتیابی      باشند که بتوانند بها تغییهر و تحهول و    یکارآمد و توانمند

سهازی را در ایهن   تمهدن آبهادانی و شهکوفائی و   سهازی بهرای   و زمینهه  ملی پایداربه توسعه 

. نن یوری تر ارائنه ینک برنامنه پیشنتهاتی بنرای همنه تاوطل نا  بنا          ساز فراهم کنهد سرزمین تمدن

باشنند، گننامی ار شننمتد تر تاشنناه یننهاول هننایت اننند تر ویننرایشهننائی کننه مننیهمننه ننن اقص و کاوننای

وننا ی مرایتنند اناخنناب  اننندرکارا  بننرای بهیتننه ت انمتدوننا ی عام ننه و توننر امزائننی و ایجننات هننم

گیننری ا  بهننره تاوطلننب اصننلح و شایسنناه و قدرتمتنند و هم تننین گننامی تر مشننارکر همگننانی بننرای 

هنای م عن ت قابنل تونارس بنرای تهینه ینک برنامنه عنامع کاریمند ملنی و مرایتندی             تانش و متاوری

ههای مختله    ایهن رونهد بها انجهام ویهرایش      .ملی د اهد ب تم مر برای همدلی و همراهی و عزم 

همچنان ادامه خواهد یافت و امید اسهت کهه بها مشهارکت صهاحبنظران بهه یهک مجموعهه         

و عملیهاتی و قابهل قبهول تبهدیل شهود و بسهتر اجرائهی شهدن          های روزآمدکامل از برنامه

          هننا و ی. عتننا  بتنند آن بهها حمایههت قههوای سههه گانههه پههت از انتخابههات فههراهم شههود     

بننرت و عننز بننه تلسننرتی مننرتم و عنندم همراهننی راه بجننائی نمننی م عنن ت هرگننز هننایدنن اهیتمامیننر

ای عننز ومنناق ملننی و عننزم ملننی بننرای  انجامنند و چننارهواق ننی ینننا  بننرای پیشننرمر و یبنناتانی نمننی 

-هنم  بن ت. تنرین گزیتنه و همراهنی و همندلی و پشنای انی ا  او نخ اهند       تنرین و متاونب  اناخاب صنالح 

تنرین اقندام من رت نینا  اونر و اقندامات من مر و مهنم پن           ک چنک  تلی و عزم ملی تر اناخاب اصنلح 

انههدرکاران و حمایههت و  افزائههی و توانمندسههازی دسههت هههمشنن ت. ا  اناخابننات یغننا  مننی 

 حکمرانهان کهامال    ای و کارآمهد حتهی اگهر بها سهلیقه سیاسهی      پشتیبانی از نیروهای حرفه

ول زحمت و دردسر برای اجهرای کارههای سهخت و دشهوار امها مهوثر کهه        همراه نباشد و قب

اقهدامات مههم مهورد نظهر مهردم       مطالبهات و  شهود از جملهه  موجب کارآمدی حکمرانی می

اری از یو بها غفلهت از ایهن مههم بسه      گیریهد است امری که عموما  مهورد غفلهت قهرار مهی    

ایهن برنامهه بسهتری بهرای فراخهوان عمهومی         شودمنافع و مطالبات مردم نیز برآورده نمی

نظهران بهرای تکمیهل و اصهالا برنامهه و کمهک بهه اجرائهی         اندرکاران و صهاحب همه دست

شههدن آن اسههت  رسههالت و مههاموریتی کههه نههه متوقهه  خواهههد شههد و نههه بههه پایههان              

هها ادامهه خواههد یافهت      خواهد رسید بلکه تا تحقهق همهه اههداف و تکامهل مسهتمر آن     

 انشااا 
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 اناخابات ریاور عمه ری، م ار ات اناخاباتی، کاریمدی مدیریر، تغییر و تح ل،   :کلیدواژه

و  امزائیهم ت و ه پایدار، یباتانی و شگ مائی، تیولماوی اقاصاتی، د تکفائی، اواقالل، 

وا ی، تمد ، والمر همگانی، ، اشراف اطالعاتیعهات علمی، مدیریر عهاتی ،ت انمتدوا ی

 ، اشاغال و امتیر غذائی، مدیریر ه شمتد رو یمدی تر علم و متاوریمراعتاحی، عزم ملی، 

        در پهنل فصهل تنظهیم شهده کهه رئهوی و کلیهات        برنامهه ایهن  : فصهول پنجگانهه  خالصه 

هها حسهب ضهرورت بهه     و مشهروا ههر یهک از فصهل     بطور خالصه و تیتروار آمده هر فصل

 و منتشر خواهد شد:ا  ارائه تدریل انشاا

 :های سرزمینقابلیتای از نمونه (فصل اول

بننا وننابقه  عهننا )نفننر و گا ( ذدننایر هینندروکرب ری اولرت ننه  :نفههت و گههازعظههیم خههایر ذ(1-1

ماگننی بننه  ،هنناپنناالیش و تجننارت منن ات دننام و مننراورته  وننال اکاشنناف و اونناخراا و متنناوری 120

 و واداارهای وویع و گسارته که قابلیر رو یمد شد  تارند نیروهای ماخصص و کاریمد

نظینر ذدنایر ژنایگنی  راعنی، بناغی، تام و      تتن ع بنی   :تنوع منهابع زیسهتی و اکوسیسهتم   ( 2-1

هننای وننر میتی ، عرصننههننای  یسننایو اک ویسننام، اقلننیم و مرتننع و بیابننا  ، عتگننلطینن ر و یبزیننا 

گننذاری بننرای  و قابننل وننرمایه  و چهننار مصننل  ماتنن ع و پرعاذبننه تنناریخی، مننذه ی و ط ی ننی    

 .گرتشگری، ت لید و اشاغال

تنناریئ مگانن ب و وننه هننزار وننال  با وننابقهوننا مرهتنن  تمنند  :فرهنههگ غنههی و تههاریخی( 3-1

تنن ا  ت لینند علننم و  و هننای تمنندنی چتنند صنند ونناله ایجننات تورههننزار ونناله و 17یمننار تنناریخی تننا 

 .یمرین ابل احارام و اماخارق، ماندگاروا  و ، حماوهحگمرانی پایدار ترامه

 ، مننداکار و همننراه و پشننای ا  صنن  ر، ومنناتار،  ،عاقننل و مهننیم مننرتم :سههرمایه اجتمههاعی( 4-1

بنرای   توانهائی ایجهاد تحهول و تغییهر در وضهع موجهود      با  و مدامع ور مین وا شجاع و عریا 

 .عان ه نظامتق یر و تحگیم همه

تار ت ونن ه و پننرچم یرمننانخ اه، نن یور  ،تانشننمتد ،عهنناتی، انقالبنی ع انننا   :جوانهان انقالبههی ( 5-1

 ی ت اننائی تغیینر و تحن ل   و تارا ناپنذیر پنرتالش و دسناگی   ،پنذیر ، ریسنک کسب و کارهنای متاوراننه  

 .و ت و ه پایدار ملی یباتانی و شگ مائی توایابی بهبا رویگرت  ووع م ع ت

نظینر کمنی و کیفنی ت لیند علنم و      بنی  هنای  یرونادر : ههای علمهی و فنهاوری   زیرساخت (6-1

و  بتیننا هننای تانننشو م وسننات تحقیقنناتی و شننرکر علمننی  هننا، مراکننزگاهشننامل تانشننمتنناوری 

              ونناکن یننا مهنناعر، مخاننرعین و ننن یورا  تر     ا ، تانشننمتدیپننیشننمار اونناارت  یهننای بنن گننروه

 .علم و متاوری
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میلینن    6هننای تانشننگاهی بننرای پننذیرش  یروننادروعنن ت  :مراکههز علمههی و دانشههگاهی( 7-1

باشند  منی  تانشنج   میلین    10 ونقف پنذیرش   قابنل امنزایش تنا    ینهنا  یم  شنی  که ظرمینر تانشج  

ت ونن ه کسننب و کننار تانشننج  و  ح نن ری و غیننر ح نن ری عننذب مننرا ملننی هننایکننه بننا دلننق با ار

ارس تربیننر هنای علمیننه و منند شننمار حنن  هوعنن ت ت ندات بننی  .بننا  هننم قابنل امننزایش اوننر  متاوراننه 

م لننو و منندرس مننذه ی بننرای تربیننر و تزکیننه ع انننا  انقالبننی یرمننانخ اه و پرچمنندار تحنن ل و      

 تغییر.

(               1399)تننا پایننا  وننال بتیننا  هننزار شننرکر تانننش 6 وعنن ت: هههای دانههش بنیههانشههرکت( 8-1

 ت ون ه کسنب و کنار متاوراننه     و دلنق بنا ار  حماینر  تر صن رت   کنه شنرکر   هزار 20قابل امزایش تا 

 بتیا  قابل گسارش اور.تانش هزارشرکر 50تا 

)م ننر شننده تننا پایننا              هننزار گننروه عهنناتی  60وعنن ت بننیش ا    :هههای جهههادی گههروه (9-1

شنگ مائی  برنامنه  رونانی بنه   محرومینر  تائنی و یناری   ، اریتاوطلنب دندماگز  مندعی و   (1399وال 

  و اوننافاته کاریمنند و وننا ما  یاماننه ریننزی بننرای همنناهتگیکشنن ر کننه تر صنن رت برنامننه و یبنناتانی

 قابل گسارش اور. کاریمد هزار گروه عهاتی یگصدتا های مشخص ینا  تر برنامه

م نال   م نر شنده   هنزار م وسنه و ونا ما  منرتم نهنات نیگ کناری      ته :موسسات نیکوکهاری ( 10-1

امزائنننی و بنننرای هنننما  دننندمات حماینننر  پشنننای انی و کنننه تر صننن رت و حاونننر تر صنننحته

هننزار  20قابننل امننزایش تننا   هننام الیننر و ونناماندهی ت انمتدوننا ی ینهننا ماگننی بننه عهننات علمننی  

 باشد.و مرکز می م وسه

هننزار مننرت حقیقننی نیگ کننار کننه یگصنند  تخمننین بننیش ا  :ظرفیههت اجتمههاعی نیکوکههاری( 11-1

چتان ننه ظرمیننر  کتتنند.م الیننر مننی ر محننالتو یننا ت هننای دننان اتگی و مننامیلیعمننع    تر شخصنناً

بننا رویگننرت ت انمتدوننا ی  اوااندارتوننا ی، حمایننر و نظننارت و   ،اعامنناعی نیگ کنناری وننا ماندهی 

         قابنل   هنزار نفنر تاوطلنب نیگ کناری     500تنا   د اینن ت ندات  نشن  مندیریر  امزایش کاریمدی  ینا  برای

 اعاقات بنه نیگ کناری ایرانینا  ینک دصنلر اعامناعی و ینک بناور عمینق تیتنی اونر            امزایش اور.

 .واالری نیز باشدت اند ابزار کاریمد مرتمکه می

 نشنده م نر  مندعی تاشنان ادانراع م نر شنده و      نفریگصندهزار  وعن ت   :جامعه مختهرعین  (12-1

شننرا ایجننات مرایتنندهای کاریمنند تر   بننه نامحنندوت اداننراع و ننن یوری ظرمیننر  ماگننی بننه یننک و 

و دلننق با ارهننای   و ت ونن ه کسننب و کننار ینننا   ا  توننااورتها و اداراعننات  شتاوننائی و حمایننر  

و ایجننات شننا  و عایگنناه اعامنناعی بننرای مخاننرعین، ننن یورا  و      رو یمنند کسننب و کننار متاورانننه  

 همراه با حمایر حق قی کاریمد ا  متامع ینا  تانشمتدا 

میلیننارت  580میلیننارت ماننر مگ ننب و حننداکثر  380 حننداقل وننالیانه نننزوالت  :منههابع آبههی  (13-1

و هننر هفاننات  باشنندمننی میلیننارت ماننر مگ ننب 413 وننالیانهنننزوالت  ما وننم ماننر مگ ننب اوننر کننه

 بیتننی اوننر.میلیننارت ماننر مگ ننب قابننل پننیش 720تننا وننقف  نننزوالت احامننال امننزایشوننال یگ ننار 
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نظینر بنرای رمنع همنه     ینک ظرمینر بنی   بنرتاری  بهنره  بشنرا کتانرل و مندیریر   این مقدار ننزوالت  

 تر ور مین دشک و بیابانی ایرا  اور. کم  تها و تامین نیا  یبی کش ر

یگصند میلینارت مانر مگ نب یب مصنرمی و یگصند میلینارت مانر          :امکان تولیهد آب جدیهد  ( 14-1

میلیننارت ماننر مگ ننب ما وننم نننزوالت حنندوت   413 یننرا ا   اوننر. قابننل ت لینند مگ ننب یب عدینند

هنای رو یمند شنتاداه    بنا متناوری  کنه   شن ت منی میلیارت مار مگ ب ت خینر و ا  تونارس دنارا     300

ماگننی بننه متاوریهننای م عنن ت دلننق شننده  ت انننائیو ایننن  قابننل منندیریر اوننرشننده یننک ونن م ی  

 اور.شده وا ی و م رمیو پایل ت تانشمتدا  این ور مین شتاوائی

             یب مصننرمیماننر مگ ننب  ا  یگصنند میلیننارت   :سههازی مصههرف آب امکههان بهینههه ( 15-1

مصننرف  %40راننندما   ما وننمتر ادایننار بخننش کشنناور ی اوننر کننه بننا  ماننر مگ ننبمیلیننارت  90

بنا   هنای من رت نینا    و متناوری  قابنل امنزایش اونر    %85تنا   ری منزارع و باغنات  ارانندما  یبین   ش تمی

و قابنل مالحظنه و قابنل ارائنه      اونر شنده  ت لیند  هنای تادلنی و دنارعی   همگاری مشنار  تانشنگاه  

 .اور 

نظینر متنابع ژنایگنی گیاهنا  تاروئنی بنا ترصند بناالی من ات          ظرمینر بنی   :گیاهان داروئهی  (16-1

و متننابع گینناهی بننا ت لینندات بننا ار ش امننزوته بنناال هم نن    عفننرا ،  رشننک، بتننه، مغزهننا و   همنن مر

       شنن ت و بنننا  ینهننا اونننافاته وننتای منننی   ی و تجننناریت لینند تیگننر محصننن الت کننه ا  ظرمینننر   

ت اننند دننالق یننک اقاصننات پیشنناا   ت نندیلی مننی صننتایعگننذاری و ارتقنناء متنناوری و ت ونن ه وننرمایه

 .رو یمد باشدو  ه کسب و کار متاورانه ت و ماگی بهکشاور ی 

و یب و دننا  و یتش)انننرژی( متننابع اولیننه منن رت نیننا  و متنناوری رو یمنند  :سههیمان و فههوالد (17-1

صننتایع وننیما  و منن الت اوننر کننه همگننی  هننای ت ونن هنیننروی انسننانی ماخصننص همننه نیا متنندی

بننا ار  پ شننش تات  بننه بننرای و گننذر ا  مننروش محصنن الت کننم ار ش  بننرای یننک عهننش ت لینند  

                 هههای پلیمههریح  سههیمانمحصنن الت بننا ار ش امننزوته بنناال هم نن     ت لینند متطقننه ینهننم بننا  

 و محص الت ار شمتد تیگر قابل مدیریر اور. فوالدهای آلیاژی

من ات   ت لیند بنرای  انجنام شنده   گنذاری وونیع   ونرمایه  :دسهتی پتروشهیمی  صنایع پهائین ( 18-1

بزرگاننرین ایجننات  ت اننند بننهصنناترات منن ات دننام مننی پرهیننز ا ترصنن رت و اولیننه صننتایع پاروشننیمی 

انن اع پلیمننر   بننا صندها میلین   تنن ظرمیننر ت لیند     پاروشنیمی صنتایع پننائین تونای    ت ون ه قطنب  

و نقننش محنن ری تر اشنناغال و یننا متننابع تجدیدپننذیر ت نندیل   منن ات هینندروکرب ری ا  گننرا  قیمننر

ت نندیل اینرا  بهقطننب صننتایع پلیمننری عهننا  یننک هنندف   .ت لینند نادننالص ملننی ایفننا کتنندپایندار و  

 تور یاماتی اور.

و ظرمینر   :ایههای نظهامی و هسهته   نظیهر اسهتفاده از سهرریز فنهاوری    ( ظرفیت بهی 19-1

هنزار   50تینک بنه   کنه نز ای و اننرژی هسناه  های مامرکنز شنده و بنال اونافاته بخنش تمناعی       تارائی

ال ناته  من ق متنابع بنال اونافاته امگنا  عهنش      هنا و  ظرمینر  با اونافاته کاریمند ا   ر، میلیارت تالر او
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کهه  ای ههای نظهامی و هسهته   سهرریز فنهاوری   آن دسهته از اونر   منراهم ت لید و دندمات  تر 

مظلهوم  ملهت  نیهز  امنیتهی آنهرا   و سهنگین سیاسهی    ههای هزینهچندان محرمانه نیست و 

                          و کسنننب و کنننار متاوراننننه و گسنننارشامگنننا  اونننافاته کاریمننند تر ت وننن ه  انهههدپرداختهههه

هننای ظرمیننر توننااورتهای علننم و متنناوری نظننامی و .پننذیر اوننرامگننا  هننای اقاصنناتیوننادر یر

و و یننا بصنن رت ناکاریمنند بننال اوننافاته مانننده   یننا ت لینند و دنندمات کننهتوننر نخنن رته و م عنن ت 

هنا و  شن ت و نظنارت واق نی و کاریمند بنرای شتاونائی اینن ظرمینر        منی اونافاته  ری محدوت و انحصا

               یمننرین باشنند. ت اننند تحنن ل مننی اوننرقننرارتات  ینهننا تر چردننه اوننافاته ملننی ب مننل نیامننده    

ت انند هرگ ننه نگراننی    مدیریر ویاوی امتیای بر اطالعنات و متنابع علمنی بنا نظنارت ه شنمتد منی       

 ها را ممگن کتد.اوافاته ا  این قابلیر و ظرمیر را برطرف کتد و

و  هننای مننرتیمتحصننر بفننرت و قابلیننرظرمیننر  :در خههدمت تولیههد و صههادرات واردات (20-1

بنننا ت عنننه بنننه ونننابقه طننن النی، وعننن ت وننناداار و قننن انین و                  وارتات کننناال بنننرای ونننا مانی 

ت ون ه و ت لیند و صناترات بگنار گرمانه شن ت       های کاریمند چتان نه تر مسنیر تق ینر و     توا رال مل

و تر مسننیر رمننع  شنن تناگننر تنن عهی بننه ی   ایننن ظرمیننر اقاصنناتی اعامنناعییمننرین اوننر تحنن ل

و  قاچنناق کنناال هننای مامینناییرانننر هم تننا  تر دنندمر هننا بننا کاریمنندی منندیریر نشنن ت چننالش

 .د اهد ب تودت لید اقدامات 

هنای ار شنمتد یهن تی، ارمتنی،  رتشنای و      ق مینر وعن ت   :هها ظرفیت اجتمهاعی قومیهت  ( 21-1

تنی، وناداارهای مامرکنز قن می و     ی ار شنمتد ان اشنر ونرمایه، تن ا  م    هنا مغانی که تارای قابلینر ا

ت انند هنم تر ت لیند و اشناغال     ارت اطات گسنارته و ار شنمتد مراملنی هسناتد کنه اینن ظرمینر منی        

ت اننند ابننزار کاریمنند و هم تننین مننیدلننق با ارهننای عدینند کسننب و کننار اوننافاته شنن ت  تر  هننمو 

هننای گننری امراطننی تولاننی مننانع ا  تینند  ایتگ نننه ظرمیننر  تیولماوننی اقاصنناتی باشنند. تصنندی 

یمریتنی ینهنا تر ت ون ه ملنی     قنش نهنای منذک ر ا    تن عهی بنه ق مینر   و بنی  اورار شمتد ملی شده

 اور.غفلر شده

       هننای مننذه ی، اک ویسننامهتنن  ملننی و وننابقه تمنندنی، مر :اقتصههاد فرهنگههی هنههری ( 22-1

بنرای  نظیرینک قابلی نر بنی    محصن الت مرهتگنی هتنری    نظینر ط ی نی، ظرمینر انسنانی مشنااق     بی

اوننر کننه عننالوه برتامیرگننذاری تر هنندایر مرهتگننی اعامنناعی  هتننری ت لینند محصنن الت مرهتگننی 

تر  نماینندیاماننه صنناترات محصنن الت هتننری را مننراهم ت اننند یننک بننا ار م ننال و ت ونن ه عام ننه مننی

وارت کتتننده  ،ت لینند محصنن الت مننادر مرهتگننی هتننری بننرای گیننری ا  ایننن ظرمیننر غفلننر ا  بهننره

 ؟!!ار ش تیگرا  هسایممحص الت کم

ان اشنر   هنزار وناله   17تمند  مگان ب ونه هنزار وناله و یمنار تمندنی تنا          :صنایع دسهتی  (23-1

عظیمننی ا  متاوریهننا و هترهننای صننتایع توننای و دننانگی تارت روینندات بیمنناری مراگیننر کرونننا یغننا    

توره عدینندی اوننر کننه الزامننات دننا  دنن ت تارت و ا  عملننه ینهننا گسننارش اوننافاته ا  م ننای     

           مجنننا ی و مشننناغل دنننان ار اونننر. صنننتایع تونننای ا  عملنننه ار شنننمتدترین ابزارهنننای ت وننن ه 
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تجننارت و برگننزاری  ،کننار دننان ار ماگننی بننه قابلیننر م ننای مجننا ی بننرای یمنن  ش، ت لینند کسننب و 

      رویننداتهای ت لیغنناتی مننروش محصنن ل و ت ونن ه بننا ار اوننر. رکنن ت، مرام شننی، وننهل انگنناری،       

تجربیننات م مننق         ای، عنندم اوننافاته کاریمنند ا  تجربیننات م مننق گذشنناه مننثالً   حرمننه عنندم تنن ا 

 غیر قابل بخشش اور. و بار تر مرش توا اف ماع ه  و هعهات وا ندگی تر ت

تننرین ظرمیننر ت ونن ه ملننی را  بخننش کشنناور ی عظننیم: فههراوری ضههایعات کشههاورزی( 24-1

نند رشند اقاصناتی رت نه اول تر     ت امنی اینن بخنش   تارت. تجربه چتد ونال ادینر نینز نشنا  تات کنه      

محصن الت عنان ی کنه ونای ات      هنارا هنم تاشناه باشند. ت لیند یگصند میلین   تنن        میا  تیگر بخش

هنای گنا ی   مت نع عظنیم ت لیند محصن الت بنا ار ش هم ن   ون در        شن ت، و تور ریز محس ب منی 

ت لینند اننن اع پننروتلین و ماگننی    و الگننل اتیلیننک(، اننن اع پلیمرهننا،تجدیدپننذیر )مانناو مننایع ونن ز  و

تام و طین ر و یبزینا  بصن رت عینره غنذائی قابنل        دن را   هنای تامنی و انن اع   نهناته  ینهنا ت لیند  به 

بننا دلننق ار ش امننزوته   ایننن رویگننرت   را مننرام کتنند. بتنندی و ان ننار تاری و حمننل و نقننل   بسنناه

پننذیرتر و عننذب وننرمایه دننارا بخننش و تننر و ت عیننهاقاصنناتی راکشنناور ی محصنن الت ت لینند عدید

 نماید.تر میگسارته تر ورا یوا و ارتقاء وطح مگانیزاوی   عذب متاوری 

ون احل عتن بی ترینای عمنا  و دلنیس منارس ینک         ؟!د یها فرصهت  یسواحل جنوبی تهد( 25-1

هننای بیگانگننا  اوننر و تننالشا  ونن ی پننذیر و نف ذپننذیر یوننیبوننه هننزار کیلنن ماری مننر  طنن النی 

اینن  نظینر ت ون ه   تر حنالی کنه ظرمینر بنی     .راون ن ن ته تناکت   من مر   غیر علمی بنرای ت ون ه ی    

کنه گسنارش م نای ون ز بنا یب شن ر و ت لیند         ههای حهرا  جنگهل ناشندنی اونر.   صنف  و احل و

                   هگاننار قابننل ت ونن ه اوننر.   هننزار600کتنند و تننا  دنن را  تام وطینن ر و یبزیننا  را مننراهم مننی   

نینا   و اونر  ونا ی هنم شنده   کنه پنایل ت   ظرفیهت پهرورش میگهو   باشد. ها مییگی ا  این ظرمیر

نم ننه تیگنر قابنل     هنزار هگانار قابنل ت ون ه اونر      400عدیند تارت و تنا   به ت ون ه کمنی و کیفنی    

بننرای ت لینند و اشنناغال و محرومیننر   .اوننرونن احل عتنن بی  هننایو ظرمیننر هننامرصننر ا لمنن  

 وننا ی شنندهاند و اال تو ظرمیننر ذکننر شننده قنن الً مطاعننه و پننایل ت    تر ونن احل عتنن ب   تائننی

تر ونن احل عتنن ب بننه همننین تو منن رت    اغال و ایجننات ار ش امننزوته  شننهننای ت لینند و ا ظرمیننر

دن ت قابنل    م قنع  هکنه بن  اونر   و امنر بخشنی ینهنا نامحندوت     شنمار محدوت ن ن ته و ت ندات ینهنا بنی    

 طر  اور.

رغننم شنن ارها و ظنناهر مننذه ی  علننی: سههازی مههردم سههاالری ( مسههاجد ابههزار تمههدن 26-1

هننای تیتننی رغننم وعنن ت ونناداار مرتمننی مسنناعد، تننالش بننرای تننرویس یمنن  ه   حگمرانننی و علننی

اوننر. هننای  ننندگی مننرتی و اعامنناعی نهاتیتننه نشنندهبصنن رت کنناربرتی و ت نندیل ینهننا بننه مهننارت

تنن عهی بننه ونناداارها مرتمننی مسنناعد اوننر. مسنناعد تر اوا مظل میننر قننرار  تلیننل اصننلی ی  بننی

هنا عمندتاً عنز تر  منا  نمنا  ظهنر       انند، احندان شنده   تارند. به اندا ه کامی و همه عنا احندان نشنده   
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اونر. بنی تن عهی بنه     ا ی نشنده ون انند، بنا  بن ت  ینهنا نینز ابنزار تمند        عصر و مغرب و عشا بساهو 

 وا  مساعد یک دسارت ع را  ناپذیر اور.وا  و تمد ظرمیر انسا 

عننای ت جننب ننندارت  مننانی کننه     :( خههانواده سههلول بنیههادی مهندسههی فرهنگههی   27-1

باشنند ل پاینندار دننان ار تننامین نشننده  یب و غننذا و مسننگن و اشنناغاهننای اولیننه هم نن   نیا متنندی

وننا ی تنن عهی شننده باشنند. مرهتنن  وننل ل بتینناتی ب تنن ا بننه نهننات دننان اته باشننیم اناظننار تاشنناه

و وننا ی اوننر ا ی و دننان اته وننل ل بتینناتی مرهتنن وننمسننجد وننل ل بتینناتی حگمرانننی و تمنند 

علننم و  تنند ت لینندنیا م اوننر کننه وننا یماتاوننب بننا رویگننرت تمنند   مهتدوننی مرهتگننی عام ننه 

یننک ظرمیننر مرتمننی مسنناحگم و  . دننان اتهوننا ی ا  طریننق دننان اته اوننر متنناوری بننرای مرهتنن

 اونافاته بنی اناهنای تشنمتا  انقنالب      ءصناحب و بنال اونافاته حگمراننی و من رت ون       گسارته و بنی 

 و تر م رض تهاعم همه عان ه مرهتگی بیگانگا  اور.

گیننری کاریمنند ا   لننی امگننا  بهننره ونناداار اقاصنناتی بننی ه یننر م   :( نقههدینگی مههالی 28-1

هنا،  منانی تر بن رس و  منانی     نقدیتگی ا رشنمتد عام نه را نندارت. ان اشنر ونرمایه  منانی تر باننک       

تر مسننگن و امثننال ی  رویگرتهننای بننی م ننات و ناکاریمنند عننذب نقنندیتگی اوننر. عننذب نقنندیتگی  

ظرمینر بنی اناهنا    ینک  کسب و کارهنای متاوراننه و تق ینر همنه عان نه بخنش دص صنی         تر مرایتد

و ظرمیننر ملننی هم نن   کنن ه یننئ بخشننی ا  ی    اوننر ایننن ابننزار   بننرای مهتدوننی مننالی اقاصننات 

هنای غیرنقند   و تارائنی اونر متنابع منالی ملنی صنرمًا تر نقندیتگی نینز دالصنه نشنده          شتاداه شنده 

نامحدوتی اونر کنه بنا دلنق با ارهنای کسنب و کنار ن یوراننه ه شنمتد و تاننش بتینا             نیز ظرمیر 

ت ونن ه علننم و متنناوری تر حنن  ه تانننش مهتدوننی مننالی و ه شمتدوننا ی  وننا ی اوننر.م ننال قابننل

( و پشننای انی مننالی  ASSEST MANEGEMENTهننا)ت اننند متجننر بننه منندیریر تارائننی  ی  مننی

 کسب و کارهای مرتمی ش ت.

 :هاو ناکارآمدی های موجودچالش (فصل دوم

دندمات  کسنب و کنار   تر مندیریر با ارهنای   مندی  ناکاری: مدیریت بازارههای کسهب و کهار   ( 1-2

       نقنند و مسننگن، متننابع مننالی   بننرتاری وننادر و بهننره  ،کشنناور یصننت ای، م دنی،و محصنن الت 

  ممگننن اوننر بننه یننک ماع ننه ملننی و ابننزار واق ننی   ای اوننر کننهبگ نننه غیننر نقنند و نیننروی انسننانی

       و نگننری، عنندم همنناهتگیهننا ناشننی ا  بخشننیایننن ناکاریمنندی ت نندیل شنن ت.ملننی عقننب ماننندگی 

و نننات انی گننری تولاننی و ت نن یف بخننش دص صننی ای، تصنندیت ونن ه امزائننی، مقنندا  الگ هننایهننم

 اور.اندرکارا  با ارهای کسب و کار تر ت انمتدوا ی تور

       و اونننافاته کاریمننند ا   ناکاریمننندی تر حماینننر ا  ت لیننند و اشننناغال: تولیهههد و اشهههتغال( 2-2

بننا کارهننای نمایشننی و  متاورانننه هننای کسننب و کننار، متننابع اولیننه و مرصننروننر میتیهننای قابلیننر
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و علمهی بهرای رفهع    شناسهی واقهع گرایانهه    آسهیب شن ت.  بتد و امثنال ی  رمنع نمنی   بگیر و به

 نیاز فوری است موانع تولید و اشتغال یک 

ههم در  و واردات  حهوزه  درههم  ؟! کهاال کارآمهد و سهامان یافتهه    قاچهاق  قاچاق کاال: ( 3-2

بنی م ناتی    متجنر بنه   ینک راننر قدرتمتند ویاونی امتیانی و اقاصناتی اونر و         که صادراتحوزه 

 گنرتت هنای ت لیند و اشناغال تادلنی منی     کاال و دندمات ت لیندی و ناکاریمندی تر برنامنه     با ار قیمر

 اینن تهدیند بنا نن یوری     ! ال انه یهک تهدیهد ملهی اسهت     انداندرکارا  با ی  کتار یمدهو همه تور

                              هنننم هسنننر؟!  کاریمننند تر ت لیننند و اشننناغال   قابنننل ت ننندیل بنننه ینننک مرصنننر     مننندیریای

 !!!!ها ینرا عساج  کتیدتر برنامه

گیننری اقاصنناتی ا  مقنندا  تیولماوننی اقاصنناتی و عنندم تنن ا  بهننره :دیپلماسههی اقتصههادی (4-2

انجننام شننده و تر توننر انجننام و ا  توننر تات      امتیاننیو هننای ویاوننی  م الیننرهننا و هزیتننه

کننه بیشننار بننه ماع ننه  ای و عهننانیو رق ننای متطقننه بننه نفننع تشننمتا صنناتراتی با ارهننای  هنندف 

ب  ننی ا  مالحظننات منن رت   مقنندا  تانننش مرب طننه و   هم تننا  بخنناطر تیولماتیننک شنن یه اوننر 

 .ارهای م ع ت باید با  مهتدوی ش توادا .اورغفلر واقع شده

عان نه یمایشنی و مقندا     عندم انجنام مطال نات همنه    : سهرزمینی  زیسهتی  شناخت منهابع ( 5-2

اطالعننات عننامع وننر مین، عنندم ت یننین کنناربری اراوننی و ناکاریمنندی تر منندیریر متننابع  یسننای   

هنای عظنیم   کنه بحنرا    چالشنی اونر   ور مین )یب و دنا  متنابع گیناهی، عنان ری و اک ویسنام(     

بننرتاری ا  ئی و حفاظننر و بهنره شتاونا  کتنند.وننر مین تحمینل منی   یسنر محیطنی را تر ییتننده بنه    

کنه   اونر  متابع  یسای یک واعب عیتنی و غفلنر ا  ی  ینک ماع نه نناب ت کتتنده  یسنر محیطنی        

میلیننارت ماننر  120تننرا  متفننی  کتنند.هننای ت ونن ه و یبنناتانی و پیشننرمر را ننناب ت مننی  یننر وننادر

 ی تر مدیریر متابع  یسای کش ر اور. ای ا  ناکاریمدهای  یر میتی نم نهمگ  ی وفره

و  هنا بصن رت کناربرتی   عندم شنتادر ونر مین و قابلینر    : بهرداری از منهابع  مدیریت بهره( 6-2

بنرتاری پایندار   عندم کاریمندی تر بهنره    هنا کنه متجنر بنه     ظرمینر  عدم حفاظر شایسناه ا  متنابع و  

ههای آبخیهز سهرزمین    از عهدم مهدیریت جهامع حوضهه    ناشنی   ،اونر گرتیده هااین قابلیرا  

کهه همچنهان از آن غافهل هسهتیم  آبخیهزداری و آبخوانهداری فنهاوری         یاسهت موضهوع  

بهرداری پایهدار از منهابع زیسهتی را     ههای آبخیهز اسهت کهه بههره     مدیریت جامع حوضهه 

شن ت هنی    تاکیند منی   شهود  کند و همچنهان از اجهرای آن غفلهت راهبهردی مهی     فراهم می

پننتس ح وننه اصننلی شننمالی، مرکننزی، شننرقی، غربننی و عتنن بی و          ای بننرای منندیریر عننامع برنامننه

 های ی  وع ت ندارت. امری که باید به ورعر به ی  رویدگی ش ت. یر ح وه

هنای  مقندا  برنامنه بنرای اونافاته ا  قابلینر      از تولیهد علهم و فنهاوری:    کارآمد استفاده (7-2

 تیننک بننه           نز و مهنناعرت وننالیانه  گرته و منناهرتحصننیلت لینند علننم و متنناوری و نیننروی انسننانی    

هننای شننرکر عین و نیروهننای کاریمنند ؛ نخ گننا ، مخاننرتانشننگاهی هننزار نفننر تحصننیل کننرته 200
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و  هم تننا  رو بننه ت ونن ه اوننر ماع ننه بننار هننا گرتیننده و ایننن نه ننراونناارت ی  و بتیننا تانننش

ی ووننع م عنن ت را د هننر مننرتمرمایتننکتتنند کننه مننیظهنن ر مننی یهننایمنندیریرماع ننه بزرگاننر ینگننه 

 ؟!دارا راه با  اور ق  ل ندارند تشریف ب رت

، اقنن ام  یهنن تیناکاریمنندی تر بگننارگیری ظرمیننر اعامنناعی  : ظرفیههت اجتمههاعی اقههوام( 8-2

تر تادننل و تر ، تیولماوننی اقاصنناتیمرایتنند تر عننرب و تننرکمن کننرت و بلنن  ،  رتشننای ارمتننی، 

تر کسننب و کننار مراملننی منندیریر کاریمنند کننه میا اننند ا  عملننه کاریمنندترین ابزارهننای   مرامر هننا

یننک چننالش ملننی اوننر. ایننن اقنن ام تارای متننابع و ان اشننر وننرمایه تر  تیولماوننی اقاصنناتی باشنند.

ت انند ابنزار ارت ناا کاریمند منا بنا       ای و روابنم م نال دنارعی هسناتد و منی     تدل و دارا، ت ا  حرمه

 مراملی باشد.تیگرا  تر وطح 

         رو یمننند و کاریمننند ا   و شنننرامامتدانه ناکاریمننندی تر بگنننارگیری : مههههاجرین افغهههان ( 9-2

بننا ت عننه بننه  تر یننک برنامننه منن مر تیولماوننی اقاصنناتیمهنناعر میلینن   نفننر عم یننر امغننانی  5/3

        مشنننارکات تو کشننن ر و امگنننا  تامیرگنننذاری تر به ننن ت روابنننم اقاصننناتی تو طنننرف و ارتقننناء   

 تارت.  چالشههی اسههت کههه دو طههرف بازنههده  متنندی اقاصنناتی اعامنناعی مهنناعرین امغننا  بهننره

طننرف امغننانی محننروم ا  دنندمات منن مر و رو یمنند یم  شننی بهداشننای و ت لینند و اشنناغال اوننر و    

عنندم    و هم تننیننسننااملننر امغا و بننا تولننرطننرف ایرانننی محننروم ا  همگنناری ووننیع اقاصنناتی  

       و دلنق ار ش امنزوته بنه ینک بنا ار      بنه اینن مهناعرین   یمنرین  ار ش کاریمند و ددمر رونانی   امگا 

 .و ددماگذار مشااق و همراه میلی   نفری 5/3

مقنندا  کاریمنندی تر بگننارگیری ظرمیننر   :ظرفیههت علمههی و اجرائههی بخههش دفههاعی  (10-2

هننای قابلیننر و توننااورتها وننرریز اعننم ا  بخننش تمنناعی تر ت ونن ه ملننی   اعامنناعی اقاصنناتی

          هننای اعامنناعی، تنن ا  اعرائننی، تجهیننزات و     ظرمیننر غیننر نقنند  الی نقنند ومنن متننابع ،متاورانننه

و یننا  هننای بالاوننافاته و  یروننادر غیرم ننالهننا و اراوننی تصننرف شننده   یالت و وننر مینماشننین

 ا  طنرف تیگنر   .باعن  تاونف عمینق اونر     شن ت هائی که محندوت و ناکاریمند اونافاته منی     یروادر

هننای اعرائننی و اقاصنناتی بصنن رت رانننر و بننا تننامیر گننذاری  ح نن ر ونناداارهای نظننامی تر م الیننر

چننالش نیننز میننر ظرایننن عنندم ت انننائی تر بگننارگیری شایسناه  اونر،   ویاونی امتیاننی یننک چننالش 

بنا  مهتدونی رویگرتهنای اونافاته ا  اینن ظرمینر        باشند. منی رینزی  تیگری اونر کنه قابنل برنامنه    

-وکنار متاوراننه  منی   ابنزار دنالق ار ش امنزوته بنرای ت ون ه با ارهنای کسنب        هبر بملی ا  ابزار هزیته

 ت اند یک مرصر ملی ن یورانه باشد.

اعنم ا    ننات انی تر بگنارگیری ظرمینر اعامناعی نیگ کناری ملنی      :ههای نیکوکهاری  ظرفیت( 11-2

ت انمتدونا ی  امزائنی و  هنم  کاریمند راه نرتی بنرای   اشخا  حقیقنی و حقن قی و مقندا  همناهتگی     

تر حنال   بنه ونلیقه دن ت   مرتمنی و نهاتهنای غینر تولانی کنه هنر ینک متفنرت و          عام ه نیگ کناری 

تر حننالی کننه ونناماندهی و یننک چننالش ملننی و نمننات برعسنناه ناکاریمنندی اوننر.   م الیننر هسنناتد

واق نی مقنر مرهتگنی و اقاصناتی رو      ینا حنذف  عمنده  ت انند تر کناهش   جام و هماهتگی ینهنا منی  سنا
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شتاونی و بنا  مهتدونی وناداارها و مرایتندهای      اینن مهنم نیا متند یونیب     .من مر باشند   به امنزایش 

هننای نیگ کنناری یننک هننا وظرمیننرامزائننی و ت انمتدوننا ی قابلیننرت انننائی تر هننم باشنند.م عنن ت مننی

حنل اینن چنالش ملنی نیا متند تغیینر        هنای راه نرتی نظنام اونر.    ی م   ملی تر رویاروئی با چالش

امزائننی کارهننای نمایشننی بننا اهننداف ت لیغنناتی بننه رویگرتهننای متجننر بننه هننم  رویگننرت نیگ کنناری ا 

 وت انمتدوا ی ملی برای حذف مقر و محرومیر اور.

بنا   متنابع هیندروکرب ری   دنام مروشنی نفنر و گنا  و پناالیش     : خام فروشهی نفهت و گهاز   ( 12-2

و عنندم  (High value products)وننطح پننایین متنناوری تر ت لینند محصنن الت بننا ار ش بنناال    

 گراننه تصندی  تمرکزگرائنی  همنراه بنا  ترمرکنز، شنمال و شنرق     هیندروکرب ری اکاشناف متنابع    ت و ه

هننای هننای ملننی و عهنانی ا  چننالش مشنارکر علننب و عندم کاریمنندی تر   اکاشناف، ت لینند و مننراوری 

کنه بنا اعامنات بنه ونرمایه، تن ا  علنم و متناوری و نینروی انسنانی            یچالشن  عمده نفر و گنا  اونر.  

 بل مدیریر اور.ملی قا

بننا ار ش  محصنن التمقنندا  کاریمنندی تر ت لینند  : دسههتی پتروشههیمیصههنایع پههایین( 13-2

 بننرای صننتایع پاروشننیمی عهننا  ار ا  ت لینند منن ات اولیننه   گننذاری بننرایوننرمایه اتامننه و پلیمننری

منذک ر کننه   اولیننهت لینند بنیش ا  صنندها محصن ل پلیمننری قابنل ت لینند ا  من ات     مصننرف ینهنا  بجنای  

ینک چنالش    عهنا  باشند  ترتونای پاروشنیمی   متحصنر بفنرت صنتایع پنائین    ت اند دالق یک با ار می

ت اننند بننه مرکزیننر ت لینند محصنن الت پلیمننری بننی ترتینند ایننرا  مننی .اوننرماع ننه بننار اونناراتژیک 

و بننا ننن یوری تر دلننق با ارهننای مصننرف تادلننی و دننارعی بنناالترین ار ش     عهننا  ت نندیل شنن ت 

پاروشننیمی صننرماً و منن ات اولیننه صننتایع دام مروشننی نفننر و گننا  کتنند. امننزوته اقاصنناتی را ایجننات

      عنناری و عمرانننی کشنن ر چننالش عمننده قابننل ت نندیل بننه یننک مرصننر     مننالی ن متننابعیتننام بننرای

ت نندیل  .ملننی اوننر لصنظیننر تر ت لینند و اشنناغال و دلننق ار ش امننزوته و امننزایش ت لینند نادننا بننی

ت ای کنه نفنر و گنا  و پاروشنیمی م تن ر ت ون ه ی        اقاصات مگاگی بنه نفنر بنه ت ون ه پایندار صن      

بنرتاری اونر. اینن امنر نیا متند عنزم ملنی و        ونا ی و مطال نه شنده و یمناته اعنرا و بهنره      اور مدل

 های م ع ت اور.گذر ا  ناباوری

ای و ملننی و بخشننی، متطقننهنننات انی تر طراحننی الگ هننای ت ونن ه  : ایالگوهههای توسههعه( 14-2

هننای ت لینند علننم و با ارهننای کسننب و کننار متاورانننه بننا اوننافاته کاریمنند ا  قابلیننر دلننقنننات انی تر 

و دلنق ار ش امنزوته    ههای نهرم و راهبهردی و هوشهمند    فنهاوری ب یژه تر حن  ه   متاوری کش ر

در ایهن    رودیهک چهالش عمهده بشهمار مهی      جههاد علمهی و مهدیریت جههادی    ماگی بنه  

می بهه جههاد علمهی مهورد     راهبردی رهبر معظهم انقهالب اسهال    های مکرر و توصیه رابطه

م ظنم ره نری    بردن رت شن اری وویاونی کناری بنا رهتم تهنای مقنام         اسهت گرفتهه غفلت قرار 

  اورمدیریت جهادی و جهاد علمی  قربانی تارت و قربانی اول ی 
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ناکاریمنندی ونناداارهای حگمرانننی ناشننی ا    : منی شههغلی در سههاختار حکمرانههی انهها( 15-2

 جنهاحی  دلیهل و احمقانهه  بهی  غیهر کارشناسهیح   ههای تغییرات مدیریتی و عهزل و نصهب  

پننروری و ناکاریمنندی تر مهننارت یمنن  ی شننغلی تر    و عنندم عانشننین  مههدیران و کارشناسههان 

گنن  تر م نناتی ناشننی ا  مقنندا  البننیمشنناغل تولاننی و غیننر تولاننی و بنن یژه ایجننات ننناامتی شننغلی و  

 ،         ارشنندویاوننی تر پرتادننر حقنن ق ماخصصننین    بننرتاری و بهننرهگننری و هنن چی هنناپرتادننر

ریخننان اشننک تمسننا  ا  هجننرت ایتگ نننه ا  نیروهننا بننه تلیننل     همزمننا  و منندیرا  و تانشننمتدا 

هننا و شننل نات اعامنناعی ینننا  چننالش عمننده مرهتگننی                    و عنندم تننامین هزیتننه  همننین برد رتهننا 

نهاتهننای راه ننرتی حنناکمیای هم نن   شنن رای الی امتیننر ملننی، مجلنن  د رگننا   .اعامنناعی اوننر

ره ننری و مجمننع تشننخیص مصننلحر نظننام بطنن ر عمننده دنن ت را ا  پننرتادان بننه ایتگ نننه امنن ر      

 اند.راه رتی م اف نم ته

            ناکاریمنندی وننادااری تر منندیریر وظننایف اعرائننی ناشننی ا     : ثبههاتی سههاختاری بههی (16-2

 .اوننرمهمننی اوننر کننه ا  ا  غفلننر شننده   چننالش ای تشننگیالت تولاننی وننلیقهقنن و و بسننم  

هنا اتامنه تارت    ینر بخنش   هنای انجنام شنده کنه تائمناً تر       یمار ناگ ار و مخرب اتغنام هت  ترحالی که

ونناله ونناله و ته 8  رماً یننک تورهصننریننزی اوننر کننه قط نناً و هننای عدینندی تر توننر برنامننهاتغننام

اینن رویگنرت   ی  میشن ت و یمنار ون ء     یهنا پن  لنر ه   تیگر ت ا  مندیریای کشن ر صنرف وناماندهی    

هننای بخشننی وننا ی م الیننرتر بهیتننه نیننزای تننامیر عمننده ینگننه بنندو تر ونناداار منندیریای کشنن ر 

وزارت انههرژیح وزارت آب و  همچهون ایجهاد   . اقندامات عدینند هم تنا  اتامنه تارت   باشند تاشناه  

            ای را ایجنناتو امثننال ی  کننه هننی  تحنن ل بخشننی عمننده    طبیعههی محههیز زیسههت و منههابع 

کاریمند نمن ت  وناداارهای م عن ت بنا       بجنای امنراتی کنه   هنا و  گنروه   ت ونم  هم تا ،نخ اهد کرت

 تاننش و مهنارتی  پیشنتهات ن یورننه و ینا    هی گ ننه   گنری گنری و کناهش تصندی   امزایش تانش تن لی 

هها  گهری حهالی کهه تصهدی    تغییهرات سهاختاری در    ندارت با عندیر تر حنال پیگنری اونر.    

 دولهت  گرانهه صهرفا  باعهک کهاهش کیفیهت خهدمات تصهدی       باشدهنوز به قوت خود باقی 

کتنیم کنه اینن رویگنرت مندیریای ممگنن اونر نن عی نفن ذ تر           ت عنه   شود و نه افهزایش آن می

و اتفناقی   یتصناتم م نات نمن ت  وناداارهای حگمراننی     بنی  حاکمیر برای ایجنات ناکاریمندی باشند.   

 شتاوی ی  وروری اور.یابی و یویبنیسر و ریشه

گنری بنه   تاننش حگمراننی بنرای گنذر ا  تصندی      ت لیند عندم  : گهری گهری و تصهدی  تولی( 17-2

ینک   هنا اعرائنی م الینر   بنرای اعمنال حاکمینر بجنای اتاره و مندیریر      دن ب  گری و حگمرانیت لی

بیشننار ناشننی ا  مقنندا  تانننش حگمرانننی تر    راه ننرتیچننالش  . اینننچننالش اونناراتژیک اوننر 

هنا  گنری یمریتنی بنرای ح ن ر قدرتمتند منرتم و بخنش دص صنی تر تصندی        دص   چگ نگی نقش

و قابلیهت و   ههی  دانهش و عهزم ملهی     هها رغهم شهعارها و سیاسهی کهاری    علهی اور کنه  

 گهری وجهود نهدارد   گهری بهه تهولی   گهذر از تصهدی  ریهزی و  برنامه ساختار کارآمدی برای
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بننی تلیننل و ناشننی ا  ونن ف   ا  امرگننذاری ویاوننی امتیاننی بخننش دص صننی قدرتمتنند اوالً  تننرس 

         ایجههاد بازارهههای قدرتمنههد بجههای   بننا  ایننن مهننم  ویسننام نظننارتی اوننر و ا  ونن ی تیگننر  

   امزائننی و ت انمتدوننا یایجننات هننم بشایسنناگی قابننل منندیریر اوننر.  هههای قدرتمنههدشههرکت

هنای  کتند کنه امنر گنذاری    ت ندیل منی  یننرا بنه ینک بنا ار قدرتمتند      اندرکارا  تر هر با ار هدف تور

                             .شننن تمنننیقابنننل مننندیریر  ه ابزارهنننای پنننایش ه شنننمتد  ژبننن یویاونننی امتیانننی ی  بنننا  

اینن مطلنب اگنر چنه بنا اشناره و        این رویگنرت بزرگانرین دندمر بنه ویسنام نظنارتی کشن ر اونر.        

                 اوننر. مخاصننر بیننا  شنند بصنن رت عنندی و بننا طراحننی منندل اقاصنناتی رو یمنند کننار شننده         

 اندرکارا  نظارتی عالقمتد مراع ع و کسب اطالع بفرمایتد.تور

صنناحب و بنندو  مانن لی نیننروی انسننانی کشنن ر بننی عام ننه: صههاحبنیههروی انسههانی بههی (18-2

تونناگاه مافننرق و ناهماهتنن  هم نن   وننا ما  اتاری اونناخدامی، یمنن  ش و پننرورش،  اوننر. پننتس

، و ارت ت نناو  رمنناه و امنن ر  و یمنن  ش پزشننگی  و ارت علنن م و متنناوری، و ارت بهداشننر و ترمننا   

تارند بنندو  ینگننه یننک مانن لی کشنن رنیننروی انسننانی  منندیریرهننائی تر اعامنناعی مسنناقیماً تدالننر

را منندیریر  کشنن ر بننا اشننراف اطالعنناتی کننال  نیننروی انسننانی ینهننا  تر باالوننرقدرتمتنند و ت انمتنند 

 و اعامنناعیو  یمجم عننه دنندمات یم  شننی و بهداشننا  نا انسنناهای مننذک ر اقنندامات عزیننره کتنند.

                . کتنندای تننامین هننای اعامنناعی را بصنن رت کاریمنند و حرمننه دنندمات منن رت نیننا  همننه گننروه گننر یت

 بهار موجهب  راهبهردی نیهروی انسهانی بصهورت  فاجعهه     صهاحب بهودن    بهی رها بهودن و  

و مههاجرت نیهروی   کهرده و مهاهر و دانشهمند    از افهراد تحصهیل  گیهری  بهرهدرناکارآمدی 

نیهروی انسهانی و ههرم     ههرم موجهود  در همهین رابطهه   . اسهت شهده  کشورکارآمد انسانی

 دکارآمه و هیچگونهه برنامهه علمهی     ترسهیم و مطالعهه نشهده   کشور مطلوب نیروی انسانی 

                                         . وجهههود نهههدارد نیهههز بهههرای گهههذر از وضهههع موجهههود بهههه وضهههع مطلهههوب     

 پایننداری و وننالمرتننامین  ،شننغلی ایصننالحیر حرمننهو کسننب  کنناربرتی یمنن  ش، یمنن  یمهننارت

 بصنن رتدنندمات رو یمنند منن رت نیننا  نیننروی انسننانی    تیگننراعامنناعی، بیمننه و  دنندماتاشنناغال، 

                          .قطعهها  یههک فاجعههه ملههی اسههتشنن ت کننه ارائننه مننی مراگیننر پ شننش همگننانی بنندو و  ناکاریمند 

گرونتگی و تیگنر   دنان اته، گسنارش طنالق و تجنرت،     پنذیری  یونیب ناگها  ما عه پینری، بیگناری،   

             فقههدان متههولی کههالن نیههروی انسههانی     شنن یم مننی اعامنناعیمرهتگننی و  هننایعاروننه

    ترین چالش ملی استداراولویت

عندم ت لیند تاننش و اتبینات علمنی بنرای ت لیند        : ههویتی در رویکردههای اقتصهادی   بی (19-2

  بهاالخره تولیهد   ینک چنالش بنزرع اونر     اعامناعی  قان   و مقنررات کاریمند و رو یمند اقاصناتی    

کهارآفرینی عزیهز   و انباشت ثروت و تولیدکنندگان آن و بخهش خصوصهی مولهد ثهروت و     

ههای  شهبکه گیهری  شهکل خهواری و چپهاول امهوال و    است یا خهوارح ناکارآمهدی و رانهت   

فقهدان قهوانین و مقهررات کارآمهد و فقهدان اشهراف اطالعهاتی بهر          زناشهی ا آیا مافیایی 
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ضهد انقهالب بخهش خصوصهی      های اقتصادی اجتماعی است یا ناشهی از ذات بهد و  فعالیت

بننا اصنن ل و م ننانی علمننی و اوننالمی رو یمنند تنندوین و متجننر بننه   وقاننی ایننن اتبیننات؟! ثروتمنههد

ات متننامع،  ننبردنن رت و تعنندم ت ریننف و گننری ، شنن ت، وننطحیقنن انین و مقننررات کنناربرتی نمننی 

هنای  یابند کنه قط ناً متجنر بنه ناکاریمندی      منی  راننر دن اری و مامینایی گسنارش    هنای  ت و ه ش گه

انهدرکاران بهه توسهعه بخهش     ایش دسهت گهر گنرتت.  منی ترتنر و ماتن ع  تنر، وونیع  بسیار عمینق 

ت ون ه بخنش ت ناو  نیا متند ت لیند تاننش و ره نری کاریمند مفناهیم ت ناو  اونر و            اور  یتعاون

ت لیند  مزینر ت ندیل نشنده بلگنه اینن بخنش ا  نظنر         اینن بخنش ننه تتهنا بنه ینک       به همین تلینل 

                                     تربیننر و یمنن  شنظننارت و منندیریر و ای و حرمننهکسننب و کننار  اتبیننات علننم و متنناوری و اتبیننات

         مرایتننندهای کاریمننند ت ننناونی ت وننن ه نیامانننه و ناکاریمننندی و هنننرا و منننرا و ت تی و چوننناول  

ا ایجهاد  یه عهدالت در توزیهع سهرمایه در بهین افهراد اسهت       آیها   .کتند تات میها بیتر ت اونی

           فههرد حقیقههی و حقههوقی ؟ میههزان و گیههری از سههرمایه در نههزد هههر کارآمههدی در بهههره

سهم هر یک ازآنها باید موکهول بهه تهالش کارآمهد بهرای خلهق ارزش افهزوده باشهد یها          

                          و انجنننام مطال نننات عنننامع و تننندوین قننن انین هههها؟سههههم داشهههتن مسهههاوی از سهههرمایه

            ننات اونناراتژیک کشنن ر اوننر. هننای تیتننی یننک اول یننر مطالم رو  و یمنن  ه علنن ماگننی بننهمقننررات 

رو اسههالمی اقتصههادی مهها را همچنههان دنبالههه یفقههدان طراحههی الگوهههای کارآمههد ایرانهه

در سههاختار اقتصههادی  هههویتی شههدن در بههاتالق بههیالگوهههای اقتصههادی بیگانههه و غههرق

بنهدی آنهها بهه منهافع مهادی و معنهویح       دسهته عدم تعری  منافع و عهدم   کند میکشور 

هها و منهافع ملهی و عهدم تعیهین اولویهت منهافع و فقهدان قهوانین          افراد و سازمان منافع

انههدرکاران در هههر بههازار هههدف و چگههونگی بههرای چگههونگی تههامین منههافع همههه دسههت

 گردد اد منافع باعک رکود و فروپاشی اقتصاد کشور میضمدیریت ت

 

 :سرزمین کارآمدی مدیریتهای قابل اجرا برای برنامه ای از نمونه(فصل سوم

هنای غینر واق نی    هنا بنا شن ارهای غلن  یمینز و ینا برنامنه       ها و اونافاته کاریمند ا  ظرمینر   رمع ناکاریمدی

 نیا متنندکاریمنندی  .شنن توصنرماً ت لیغنناتی متجننر بننه کسنب رای و برنننده شنند  تر اناخابننات منراهم نمننی   

یمریتنی واق نی بنرای ح ن ر     نقنش تی بنر ونر مین،   انمتدونا ی، اشنراف اطالعن   اامزائنی ، ت  عزم ملی، هنم 

تر ینننک کنننالم اونننافاته رو یمننند ا  ای و هنننای ت وننن ههنننای اقاصننناتی و برنامنننهمنننرتم تر م الینننر

اوننر. عهننات علمننی و منندیریر عهنناتی نیننز امننرو     جهههادعلمی و مههدیریت جهههادیرتهننای گیرو

          ئنه کتتند.   اار ا  ینهنا روشنن و کناربرتی   اونر بندو  ینگنه مهنم      انندرکارا  و تونر  مل  ه تور تاوطل نا  

تنا تر   گنرتت منی  کاریمند ملنی د اهند شند تقندیم      مندیریر هنائی کنه متجنر بنه     ا  برنامه چتد نم نهذیالً 

                               .تقننندیم شننن ت  مشنننرو بصننن رت کامنننل و  نظنننرا  بننن یژه صننناحب صننن رت اوننناق ال عمننن می  
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این برنامه حداقلی برای ایجاد ده میلیون نفر شهغل جدیهدح افهزایش تولیهد ناخهالص ملهی تها        

نیهافتگی ح تهامین پایهدار    میلیارد دالردر سهالح رفهع فقهر و محرومیهت و توسهعه       1500سق  

توسهعه کسهب و کهار     سهالمت همگهانی و   و امنیت اقتصهادی و اجتمهاعی و  آب و غذاح مسکن 

وننا ی ی  و برنامننه تیگننری کننه بصنن رت  امیداوننر پینناته ه اسههت فناورانههه هوشههمند ارائههه شههد 

ونا ی من رت   تگمیلی تقندیم د اهند شند بسارونا  رمنع م اننع ت لیند و یبناتانی و حرکنر بسن ی تمند            

 اناظار باشد.

 اقندامات  : بنا شن ار،  ههای حکمرانهی  گهری و افهزایش قابلیهت   ( برنامه ملی کاهش تصدی1-3

تن ا  اعمنال حاکمینر کنرت. مرصنر طل نی اقشنار مخالنف         بگیر و ب تد، ت   و تشنر و نمنایش نمنی   

گیننری باننندهای مامیننایی، قاچنناق کنناال و امثننال ی   دنن اری، شننگلتر تغییننر کنناربری اراوننی، رانننر

       حگمرانننی  و منندیریر ه شننمتد  وکنناریمریتننی بننرای کسننب  مزیننر نیا متنند تانننش و مهننارت و  

هننا، صننتایع و  گننری بننا واگننذاری کشننر و صننت ر   دیتصننایننن برنامننه کنناهش اوننر. تر دنن ب 

کاردانجننات تولاننی همننراه بننا واردااروننا ی ت لینند تانننش حگمرانننی بننرای اعمننال حاکمیننر بننر    

 اشننرافرین و یمننای بخننش دص صننی و تنندوین قنن انین و مقننررات مزیننر    گننری حرمننه تصنندی

ایننن هنندف عملینناتی د اهنند شنند.  هننا م ایننر( ONLINEای )لحظننه پننایش اطالعنناتی ه شننمتد و

گننری تولاننی میسننر نیسننر.  ابننزار کاریمنند کنناهش تصنندی دلننق تانننش و و  وننا یبنندو  واداار

                          ای ا  وننن ی یننننا  گنننری کاریمننند بخنننش دص صنننی و ارائنننه دننندمات حرمنننهتصننندیهمزمنننا  

                            ،ا کاریمریتننن تحنننل مشنننگالهنننا و بنننا کننناهش مقنننررات تونننر و پننناگیر و رمنننع محننندوتیر 

                                           مالیننننناتی عاتالننننننه و رو یمننننند و حماینننننر ا  ان اشنننننر و  وونننننع قننننن انین و مقنننننررات

 ای پشنننای انی ا  ت لیننند و اشننناغال وبنننر(ASSETS MANAGEMENT)هنننا مننندیریر تارائنننی

گسننارش تانننش و متنناوری نننرم و راه ننرتی مهتدوننی مننالی     د اهنند شنند.  مننراهمیمریتننی ار ش

 بص رت م مر و ه شمتد تر این برنامه م رت نظر اور.

        حننذف پنن ل ا  م نناتالت، ظهنن ر   :ایجههاد سههامانه هوشههمند تهههاتر کههاال و خههدمات   (2-3

پنن ل مجننا ی و اننن اع تنندابیر مشننابه همگننی ظهنن ر مصننل ننن یتی را تر م نناتالت تجنناری بنندو  پنن ل 

کنم امنر   طراحی یک ونامانه ه شنمتد تهناتر کناال و دندمات بنا تیگنر کشن رها بنرای           .اندیغا  نم ته

            اقاصنناتی اوننر.                 ییننک اول یننر و یننک ابننزار قط ننی کاریمنند  ،هنناتحننریم هننا وکننرت  محنندوتیر

مشنارهای حنداکثری    بطن ر من مر  رینزی شنده   تهاتر واما  یاماه، ه شنمتد و حماینر شنده و برنامنه    

هننای غیننر نقنند ت لینندی و دنندماتی را اعا ننار وننتجی و ابننزار م اتلننه   و تارائننی کتنندامننر مننیرا بننی

شن گه تهناتر ه شنمتد و ملننی     .کتنندمنی  را منراهم  کاریمند کناال و دندمات تر ونطح ملننی و مراملنی     

م پایننه و یننک شنن گه  رپلننر مننب تنن ا   کنناال و دنندمات شننامل یننک پایگنناه اطالعنناتی ه شننمتد    

               یهنناشنن ند و نیننز یننک م وسننه اعا ننار وننتجی بتگنناه    ایتاراناننی کننه ذیتف ننا  ع نن  ی  مننی   

                                اتر کنه بنا عتن ا    باشند.ابزار تانشنی و ونامانه ه شنمتد تهن     کنارگزاری منی   باننک اندرکار و ینک  تور

barter exchange market intelligent       م رمننی شننده و هننر رو  ا  نظننر قابلیننر و تنن ا
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یابند ابنزار کاریمندی همنه عان نه تر حنذف پن ل ا  م ناتالت تجناری ملنی و           تامیرگذاری ت و ه منی 

 باشد.مراملی می

وناداه  قط نات نیمنه   وحماینر ا  ترانزینر من ات اولینه      :ترانزیت حامی تولیهد و اشهتغال  ( 3-3

و ایجننات صننتدوق   هننای صننت ای، م نندنی و کشنناور ی  تر همننه بخننش  بننرای ت لینندات صنناتراتی 

هنا ا  محنل دلنق ار ش امنزوته اینن      قیمنر و ع نرا  دسنارات ناشنی ا  ن ونا      پذیر حمایر ریسک

ترانزینر   کاریمند طراحنی مندل   هم تنین    کتند. مصل عدیدی ا  ت لیند و اشناغال منراهم منی     برنامه

        کنناالی منن رت نیننا  تیگننر کشنن رها نیننز مصننل ننن یتی تر دلننق ار ش امننزوته د اهنند بنن ت.           

               تیگننر کشنن رها تر برنامنننه   کشنن رهای یوننیایی میانننه بنننه     ترانزیننر محصنن الت نفننر و گنننا    

کناالی تیگنر کشن رها بنا     امنا م ون عیر ترانزینر     اونر. یمنده  منطقه آزاد انرژی شهمال کشهور  

ت عننه م ق یننر ویننژه وننر میتی یننک ظرمیننر و ابننزار ت ونن ه اقاصنناتی و ایجننات کاریمنندی تر       

وعنن ت ب  ننی ا  مالحظننات کننه نیا متنند ت لینند تانننش، نظننارت و    باشنند.تیولماوننی اقاصنناتی مننی

 وادااروا ی اور ن اید م عب ت قف و عدم گسارش برنامه ترانزیر کاال ش ت.

 یعان نه ا  ت لیند محصن الت بنا ار ش بناال     حماینر همنه   :والت بها ارزش بهاال  تولید محص (4-3

صنتایع تونای بنرای دلنق ار ش امنزوته تر اقاصنات ملنی تنا ته برابنر           کشاور ی، صنت ای، م ندنی و  

 وننمن تاکینند همزمننا  بننر امتیننر غننذائی و دنن ت اتگننائی تر محصنن الت اونناراتژیک  ع م عنن توننو

بررونی   تر ذکنر ب  نی ا  مصناتیق ی    باشند کنه   یک رویگنرت راه نرتی تر دلنق ار ش امنزوته منی     

وقاننی متننابع یب و دننا ،   اوننر.چتنند مثننال ذکننر شننده 3-19امگننا  پننذیری ایننن برنامننه تر بتنند 

شنن ت بننه هننر میننزا  ت لینندات بننا منن ات م نندنی و صننت ای بننرای ت لینند کنناال و دنندمات مصننرف مننی

دلننق کتنند ت ونن ه پاینندار اقاصنناتی و یبنناتانی و شننگ مائی بیشنناری محقننق  ار ش امننزوته بیشنناری 

 اور.های مختلف تاکید و ذکر مثال شدهش ت این م و ع تر بخشمی

قابننل هننای ک چننک، منناژوالر طراحننی و ایجننات پاالیشننگاه: فههراوری روزآمههد نفههت و گههاز( 5-3

بنرای تحن ل    (high value products)بنا بناالترین ترصند ت لیند من ات بنا ار ش بناال       نصب ونریع  

بنا اونافاته کاریمند ا  رویگرتهنای مهتدونی منالی کنه مگنانیزم من مر تنامین منالی             تر اقاصات نفای

  ملننی تهنند و م تنن ر اقاصنناتو بننه دننام مروشننی پایننا  مننی کتنندگننذاری را نیننز مننراهم مننیو وننرمایه

                                   باشننندتر مهتدونننی مجننندت منننراوری نفنننر و گنننا  مننن رت نظنننر منننی       شننن ت ا منننیترو 

کهاال و  سهاخت داخهل    حنفهت و گهاز   ههای ز مهندسی در طراحی و احداث پاالیشهگاه ااین ب

را به حداکثر رسهانیده سهرعت احهداث را چنهد برابهر کهرده خهواب سهرمایه را         تجهیزات 

هنای ی   تناوری عزئینات اینن برنامنه مطال نه شنده و م      رسهاند  مهی  نهایتکوتاه و کارآمدی را به 

   باشد.قابل توارس می

حمایننر ا  ت ونن ه صننتایع پلیمیننری و ت لینند     :صههنایع پههایین دسههتی پتروشههیمی  ( 6-3

بنا امنزایش ت لیند    تونای پاروشنیمی   بنرای دلنق ار ش امنزوته تر صنتایع پنائین      پلیمرهای بنا ار ش 
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دلننق بننا ار همننراه بننا  میلینن   تننن طننی توره هشننر ونناله 50بننهمیلینن   تننن  5منن ات پلیمننری ا  

یننک تحنن ل وننروری تر صننتایع پاروشننیمی   تادلننی و دننارعی   مصننرف محصنن الت تر با ارهننای 

 فهوت و فهن خلهق ارزش افهزوده     قابنل امنزایش اونر.    هر ظرمینر من رت نظنر    باکش ر اور که 

تر ایننن  خلههق بازارهههای مصههرفی جدیههد اسههت حدسههتی و پتروشههیمیدر صههنایع پههایین

بننا ار عدینند ن یورانننه بننرای مصننرف منن ات پلیمننری مطال ننه شننده و تو هننزار     19حنندوت دصنن   

پلیمنری ار شنمتد و بنا قیمنر بناال                                  محصن الت  ت لیند   اونر. پلیمری عدیند شتاونائی شنده    محص ل

(high value products   صننرماً ماگننی بننه منن ات اولیننه ) ایتگ نننه نفننر و گننا  ن نن ته و ت لینند 

 بنننن یژه ا  محننننل مننننراوری                              تر هننننر ظرمیننننر منننن رت نیننننا  ا  تیگننننر منننن ات و   محصنننن الت

 قابل ت لید اور. (biomass) وای ات کشاور ی

وننای ات و محصنن الت عننان ی    مننراوریت ونن ه صننتایع ت نندیلی و   : فههراوری ضههایعات  ( 7-3

بننرای دلنق ار ش امنزوته تر بنا ار انننرژی، غنذا، تارو، پ شنا  و تیگننر       کشناور ی، صنت ای و م ندنی   

بتیننا  هننای تانننشبننا ت ونن ه کسننب و کننار متاورانننه تر ایننن حنن  ه و بگننارگیری شننرکر     با ارهننا

الت عننان ی و وننای ات کشنناور ی وننالیانه    میننزا  محصنن   مرب طننه تحنن ل یمننرین د اهنندب ت.   

ابنزار مزینر    تمنن ونای ات بنه منراوری ینهنا      ون  اند  ینا   و تغیینر رویگنرت ا     میلی   تن اونر 100

ت لینندات اصننلی گننذاری تر بخننش کشنناور ی اوننر  یننرا تر ایننن رویگننرت   یمریتننی بننرای وننرمایه 

 تر د اهد شد.تر و پرعاذبهکشاور ی نیز اقاصاتی

هنای  ونه  حرینزی من ری بنرای مندیریر عنامع     برنامنه  :آبخیهز  هایمدیریت جامع حوضه( 8-3

اینن رویگنرت    ینک اول ینر اوناراتژیک ملنی اونر.      بنرتاری پایندار متنابع  یسنای    کش ر و بهرهیبخیز 

و یبناتانی و  عهنش ت لیند و ت ون ه پایندار ملنی       ونا ی تغیینر وونع م عن ت و منراهم    اواس تح ل و 

هننای یبخیننز امگننا  شتاوننائی، حفاظننر و  منندیریر عننامع ح وننه  .اوننرشننگ مائی منن رت اناظننار  

بنن یژه منندیریر نننزوالت و تننامین یب  سنناه و پاینندار متننابع  یسننای کشنن ربننرتاری عننامع، شایبهننره

مهدیریت جهامع ههر حوضهه آبخیهز        کتند را منراهم منی   پایدار و عل گیری ا  دسنارات ونیالبها  

 شههامل آمههایش سههرزمینح تعیههین کههاربری اراضههیح تههدوین اسههتانداردهاح الگوههها و     

 اراضههی          فراینههد کههاربری رجانبههه بهههههای اسههتفاده از اراضههی و نظههارت همههه فنههاوری

       آفههرین و اسههباب جهههش تولیههد و آبههادانی و شههکوفائی سههرزمین و حکمرانههی   ثههروت

 گردد می خوب

مندیریر بنا ار من ات    ایجنات متطقنه ی ات اننرژی شنمال بنرای        :منطقه ویهژه انهرژی شهمال    (9-3

 بنه با ارهنای عهنانی    محصن الت مراورتهنا و  ونا ی اناقنال   و منراهم  متطقنه دنزر   دام هیدروکرب ری

یننک برنامننه رو یمنند و پیشنناا انه   ایا  طریننق ترانزیننر وننر میتی تننا مر هننای مراملننی و متطقننه   

تر همنین رابطنه ت ون ه                  ؟!قطب آینهده انهرژی جههان خهزر اسهت نهه خلهیل فهاری        اونر.  

 یربتاهننای مننراوری ینهننا تر متطقننه ویننژه احنندان نفننر و گننا  و  و ت لینند عملیات اکاشننافه شننمتد
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کشننن رهای متطقنننه تر همنننین رابطنننه ترحنننال           روت.اننننرژی شنننمال ینننک اول ینننر بشنننمار منننی

گننذاری هسنناتد. صننرماً تر ترکمتسنناا  یننک برنامننه ملننی بننا اعا ننار یگصنند میلیننارت تالر تر  وننرمایه

حماینر عهنانی را نینز بنه      ت انند باشند. احندان اینن متطقنه ی ات ت ونم اینرا  منی       تور اعنرا منی  

تارت و دننالق با ارهننای هننای رو یمند را و تنن ا  عنذب وننرمایه و عننذب متناوری   تن نال تاشنناه باشند.  

ویننژه ی ات وکننار و ت لینند و دنندمات د اهنند بنن ت. مطال ننات اولیننه احنندان ایننن متطقننه عدینند کسننب

 .گذاری مراع ه کتتدو تاوطل ا  ورمایه اورانجام شدهانرژی 

اقاصنناتی  ییمریتننمزیننر برنامننه ملننی :رینههی اقههوام در دیپلماسههی اقتصههادینقههش آف( 10-3

     هنای ملنی و مراملنی    بنا ت عنه بنه ظرمینر     ایراننی  اماغتنه یه تینا  ارامتنه،  رتشنایا  و     برای عام ه 

هنای منالی، ونادااری، اعرائنی     ونا ی ظرمینر  و م نال  هر یک ا  این اق ام تر تادنل و دنارا کشن ر   

اوننر.          تیولماوننی اقاصنناتی نخ گننا  ینننا  یننک اول یننر مرامنن ش شننده      منند و ارت اطننات کاری

اوافاته ترونر ا  اینن ظرمینر اعامناعی ینک ابنزار کاریمند تر تیولماونی اقاصناتی بنرای کناهش            

      المللننی تر بننین هننایو علننب مشننارکر وننرمایه هننا، مشننگالت عننذب   تور ت  تحننریم و مشننار

منندل اقاصنناتی  مننایای بننرای اقاصننات پاینندار ملننی اوننر.ایجننات پ شننش ح هننای اقاصنناتی وبرنامننه

یمریتننی ال م بننرای هننای مننذک ر تر توننر تهیننه اوننر کننه مزیننرداصننی بننرای هننر یننک ا  ق میننر

کتنند و حسننب ترد اوننر تقنندیم    عننذب وننرمایه و نخ گننا  ملننی و عهننانی ینهننا را مننراهم مننی   

نن ع داصنی ا  م الینر      هنای یننا  منذک ر ماتاونب بنا قابلینر     د اهد شند. بنرای هنر ینک ا  اقن ام     

اقاصاتی متظ ر شنده کنه متجنر بنه عنذب ونرمایه، کناریمریتی و ایجنات عرینا  قدرتمتند حماینر            

 .نمایدو هم ساگی قدرتمتد نظام را با واداارهای مراملی ینا  مراهم می ش تا  نظام می

اقنندامات ریننزی منندیریر یگوارچننه همنناهتگی و برنامننه: سههاماندهی نهضههت نیکوکههاری( 11-3

محرومیننر  تائننی و  رویگننرتاننندرکار  بننا توننر امزائننی و ت انمتدوننا یهننم تبننرای ایجننا نیگ کارانننه

        یننا حننذف مقننر مرهتگننی و اعامنناعی و ایجننات اشننایاق بننرای همگنناری        عان ننه همننهکنناهش 

          امننام، ح ننرت عمننده نیگ کنناری هم نن   بتیننات مسا نن فا ، ونناات اعرائیننات      یهنناوننا ما 

هننای مقنندس و نهاتهننای نیگ کنناری نظننامی تر یننک برنامننه  و یونناانهدمیتننی کمیاننه امنندات امننام 

       تق یننر  بننا هنندف ت انمتدوننا ی   هماهتنن  و امرگننذار بننا رویگننرت منندیریر عهنناتی و     عننامع 

        تر یننک برنامننه مراگیننر ملننی همننراه بننا اشننراف اطالعنناتی و       هننای نیگ کنناری مرتمننی  عریننا 

 هنای منذک ر  ونا ما   گراننه بجنای اقندامات نیگ کنای تصندی     ابای بنرای نیگ کنارا   یمریتی رقن مزیر

         ایههن برنامههه   باشنندی و مقر تائننی مننیئنن تایننک اول یننر و یننک ابننزار کاریمنندی تر محرومیننر  

        عههالوه بههر همههه آثههار اسههتراتژیک در حههذف فقههر فرهنگههی و اجتمههاعی و اقتصههادی    

ههای نظهارتی نیهز    اینگونهه موسسهات توسهز دسهتگاه     یک ابزار کارآمد پهایش فعالیهت  

اگهر واقعها  بهه دنبهال فقرزدائهی باشهیم و نیکوکهاری را ابهزار نمهایش و           کنهد  فراهم مهی 
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طلبی نکنهیم ایهن سهاختار سهازی ههم واجهب اسهت و ههم کارآمهد و همچنهین           شهرت

 شود باعک تقویت نظام و اعتماد عمومی می

                     کننناربری اراونننی کشننناور ی ینننک مزینننر    تغیینننر: کهههاربری اراضهههی  مهههدیریت( 12-3

          ان اشنر بیشنار منروت اونر کنه بنه ینک مرایتند مامینایی و           عهنر مروت یمرین برای صاح ا  مروت 

بری اراوننی یننک مزیننر اقاصنناتی اوننر کننه رتغییننر کنناهم تننین اوننر. دنن اری ت نندیل شنندهرانننر

باشند. اینن مزینر اقاصناتی بنا      میسنر نمنی   ت لیغناتی ویاونی و  نمایشنی    ی  با اقدامات عل گیری ا

 وننهم تغییننر کنناربری اراوننی ای ونناماندهی شنن ت کننه مزیننر  ت اننند بگ نننهمننی رات کاریمنندمقننر

         تر بخننش کشنناور ی بننرای ت ونن ه کمننی و کیفننی ایننن بخننش       کننه  باشنندی گننذارانوننرمایه

قنندیتگی اوننر و  لنن ک  و پرعاذبننه اونن اب عننذب ن   وننا هایوننادر و  .گننذاری کتتنند وننرمایه

همزمنا  اننا     ذاریگن هیر تشن یقی کاریمند بنرای ونرما    ااداصا  اراوی م رت نیا  مزینر یمنرین ابنز   

هنای  مشن ق  هم تنین اینن برنامنه    کشناور ی اونر.  بخنش  تر ت لید و اشاغال متاوراننه بنا مح رینر    

 تارت.را نیننز تر بننر  اراوننیوننا ی اراوننی و علنن گیری ا  دننرت شنند  مالگیننر  ال م بننرای یگوارچننه

کاریمنند تر ت یننین کنناربری اراوننی و  مشننگالت م عنن ت ناشننی ا  مقنندا  مقننررات و مقنندا  برنامننه   

 باشد.برتاری ا  اراوی مییمریتی تر بهرهچگ نگی مزیر

و گینری  مرایتند م عن ت حماینر ا  شنگل     :توسهعه کسهب و کهار فناورانهه    برنامه ملهی  ( 13-3

سنب و کنار متاوراننه بنه ینک چنالش       ک هنای با اربتینا  بندو  ت رینف و دلنق     های تانششرکر رشد

هنای ملنی ت ون ه کسنب و کنار متاوراننه       تر قالنب برنامنه   ونروری اونر  عمده ملنی ت ندیل شنده و    

بتینا  ینک   هنزار شنرکر تاننش    6ا   شن ت مهتدونی مجندت منی    اصنال  و   های ملیبرای حل چالش

ترصنند ماقنند کسننب و کننار  90ترصنند تارای کسننب و کننار پاینندار، ته ترصنند تارای کسننب و کننار و  

         گنننذار و وننناماندهی و بگنننارگیری . مشنننارکر بخنننش دص صنننی ونننرمایهبانشننندمشخصنننی منننی

           هننا دننالق مصننل عدینندی ا  ت ونن ه   یتگ نننه برنامننه ابتیننا  تر هننر یننک ا   تانننشهننای شننرکر

ی ا  هنائ باشند قابنل طراحنی اونر برنامنه     کسب و کنار ه شنمتد کنه ال منه اقاصنات پسنا کروننا منی        

کنه بصن رت ن یوراننه     ههای هوشهمند  سهازی در بیابهان بها گلخانهه    برنامه ملهی تمهدن  عت  

هننای بیابننا   تائننی، امتیننر غننذائی ت وننم بننرای ت ونن ه اقاصننات کشنناور ی رو یمنند و رمننع چننالش

برنامننه مشننابه ت ریننف و اعرائننی  19تر قالننبت اننندمننی صننتدوق ننن یوری شننگ مائی یغننا  شننده اوننر

بننا پ شننش تات  بننه م الیننر م مننق و پاینندار  کسننب و کننار متاورانننه ملننی و مصننل عدینندی ا  شنن ت

 .یغا  ش ت بتیا  یغا  ش ت.های تانششرکر

را ینک   جنهگ بیولوژیهک  بایند  کشن ر  : مندیریر راه نرتی اعرائنی    ( اقتصاد پسها کرونها  14-3

هنای  عتگنی کنه اگرچنه شنیطتر ونروی       ،تح ل اواراتژیک ترا  مندت ملنی و عهنانی تلقنی کتند     

در حقیقهت ایهن    امها  .ی  تنامیر تاشناه باشند    و اتامنه  گینری یغا  شنگل ت اند تر امتیای عهانی می

در برابههر اقههدامات تخریبههی بشههر و تحههوالت  و فطههرت قیههام طبیعههت  رویههداد جهههانی
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 ضههمن الزم اسههت آفههرین اسههت ونقههش در تشههدید و ادامههه آنو اقلیمههی  یاکوسیسههتم

ههای اقتصهادی و اجتمهاعی و فرهنگهی آن     مزیهت  ازح زابیماری و عوامهل بیمهاری  مدیریت 

                اگنننی بنننه اشنننراف اطالعننناتی . اقاصنننات پسننناکرونا، رو یمننند، ه شنننمتد، م اسهههتفاده شهههود

             مراگینننر و قابنننل رقابنننر تر ونننطح عهنننانی اونننر.      ،رینیمنننمزینننر (ONLINEای )لحظنننه

بصنن رت بخشننی ا  ی  مننرور شنند کننه تر مصننل اول  وننر میتیی هنناعمهنن ری اوننالمی بننا مزیننر 

ه شنننمتدانه کروننننائی را تر مح رهنننای  ینننر  پسنننا اقاصنننات ت انننندمنننی قدرتمتننند و ه شنننمتدانه

تر اینن دصن      نمن ته یننرا ابنزار کاریمند یبناتانی و شنگ مائی قنرار تهند        بنرتاری  واماندهی و بهنره 

 :گرتتم و عات مح ری  یر تاکید می

بنناکاری، میگننروب، ویننروس اگرچننه ع امننل    قننار  ،  :زامههدیریت عوامههل بیمههاری  ( 1-14-3

هننای هسنناتد. ت لینند وننامانه نیننز ع امننل حینناتی ار شننمتدی باشننتدتر عننین حننالمننی ا بیمنناری

و مندیریر طغینا  و یمنار ننات ا  کتتنده       ینهنا  ژنایگنی  هنای قابلینر  ه شمتد برای شتاونائی تتن ع و  

  تننرینیگننی ا  اونناثتائی  و دنندماتکاالهننای مث ننر ت لینندمزیننر بننه  هنناایننن قابلیننرو ت نندیل ی  

 ار شننمتد و بی ل ژیننک و بننا کتاننرل م الیننر ایننن ع امننل باشنندهننای اقاصنناتی پسنناکرونا مننیمرصننر

بننه را و محصنن الت عننان ی  منن ات اولیننه ،هننای ت نندیل وننای اتتننرین برنامننهیمننرینمزیننر تنن ا مننی

هننر م عنن ت میگرووننگ پی یننک کننارگر تانشننمتد     نمنن ت. ت نندیلمحصنن الت بننا ار ش صنناتراتی  

کننه باینند شتاوننائی، منندیریر و            ،اوننر ناپننذیر بننرای ت لنند محصنن الت بننا ار ش ای دسنناگیحرمننه

تن انیم منر  بنر کروننا را بنه      بنا علنم و متناوری و ه شنمتدی منی      بنرتاری شن ت.  به شایسناگی بهنره  

 تروت بر کرونا ت دیل کتیم؟!

تام وطین ر و یبزینا  و انسنا  میزبنا      گیاهنا ،  : زاان عوامهل بیمهاری  مدیریت میزبانه ( 2-14-3

تامرگننذاری چگنن نگی و ابزارهننای ه شننمتد منندیریر  هنناهسنناتد. طراحننی وننامانه  ا ع امننل بیمنناری

ههای غهذائی و   تولیهد انهواع مکمهل   دن ت ینک اقاصنات پسناکرونائی اونر.      به ونهم  بر میزبانا  

بهازار  میزبانهان  داروئی بهرای تقویهت سیسهتم ایمنهی و پیشهگیری از بیمهاری و نهاتوانی        

ملی سهالیانه یکصهد میلیهارد دالری و بهازار جههانی سهالیانه پهنل ههزار میلیهارد دالری          

هننای رو یمنند مهتدوننی بننا دلننق متنناوری ا . کتاننرل تامیرگننذاری ع امننل بیمنناریخواهههد داشههت

ای،  میتننی و و تجهیننز رو یمنند ویسننامهای حمننل و نقننل شننهری، عنناته   بننا با وننا ی پزشننگی و

کناال  تجناری بنا ار عدیندی اونر کنه ظرمینر ت لیند        و هنا، مراکنز اتاری   وگ ناگاه ه ائی و تریائی، 

  ونننالیانه بیسنننر میلینننارت تالری ملنننی و توهنننزار میلینننارت تالری عهنننانی را تارت.    و دننندمات

یننک نه ننر قدرتمتنند دلننق با ارهننای عدینند کسننب و کننار                                  ت اننند مهتدوننی پزشننگی مننی  

 را مراهم کتد.

ته بننا ت لینند و اوننافارمننع عنن ارض بیمنناری و نننات انی  :هههابیمههاری عههوار مههدیریت ( 3-14-3

          قابننل ت ونن ه اوننر.   ملننی نظیننرهننا یننک بننا ار بننی  کتتنندهتق یرکاریمنند ا  اننن اع تارو، واکسننن، 
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و منن ات م نندنی و حینن انی وننر مین را بننه مت ننع   هننااننن اع متننابع گینناهی و تاروئننی ، وننمو  وعنن ت

ت انند ت ندیل کتند توره    هنا منی  اصلی ت لید رو یمدترین تاروها بنرای رمنع عن ارض ناشنی ا  بیمناری     

وننیزتهم ریاوننر عمهنن ری باینند یننک تحنن ل بننزرع ملننی تر ابنناتانی و شننگ مائی بننا اقاصننات        

و ت لیند واکسنن    برنامنه تاوطل نا  صنرماً بنر ونرورت کتانرل و مهنار بیمناری         پساکرونا باشد شن ار و 

حننداقلی اوننر کننه باینند بننه    وننرورتماگننی اوننر. ایننن یننک  بننرای پشننگیری و ترمننا   و تارو 

اشننتد امننا بنیننز یگنناه شایسنناه ی   چگنن نگی اعننراءا  تاوطل ننا  محاننرم  و شنن تشایسنناگی عملننی 

عدیندی اونر کنه     ی ااریروینداتها و ع امنل بیمن    بنا ایتگ ننه   اصنلی همزیسنای ترا  مندت    م و ع

بننرتاری پاینندار ا  کرونا منندیریر و بهننرهپسننا و اقاصننات بطنن ر عهننش یاماننه میهمانننا  ییتننده هسنناتد

کتاننرل وحشننر عمنن می ناشننی ا  ناکاریمنندی  بننه صننرماً  و ن اینندایننن روینندات را باینند رقننم بزننند  

ه شننمتد و متاورانننه  قدرتمتنند منندیریرلگننه ایجننات ونناداار بمحنندوت شنن ت، هننا منندیریای بیمنناری

بایند   ای و عهنانی ا  اینن رویندات مراگینر عهنانی     گیری اقاصناتی تر ونطح ملنی و متطقنه    برای بهره

 . ریزی ش تبرنامه

: اینن برنامنه بنا ت عنه بنه اهمینر ایجنات مان لی          زنهان و ( برنامه ملی مهدیریت خهانواده   15-3

 امگننا  الگ وننا یهننای مرهتگننی اعامنناعی  راه ننرتی نیننروی انسننانی و تحلیننل صننحیح چننالش   

و پ شنش تات  بنه کلینه     ا  و ا  عملنه  ننا  ورپرونر دنان ار    مدیریر دان اته و ت عه وینژه بنه  نن   

ا  عملننه برقننراری توره هننای یم  شننی منن رت نیننا  کننه منندیریر رو یمنند دننان اته را تر    نیا متنندیها

      کلیننه  میتننه هننای  ننندگی مننراهم کتنند و بننا پننایش وونن یر دننان اته ا  طریننق یننک وننامانه         

ه شمتد ملنی تر تنامین نیا متندی هنا و منراهم ونا ی مهنارت هنای من رت نینا   نندگی شخصنی و             

           یژه  ننننا  و ک تکنننا  و ن ع اننننا  را منننراهم د اهننند نمننن ت.  اعامننناعی اع نننا دنننان اته و بننن  

ونا ی بنه   ونا ی و تمند   مرهتن   .مهندسهی فرهنگهی جامعهه اسهت     یخانواده سلول بنیهاد 

اء طنننقننش کلینندی  نننا  و اع  گیننری و رشنند ایننن وننل ل بتینناتی وابسنناه اوننر.  چگنن نگی شننگل

یمن  ی بنرای   نمن ت  یمن  ش و مهنارت   ینهنا تر مرایتند مهتدونی مرهتگنی و منراهم      بنه  عایگاه ال م 

 ینا  عهر ایفاء این نقش کلیدی تر این برنامه به شایساگی م رت نظراور.

نظننام عمهنن ری اوننالمی هزیتننه هننای  :  ( بهههره گیههری کارآمههد از برنامههه هسههته ای 16-3

            اقاصنناتی اعامنناعی بابننر برنامننه صننلح یمیننز هسنناه ای پرتاداننه و مننی پننرتا ت. ویاوننی وننتگین 

وروری اور بهره گیری عنامع ا  اینن برنامنه تر  میتنه هنای مخالنف ت ون ه ملنی تر تونا ر کنار           

 قرار گیرت ا  عمله:  

ا   ج الننف( ایجننات تانشننگاه بننین المللننی انننرژی هسنناه ای و پننذیرش ح نن ری و مجننا ی تانشنن     

        ایجنات ینک شن گه نیرومتند ت لیند علنم و متناوری         هنم  که هنم متشناء تریمند اونر و     وراور عها 

 تر وراور عها . و نیز با اروا ی مروش محص الت ت لیدی ایهساه صلح یمیز

           و ت ونن ه  اونناارت ا  هننا و ب( حمایننر ا  شننگل گیننری م ننال شننرکر هننای تانننش بتیننا         

 یمیز  صلحای هساه هایمتاوریکاریمد ا  تر اوافاته اقاصاتی کسب و کار متاورانه 
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و ا( نیننا  وننتجی کنناربرتی توننااورتهای رو یمنند ایننن متنناوری تر کلیننه  میتننه هننای ت ونن ه ای   

 بتیا های تانشمراد ا  صاح ا  ایده و شرکر با ریزی ت لیدات م رت نیا برنامه

ت( حمایننر ا  اونناارت ی  هننا و شننرکر هننای تانننش بتیننا  تر ت لینند محصنن الت منن رت نیننا  و      

ای بننا پ شننش بیمننه محصنن الت ت لینند شنندهصنناترات  حمایننر همننه عان ننه ا  رت وننا ی واوننااندا

 های مرب طه  برای روک

ت لینند ان نن ه ی  و ایجننات           و م بایننل ایهسنناهی اه( طراحننی کنن چگارین منناژول اقاصنناتی نیروگاهنن 

  ننرتی ووننمن مندیریر راه بخننش دص صنی  هسناه ای بننا مشنارکر وننرمایه گنذارا      هنناینیروگناه 

هنای ه شنمتد پنایش عملگرتهنا     بنا ایجنات ونامانه   هنای امتیانی   ها ا  عت نه پایش همه عان ه نیروگاه

 و تیگر اقدامات وروری

محنندوتیر هننای امتیاننی ن اینند   ،متاورانننه تمنناعی و هسنناه ای یریز توننااورتهاوننر ا تر اوننافاته 

پننایش ه شننمتد  بننا منندیریر و ایننن توننااورتها شنن ت و وننروری اوننر ا  وننرریزمننانع ا  اوننافاته 

هننا و مرایتنندها و وننایر هننا و توننر اننندرکارا  ا  ایننن قابلیننر هننا اوننافاته اقاصنناتی        عملگرت

( ASSEST MANEGEMENT)هننا  تارائننیمنندیریر بهیتننه  ا  ایننن طریننق  اعامنناعی بشنن ت و  

ریهزی  بهدون برنامهه  دفهاعی و هسهته ای   در امورمسیر یک طرفهه هزینهه کهرد    ب مل ییند.  

     اسههتفاده کارامههد اقتصههادی از دسههتاوردهای مسههتقیم و غیههر مسههتقیم آنههها خههودش   

بهرداری اقتصهادی   مسهیر دو سهویه بههره    درحالی کهه  تواند یک چالش راهبردی باشدمی

 جانبههه         ملههی و آبههادانی و شههکوفائی همههه  از دسههتاوردهای آنههان بههه توسههعه پایههدار  

  باشیممیجانبه در این رابطه شناسی همهه آسیبنیازمند یک مطالع   انجامدمی

ونناماندهی وننالمر همگننانی یننک   :بههرای تحههول اقتصههادی برنامههه سههالمت محههور( 17-3

و عهننانی اوننر. دنندمات بهداشننای و ترمننانی نیا متنند  یروننادر، متنناوری و تننامین    یچننالش ملنن

م رتنینا  و   ای کنه ونمن تنامین دندمات    هزیته گنزاف اونر. مهتدونی مجندت اینن م ون ع بگ ننه       

ایجننات پ شننش همگننانی امننر وننالمر با اننند یننک مزیننر اقاصنناتی و ت ونن ه کسننب و کننار مراگیننر  

شن ت و برنامنه   پذیر اور ب  نی ا  مصناتیق  اینن مهتدونی مجندت ذکنر و یناتیوری منی        باشد امگا 

 عامع ی  را نیز تر تور تهیه اور:

المر بسننیار وننروری اوننر.  ونناداار ملننی ه شننمتد و مراگیننر منندیریر امننر ونن  (  ایجننات 1-17-3

باشنند و امننر وننالمر پننایش شنن ت. رهننا بنن ت  هننر مننرت باینند پرونننده وننالمر قابننل توننارس تاشنناه

هنا  پایش والمر امرات دن ت متجنر بنه گسنارش بیمناری و امنزایش هزیتنه عمن می کتانرل بیمناری          

 ش ت.می

 یژه بننا امنن  ش و دلننق متنناوری و مهننارت بننرای کتاننرل و ارتقنناء وننالمر عام ننه بنن      ( 2-17-3

یمنرین بنرای دلنق    م نای مجنا ی امنری کاریمند، کنم هزیتنه و مزینر        ه شنمتد  اونافاته ا  قابلینر  

ای تر وکننار اوننر. ایننن امننر اگننر بنن یژه بننا منندیریر دنندمات نیننروی حرمننه با ارهننای عدینند کسننب

 ش ت.وکارهای عدید میبا ارهای مرا ملی نیز تلفیق ش ت متجر به ت و ه کسب
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اارهای تولاننی، دص صننی و نیگ کنناری تر امننر وننالمر و مگمننل بنن ت    همنناهتگی ونناد( 3-17-3

باعنن  کنناهش هزیتننه ملننی وننالمر همگننانی و ارتقنناء وننطح اوننر و  م الیننر ینننا  بسننیار وننروری

 .گرتتمیوالمر عم می 

و منن ات  هننای تاروئننی رای ت لینند تارو و مگمننلمتنناوریاوننافاته بهیتننه ا  ظرمیننر ملننی  ( 4-17-3

. باعن  شنرمتدگی اونر کنه     ینک صنرورت من ری اونر     با م ات اولینه ارگانینک   هژب ی اولیه م رت نیا 

ماگنی بنه وارتات من ات اولینه اونر و ت لیند بسنیاری ا  تاروهنای         تر کشن ر بطن ر عمنده    ت لید تارو 

صناح ا  متناوری و    بنا مرادن ا    اونر. انندا ی نشنده  پا اماناته نینز بندو  وارتات من ات اولینه راه     پیش

ن ماع نه ملنی پاینا  تاته شن ت و     مامینایی وارتات بایند این    ا کتانرل تامیرگنذار  عان نه و  حمایر همه

 ها و م ات بهداشای تر تادل ت لید ش ت.همه م ات اولیه م رت نیا  ت لیدات تاروئی و مگمل

حمایننر همننه عان ننه ا  ت لینندات مهتدوننی پزشننگی بننا نیننا  وننتجی مهتدوننی پزشننگی   ( 5-17-3

و  بننه ت لینند کتتنندگا  نننه تتهننا منندیریر وننالمر ه شننمتد   رو یمنند و ه شننمتد و ارائننه دنندمات 

کتند بلگنه ت لیند و اشناغال کسنب و کنار متاوراننه را تر اینن حن  ه          مراگیر را ممگن و کم هزیته منی 

 تهدت و ه می

هننا، لنن ا م و منن ات بهداشننای، تجهیننزات و ابزارهننای رو یمنند مهتدوننی  ( ت لینند تارو، مگمننل6-17-3

ر ل ننه تانننش رو  عهننا  حمایننر و منندیریر شنن ت، با ارهننای      پزشننگی اگننر بننه شایسنناگی و ت   

هننای ایننن بننا ار همننه هزیتننه صنناتراتی ووننیع تارت و تتهننا بننا تریامننر ترصنندی ا  ار ش امننزوته    

 بهداشر و والمر عم می قابل تامین اور

ت اننند متجننر بننه ایجننات شنن گه ووننیع، ( اوننافاته کاریمنند ا  نه ننر نیگ کنناری وننالمر مننی7-17-3

هنای ک چنک امنا مراگینر ملنی شن ت کنه مندیریر ونالمر          ان ه و ه شنمتد ا  ترمانگناه  ععامع، همه

ت اننند ا  عملننه بسننار دلننق ایننن شنن گه ترمننانی مرتمننی  همگننانی را ت ننمین نمایتنند. مسنناعد مننی

یمریتنی بنرای   ت ات متنامع تونر انندرکارا  امنر ونالمر تر اینن امن ر بنا مزینر          ه شمتد نیز باشتد.

 یریر ش ت.ینا  باید به شایساگی مد

شن ت. تنامین دندمات رو یمند ایجنات      تنر منی  ( ددمات من رت نینا  ونالمتدا  هنر رو  عندی     8-17-3

ای و عهننانی اوننر هننای وننالمتدا  مجهننز و کاریمنند و پرعاذبننه یننک بننا ار ملننی و متطقننه   دانننه

 کارهای عدید گرتت.و  بست اند دالق ککه می یم و ع

وننالمر بخننش دص صننی بننا ارائننه دنندمات   وننا ی نظننام ( گرتشننگری وننالمر و م ننال 9-17-3

وننا ی و بهداشننر و ترمننا  بننه گرتشننگرا  وننالمر، مروتمتنند و طرمنندارا   ی ننائی، شنناتابی، عنن ا  

تادلنی و دنارعی ینک بنا ار کسنب و کنار پرروننق اونر کنه صنرمًا ترصند            امثال ی  برای مشاریا  

ونناماندهی و عننذب شنن ت اگننر تر وننطح ملننی ننناچیزی ا  ار ش امننزوته کننه تر ایننن بننا ار دلننق مننی

انی و هم تننین حمایننر ا  ت ونن ه شنن ت بخننش مهمننی ا  هزیتننه بهداشننر و ترمننا  عمنن می و همگنن

 های والمر و مهتدوی پزشگی را پ شش د اهد تات.وریمتا
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 هننا ت ونن ه کمننی تانشننگاه :علمههی و آموزشههی حههوزه و دانشههگاه( بازمهندسههی نظههام 18-3

      اونر اکتن   اینن نظنام تچنار چنالش      گرمانه هنای مخالنف صن رت    وال گذشناه بنا انگینزه    42طی 

       هننای تولاننی، ی ات،  هننای ایجننات شننده تاوطلننب ننندارت. یمنن  ش    اوننر. ظرمیننر ای شنندهعمننده

اننند نقننش کاریمنند هننای نیمننه تولاننی نا انسنناههننای دص صننی و تانشننگاهعلمننی کنناربرتی، تانشننگاه

ل صنت ر و  من ا دار ملنی ایفنا کتتند. ت   د ت را تر اشاغال، ت لیند، ت ون ه علنم و متناوری، ت ون ه پاین      

و چگنن نگی همگنناری و همراهننی م ننال تو عان ننه ینهننا محقننق  ، ت امننل حنن  ه و تانشننگاه تانشننگاه 

انهدرکاران  اعتبارات اندک دولتی نتوانسته اسهت شهان و نیهاز اسهاتید و دسهت       اونر نشده

منجهر بهه مههاجرت آنهان بهه       بعضها   کهه تهامین کنهد   آفرین و تشهویقی  مزیت بصورترا 

هنایی میزیگنی ایجنات شنده نیا متند تگمینل و       ا  ون ی تیگنر ظرمینر    .اسهت دیگر کشورها شهده 

              اوننر.تجهیننز اوننر و بنناالدره ا  ین ننه ایجننات شننده امگننا  اوننافاته کاریمنند نیننز مننراهم نشننده     

هنای  کاریمند  یرونادر   بنرتاری بهنره   این با  مهتدوی بصن رت وینژه بایند بنا منراهم کنرت  امگنا        

یم  شنی و پژوهشنی را بایند هنر چنه بیشنار کناربرتی و ماصنل بنه بنا ار            تونااورتهای انجام شنده  

هننای مخالننف تولاننی و کیفننی بخننش ومصنرف کتنند و ا  ونن ی تیگننر نقننش و میننزا  ت ون ه کمننی   

 کتنند. با مهتدوننی مننذک ر ا     منندیریروننهم ینهننا تر مرایتنندهای ت ونن ه ملننی را     و غیرتولاننی

تر م ون ع ت امنل حن  ه و تانشنگاه،      هنای ت ون ه علنم و متناوری تولنر ییتنده د اهند بن ت.         یراول

هننای رو یمنند هننای تیتننی تر  ننندگی اعامنناعی و بنن یژه یمنن  ش چگنن نگی کنناربری نمنن ت  یمنن  ه 

ونا ی اونر کنه    تربیر روحانی   بنرای مندیرت کاریمند و رو یمند مسناعد ا  ابزارهنای مهنم تمند         

تر مهتدوننی مجنندت طراحننی و            نگننات محنن ری  یننر   مایننر قننرار گیننرت. باینند منن رت ت عننه و ح 

 وا ی وروری اور:یمریتی ینها تر یباتانی و شگ مائی و تمد مساعد و نقش برتاری ا بهره

هننای هننا و عرصننه( وننر.وریر بننا  مهتدوننی طراحننی کال نندی مسنناعد بننا لحننا  ونناحر  1-18-3

مسننلما  را بدهنند و مسنناعد را ا  یننک ع اتتگنناه بننه مرکننز عدینند کننه پ شننش ال م بننه نیننا  انسننا  

 م الیر تامیرگذار مدیریر و ره ر ی هر محله ت دیل کتد.

ونناداه و قابننل حمننل و قابننل نصننب بننرای احنندان منن ری و   هننای پننیش(طراحننی منناژول2-18-3

 با کیفیر و ماندگاری رو یمد و ترا  مدت. رو یمد مساعد با هر اب ات و ت دات م رت نیا 

یمریتننی مننرتم تر  (وادااروننا ی تر محننالت بننرای کاریمنندی منندیریر مسنناعد و نقننش    3-18-3

اوننافاته ا  متننابع و تسننهیالتی ملننی بننرای     بننرتاری و امگنناهننای وننادر و بهننره تننامین هزیتننه

 های مرتمی ط النی مدتاحدان مساعد و با پرتادر

 و مراگیر مساعد به مرتمهای تریمد ائی با ارائه ددمات ار ا  ( ایجات مگانیزم4-18-3

ن یسننتده نیننز منندل  تر ایننن دصنن   نیننا گ هننای منن رت ( مرادنن ا  ملننی بننرای طراحننی ال5-18-3

 نم ته که قابل ارائه اور. هدی و مدیریر راه رتی مساعد تهی رو یمدی را برای طراحی کال

ارائنه   پیشنتهاتات : اعنرای هنر ینک ا     پهذیری تحقهق پیشهنهادات ارائهه شهده     ( امکهان 19-3

         ،متننابع مننالیهننای اعرائننی م عنن ت ا  عملننه کم نن ت  محنندوتیر ممگننن اوننر بننا ت عننه بننه شننده 
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هننا و محنندوتیر ت ننامالت عهننانی و امثننال ی  منن رت ترتینند قننرار گیننرت ا  وننا مانی، تحننریممقاومننر

   هنا و متجنر بنه تونااورتهای تامیرگنذار هم ن      توایابی به اهدامی کنه ممنره اعرائنی برنامنه    عمله 

یلین   شنغل عدیند طنی     میلینارت تالر، ایجنات ته م   1500تنا ونقف    ونالیانه امزایش ت لیند نادنالص   

امتینر اقاصناتی اعامناعی اتعاهنائی نیسنر       مسنگن  وناله و تنامین پایندار یب و غنذا و    توره هشر 

هنای کناربرتی قابنل لمن  ارائنه شن ت       مگنر ینگنه نم ننه    بناور پنذیر باشند.   ینهنا   تحقنق  بساتگی که

       هننای ارائننه شننده را مق نن ل و ممگننن  پننذیری برنامننهب  ننی ا  شنن اهد و تالیلننی کننه امگننا  ذیننالً 

   ش ت:تقدیم می این مصل حسن دطام ب ت ا وا ت و می

ه اوننر. نابنناوری تر ایننن دصنن   تننا : کم نن ت یب یننک چننالش عمنندتههامین آب پایههدار( 1-19-3

ی صنت ر و شننرب بخننش مرکننزی بننا  وننا ی یب بننراشننیرین ینجنا وعنن ت تارت کننه بننا هزیتنه گننزاف   

                    هننایهننزار ت مننا  بننرای هننر ماننر مگ ننب بننه قیمننر    صنندهننائی تمننام شننده بننیش ا  یگ قیمننر

میلیننارت ماننر مگ ننب تر توننر  5/1 وننالیانه حننداکثرو حجننم محنندوت  ینهننم بننا 1398پایننا  وننال 

                یب عدیند میسنر اونر.   تر ایتصن رت چگ ننه امگنا  ت لیند یگصند میلینارت مانر مگ نب          اقدام اور.

  ایسنناگاه تحقیقنناتی و بننا هزیتننه کننرت یگصنند     38متنناوری یبخیننزتاری و یبخ انننداری بننا ایجننات    

هننای ماتنن ع وراورکشنن ر پننایل ت وننا ی نمنن ته اوننر.  پننذیری ینننرا تر اقلننیممیلینن   تالر امگننا 

. پننذیر اوننر امگنناو پشننای انی منن مر تولننر  اعننرای ایننن برنامننه بننا مشننارکر بخننش دص صننی   

ژه تر اونناا  اصننفها  بننا مشننارکر بخننش    یتجربیننات م مننق ما نندتی تر وراوننر کشنن ر و بنن     

اوننر. برنامننه ملننی تننامین یب پاینندار هننا و مراتننع انجننام شنندهدص صننی و حمایننر وننا ما  عتگننل

پننتس پننروژه تارت ا  عملننه ت لینند یگصنند میلیننارت ماننر مگ ننب یب عدینند، امننزایش راننندما  یبینناری  

شنن ر، اوننافاته ا  متننابع گینناهی و عننان ری غیننر ما ننارف هننای ، اوننافاته ا  یب %85تننا  کشنناور ی

هننای ن یورانننه هسنناتد کننه متنناوری کشنناور ی ای محصنن التمقنناوم و پرمحصنن ل و ت لینند کاردانننه

 وا ند.میتامین یب و غذای پایدار را محقق و عملیاتی 

بنا ارقنام مافناوت    ونالیانه  ت لیند نادالصنی ملنی تادلنی      :افزایش تولید ناخهالص ملهی   (2-19-3

میلیننارت تالر  1500. تواروننی بننه اوننرمیلیننارت تالر ذکننر شننده  700تننا  500ملننی و عهننانی ا  

                      ؟ممگننن د هنند بنن ت برابننر ووننع م عنن ت چگ نننه    3تننا  2ی تننی ت لینند نادننالص ملننی وننالیانه   

شن ت.  هنا منراهم منی   هنا و  ینربخش  کنار متاوراننه تر کلینه بخنش    تحقق این برنامه با ت و ه کسنب و  

شن ت بخنش   بنرتاری منی  ظرمینر واق نی ی  بهنره    %20های قابنل ت ون ه کنه کمانر ا      یگی ا  بخش

دنرت، بنا حنداقل مگانیزاونی   وبنا اونافاته انند  ا          مالگینر کشاور ی اور. اینن بخنش بصن رت    

         کتنند. ایننن برنامننه ت لینند محصنن الت بننا     م الیننر مننی محصنن الت متنناوری تر ت لینند و مننراوری   

تر توننا ر را بخننش کشنناور ی هننا بنن یژه (تر کلیننه بخننشhigh value products)ار ش بنناال 

مگمننل برنامننه امتیننر غننذائی و پشننای ا  د تکفننائی تر . ت لینند محصنن الت بننا ار ش بنناال کننار اوننر

     اوننر.شننده اریگننذی هنندفامتیننر غننذائت لینند محصنن الت اونناراتژیک اوننر و همننراه بننا تننامین  

ت اننند تر مننی یننک مصننداق ا  محصنن الت کشنناور ی کننه  یمننرین و اقنندامات ن یورانننه تحنن ل ذکننر 
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مصناتیق مشنابه را   پنذیری   و امگنا ریتنی کتند تحقنق    میاشاغال و امزایش ت لید نادنالص ملنی نقنش   

 .و قابل ق ل ل د اهد نم تقابل برروی ها تر بخش کشاور ی و تیگر بخش

صندها   تر بخنش کشناور ی  متحهول کننهده اقتصهاد کشهاورزی:      محصهول  زعفران( 3-19-3

 بننا متنناوری  عفننرا  بصنن رت پراکتننده، ناکاریمنند و وننتای و هم نن    ار شننمتد و قیماننی محصنن ل

ات گن رینزی ت لیند صنت ای رو یمند ینهنا تحن ل یمنرین اونر ن        برنامنه  کنه  شن ت عقب مانده ت لید می

 .ت اند ماح ل کتداقاصات کشاور ی را میمح ری  یر تر با  مهتدوی ت لید  عفرا  

شن ت پنرچم گنل ینک گیناه اونر       ین نه ب تن ا   عفنرا  تر بنا ار ارائنه منی      فراوری زعفران: النف(  

 کننه چتان ننه صنناترات ی  ا  دننام مروشننی تر قالننب مننراوری منناته منن مر ی  بتننام کراوننین          

(CROCEINE)       کتنند و صنن رت گیننرت تننا ته برابننر ووننع م لننی ار ش امننزوته ملننی ایجننات مننی        

        دنن اری و وننایع کننرت  حقنن ق کشنناور ا    رانننر گننذاری وهننای قیمننربننه بسننیاری ا  نابسننامانی 

 تهد.پایا  می

گنل  عفنرا  کنه پن  ا  برتاشنر پنرچم تور رینز اونر و ینا حنداکثر           فراوری گهل زعفهران:   ب( 

        کتتننده بتننام  حنناوی منناته حیننات بخننش و عنن ا   شنن ت مصننرف مصننرف مننی مننه تام عل ب تنن ا  

بننر اونناس اوننااندارتهای رو عهننا   اوننافاته ا  ی (اوننر کننه Anti syanidinی وننیانیدین )اننین

قیمننر اع نناری اوننر. گننرا   منن ات غننذائی ب تنن ا  یننک امزوتنننی ا یبتنندی بسننیارتر ت لینند و بسنناه

           امنننزوتهار ش امنننزوته حاصنننل ا  اینننن محصننن ل تر صننن رت ت لیننند ته برابنننر بنننیش ا  ار ش    

  عفرا  اور.

بنرع، وناقه  و پینا   عفنرا  نینز حناوی من ات ار شنمتد          فراوری برگح ساقه و پیاز زعفهران:  ا(

ا  حنالی کنه هنر ینک      کشن ر نندارت تر   عناری  مشابه اور کنه اصن الً عنائی تر مرایتندهای ت لیندی     

و با ارهنا   باشند منی گنرا  قیمنر    و تاروئنی  تاروئنی و امزوتننی بنه من ات غنذائی      ینها حاوی م ات اولیه

 .و ماقاویا  عهانی تارت

حانی تنا    یوری و مانندگاری پینا    عفنرا ، عمنل   ایت لیند نشناء گلخاننه   فنهاوری:   ارتقاا سهط  ت( 

          کاشننر و تاشننر و برتاشننر  عفننرا     یالتماشننین بگننارگیری و ، طراحننی وت لینند وننه وننال  

اونافاته کاریمند ا  انن اع ک تهنای م ندنی       ،ونطح  یرکشنر   ت ون ه  و ونا ی ویسنام یبیناری   بهیته

مینزا   اونر و  هنای کمنی و کیفنی ت لیند  عفنرا  ماحن ل کتتنده       و بی ل ژیک برای امزایش رانندما  

برابننر ووننع م عنن ت  3تننا  2 کننر شنندههننای متاورانننه ذبننه ا اء هننر یننک ا  قابلیننر ت لینند  عفننرا  را

بگنننارگیری کاریمننند متننناوری تر کاشنننر و تاشنننر و برتاشنننر و                  کتننند.منننی پنننذیرامگنننا 

ت انند  مراوری محص الت نقش  عفنرا  را تر ت لیند نادنالص ملنی تنا یگصند برابنر وونع م عن ت منی          

 امزایش تهد؟

محنندوت بننه نقنناا وننتای م عنن ت پننذیری ت لینند  عفننرا  امگننا  افههزایش سههط  زیههر کشههت:ه( 

مصنل یبیناری منزارع  عفنرا  اونر یب اونامی       کنه   ته و بیشار عرصنه ونر میتی تر مصنل پناییز      ن

مننراهم کتنند. ت اننند تارننند کننه بنندو  نگرانننی ترصنن رت لننزوم ت ونن ه وننطح  یننر کشننر را نیننز مننی 
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تنا   2ات را ت لیند  مینزا  کمنی   ت انند هنای یبیناری تر وونع م عن ت نینز منی      ویسام ب الوه تح ل تر

               برابر امزایش تهد. 3

رهنا شنده   ا  عملنه  عفنرا    مااونفانه با ارهنای کسنب و کنار و ت لیند      مدیریت بازار زعفهران:  و( 

ریننزی گننری مرصننر برنامننههننای مانن لی بننا حجننم بنناالی تصنندیو بنندو  پشننای ا  اوننر و تونناگاه

 صننی بننرای ت ونن ه           حمایننر ا  بخننش دص و ماحنن ل کتتننده ووننع م عنن ت را ندارننند.     یاصنن ل

 کتد.راه رتی این محص ل را نیز مراهم می متاورانه تر با ار  عفرا  مدیریروکار کسب

ری و تمرکنز بنر ت لیند    گن تولنر ونیزتهم بنا کناهش تصندی     اعمال حاکمیت کارآمهد دولهت:    (

ت لیننندات کیفننی و  وت اننند ت ونن ه کمننی    حگمرانننی و کارمرمننائی مننی    وننا ی ارتانننش و وادا 

 .                     ت وننن ه پایننندار ملنننی را منننراهم کتننند   بنننرای تونننایابی بنننه ا  عملنننه  عفنننرا  کشننناور ی 

هها بهه آن اشهاره شهده     سهرزمینی و چهالش   ههای کهه در قابلیهت   یدیگر مصادیق بسیار

         احیههاا و مههدیریت  حهههای حههرا در جنههوبهمچههون پههرورش میگههو و یهها توسههعه جنگههل

ههای  و فرصهت نظیهر و گهران قیمهت(    ههای بنهه ادانهه روغنهی بهی     از جنگلبرداری بهره

ه مشهاب ای متحهول کننهده  گنجهد امها نقشهی    در این برنامه مختصهر نمهی  که بسیار دیگر 

شهماری اسهت کهه ههر یهک تولیهد       ههای بهی  فرصهت   زعفران در اقتصاد کشهاورزی دارد 

     دهد میتا یکصد میلیارد دالر در سال افزایش  10ناخالص ملی را از 

 

 :رویکردهای ضروری مدیریتی (فصل چهارم

گنری و همزمنا    کناهش تصندی  عنزم ملنی بنرای     :بخهش خصوصهی کهارآفرین   از حمایت  (1-4

و حماینر  بنا پیگینری    و ره نری با ارهنای هندف    گنری و کارمرمنائی  ت لید تاننش حگمراننی و تن لی   

 اننندرکارا یمریتننی بننرای توننرمزیننرو منن رت نیننا  ی قنن انین و مقننررات ا  تنندوین و تصنن یب و اعننرا

یمننرین تر اقاصننات ملننی  رویگنرت منندیریای تحنن ل  بنا رویگننرت حمایننر ا  بخننش دص صننی کنناریمرین 

منن رت و تنن هم اوننر.  نگرانننی ویاوننی و امتیاننی ا  تق یننر بخننش دص صننی کنناریمرین بننی   .اوننر

و کنار بخنش   یمریتنی  ینهنا و ت ون ه کسنب     مرتم واالری تیتی واق نی م کن ل بنه حماینر ا  نقنش     

ووننع قنن انین کاریمنند بننرای منندیریر تامیرگننذار اقاصنناتی تر مرایتنندهای ویاوننی  دص صننی اوننر.

 اعاماعی نیز عای د ت تارت.

بسنار و م نای    ایجنات ونا ی و  کناری، بانندبا ی، راننر   پرهینز ا  ویاونی  : دولت ملی فراگیر( 2-4

 م نات و یرامننش  و برقننراری گینری کاریمند ا  ظرمیننر اعامناعی کشن ر    بهننره مراعتناحی تر  ت نامالت 

گیننری بننرای شننگل اعاتنناب ناپننذیریننک وننرورت  منندیریای تر ونناداارها و مرایتنندها و مشنناغل 



                                                                                                              Amanpour.SD.2021.210315   44 از 38 صفحه
 

ای حگمراننی اونر. غفلنر    تحقنق اینن امنری نیا متند دلنق ادنالق حرمنه        .تولر ملی مراگیر اونر 

 گرائی و تحجر و مروپاشی اور.ا  این مهم باع  واپ 

الگن ی الهنی بنا شتاونائی، حفاظنر      واق نی تقن ای   رعاینر   :ایتقوای الهی و اخالق حرفهه  (3-4

هننای مرهتگننی و ظرمیننر ی نقنند و غیرنقنندهنناهننا، تارائننیبننرتاری شایسنناه و عننامع ا  تاشنناهو بهننره

       هننای ه شننمتد، اشننراف اطالعنناتی، نظننارت و منندیریر    بننا ایجننات وننامانه  اعامنناعی و اقاصنناتی 

و ایجنات نظنام ونالم وکاریمند      م نای مجنا ی   و اونافاته همنه عان نه ا  قابلینر     هنا عملگرتای لحظه

کنار  وای کسنب هنای تیتنی بنر   ای رو امند عهنانی و بن یژه یمن  ه    ماگی به ادالق حرمنه  و ادالق مدار

د اتبیننات کسننب و یننتر ایننن رویگننرت با رویگننرت واعننب رو یمنند اوننر. یننکحننالل، وننالم و پربرکننر 

هننای تروننی و تربیاننی لحننا  شنن ت و   ش کسننب و کننار تر برنامننهکننار بننا  مهتدوننی شنن ت و یمنن  

 کسب و کار شا  و عایگاه ار شمتد واق ی د ت را پیدا کتد.

با مهتدوننی و مهتدوننی مجنندت ونناداارها و    : جهههاد علمههی و مههدیریت جهههادی   ( 4-4

تر عمنل و پرهینز    جههاد علمهی و مهدیریت جههادی     مرایتدهای حاکمیای بنرای تحقنق واق نی    

 ره نری بندو  تنالش واق نی بنرای تحقنق ینهنا       مقنام م ظنم   ا  رهتم تهنای   ویاونی بنرتاری  ا  بهره

ارشند   هنای تمنرت م بنا نها   هنای پیگینری عملیناتی اینن رویگنرت تر  یرونادر     تشن یق  بنر   با تاکیند 

 وننروری و ا  رو یمنند و کاریمنند مههدیریت جهههادی ب تنن ا  الگنن ی منندیریر و ره ننری حنناکمیای

امزائننی و الگنن ی منندیریر عهنناتی بننا متطننق ایجننات هننم   هتنندوین و ارائنن .بردنن رتار اوننراول یننر 

 وری اونر. راندرکارا  تر هنر بنا ار هندف و حن  ه م الینر ینک امنر واعنب و ون         ت انمتدوا ی تور

هنا  عهات علمی نیز رویگرت ونروری تیگنری اونر کنه بنا مفناهیم تاننش محن ر بن ت  همنه م الینر           

ایتنندها و بنن یژه اوننافاته ووننیع و کاریمنند ا  ابزارهننای  بتیننا  نمنن ت  همننه ونناداارها و مر و تانننش

عنن ئی هننا اطالعنناتی ه شننمتد ونناداارهای ه شننمتد مشننارکر   منندیریر تانننش هم نن   بانننک 

اعامنناعی، با ارهننای ه شننمتد تهنناتری، با ارهننای ه شننمتد نیروهننای ی ات ا  رویگرتهننای منندیریای   

 تار اور.وروری و اول یر

یمریتنی بنرای عنذب ونرمایه تر بخنش کشناور ی       مزینر : مزیت کارآمهد کهاربری اراضهی   ( 5-4

بنه   ونا ی ونادر و ونا  و شنهر     گنذارا  ونرمایه  رایغینر کشناور ی بن    کناربری  بنا و تامین اراوی 

تغییننر  ا  علنن گیری حننل منن مر ترب تنن ا  راه  همزمننا  تر بخننش کشنناور ی گننذاریشننرا وننرمایه

یننک رویگننرت  و عننذب وننرمایه و متنناوری  بننه بخننش کشنناور ی کشنناور یمرغنن ب اربری اراوننی کنن

و رانتهی یهک اقتصهاد    اراضهی کشهاورزی   تغییهر کهاربری غیهر علمهی       ن یورانه د اهد ب ت.
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ههای  فعالیهت  ههای مهورد نیهاز    مافیایی و  تعیهین صهحی  کهاربری و اختصهار کهاربری     

انین و مقهررات  سهازی و قهو  و نیازمنهد مهدل   یک فرایند تولید ثروت ملی اسهت ای توسعه

  جامع است

هننای تجدیدپننذیر  گننذاری تر ت لینند انننرژیوننرمایها  حمایننر : انههرژی سههبز و تجدیدپههذیر (6-4

هننای بننا ار ش بنناال  و مننراورته ژه ت نندیل وننای ات و محصنن الت عننان ی کشنناور ی بننه انننرژی  یبنن 

تخرینب متنابع   علن گیری ا  یلن تگی متنابع  یسنای، علن گیری ا        من رت نینا  اونر.    رویگرت رو یمد

پاینندار ا  متننابع  یسننای م کنن ل بننه ت ونن ه متنناوری تر ت لینند و      بننرتاری وننا ی بهننره و مننراهم

 های تجدیدپذیر اور.اوافاته ا  انرژی

هنای  ارائنه الگ هنای عنامع ت ون ه پایندار پسناکرونا و اونافاته ا  مزینر         :اقتصاد پسهاکرونا  (7-4

یننک رویگننرت  گرتشننگری و حمننل و نقننل پسنناکرونائی، پ شننا ، مزیننر یمننرین غننذا و تارو رقننابای و

هننای ه شننمتد اقاصننات پسنناکرونائی ماگننی بننه متنناوری هننای اعرائننی اوننر.مراگیننر تر همننه بخننش

 با مهتدوی تمد  عهانی اور.و مرصای برای یک رقابر واق ی تر اقاصات عهانی 

بننرق و گننا  و مجننانی بنن ت  مصننرف یب و : پایههدار مخههابراتآب و بههرق و گههاز و  تههامین( 8-4

بننا  و پلگننانی نمنن ت  هزیتننه مصننارف بنناالتر دننان ار  ت ریننف شننده تلفننن مابننر بننرای نیننا  وننروری

هننای گننذاری تر  یننر وننادر مث ننر تریمنند و تاوننی  صننتدوق حمایننر ا  وننرمایه   تننرا طراحننی 

رویگنرتی اونر کنه بنا امنزایش هزیتنه بنرای مصنارف بناالتر           ا  محنل متنابع بدونر یمنده     م رتنیا 

و تننامین پاینندار یب و بننرق گننا  و  پننذیر کتتنندگا  را تر ت لینند یب و بننرق امگننا  مصننرفمشننارکر 

          تهیننه شننده کننه بننا ایننن   یهننای عملینناتی کاریمنند کتنند. برنامننهمننیتلفننن و ارت اطننات را مننراهم  

ذینالً ب  نی ا  نگنات مهنم برنامنه       شن ت. رویگرت مشنگل یب و بنرق کشن ر بنه طن ر کامنل حنل منی        

 ش ت:ذکر می

اوننالمی تر یونناانه پیننرو ی انقننالب  انقننالبیب و بننرق مجننانی پیننام ملننی امننام دمیتننی و ( 1-8-4

پیهام ملهی امهروز بایهد مجهانی نمهودن       اونر.  اور این مهم به شایسناگی عملیناتی نشنده   ب ته

 آب و برق و گاز و تلفن ثابت باشد

ملنی  ( ت یین نیا  وروری هر منرت بنه دندمات ذکنر شنده بایند ت ینین شن ت و شن گه پنایش           2-8-4

گنذار بنرای   دندمات منذک ر طراحنی و اعنراء شن ت. بخنش دص صنی ونرمایه         ا برای کتارل مصنرف  

 کلیه اقدامات وع ت تارت.
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          روریر اوننر تننا مصننارف کتاننرل شنن ت.ونن(پلگننانی نمنن ت  هزیتننه دنندمات چهارگانننه یننک  3-8-4

      شنن ت. لننذا مصننارف  محنندوتیر ت ونن ه بننا ار مننی ا  ونن ی تیگننر محنندوتیر مصننارف نیننز باعنن    

 باشد. یرمحدوتبدو  های پلگانی ت یین شده ت اند با پرتادر هزیتهمی

        کتنند. روت ننن یوری بننرای ت لینند ار ا  مشنناری پینندا مننی     هننا بنناال مننی  وقاننی قیمننر  (4-8-4

انند کنه ت لیند یب و بنرق و گنا  تجدیدپنذیر و       تادنل کشن ر دلنق شنده     اری ترمشن های بنی متاوری

 وا ند.ارت اطات م ال ه شمتد را ممگن می

مصننرف بننرق را کنناهش   %50تننا  (BLDC) مابننر افاته ا  الگاروم ت رهننای مغتنناطی  اونن(5-8-4

ن یوراننه بنا پ شنش پلیمرهنای نن ر امشنا  مصنارف روشنتائی          LEDهنای  تهند. اونافاته ا  المن    می

هننای بجننای مشنن ل CCHPهننا و عننایگزیتی تهنند، اوننافاته ا  میگروتنن ربینکنناهش مننی %80را تننا 

مزمننا  وننرما، ترصنندی مصننرف ونن در ت لینند ه 80تننا  50هننا وننمن کنناهش ونتای تر م ت ردانننه 

 کتد. اء و در مصرمی ایجات میترصدی به ا 500یک راندما  کلی  گرما و برق را مراهم و

اننندرکارا  را ا  ت لینند متنناوری  اگرچننه مصننرف یب ار ا  تر شننرب و صننت ر همننه توننر   (6-8-4

با چردننانی یب تر کشنن ر غامننل نمنن ته امننا ایجننات نظننام مصننارف توگانننه و چتدگانننه یب شننرب و    

             صنننت ر و با چردنننانی یب مصنننرمی ینننک ونننرورت ملنننی واعنننب و اعاتننناب ناپنننذیر اونننر.    

پیشهرفته در ایهن    گهذاری و تولیهد فنهاوری   تعیین قیمهت پلکهانی آب مصهرفی سهرمایه    

 کند پذیر میزمینه را نیز اقتصادی و امکان

ریننزی بننرای حمایننر همننه عان ننه ا  ت لینند ابزارهننای ه شننمتد منندیریر تانننش و برنامننه   (7-8-4

برنامننه ملنی اوننر  هننای ه شنمتد ینک   متدونا ی شنهر و روونناا و ایجنات نسنل عدینند شنهر      ش ه

و بننرق و گننا  و تلفننن ت وننم بخننش   ر مصننارف و اقاصنناتی نمنن ت  ت لینند یب کننه وننمن منندیری

دص صننی متجننر بننه دلننق با ارهننای ن یورانننه و ه شننمتد کسننب و کننار و تننامین پاینندار دنندمات     

 گرتت.مذک ر می

( ایجننات پ شننش همگننانی وننالمر، امتیننر غننذائی، اشنناغال و با نشسنناگی بننرای همگننا  تر     9-4

کلیننه با ارهننای کنناال و   تیگننر دنندمات تر  هننا تروننروری و ی اتوننا ی قیمننر  نیا هننای داقلحنن

عنندم ت یننین  گننذاری بخننش دص صننی گننرتت.ت اننند متجننر بننه عهننش ت لینند و وننرمایهمننی دنندمات

گیننری رانننر، مامیننای وارتات و صنناترات،  تگلیننف تر ی اتوننا ی قیمننر دنندمات متجننر بننه شننگل  

 اور و باید به ی  پایا  تاته ش ت.مسات و ت هگاری مراگیر شده 
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 داوطلبان نیاز مدیریتی موردهای شایستگی فصل پنجم(

ماگنی   ( تاشان روحینه عهناتی و انقالبنی بنرای ره نری علمنی و رو یمند امن ر اعرائنی کشن ر          1-5

امزائننی و عنزم ملننی  بننرای هنم  ونا ی بنه تاننش، تجربننه، ونابقه اعرائننی، تن ا  تامیرگننذاری و عرینا      

 ترین قابلیر مدیریر اعرائی اور که باید مراهم باشد.اصلی یباتانی و شگ مائی کش ربرای 

امزائنی و  مرابخشنی بنرای ایجنات هنم     بخشنی و  بنه م ون عات اعرائنی   راه نرتی  ( تاشان اشنراف  2-5

گنذاری و دلنق رویگرتهنای ن یوراننه تحن ل      و تن ا  ره نری ویاونر    انندرکارا  ت انمتدوا ی تونر 

 های اعرائیتواگاه ای بخشی و ناکاریمدری ا  مدیریر عزیرهبرای عل گی یمرین

 هننای اعامنناعیوننا  بننرای بگننارگیری وننرمایه ( تاشننان روحیننه تامیرگننذاری عم ننی و عریننا  3-5

 همنراه بنا مرادن ا  عهنانی ایرانینا      هنای عهناتی، نیگ کنارا  تر ونطح ملنی و      ب یژه ع اننا ، گنروه  

 .برای مشارکر تر ت و ه ملی

و ارتقنناء  هننای نیننروی انسننانی و اوننافاته منن مر ا  همننه قابلیننر  مراعتنناحی( تاشننان رویگننرت 4-5

و اقانندار بننرای اعمننال حاکمیننر و   هننای اوننالمی تر ت ننامالت اعامنناعی عایگنناه ادننالق و یمنن  ه 

 و عهاتگرانه کار عم ی وا یاعرای ق انین و مقررات و مرهت 

ماگننی  هننای کاریمنند تر تیولماوننی اقاصنناتین اینندهت انننائی مننذاکرات منن مر عهننانی و تاشننا( 5-5

 ای و عهانیهای متطقهیمریتی برای همگاریبرای مزیر به وعاهر ملی و عهانی

یمننرین ت لینند ت انننائی ت نندیل مرایتنندهای مامیننایی ویاوننی اقاصنناتی بننه مرایتنندهای مزیننر   (6-5

و بگننارگیری ظرمیننر باننندهای مننذک ر تر مرایتنندهای    مننروت بننرای همننه کاریمریتننا  و ننن یورا   

ماگننی بننه عننزم ملننی و یگوننارچگی منندیریر تر  یمریتننی کسننب و کننارکنناریمریتی، ننن یوری و مزیننر

. نظنام اونالمی بایند اینن ت اننائی را تر کنل وناداارهای نظنام مناهم کتند امنا مرمنانروایی             کل نظام

 ام ر اعرائی باید این بیتش را حاماً تاشاه باشد.

و  امزائننی و ت انمتدوننا ی ملننی  بننا رویگننرتهم اعامنناعی ( حمایننر ا  م ننای بننا  اقاصنناتی   7-5

اعامنناعی کشنن ر ماگننی بننه مق  لیننر عمنن می و     وننا ی  میتننه رشنند و ت ننالی مرهتگننی  مننراهم

. نفناق صنرمًا ینک رویگنرت ویاونی ینا تیتنی نیسنر. عملگرتهنای توگاننه و           های کال  نظنام حمایر

هنای ویاونی، اقاصناتی، اعامناعی، مرهتگنی و امتیانی بایند بنه         میتنه مافاوت و ود هنم تر همنه    

شتاوننی شننده و بننا طراحننی منندل، ووننع قنن انین و مقننررات یمنن  ش ملننی مراگیننر ا  تروننای یوننیب

 گه اره تا گ ر عملیاتی ش ت.

 ( تاشننان ونن ابق اعرائننی کاریمنند و ن یورانننه، وننالمر و شننفامیر کنناری و روحیننه ددماگننذاری8-5

بنندو   وننا ی ونناداارها و مرایتنندهاقننان   و وننالم یو قاط یننر تر اعننرا وننخگ ئیو شننجاعر تر پا

تر حگمرانننی و پاوننخگ ئی و ما هنند بنن ت  بننه تننامین متننامع همگننا    مالحظننات عتنناحی و راناننی

 یک ورورت ملی اور.

و روحیننه و  یمننرینلیننر ال م تر نظننام اوننالمی بننرای ایجننات یگوننارچگی وحنندت ( تاشننان مق  9-5

 رویگرتهننایو پایننا  تات  بننه   تحننر ره ننری واحنند والیننر مقیننه   و عننزم ملننی  انسننجام تادلننی 
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کنرت  نداشنان اداینارات و    ونا ی بنرای ت ن یف تیگنرا  و عمنده     هنا بنا عرینا    مرامگتی ناکاریمدی

هنای پتهنا  ویاونی اعامناعی و رمنع ینهنا       و شتاونائی و مندیریر چنالش    هنا و امثنال ی   یا تدالر

ینک قابلینر و    اکثری یرامنش و م نات ویاونی اعامناعی نظنام     بنرای تنامین حند    با مشنارکر منرتم  

  را بننا ح صننله و ت انننائی منندیریای اوننر کننه منندیریر ارشنند اعرائننی کشنن ر باینند تارا باشنند، ی    

ل کتند و  مسنیر ننا مالیمنات را تحمن    تحن ل و تغیینر را ره نری کتند و تر اینن       ص  رانه بگارگرمانه و 

ممکن است گفته شهود کهه بها رویکردههای سیاسهی داوطلبهان کهه از        صحته را دالی نگتد. 

کننهد آیها سهالمت کهاری و     و روشهی بهرای پیهروزی در انتخاابهات اسهتفاده مهی       ابزارهر 

نوآورانه متکی بر علهم روزآمهد مهدیریتی و رعایهت تقهوای الههی یهک انتظهار نهامعقول          

                ههها و باورههها تاسههت  امهها بههاور و تجربههه شخصههی اینجانههب آن اسههت کههه ایههن قابلیهه 

ی زاسه قابل دستری است و برنامهه و اقهدامات پیشهنهادی کهامال  اجرائهی و قابهل پیهاده       

ایهن مفههوم بها روشهنی       ن نیازمنهد اسهت  اانهدرکار است اما به عزم و مشارکت همه دست

 است ه شدهبا رویکرد مدیریت جهادی متکی به جهاد علمی توضی  داد

هنا  ونال گذشناه بسنیاری ا  غفلنر     42طنی  ( ساختارسازی دانهش مهدیریت راهبهردی:    10-5

            اوننر. رورت انسننجام تر حفننص نظننام و تیگننر مالحظننات ناتیننده گرماننه شننده       وننبننه تلیننل  

هننا و ایجننات ونناداار علمننی بننرای ت لینند تانننش حگمرانننی، منندیریر راه ننرتی و ره ننری م الیننر   

 تنی اونر. وونع م عن ت ی  اونر کنه بنرای       شن و غفلنر ا  ی  نابخ  با ارهای هدف ینک امنر واعنب   

هنا شخصنی و   شن ند. رشند و کسنب قابلینر    هی  ومر راه رتی تر عام نه امنرات یمن  ش تاته نمنی    

 ت انند بطن ر تصناتمی   ای نمنی عن ئی حرمنه  ای اینن رشند و کمنال   تصاتمی اور؟! لذا تر هنی   میتنه  

انند و بنرای ونمر    کنه دن ت وناداه پنرورش یامانه      ینبه بلن   بروند بگنارگیری و اناخناب کنارگزار     

          پننذیری حگمرانننی، انحننراف ا  یرمانهننا،  اننند یوننیبداصننی حگمرانننی منن رت نظننر یمنن  ش ندیننده  

 نند. لطفناً بیندار شن یم، مالحظنه کناری       م منی قن هنا را ر نف ذ بیگانگا  و ابزاری شد  امنرات و عایگناه  

تر بیانینه گنام توم ره نر م ظنم     ونا ی را ان تنا  کنه    را کتار بگنذایم و بنا عنزم ملنی مرحلنه تمند       

تگمینل اینن برنامنه و     اونر یغنا  کتنیم. ایتجاننب دن ت را م ظنف و مگلنف بنه        انقالب اوالمی یمنده 

 اپتانم. انشاءپیگیری قاطع اعرائی شد  ی  می
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 :آشنائی مختصر با نویسنده گزارش

کنه پن  ا  ادنذ تینولم تر مشنهد تر مهرمناه       محمدتقی امانو ر مر ند ینک کشناور  مشنهدی اونر     

تگتیننک تهننرا  )تانشننگاه صننت ای امیرک یننر( تر رشنناه مهتنندس   تر تانشننگاه صننت ای پلننی  1352

لیسننان  منندیریر و تگت لنن ژی نسنناعی پذیرماننه و پنن  ا  ادننذ منندر  لیسننان  تر مقنناطع منن ق  

  بنر ت لیند علنم    . تمرکنز علمنی ایشنا   تهند منی الاحصنیل   اتامنه اوناراتژیک   مدیریرتکاری م اتل 

هنای ت ون ه پایندار اونر. گ شنه ا  تجربینات علمنی و اعرائنی         و متاوری راه نرتی و طراحنی مندل   

 باشد:وی به شر   یر می

توبننار بننه ع نن  م ننال مرکزیننر نه ننر تانشننج یی کشنن ر تر تهننه پتجنناه کننه متجننر        (1

 گرتت.وی تر رژیم شاهتشاهی میو  ندانی شد  تواگیری 

امنام دمیتنی و ق ن ل ونمر     ح نرت قنر حسنب تونا ر و تاکیند     ق  ل همگاری با تولنر م   (2

کتتده ارشند نه نر تانشنج ئی تر مقابلنه بنا یشن بگری وند انقنالب بنا اوناقرار تر           هماهت 

 1/12/1357واات مشار  ارتش عمه ری اوالمی ب ت ا  نمایتده نخسر و یری 

بنرای ونا ندگی رووناا و تقندیم بنه ح نرت       عهنات  مشارکر تر تهیه طنر  انقالبنی تاونی      (3

عهاتوننا ندگی بننه نهننات مقنندس امننام و همراهننی تر تاوننی  و بالتنندگی علمننی و اعرائننی  

 وال ا  تاوی  تا انحالل 22مدت 

عتنن  نمایتننده عهننات وننا ندگی تر اطنناق عتنن ، م ونن  و مرمانننده پشننای انی و مهتدوننی  (4

 عهاتوا ندگی تر تماع مقدس

انقنالب  پینرو ی  ایع و م ند  کشن ر پن  ا  ت قنف اولینه پن  ا        انندا ی صنت  مشارکر تر راه (5

 تر عهات وا ندگی و م و  نه ر صتایع روواائی کش ر

ع نن  شنن رای مرکننزی عهننات وننا ندگی و همزمننا  م نناو  و یننر تر امنن ر اونناانها، امنن ر       (6

 مجل  و یم  ش و تحقیقات

و  یمنن  شم اونننر ی مسننل لیر دوننا ندگی بننا تصنن  عهنناتتاوننی  نه ننر عهننات علمننی   (7

و  انننهوننال و همننر دسنناگی ناپننذیر و ن یور 14بننه منندت  عهننات وننا ندگیو ارت  تحقیقننات

مرکننز، م وسننه و ایسنناگاه تحقیقنناتی و یم  شننی، تربیننر   150تر ایجننات و ت ونن ه بننیش ا  

کشنن ر و صنند تانشننگاه م ا ننر  25هننزار نفننر تر  15ماخصصننین و منندیرا  ارشنند بننه ت نندات 

کنناربرتی تر  ی ته هننزار پننروژه تحقیقننات  عننراتادلننی و دننارعی و منندیریر راه ننرتی ا  

یمننرین ت لینند و . الگنن ی تحنن لبخننش کشنناور ی و طراحننی الگنن ی ت ونن ه پاینندار کشنناور ی

 اشاغال و دلق ار ش امزوته تر بخش کشاور ی
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در تادننل، اناقننال و ارتقنناء متنناوری تر و ارت نفننر، منندیریر صنناترات،      اتار وننپننرچم (8

و طراحننی الگنن ی ت ونن ه پاینندار صننت ای بننا   مهتدوننی بننه دننارا ا  کشنن ر  دنندمات متننی

 مح ریر نفر، گا  و پاروشیمی

رینزی شنهر تهنرا  و طراحنی الگن ی ت ون ه پایندار شنهری         ریی  مرکنز مطال نات و برنامنه    (9

 تهرا  و مشهد

 کاال و ددمات با وارتات مدیریر شدهپایدار طراحی الگ ی ت لید و صاترات  (10

تر کارگنناه یم  شننی ره ننرا  کسننب و کننار  ر  نن تعنن ت شننده ا  تانشننگاه هنناروارت بننرای ح  (11

وکنننار            ونننا ی تر عهنننا  وننن م و طراحنننی الگننن ی کسنننبدص صنننی م وننن ععهنننانی تر 

 با دص صی وا یتر عها  و م 

 عهاتی   مدیریرمدیرعامل کان   عهاتگرا  عهاتوا ندگی و پرچمدار عهات علمی و  (12

 یسننر، کاندینندای تریامننر  تارای نشننا  تولاننی لیاقننر و منندریریر، نشننا  ملننی محننیم     (13

 نشا  عهانی اوگا  بشر

-هننای تانننشهننای عهنناتی، ع انننا  انقالبننی و یرمننانخ اه، شننرکر حننامی و پشننای ا  گننروه (14

 کسب و کار متاورانه تر کش رو دلق با ارهای بتیا  و پرچمدار ت و ه 

 


